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Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της ελλ. κοινωνίας

+ Η ελληνική κοινωνία δεν ήταν ποτέ πολιτισμικά ομοιογενής
(Ρομά, Μουσουλμάνοι Θράκης, εβραϊκές κοινότητες Θεσσαλονίκης, 
κοινότητες καθολικών στις Κυκλάδες).

+ Δεκαετία του 1980 κ.έ.: παλιννόστηση Ελλήνων εξωτερικού, 
μετακινήσεις Ελλήνων από τη Σοβιετική Ένωση, μετακινήσεις
μεταναστών από τις ανατολικές χώρες.  

+ Μαθητές πρόσφυγες: 2020-21 εγγεγραμμένοι στην Α/βάθμια και
Δ/βάθμια 14.423 μαθητές 4-17 ετών (ποσοστό 72,12% σε σύνολο
20.000 προσφύγων).
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Διαπολιτισμική προσέγγιση

+ Δεκαετία 1980 στην Ευρώπη
+ Η πρόθεση «διά» καταδεικνύει την αλληλεπίδραση μεταξύ

των διαφορετικών πολιτισμών και τη συνακόλουθη
πολιτισμική ώσμωση.

+ Κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία
πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά, με στόχο
να διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών
πολιτισμών. 
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• Συνύπαρξη με την ετερότητα και την υιοθέτηση στάσης ανοχής
απέναντί της

• Αλληλεπίδραση, ανταλλαγή, σπάσιμο των στεγανών, αμοιβαιότητα και
αλληλεγγύη

• Αναγνώριση των αξιών, των τρόπων ζωής και των συμβολικών
αναπαραστάσεων με τις οποίες οι άνθρωποι -άτομα και κοινωνίες-
αναφέρονται στις σχέσεις τους με τους άλλους και με τον κόσμο

• Αναγνώριση της σπουδαιότητας των άλλων και των
αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν ανάμεσα στους διαφορετικούς
πολιτισμούς στον χώρο και τον χρόνο.

Διαπολιτισμική προσέγγιση



Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Αρχές

+ Ενσυναίσθηση

+ Αλληλεγγύη

+ Διαπολιτισμικός σεβασμός
+ Εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης,

των εθνικώνστερεοτύπων και προκατάληψεων.
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Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Στόχοι

+ Εστίαση στο περιβάλλον ζωής και το επίπεδο μάθησης κάθεμαθητή
+ Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ τωνμαθητών
+ Αναβάθμιση των πολιτισμών και των γλωσσών όλων των μαθητών
+ Καλλιέργεια της ευαισθησίας, τηςαλληλεγγύης και τηςσυνεργασίας.
+ Επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους, καθώς και με τοπεριβάλλον

τους

+ Αντιστάθμιση της πολιτισμικής στέρησης των παιδιών, χωρίς
διακρίσεις.
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Διαπολιτισμικά «ικανός» εκπαιδευτικός

• Καταδικάζει τις θεωρίες του «πολιτισμικού ελλείμματος».
• Καταδικάζει τις αφομοιωτικέςστρατηγικές.
• Αναγνωρίζει την δυναμική διαδικασία συγκρότησης της

πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από την αλληλεπίδραση.

• Κατανοεί τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που ανήκουν σε

άλλες πολιτισμικές «κουλτούρες».

• Αναζητά πιθανά στερεότυπα στις αντιλήψεις και στάσεις του.
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Συμπεριληπτική προσέγγιση
Η συμπερίληψη

+ Είναι μια διαδικασία, είναι δράσεις πουαναδεικνύουν τη

διαφορετικότητα και καλλιεργούν το συναίσθημα του «ανήκειν».

+ Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι κάθε άτομο έχει την προσωπική

του αξία και μιαδυναμική, οι οποίες πρέπει να είναι σεβαστές,

ανεξάρτητα από τις δεξιότητες, τηνταυτότητα και την εθνική

προέλευσή του.
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Συμπεριληπτική εκπαίδευση

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) 

αποτελεί μια δυναμική έννοια που σχετίζεται με την αποδοχή

και την ισότιμη συμμετοχή μαθητών, που λόγω της

διαφορετικότητάς τους, βιώνουν την περιθωριοποίηση και

την απομόνωση.

Είναι μια συνεχής διαδικασία «ανάπτυξης ενός σχολείου για

όλους».
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Συμπεριληπτική εκπαίδευση - Στόχοι
+ Ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών

+ Καλλιέργεια σχολικής κουλτούρας, που θα ενισχύει

α) την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών που
ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και

β) την εμπλοκή όλης της σχολικής κοινότητας σε διαδράσεις
(ανάδειξη δεξιοτήτων, προϋπαρχουσών γνώσεων και βιωμάτων
των μαθητών)

Ενίσχυση της αυτο-εικόνας των μαθητών και του αισθήματος του
«ανήκειν», όχι μόνο στο σχολικό συγκείμενο αλλά και στον

ευρύτερο χώρο της κοινωνίας

10



Συμπεριληπτική εκπαίδευση –
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ρόλος «κλειδί»: ο εκπαιδευτικός = φορέας της αλλαγής που πρεσβεύει

η συμπερίληψη

+ Ανοιχτός στην πολυμορφία και απρόσβλητοςαπό προκαταλήψεις

και στερεότυπα

+ Με αξίες, γνώσεις και συμπεριφορές που επιτρέπουν σε κάθε

μαθητή να επιτυγχάνει όχι μόνο σε ακαδημαϊκό αλλά και σε

κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο.
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Συμπεριληπτική εκπαίδευση –
Διδακτικά και μεθοδολογικά εργαλεία

+ Διαφοροποιημένη διδασκαλία

+ Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

+ Σχέδια εργασίας

+ Παιχνίδια ρόλων

+ Θεατρικές τεχνικές

+ Συμπράξεις σχολείων

+ Εμπλοκή γονέων και κηδεμόνων.
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https://schoolsforall.org

https://schoolsforall.org/
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