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Οι τελευταίες δύο δεκαετίες εισροής µεταναστών έχουν αλλάξει σηµαντικά, και αµετάκλητα τα 
κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά, φυλετικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού της 
Ελλάδας. Ο τοµέας της εκπαίδευσης είναι πιθανότατα ένας από τους πιο ευαίσθητους και πολιτικά 
φορτισµένους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις µιας κοινωνίας 
πολιτισµικά και εθνικά ποικιλόµορφης, όπως η Ελληνική κοινωνία σήµερα.  
 H µελέτη αυτή επικεντρώνεται στις εξής ερωτήσεις: 

• Πώς έχει σχεδιαστεί η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ελλάδα σε σχέση µε την 
αυξανόµενη εισροή µεταναστών; 

• Πώς συνδέεται η διαπολιτισµική διάσταση της εκπαίδευσης µε την Ελληνική ταυτότητα; 
• Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής όσον αφορά γενικά στο 

σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά στους µεταναστευτικούς πληθυσµούς;  
• Έχουν αλλάξει οι στόχοι αυτοί, και αν ναι προς ποια κατεύθυνση; 
• Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ανάµεσα στους διάφορους φορείς και κοινωνικούς 

εταίρους που συµµετέχουν στην εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής όσον αφορά στη 
διαπολιτισµικότητα; 

• Πώς συνδέεται η Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής µε την ανάπτυξη µιας 
διαπολιτισµικής ή πολυπολιτισµικής προσέγγισης στα πλαίσια της ελληνικής εκπαίδευσης;  
 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες µε στόχο τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου του και την εναρµόνιση του µε τις εξελίξεις στο 
διεθνές περιβάλλον. Μπορούµε να ξεχωρίσουµε δύο τύπους αλλαγών στο σύστηµα. Κατ’ αρχήν, οι 
νόµοι 2525/97 και 2640/98 µεταρρύθµισαν τις δοµές και µεθόδους του εκπαιδευτικού συστήµατος 
επικεντρωνόµενοι ο µεν πρώτος στο Γενικό Λύκειο και την καθιέρωση των ολοήµερων 
Νηπιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων, των σχολείων ‘δεύτερης ευκαιρίας’, την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, τον εκσυγχρονισµό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την δηµιουργία του Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου, ο δε δεύτερος επικεντρωνόµενος στη δευτεροβάθµια Τεχνική-Επαγγελµατική 
εκπαίδευση µε τη θεσµοθέτηση των  ΤΕΕ. 
 Κατά δεύτερον, από το 1996 αναπτύχθηκε µία διάσταση διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στην ανταπόκριση του συστήµατος στις εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και γλωσσικές ανάγκες της Ελληνικής Μουσουλµανικής µειονότητας που 
συγκεντρώνεται κυρίως στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, και των πληθυσµών Ροµά/Αθίγγανων 

                                                 
1 Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυµα πολιτικές θέσεις. Oι αναλύσεις και οι γνώµες που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του θα πρέπει 
να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να µην θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύµατος, 
του διοικητικού συµβουλίου του, της διεύθυνσης ή των κατά περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζοµένων φορέων. 
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ανά την Ελλάδα. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο της συγκεκριµένης 
έρευνας.  

Η δεύτερη αφορά στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και γλωσσικές 
ανάγκες των νεοαφιχθέντων παλιννοστούντων και των παιδιών τους αλλά και των ξένων 
υπηκόων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 
µετά. Αυτές οι ανάγκες αντιµετωπίστηκαν κυρίως µε τη δηµιουργία τάξεων υποδοχής. Οι τάξεις 
υποδοχής δηµιουργήθηκαν για πρώτη φορά στα Γυµνάσια και  στα Λύκεια, τη δεκαετία του 1980. 
Όµως, ο νόµος 2416/96 θεµελίωσε την διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ελλάδα καθιερώνοντας τα 
διαπολιτισµικά σχολεία (ως ειδική κατηγορία σχολείων) και τις τάξεις υποδοχής στα γενικά 
σχολεία για τους µαθητές που γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ελάχιστα ή και καθόλου.  
 Πριν από το νόµο 2416/1996, κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η διαπολιτισµική 
εκπαίδευση εξελίχθηκε κυρίως µε την πρόθεση να ενσωµατωθούν τα παιδιά των παλιννοστούντων 
κυρίως από τη Γερµανία, καθώς επίσης από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νότιο 
Αφρική. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αυτού του είδους η παλιννόστηση ατόνησε και 
αντικαταστάθηκε από την παλιννόστηση οµογενών και µεταναστών από τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο νόµος 1894/1990 αναθεώρησε τη 
νοµοθεσία 1404/1983 σχετικά µε τις τάξεις υποδοχής, ενσωµάτωσε τις τάξεις αυτές στο δηµόσιο 
σχολικό σύστηµα  και επικεντρώθηκε σε µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, πολιτισµού και ιστορίας για 
µαθητές τον οποίων τη µητρική γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά.  Η αφοµοιωτική προσέγγιση αυτών 
των πρώτων φάσεων ανάπτυξης της διαπολιτισµικότητας στην εκπαίδευση εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζει την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική σήµερα, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία 
του µεταναστευτικού πληθυσµού στην Ελλάδα δεν υπάγεται στην κατηγορία του παλιννοστούντος 
οµογενούς.  
 Η έρευνα µας στηρίχθηκε τόσο στην ανάλυση δευτερογενούς υλικού (νόµοι, εγκύκλιοι, 
στατιστικά στοιχεία και σχετική βιβλιογραφία) αλλά και σε πρωτογενές υλικό (14 ποιοτικές 
συνεντεύξεις µε εκπροσώπους κρατικών και µη κρατικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, καθώς και δύο οµαδικές συναντήσεις µε καθηγητές και µαθητές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε διαπολιτισµικά σχολεία της περιοχής των Αθηνών). Τα βασικά 
ευρήµατα της έρευνας µας είναι τα εξής. 

o Η διαπολιτισµική εκπαίδευση απαιτεί την αναγνώριση των διαφορών που 
υπάρχουν στο µεταναστευτικό σχολικό πληθυσµό. Οι διαπολιτισµικές πρωτοβουλίες 
στην Ελλάδα τείνουν να αγνοούν τα διαφορετικά γλωσσικά υπόβαθρα του πληθυσµού των 
αλλοδαπών µαθητών και κατά συνέπεια τις διαφορετικές γλωσσικές ανάγκες στον τρόπο 
εκµάθησης των ελληνικών. 

o Η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας καταγωγής των 
αλλοδαπών µαθητών δεν θεωρείται προτεραιότητα εφ’ όσον η γνώση των ελληνικών 
κρίνεται ως το σηµαντικότερο µέσο για την ενσωµάτωσή τους. Πράγµατι, η εκµάθηση της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής των µεταναστών είναι θεµελιώδης για την αποφυγή του 
κοινωνικού και οικονοµικού αποκλεισµού τους. Παρ’ όλα αυτά, σε συµφωνία µε µεγάλο 
µέρος της βιβλιογραφίας σχετικά µε την διαπολιτισµική εκπαίδευση, καθηγητές, στις 
ερευνητικές συνεντεύξεις µας, υποστηρίζουν την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας και την 
ανάπτυξη του αντίστοιχου µαθησιακού υλικού ως πολύτιµης διδακτικής µεθόδου.  

o Η ατοµική πρωτοβουλία παραµένει ο πιο σηµαντικός παράγοντας και η κινητήριος 
δύναµη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ατοµική πρωτοβουλία, η διάθεση να 
προχωρήσουν ένα βήµα πιο πέρα, έξω από το πεδίο των επαγγελµατικών τους 
καθηκόντων, η επένδυση  προσωπικού χρόνου και µέσων εκ µέρους των καθηγητών και 
των διευθυντών σχολείων υπογραµµίζεται από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (από 
τους καθηγητές, τους συλλόγους µεταναστών και τους µαθητές) ως ο κυριότερος 
παράγοντας που κάνει τη διαφορά στον τρόπο και την έκταση µε την οποία µία 
διαπολιτισµική διάσταση ενσωµατώνεται στην εκπαίδευση.  

o Όσον αφορά στους καθηγητές και γενικά τους ανθρώπους που εµπλέκονται στη 
διαπολιτισµική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να υπογραµµίσουµε ότι στο δείγµα µε το 
οποίο ήρθαµε σε επαφή κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας, όλοι φάνηκαν να 
εργάζονται µε ζήλο για να κάνουν τα σχολεία ένα χώρο στον οποίο τα παιδιά των 
µεταναστών δεν θα νιώθουν σαν µειονότητα, ούτε αποκλεισµένα. Τίθεται έµφαση σε 
αντιρατσιστικά µηνύµατα, στην ισότητα και στο να µαθαίνουν ο ένας για τη χώρα και τον 
πολιτισµό καταγωγής του άλλου. Ταυτόχρονα υπερηφανεύονται δείχνοντας την 
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εντυπωσιακή πρόοδο των αλλοδαπών µαθητών στο επίπεδο και την ταχύτητα µε την οποία 
έµαθαν ελληνικά και εξοικειώθηκαν µε την ελληνική λογοτεχνία, την ποίηση, τον πολιτισµό 
και τη µυθολογία. 

o Το κενό που ενδεχοµένως υπάρχει µεταξύ του πώς η διαπολιτισµικότητα ορίζεται 
στην πολιτική και πώς εφαρµόζεται στην πράξη έχει επίσης να κάνει µε το γεγονός 
ότι η πληροφόρηση από τα σχολεία δεν φτάνει στο Υπουργείο. Τα προβλήµατα που 
οφείλονται στη γραφειοκρατία και η έλλειψη πόρων κάνουν την κατάσταση ακόµα 
πιο δύσκολη. Σε πολλές περιπτώσεις, στελέχη του Υπουργείου δεν φαίνεται να γνωρίζουν 
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν καθηγητές και σχολεία σχετικά µε την ενσωµάτωση των 
αλλοδαπών µαθητών. Για παράδειγµα, δεν φάνηκε να γνωρίζουν τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν συχνά οι εκπαιδευτικοί όταν έχουν έναν ή δύο αλλοδαπούς µαθητές που 
δεν µιλούν ελληνικά και προσπαθούν να τους ενσωµατώσουν στο πρόγραµµα και στην 
τάξη. Οι δυσκολίες γίνονται ακόµα πιο σηµαντικές σε αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει 
εύκολα προσβάσιµο σύστηµα υποστήριξης, ούτε προβλέπεται η λειτουργία τάξεων 
υποδοχής, εισαγωγικών µαθηµάτων ή µαθηµάτων Ελληνικής γλώσσας και δεν υπάρχει 
δίγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό  και βιβλία για να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Συγχρόνως, οι καθηγητές και το προσωπικό των διαπολιτισµικών σχολείων µε τους 
οποίους ήρθαµε σε επαφή εξέφρασαν τη βαθιά τους απογοήτευση για τις µεγάλες 
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις την έλλειψη διαθέσιµων πόρων (όπως υλικό και βιβλία, 
δίγλωσσους καθηγητές, επιπλέον προσωπικό για τα τµήµατα υποδοχής και υποστήριξης 
κτλ.), και συχνά την έλλειψη ενδιαφέροντος για την υποστήριξη των προσπαθειών τους.  

o Ένα επιπλέον εύρηµα από τις συνεντεύξεις µας πού αξίζει να υπογραµµίσουµε είναι ότι η 
Ευρωπαϊκή διάσταση θεωρείται άσχετη µε την διαπολιτισµικότητα στην εκπαίδευση. 
Η Ευρωπαϊκή διάσταση θεωρείται ότι έχει ήδη ενσωµατωθεί στην εκπαίδευση, 
απρόσκοπτα και χωρίς εντάσεις. Η έρευνα µας όµως έδειξε ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς 
έχουν περιορισµένη γνώση σχετικά µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική µε εξαίρεση τη Γενική 
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Θεµάτων του Υπουργείου. Συνεπώς δεν υπήρχε η αντίληψη ότι η 
‘Ευρώπη’, η εσωτερική της ποικιλοµορφία και το σύστηµα αξιών που αντιπροσωπεύει 
θέτουν προκλήσεις στις οποίες η Ελλάδα οφείλει να ανταποκριθεί επανεξετάζοντας το 
εκπαιδευτικό της σύστηµα. 
 

Συνοψίζοντας, η µετανάστευση και η ανάγκη προσαρµογής και ανταπόκρισης στις προκλήσεις 
που αναδύονται από την ποικιλοµορφία της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας αναγνωρίζονται από 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι πρόσφατα  τα µέτρα αφορούσαν µόνο 
τον αλλοδαπό µαθητικό πληθυσµό – θεωρώντας ότι η διαπολιτισµικότητα της κοινωνίας και του 
σχολείου δεν αφορά τους γηγενείς µαθητές – είναι «πρόβληµα» µόνον των αλλοδαπών και των 
οµογενών. Εξάλλου η προσέγγιση που υιοθετείται ως διαπολιτισµική τείνει µάλλον στην 
αφοµοίωση παρά στην ενσωµάτωση των παιδιών. 
 Τα τελευταία χρόνια υπήρξε συνεχής πίεση εκ µέρους της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των 
εκπαιδευτικών που εµπλέκονται στη διαπολιτισµική εκπαίδευση, για να ξεκινήσει ένας ευρύτερος 
διάλογος µε θέµα την διαπολιτισµική εκπαίδευση και να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι, 
οι µέθοδοι και οι προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. Από αυτή την άποψη, η 
διαπολιτισµική διάσταση οφείλει να διεισδύσει σε όλες τις πτυχές, τα επίπεδα και τα 
µαθήµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος, εφ’ όσον είναι εξίσου σχετική µε τους 
αλλοδαπούς αλλά και τους ηµεδαπούς µαθητικούς πληθυσµούς. 
 Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουµε τις παρακάτω προτάσεις: 

• Καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπικό υπογράµµισαν ότι οι υπάρχουσες πρακτικές και 
µέτρα για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι ανεπαρκείς. Ο συγκαλυµµένος 
προσανατολισµός τους προς την αφοµοίωση αµφισβητείται από τους εκπαιδευτικούς που 
ενδιαφέρονται για τη µακροπρόθεσµη ανάγκη ενσωµάτωσης αλλοδαπών και Ελλήνων 
µαθητών σε µία πολυπολιτισµική κοινωνία και ένα πολυπολιτισµίκό περιβάλλον. Παρόλο 
που δεν υπάρχουν αναφορές προφανών περιπτώσεων διακρίσεων, ρατσισµού και 
ξενοφοβίας στα σχολεία, η ανάγκη να επικεντρωθεί κανείς σε πρωτοβουλίες που θα 
διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών 
οµάδων και να αποκτήσει πρόσβαση στο κοινωνικό κεφάλαιο αλλοδαπών µαθητών 
τονίστηκαν ως θέµατα που απαιτούν την προσοχή των υπεύθυνων στο Υπουργείο. Σε 
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αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας και τα µαθήµατα µε θέµα την 
ιστορία και τον πολιτισµό της χώρας καταγωγής είναι πολύτιµα στη διαπολιτισµική 
εκπαίδευση.  

• Απαιτείται συνεχής και συνεπής ενηµέρωση, µετεκπαίδευση και υποστήριξη προς 
τους εκπαιδευτικούς  στον τοµέα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Όπως τόνισε ένα 
από τα περιφερειακά στελέχη (προϊστάµενος γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) του 
Υπουργείου σε συνέντευξη που πήραµε, υπάρχει ανάγκη για επιπλέον αξιολόγηση των 
καθηγητών που προσφέρονται να υπηρετήσουν σε σχολεία µε υψηλό ποσοστό µαθητών 
που η µητρική τους γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά µε στόχο να διορίζονται άτοµα µε 
ειδικότητα στο συγκεκριµένο θέµα ή/ και µε διάθεση να ξεπεράσουν την πρόκληση 
των πολιτισµικών διαφορών (όπως γίνεται προς το παρόν µόνον για τα 26 σχολεία που 
έχουν χαρακτηριστεί ως διαπολιτισµικά, επί συνόλου 15.000 και πλέον σχολείων που 
λειτουργούν στην επικράτεια). 

• Άλλο ένα µέτρο, που προτάθηκε από το ίδιο στέλεχος του Υπουργείου, το οποίο µας 
βρίσκει σύµφωνους, είναι τα σχολεία µε µεγάλα ποσοστά µαθητών που η µητρική τους 
γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά να µπορούν να έχουν µικρότερα τµήµατα (περίπου το 
µισό µέγεθος µιας συνηθισµένης τάξης, π.χ. 15 αντί για 30 µαθητές ανά τµήµα). Το 
µικρότερο µέγεθος το τµήµατος θα διευκόλυνε την διδασκαλία και την συνοχή του τµήµατος 
ενώ συγχρόνως θα έκανε αυτά τα σχολεία ελκυστικά σε ελληνόφωνους µαθητές και τους 
γονείς τους αποτρέποντας, κατά συνέπεια, τη γκετοποίηση κάποιων συνοικιακών 
σχολείων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας.  

• Είναι απαραίτητο να υπογραµµιστεί ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι µία διάσταση 
που αφορά συνολικά την εκπαίδευση και δεν πρέπει να περιοριστεί στα «ειδικά» σχολεία. 
Είναι µάλλον µία διάσταση που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα από το νηπιαγωγείο ως τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
συµπεριλαµβάνοντας όλα τα σχολεία, τα προγράµµατα σπουδών, το σχολικό 
προγραµµατισµό, τα µαθήµατα και την ύλη. Επιπλέον ο πληθυσµός στον οποίο 
απευθύνεται δεν είναι µόνο οι αλλοδαποί µαθητές αλλά όλοι οι µαθητές.  

• Τέλος, αντίθετα µε την ως τώρα κοινή πρακτική, η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να 
παρέχει στη διαπολιτισµική εκπαίδευση τα απαραίτητα εργαλεία και πόρους αντί να 
την εγκαταλείπει στην πρωτοβουλία και το φιλότιµο δασκάλων και διευθυντών σχολείων.  
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