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ραξαθηεξίδεηαη έληνλα σο κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία δνπλ, εθπαηδεχνληαη,
εξγάδνληαη, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ,
πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κεηαλάζηεο,
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Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα κπνξέζεη κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία λα ιεηηνπξγήζεη
απνηειεζκαηηθά κέζα ζηα πιαίζηα πάληα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ
αξρψλ, ζα πξέπεη λα κπνξεί ην θξάηνο λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε θαη
κφξθσζε ζε φινπο αδηαθξίησο ηνπο πνιίηεο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ εζληθφηεηα θαη
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα κπνξεί ην θξάηνο λα εμαζθαιίδεη ηελ
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θαη ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη απφ κηα αλακφξθσζε ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζεψξεζε απηή δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε
πηνζέηεζεο κηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηθαλήο λα αληαπνθξίλεηαη
ζηελ πξφθιεζε ηεο αξκνληθήο έληαμεο θαη ζπιιεηηνπξγίαο ησλ γεγελψλ θαη αιινδαπψλ
καζεηψλ κέζα ζε φια ηα ζηάδηα θαη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ειιεληθνχ
ζπζηήκαηνο.
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Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ε
νπνία δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα ζρνιεία εθείλα πνπ θνηηνχλ «πνιηηηζκηθά
δηαθνξνπνηεκέλνη» καζεηέο, αιιά φια ηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη
καζεηέο ηελ πνιππνιηηηζκηθή θχζε ηεο θνηλσλίαο θαη λα ηελ αληαλαθινχλ

ζηηο

εθπαηδεπηηθέο παξνρέο ηνπο. Έπεηηα, γίλεηαη ηδηαίηεξα αλαθνξά ζηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ησλ αιινδαπψλ θαη

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ,

ζην πξφγξακκα

εθπαίδεπζεο ησλ νκνγελψλ “e- omogeneia”, ζηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμ‟ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή
Δθπαίδεπζε. Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη πνηνο είλαη ν
ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ δηαπνιηηηζκηθή ζρνιηθή θνηλφηεηα, πνηα είλαη ε
ζπνπδαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηά
πφζν ε επηκφξθσζε ηνπο βειηηψλεη ή φρη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη πνηεο
ειιείςεηο εληφπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο.
Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε, θαζψο θαη ε έξεπλα πνπ
δηεμήρζε αλαθέξνληαη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε: α) ηελ πξνεηνηκαζίαζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, β) ην πεξηερφκελφ ηνπ , γ) ηελ
δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδίθεπζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, δ) ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ, θαη ε) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμεηδίθεπζεο.
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Abstract
In the last years, and especially since the mid-1990s, our country has been
characterized as a multicultural society in which many, different and diverse cultural
groups are living, trained, working, contributing to the economic and social development of
the country migrants, both repatriated Greeks and foreigners.
It is clear that in order for a multicultural society to function effectively within the
framework of the rule of law and democratic principles, the state must offer equal
opportunities for education and education to all without discrimination to its citizens,
irrespective of nationality and cultural identity. At the same time, the state should be able to
ensure social cohesion and the harmonious totality of all different cultural ensembles,
ensuring the right of each cultural group to maintain the same cultural identity.
All the above checks and challenges created by the new globalized and multicultural
reality for the country can be realized and yielding positive results through a new vision
and ideological approach to education policy and a reform of the Greek educational system.
This vision created the need to adopt a different type of educational policy capable of
responding to the challenge of harmonious integration and collaboration of native and
foreign students at all stages and levels of education of the Greek system.
This thesis refers to intercultural education, which does not only concern schools
attending "culturally diverse" pupils, but all schools in order to get students to understand
the multicultural nature of society and to reflect it on their educational benefits. Then,
particular reference is made to the educational programs of foreign and undergraduate
students, to the e-homogeneia education program, modern teacher training practices as well
v

as to the attitudes and perceptions regarding the effectiveness of the distance learning
programs in Intercultural Education. The main objective of this paper is to investigate
whether their training improves the educational process, as well as the deficiencies found
by teachers when participating in these training programs.
For this reason, the questionnaire drawn up as well as the survey conducted refer to
the views of the teachers in relation to: a) the preparation of the program; b) the content of
the program; c) the process of implementation of the teaching program (d) the educational
material of the program, and (e) the effectiveness or otherwise of the curriculum.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο

1.1.

Η δηαπνιηηηζκηθόηεηα σο ηζηνξηθό θαηλόκελν

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε μεθίλεζε, ηζηνξηθά, απφ ηηο Ζ.Π.Α. ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη ιίγν αξγφηεξα εκθαλίζηεθε θαη ζηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή ηνπ Καλαδά. Ο φξνο απηφο άξρηζε λα ζπδεηείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη πξαθηηθά,
φηαλ νη Ζ.Π.Α. βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε ην κεγάιν πνζνζηφ αιιφθσλσλ παηδηψλ, θπξίσο
ηζπαλφθσλσλ, ζηα Ακεξηθάληθά ζρνιεία θαη κε ηα πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο απνηπρίαο
θαη δηαξξνήο πνπ παξνπζίαδαλ ηα παηδηά απηά (Αλδξνχζνπ, 2000:11).
Δηδηθφηεξα ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θπξηαξρνχζε ε ιεγφκελε
“melting pot” ηδενινγία ή ηδενινγία ηνπ «ρσλεπηεξίνπ», ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε ηεο
επίζεκεο ακεξηθάληθήο πνιηηηθήο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ εζληθψλ/
κεηαλαζηεπηηθψλ θαη κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ δηαβηνχζαλ ζηελ ακεξηθάληθε θνηλσλία,
αγλννχληαλ πξνθιεηηθά. Ζ ηζνπεδσηηθή αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε είρε σο ζπλέπεηα ηεο
εμέγεξζε ησλ εζληθψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο αληηδξψληαο ζηελ πνιηηηθή απηή,
άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ εζληθέο παξνηθίεο (θνηλφηεηεο) κε ηηο δηθέο ηνπο εθθιεζίεο,
ζρνιεία θαη άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, επηβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ
πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ ζηελ ακεξηθάληθε θνηλσλία (Μάξθνπ, 1995: 175-176).
ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, νη εζληθέο θαη θπιεηηθέο ζπγθξνχζεηο γεληθεχηεθαλ θαη νη
δηάθνξεο εζληθέο κεηνλνηηθέο νκάδεο άζθεζαλ έληνλεο δηακαξηπξίεο θαη πηέζεηο γηα
θαηάξγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο
δηαηήξεζεο ηεο γιψζζαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα
ην θίλεκα ππέξ ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ηελ
άπνςε ππέξ ηεο δηαπνιηηηζκηηθήο εθπαίδεπζεο (Μάξθνπ, 1996: 55). Σν θίλεκα ησλ
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1964 πεξί πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ (Civil Rights Act) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ λέγξσλ απφ
ηε δεκφζηα δσή θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ζε
ζρνιεία «ιεπθψλ» θαη «καχξσλ» (Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε, 1997: 85). Παξά ην
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γεγνλφο ηεο ίδξπζεο κεηθηψλ ζρνιείσλ πνπ επηρεηξνχληαλ απφ ηελ ζέζπηζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, θπξίαξρε ήηαλ ε αληίιεςε ηνπ «ειιείκκαηνο», αξρηθά ησλ
«καχξσλ» θαη ζηελ ζπλέρεηα ησλ άιισλ εζληθψλ νκάδσλ. χκθσλα ινηπφλ κε απηήλ ηελ
αληίιεςε, ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ «κεηνλνηήησλ», πνπ
δνπλ ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζπγθξηλφκελν κε εθείλν ησλ γεγελψλ, ή ηεο
θπξίαξρεο νκάδαο, είλαη «απνθιίλνλ» ή «ειιεηκκαηηθφ» (Γακαλάθεο, 2000: 23). Με
δεδνκέλε ινηπφλ ηελ ειιηπή γλψζε απφ ηα παηδηά ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ νκάδσλ, ηεο
γιψζζαο ηνπ επίζεκνπ ζρνιείνπ, ζηελ νπνία απνδφζεθαλ ηα αίηηα ησλ πςειψλ πνζνζηψλ
ζρνιηθήο απνηπρίαο πνπ παξαηεξνχληαλ ηελ πεξίνδν εθείλε, επηρεηξήζεθε ε βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ απηψλ, κέζσ αληηζηαζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ,
ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ ηελ νξγάλσζε ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηελ
εθκάζεζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά απνζθνπνχζαλ ζηε δηαζθάιηζε
ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κέζα απφ ηνλ παξακεξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «ειιείκκαηνο»
ησλ «κεηνλνηηθψλ» παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή νκάδα ηελ νπνία αλήθαλ. Πνιχ
γξήγνξα φκσο, ηα ηκήκαηα εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο επίζεκεο γιψζζαο, ζηε βάζε ηεο
αληηζηαζκηζηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εγθαηαιείθζεθαλ ππέξ κίαο ζρνιηθήο
πνιηηηθήο πνπ αλαγλψξηδε ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ «μέλσλ» παηδηψλ σο ηζφηηκε κε ηελ
επίζεκε γιψζζα. Έηζη, ην 1968 θαηαξγήζεθε νπζηαζηηθά ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ
θξαηηθψλ ζρνιείσλ ζε «ιεπθψλ" θαη «καχξσλ» θαη ζεζκνζεηήζεθε ην δίγισζζν κάζεκα
(Bilingual Education Act) ζε ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχζαλ καζεηέο κε κεηξηθή γιψζζα
δηαθνξεηηθή απφ ηελ αγγιηθή. Ο ζεζκφο ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο, ζπκπιεξψζεθε
αξγφηεξα, ην 1974, κε κέηξα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία
αλαγλσξίδεηαη ζηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο ην δηθαίσκα ζηνλ εζληθφ ηνπο πνιηηηζκφ θαη ηηο
εζληθέο ηνπο παξαδφζεηο. πσο παξαηήξεζε ν Eschenbroich ην 1988, ε εζληθφηεηα
αλαγλσξίζηεθε σο ζηνηρείν ηνπ ακεξηθάληθνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα
ιακβάλνληαλ φιν θαη πην πνιχ ππφςε νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ησλ εζληθψλ νκάδσλ
(Μάξθνπ, 1995: 177).
Μεηά ηελ έγθξηζε θαη θαζηέξσζε ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο, παξαηεξήζεθε κία
ζηξνθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηνλνηήησλ. Πνιχ γξήγνξα έγηλε αληηιεπηφ φηη δελ ήηαλ
αξθεηή ε εθκάζεζε ησλ δχν γισζζψλ απφ ηα αιινδαπά παηδηά γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
ζρνιηθή επηηπρία. Έηζη, ε πξνζνρή επηθεληξψζεθε ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ «κεηνλνηηθψλ»
καζεηψλ, δεδνκέλνπ φηη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην γεγελή πιεζπζκφ φρη κφλν σο πξνο ηε
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γιψζζα αιιά θαη σο πξνο ηνλ θψδηθά αμηψλ, ηνλ ηξφπν θαη ηηο ζηάζεηο δσήο, ηα αηνκηθά
θαη ζπιινγηθά ελδηαθέξνληα, ηηο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα σο πξν ηα
ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, θξίζεθε αλαγθαία
ε εγθαηάιεηςε ηεο αληίιεςεο ηνπ «ειιείκκαηνο» θαη ε πηνζέηεζε ηεο αληίιεςεο ηεο
«δηαθνξάο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ
αιινδαπψλ καζεηψλ δελ είλαη «απνθιίλνλ» ή «ππνδεέζηεξν» αιιά δηαθνξεηηθφ (Μάξθνπ,
1995: 162-163). Ζ απνδνρή ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, ηεο δηαηήξεζεο δειαδή θαη
ηεο πξνψζεζεο ησλ δηαθνξψλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα είλαη θαλείο δηαθνξεηηθφο, είρε σο
απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σα πξνγξάκκαηα απηά εζηηάζηεθαλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ
πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ – εζψλ θαη εζίκσλ, ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, εζληθψλ
ελδπκαζηψλ, ρνξψλ θαη θαγεηψλ – ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, ζε κία πξνζπάζεηα λα
«γλσξίζνπκε ηελ θνπιηνχξα ηνπ δηπιαλνχ καο» (Μάξθνπ, 1995: 167).
Έηζη, απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ηα πξνγξάκκαηα δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο ηα νπνία πεξηνξίδνληαλ ζηελ απιή παξνπζίαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ άιισλ εζληθψλ νκάδσλ, πξνζδίδνληάο ηνπο κία εμσηηθή δηάζηαζε θαη εληζρχνληαο ηε
ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», εγθαηαιείθζεθαλ πξνο κία δηαπνιηηηζκηθή
πξνζέγγηζε, ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηελ επηθνηλσλία, ηελ αληαιιαγή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ νκάδσλ θαη ηεο
θπξίαξρεο νκάδαο κέζα απφ ηα αληίζηνηρα γλσζηηθά αληηθείκελα. Ζ δηαπνιηηηζκηθή απηή
πξνζέγγηζε, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζην ζχλνιν ηεο ακεξηθάληθεο θνηλσλίαο, απνηέιεζε ηελ
παηδαγσγηθή απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαθχνληαλ απφ ηελ παξνπζία εζληθψλ
νκάδσλ κε δηαθνξεηηθή γιψζζα, ζξεζθεία, θνπιηνχξα, δειαδή κε δηαθνξεηηθή
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηα νπνία δελ είραλ βξεη ιχζε κε ηελ πηνζέηεζε αθνκνησηηθψλ
θαη αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ (Αλδξνχζνπ, 1999: 65). Έηζη, ε έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο επηθεληξψζεθε φρη κφλν ζηελ ζηείξα ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ, αιιά θαη
ζηελ ζπλάληεζε ηεο πξνζσπηθήο θνπιηνχξαο ηνπ θαζελφο κε εθείλε ηνπ δηπιαλνχ ηνπ, νη
νπνίεο είλαη εμ νξηζκνχ αλνκνηνγελείο, αθφκα θαη ζην πιαίζην κηαο νκνηνγελνχο εζληθήο
νκάδαο.
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1.2.

Οξηζκόο ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο»

Ζ πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, φπσο αλαθέξακε, έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ηηο δεθαεηίεο
‟60 θαη ‟70, φηαλ νη ακεξηθάλνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ε θνηλσλία ηνπο είλαη έλα θξάκα
απφ θνπιηνχξεο. ηφρνο ηεο είλαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα, ψζηε πιένλ λα ππάξρεη ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ηελ θνπιηνχξα ησλ
καζεηψλ, νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη απηή. Κχξηνο ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο
είλαη λα κεηαζρεκαηίδεη ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία, ψζηε φινη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο
λα εθθξαζηνχλ σο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνζσπηθφηεηεο, λα πξνβάιινπλ ηηο δηθέο
ηνπο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαη λα έρνπλ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο
ζηε αλαδήηεζε πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη απηνεθπιήξσζεο (Μάξθνπ,
1997: 50).
Παξ‟ φια απηά, ζηηο κέξεο καο ππάξρεη κηα δπζθνιία ζην λα νξίζνπκε ηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Οη πνιιέο ζεκαζίεο πεξηπιέθνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην
πξφβιεκα. Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη έρεη
αληηπαξαβιεζεί κε ηελ αληί-ξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλδεζεί κε απηή. Μεξηθνί
εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη δπζπηζηία απέλαληί ηνπ, γηαηί θαίλεηαη λα πεξηθιείεηαη απφ
δηακάρε θαη λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο.
Δίλαη αδχλαην λα δνζεί έλαο ζχληνκνο, ζαθήο, θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο
«δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο». Γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, αλ θαη ππάξρεη
ζπκθσλία κε ηα κέηξα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, πνιινί ζπλδένπλ ηνλ φξν κε ηα
ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο είλαη πάληα έλα ζέκα
ακθηιεγφκελν, φηαλ κάιηζηα γίλνληαη αλαθνξέο ζηνλ εζλνθεληξηζκφ θαη ζηελ αλαβίσζε
ησλ παζψλ αλάκεζα ζηα έζλε.
Γηα ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθή» ζα κπνξνχζακε λα πξνβάιινπκε 3 εξκελείεο:
Α)Δθπαίδεπζε κέζσ πνιιψλ πνιηηηζκψλ.
Β) Δθπαίδεπζε κέζα ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο.
Γ) Δθπαίδεπζε γηα κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ( Παπάο, 1997: 293)
Απφ ηελ άιιε αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη Banks & Banks ζεσξνχλ ηελ
πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε «σο ην πεδίν κειέηεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν λα απμήζεη ηελ
εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γη‟ απηφ ηα ιφγν ελζσκαηψλεη
5

πεξηερφκελν, έλλνηεο, αξρέο, ζεσξίεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ ηζηνξία, ηηο θνηλσληθέο
επηζηήκεο θαη ηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη εηδηθά εζληθέο κειέηεο θαη κειέηεο γηα
γπλαίθεο» (Banks & Banks, 1995)
Ο Banks (1994) , επίζεο, δίλεη ζηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πέληε δηαζηάζεηο
πνπ βνεζνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ:
• Δλζσκάησζε ηεο χιεο: Σα καζήκαηα δελ βαζίδνληαη κφλν ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο
ρψξαο ππνδνρήο αιιά πεξηέρνπλ παξαδείγκαηα απφ δηαθφξνπο πνιηηηζκνχο.
• Καηαζθεπή ηεο γλψζεο: νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ κέζσ εμεξεχλεζεο ην πψο ηα
πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.
• Μείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο: ε πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνδεδεηγκέλα
κεηψλεη ηεο πξνθαηαιήςεηο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αθφκα θαη ζε παηδία πνιχ
κηθξήο ειηθίαο.
• Γίθαηε παηδαγσγηθή: ε δηδαζθαιία πξνζαξκφδεηαη έηζη φινη λα έρνπλ ίζεο
επθαηξίεο επηηπρίαο ζην ζρνιείν.
• Δλδπλάκσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζρνιηθήο δνκήο: ε ζρνιηθή
θνπιηνχξα ζα πξέπεη λα εληζρπζεί γηα λα κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ηζφηεηα ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο.

1.3.

Σα κνληέια εθπαίδεπζεο
Ζ έμαξζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο κε

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ, νδήγεζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο
ππνδνρήο ζηελ πηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ.
Πνιιέο θπβεξλήζεηο απνδέρηεθαλ ην γεγνλφο ηεο κνληκφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ
κεηαλαζηψλ θαη αληηιήθζεθαλ φηη έπξεπε λα ιάβνπλ ρψξα εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα

ηθαλνπνηεζεί ζηε πξάμε ην δηθαίσκα ζηε παηδεία ησλ λεαξψλ

κεηαλαζηψλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 γίλνληαη ν πξψηεο λχμεηο γηα κηα
πνιππνιηηηζκηθή ή δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Γηα λα θαηαιήμνπκε φκσο, ζε απηφ πνπ
ζήκεξα νλνκάδεηαη «Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε», ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε
αθνινχζεζε κα πνξεία παξάιιειε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο κεηαλάζηεο πνιηηηθψλ επηινγψλ
θα αληηιήςεσλ ηεο θάζε θνξά ηξέρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ
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κνληέισλ πνπ αθνινπζεί, έρεη ζθνπφ, αθξηβψο λα θαηαδείμεη απηή ηελ ζρέζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ σξίκαλζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζε φ,ηη αθνξά ηα
δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ.
1.3.1. Σν αθνκνησηηθό κνληέιν
Σν κνληέιν απηφ πξσηνεκθαλίδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 εξεηδφκελν ζηε βαζηθή
αξρή ηνπ εληαίνπ θαη νκνγελνχο εζληθνχ θξάηνπο. Έρεη σο βαζηθή ζέζε πσο νη
κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνλ ληφπην νκνηνγελή πνιηηηζκφ
γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ηζνδχλακα ζηε θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν
melting pot πνπ ε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα ράλεη ηα δηθά ηεο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη
αλακηγλχεηαη κε ηελ επηθξαηνχζα θνηλσληθή νκάδα ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ
δηαθξίλεηαη σο μερσξηζηή (Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ, 2003). Γεληθά κε ηνλ φξν
«αθνκνίσζε» ελλνείηαη ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία άηνκα δηαθνξεηηθήο εζληθήο ή
θπιεηηθήο πξνέιεπζεο αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε θαζεκεξηλή δσή κηαο
επξχηεξεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ε δηαθνξεηηθή ηνπο πξνέιεπζε. Έλαο
δηαθνξεηηθφ νξηζκφο ηελ θαηαηάζζεη σο ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο
ππνπνιηηηζκνχ πνπ αθνινπζεί ηα ζηάδηα ηεο επαθήο, ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο
πξνζαξκνγήο (Γεσξγνγηάλλεο, 1997 θαη Μάξθνπ, 1996).
ηελ εθπαίδεπζε πξνηάζζεηαη ε «ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο» (Κάηζηθαο θαη
Πνιίηνπ, 1999). Οη αιινδαπνί καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο πξφβιεκα αθνχ δελ
γλσξίδνπλ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαη άξα εκπνδίδνπλ θαη ηελ πξφνδν
ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ. Σν ζρνιείν ζην αθνκνησηηθφ κνληέιν είλαη κνλνγισζζηθφ θαη
κνλνπνιηηηζκηθφ θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζά φια ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ επάξθεηα
ζηελ εζληθή γιψζζα θαη πνιηηηζκφ ην γξεγνξφηεξν δπλαηφλ. Πνιιέο θνξέο δε,
πξνθεηκέλνπ ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ ζηε ηάμε λα κελ απνηειεί παξάγνληα
θσιχκαηνο, κπαίλεη θαη πεξηνξηζκφο ζην πνζνζηφ παξνπζίαο ηνπο ζηα ζρνιεία, ην νπνίν
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 30% (Νηθνιάνπ, 2000: 12). ε φηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο
κεηξηθήο γιψζζαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απνηειεί δηθαίσκα θαη ηδησηηθή
ππφζεζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη φρη επζχλε δεκνζίσλ ζεζκψλ φπσο ην ζρνιείν. Ζ
πξνζέγγηζε απηή εμεηδηθεχηεθε ζε δχν εθπαηδεπηηθά κέηξα θπξίσο:
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Κέληξα ππνδνρήο θαη θέληξα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ππνδνρήο σο
δεχηεξεο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηαξαρζεί ε εθπαίδεπζε ηεο ληφπηαο
πιεηνςεθίαο φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν, θαη



Πνιηηηθή δηαζπνξάο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ ε θπζηθή ηνπο επαθή
κε ηνπο γεγελείο καζεηέο λα επηηαρχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αθνκνίσζε ηνπο.
Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ, παξά ηελ επίζεκε ξεηνξηθή πεξί

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζέζπηζε ππνζηεξηθηηθνχ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, απέρεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπ λα εθθξάδεη ζπλέπεηα
ιφγσλ θαη έξγσλ. (Υαηδεζσηεξίνπ, 2004: 76). Έηζη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζρνιείν
εμαθνινπζεί λα ππαθνχεη ζε κηα «παξαδνζηαθή» εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία
αληηκεησπίδεη ηνπο εζλνηηθά θαη πνιηηηζκηθά «δηαθνξεηηθνχο» σο ειιεηκκαηηθνχο θαη
πεξηζσξηνπνηεί ηνπο καζεηέο άιιεο θνπιηνχξαο εθηφο ηεο θπξίαξρεο, εγθισβίδνληαο ηα
παηδηά ηεο ηειεπηαίαο ζε κηα λννηξνπία κνλνπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αδπλαηεί λα
θαηαλνήζεη θαη λα ζεβαζηεί ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα (Γθφβαξεο, 2004: 46-51). ην
πιαίζην απηήο ηεο αλαζθάιεηαο, αλαπηχζζνπλ πξνθαηαιήςεηο θη αλαπαξάγνπλ
μελνθνβηθά, ξαηζηζηηθά θη εζληθηζηηθά ζηεξεφηππα, ελψ ζπρλά, εθηξέπνληαη θαη ζε
αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο «άιινπο» λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα
πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θπξίαξρεο εζλνηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο νκάδαο θαη
ηαπηίδνληαη απφιπηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο επηιέγνληαο
αλεπίγλσζηα ηελ πιήξε αθνζίσζε απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. (Υαηδεζσηεξίνπ, 2004: 36).
Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε παξνπζία πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία δελ
επηθέξεη θακία αιιαγή ζην θπξίαξρν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί
σο κεραληζκφο πνπ φρη κφλν δηαηεξεί ηελ εζληθή θνπιηνχξα, αιιά θαη ηελ επηβάιιεη
ζηνπο «άιινπο», ην πνιηηηζκφ ησλ νπνίσλ θαηαζηξέθεη. Δλ θαηαθιείδη ην αθνκνησηηθφ
κνληέιν ζήκαηλε πσο φινη ν καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο
πξνέιεπζε, πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ θνηλφ εζληθφ πνιηηηζκφ θαη πσο ην κφλν κέζν γη‟ απηφλ ην ζθνπφ
είλαη ε γξήγνξε εθκάζεζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο (ε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο) θαη ηνπ
εζληθνχ πνιηηηζκνχ ηεο (Γεσξγηάλλεο, 1999: 45)
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1.3.2. Σν κνληέιν ελζσκάησζεο
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ε ζρνιηθή απνηπρία ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ,
νη αληηδξάζεηο απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο κεηαλαζηψλ πνπ εγθαηαβηνχζαλ γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα πηα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαζψο θαη ε αληίιεςε γηα ηελ αλάγθε
θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νδήγεζαλ ζηελ
αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο (Κάηζηθαο θαη Πνιίηνπ, 1999: 38).
Σν κνληέιν ελζσκάησζεο αλαγλσξίδεη φηη ην θάζε άηνκν θέξεη ζηνηρεία απφ ηνλ
δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ πνπ ζηελ θαηλνχξηα ρψξα απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο λέαο ηνπ
ηαπηφηεηαο. Γη‟ απηφ πξνηάζζεηαη ν ζεβαζκφο πξνο ηε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ζην βαζκφ,
φκσο, πνπ δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο πνιηηηζκηθέο αξρέο ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο (Νηθνιάνπ,
2000: 15). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εζληθέο κεηνλφηεηεο θαη νη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο έρνπλ
γίλεη κέξνπο κηαο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ράζεη εληειψο ηε δηθή ηνπο
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. χκθσλα κε ην Habermas (1999) ππάξρνπλ δπν επίπεδα
ελζσκάησζεο α) ε πνιηηηζκηθή ελζσκάησζε, δειαδή ε απνδνρή ησλ ζπληαγκαηηθψλ
αμηψλ κηαο έλλνκεο ηάμεο, ε νπνία κπνξεί λα απαηηεζεί απφ ηηο εζληθέο θαη πνιηηηζκηθέο
κεηνλφηεηεο θαη β) ε εζηθή ελζσκάησζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνιηηηζκηθήο δσήο, ε
νπνία δελ κπνξεί λα απαηηεζεί απφ ηηο κεηνλφηεηεο, δηφηη απηφ ζα ζεκαίλεη ηελ απψιεηα
ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο ηαπηνηήησλ.
Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ κνληέινπ ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ γισζζηθψλ
θαη πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ε έληαμε ηνπο ζηελ
θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Σν κνληέιν απηφ δελ επηδηψθεη αξρηθά ηελ αθνκνίσζε ησλ
κεηαλαζηψλ. Σα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ πνιίηε ηεο κεηνλφηεηαο πνπ
αθνξνχλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ηα ήζε, ηα έζηκα, ηελ ελδπκαζία θαη ηηο
εζληθέο ενξηέο γίλνληαη ζεβαζηά θαη ε ρψξα ππνδνρήο απνδέρεηαη ην δηθαίσκά ηνπ λα ηα
δηαηεξήζεη. Ο ζεβαζκφο θαη ε αλεθηηθφηεηα ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ
ζπλδέεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα γλσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο
ππνδνρήο, λα ην απνδέρνληαη θαη ηνλ πηνζεηνχλ ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα δξάζνπλ κέζα
ζε απηφ σο ππεχζπλνη πνιίηεο. Άιισζηε, ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο ηεο ελζσκάησζεο δελ
είλαη ε πιήξε πηνζέηεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο αιιά ε
απνδνρή εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ
ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ε θνηλσλία θαη νη βαζηθνί ηεο ζεζκνί (Γθνβάξεο, 2004: 51-53).
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Οπζηαζηηθά, ζηελ εθπαίδεπζε, αλαγλσξίδεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ καζεηή θαη
πξνηάζζεηαη ν ζεβαζκφο ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ εζψλ ηνπ. Χζηφζν, δεηάηε
απφ ηνλ καζεηή πνπ αλήθε ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, λα αιιάμεη θαη λα πξνζαξκνζηεί
ζηε λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ επηρεηξεί ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
λα αλαδηακνξθψζεη ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ θαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ σο
πξνο ηνλ αιινδαπφ καζεηή. Ζ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ εμαληιείηαη ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο ζρνιείν πνπ φπσο αλαθέξεη ν Νηθνιάνπ (2000), «έρεη
δηακνξθσζεί γηα λα ηθαλνπνίεζε ελδερνκέλσο ηηο απαηηήζεηο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, αιιά
αγλνεί θαη αδπλαηεί λα θαιύςεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ». Βάζε
ινηπφλ απηήο ηεο ινγηθήο ηα εθπαηδεπηηθά κέηξα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ εθκάζεζε
ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο
θαη ζρεδηάδνληαη πην ιεπηνκεξή πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο ελίζρπζεο ησλ
κεηαλαζηψλ παηδηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηελ
θνηλσλία.
πκπεξαζκαηηθά, ην κνληέιν απηφ, ζπληζηά κεηεμέιημε ηνπ αθνκνησηηθνχ,
απνηειεί πην πεξηεθηηθφ κνληέιν δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο επηρεηξεκαηνινγεί
ππέξ κηαο πινπξαιηζηηθήο αηδέληαο ε νπνία επηδηψθεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο θαη
ηε λνκηκνπνίεζε ηεο πνιπκνξθίαο ζηελ ηδησηηθή, φκσο, κφλν ζθαίξα –φρη θαη ζηε
δεκφζηα (Υαηδεζσηεξίνπ, 2014: 45). Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνζαλαηνιηζκφο θαζνξίδεη ηφζν
ηνπο ζηφρνπο ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ φζν θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ. ην εληαμηαθφ
κνληέιν δελ θπξηαξρεί ε ηάζε πιήξνπο απνθνπήο ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ απφ ηα
πνιηηηζκηθέο ξίδεο ηνπο νχηε, φκσο, θαη ε πνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ καζεηψλ
– ληφπησλ θαη «μέλσλ»- ζηε βάζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ
πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, παξαδφζεσλ θαη ηφπσλ δσήο ηνπο νπνίνο ελζηεξλίδνληαη άηνκα
δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή
ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζκηθά «θπξηαξρνχκελσλ» καζεηψλ. Δμ‟ νπ θαη ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ απνδέρεηαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα εηζάγνληαο ζηνηρεία θαη ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζ‟ απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ελψ πξνσζεί
ππνζηεξηθηηθά κέηξα γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζρνιείνπ (Κεζίδνπ,
2008). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελ ηνχηνηο, παξακέλεη θαηά βάζε κνλνπνιηηηζκηθφ θαη
κνλνγισζζηθφ θαη απνηπγράλεη λα πξνσζήζεη ζεζκηθέο αιιαγέο θαη θνηλσληθνχο
κεηαζρεκαηηζκνχο (Υαηδεζσηεξίνπ, 2004). Σέινο, ην κνληέιν ελζσκάησζεο πξνυπνζέηεη:
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 εβαζκφ ζηε γιψζζα ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο πξνέιεπζεο
 εβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ
 Οξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο παξεκπφδηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ
καζεηψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο
 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
θαη ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε κε ηνπο γεγελείο θαη
ηελ αιιειναπνδνρή (Γεσξγηάλλεο, 1999: 45-46).
1.3.3. Σν Πνιππνιηηηζκηθό κνληέιν
Σε δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηηο ΖΠΑ, Καλαδά θαη ζε επξσπατθέο ρψξεο ππνδνρήο
κεηαλαζηψλ, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε αθνκνίσζε θαη ε ελζσκάησζε δελ έδηλαλ νπζηαζηηθέο
ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζην ζρνιείν, αιιά αληίζεηα ζπλέβαιαλ ζηελ
αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ αληζνηήησλ θαη ηνπ εζληθνχ δηαρσξηζκνχ.
Απηή ηελ πεξίνδν ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε θνηλσληθή ζπλνρή πξνσζείηαη κε ηελ
αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ
ηδέα ηνπ «πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ» πνπ αλαγλσξίδεη ηηο πνηθίιεο κεηαλαζηεπηηθέο
νκάδεο σο θνξείο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο πνπ δηεθδηθνχλ ηνλ ζεβαζκφ ηεο
πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζε έλα ελαιιαθηηθφ πνιππνιηηηζκηθφ – θαη
φρη κνληζηηθφ- θνηλσληθφ κνληέιν (Γθνβάξεο, 2004 :54).
ε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη πξέπεη λα αιιάμνπλ νη
πξαθηηθέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη φρη ηελ κεηνλνηηθήο. Ζ κεηξηθή γιψζζα, ν
πνιηηηζκφο

αιινδαπψλ

καζεηψλ

γίλνληαη

απνδεθηά

ζηε

ζρνιηθή

θνηλσλία,

αλαγλσξίδνληαη θαη ζπλππάξρνπλ παξάιιεια θαη ηζφηηκα κε ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ
ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Δθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα
ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηελ αλνρή ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή εζληθή, πνιηηηθή θαη
ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε. Με ιίγα ιφγηα, αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο απφ
ην παηδί ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εζληθήο ηνπ παξάδνζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί
ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε θαη λα ππάξμνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα φια ηα παηδηά (Γεσξγνγηάλλεο,
1997: 48). Οπζηαζηηθά νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ζεσξνχλ φηη ε
θνηλσληθή ζπλνρή πξνσζείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν
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ζα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη φινη νη πνιηηηζκνί, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε
θίλδπλν ε ελφηεηα θαη ε ζπλνρή ηνπο (Γθνβάξεο, 2004: 55-56).
1.3.4. Σν Αληηξαηζηζηηθό κνληέιν
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν,
ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αγγιία, θπξίσο, σο αληίδξαζε ζην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν.
Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο, φπνπ, κέζα απφ ηνπο
λφκνπο, εκθαλίδεηαη ν ζεζκηθφο ξαηζηζκφο.
Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν θαηαθξίζεθε σο απιντθφ δηφηη θαηά ηνλ Νηθνιάνπ
(2000) δελ ζηέθεηαη παξά κφλν ζηε εζλνινγηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο» θαη
αλαδεηθλχεη κφλν ηελ πιεπξά ηεο «παξάδνζεο» ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο,
παξαβιέπεη φηη νη πνιηηηζκνί δελ είλαη εληαία θαη ζπλαθή κνλνιηζηθά κπινθ, εζηηάδεηαη
ππεξβνιηθά ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη πεξηνξίδεη ηηο πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο ζηε
ζρέζε «ππνηαγή/πξνδνζία», αθνχ ν κεηαλάζηεο πξέπεη λα ράζεη έλα πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν
πηνζεηψληαο έλα άιιν ηνπ εγρψξηνπ πνιηηηζκνχ.
Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο
πνπ εληζρχνπλ ην ζεζκηθφ ξαηζηζκφ θαη φρη ζηηο αηνκηθέο ζηάζεηο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχο
παξάγνληεο, θαηά απνθιεηζηηθφηεηα, φπσο ζην πνιππνιηηηζκηθφ πξφηππν. Οη βαζηθνί
ζηφρνη ηνπ είλαη νη εμήο (Γεσξγνγηάλλεο, 1997: 49):


ε ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ
αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξφ ηνπο



ε δίθαηε αληηκεηψπηζε απφ ην θξάηνο



ε απαιιαγή απφ ηα ξαηζηζηηθά πξφηππα

ε

επίπεδν

εθπαηδεπηηθήο

κεηαξξχζκηζεο

εθαξκφζηεθαλ

πξνγξάκκαηα

επαηζζεηνπνίεζεο απέλαληη ζην ξαηζηζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη
θξπκκέλεο θαη έκκεζεο κνξθέο ξαηζηζκνχ πνπ πθέξπνπλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
δαζθάισλ, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηε ζρνιηθή νξγάλσζε θαη ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
απαηηείηαη θξηηηθή αλακφξθσζε ησλ ζεζκηθψλ πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο,
ζε φιν ην θάζκα ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ. Σν θξάηνο δελ είλαη νπδέηεξνο
παξαηεξεηήο νχηε είλαη ηθαλφ λα παξάζρεη κηα νπδέηεξε αληηθεηκεληθή εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή, αλνηρηή ζηηο εθθιήζεηο γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ξαηζηζκφ θαη πξφζπκε λα
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παξάζρεη ηα ηερληθά κέζα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ κέζα ζην
επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο δηαθεξχζζεη (Γθνβάξεο, 2004: 58). Ο απνθιεηζκφο
ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην αγαζφ ηεο παηδείαο είλαη νπζηαζηηθφο θαη έρεη πνιχπινθα
θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά αίηηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε αληηξαηζηζηηθή ζεψξεζε
πξέπεη λα δηαηξέρεη θαη ηελ παξακηθξή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή επέθηαζε ηεο επίζεκεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Οη επηθξηηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαινγίδνπλ κνλνκέξεηα δηφηη ζεσξεί ηε
«θπιή» σο παξάγνληα απνθιεηζκψλ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηνπο ππφινηπνπο πνπ
θαζηέξσζε ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ. Σν αληηξαηζηζηηθφ πξφηππν πξνυπνζέηεη εθηφο
απφ ηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηελ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη
ζηηο κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηε θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο
(Παιαηνιφγνπ θαη Δπαγγέινπ, 2003).
1.3.5. Σν Γηαπνιηηηζκηθό κνληέιν
Πεξηιεπηηθά θαη ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή ησλ κνληέισλ πνπ θάλεη ν
Γεσξγνγηάλλεο (1997, 51-53) ην αθνκνησηηθφ κνληέιν είλαη ζηελά εζλνθεληξηθφ, γηαηί
απαηηεί απφ ηνλ κεηαλάζηε λα μεπεξάζεη ν ίδηνο φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζεη
ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ηνλ θαηαδηθάδεη ζε ξφιν παξαηεξεηή. Σν κνληέιν ελζσκάησζεο
αθήλεη ζηα ίδηα ηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα
δεδνκέλα, ρσξίο λα παξεκβαίλεη. Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν δεκηνπξγεί θνηλσληθφ
δηραζκφ, επεηδή ηνλίδεη ηελ πνιηηηζκηθή απηνζπλεηδεζία ησλ νκάδσλ θαη παξαθσιχεη ηελ
θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζε, αθνχ ε «δηαθνξεηηθφηεηα» παξνπζηάδεηαη σο επηαμία.
Σέινο, ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν ζεσξεί ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαηά θχξην
ιφγν πνιηηηθή ππφζεζε θαη έηζη ππάξρεη ην ελδερφκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
εθπαίδεπζεο.
Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ αηειεηψλ, πξνθξίλεηαη πιένλ ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν
πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε, ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. Χο έθηαηνπ ε δηαπνιηηηζκηθή
πξνζέγγηζε δελ αθνξά κηα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή νχηε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αιιά
πεξηζζφηεξν πεξηγξάθεη έλα ηξφπν γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα.

Δκθαλίδεηαη

θπξίσο

ζαλ

έλαο

ηξφπνο

λα

αληρλεπζνχλ,

λα

θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ νη αιιαγέο ζηα παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά πξφηππα,
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σο ην ζχγρξνλν βήκα ειεχζεξνπ δηαμηθηζκνχ θαη ζχλζεζεο ησλ ιφγσλ ησλ δηαθφξσλ
θνηλσληθψλ δπλάκεσλ (Γθφβαξεο, 2004: 60).
Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία θαη απαηηεί βαζχηεξεο αιιαγέο γηα λα αλνίμεη ην ζρνιείν ζηε
θνηλσλία θαη λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο
ηνπο καζεηέο. Βαζηθή αξρή απνηειεί ε ηδέα φηη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ην
κνξθσηηθφ θεθάιαην ηνπ εθάζηνηε καζεηή θξίλεηαη εμίζνπ άμην θαζψο θαη αθεηεξία ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Δλ νιίγνηο, ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε δηαπλέεη ηε γεληθή
παηδεία πνπ παξέρεη ην ζρνιείν θαη απνηειεί ηελ απάληεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ
γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ (Γθφβαξεο, 2004: 61).
Καη απηφ ην κνληέιν, παξφιν πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηε ζαθή πξνηίκεζε ησλ
επίζεκσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. αιιά θαη επηκέξνπο ρσξψλ εληφο θαη εθηφο
Δπξψπεο, έρεη δερζεί επηθξίζεηο. χκθσλα κε απηέο ηηο επηθξίζεηο, ην βαζηθφ ειάηησκά
ηνπ είλαη φηη ζηελ νπζία απνηειεί έλα ηδεψδεο πνπ αληιεί ην θχξνο ηνπ απφ ηελ απφζηαζε
πνπ έρεη απφ ηα ππφινηπα κνληέια. Γελ έρεη πξνθχςεη κέζα απφ νξηζκέλεο θνηλσληθέο
πξαθηηθέο αιιά σο ζεσξεηηθή απάληεζε ζε φηη πξνβιεκαηηθφ παξνπζίαδε ε ζχγρξνλε
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Θεσξεί ηνπο πνιηηηζκνχο σο δηαθξηηά ζπζηήκαηα πνπ
κπνξνχλ έηζη λα δηαπιέθνληαη εκθαλψο θαη νπδεηεξνπνηεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο,
νξίδνληαο σο πεδίν ηεο έλα «νπδέηεξν θαη αληηθεηκεληθφ» εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
(Κάηζηθαο θαη Πνιίηνπ, 1999). Άιιε κεξίδα ηεο ζεσξίαο απνδίδεη απιντθφηεηα θαη
ηδεαιηζκφ ζην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν γηαηί ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ζέζε ησλ αλζξψπσλ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε
παηδαγσγηθά κέηξα (Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε, 1994).
πλνςίδνληαο ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφο» δειψλεη κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία, ζα
ιέγακε, αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο αιιά θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα
άηνκα δηαθφξσλ εζληθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. χκθσλα άιισζηε κε ηελ ηειηθή
έθζεζε ηνπ πκβνχιηνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε
ησλ κεηαλαζηψλ, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηα εμήο:
α) έρεη σο πεδίν αλαθνξάο ηελ άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, β)
πξνθαιεί ηελ ακνηβαία επίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο, γ)
πξνμελεί επαλεμέηαζε θαη αλαζεψξεζε θνηλσληθν-θεληξηθψλ θαη εζλνθεληξηθψλ
θξηηεξίσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηειεί κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ ζηε δσή θαη
14

ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο (Γεσξγηάλλεο,
1997: 54-55). Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Essinger (1988), ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν
εθπαίδεπζεο δηέπεηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο:
o Σελ ζπλαίζζεζε, δειαδή ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ άιισλ θαη ηεο
δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο.
o Σελ αιιειεγγχε, ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ησλ νκάδσλ, ησλ θξαηψλ θαη ησλ
θπιψλ θαη παξακεξίδεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη αδηθία.
o Σνλ ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην άλνηγκά
ζηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζην δηθφ καο πνιηηηζκφ.
o Σελ εμάιεηςε ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηελ απαιιαγή απφ εζληθά
ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, ψζηε νη δηαθνξεηηθνί ιανί λα κπνξέζνπλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ

2:

Ζ

δηαπνιηηηζκηθφηεηα

ζηελ

ππνρξεσηηθή

εθπαίδεπζε

2.1

Σν πιαίζην έληαμεο ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο

ζηελ ειιεληθή

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ειιεληθή θνηλσλία έγηλε βαζκηαία πνιππνιηηηζκηθή –
ην ίδην θαη ην ειιεληθφ ζρνιείν. Γηα ην ηειεπηαίν, ε εγγξαθή ρηιηάδσλ παηδηψλ
κεηαλαζηψλ απνηέιεζε κία κεγάιε πξφθιεζε ηφζν γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φζν θαη
γηα ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία (Σζηξψλεο, 2003: 25). Αληίζεηα κε ηελ εηδηθή αγσγή, ε
εμέιημε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη
ζρεηηθά πην πξφζθαηε. Έηζη, ε πνξεία ηεο ζρεηηθήο κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε
λνκνζεζίαο, κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξείο πεξηφδνπο (Νηθνιάνπ, 2008: 39):
α) Γεθαεηία ηνπ ‟70: Γίλνληαη ηα πξψηα άηνικα θξαηηθά βήκαηα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζηελ ρψξαο καο.
β) 1980-1996: εκεηψλεηαη ε ξαγδαία δεκνγξαθηθή κεηαβνιή ζηελ Διιάδα, κε
ηελ άθημε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νκνγελψλ Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηψλ. Δθείλε ηελ
πεξίνδν έρνπκε ηελ ίδξπζε Σάμεσλ Τπνδνρήο (Σ.Τ.), Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (Φ.Σ.)
θαη ρνιείσλ Τπνδνρήο Παιηλλνζηνχλησλ.
γ) 1996 έσο θαη ζήκεξα: Απφ ην 1996 κέρξη θαη ζήκεξα ε Διιεληθή Πνιηηεία
πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Ν. 2413/96), ζηνλ εθζπγρξνληζκφ
ησλ Σ.Τ. θαη Φ.Σ., ζηελ ίδξπζε Η.Π.Ο.Γ.Δ. θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο
ζρεηηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
2.1.1. Οξγαλσηηθή Γνκή θαη λνκνζεηηθό πιαίζην
Σν ΤΠΔΠΘ θαηά ηα ηειεπηαία δεθαεηία έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα
ηεο ζεζκηθήο ζσξάθηζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε
πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Απηή βαζίζηεθε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο
εκπεηξίαο θαη ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε κηαο απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,
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πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ νκαιή ζρνιηθή έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ. Έηζη, ζην πιαίζην
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ ιεθζεί ηα παξαθάησ δηνηθεηηθά κέηξα:


Φήθηζε ηνπ Νφκνπ 2413/96 γηα ηελ «Παηδεία Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθή

Δθπαίδεπζε», ν νπνίνο απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.


Ίδξπζε

Δηδηθήο

Γξακκαηείαο

Παηδείαο

Οκνγελψλ

θαη

Γηαπνιηηηζκηθήο

Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί σο δηαθξηηή, δηνηθεηηθή ππεξεζία κέζα ζην ΤΠΔΠΘ, κε
ζηφρν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζε απηά ηα ζέκαηα.


Ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο

(Η.Π.Ο.Γ.Δ.) πνπ ππνζηεξίδεη επηζηεκνληθά θαη επηηειηθά ην έξγν ηνπ ΤΠΔΠΘ.


Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο, ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ

Σκεκάησλ θαη κεηαηξνπή επηιεγκέλσλ ζρνιείσλ ζε Γηαπνιηηηζκηθά. Δδηθά γηα ηηο Σάμεηο
Τπνδνρήο, νη νπνίεο ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ην 1983, ηηο δηαθξίλνπκε ζε «Τάξειρ Υποδοσήρ
I» θαη «Τάξειρ Υποδοσήρ II». Πην αλαιπηηθά:
α) Τάξειρ Υποδοσήρ I: ηηο Σ.Τ.I. ηα παηδηά καζαίλνπλ ηα ειιεληθά σο δεχηεξε ή
μέλε γιψζζα. Ζ θνίηεζε δηαξθεί έλα δηδαθηηθφ έηνο, σζηφζν πξνβιέπεηαη φηη ζε
ηξεηο κήλεο κεξηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα γξαθηνχλ ζηελ θαλνληθή ηάμε, εάλ έρνπλ
δείμεη φηη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηα.
β) Τάξειρ Υποδοσήρ II: ε Σ.Τ.II. ζπλερίδνπλ ηα παηδηά πνπ εμαθνινπζνχλ λα
έρνπλ γισζζηθέο ειιείςεηο ζηα ειιεληθά. ε απηέο ηηο ηάμεηο εθαξκφδεηαη έλα
κεηθηφ ζχζηεκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο, ην νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ θαλνληθψλ ηάμεσλ. Ζ θνίηεζε δηαξθεί κέρξη
δχν δηδαθηηθά έηε, κεηά ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ Σ.Τ.I.
Παξάιιεια, έρνπκε θαη ηελ ζέζπηζε ησλ ιεγφκελσλ «Φπονηιζηηπιακών ημημάηυν», ηα
νπνία απεπζχλνληαη ζε φζνπο καζεηέο είηε δελ έρνπλ θνηηήζεη ζε T.Y.Η. ή T.Y.II. είηε
έρνπλ απνθνηηήζεη αιιά ζπλερίδνπλ λα έρνπλ γισζζηθά πξνβιήκαηα. Σα Φ.Σ.
πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ελψ ζε απηά παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθή
δηδαζθαιία κέρξη 10 ψξεο εβδνκαδηαίσο ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία νη καζεηέο
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γισζζηθέο ή καζεζηαθέο.
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•

Τινπνίεζε πνιιψλ θαη κεγάισλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ κε ηε ζπκβνιή ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο, χςνπο 5 δηο πεξίπνπ, κέζα απφ ην Β‟ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο
θαη κε πξννπηηθή ζπλέρηζήο ηνπο κε ην Γ‟ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο έσο ην 2008.
2.1.2. Ιλζηηηνύην Παηδείαο Οκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Π.Ο.Γ.Δ.)
Σν Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Π.Ο.Γ.Δ.)
ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Βαζηθή ηνπ απνζηνιή είλαη ε πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηνπο νκνγελείο,
θπξίσο ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο θαη ε ππνβνήζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο ησλ καζεηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο.
Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο απηέο, ην Η.Π.Ο.Γ.Δ. θάλεη ρξήζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, νη νπνίεο αλάκεζα ζηα άιια επηηξέπνπλ:
 Να θαηαξηίζεη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
 Να παξάγεη δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη δηδαθηηθά βνεζήκαηα
 Να επηκνξθψλεη εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο
 Να παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη λα εληζρχεη ζηε πξάμε.
 Να αμηνινγεί

απφ

παηδαγσγηθή ζθνπηά ηα απνηειέζκαηα εθπαηδεπηηθψλ

παξεκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
 Να δηεμάγεη εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
 Να ζπκβνπιεχεη ηελ πνιηηεία γηα ηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ
εθαξκνγή

εθπαηδεπηηθψλ

παξεκβάζεσλ

θαη

θαηλνηνκηψλ

ζην

ηνκέα

ηεο

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (φπσο ζα δίλνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα).
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2.2.

Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθήο ηνπ ΤΠΔΠΘ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εληείλνληαη ζηελ ρψξα καο νη αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ

ηελ φιν θαη απμαλφκελε εζληθή θαη πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Μεηά απφ απηή ηελ αλαδηάηαμε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ αχμεζε ησλ
παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ, ην ειιεληθφ ζρνιείν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηελ
πξφθιεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπο (ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ
παηδηψλ) ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη θνπιηνχξα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη σο
αλάγθε ε εθπαίδεπζε λ‟ απνθηήζεη δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα θαη κέζα ζηε ρψξα καο
ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη λα κελ πξνζηαηεχεη απνθιεηζηηθά ηνπο Έιιελεο
ηεο δηαζπνξάο. Έηζη, ε Πνιηηεία πξνέβεη ζηελ ζέζπηζε κέηξσλ θαη δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ
παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ εηεξνγελνχο απηνχ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Οη πξάμεηο απηέο επηθεληξψζεθαλ ζηελ:
α) εθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ
β) εθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ
γ) παηδεία νκνγελψλ θαη “e-omogeneia”
2.2.1. Η εθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ1
Δίλαη θνηλά απνδεθηφ πσο ηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο δχζθνια νινθιεξψλνπλ ηνλ
θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ή ηνλ νινθιεξψλνπλ κε ρακειφ επίπεδν
ειιελνκάζεηαο θαη δελ είραλ, κέρξη πξφζθαηα, πηζαλφηεηεο λα εηζαρζνχλ κε ηε δηαδηθαζία
ησλ γεληθψλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ
εθπαηδεπηηθή απηή πζηέξεζε ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο, εθδειψλεηαη αξγφηεξα σο
πζηέξεζε ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζε δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηελ
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ θαη σο αδπλακία ελζσκάησζήο ηνπο
ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. ε φηη αθνξά ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ κεηνλνηηθψλ
καζεηψλ ζηελ ηνχξθηθε γιψζζα, δελ έρνπλ γίλεη ζρεηηθέο έξεπλεο – κειέηεο, απνηειεί
φκσο θνηλή δηαπίζησζε ηφζν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο κεηνλφηεηαο φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ
γνλέσλ (πλεληεχμεηο κε θνξείο θαη παξάγνληεο ηεο κεηνλφηεηαο).
1

Πρόγραμμα
Εκπαίδευςησ
Μουςουλμανοπαίδων,
(www.media.uoa.gr/language), προςπελάςτηκε 10/2/2018

Σα

ελληνικά

ωσ

ξζνη

γλώςςα,
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Ζ ειιεληθή πνιηηεία, επηζπκψληαο λα αληηκεησπίζεη σο έλα βαζκφ ην νξαηφ θαη
ζεκαληηθφ πιένλ πξφβιεκα ηεο πεξηνξηζκέλεο ειιελνκάζεηαο ησλ παηδηψλ ηεο
κεηνλφηεηαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ειιελφθσλνπ
θνκκαηηνχ ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνρψξεζε, ην 1996, ζηελ θαηάξηηζε θαη
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δκπαίδεςζη Μοςζοςλμανοπαίδυν».

Σν πξφγξακκα

Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ Η
(Β΄ ΚΠ), θαηά ην δηάζηεκα 1997-2000, αλαηέζεθε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ κε
επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηελ θα Άλλα Φξαγθνπδάθε. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
έξγνπ αλήιζε ζε 1,049 δηο δξρ.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εμήο:
o Απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ Μνπζνπικαλνπαίδσλ ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
o Καιχηεξε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
o Γξαζηηθή κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ
o Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ
αλαγλψξηζε

θαη

απνδνρή

ησλ

ηδηαίηεξσλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ησλ

Μνπζνπικάλσλ
o Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ γνλέσλ γηα λα δηακνξθψζνπλ
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν
o Μείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηαθηηθήο
θνίηεζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ καζεηψλ θαη κε ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε
o Γηα ην ζθνπφ απηφ πινπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο θχξηεο δξάζεηο:
o Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ ειιεληθνχ
κέξνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο κεηνλνηηθήο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Δθδίδνληαη πιένλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ
Βηβιίσλ (OEΓB) θαη κνηξάδνληαη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 ζηα
κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία.
o Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ.
ην πιαίζην ηεο ελέξγεηαο απηήο πινπνηήζεθε έξγν «ΓΔΦΤΡΑ» κεηαμχ EΠAEAK
I θαη II κε αληίζηνηρν ηίηιν κε ηελ ππφ αμηνιφγεζε Πξάμε. Σν έξγν είρε ζπλνιηθφ
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πξνυπνινγηζκφ 763.023 €, πινπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα επηέκβξηνο 2000 –
Γεθέκβξηνο 2001 θαη πεξηειάκβαλε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:


Γξάζε 1. Οινθιήξσζε εξγαζηώλ γηα ηελ Α/ζκηα κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε2
•

Αμηνιφγεζε ησλ λέσλ βηβιίσλ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα πνπ απεζηάιεζαλ

απφ ηελ Σνπξθία ζηα κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία
•

Αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο εκπεηξίαο ηνπ έξγνπ.

•

Αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ, κε αληηθείκελν ηελ

ειιηπή γλψζε ηεο ειιεληθήο θαη εξεπλεηηθή πξφηαζε γηα ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο ησλ
κεηνλνηηθψλ καζεηψλ
•

Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο ζπλεξγαηψλ εθπαηδεπηηθψλ

ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε Θξάθε γεληθφηεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ φινπ έξγνπ.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο δηήκεξεο (10 ψξεο ε θαζεκία)
ζπλεξγαηψλ απφ ηε Θξάθε κε ππεπζχλνπο δξάζεσλ.
•

Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ

πιηθψλ γηα ηελ ειιελνκάζεηα ησλ καζεηψλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ.


Γξάζε 2. Κάιπςε ηεο αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο ηνπ έξγνπ λα πεξηιάβεη ηελ

ππνρξεσηηθή γπκλαζηαθή ηξηεηία ζηηο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ. 3
•

Αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά

κε ηα ππνρξεσηηθά 3 ρξφληα ηνπ γπκλαζίνπ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνλνηηθνχ
πιεζπζκνχ ζε απηή ηε βαζκίδα.
•

Αμηνιφγεζε ηεο ηδηαίηεξα πςειήο ζρνιηθήο απνηπρίαο ησλ καζεηψλ ηεο

κεηνλφηεηαο ζην ειιεληθφ γπκλάζην ζε ζρέζε κε ηα ζρνιηθά βηβιία θαη πξνηάζεηο γηα ηε
κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο παξνρήο
πξφζζεησλ σξψλ ζρνιείνπ.

2

Ζκθεςη αξιολόγηςησ υλοποιοφμενων ζργων, ανίχνευςησ αναγκών και ςχεδιαςμοφ μελλοντικών
παρεμβάςεων τησ ενζργειασ 1.1.1 του ΕΠΕΑΕΚ για την διαπολιτιςμική εκπαίδευςη, Τπουργείο Εθνικήσ
Παιδείασ και θρηςκευμάτων, κεφ. 3, ςελ 17-18
3
Ζκθεςη αξιολόγηςησ υλοποιοφμενων ζργων, ανίχνευςησ αναγκών και ςχεδιαςμοφ μελλοντικών
παρεμβάςεων τησ ενζργειασ 1.1.1 του ΕΠΕΑΕΚ για την διαπολιτιςμική εκπαίδευςη, Τπουργείο Εθνικήσ
Παιδείασ και θρηςκευμάτων, κεφ. 3, ςελ 18
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Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο Πξάμεο «Δκπαίδεςζη Mοςζοςλμανοπαίδυν», φπσο
δηαηππψλεηαη ζηε Γεκφζηα Πξνθήξπμε ηνπ Yπ.E.Π.Θ. θαη ην Σερληθφ Γειηίν ηεο Πξάμεο,
είλαη ε αξκνληθή έληαμε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, πνπ ζα βνεζήζεη ηε κειινληηθή ηνπο έληαμε ζηελ
εξγαζία κε θαιχηεξνπο φξνπο.
Πην αλαιπηηθά νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο Παξέκβαζεο είλαη:
 Ζ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικαλνπαίδσλ, κε έκθαζε ζηελ
θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
 Ζ κείσζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο απφ ην ππνρξεσηηθφ
ζρνιείν
 Ζ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κνπζνπικάλσλ καζεηψλ
 Ζ ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θαιή ζρνιηθή
επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο
 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο ηεο εθπαίδεπζεο
 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
 Ζ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ γνλέσλ θαζψο θαη επξχηεξα ηεο θνηλήο
γλψκεο
2.2.2. Η εθπαίδεπζε Σζηγγαλόπαηδσλ
Ζ ζηξνθή πνπ παξαηεξήζεθε ηε ηειεπηαία δεθαεηία, θαηέδεημε ηελ ζπζηεκαηηθή
πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηείαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ ζρεηηθά κε ηελ
πξνψζεζε κηαο ζεηξάο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ θη άιιεο επηκέξνπο θνηλσληθέο νκάδεο
(αλάκεζα ηνπο θαη νη Σζηγγάλνη) επηρεηξψληαο έηζη λα ακβιχλεη ηα ζηεξεφηππα θαη λα
επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο (αιιά θαη
δπλαηφηεηεο) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή εληάζζνληαη θαη νη
παξεκβάζεηο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο απηέο εληάζζνληαη ζην
ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ.
ηε ζπλέρεηα θαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, πινπνηήζεθε έξγν – «ΓΔΦΤΡΑ»
κε ηίηιν «Δκπαίδεςζη Τζιγγανοπαίδυν» κε δηάξθεηα πινπνίεζεο 1/2000-12/2001 θαη
πξνυπνινγηζκφ πνπ αλήιζε ζηα 1,15 εθαη. Δπξψ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Πξάμεο είλαη ε
δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ έληαμεο
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θαη παξακνλήο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν. 4 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηφρνπ απηνχ
εθθξάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο (θαη
θπξίσο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο), αξρηθά, λα εγγξαθνχλ ζην ζρνιείν θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα
παξακείλνπλ ζε απηφ (θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο). Γηα ηελ επίηεπμε ηεο
ζηνρνζεζίαο ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθαλ κηα ζεηξά δξάζεηο φπσο5:
o

Σε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ κε επηηφπηα παξνπζία ζηηο πεξηνρέο δηαβίσζεο
ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.

o

Σελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δίδαζθαλ ζε ηάμεηο κε ηζρπξή
παξνπζία Σζηγγαλνπαίδσλ κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκάδαο
ζηφρνπ, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

o

Σελ επαηζζεηνπνίεζε/ ελεκέξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο, ησλ ζηειερψλ ΟΣΑ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.

o

Σελ επαηζζεηνπνίεζε/ ελεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Σζηγγάλσλ.

o

Σε δεκηνπξγία θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.

o

Σελ νξγάλσζε κηαο ζεηξάο ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ (Απνγξαθή καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ

ηζηγγάληθεο

θαηαγσγήο,

δεκηνπξγία

Κέληξσλ

Παηδαγσγηθήο

Τπνζηήξημεο ρνιηθήο Έληαμεο, ελίζρπζε κνπζηθήο δηδαζθαιίαο).
o

Σελ νξγάλσζε ελεξγεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάρπζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο (ζπλέδξηα, εκεξίδεο).

2.2.3. Η παηδεία νκνγελώλ θαη “e-omogeneia”
ην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, εληάρζεθαλ δχν
Πξάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ ηεο νκνγέλεηαο ζην ζρνιείν6:
•

ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΧΝ, κε πξνυπνινγηζκφ 4.900.000 επξψ

•

e-Omogeneia, κε πξνυπνινγηζκφ 899.757 επξψ

Οη δχν Πξάμεηο είλαη παξάιιειεο θαη ζηξαηεγηθά εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ.
4

Ζκθεςη αξιολόγηςησ υλοποιοφμενων ζργων, ανίχνευςησ αναγκών και ςχεδιαςμοφ μελλοντικών
παρεμβάςεων τησ ενζργειασ 1.1.1 του ΕΠΕΑΕΚ για την διαπολιτιςμική εκπαίδευςη, Τπουργείο Εθνικήσ
Παιδείασ και θρηςκευμάτων, κεφ. 3, ςελ 87-89
5
Ζκθεςη αξιολόγηςησ υλοποιοφμενων ζργων, ανίχνευςησ αναγκών και ςχεδιαςμοφ μελλοντικών
παρεμβάςεων τησ ενζργειασ 1.1.1 του ΕΠΕΑΕΚ για την διαπολιτιςμική εκπαίδευςη, Τπουργείο Εθνικήσ
Παιδείασ και θρηςκευμάτων, κεφ. 3, ςελ 95-96
6
Ζκθεςη αξιολόγηςησ υλοποιοφμενων ζργων, ανίχνευςησ αναγκών και ςχεδιαςμοφ μελλοντικών
παρεμβάςεων τησ ενζργειασ 1.1.1 του ΕΠΕΑΕΚ για την διαπολιτιςμική εκπαίδευςη, Τπουργείο Εθνικήσ
Παιδείασ και θρηςκευμάτων, κεφ. 3, ςελ 122-124
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Σν έξγν «Έληαμε Παηδηψλ Οκνγελψλ ζην ρνιείν – ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΧΝ»
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ‟ ΚΠ – ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη απνηειεί νπζηαζηηθά θπζηθή
ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΧΝ Η πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά ηελ ρξνληθή
πεξίνδν 1997-2000 απφ πφξνπο ηνπ Β‟ ΚΠ – ΔΠΔΑΔΚ Η (έθιεηζε κε ζπλνιηθή
πξαγκαηνπνηεζείζα δαπάλε 1.485.161.263 δξρ).
Ακθφηεξα ηα έξγα, πινπνηήζεθαλ απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη
Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ (Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Ζ

ζθνπηκφηεηα

θαη

αλαγθαηφηεηα

ηνπ

έξγνπ

ΠΑΗΓΔΗΑ

ΟΜΟΓΔΝΧΝ

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα παξαθάησ:
o

ην εμσηεξηθφ δνπλ αξθεηά εθαηνκκχξηα Διιήλσλ πνιινί εθ ησλ νπνίσλ
πξνζδνθνχλ απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιελφγισζζεο
εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Αξθεηνί εμ απηψλ πξνζδνθνχλ λα παιηλλνζηήζνπλ
θαη ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα είλαη, ηνπιάρηζηνλ γισζζηθά, πξνεηνηκαζκέλα γηα
παιηλλφζηεζε, δηαζθαιίδνληαο έηζη ζπλζήθεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ
ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο.

o

Οη νκνγελείο πνπ είλαη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ πξνζδνθνχλ ηε ζπλδξνκή ηεο
Διιάδαο γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηε Διιεληθή γιψζζα. Ζ δήηεζε ηεο
ζπλδξνκήο απηήο απμάλεη θαζψο, κεηά ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηβίσζεο θαη
θαηαμίσζεο ππάξρεη ινγηθή ζηξνθή ζε ζέκαηα ηαπηφηεηαο

o

Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηδάζθεη ζην εμσηεξηθφ έρεη αλάγθε επηκφξθσζεο

o

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη κεζφδνπο Ζ ζπγθεθξηκέλε Πξάμε ζηφρεπε ζηε δηαηήξεζε, ηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ
ειιεληθή δηαζπνξά, κέζσ βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο.
εκεησηένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΧΝ Η

θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΧΝ ΗΗ (πεξίνδνο κεηάβαζεο απφ ην Β‟ ΚΠ
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ζην Γ‟ ΚΠ - 1/1/200-31/10/2001), ην έξγν εμαθνινχζεζε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ κέζσ
«γέθπξαο» πνπ απνξξφθεζε €1.277.3537.
πσο θαη ζην έξγν ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΧΝ Η, έηζη θαη ζην ΠΑΗΓΔΗΑ
ΟΜΟΓΔΝΧΝ ΗΗ εθαξκφζζεθε ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε - κεζνδνινγία πνπ
δελ ακθηζβεηήζεθε νπζηαζηηθά κέρξη ηψξα απφ ηελ επξχηεξε παηδαγσγηθή θνηλφηεηα.
Απηή ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε παξεκβάζεηο:
•

ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφ θαη φρη ζε άιια καζήκαηα

•

ζηελ Διιεληθή Γιψζζα σο Γεχηεξε θαη σο Ξέλε γιψζζα.

•

ζηελ πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ

αζρνιήζεθε κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
•

ζε πέληε (5) δηαθξηηά επίπεδα ειιελνκάζεηαο

•

ζηελ

ζπζηεκαηηθή

εθπαίδεπζε

Οκνγελψλ

θαη

Απνζπαζκέλσλ

Δθπαηδεπηηθψλ
•

ζε ρψξεο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ νκνγελψλ. Υψξεο φπσο Σνπξθία, Αιβαλία,

δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο / ηδηαηηεξφηεηεο
•

ζε ζπζηεκαηηθή θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηεο Οκνγέλεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ /

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο Οκάδεο Δξγαζίεο (δίθηπν
επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο)
•

ζπζηεκαηηθή δηάρπζε πιεξνθνξηψλ / ζπκπεξαζκάησλ / απνηειεζκάησλ ζε

επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο
δξάζεηο (ΑΘΖΝΑ, ΠΡΟΜΖΘΔΑ, ΔΡΜΖ), απφ ηηο νπνίεο θαζεκηά πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά ππνδξάζεσλ (ππν-έξγσλ) κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.
Πην αλαιπηηθά:


Ζ Γξάζε ΑΘΖΝΑ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ
ζε νκνγελείο αιιά θαη αιινγελείο καζεηέο θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ
ππνδξάζεηο:

7
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Πίλαθαο 2.1
Οη ππνδξάζεηο ηεο δξάζεο «ΑΘΗΝΑ»



ηε δξάζε ΠΡΟΜΖΘΔΑ επηδηψθεηαη ε επηκφξθσζε ειιαδηηψλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ απνζπνχληαη ζην εμσηεξηθφ αιιά θπξίσο, ε επηκφξθσζε ησλ νκνγελψλ
εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ζηηο πεξηνρέο πνπ
εξγάδνληαη θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ππνδξάζεηο:
Πίλαθαο 2.2
Οη ππνδξάζεηο ηεο δξάζεο «ΠΡΟΜΗΘΔΑ»

(Πηγή: Ζκθεςη αξιολόγηςησ για την διαπολιτιςμική εκπαίδευςη, ΕΠΕΑΚ, 2005)

26

Σέινο, ζηε Γξάζε ΔΡΜΖ επηδηψθεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε βηψζηκνπ
ζπζηήκαηνο ηειεπηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Οκνγέλεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο
παξαθάησ ππνδξάζεηο:
Πίλαθαο 2.3
Οη ππνδξάζεηο ηεο δξάζεο «ΔΡΜΗ»

(Πηγή: Ζκθεςη αξιολόγηςησ για την διαπολιτιςμική εκπαίδευςη, ΕΠΕΑΚ, 2005)

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ Γξάζεο ΗΗΗ: ΔΡΜΖ πνπ αθνξνχζε ηελ ηειεπηκφξθσζε,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο ππνδξάζεηο Δ1, Δ2, Δ3, Δ4. Δηδηθφηεξα8:
•

Έγηλε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νκνγέλεηα
•

Αλαπηχρζεθε επηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηξία καζήκαηα: Κνηλσληθνπνίεζε

θαη Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, Ηζηνξηθέο δηαδξνκέο ζηελ Διιάδα ηνπ ρζεο θαη Θέκαηα
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο,
•

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη (6) Πηινηηθέο Σειεδηαζθέςεηο κε Αδειατδα θαη

Μειβνχξλε. Καηά κέζν φξν ζπκκεηείραλ νρηψ (8) εθπαηδεπηηθνί ζηελ Αδειαΐδα θαη
δεθαπέληε (15) ζηελ Μειβνχξλε.
•

Μέζα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή πξνέθπςαλ κηα ζεηξά απφ εκπεηξίεο θαη

ηερλνγλσζία νη νπνίεο θαηαγξάθηεθαλ θαη κε βάζε απηέο έγηλαλ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο
θπξίσο ζηε δφκεζε ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ησλ ηξηψλ καζεκάησλ, αιιά θαη ζηελ
νξγάλσζε θαη ην ζπλδπαζκφ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεπηκφξθσζεο. Σν φιν
ζχζηεκα (ζχγρξνλν θαη αζχγρξνλν) ηειεπηκφξθσζεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα εθαξκνζζεί γηα ηελ ηειεπηκφξθσζε ηφζν ησλ απνζπψκελσλ θαη
απνζπαζκέλσλ φζν θαη ησλ νκνγελψλ εθπαηδεπηηθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο αλά πεξίπησζε
ην θαηάιιειν ηειεπηκνξθσηηθφ πιηθφ.
8
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Σν έξγν «Έληαμε Παηδηψλ Οκνγελψλ ζην ρνιείν – e- OMOGENEIA», κε ζηφρν
ηελ πηινηηθή εθαξκνγή Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ
ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ, εληάρζεθε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ‟
ΚΠ – ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη πινπνηήζεθε απφ ην Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (ΗΣΤ).
Ζ επίζεκε έλαξμε ηνπ έξγνπ ήηαλ ε 1/10/2002 ελψ ην έξγν έιεμε ηελ 31/12/2004.
ην αξρηθφ ΣΓΔ σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο πξνβιεπφηαλ ε 31/6/2004. ηνλ Ηνχλην ηνπ
2004 έγηλε απνδεθηή ηξνπνπνίεζε ηνπ ΣΓΔ ζχκθσλα κε ηελ νπνία9:
•

παξαηάζεθε ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ 31/12/2004 (αξρηθή

εκεξνκελία ιήμεο 30/6/2004)
•

δηαηεξήζεθε ν αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζην χςνο ησλ €899.757

•

ηξνπνπνηήζεθε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ

•

πξαγκαηνπνηήζεθε αλαθαηαλνκή ηνπ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνχ αλάκεζα

ζηα αξρηθά πξνηαζέληα επηά (7) ππνέξγα
πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη:
•

Αλάπηπμε, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηπαθνχ θφκβνπ ηεο παηδείαο

νκνγελψλ θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ απεπζχλεηαη θχξηα ζηελ ειιεληθή
νκνγέλεηα. Πεξηιακβάλεηαη ε ζπγθέληξσζε, δφκεζε, δηάρπζε θαη ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ
πιηθνχ, ηφζν ηνπ νξγαλσηηθνδηνηθεηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο
θφκβνο απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία δηαζπλνξηαθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο (κέζσ ηεο
δηάζεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ είηε πξνυπάξρεη είηε ζα ζρεδηαζζεί θαη παξαρζεί ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ αιιά θαη άιισλ δξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ) θαζψο θαη ζηε δηάρπζε
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα ειιεληθά ηεθηαηλφκελα, πνπ ιφγσ ηνπ

εηδηθνχ

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ γηα απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν
επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ.
•

Γξάζεηο επηκφξθσζεο θαη ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή

αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο κε δχν ηξφπνπο: εμ
απνζηάζεσο θαη εθ ηνπ ζχλεγγπο ζηελ Διιάδα. Δπηπξφζζεηα ην έξγν ζα ζπλδξάκεη ηελ
νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη

δηεμαγσγή δξάζεσλ επηηφπηαο εξγαζηεξηαθήο

9
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επηκφξθσζεο ΣΠΔ ζε επηιεγκέλα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα
δηεμαρζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Δηδηθή Γξακκαηεία ΠΟΓΔ, ΓΗΠΟΓΔ)
•

Αλάπηπμε εζηηαζκέλσλ θαη θαηάιιεισλ courses επηκφξθσζεο κε

αληηθείκελν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ σο εξγαιείν έθθξαζεο,
δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα φινπο ζην ζρνιείν. Σα courses ζπληζηνχλ
πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο-επηκνξθσηέο θαη φρη απιψο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν
ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ χπαξμή ηνπο είλαη φηη ε δηεμαγσγή ησλ επηκνξθψζεσλ πιένλ
δελ ζα εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ επηκνξθσηψλ
επηηφπηα, αιιά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη απφ ιηγφηεξν έκπεηξνπο επηκνξθσηέο, νη
νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο.
•

Δμαζθάιηζε ηερληθήο ζηήξημεο απφ απφζηαζε κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο

ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία νκνγέλεηαο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Οη δξάζεηο
απηέο είλαη απφιπηα απαξαίηεηεο, πξσηαξρηθέο, θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επηηπρία ησλ
ζηφρσλ θάζε έξγνπ πνπ θηινδνμεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε επξεία γεσγξαθηθή θιίκαθα φπσο ε
δεηνχκελε Δπηπιένλ, ζηελ γεληθή θαηεγνξία ησλ επηκνξθψζεσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα παξαθάησ επίπεδα:
•

Δμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.

•

Δπηηφπηα θαη εμ απνζηάζεσο ηερληθή ππνζηήξημε ζην ΤΠΔΠΘ – εμ

απνζηάζεσο ππεξεζίεο ζην εμσηεξηθφ.
•

εκηλαξηαθέο θαη άιιεο επηκνξθψζεηο, εθπαηδεχζεηο θαη παξνπζηάζεηο ηνπ

e-Omogeneia. πγθεθξηκέλα, δηνξγαλψζεθε δηήκεξν ζεκηλάξην επηκφξθσζεο 26
πληνληζηψλ εθπαίδεπζεο θαη 12 ζηειερψλ ηνπ ΤΠΔΠΘ, ην e-Omogeneia ζπκκεηείρε ζηα
ζεκηλάξηα λέσλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δηνξγάλσζε ην ΗΠΟΓΔ
ζηηο 23-27/6/2003 θαη 21-25/6/2004 κε πξνγξακκαηηζκέλεο νκηιίεο, ζηελ Γηεζλή έθζεζε
Θεζζαινλίθεο 2003 θαη 2004 θαη ζηελ δηεκεξίδα «Ζ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ
θαλδηλαβία».
Σέινο, ε πχιε isocrates.gr, απνδείρζεθε φηη είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο θαη
βηψζηκνο ηξφπνο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, δηαθίλεζεο δηνηθεηηθήο θαη
φρη κφλνλ πιεξνθνξίαο κεηαμχ ΤΠΔΠΘ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ εμσηεξηθνχ (θαη
εζσηεξηθνχ). Χο εθ ηνχηνπ ν θφκβνο e- OMOGENEIA θαη ε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηνπ
δείρλεη φηη ε αλάπηπμε online θνηλνηήησλ κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηεο ειιελφγισζζεο
εθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ είλαη εθηθηή.
29

2.3

Η δηαπνιηηηζκηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ην Μάην ηνπ ‟99, ε

Δπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη κία θνηλή πνιηηηθή φζν αθνξά ηα ζέκαηα αζχινπ θαη
κεηαλάζηεπζεο. Σαπηφρξνλα, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηεο
Ληζαβφλαο ην Μάξηην ηνπ 2000, ε Δ.Δ. έζεζε σο ζηφρν ηεο επφκελεο δεθαεηίαο «λα γίλεη ε
πην αληαγσληζηηθή θαη ε πην δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλώζεο ζε παγθόζκην επίπεδν, ηθαλή
γηα κηα βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
βειηίσζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηε κεγάιε θνηλσληθή ζπλνρή» 10
Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα γηα θνηλσληθή έληαμε ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ, ε
Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί φηη ην ζρνιείν κπνξεί λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ χλνδν
ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, επηβεβαίσζε ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
γισζζηθήο θαηάξηηζεο ζην ρψξν ηεο Έλσζεο. Απηή ε θνηλή πνιηηηθή ησλ επξσπατθψλ
θξαηψλ ζηνρεχεη ζηελ θαηαρψξεζε γηα ηα παηδηά ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ
ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ θαη ηα παηδηά ησλ ππεθφσλ ηεο Δ.Δ. φζνλ
αθνξά ηελ εθπαίδεπζε (Eurydice, 2004). Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε δελ
θάλνπλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε λφκηκνπο θαη παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, ζην φλνκα ηνπ
ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο.
Ζ ηαρεία έληαμε ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαλάζηεπζε είλαη ν
ζηφρνο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Απηφ επηρεηξείηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε ηελ έληαμε
ηνπο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, καδί κε ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο ηεο ίδηα ειηθίαο θαη
ηελ παξνρή ζε απηνχο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, είηε κέζα ζηελ ίδηα ηάμε κε εμεηδηθεπκέλν
εθπαηδεπηηθφ, είηε εθηφο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο. Άιινηε, πάιη αθνινπζείηαη κία
δηαρσξηζηηθή κεηαβαηηθή εθπαίδεπζε, σο φηνπ νη αιινδαπνί κάζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε
γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη είλαη ηθαλνί λα παξαθνινπζήζνπλ ην θαλνληθφ ζρνιηθφ
πξφγξακκα. Απηή ε ρξνληθή πεξίνδνο, αλάινγα κε ην θξάηνο, κπνξεί λα είλαη ζχληνκε ή
πην καθξάο δηάξθεηαο.
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηελ θπξίαξρε γιψζζα δηδάζθνληαη, επίζεο, ε
γιψζζα θαη ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ καζεηή. Χζηφζν, απηφο
δελ είλαη έλα γεληθεπκέλνο θαλφλαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ππάξρνπλ πνιιέο
10
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απνθιίζεηο απφ θξάηνο ζε θξάηνο, παξά ηελ Οδεγία αξηζκφ. 77/486/CEE (Ηνχιηνο 1977)11 ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα επξσπατθά θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ ηα
απαηηνχκελα εθπαηδεπηηθά κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο
πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαλάζηεπζε. Βεβαίσο, φπσο είδακε
παξαπάλσ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ε κεηαλάζηεπζε ζεσξνχληαλ «πξνζσξηλή» θαη ην
κέηξν απηφ ζηφρεπε ζηελ επηηπρή επαλέληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηε ρψξα
πξνέιεπζεο, φηαλ απηνί ζα παιηλλνζηνχζαλ. ήκεξα ν ζηφρνο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο,
θαζφηη ζπλδέεηαη κε ηελ ηφλσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο
ησλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο επηζπκνχλ ηε κφληκε, πηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε
ρψξα ππνδνρήο (Eurydice, 2004).

2.4.

Σα

πξνβιήκαηα

ηεο

δηαπνιηηηζκηθόηεηαο

ζην

ρώξν ηνπ

ζρνιείνπ
ην δεκφζην ζρνιείν ηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εθφζνλ βξίζθνληαη ζε δχν θνπιηνχξεο θαη δχν ή πεξηζζφηεξεο
γιψζζεο. πσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε έλλνηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
δελ ελέρεη κφλν ηελ ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ, αιιά θαη ηελ ζπλάληεζε ηεο πξνζσπηθήο
θνπιηνχξαο ηνπ θαζελφο κε εθείλε ηνπ δηπιαλνχ ηνπ. Οη θνπιηνχξεο απηέο είλαη εμ‟
νξηζκνχ αλνκνηνγελείο, αθφκα θαη ζην πιαίζην κηαο νκνηνγελνχο εζληθήο νκάδαο.
Ζ γιψζζα, φκσο, ησλ αιινδαπψλ θαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηεο ρψξαο ηνπο ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη, ηφζν απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, φζν θαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έηζη ψζηε λα ηνπο απνδίδεηαη πνιιέο θνξέο ην ζηίγκα ηνπ
απαίδεπηνπ θαη ιηγφηεξν ηθαλνχ ζηα γξάκκαηα. Σα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη
ζπλεπψο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ απφ μέλεο ρψξεο εζηηάδνληαη θαηά θχξην
ιφγν ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, απφ ηε
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο. Αξθεηέο θνξέο ε ιεθηηθή επηθνηλσλία
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θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζίζηαηαη δχζθνιή θαη αλαπνηειεζκαηηθή (Θεξκφο, 2005:
160).
Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ καζεηψλ είλαη αλαπφθεπθηεο θαη εληείλνληαη αθφκα
πεξηζζφηεξν κε ηελ εκπινθή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο ζεσξνχλ επηδήκηα ηελ
χπαξμε ησλ «μέλσλ» παηδηψλ ζην ζρνιείν εμαηηίαο ηνπ γισζζηθνχ ηνπο ειιείκκαηνο. Έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδνθά ρακειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο, ζρνιηθή απνηπρία θαη επηπιένλ ζπλδέεη ηνπο αιινδαπνχο
καζεηέο κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηελ απνθιίλνπζα θαη πξνβαηηθή ζπκπεξηθνξά
(Δπαγγέινπ θαη Παιαηνιφγνπ, 2007: 15). Έηζη, ηνπ απνδίδνπλ ηελ θαηεγνξία φηη
επζχλνληαη γηα ην ζπλνιηθφ ρακειφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηελ ππνεπίδνζε ησλ δηθψλ ηνπο
παηδηψλ θαη απαηηνχλ απφ ην ζρνιείν ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζε μερσξηζηέο ηάμεηο
(Αλδξνχηζνπ, Αζθνχλε, Μάγνο θαη Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, 2001).
κσο, νη ζηάζεηο καο έλαληη ησλ μέλσλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο
δηθήο καο ηαπηφηεηαο. Αλαθαιχπηνπκε ηα δηθά καο ειαηηψκαηα θαη ηηο δηθέο καο
αληηθάζεηο θαη πξνζπαζψληαο λα απνθνξηίζνπκε ηνλ εαπηφ καο απφ ην άγρνο πνπ καο
δεκηνπξγνχλ, δεκηνπξγνχκε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «άιινπ», ηνπ μέλνπ θαη ηνπ θνξηψλνπκε
ηηο αδπλακίεο θαη ηα πάζε καο. πσο, επηζεκαίλεη ν Βαζίιεηνο Θεξκφο, ν μέλνο
νπζηαζηηθά πιεξψλεη ην γεγνλφο φηη ζε έλα βαζκφ ν εαπηφο κνπ κνχ είλαη μέλνο. Γίλεηαη
πεξηζζφηεξν θαθφο ζηα κάηηα κνπ, δηφηη ηνπ έρσ απνδψζεη θαη ην κέξνο ηε δηθήο κνπ
θαθίαο ηελ νπνία δελ αληέρσ λα αλαγλσξίζσ (Θεξκφο, 2005: 162).
Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ γεγελψλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο εληείλεηαη
αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηε κε ζεηηθή ζηάζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο
αιινδαπνχο καζεηέο. Βαζηδφκελνη ζηα δηθά ηνπο ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο,
αληηκεησπίδνπλ ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αλεπάξθεηα ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ
πνιιέο θνξέο κε αξλεηηθά ζρφιηα, αδηαθνξνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο
αθνινπζψληαο ην αθνκνησηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ φπσο πξνείπακε ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα αληηκεησπίδνπλ ηνπο «μέλνπο» καζεηέο σο ίζνη κε ηνπο γεγελείο,
επηηαρχλνληαο έηζη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο απφ ην καζεηηθφ πιεζπζκφ.
ην φλνκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηα παηδηά ησλ κεηνλνηήησλ θνηηνχλ ζε
δεκφζην ζρνιείν κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζαξκφδνληαη ζην κνλνπνιηηηζκηθφ θαη
κνλνγισζζηθφ αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο ζε
αηνκηθφ επίπεδν, αθήλνληαο έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ην δηθφ ηνπο γισζζηθφ θαη
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πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, ην νπνίν ζεσξείηαη «απεηιή» γηα ηελ νκνηνγέλεηα ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο. Έηζη, δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα γίλνληαη δέθηεο αξλεηηθψλ εθδειψζεσλ
απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δελ εληάζζνληαη κε επηηπρία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
παξακέλνληαο ζην πεξηζψξην.
Δλ θαηαθιείδη ζην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ηξεηο δηαζηάζεηο
δηαθξίλνληαη ζηνλ αξλεηηθά αμηνινγνχκελν «άιιν»:
1. Δλαληίσζε-αληίζεζε, φπσο αληηπάζεηα, πεξηθξφλεζε, ηήξεζε απφζηαζεο ζηηο
αξρέο ηνπ «άιινπ», πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί θαη σο εμσηεξηθή απεηιή,
2. Άκεζε επίζεζε ηνπ «άιινπ» θαηά ηνπ εγψ, πνπ απνηειεί κηα «εμσγελή απεηιή» θαη
πξνέξρεηαη απφ κηα αληίιεςε επηζεηηθήο πξφζεζεο ή αξλεηηθά αμηνινγνχκελεο
εηθφλαο ηνπ «άιινπ». Σφηε ν «άιινο» εθπξνζσπεί ηνλ ερζξφ, ην άκεζν αληίπαιν,
ηνλ θαηαπηεζηή, ηνλ εθκεηαιιεπηή θαη πξνθαιεί ερζξφηεηα, πνπ θηάλεη κέρξη ηνπ
ζεκείνπ λα εχρεηαη ν εαπηφο ηε θπζηθή εμνπδεηέξσζε ηνπ «άιινπ».
3. Αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ άιιν, φπνπ ν «άιινο» πξνζιακβάλεηαη σο ζχκα
ή θαηψηεξνο, ιφγσ ησλ αδηθηψλ ή ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ πθίζηαηαη θαη ζρεηίδεηαη
είηε κε ηνλ νίθην ηνπ εγψ, είηε κε ην ζπλαίζζεκα ζπκπάζεηαο (Εαβαιφλη θαη ΛνχηοΓθνπεξίλ, 1996: 191-192).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Δθπαηδεπηηθφο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα

3.1

Ο “ελ- γέλεη” ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
Ενχκε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε θνηλσλία κεηαβάιιεηαη ξαγδαία θαη καδί ηεο

κεηαβάιιεηαη θαη ην ζρνιείν. Ο εθπαηδεπηηθφο θαη θπξίσο ν δάζθαινο, σο κέινο ηνπ
ζρνιείνπ, ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο θαη θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα
αλάινγν ξφιν κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Έηζη, κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζρνιείνπ, “ν δάζθαινο θαιείηαη λα παίμεη, αληίζηνηρα, ην ξφιν ηνπ παηδαγσγνχ, ηνπ
αμηνινγεηή, ηνπ θχιαθα, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ ιεηηνπξγνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ππάιιεινπ”
(Ηζααθίδεο & ηγνχξνο, 2011: 153). Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ
είλαη πνιπζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην, αθνχ θαιείηαη λα επηηειέζεη ηαπηφρξνλα πνιινχο
επηκέξνπο ξφινπο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ ν δάζθαινο λα πεηχρεη ηελ πνιπζχλζεηε θαη
πνιπδηάζηαηε απνζηνιή ηνπ, νθείιεη:
 λα αγαπά ην παηδί θαη λα αθνζηψλεηαη ζε απηφ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν,
 λα επεθηείλεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ απνζηνιή θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη λα κελ
πεξηνξίδεηαη κφλν κέζα ζηελ αίζνπζα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν σξάξην,
 λα δηαζέηεη παηδαγσγηθή επαηζζεζία, λα έρεη, δειαδή, αλαπηπγκέλε δηαίζζεζε, πνπ
ζα ηνλ βνεζά λα ζπιιακβάλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε
απηά,
 λα έρεη δεκνθξαηηθή ζηάζε θαη αλεθηηθφηεηα,
 λα έρεη αλεπηπγκέλεο δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο,
 λα δηαθξίλεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα,
 λα είλαη δίθαηνο θαη ακεξφιεπηνο,
 λα είλαη επζπλείδεηνο θαη λα έρεη ππνκνλή θαη επηκνλή,
 λα έρεη ζσκαηηθή αξηηκέιεηα, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία (Κπξηαθνπνχινπ, 2009:
18-19).
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3.2

Ο δηαπνιηηηζκηθόο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πσο είδακε, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία ηεο έληαμεο θαη

απνδνρήο ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ζηηο κηθηέο ηάμεηο ιχλνληαη κε ηε
ζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα
δηαπνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη θαη‟
επέθηαζε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. χκθσλα κε Καξαθαηζάλε (2003: 189), ε
δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε έλα κάζεκα, αιιά
εκπιέθεηαη θαη δηαπεξλά φια ηα καζήκαηα, έρνληαο σο ζηφρν ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ
κέζα απφ ηελ απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Σν
ζρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη νθείιεη λα αλαδεηρζεί ζε έλα εξγαιείν αηνκηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, αιιάδνληαο ηαπηφρξνλα ην βαζηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ
πξαγκάησλ, ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ (Καξαθαηζάλε, 2003: 182), πξνσζψληαο
παξάιιεια ηε ζπλάληεζε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα
άηνκα δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο.
κσο, ε δηδαζθαιία ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή θνηλσλία δελ είλαη εχθνιε. Σν λα
ππάξρεη επηηπρία θαη ακεξνιεςία είλαη δχζθνιν, φηαλ νη δάζθαινη θαη καζεηέο έρνπλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο, δηαθνξεηηθά πξφηππα ζπκκεηνρήο θαη δηαθνξεηηθή
άπνςε γηα ηνλ θφζκν. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζεκαίλεη λα γίλνληαη θαηαλνεηέο νη
αλάγθεο θάζε παηδηνχ θαη λα ππάξρεη ίζε κεηαρείξηζε απέλαληη ζε θάζε παηδί κε
επαηζζεζία, δίθαηα θαη απνηειεζκαηηθά θαηά ησλ ψξα δηδαζθαιίαο (Banks, 1991: 77-78).
Δπίζεο, ζε κηα ηέηνηα δηδαζθαιία ειεπζεξψλεη ηα παηδηά απφ ηα κνξθσηηθά ηνπο ζχλνξα
θαη ηνπο πξνζθέξεη έλα κε πξνθαηεηιεκκέλν κνξθηθφ πεξηβάιινλ. Οη δάζθαινη, παίδνπλ
έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ παηδηψλ, θαζφηη βνεζνχλ ζηε κνξθνπνίεζε ησλ
απφςεσλ θαη αληηδξάζεσλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζηνλ θφζκν. Γηα λα είλαη ινηπφλ, νη
δάζθαινη κέζα ζηα δηαπνιηηηζκηθά φξηα, πξέπεη λα βνεζάλε ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ φηη
είλαη ηθαλά (Butt and Pahnos, 1995: 42-43).
ηα πιαίζηα απηά ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα αιιάμεη ν ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ. Έηζη,
ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη έλα δεκηνπξγηθφ αλνηρηφ εθπαηδεπηηθφ
πεξηβάιινλ

κε

κεγαιχηεξε

απηνλνκία,

απηελέξγεηα,

θαηλνηφκν

δηάζεζε

θαη

δεκηνπξγηθφηεηα. Απαξαίηεηε ζεσξνχκε ηελ εθαξκνγή, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε
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ελφηεηα, ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ φπσο ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο,
βησκαηηθέο αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, ζρέδηα εξγαζίαο, παηρλίδηα ξφισλ, ηερληθέο
δηα-ιφγνπ, εθπαίδεπζε κε απφ ηε ηέρλε (Μπισλάο, 1981: 53). Οθείιεη, επίζεο λα δψζεη
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο αλαδεηήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο φισλ καζεηψλ αλεμάξηεηα απφ ηε
ρψξα θαηαγσγήο ηνπο θαη λα εκπλεχζεη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ην παξάδεηγκα ηνπ ην
ζεβαζκφ απέλαληη ζε θάζε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη γιψζζα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ
(Αλδξνχηζνπ, Μάγνο θαη Υξεζηίδνπ- Ληνλαξάθε, 2001: 64-68).
Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα, κε ηνπο δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Burnette, 1999 / Sparks, 1994), νη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, πξνθεηκέλνπ λα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζηξαηεγηθέο
απηέο είλαη (Δπαγγέινπ θαη Παιαηνιφγνπ, 2007: 72-79):
 Γεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη αιινδαπνί καζεηέο ζπλήζσο
αηζζάλνληαη απνκφλσζε θαη κνλαμηά. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα
μεπεξάζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, αλαπηχζζνληαο ην ζεβαζκφ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο
θνβίεο ηνπο. Αθφκε, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αζθαιέο θαη έκπηζην πεξηβάιινλ,
κνηξαδφκελνη κε ηνπο καζεηέο ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη δίλνληαο ζηνπο καζεηέο κε
πεξηζζφηεξα ρξφληα δηακνλήο ην ξφιν ηνπ βνεζνχ ζηνπο λεφηεξνπο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζαξκνζηνχλ επθνιφηεξα.
 Γφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ καζήκαηνο πάλσ ζηε γλψζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη
καζεηέο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο πνπ έρνπλ δήζεη, ηαμηδέςεη θαη απνθηήζεη εκπεηξίεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εληάμνπλ ζην κάζεκά ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ησλ
καζεηψλ θαη ηνλ πινχην ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο γιψζζαο ηνπο. πσο, γηα παξάδεηγκα,
ηε γλψζε ηνπο ζηε γεσγξαθία ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη, ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο θαη άιια. Έηζη, εληζρχεηαη ε γλψζε ησλ καζεηψλ, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ε
απηνεηθφλα θαη ε αίζζεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο.
 Δλίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο. Οη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη
λα πηζηέςνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, έηζη ψζηε λα επηκέλνπλ θαη λα πεηχρνπλ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ, μεπεξλψληαο ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο πνπ ζπλαληνχλ. Πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ

δξαζηεξηφηεηεο

γηα

ηελ

πξναγσγή

ηεο

απηναγξχπλπζεο

θαη

απηνεθηίκεζεο, νη νπνίεο ζα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
 χλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Έηζη, ηα
παηδηά ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζα ηηο κεηαθέξνπλ ζην λέν ζρνιηθφ
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πεξηβάιινλ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ή λα πνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο
θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηηο ζπλδπάδεη κε ηηο δηθέο ηνπ.
 Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ ζρεηηθνχ κε ηελ θνπιηνχξα ησλ καζεηψλ. Ο
εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο κε ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκψλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ εληζρχεη ην αίζζεκα ηεο ππεξεθάλεηαο γηα ηε ρψξα ηνπο θαη
παξάιιεια εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα άιινπο πνιηηηζκνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ
πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, ζπδεηνχλ κε
απηνχο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ρσξίδνπλ ζε κηθξέο αξηζκεηηθά, νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληφπηζαλ.
 Δλζάξξπλζε ηεο εζληθήο αλαγλψξηζεο πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ αμηψλ,
ησλ ζπλεζεηψλ, ησλ επηινγψλ ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία. Ζ
θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο αλαγλψξηζεο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
ζεβαζηνχλ ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ηελ ηζηνξία ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ,
δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ αμία ηεο δηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο ζην κπαιφ θαη ηελ ςπρή
ηνπο, θαη ηέινο,
 Αλάπηπμε κηαο γλσζηηθήο βάζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ καζήκαηνο. Με ηε
ζηξαηεγηθή απηή νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη γηα αλεμάξηεηε εμάζθεζε, καζαίλνληαο λα
αλαγλσξίδνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα δηνξζψλνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηελ επηηπρία ηνπο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηφζν ν εθπαηδεπηηθφο φζν θαη ε ζρνιηθή
κνλάδα κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εληαγκέλε ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε
έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», νη νπνίεο
απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Έηζη, νη καζεηέο ζην
ζρνιείν ζα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ελφηεηα θαη ηελ νκνηνκνξθία ζηνπο θφιπνπο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα κέζα απφ ηελ ελφηεηα ησλ αλζξψπσλ
(Μνξέλ, 2000: 31).
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3.3 Οη ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο
Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο δηαπηζηψζακε ζηελ πξνεγνχκελε
ελφηεηα, ελ γέλεη δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. Έηζη, κέζα ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φκσο αλαδεηθλχεηαη ζε νπζηαζηηθφ κνριφ πνπ δχλαηαη λα
πξναγάγεη θαη λα αλαπηχμεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή θαη
ηζφηηκε θνηλσληθή δσή ησλ καζεηψλ, εηδηθά ησλ πξνεξρφκελσλ απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο.
Πίλαθαο 3.1
ύγρξνλε δηδαζθαιία κε νκάδεο εξγαζίαο (Πεγή: Νηθνιάνπ, 2005: 31)
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ην πιαίζην απηφ, φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθα 3.1),
κπνξεί λα αλαπηχμεη ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηε
Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή, έρνληαο σο θνηλή βάζε ηα δηδαζθαιία κε νκάδεο εξγαζίεο. Οη
κέζνδνη απηέο απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία δηαθφξσλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο, ηα νπνία
είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο αγσγήο θαη κάζεζεο:
ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή (Joyce/ Weil, 1986: 32-36). Μπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη θαη
κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ιεηηνπξγψληαο έηζη ζπκπιεξσκαηηθά ή
δηαδνρηθά θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζπλήζσο απαηηείηαη κηα
ζηνηρεηψδεο πξνεηνηκαζία απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη έλα ζχζηεκα
ππνζηήξημεο (δηδαθηηθφ πιηθφ, εηθφλεο, πεγέο, ινγηζκηθά θιπ.). Έηζη, παξαθάησ ζα
αλαιχζνπκε ζπλνπηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ αθνινπζία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ θάζεσλ αλάπηπμεο ηνπο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πηνζεηήζεη.
Δδψ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε βέβαηα, φηη φια απηά εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
εθάζηνηε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. Ομαδοζςνεπγαηική διδαζκαλία: Οξγαλψλεηαη κε βάζε ηνπο θνηλνχο ζθνπνχο θαη
ζηφρνπο ηεο νκάδαο, ηελ θνηλή αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη
ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο
είλαη λα ζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο βαζηθά εξσηήκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο
ζηφρνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ην ρξνληθφ πιαίζην, ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ, ηνπο
ηξφπνπο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεηαη κέζα απφ απηήλ ηε
κέζνδν. Έηζη, ζε αξρηθφ ζηάδην νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη εηζαγσγηθά πάλσ ζην
ζέκα, ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο δνπιεηάο πνπ ζα
δηεθπεξαηψζνπλ. Μεηέπεηηα νη νκάδεο νξίδνπλ ηνπο ξφινπο ησλ κειψλ ηνπο
(γξαθέαο, ζπληνληζηήο θ.ι.π.) θαη εξγάδνληαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν βηβιηνγξαθηθφ
ή άιιν πιηθφ (θείκελα, πεγέο, εηθφλεο, δηαγξάκκαηα) θξαηψληαο ζεκεηψζεηο,
θαηαζέηνληαο απνξίεο θαη απαληψληαο ζε εξσηήκαηα. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζηε θάζε απηή είλαη λα παξαθνινπζεί ηελ νκάδα, λα ελζαξξχλεη δίλνληαο νδεγίεο,
λα επηιχεη απνξίεο, λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν θ.ι.π. Δλ ζπλερεία, νη νκάδεο
39

αλαθνηλψλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ θαη πξνβαίλνπλ ζηε
ζηνραζηηθή εξκελεία ηνπο, θάλνληαο ζπλνςίζεηο θαη αλαδεηψληαο ζπλδέζεηο,
πξνεθηάζεηο θ.ι.π. (Θενθηιίδεο, 1997: 122). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα
εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απνηεινχλ ε επίιπζε γισζζηθψλ αζθήζεσλ, επεμεξγαζία
ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θ.ι.π.
2. Σσέδιο ζςνεπγαηικήρ έπεςναρ (project): Παξέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλνηρηέο,
καζεηνθεληξηθέο θαη δεκνθξαηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο, ελψ ε αλάπηπμε ηνπ
ελδείθλπηαη γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Σν πεξηερφκελν ηνπ
ζρεδηάδεηαη, δηακνξθψλεηαη θαη πινπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα κέιε ησλ
νκάδσλ. Έηζη, δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
παηδηψλ, ελψ ζπρλά έρεη σο εθφξκεζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Έρνληαο σο
αθεηεξία ηα εξσηήκαηα ησλ καζεηψλ, ην ζρέδην ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο αμηνπνηεί
παξάιιεια φια ηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη παξνπζηάδεη πνιχ
ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε θαη ηηο δηα-νκαδηθέο ζρέζεηο ζε
πνιπεζληθά ζρνιεία (Coelho, 2007). ηηο θάζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο
πεξηιακβάλνληαη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ
ζηφρσλ, ν ζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο, ε αλαδήηεζε πεγψλ, ε εθηέιεζε εξγαζίαο, ε
παξνπζίαζε ηειηθνχ πξντφληνο (Νηθνιάνπ, 2005: 42-43). Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ είλαη: Ο θχθινο ηεο δσήο, Ο εαπηφο καο (πγεία,
επάγγεικα, ειεχζεξνο ρξφλνο), καθξηλνί άιινη (άιιεο ρψξεο, άιινη ιανί θαη
πνιηηηζκνί).
3. Γιαθεμαηική πποζέγγιζη: Βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα
δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη ηε κάζεζε ηνπο θαη λα αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ απηήλ, γη‟
απηφ θαη ζπλδπάδεη ηελ ελνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε δξάζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ζε έλα πιαίζην θπζηθήο επνπηείαο θαη βησκαηηθφηεηαο. ηφρνη ηεο
είλαη ε θαηάξγεζε ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο κνλνκέξεηαο θαη ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο
ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ε έκθαζε ζηε ζπλνρή, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ επξχηεηά ηεο. Οη
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη επέιηθηεο θαη απηνπξνζδηνξηδφκελεο ρξνληθά,
ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηεπηζηεκνληθή εμέηαζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ,
ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζεψξεζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ θφζκνπ θαη ηελ αγσγή
ζηε απηνκφξθσζε. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη κέζα απφ
ηελ εθπφλεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects), φπνπ νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο
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(Θενθηιίδεο, 1997: 132-134). Ζ εθαξκνγή ηνπ δχλαηαη λα γίλεη ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ καζεηψλ: ην ζρνιείν καο θαη ε γεηηνληά ηνπ, ζρνιηθέο
κνλάδεο, ζρέζεηο κε ηε θχζε, ε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θ.ι.π.
4. Δπεςνηηική- ανακαλςπηική μέθοδορ (discovery method): Αλαθέξεηαη ζηε
ζπζηεκαηηθή εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε θαλφλεο ινγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνθχςεη κε ζπλεηδεηφ ηξφπν ε ζεκειίσζε κηαο πεπνίζεζεο. Οη καζεηέο μεθηλνχλ
απφ ηε δηαηχπσζε κηαο ππφζεζεο θαη κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο αηηηνιφγεζεο θηάλνπλ
ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαπηζηψζεψλ ηνπο ζε κηα θαηεγνξία δεηεκάησλ. ηε
βηβιηνγξαθία πεξηγξάθεηαη θαη κε νλνκαζίεο φπσο κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
επαγσγηθή κέζνδνο, θξηηηθή δηεξεχλεζε (Θενθηιίδεο, 1997: 135). Δθαξκνγή
κπνξεί λα βξεη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ επηιεγκέλσλ ηζηνζειίδσλ θαη
παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, εμέηαζε ηζηνξηθψλ
πεγψλ θαη εηπκνινγία ιέμεσλ.
5. Παισνίδι πόλυν-δπαμαηοποίηζη: Αληηζηνηρεί ζηε δξάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, ζπλήζσο θαληαζηηθή. Ο ξφινο απνηειεί έλαλ «ρψξν»
ζπλαηζζεκαηηθά αζθαιή γηα πεηξακαηηζκφ, γη‟ απηφ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα
ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ άιινπ, θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο
θαη θξηηηθήο ζθέςεο, αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ, θηλήηξσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ,
επαηζζεηνπνίεζε ζην ιφγν, ηε ηέρλε θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηεο θ.ι.π. Σν
θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δξακαηνπνίεζεο είλαη ε ελζπλαίζζεζε ή κέζεμε.
Μέζα απφ απηήλ, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηνλ εζσηεξηθφ
ηνπο εαπηφ, λα εθηνλσζνχλ, λα ληψζνπλ ηελ απφιαπζε θαη λα επηδηψμνπλ ηελ
απηνγλσζία. (Κνληνγηάλλε, 2000: 47). Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ έηζη ψζηε νη καζεηέο λα ππνδπζνχλ ξφινπο πνπ κπνξνχλ λα
αληιήζνπλ απφ δηάθνξεο πήγεο: εηδήζεηο, ηζηνξηθά ή θνηλσληθά γεγνλφηα ή αθφκα
θαη απφ καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (ι.ρ. Οκήξνπ Οδχζζεηα: «Μπαίλσ
ζηε ζέζε ηνπ Οδπζζέα θαη παξνπζηάδσ ηηο ζθέςεηο θαη ηα φλεηξά ηνπ»)
(Θενθηιίδεο, 1997: 136).
6. Πποζομοίυζη: Αληαλαθιψληαο κηα απινπζηεπκέλε πξαγκαηηθφηεηα (δει.
κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαη κε ρακειφ βαζκφ αθξηβείαο), πξνζθέξεη ην ππνθαηάζηαην
ηεο εκπεηξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην δπλακηθφ κνληέιν κηαο θνηλσληθήο πεξίζηαζεο.
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Δλζσκαηψλεη ζηνηρεία απφ ην παηρλίδη ξφισλ, βνεζψληαο έηζη ζηε βειηίσζε ησλ
δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη ν καζεηήο ζην πξαγκαηηθφ θφζκν, π.ρ. δεμηφηεηεο
αιιειεπίδξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη πςειψλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ζπλεξγαζία,
ιήςε απνθάζεσλ) (Νηθνιάνπ, 2005: 45). Κάιιηζηα, ζα κπνξνχζε λα πνχκε, φηη
κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα επεμεξγαζία ζηε ηάμε ελφο ζρεδίνπ ρσξνηαμηθήο
δηαξξχζκηζεο ηεο πφιεο ή ηεο γεηηνληάο, πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
7. Μάθηζη από παποςζιάζειρ: Πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε εηζαγσγηθή παξάγξαθν
θεηκέλνπ, κηα εηθφλα, έλα δηάγξακκα θ.ι.π. πνπ πεξηέρεη γεληθέο αιιά νπζηψδεηο
ηδέεο, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ ππφ δηδαζθαιία χιε κε απηά πνπ ήδε γλσξίδεη ν
καζεηήο. Έηζη, πεξηγξάθεηαη ε λέα γλψζε, ελψ παξάιιεια επαλαιακβάλεηαη ε
πξνεγνχκελε. Οη πξνθαηαβνιηθφο νξγαλσηήο κπνξεί εχθνια λα ζπλδπαζηεί κε
άιιεο κεζφδνπο (π.ρ. δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο
θ.ι.π.). Γηα παξάδεηγκα, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε
ελνηήησλ πνιηηηζκνχ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ έλα ζχληνκν
εθπαηδεπηηθφ CD-ROM , ψζηε λα παξαηεξήζνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο
(Κακαξηλνχ, 2000: 73).
8. Βπασύσπονη ομαδοποίηζη: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη γηα ιίγα ιεπηά ζε κηθξέο
νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ ηαπηφρξνλα πάλσ ζε έλαλ πνιχ εηδηθφ έξγν.
ηφρνο

είλαη

λα

εκπιαθνχλ

πξνζσξηλά

ζε

θνηλφ

πξνβιεκαηηζκφ,

λα

θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ λνεηηθέο δηεξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ
ιχζεηο ζηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο κε νιφθιεξε ηελ ηάμε ή ζηε δηάξθεηα κηαο δηάιεμεο.
Οη καζεηέο παξάγνπλ εξσηήζεηο, παξαδείγκαηα ή απαληήζεηο, θαινχληαη λα
επαλεμεηάζνπλ, λα ζπλνςίζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα ππνβνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν
ή λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη καδί. ην ηέινο ν εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ηπραία ζε δχνηξεηο καζεηέο λα ζπλνςίζνπλ ηε ζπδήηεζε ηεο νκάδαο ηνπο. Ζ ρξήζε απηνχ
θαζίζηαληαη ηδαληθή γηα θηινινγηθή πξνζέγγηζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κε ηε
δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, εληνπηζκφ πξαγκαηνινγηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ θαη
ζθηαγξάθεζε ραξαθηήξσλ (Νηθνιάνπ, 2005: 53).
9. Βιυμαηική μάθηζη: Βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ε επηζηήκε ζα πξέπεη λα
ζπλδέεηαη κε ηε δσληαλή, θαζεκεξηλή εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο ε γλψζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο δελ είλαη δπλαηή έμσ απφ ην ππνθείκελν. Ζ βησκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε πξνυπνζέηεη φηη ην ππνθείκελν ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί, αθνχ
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απηφ ην νπνίν θαιείηαη λα κάζεη έρεη λφεκα γηα ην ίδην θαη επηπιένλ ηνλ αθνξά.
Αλαθέξεηαη, επίζεο, ζε δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο κέζα απφ παξαζηαηηθφ πιηθφ,
παηρλίδηα ξφισλ θαη άκεζεο εκπεηξίεο, αιιά θαη ζε δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο ηνπ
ίδηνπ ηνπ εαπηνχ (απηνγλσζία) θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηδηαίηεξα
κάιηζηα απηψλ πνπ απσζεί. Μέζα ζε έλα πιαίζην ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο θαη
απνδνρήο, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε παξαηήξεζε, ζπκκεηνρή, ζηνραζκφ θαη
δξάζε, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, ζηάζεηο θα αμίεο. Ζ ρξήζε απηνχ
θαζίζηαληαη ηδαληθή γηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, θνηλσληθέο
δξάζεηο (εζεινληηζκφ, δελδξνθπηεχζεηο), πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο ζπλεληεχμεηο.
(Κακαξηλνχ, 2000: 74).
10. Γιδαζκαλία με ηη σπήζη Νέυν Τεσνολογιών: Οη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηε καζεηνθεληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο βνεζνχλ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα εμαηνκηθεχζεη ηελ δηδαζθαιία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηνπ καζήκαηνο. Δθηφο
ηνπ φηη είλαη πην ειθπζηηθέο απφ ηα ζπκβαηηθά βηβιία θαη ηα πιηθά κάζεζεο ηεο
παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, επλννχλ ηε ζπλεξγαηηθή, δηεξεπλεηηθή, βησκαηηθή θαη
δεκηνπξγηθή κάζεζε, βνεζψληαο ηαπηφρξνλα ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο,

επηθνηλσλίαο,

αλαηξνθνδφηεζεο,

δηάρπζεο

ηεο

γλψζεο

θαη

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ (Κφκεο, 2004: 52). Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ Ν.Σ.
θαιιηεξγνχληαη, ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο καζεηέο, ε απηνλνκία
θαη ε

ζπλεξγαηηθφηεηα, αλαπηχζζνληαη ηθαλφηεηεο -φπσο πξσηνβνπιία,

πξνζαξκνζηηθφηεηα- θαη βειηηψλεηαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε
θνηλσληθή επηθνηλσλία. Δπηπιένλ, δηεπθνιχλεηαη ε κάζεζε ζε άηνκα κε θηλεηηθέο
δπζθνιίεο θαη δεκηνπξγείηαη νξγαληθή ζχδεπμε παηδαγσγηθψλ θαη ηερληθψλ
δεμηνηήησλ, ζεσξίαο θαη πξάμεο (Κφκεο, 2004: 54-55). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί
κέζσ απηήο ηεο πξαθηηθήο λα δεκηνπξγήζεη αζθήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο κε
ζηφρν νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηελ αλαδήηεζε πεγψλ θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
απφ ην δηαδίθηπν. (Μαπξνζθνχθεο, 2004: 72).
11. Γιδαζκαλία επικενηπυμένη ζηη δημιοςπγική ζκέτη: Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία
καζεζηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο πξσηφηππεο αληηδξάζεηο,
έηζη ψζηε κέζα απφ ηε θαληαζία, ηε πξσηνβνπιία θαη ηε δχλακε ζθέςεο πνπ
δηαζέηνπλ, λα αλαπηπρζεί ε επηλνεηηθφηεηα θαη ε ζπλζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Χο
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αληίδξαζε ζηελ επαλάιεςε, ηε ζπλήζεηα θαη ηελ νκνηνκνξθία, ην κνληέιν απηφ
εζηηάδεη ζηελ απνθιίλνπζα ζθέςε-δξάζε, θαζψο επηδηψθεη ηελ επηλφεζε ηδεψλ, ηελ
πξσηνηππία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Αθφκε, πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή δνπιεηά θαη
ηηο δεμηφηεηεο κειέηεο, θαζψο θαη έλα αίζζεκα νηθεηφηεηαο κεηαμχ καζεηψλ
(Massialas, 2002: 25-26). Μέζσ απηνχ ι.ρ. νη καζεηέο κπνξνχλ απνηππψζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο -κεηά ην πέξαο ηεο αθεγήζεσο ελφο πνηήκαηνο- ή λα ην
αλαπαξαζηήζνπλ κέζα απφ κηα εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα (Massialas, 2002: 26).
12. Καηαιγιζμόρ ιδεών (ιδεοθύελλα): Με αθνξκή κηα ιέμε ή θξάζε ή εηθφλα θιεηδί
πνπ επηιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
ιεθηηθέο αληηδξάζεηο. Απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνπνηεζνχλ κε θάπνηνλ ηξφπν ζηε ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα
κέζνδν πνπ είλαη ρξήζηκε φηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα πνιιέο ηδέεο, ζέκαηα, πξνηάζεηο
ή επηινγέο ιχζεσλ, γη‟ απηφ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνζφηεηα θαη φρη ζηελ
πνηφηεηα. Δδψ δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ ζσζηνχ ή ηνπ ιάζνπο, ρξήζηκε είλαη κφλν
ε εηνηκφηεηα γηα ηελ παξαγσγή ηδεψλ, αζψο θαη ε γισζζηθή εηνηκφηεηα γηα
παξαγσγή ιέμεσλ πνπ ζα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζπλαθείο κε ηελ ηδέαθιεηδί. (Κακαξηλνχ, 2000: 80).
13. Γιδακηική αξιοποίηζη ηηρ εικόναρ: Ζ εηθφλα σο πεγή κελπκάησλ θαη ηαπηφρξνλα
ηξφπνο έθθξαζεο απνηειεί πεδίν παξαγσγήο λνήκαηνο, πξνζζέηνληαο ηε δηάζηαζε
ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν (Υνληνιίδνπ,
1999: 17). Πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ηελ «νηθνδφκεζε» ηεο γλψζεο, ηελ απφδνζε πξνζσπηθψλ εξκελεηψλ,
ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο θαη ηε δεκηνπξγία επέιηθηνπ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Φινπξήο, 2002: 48). Ηδηαίηεξα ζηηο κηθηέο ηάμεηο ε
εηθφλα απνηειεί πεδίν γηα ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αιινεζλψλ
καζεηψλ, ηελ αθήγεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηζηνξίαο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πνιππνιηηηζκηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπλδπάδεηαη ν
ζπγθεξαζκφο ησλ πνιηηηζκψλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηε
δηακφξθσζε θξηηηθψλ ππνθεηκέλσλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ζην κάζεκα
είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πάλσ ζηε «γιψζζα ησλ
εηθφλσλ» (βιέπε εηθφλα 3.1) θαη ε επξχηεξε επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζε ζέκαηα
«νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ» (Καδάθνπ-Σζηάξα, 1991 , Μπξνγηάλλε, 2003: 76).
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ρήκα 3.2
Η «γιώζζα» ησλ γξακκώλ θαη ησλ ζρεκάησλ (Πεγή: Μπξνγηάλλε, 2003: 76)

πκπεξαζκαηηθά, νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ, κε βάζε ηηο
αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Γηδαθηηθήο, δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαθηηθή πξάμε ζηηο κηθηέο
ηάμεηο, θαζψο βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαρεηξηζηεί ηε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα
πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην δεδνκέλν πνηθίιν πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ θεθάιαην ησλ
καζεηψλ ηνπ. (Γεκεηξηάδνπ, 2007). Πξνθεηκέλνπ λα δνθηκάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη παξά λα πεηξακαηηζηεί ζηε
ηάμε ηνπ, πηνζεηψληαο ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή θαη ιεηηνπξγψληαο ζε έλα πιαίζην
αλαζηνραζκνχ, θξηηηθήο αλάιπζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Σέινο,
είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπλ πσο ε επηκφξθσζε απηνχ (δειαδή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ)
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή αμηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηδαθηηθψλ
πξαθηηθψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Δπηκφξθσζε θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα

4.1.

Οη ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο επηκόξθσζεο
ηελ εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπληεινχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ

νθείινληαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζε
παγθφζκην επίπεδν θαη ζπλζέηνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο κηα λέα θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα (Κηκνπξηδήο & Κφθθηλνο, 2007). Έηζη, πξνθείκελνπ ν δάζθαινο λα
αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ δελ πξέπεη λα αξθείηαη κφλν ζηα εθφδηα ησλ πξνπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ηνπ, αιιά λα βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή επηκφξθσζε (Μπξάηηηζεο, θ.α., 2003). Χο
φξν επηκφξθσζε, ζχκθσλα κε ηνλ Γεξαξή (Γεξαξήο, 2007: 139), ελλννχκε “ην ζύλνιν
ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκόδνληαη κε ζθνπό ηε βειηίσζε θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθώλ πξαθηηθώλ θαη πξνζσπηθώλ ή επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ,
δξαζηεξηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ελδηαθεξόλησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο”. χκθσλα κε ηνλ ππ‟ αξηζκφλ 1566 λφκν ηνπ 1985 (Νφκνο 1566/ 30-9-1985,
ΦΔΚ 167Α, θεθ. Θ‟, Άξζξν 28 § 2, βι. Παξάξηεκα B) εληνπίδνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο:
 ηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε: πνπ αθνξά λενδηφξηζηνπο δαζθάινπο, θαη “έρεη σο
ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζήο
ηνπο, ηελ ελαξκφληζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ελεκέξσζήο ηνπο ζε ππεξεζηαθά,
επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα”
 ηελ εηήζηα επηκόξθσζε: ε νπνία πξνβιέπεηαη “γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη πέληε έηε ππεξεζίαο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο
ηεο επηζηήκεο ηνπο, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηελ αλαλέσζε ησλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη γεληθφηεξα ηελ πιεζηέζηεξε θαηάξηηζή ηνπο γηα
απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο” θαη
 ηηο πεξηνδηθέο επηκνξθώζεηο γηα εθπαηδεπηηθνύο: “νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζε πεξηθεξεηαθή ή θαη παλειιαδηθή θιίκαθα,
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φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα εηζαγσγή λέσλ
καζεκάησλ, λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ.
Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθέξνπκε πσο ζηηο κέξεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ απφζηαζε δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα κπνξνχλ λα κάζνπλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθήο ηνπ παξνπζία ζε
αίζνπζεο δηδαζθαιίεο (Μαηξάιεο, 1999: 41). Ζ θαηλνηφκα απηή δπλαηφηεηα παξέρεηαη κε
ηελ αμηνπνίεζε λέσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο, φπσο ε αλνηρηή θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε.
Ζ «αλνηρηή θαη από απόζηαζε εθπαίδεπζε» (open and distance education) θαη ε
θαηάξηηζε από απόζηαζε (distance training) είλαη κέζνδνη πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ρσξίο ηελ άκεζε θαη ζπλερή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηψλ θαη
εθπαηδεπφκελσλ

κέζα

ζε

«παξαδνζηαθέο»

θπζηθέο

αίζνπζεο

δηδαζθαιίαο.

Ζ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζρεδίαζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ην πεξηερφκελν ηνπ, απφ ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ, απφ ηελ
πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, απφ ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη
αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ
πνηφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Παπαδάθεο,
2009: 50).

4.2

Η έλλνηα ηεο «e-learning»
Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) αλήθε ζηνλ ηνκέα ησλ πξνεγκέλσλ

ηερλνινγηψλ εθπαίδεπζεο, θαη ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηηο ηερλνινγίεο φζν θαη κε ηηο
κεζνδνινγίεο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε δηθηπαθψλ θαη πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ
(Παπαδάθεο, 2009: 51). Χο ειεθηξνληθή κάζεζε νξίδεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθήο
ηερλνινγίαο γηα ηελ δηακνίξαζε, ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο
(Παπαδάθεο, 2009: 52).
Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη εμειηρζεί, ζα ιέγακε, απφ απιή επηθνηλσλία θαη
παξνρή έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ αιιεινγξαθίαο, ζε κία αιιεινεπηδξαζηηθή
δηαδηθαζία, ε νπνία εκπιέθεη εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο ζε ζπλερή δηάινγν κέζα
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απφ αζχγρξνλεο αιιά θαη ζχγρξνλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν δηαδίθηπν
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο
(Υιαπάλεο & Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004: 26).
Σα πξνγξάκκαηα απηά, πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο «απηνλνκία», δειαδή,
δπλαηφηεηα κειέηεο θαη εθπφλεζεο δξαζηεξηνηήησλ αλεμαξηήησο πεξηνξηζηηθψλ
παξαγφλησλ, φπσο ε ππνρξέσζε ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη
ρξφλν, δεδνκέλνπ φηη ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα e-κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν,
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη (εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα/ επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα)
θαη απφ νπνπδήπνηε βξίζθνληαη (Παπαδάθεο, 2009: 53).
Δπηπξνζζέησο, ιφγσ ηεο επειημίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξνγξάκκαηα εμ
απνζηάζεσο

εθπαίδεπζεο,

παξέρεηαη

ε

δπλαηφηεηα

άκεζεο

αλαλέσζεο

θαη

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε, έγθαηξε δηνρέηεπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη πξνζαξκνγή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ.

4.3

Η έλλνηα ηεο «απνηειεζκαηηθόηεηαο»
Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ησλ

εθπαηδεπηηθψλ δελ εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο κέξεο καο. Οη πξψηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην
ζέκα ζπζηεκαηνπνηεζήθαλ κεζνδνινγηθά κεηά ην 1930 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο
παξαθάησ ζθνπνχο (Γεκαθφπνπινο, 2008: 30):
1. Γηα ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο
ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ
3. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Παξ‟ φια απηά είλαη δχζθνιν λα δηαηππψζνπκε έλα νξηζκφ γηα ην ηη κπνξεί λα
ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε, θαζψο νη εκπιεθφκελνη άκεζα ή έκκεζα ζηελ φιε
δηαδηθαζία είλαη πνιινί θαη κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ν θαζέλαο ηνπο
( Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001: 35).
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Καηά ηνλ Κιίηζα απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε, ζεσξείηαη ε επηκφξθσζε εθείλε ε
νπνία «ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνπ πξνζθέξεη ηηο
αλαγθαίεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, ώζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαηάιιεια, ζύκθσλα κε
ηηο αλάγθεο ηεο πεξίζηαζεο, ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο» (Κιίηζαο, 2008: 12).
Σέινο, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
εμ‟ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο ησλ
επηηπρεκέλσλ ή κε πξαθηηθψλ θαη ζρεδηαζκψλ πνπ γίλνληαη απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ
Παηδείαο. Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηακνξθψζεη
δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηκνξθσηηθή
δηαδηθαζία, ηαμηλνκψληαο ηνπο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
•
θηιηθά

Θεηηθά πξνζθείκελνη/ αηζηόδνμνη εθπαηδεπηηθνί: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη
δηαθείκελνη

εθπαηδεπηηθνί

απέλαληη

ζηα

εμ‟

απνζηάζεσο

πξνγξάκκαηα

επηκφξθσζεο, αθνχ κέζσ απηψλ ζα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη
ζα πξνζθέξνπλ λέα είδε πιεξνθφξεζεο ζηνπο καζεηέο ηνπο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο,
•

Αλαπνθάζηζηνη

εθπαηδεπηηθνί:

ηελ

θαηεγνξία

απηή

ζπγθαηαιέγνληαη

νη

εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαθαηέρνληαη απφ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα,
•

Αξλεηηθά πξνζθείκελνη εθπαηδεπηηθνί: ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη νη

εθπαηδεπηηθνί, ζηνπο νπνίνπο ε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία θαίλεηαη θπξίσο σο «απεηιή»
θαη ακθηζβεηνχλ ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε.
Δπηπξνζζέησο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο, ν Rogers (1995), έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη
–κε ηελ ζεηξά ηνπ- ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δχν θαηεγνξίεο:
•

νη σπονικά Νυπίρ Αποδεσόμενοι εκπαιδεςηικοί, νη νπνίνη απφ ηελ αξρή

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξε ακθηζβήηεζε θαη δηαθαηέρνληαη απφ πεξηζζφηεξε ζπκπάζεηα πξνο
ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκκαηα θαη,
•

νη Μεηέπειηα Αποδεσόμενοι εκπαιδεςηικοί, νη νπνίνη σο πην ξεαιηζηέο

απνδέρνληαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ ζηελ δηδαζθαιία ηνπο κέζα
ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο

5.1

ηόρνο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
ηόρνο
Αλακθίβνια, δνχκε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε θνηλσλία κεηαβάιιεηαη

ξαγδαία θαη καδί ηεο κεηαβάιιεηαη θαη ην ζρνιείν. Έηζη, ζηελ εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζπληεινχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο
αλαθαηαηάμεηο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζπλζέηνπλ κε ηελ ζεηξά
ηνπο κηα λέα θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Κηκνπξηδήο & Κφθθηλνο,
2007). Πξνθείκελνπ, ινηπφλ, ν δάζθαινο λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή επηκφξθσζε ψζηε λα θαηαθέξεη λα κεηαιακπαδεχζεη ζηνπο
καζεηέο ηελ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θάζε
παηδηνχ θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ηνπ, αλεμάξηεηα ηελ πξνέιεπζή ηνπ, κε ην αίζζεκα ηεο
επαηζζεζίαο θαη ηνπ δηθαίνπ. ε απηφ ην πιαίζην θαη κε αθνξκή ηηο πξψηεο ελέξγεηεο πνπ
έγηλαλ ην δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2009- Μάην 2010 απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε ηελ
πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζηφρνο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ
δηαπνιηηηζκηθή ζρνιηθή θνηλφηεηα, πνηα είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ εμ‟ απνζηάζεσλ
πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηά πφζν ε επηκφξθσζή
ηνπο βειηηψλεη ή φρη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη πνηεο ειιείςεηο εληφπηζαλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ν αλαγλψζηεο ζα θαηαθέξεη λα δηαπηζηψζεη αλ νη πξσηνβνπιίεο πνπ
έρνπλ γίλεη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πάλσ ζηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο έρνπλ επνδσζεί ή φρη θαη ζε ηη βαζκφ.
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Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο θαη λα απνθεπρζεί ε απφθιηζε
απφ ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ζρεδηάζηεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηα νπνία
ζηεξίρηεθε ην εξσηεκαηνιφγην.
 Δίλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη

ζηηο αλάγθεο ηεο

δηαπνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο;
 Παξέρνληαη νη θαηάιιειεο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηε
Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή;
 πκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή φρη θαη ζε ηη
βαζκφ;
Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία-ζρεδίαζε, ην πεξηερφκελν, ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμ‟ απνζηαζεσλ πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο

5.2

Μεζνδνινγία έξεπλαο
ηηο κέξεο καο, είλαη θνηλά απνδεθηφ πσο, ην πνηέο ηερληθέο θαη πνηέο κέζνδνη ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ηε ζεκαηνινγία ηεο έξεπλαο, ην ηί ζέιεη λα
δηεξεπλήζεη θαλείο θαη ζε πνην βάζνο, αιιά θαη ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζή ηνπ (παιαηφηεξεο έξεπλεο, βηβιηνγξαθία, θ.ιπ.).
Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα, πξνθξίζεθε ε αμηνιφγεζε ησλ εμ απνζηάζεσλ πξνγξακκάησλ
εηδίθεπζεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απηήο,
ελ γέλεη, ζα ιέγακε πσο “κπνξεί λα γίλεη δεηγκαηνιεπηηθά κε εξσηεκαηνιφγηα,
ζπλεληεχμεηο θαη ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο ή κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε”
(Κπξηαδή, 2002: 99). Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε
ζέζεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην,
φπσο επηζεκαίλεη ε Κπξηαδή, (Κπξηαδή, 2002: 99), “απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή
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εκπεηξηθήο έξεπλαο γηα ηελ κειέηε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, αθνχ

πξνζθέξεη ηελ

δπλαηφηεηα ζην εξεπλεηή λα πξνζεγγίζεη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ έξεπλά
ηνπ θαη λα ηππνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη ζε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο,
δηαζθαιίδνληάο έηζη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλάο ηνπ”. Σν
εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί είηε απφ ηνλ εξσηψκελν είηε απφ ηνλ
ζπλεληεπθηή. Οη παξαπάλσ ηξφπνη παξνπζηάδνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία, πνπ ζα
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ην εξεπλεηή. Αθφκα, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηε
κνξθή ησλ εξσηήζεσλ (αλνηθηέο, θιεηζηέο), θαζψο θαη λα δηαηππψζεη νξζά θαη κε
ζαθήλεηα ηηο εξσηήζεηο. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην, καο επηηξέπεη ηε ζπιινγή πιήζνπο
δεδνκέλσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ, θάηη πνπ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξνλνβφξν θαη επνκέλσο
δχζθνια εθηθηφ κε άιιε ηερληθή, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θαη ηεο γεσγξαθηθήο
δηαζπνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηε δπλαηφηεηα
ελαζρφιεζεο ησλ εξσηψκελσλ (Γεκεηξφπνπινο, 2001: 210).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε ε πνζνηηθή
έξεπλα, κε ηε ρξήζε απηνζπκπιεξνχκελνπ αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηψλ (20)
εξσηήζεσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζην δηαδίθηπν (Google Drive), γηα πξαθηηθνχο
ιφγνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, απνηειεί κηα απφ ηηο πην
δηαδνκέλεο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη ζπγρξνληζκνχ αξρείσλ θαη παξέρεηαη απφ ηελ
Google απφ ην 2012, επηηξέπνληαο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ
απνζεθεπηηθνχ λέθνπο, ηνλ δηακνηξαζκφ αξρείσλ θαη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ.
Δπηπιένλ, ην Google Drive, , φπσο αλαθέξεη ην Wikipedia, “ραξαθηεξίδεηαη σο ην «ζπίηη»
ησλ Google Docs, δειαδή κηαο ζνπίηαο γξαθείνπ κε εθαξκνγέο παξαγσγηθφηεηαο, πνπ
πξνζθέξεη ηελ ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία εγγξάθσλ, ππνινγηζηψλ θχιισλ, παξνπζηάζεσλ
θαη ηελ δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ”12. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα
ήηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνο 2017-2018, ελψ ε
ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ έγηλε ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ 2018.
Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςίαο
(simple random sampling), θαηά ηελ νπνία θάζε κέινο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα
πηζαλφηεηα επηινγήο ζηα δείγκα (ακεξφιεπηε επηινγή). Ζ κέζνδνο απηή είλαη παξφκνηα
κε ηε κέζνδν ηεο θιεξσηίδαο, κε ηε δηαθνξά φηη γηα ηελ επηινγή δελ ρξεζηκνπνηνχκε
12

Βλζπε ςχετικά ςτην
προςπελάςτηκε 2/2/2018.

ιςτοςελίδα

τησ

Wikipedia:

http://el.wikipedia.org/wiki/Google_Drive,
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θιήξνπο κε νλφκαηα, αιιά πίλαθεο ηπραίσλ αξηζκψλ. (Εαθεηξφπνπινο, 2001: 132-133).
Οη πίλαθεο απηνί είλαη θηηαγκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ζε θάζε ζεκείν ηνπ πίλαθα
ππάξρνπλ ίδηεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίδεηαη νπνηνζδήπνηε κνλνςήθηνο αξηζκφ (0 – 9). Πην
αλαιπηηθά, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ ε εμήο:
1. ια ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ απαξηζκήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε έλα
αξρείν (ζε κηα ιίζηα)
2. Δπηιέγνληαο θάπνην ηπραίν ζεκείν ηνπ πίλαθα γηα λα αξρίζνπκε, κε θάπνην
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν δηαβάζακε θαη επηιέμακε ηνπο αξηζκνχο ηνπ πίλαθα
θάζεηα, νξηδφληηα ή δηαγψληα
3. ηαλ εμαληιήζεθε κία γξακκή ή ζηήιε ζπλερίζακε ζηηο επφκελεο ή
αξρίζακε απφ άιιν ζεκείν ηνπ πίλαθα, σζφηνπ ζπκπιεξσζεί ην δείγκα. ε
πεξίπησζε πνπ ζπλαληνχζακε έλαλ αξηζκφ γηα δεχηεξε θνξά δελ ην
ιακβάλακε ππφςε.
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο
ζρνιείσλ απφ φιε ηελ Διιάδα. πλνιηθά ζηάιζεθαλ, κέζσ e-mail, ζπλνιηθά 200
εξσηεκαηνιφγηα εθ ησλ νπνίσλ ζηα πξψηα 100 εξσηεκαηνιφγηα αληαπνθξίζεθαλ 55
εθπαηδεπηηθνί, ελψ ζηα επφκελα 100 εξσηεκαηνιφγηα ζπλνιηθά απάληεζαλ 32
εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα έρνπκε θαηακεηξεκέλα 87 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα. Ζ
αληαπφθξηζε θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή (κε πνζνζηφ 45%), δεδνκέλεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
πνπ πινπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία, ε νπνία ζπλέπηπηε ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ ιήμε ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σέινο, ε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ έγηλε κε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο
(SPSS V.15), ην νπνίν επξχηαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.
Αμηνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα (SPSS V17) πξαγκαηνπνηήζακε ηελ αλάιπζε ησλ
εξσηήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
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Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ

5.3

Σν εξσηεκαηνιφγην (παξάξηεκα A) πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ ζπιινγή
δεδνκέλσλ πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ηχπνπ Likert θαη εξσηήζεηο
θαηαιφγνπ.
Σηο εξσηήζεηο κπνξνχκε λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
i.

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά,

ii.

Απφςεηο κε βάζε ην πεξηερφκελν

iii.

Απφςεηο κε βάζε ηελ πινπνίεζε

iv.

Απφςεηο κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ

v.

Απφςεηο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε ελφηεηα πεξηειάκβαλε 4 εξσηήζεηο φζνλ αθνξά ην
πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θχιν θαη ειηθία), ηηο ζπνπδέο ηνπο θαζψο θαη ηελ δηδαθηηθή
ηνπο εκπεηξία Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε 2 εξσηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία – ζρεδίαζε ησλ πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο
πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή
επηθεληξσλφηαλ ζηελ δηαηχπσζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο
θαη ην εχξνο δνθηκαζηηθψλ ειεθηξνληθψλ ηνπο ζπλαληήζεσλ.

Ζ ηξίηε ελφηεηα

πεξηειάκβαλε 2 εξσηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην
πεξηερφκελν πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη θαη πην ζπγθεθξηκέλα, απηή επηθεληξσλφηαλ ζηελ
δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ελαξκφληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ηνλ αηνκηθφ ξπζκφ
ζπκκεηνρήο ηνπο. Ζ ηέηαξηε ελφηεηα πεξηειάκβαλε 4 εξσηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα, απηή επηθεληξσλφηαλ ζε δεηήκαηα πνπ επαθίσληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε
ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπφκελνπ, ηελ δηακφξθσζε θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο,
ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο. ηελ πξνηειεπηαία ελφηεηα, πέκπηε, εκπεξηέρνληαη 3 εξσηήζεηο ζρεηηθά ηηο
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ελ ιφγσ εμ
απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή επηθεληξσλφηαλ ζε δεηήκαηα πνπ
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ζρεηίδνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία, ηελ ζαθήλεηά
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πιηθνχ θαη ηνλ βαζκφ ελζσκάησζήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπεθπαηδεπηηθνχ ζηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα, εκπεξηέρνληαη 4
εξσηήζεηο ζρεηηθά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, απηή επηθεληξσλφηαλ ζε δεηήκαηα
πνπ αθνξνχζαλ ζην βαζκφ αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ θαη
αμηνπνίεζεο γλψζεσλ απφ κεξηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη πξνηάζεηο βειηηψζεηο ησλ
ζχγρξνλσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Απνηειέζκαηα έξεπλαο

6.1

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ

έξεπλα πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
ε ζρέζε κε ην θύιν:
Απφ ηνπο 87 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην νη 37 κε πνζνζηφ 42,5% ήηαλ άλδξεο θαη 50 κε
πνζνζηφ 57,5% ήηαλ γπλαίθεο.
Πίλαθαο 6.1
Φύιν εθπαηδεπηηθνύ
ΑΝΔΡΕ
ΓΤΝΑΙΚΕ
ΣΥΝΟΛΟ

37
50
87

42,50%
57,50%
100,00%

ε ζρέζε κε ηε ειηθία:
Απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 25 (κε πνζνζηφ 28,7%) ήηαλ ειηθίαο απφ 24-35
εηψλ, 36 (κε πνζνζηφ 41,4%) ήηαλ ειηθίαο 36-45 εηψλ θαη 26 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ
29,9%) ήηαλ ειηθίαο απφ 46-55 εηψλ.
Πίλαθαο 6.2
Καηαλνκή σο πξνο ηελ ειηθία
24-35ΕΣΩΝ
36-45 ΕΣΩΝ
46-55 ΕΣΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

25
36
26
87

28,70%
41,40%
29,90%
100,00%
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ε ζρέζε κε ηελ εηδηθόηεηα:
Απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηεο έξεπλαο 13 (κε πνζνζηφ 14,9%) ήηαλ απφθνηηνη
ζρνιψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη πιεξνθνξηθήο, 37 (κε πνζνζηφ 42,4%) ήηαλ απφθνηηνη
ζρνιψλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, ελψ 37 (κε πνζνζηφ 42,2%) ήηαλ απφθνηηνη
παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ.
Πίλαθαο 6.3
Καηαλνκή σο πξνο ηελ εηδηθόηεηα
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ & ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΘΜΩΝ ΧΟΛΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

13
37
37
87

14,90%
42,50%
42,50%
100,00%

ε ζρέζε κε ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία:
Απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 25 (κε πνζνζηφ 28,8%) αλέθεξαλ πσο εξγάδνληαη
σο σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, 49 (κε πνζνζηφ 56,3%) αλέθεξαλ φηη ππεξεηνχλ σο
αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, ελψ 13 (κε πνζνζηφ 14,9%) αλέθεξαλ πσο εξγάδνληαη σο
εθπαηδεπηηθνί ζε θξνληηζηήξηα.
Πίλαθαο 6.4
Καηαλνκή σο πξνο ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία
ΩΡΟΜΙΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ Ε ΦΡΟΝΣΙΣΘΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

25
49
13
87

28,70%
56,30%
14,90%
100%
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6.2

Απόςεηο εθπαηδεπόκελσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία –
ζρεδίαζε ησλ εμ απνζηάζεσλ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο
Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο

ππήξρε ζαθήλεηα σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ζαο από ηελ ζπκκεηνρήο ζην εμ απνζηάζεσο
πξόγξακκα επηκόξθσζεο πνπ παξαθνινπζήζαηε;», απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δηαπηζηψζακε ηα εμήο: πάξα πνιχ δήισζαλ 26 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 29,9%), πνιχ
δήισζαλ 61 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 70,1%).

Πίλαθαο 6.5
Γηαηύπσζε ππνρξεώζεσλ ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα
Πάρα πολφ
Πολφ
Σύνολο

26
61
87

29,90%
70,10%
100%

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Πηζηεύεηε πσο νη
δνθηκαζηηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαληήζεηο πνπ παξαθνινπζήζαηε ήηαλ αξθεηέο ώζηε λα
ζπκκεηέρεηε επαξθώο ζηηο ηειεδηαζθέςεηο;», απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δηαπηζηψζακε ηα εμήο: πάξα πνιχ δήισζαλ 38 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 43,7%), πνιχ
δήισζαλ 37 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 42,5%), ελψ αξθεηά αλέθεξαλ 12 ππνθείκελα (κε
πνζνζηφ 13,8%).

Πίλαθαο 6.6
Αξηζκόο δνθηκαζηηθώλ ειεθηξνληθώλ ζπλαληήζεσλ
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

38
37
12
87

43,70%
42,50%
13,80%
100%
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6.3

Απόςεηο εθπαηδεπόκελσλ ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Σν πεξηερόκελν ηνπ

πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ήηαλ ζύκθσλν κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ζαο;»,
απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα αθφινπζα: πάξα πνιχ δήισζαλ 49
ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 56,3%), πνιχ δήισζαλ 13 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 14,9%), ελψ
αξθεηά αλέθεξαλ 25 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 28,7%).

Πίλαθαο 6.7
Δλαξκόληζε

πεξηερνκέλνπ

πξνγξάκκαηνο

κε

ηδηαίηεξα

ελδηαθέξνληα

ησλ

εθπαηδεπόκελσλ
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

49
13
25
87

56,30%
14,90%
28,70%
100%

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Δθηηκάηαη
πσο ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ήηαλ ελαξκνληζκέλν κε ην
ξπζκό ζπκκεηνρήο ζαο ζηα πξνγξάκκαηα;», απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δηαπηζηψζακε ηα εμήο: πάξα πνιχ δήισζαλ 34 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 39,9%), πνιχ
δήισζαλ 28 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 32,2%), ελψ αξθεηά αλέθεξαλ 25 ππνθείκελα (κε
πνζνζηφ 28,8%).

60

Πίλαθαο 6.8
Δλαξκόληζε πεξηερνκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε αηνκηθό ξπζκό ζπκκεηνρήο ησλ
εθπαηδεπόκελσλ
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

34
28
25
87

39,00%
32,20%
28,80%
100%
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6.4.

Απόςεηο εθπαηδεπόκελσλ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Καηά ηε δηάξθεηα

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ελεξγνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ ζαο
γηα ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δηαπηζηψζακε ηα εμήο: πάξα πνιχ δήισζαλ 38 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 43,7%), πνιχ
δήισζαλ 37 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 42,5%), ελψ αξθεηά αλέθεξαλ 12 ππνθείκελα (κε
πνζνζηφ 13,8%).

Πίλαθαο 6.9
Δλεξγνπνίεζε

ελδηαθέξνληνο

εθπαηδεπόκελνπ

γηα

ηε

ρξήζε

θαηάιιεισλ

εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

38
37
12
87

43,70%
42,50%
13,80%
100%

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε ««Καηά ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ζα ιέγαηε πσο δηακνξθώζεθε ην
θαηάιιειν παηδαγσγηθό θιίκα;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα εμήο:
πάξα πνιχ δήισζαλ 38 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 43,7%), πνιχ δήισζαλ 37 ππνθείκελα
(κε πνζνζηφ 42,5%), ελψ αξθεηά αλέθεξαλ 12 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 13,8%).
Πίλαθαο 6.10
Γηακόξθσζε θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

38
37
12
87

43,70%
42,50%
13,80%
100%
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ε ζρέζεηο κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε ««Καηά ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε πηζηεύεηε πσο αλαπηύμαηε
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλεθπαηδεπκέλνπο ζαο;» απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα εμήο: πάξα πνιχ δήισζαλ 13 ππνθείκελα (κε
πνζνζηφ 14,9%), πνιχ δήισζαλ 2 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 2,3%), αξθεηά δήισζαλ 25
ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 28,7%), ελψ ειάρηζηα αλέθεξαλ 47 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ
54%).

Πίλαθαο 6.11
Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο

Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Ελάχιςτα
Σύνολο

13
2
25
47
87

14,90%
2,30%
28,70%
54%
100%

Σέινο, ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «ην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε θαηνξζώζαηε λα αλαπηύμαηε ζρέζεηο
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ζαο;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δηαπηζηψζακε ηα εμήο: πάξα πνιχ δήισζαλ 2 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 2,30%), πνιχ
δήισζαλ 14 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 16,10%), αξθεηά αλέθεξαλ 24 ππνθείκελα (κε
πνζνζηφ 27,60%), ελψ ειάρηζηα αλέθεξαλ 47 ππνθείκελα (54%).

Πίλαθαο 6.12
Αλάπηπμε ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Ελάχιςτα
Σύνολο

2
14
24
47
87

2,30%
16,10%
27,60%
54%
100%
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6.5

Απόςεηο εθπαηδεπόκελσλ ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο ην

εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ήηαλ απνηειεζκαηηθό ζηε
δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα εμήο: πάξα
πνιχ δήισζαλ 38 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 43,7%), πνιχ δήισζαλ 14 ππνθείκελα (κε
πνζνζηφ 16,1%), ελψ αξθεηά αλέθεξαλ 35 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 40,2%).

Πίλαθαο 6.13
Απνηειέζκαηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

38
14
35
87

43,70%
16,10%
40,2%
100%

ε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο
ππήξρε ζαθήλεηα σο πξνο εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε;»
απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα αθφινπζα: πάξα πνιχ δήισζαλ 26
ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 29,9%), πνιχ δήισζαλ 26 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 29,9%), ελψ
αξθεηά αλέθεξαλ 35 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 40,2%).

Πίλαθαο 6.14
αθήλεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνγξάκκαηνο

Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

26
26
35
87

29,90%
29,90%
40,2%
100%
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ε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Σν εθπαηδεπηηθό
πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ελζσκαησλόηαλ νκαιά ζηε ξνή ηνπ
πξνγξάκκαηνο;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα αθφινπζα: πάξα
πνιχ δήισζαλ 14 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 16,1%), πνιχ δήισζαλ 61 ππνθείκελα (κε
πνζνζηφ 70,1%), ελψ αξθεηά αλέθεξαλ 12 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 13,8%).

Πίλαθαο 6.15
Δλζσκάησζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο

Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

14
61
12
87

16,10%
70,10%
13,8%
100%
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Απόςεηο εθπαηδεπόκελσλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο

6.6.

ε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Πηζηεύεηε ζζαο
δόζεθε ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ
καζήκαηνο;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα αθφινπζα: πάξα πνιχ
αλέθεξαλ 12 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 13,8%), πνιχ δήισζαλ 16 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ
18,4%), αξθεηά αλέθεξαλ 24 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 27,6%), ειάρηζηα αλέθεξαλ 23
ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 26,4%), ελψ θαζφινπ δήισζαλ 12 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ
13,8%).

Πίλαθαο 6.16
Αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Ελάχιςτα
Καθόλου
Σύνολο

12
16
24
23
12
87

13,80%
18,40%
27,60%
26,40%
13,80%
100%

Αλαθνξηθά, κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «αο δόζεθε ε
δπλαηόηεηα γηα θξηηηθό αλαζηνραζκό ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δηαπηζηψζακε ηα αθφινπζα: πάξα πνιχ αλέθεξαλ 50 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 57,7%),
πνιχ δήισζαλ 25 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 28,7%), ελψ ειάρηζηα αλέθεξαλ 12
ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 13,8%).
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Πίλαθαο 6.17
Κξηηηθόο αλαζηνραζκόο θαηά ηελ πξνζέγγηζε ζεκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο

Πάρα πολφ
Πολφ
Ελάχιςτα
Σύνολο

50
25
12
87

57,50%
28,70%
13,80%
100%

ε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο ζαο
δόζεθε ε δπλαηόηεηα γηα αμηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ γλώζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή;» απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα αθφινπζα:
πάξα πνιχ αλέθεξαλ 27 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 31,0%), πνιχ δήισζαλ 24 ππνθείκελα
(κε πνζνζηφ 27,6%), ελψ αξθεηά αλέθεξαλ 36 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 41,4%).

Πίλαθαο 6.18
Γπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο γλώζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή

Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Σύνολο

27
24
36
87

31,00%
27,60%
41,40%
100%

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ εξψηεζε «Πνηεο από
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πηζηεύεηε πσο ζα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ
πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε;» απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε ηα αθφινπζα: παξνρή ειεθηξνληθήο
βηβιηνγξαθίαο θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ αλέθεξαλ 27 ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 31,0%),
δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ δήισζαλ 13
ππνθείκελα (κε πνζνζηφ 14,9%), ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο αλέθεξαλ 12 ππνθείκελα
(κε πνζνζηφ 13,8%), επεμεξγαζία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αλέθεξαλ 23 ππνθείκελα (κε
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πνζνζηφ 26,4%), ελψ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ αλέθεξαλ 12 ππνθείκελα
(13,8%).

Πίλαθαο 6.19
Πξνηάζεηο βειηίσζεο
ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΔΙΑΘΕΘ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ
ΤΝΔΕΘ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΘ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ

27
13
12
23
12
87

31%
14,90%
13,80%
26,40%
13,80%
100%
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Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψλνπκε φηη φια ηα ππνθείκελα ραξαθηεξίδνπλ πνιχ θαιή
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινχζεζε
ζρεηηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Σε δηαηχπσζε απηή εθθξάδνπλ πην έληνλα νη
γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ν εθπαηδεπηηθνί ειηθηαθήο θαηεγνξίαο
36-45 εηψλ, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πχνπ εξγάδνληαη κε ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
(σξνκίζζηνη, εθπαηδεπηηθνί ζε θξνληηζηήξηα). Ζ άπνςε πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
κε ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά εξκελεχεηαη αλ αλαινγηζηνχκε πσο νη
εθπαηδεπηηθνί ειηαθήο θαηεγνξίαο 36-45 εηψλ δηαζέηνπλ πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο απφ
ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη
δελ έρνπλ ζηαζεξή επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηελ
παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο ζπλδένπλ ηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε
απηά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.
ινη νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηεξίδνπλ σο πνιχ θαιφ ην πεξηερφκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Σε δηαηχπσζε απηή εθθξάδνπλ πην έληνλα νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί, νη
λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί, νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη σο σξνκίζζηνη ζηε δεκφζηα ή ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Ζ
άπνςε απηή εξκελεχεηαη αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο νη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί
αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηα θαη ην είδνο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο απαζρφιεζεο έρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
Ζ

δηαδηθαζία

πινπνίεζεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

πνπ

παξαθνινχζεζαλ

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ θαιή απ‟ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν
ηνπο. Πην έληνλα εθθξάδνπλ ηελ άπνςε νη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί, νη
εθπαηδεπηηθνί αλζξσπηζηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ, θαζψο θαη νη κφληκνη
εθπαηδεπηηθνί. Ζ ζέζε απηή εξκελεχεηαη αλ αλαινγηζηνχκε πσο φινη νη εθπαηδεπηηθνί
αλεμάξηεηα απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ
ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην νπνίν πινπνηείηαη
ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
Χο πνιχ θαιφ, επηπιένλ, ραξαθηεξίδνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ην εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
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επηκφξθσζεο

πνπ

παξαθνινχζεζαλ,

αλεμάξηεηα

απφ

ηα

δεκνγξαθηθά

ηνπο

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ άπνςε απηή εξκελεχεηαη αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο βαζηθή
παξάκεηξνο ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο
απνηειεί ε κνξθή θαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξεί
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ απξφζθνπηε
ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο (Βεξγίδεο, 1998: 48).
Σέινο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ην πξφγξακκα
πνπ παξαθνινχζεζαλ σο απνηειεζκαηηθφ. Πην έληνλα εθθξάδνπλ απηή ηελ άπνςε νη
λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεπηηθνί, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηηο
ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 24-35 εηψλ θαη 36-45 εηψλ, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη
παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ. Ζ δηαηχπσζε απηή εξκελεχεηαη αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο νη
λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ
ζρνιψλ έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζπγθξηκέλα
πξνγξάκκαηα, θαζψο σο έλα κεγάιν βαζκφ ζπλδένπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά κε ηελ
επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε.
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πκπεξαζκαηηθά, φπσο είδακε, ε ζσζηή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ
βαζκίδσλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν,
βνεζψληαο άκεζα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο, αιιά θαη έκκεζα ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθήο πξνειεχζεσο
ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ. Παξάιιεια, κπνξεί λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα αθφκε θαη ζηνπο
πην “αδχλακνπο” καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ηάμε, ζεβφκελνη ηελ
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο γίλνληαη
ελεξγνί ζπκκέηνρνη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελζαξξχλνληαο θαη εληζρχνληαο ηνλ
απμεκέλν βαζκφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν θάζε καζεηήο,
αλεμαξηήηνπ εζληθήο πξνέιεπζεο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
(καζεηνθεληξηθή εθπαίδεπζε) θαη αιιειεπηδξά κε ην αληηθείκελν κάζεζεο, ηνλ δάζθαιν
θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Μέζσ απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα
αλαγλσξίδνπλ ηελ ελφηεηα θαη ηελ νκνηνκνξθία ζηνπο θφιπνπο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα κέζα απφ ηελ ελφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Αλ θαη νη απφςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ήηαλ
ζεηηθέο, ζηελ πξάμε δελ κπνξεί λα πινπνηεζνχλ ζην κέηξν θαη ζην βαζκφ πνπ ην
επηζπκνχλ, θαζφηη δελ ππάξρεη κηα θνηλή δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε ζηελ ειιεληθή
εθπαίδεπζε. Καη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο φκσο γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ απφ
ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, απηέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ δαζθαινθεληξηθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. πλεπψο, ην
πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο δελ κεηαβάιιεηαη νπζησδψο, εθφζνλ νη
ζχγρξνλεο δηαπνιηηηζκηθέο ηερληθέο δελ εηζέξρνληαη δπλακηθά ζην δηδαθηηθφ πξνζθήλην,
αιιά απιψο ρξεζηκνπνηνχληαη ελ κέξεη, επθαηξηαθά θαη κφλν σο απιφ ζπκπιήξσκα ηεο
παξαδνζηαθήο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο. Με δεδνκέλν φια ηα πξναλαθεξζέληα, ν
ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ εμ‟ απνζηάζεσο
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη ε
δεκηνπξγία ελφο «Νένπ Σχπνπ ρνιείν», πνπ ζα θαιιηεξγήζεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή
ζπκπεξηθνξά ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν ζηνπο γνλείο –θαη ελ γέλεη ηεο θνηλσλίαο- κε
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απψηεξν ζηφρν ηελ απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ.
Έηζη, ην ζρνιείν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ζε έλα εξγαιείν αηνκηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, αιιάδνληαο ηαπηφρξνλα ην βαζηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ
πξαγκάησλ, ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ (Καξαθαηζάλε, 2003: 182), πξνσζψληαο
παξάιιεια ηε ζπλάληεζε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα
άηνκα δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. κσο, επεηδή ην λα ππάξρεη επηηπρία θαη
ακεξνιεςία κέζα ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή θνηλσλία είλαη δχζθνιν απαηηείηαη βειηίσζε ησλ
εμ‟ απνζηάζεσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο εθάζηνηε
πεξηζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Μεξηθέο βειηηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα
πξνηείλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηδαζθαιία θαη ην ζρνιείν
λα ζηαζεί επάμηα δίπια ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, είλαη νη
εμήο:
 πξηλ ηελ έλαξμε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ ζπζηεκαηηθή
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ κε επηηπρία ην ξφιν
ηνπο σο εθπαηδεπηέο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε,
 ηελ αχμεζε ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε θαηαλφεζε θαη
ε

επεμεξγαζία

ησλ

πεξηζζφηεξσλ

αληηθεηκέλσλ

πνπ

εθάπηνληαη

ζηε

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε,
 ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ,
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη ελαξκφληζε κε ηε εθάζηνηε ζρνιηθή δηαπνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα,
 ηελ

παξνρή

ζηνπο

ζπκκεηέρνληεο

εθηφο

απφ

ην

βαζηθφ

πιηθφ

θαη

ζπκπιεξσκαηηθφ έληππν θαη ειεθηξνληθφ, ην νπνίν ζα δχλαηαη ζαλ εθπαηδεπηηθφ
βνήζεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί
ζπκβνπιεπηηθά θαη λα εθαξκφδεη παξφκνηεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
κάζεζεο, ψζηε θαηλφκελα φπσο πεξηζσξηνπνίεζε, απνθιίλνπζα θαη παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά λα πάςνπλ λα ππάξρνπλ,
 ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη -καθξνπξφζεζκα- ηφζν ε βειηίσζε ησλ ελ
ιφγσ πξνγξακκάησλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
A.

Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο

«Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: ην πξνθίι
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ
εηδίθεπζεο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε»
Οδεγίεο/ Παξαηεξήζεηο
1. ην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» παξαθαινχκε λα
ζπκπιεξψζεηε πξνζεθηηθά ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ζρεηηθά κε ηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε Δίλαη εληειψο αλψλπκν θαη φιεο νη απαληήζεηο είλαη
εκπηζηεπηηθέο θαη θαηαρσξνχληαη απηφκαηα παηψληαο ΤΠΟΒΟΛΖ ζην ηέινο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Καλέλα πξνζσπηθφ ζαο ζηνηρείν δελ ζα δεκνζηεπηεί θαη δελ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί
γηα
άιιν
ζθνπφ
ή
απφ
θάπνηνλ
ηξίην.
2. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνχληαη πεξίπνπ 10 ιεπηά.
3. Οη εξσηήζεηο κε αζηεξίζθν (*) είλαη ππνρξεσηηθέο.
4. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή απνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην εμήο e-mail:
billtziavas@gmail.com (Tδηάβαο Βαζίιεηνο/ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα Πεηξαηά)

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ ζπλεξγαζία!
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* Απαηηείηαη

1. Φχιν: *

o

Άλδξαο

o

Γπλαίθα

2. Ζιηθία: *

o

25-35

o

36-45

o

46-55

3. Ση είδνπο εηδηθφηεηα έρεη νινθιεξψζεη; *

o

Απφθνηηνη ζεηηθψλ επηζηεκψλ

o

Απφθνηηνη αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ

o

Απφθνηηνη παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ

4. Με ηη ζρέζε εξγάδεζηε απηή ηελ ζηηγκή ζην ζρνιείν; *

o

Χξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί

o

Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί

o

Δθπαηδεπηηθνί εξγαδφκελνη ζε θξνληηζηήξην
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5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ηα ηειεπηαία θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα
εηδίθεπζεο ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; *

o

ΝΑΗ

6. Θεσξείηε πσο ππήξρε ζαθήλεηα σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ζαο απφ ηε ζπκκεηνρή
ζαο ζηα πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαηε; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

7. Πηζηεχεηε πσο νη δνθηκαζηηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαληήζεηο ήηαλ αξθεηέο ψζηε λα
ζπκκεηέρεηε επαξθψο ζηεο ηειεδηαζθέςεηο; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

8. Σν πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ζχκθσλν κε ηα ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνληά ζαο; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

9. Δθηηκάηαη πσο ην πεξηερφκελν ήηαλ ελαξκνληζκέλν κε ην ξπζκφ ζπκκεηνρήο
ζαο ζην πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαηε; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά
75

10. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε
ελεξγνπνηήζεθε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ
ηερληθψλ; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

11. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ζα
ιέγαηε πσο δηακνξθψζεθε θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θιίκα; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

12. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε
πηζηεχεηε πσο αλαπηχμαηε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο κε ηνπο
ζπλεθπαηδεπκέλνπο ζαο; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

13. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε
θαηνξζψζαηε λα αλαπηχμαηε ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
εθπαηδεπηέο ζαο; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ
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Αξθεηά

o

14. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε ζεσξείηε πσο
ήηαλ απνηειεζκαηηθφ ζηε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

15. Θεσξείηε πσο ππήξρε ζαθήλεηα σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

Σν

16.

εθπαηδεπηηθφ

πιηθφ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

πνπ

παξαθνινπζήζαηε

ελζσκαησλφηαλ νκαιά ζηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

17. Πηζηεχεηε φηη ζαο δφζεθε ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο; *

o

Καζφινπ

o

Διάρηζηα
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o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

18. αο δφζεθε ε δπλαηφηεηα γηα θξηηηθφ αλαζηνραζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν
πξνζέγγηζεο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; *

o

Διάρηζηα

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

19. Θεσξείηε πσο ζαο δφζεθε ε δπλαηφηεηα γηα αμηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ
γλψζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή; *

o

Πνιχ

o

Πάξα πνιχ

o

Αξθεηά

20. Πνηέο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πζηεχεηε πσο ζα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο; *

o

Παξνρή ειεθηξνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ

o

Γηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ

o

χλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο

o

Δπεμεξγαζία πεξηζζφηεξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ

o

Μεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
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B.

Νόκνο 1566/1985 (ΦΔΚ 167)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'
ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ –ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Άρθρο 28
κοποί και μορυές της επιμόρυωσης
1.Σθνπόο ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη:
α) ε ελεκέξσζε ησλ λενδηνξηδόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθό
πξόγξακκα, ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ θαη γεληθόηεξα ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηηο γεληθόηεξεο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ,
β) ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ήδε ππεξεηνύλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηηο λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη
αμηνιόγεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα αζθνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα ην
έξγν ηνπο θαη
γ) ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε λέα
αληηθείκελα, ζε καζήκαηα, κέηξα θαη ζεζκνύο, θαζώο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα
άζθεζε λέσλ θαζεθόλησλ(121).

2. Η επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαθξίλεηαη ζε:
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α) Εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ ππνςήθησλ γηα δηνξηζκό ή λενδηόξηζησλ
εθπαηδεπηηθώλ πξηλ από ηελ αλάιεςε ησλ δηδαθηηθώλ ηνπο θαζεθόλησλ, πνπ έρεη σο
ζηόρν ηελ αλαλέσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζήο
ηνπο, ηελ ελαξκόληζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε ππεξεζηαθά, επηζηεκνληθά
θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα. Η εηζαγσγηθή επηκόξθσζε είλαη ππνρξεσηηθή. Με
πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα όξγαλα, ε δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο θαη θάζε
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Σηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύλ
δηδαζθαιίεο ζε ζρνιεία θαη δηδάζθνπλ νη ίδηνη ζε απηά παξάιιεια κε ηε ζεσξεηηθή
ηνπο επηκόξθσζε. Σε όζνπο θαινύληαη ζηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε πξηλ από ην
δηνξηζκό ηνπο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή
απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ.
β) Εηήζηα επηκόξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη πέληε έηε
ππεξεζίαο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπο, ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηελ αλαλέσζε ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο θαη
γεληθόηεξα ηελ πιεξέζηεξε θαηάξηηζή ηνπο γηα απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζε ηνπ
έξγνπ ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο δηάηαμεο ζα θαζνξηζηνύλ κε ην
πξνεδξηθό δηάηαγκα νξγάλσζεο ησλ κνξθώλ επηκόξθσζεο.(122)
γ) Πεξηνδηθέο επηκνξθώζεηο γηα εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο ζε πεξηθεξεηαθή ή θαη παλειιαδηθή θιίκαθα, όηαλ
πξόθεηηαη γηα αιιαγή ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ θαη γηα εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ,
λέσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη ζρνιηθώλ βηβιίσλ. Εθηόο από ηηο παξαπάλσ κπνξνύλ
λα νξγαλώλνληαη θαη άιιεο κνξθέο επηκόξθσζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε εθπαηδεπηηθώλ
αλαγθώλ. Η νξγάλσζε θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ηηο κνξθέο επηκόξθσζεο ιεπηνκέξεηεο
ξπζκίδνληαη κε πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ
Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ. Όιεο νη κνξθέο επηκόξθσζεο
είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.13
13

(121) Σν άξζξν 7 παξ. 7 ηνπ Ν. 1865/1989 (ΦΔΚ 210/Α) αλαθέξεη ζρεηηθά:
"Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα, ε δηάξθεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηκνξθψζεηο
εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 28 παξ. 1 θαη 2 θαη 29 ηνπ Ν. 1566/1985, φπσο
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ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 1824/1988. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.
1824/1988 ζηελ έθδνζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ζπκπξάηηεη θαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ".
(122) Οη πεξηπηψζεηο β θαη γ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί σο εμήο (άξζξν 12 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 1824/1988, ΦΔΚ
296Α): «β) Πεξηνδηθή επηκφξθσζε, πνπ επαλαιακβάλεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάζε ηέζζεξα έσο έμη έηε
θαη έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπο, ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ηελ αλαλέσζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη γεληθφηεξα ησλ πιεξέζηεξε
θαηάξηηζή ηνπο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. γ) Δηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
βξαρείαο δηάξθεηαο πνπ ζπλδένληαη κε εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηνκίεο, αιιαγή ζρνιηθψλ
πξνγξακκάησλ, εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ, λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ.»
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