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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ησλ αληηιήςεσλ πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ 

πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη αεηθνξίαο, δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηα θνηλά ζεκεία πάλσ ζηα νπνία ζπγθιίλνπλ νη δχν 

έλλνηεο. Μεηά ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

κε ηε ρξήζε ηνπ πνηνηηθνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

ζε θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη, ελψ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεδία 

ζχλδεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, σζηφζν νη 

κειινληηθνί δάζθαινη έρνπλ ειιηπή γλψζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ζρεδφλ άγλνηα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Χο 

ζπλέπεηα απηνχ δελ αληηιακβάλνληαη θαη ηα πεδία ηαχηηζεο ησλ δχν ελλνηψλ. Δπίζεο, 

πξνθχπηεη φηη δελ αηζζάλνληαη δηαπνιηηηζκηθά επαξθείο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν, νχηε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη γηα λα 

δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία. 

 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, αεηθνξία, 

βηψζηκε αλάπηπμε, εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, αληηιήςεηο θνηηεηψλ 



 

 

ABSTRACT 

This paper approaches the Greek elementary student teachers‘ views over the concepts 

of lnterculturalism and sustainability, intercultural education and sustainable 

development, as well as of the common conclusions that are converged by the two 

notions. The survey that was conducted by the aid of the students of Primary Education 

in the University of Ioannina using the methodological tool of semi-structured 

interview, is presented following the presentation of the theoretical part.  

Having taken into consideration the outcome of the survey, it is inferred that the 

undergraduate teachers have quite a lack of knowledge on the notions of Inreculturalism 

and are hardly aware on the issue of Sustainability. Therefore, they feel neither 

interculturally adequate to cope with the role of the teacher, nor properly qualified on 

sustainability, so as to apply its principles in class. 

 

 

Word keys: interculturalism, intercultural education, sustainability, sustainable 

development, education for sustainability, pre-service teachers‘ views 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ λέα ρηιηεηία άξρηζε κε δξακαηηθέο θαη θάπνηεο θνξέο βίαηεο αιιαγέο, νη νπνίεο 

επεξέαζαλ ηελ αλζξσπφηεηα πνηθηινηξφπσο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε αλάπηπμε λέσλ 

νηθνλνκηψλ, νη «βαζηέο» γεσπνιηηηθέο αιιαγέο, θαζψο θαη ε ζπκβίσζε ζε κία 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, απαηηεί έλαλ άιιν ηχπν εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί, βιέπνληαο λα 

θηάλνπλ καδηθά ζηηο ηάμεηο ηνπο καζεηέο απφ άιιεο θνπιηνχξεο θαη άιινπο 

πνιηηηζκνχο, θιήζεθαλ λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα έρνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηε λέα, 

άγλσζηε θαηάζηαζε. Όξνη, φπσο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα», «ελζσκάησζε», 

«αθνκνίσζε», «έληαμε», «πνιχρξσκν ζρνιείν», «δηγισζζία», «αεηθνξία», 

«βησζηκφηεηα», «εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία» ηαιαλίδνπλ ηνπο παηδαγσγνχο, ηνπο 

θνηηεηέο θαη κειινληηθνχο δαζθάινπο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ θαη κειινληηθψλ δαζθάισλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ πάλσ ζε 

ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη αεηθνξίαο, θαζψο θαη αλ θαη πψο 

αληηιακβάλνληαη ηε ζχλδεζε ησλ δχν ελλνηψλ. 

Σν παξφλ πφλεκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην Θεσξεηηθφ θαη ην Δξεπλεηηθφ 

κέξνο. Σν Θεσξεηηθφ κέξνο πεξηέρεη ηέζζεξα (4) θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αθνξά 

ηε Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη γίλεηαη απνζαθήληζε 

ησλ ελλνηψλ, πεξηγξάθνληαη ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια πνπ πξνυπήξμαλ ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ, νη αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ην ηη ζεσξείηαη 

σο δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε 

έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Με αθεηεξία ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο επηρεηξείηαη κία 

πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηνπο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο, ελψ πεξηγξάθνληαη νη παγθφζκηεο 

δηαζθέςεηο πνπ νδήγεζαλ απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Aεηθφξν 

Aλάπηπμε. Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεη ζηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο αλάκεζα ζηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξία ζε επίπεδν αξρψλ θαη ζηφρσλ. Σέινο, ζην ηέηαξην 

θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο παξνπζηάδνληαη ηα καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη νη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξία, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπκε κία πην ζαθή 

εηθφλα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 



 

[10] 

 

πξνεγεζεί θαη αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη αεηθνξίαο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ αλαιχεηαη ζην δεχηεξν κέξνο 

ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη ε 

κέζνδνο ηεο έξεπλαο, ην δείγκα ηεο, ην πψο έγηλε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη νη 

θχξηνη ζεκαηηθνί άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο. Σέινο, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

θαη ακέζσο κεηά παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηέρεη θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ζπζρέηηζε ησλ δχν ελλνηψλ.  
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ΜΔΡΟ Α΄: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1.1. Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ όξσλ 

1.1.1. Πνιηηηζκόο 

Ο πνιηηηζκφο είλαη κία ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. ρεηηθά 

κε ηελ έλλνηα ηνπ «πνιηηηζκνχ» έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί, σζηφζν θαλέλαο δελ 

έηπρε θνηλήο απνδνρήο απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο. Ο φξνο «πνιηηηζκφο» 

πξνέξρεηαη απφ ηα ιαηηληθά θαη ηε ξσκατθή ηδέα «πνιηηηθφο» θαη ζήκαηλε θάπνηνλ πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο απηνθξαηνξίαο. Απφ ηνλ 16
ν
 θαη σο ηνλ 18

ν
 αη. 

«εθπνιηηηζκέλνη» ζεσξνχληαλ φζνη είραλ θαηάιιεινπο ηξφπνπο. Αξρηθά ζπλδέζεθε κε 

ηελ ηδέα ηνπ poli (επγέλεηα) θαη πξνο ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αη. ε ηδέα ηνπ πνιηηηζκνχ έγηλε 

δεκνθηιήο ζηελ επαλαζηαηηθή Γαιιία. Αξγφηεξα ν πνιηηηζκφο πεξηέιαβε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηηο ηέρλεο, ηηο επηζηήκεο, ην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία.  

Σν 1992, ε δηεζλήο δηάζθεςε ηεο Unesco φξηζε ηνλ πνιηηηζκφ σο «νιφθιεξν ην 

πιέγκα ησλ πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ δηαθξίλνπλ κία θνηλσλία ή κία θνηλσληθή νκάδα», ελψ ηαπηφρξνλα επεμεγνχζε φηη 

ζε απηά πεξηιακβάλνληαη ηξφπνη δσήο, παξαδφζεηο, αληηιήςεηο, ηέρλεο θαη γξάκκαηα 

θαη επηπιένλ φηη ζην ζχζηεκα αμηψλ ηνπο ελζσκαηψλνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

ηνπ αλζξψπνπ. 

Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο ν ηξφπνο δσήο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο – ην 

ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη δεκηνπξγεκέλν απφ ηνλ άλζξσπν. Μνινλφηη ν 

πνιηηηζκφο νξίδεηαη ζπρλά κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιηθέο θαη 

κε πιηθέο φςεηο ηεο νκαδηθήο δσήο, νη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ζήκεξα 

δίλνπλ έκθαζε ζηηο άπιεο, ζπκβνιηθέο θαη ηδενθξαηηθέο φςεηο ηνπ πνιηηηζκνχ. Οη 

αμίεο, ηα ζχκβνια, νη εξκελείεο θαη ε νπηηθή είλαη εθείλα πνπ δηαθξίλνπλ έλα ιαφ απφ 

έλαλ άιιν ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη φρη ηα ηερλνπξγήκαηα, ηα πιηθά αληηθείκελα 

θαη άιιεο απηέο πιεπξέο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ (Banks, 2004).  

Ο Πνξηειάλνο (2011:47), πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«πνιηηηζκνχ», εηζάγεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ηελ έλλνηα ηεο «θνπιηνχξαο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη φηη ν πνιηηηζκφο είλαη ε θνπιηνχξα κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. 



 

[12] 

 

Πξνζζέηεη φηη ν φξνο «θνπιηνχξα» είλαη ην ζχλνιν ηεο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο θαη 

δεκηνπξγίαο ελφο ιανχ, ελψ ν «πνιηηηζκφο είλαη έλαο ρψξνο, κηα πνιηηηζηηθή πεξηνρή, 

κηα ζπιινγή πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θαηλνκέλσλ». Καη ζπλερίδεη φηη ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο δχν φξνπο, θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφο, έγηλε κεηά ηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, φηαλ ν πνιηηηζκφο ππέζηε θξίζε θαη ε θνπιηνχξα ζήκαηλε 

θάηη βαζχηεξν σο εμέιημε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία.  

1.1.2. Γηαπνιηηηζκόο 

Ζ πξφζεζε «δηά» ζην ζχλζεην δηαπνιηηηζκόο παξαπέκπεη ζηελ «θηλεηηθφηεηα αλάκεζα 

ζηα δηάθνξα κπινθ εηεξφηεηαο, ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο θνξείο 

δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ» (Γθφηνβνο, 2003). Δλλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ 

ακνηβαηφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή αιιειεγγχε. «Πξνυπνζέηεη, δειαδή, ηελ χπαξμε 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη θαηαθάζθεη ηε κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγηθή 

επηθνηλσλία» (Καςσκέλνο, 2008). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη 

ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη φηη ε κελ πξψηε εθθξάδεη ηελ απιή ζπλχπαξμε ησλ 

πνιηηηζκψλ, ελψ ε δεχηεξε εθθξάδεη ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκψλ 

θαη ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπο.  

χκθσλα κε ηνλ Μάξθνπ (2011) «ν δηαπνιηηηζκφο δελ είλαη κφλν ε θαιιηέξγεηα 

ησλ αηνκηθψλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ αηνκηθψλ νξηδφλησλ, 

αιιά κέξνο ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο ζε κηα 

επλνκνχκελε δεκνθξαηηθή πνιηηεία». Ο δηαπνιηηηζκφο επηηξέπεη ηε ζπκβίσζε φισλ 

ησλ αηφκσλ, κε δηαθνξεηηθή εζληθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε θαη ηε ζπλχπαξμε ησλ 

πνιηηηζκψλ ηνπο. Ξεπεξλά φκσο ηελ απιή ζπλχπαξμε θαη πεξλάεη ζε κία ζρέζε 

δηαιεθηηθή, ηζφηηκε αληαιιαγήο. Δίλαη ε εμέιημε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη γίλεηαη 

εξγαιείν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ. Ο 

δηαπνιηηηζκφο θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη κία θνηλή επηινγή ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αιιειεμάξηεζε θαη φρη ζηελ αλαδίπισζε θαη ζηελ 

ακπληηθή ζηάζε (Conseil de l‘ Europe, 1989).  
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1.1.3. Γηαπνιηηηζκηθόηεηα 

Ζ αθξηβήο έλλνηα ηνπ φξνπ «Γηαπνιηηηζκηθφηεηα» δχζθνια κπνξεί λα νξηζηεί, γη‘ απηφ 

θαη είλαη απφ ηνπο πιένλ «ηαιαηπσξεκέλνπο» φξνπο (Νηθνιάνπ, 2011). Οη 

πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα αζρνιείηαη κε θάζε είδνπο εηεξφηεηα 

θαη ηε δηαρείξηζε απηήο. Δηδηθά ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία καο θαη γηα ην κέζν 

πνιίηε ηεο ρψξαο καο ν φξνο παξαπέκπεη ζρεδφλ απηνλφεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ απηψλ (Νηθνιάνπ, 2011). 

Ο Gundara (2000) δηαρσξίδεη ηηο δχν έλλνηεο θαη επηζεκαίλεη φηη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ελψ ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία 

πνπ πξέπεη λα επηδηψθεηαη αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο.  

Οκνίσο ν Γακαλάθεο (2007:58), ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ζεσξεί φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλαθέξεηαη «ζηελ ηζφηηκε ζπλάληεζε, αιιειεπίδξαζε, 

επηθνηλσλία θαη αιιεινεκπινπηηζκφ θνξέσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ».  

ηελ Διιάδα ν φξνο άξρηζε λα γίλεηαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη λα 

παξνπζηάδεηαη σο κία λέα αληίιεςε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80. Ο Γθφηνβνο 

(2003:3) δειψλεη φηη ε πξφζεζε «δηα» ζην ζχλζεην «δηαπνιηηηζκηθή» παξαπέκπεη ζηελ 

θηλεηηθφηεηα αλάκεζα ζηα δηάθνξα κπινθ εηεξφηεηαο, ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηνπο θνξείο δηαθνξεηηθψλ (αθφκε θαη κε ηελ λνκηλαιηζηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ) 

ηαπηνηήησλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή φζκσζε πνπ απηή δπλάκεη επηηξέπεη.  

Ο Γεσξγνγηάλλεο (2008:30) νξίδεη σο δηαπνιηηηζκηθφηεηα ηε «δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία άηνκα, νκάδεο αηφκσλ ή έζλε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ αληηιακβάλνληαη, 

αλαγλσξίδνπλ θαη βηψλνπλ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη πηνζεηνχλ ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ». Ο ίδηνο (2009:33) επίζεο, ππνζηεξίδεη φηη «δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεξαζκνχ δχν πνιηηηζκψλ ζην ίδην ην άηνκν ή ζην ίδην ζχλνιν 

αηφκσλ θαη ην νπνίν δεκηνπξγεί κηα λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα». 

Ο Portera (2008) πηζηεχεη φηη ε «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» θαη ε 

«δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή» είλαη ε απάληεζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ζηε 

ξαγδαία εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ, ζξεζθεηψλ, δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 
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εζψλ θαη εζίκσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο. πλερίδεη επίζεο, φηη είλαη ε ιχζε 

γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ, θαζψο επίζεο 

θαη λα ζπλππάξμνπλ νη ιανί εηξεληθά, αιιειεπηδξψληαο.  

Ο Νηθνιάνπ (2009:230) αλαθέξεη φηη «ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα πιένλ αθνξά 

ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθφ νηθνδφκεκα θαη δελ δηακνξθψλεηαη θαηά πεξίζηαζε, 

αλάινγα δειαδή κε ην αλ έρνπκε ή δελ έρνπκε πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο ζε 

απηφ. Κάζε ζρνιείν είλαη ελ δπλάκεη δηαπνιηηηζκηθφ θαη ε χπαξμε ηδηαίηεξσλ ζρνιείσλ 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηά 

ηεο». 

Οη Meer & Modood (2011:14) ζεσξνχλ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ άιισλ, ελψ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο γεθχξσζεο απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ εχξεζε θνηλψλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. Οξίδεηαη ινηπφλ, σο δηαπνιηηηζκηθφηεηα ε 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζε κηα θνηλσλία, αλεμαξηήησο 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. 

1.2. Δθπαηδεπηηθά κνληέια πνπ πξνϋπήξμαλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

1.2.1. Σν κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο 

Σν κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο αλαπηχρζεθε θπξίσο κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960. Βαζηθή ζέζε ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ είλαη φηη ην έζλνο απνηειεί έλα εληαίν 

απφ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή άπνςε ζχλνιν. Οη φπνηεο πνιηηηζκηθά θαη εζληθά 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζα πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνλ γεγελή πνιηηηζκφ, 

ιεζκνλψληαο ηηο δηθέο ηνπο παξαδφζεηο, αμίεο, ήζε θαη έζηκα, γηα λα κελ ππάξρνπλ 

ζπγθξνχζεηο.  

 Γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ησλ παηδηψλ δελ απνηειεί ππφζεζε ηνπ δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αιιά ησλ ίδησλ ησλ νκάδσλ (Νηθνιάνπ, 2010:122).  

 Σν κνληέιν απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζε κνλνγισζζηθά θαη κνλνπνιηηηζκηθά 

ζρνιηθά πεξηβάιινληα, γηαηί νη αιινδαπνί καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο «παηδαγσγηθφ 

πξφβιεκα», αθνχ, φζν γξεγνξφηεξα μεπεξάζνπλ ηελ αδπλακία ηνπο ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ππνδνρήο, ηφζν θαιχηεξα ζα αθνκνησζνχλ απφ ηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα 
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(Μάξθνπ, 1996
.
 Νηθνιάνπ, 2000:122). Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη σο θαζαξά 

εζλνθεληξηθφ, γηαηί δελ ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ, 

δελ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, αθνχ ηνπο σζεί λα 

αγλνήζνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο 

θπζηνγλσκία (Γεσξγνγηάλλεο, 1999).  

1.2.2. Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο 

Ο φξνο «ελζσκάησζε» είλαη νπζηαζηηθά κεηεμέιημε ηνπ φξνπ «αθνκνίσζε». 

Οπζηαζηηθά, δελ ζπληειείηαη θάπνηα νπζηαζηηθή αιιαγή ζηάζεο θαη πνιηηηθήο, απιά 

αλαγλσξίδεηαη φηη θάζε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα είλαη θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ 

δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο θαη αζθεί επίδξαζε ζε απηή (Νηθνιάνπ, 

2000:122).  

 χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα γίλεηαη απνδεθηή ζην 

πιαίζην ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο 

πνιηηηζκηθέο αξρέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Μάξθνπ, 1996
. 
Νηθνιάνπ, 2000). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε γιψζζα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ 

ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία, δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη δελ δηδάζθεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Fennes/Hapgood, 1997:38). 

Δπηπξφζζεηα, ην θνξηίν ηεο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία 

βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο, αθνχ ην ζρνιείν δελ ηξνπνπνηεί ηηο πξαθηηθέο ηνπ, 

ηηο αληηιήςεηο ηνπ ή ην σξνιφγην πξφγξακκά ηνπ (Μάξθνπ, 1997:223 – 225). Καη απηφ 

ην κνληέιν βξίζθεη εθαξκνγή ζε κνλνγισζζηθά θαη κνλνπνιηηηζκηθά ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα.  

1.2.3. Σν πνιππνιηηηζκηθό κνληέιν 

Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θαη κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε πινπξαιηζηηθά πεξηβάιινληα. Απνηειεί απάληεζε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο 

θαη ηα αηηήκαηα ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ γηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη θαηάξγεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία.  

 Ζ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξνβάιιεη ην αίηεκα γηα εμαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηψλ κάζεζεο πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή 

θαη θνηλσληθή θαηαγσγή. Δπίζεο, «αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο απφ ην 

παηδί ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εζληθήο ηνπ παξάδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
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βειηησζεί ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε θαη λα ππάξμνπλ ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα φια 

ηα παηδηά» (Νηθνιάνπ, 2000:125). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη παξάιιεια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά ησλ κεηνλνηήησλ θαη είλαη 

νξγαλσκέλα κε βάζε ηνλ κεηνλνηηθφ πνιηηηζκφ θαη ηε κεηξηθή γιψζζα. 

 Παξ‘ φια απηά, νχηε ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο πξνζδνθίεο, επεηδή δελ αλαιχεη ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ 

κεηαλαζηψλ, επλνεί ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν ζε βάξνο απηψλ ησλ νκάδσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα εκπνδίδεη θάζε πηζαλφηεηα παξέκβαζεο απηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμνπζία 

(Γεσξγνγηάλλεο, 1999). ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, ν αιινδαπφο πνπ πηνζεηεί λέεο 

πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, είλαη πάληα έλα άηνκν πνπ ηνπ ζηεξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θαη 

ηνλ αθνκνηψλνπλ παζεηηθά θαη πνηέο δελ είλαη απηφο πνπ ελεξγεηηθά επηζπκεί λα 

αθνκνησζεί. Δζηηάδεη ηφζν πνιχ ζηε «δηαθνξεηηθφηεηα», ψζηε θαηαιήγεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ην θιείζηκν ηνπ θαζελφο ζην «πνιηηηζκηθφ ηνπ θαβνχθη» (Νηθνιάνπ, 

2011:226). 

1.2.4. Σν αληηξαηζηζηηθό κνληέιν  

ηα κέζα θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αλαπηχρζεθε ην αληηξαηζηζηηθφ 

κνληέιν, ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο ζεζκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δνκέο κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηνπ ξαηζηζκνχ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ ζεσξείηαη θπξίσο πνιηηηθή ππφζεζε πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο (Νηθνιάνπ, 2011:128). 

 ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζεζκηθέο αιιαγέο γηα λα εμαιεηθζνχλ νη 

θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίεο ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηα κνλνπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα ζηελά θαη κεξνιεπηηθά 

πξφηππα αμηνιφγεζεο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη: ε «ηζφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο ηεο εζληθήο, θπιεηηθήο ηνπο 

πξνέιεπζεο, ε δηθαηνζχλε πνπ πξέπεη λα δείρλεη ην θξάηνο ζε φινπο, δίλνληαο ίζεο 

επθαηξίεο θαη ε ρεηξαθέηεζε θαη απειεπζέξσζε απφ ξαηζηζηηθά πξφηππα ησλ 

θαηαπηεδφκελσλ θαη ησλ θαηαπηεζηψλ» (Νηθνιάνπ, 2010:129).  
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1.3. Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

1.3.1. Έλλνηα, ζθνπνί θαη ζηόρνη 

Πξηλ αξρίζνπκε λα παξαζέηνπκε ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο 

«Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε», ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δηεπθξηλίζνπκε ηνλ 

επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ «δηαπνιηηηζκηθφο», ν νπνίνο πξνζδίδεη κία λέα δηάζηαζε ζηελ 

έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «δηαπνιηηηζκηθφο», φπσο αλαιχζακε 

θαη παξαπάλσ, πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ 

πξαγκαηηθή αιιειεγγχε, ν νπνίνο θαίλεηαη λα εμεηάδεη ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ κηα θαηλνχξηα νπηηθή γσλία ζε κία λέα 

θνηλσληθή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα (Καλαθίδνπ – Παπαγηάλλε, 1998:21). 

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80. χκθσλα κε ηνλ Μάξθνπ (1995:86) νξίδεηαη σο ε «δηαδηθαζία 

κεηαξξχζκηζεο κε ηειηθφ ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, 

ψζηε λα παξέρνληαη ζ‘ φινπο ηα κέζα λα εθθξαζηνχλ σο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο, λα πξνβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαη λα έρνπλ 

ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαδήηεζε πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη απηνεθπιήξσζεο».  

Οη Grant, Sleeter θαη Anderson, ην 1993 (ζην: Νηθνιάνπ, 2009:220) 

δηαηππψλνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο έλλνηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ πξψηε αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο, 

ρσξίο λα είλαη νη ηειεπηαίνπ ππνρξεσκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηδηαίηεξε, 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ζ δεχηεξε εθδνρή έρεη λα θάλεη κε ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα, ε ηξίηε απνζθνπεί ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ πάλσ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη ε ηέηαξηε αζρνιείηαη κε ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα αληαλαθιψληαη ζ‘ απηφ νη 

πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηεο θάζε νκάδαο. Σέινο, ε πέκπηε εθδνρή ζηνρεχεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο κειινληηθνχ ηξφπνπ θνηλσληθήο δξάζεο, ζηνλ νπνίν ζα 

απνθεχγνληαη ηπρφλ δηαθξίζεηο, εμαηηίαο ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο.  

χκθσλα κε άιιε πξνζέγγηζε, ν φξνο «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» 

ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε γηα λα δειψζεη «ηηο αξρέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο 
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πνπ αμηνπνηεί δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη άιινηε αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχλ απηήλ ηελ παηδαγσγηθή ή παξαπέκπεη ζε 

επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ηδηαίηεξα 

εζλνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά» (Αζθνχλε – Αλδξνχηζνπ, 2001:15). 

Ο Γθφηνβνο πξνζδίδεη ζηελ έλλνηα «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» δηπιφ 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, δειαδή θαη απηφ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο. 

Κνηλφο παξνλνκαζηήο πάλησο φισλ ησλ ζεκαζηνδνηήζεσλ είλαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα ζα κπνξνχζε θαλείο ζε 

έλα αθεξεκέλν επίπεδν λα νξίζεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο πξνηεηλφκελα ή 

εθαξκνδφκελα πξφηππα ή πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε εηδηθψλ κνξθψλ πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ εζληθνχ 

θξάηνπο (Γθφηνβνο, 2003: 57). Μνξθέο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο κε ηηο νπνίεο 

ζπλδέεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη ε εζληθή εηεξφηεηα, ε εζλνηηθή 

εηεξφηεηα, ε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα, ε γισζζηθή εηεξφηεηα, ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα 

(αμηαθνί θψδηθεο, ζηάζεηο, ελδηαθέξνληα, θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θ. ά.).  

ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε 

(2003α:17) ζα πξέπεη λα είλαη φρη κφλν «ε επηθαλεηαθή ζπλχπαξμε πνιηηηζκψλ 

θνιθινξηθνχ επηπέδνπ», αιιά κηα «βαζχηεξε αιιειεπίδξαζε, κηα εζσηεξηθή 

δηεξγαζία πνπ θαζηζηά ην θάζε άηνκν πνκπφ θαη δέθηε πνιηηηζκηθψλ κελπκάησλ, ζε 

πιαίζηα ηζφηηκεο επηθνηλσλίαο, απηνθαζνξηζκνχ θαη ζπλαπφθαζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε». Γηα ηνλ Γθφβαξε (2009) ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη ζηνρεχεη ζηε δίθαηε ζπγθξφηεζε κηαο 

θνηλσληθήο ηάμεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη δηθαηνζχλε θαη νξζνινγηθφηεηα κε πξφζεζε λα 

θαηαξγήζεη ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ θαη ζθνπφ ηελ ηζφηεηα, 

ηελ ακνηβαία απνδνρή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ιαψλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ππεξεηεί ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ πνιηηηζκψλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ δηαθφξσλ εζλνπνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ, ακβιχλνληαο ηηο ππάξρνπζεο αληζφηεηεο θαη ιακβάλνληαο αληηζηαζκηζηηθά 

κέηξα ππέξ ησλ κε πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

Ο Δπαγγέινπ (2007:44) αλαθέξεη φηη ε «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» 

ππνδειψλεη ζπγθξίζεηο, αληαιιαγέο, ζπλεξγαζία θαη έληνλεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ 
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ησλ νκάδσλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξν 

επκεηάβιεηε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δξάζε, ελψ αλαγλσξίδεη φηη ε νπζηαζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ 

λα νηθνδνκεζεί κηα βάζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο «άιινπο». Αλαγλσξίδεη αθφκα φηη κία 

πινπξαιηζηηθή θνηλσλία δελ απνηειεί πξφβιεκα, αιιά κηα κνλαδηθή επθαηξία 

ακνηβαίαο κάζεζεο γηα ηηο πιεηνλνηηθέο θαη κεηνδνηηθέο νκάδεο. 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, 

ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα δξνπλ ζε έλαλ θφζκν πνπ είλαη πνιχρξσκνο εζληθά θαη 

θπιεηηθά. Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε αθνξά φια ηα καζήκαηα θαη φιε ηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία (Μπαιηαηδήο & Γεξάξεο, 2009). Ο κειινληηθφο δάζθαινο πνπ 

δηδάζθεη, ζχκθσλα κε ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, είλαη αλάγθε λα: 

 Να κελ θάλεη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ιφγσ ησλ 

μερσξηζηψλ θπιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, αληίζεηα 

λα ηνπο εκςπρψλεη, ψζηε λα επηηπγράλνπλ πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο. 

 Να πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λα 

εληζρχεη ηελ εθκάζεζε ηεο ηζηνξίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ εζψλ θαη ησλ 

εζίκσλ ησλ άιισλ ιαψλ. 

 Να εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηνγλσζία θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα ζπλεζίδνπλ λα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηα κάηηα ησλ 

άιισλ πνιηηηζκψλ (Banks, 2004). 

 Να πξνάγεη ηηο ζηάζεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ ζην 

βαζκφ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηζφηηκα ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο (Gay, 2002).  

Δπηινγηθά, ζα ιέγακε φηη, φπνηεο θη αλ είλαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο νξηζκνχο 

πνπ δίλνπλ νη δηάθνξνη παηδαγσγνί ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ν θνηλφο 

παξνλνκαζηήο ζε φινπο είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ελψλνπλ 

ηνπο δηάθνξνπο ιανχο, αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ν θαζέλαο, αλαγλσξίδνληαο 

ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηζνηηκία, αλεμάξηεηα ρξψκαηνο, γιψζζαο θαη ζξεζθείαο, ελψ 

παξάιιεια έρεη σο ζχλζεκά ηεο ην ζεβαζκό ζηε δηαθνξά. Δίλαη θάηη ζαλ παηρλίδη, έλα 

είδνο «δηάδξαζεο», κεηαμχ αλζξψπσλ δηαθνξεηηθνχ έζλνπο, δηαθνξεηηθήο γιψζζαο θαη 
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πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ κε απψηεξν ζηφρν, φρη ηελ ελζσκάησζε ή ηελ αθνκνίσζε, 

αιιά ηελ επηθνηλσλία, ην δηάινγν, ηελ δηαδξαζηηθή επαθή κε μεθάζαξα φξηα θαη 

ξφινπο θαη κε νπνηνδήπνηε ελδερφκελν «αλνηρηφ» (Portera, 2008).  

1.3.2. Αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Ο Helmut Essinger (1988) δηαηππψλεη ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Νηθνιάνπ (2009:231 - 232), «δελ επηηξέπνπλ παξαλνήζεηο, 

ζρεηηθνπνηήζεηο ή ακθηζβεηήζεηο ηνπ λεσηεξηθνχ ζρνιείνπ». Οη αξρέο απηέο είλαη νη 

εμήο (Νηθνιάνπ, 2010:130): 

 Δθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε (empathy): Να κάζνπκε λα θαηαλννχκε ηνπο 

άιινπο, λα ηνπνζεηνχκε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε ηνπο θαη λα βιέπνπκε ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο κέζα απφ ηα δηθά ηνπο κάηηα. 

 Δθπαίδεπζε γηα αιιειεγγύε: Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ππνδειψλεη έθθιεζε γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, θαζψο επίζεο θαη παξακεξηζκφ 

ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη αδηθίαο.  

 Δθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθό ζεβαζκό: Ο ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε κία θνηλσλία θαη 

επηηπγράλεηαη κε ζεβαζκφ ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ άιισλ ιαψλ.  

 Δθπαίδεπζε ελαληίνλ ηνπ εζλνθεληξηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο: Κάηη ηέηνην 

πξνυπνζέηεη εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, κε ζπλέπεηα 

λα κπνξνχλ νη ιανί λα αλαπηχμνπλ κία δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη λα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ. 

Ο Γακαλάθεο (2004) επηζεκαίλεη φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε βαζίδεηαη 

ζηα παξαθάησ αμηψκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κεηαμχ ηνπο: 

 Σηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκώλ: χκθσλα κε απηφ ην αμίσκα, φινη νη 

πνιηηηζκνί είλαη κεηαμχ ηνπο ίζνη θαη γη‘ απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

αμηνινγηθή ηνπο ζχγθξηζε. 

 Σηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ κνξθσηηθνύ θεθαιαίνπ: Σν κνξθσηηθφ θεθάιαην 

πνπ θάζε καζεηήο θέξεη, αλεμάξηεηα απφ ηε θπιεηηθή, εζληθή ή θνηλσληθή 

πξνέιεπζή ηνπ, είλαη ηζφηηκν κε νπνηνδήπνηε άιιν θαη αληηκεησπίδνληαη 

ηζφηηκα. 
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 Σηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηώλ: Σν ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο 

ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο, γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη ην δηθφ ηνπο κνξθσηηθφ θεθάιαην.  

Ζ έθζεζε ηεο UNESCO γηα ηελ Διιάδα, ην 2008 πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: 

 Δμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη επθαηξηψλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, 

 Δλίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην πιαίζην κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε δεηήκαηα ηζαγέλεηαο, αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, παγθφζκηαο εηξήλεο θαη ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 
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1.4. Γηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη εηνηκόηεηα 

Ζ άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη επάξθεηα 

(intercultural competence) είλαη απαξαίηεην πξνζφλ γηα λα κπνξέζεη έλαο κειινληηθφο 

δάζθαινο λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζην ζεκεξηλφ «πνιχρξσκν ζρνιείν» θεξδίδεη 

ζπλερψο έδαθνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη φξνη «δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα» θαη 

«δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα» αξθεηέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκνη. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγνγηάλλε (2007) ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηνπο δχν φξνπο, αθνχ ε «δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα» αλαθέξεηαη ζηε ζεσξεηηθή, 

επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ε «δηαπνιηηηζκηθή 

ηθαλφηεηα» αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα κεηαπιάζεη ηηο αλσηέξσ 

γλψζεηο ζε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη κέζα απφ ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπηηθφο 

ππνρξενχηαη πέξα απφ ηελ εηνηκφηεηα αληίδξαζεο κέζα ζηελ ηάμε λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέκβεη γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ αλάινγα κε ηηο θπιεηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζρνιηθή ηάμε (Κνζζπβάθε, 2003). 

Γηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη επάξθεηα ζεσξείηαη σο «ε ηθαλφηεηα λα 

ρεηξίδεζαη ην άγλσζην» (Byram, Nichols, and Stevens, 2001:146). Αλαιπηηθφηεξα, ν 

Byram (1997) πεξηγξάθεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη επάξθεηα σο έλα θάζκα 

γλψζεσλ, ην νπνίν πεξηέρεη, ηφζν γλψζεηο πάλσ ζηνλ πνιηηηζκφ πνπ ν ίδηνο αλήθεη, φζν 

θαη γλψζεηο, πάλσ ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. Δπηπξφζζεηα, ε δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα 

θαη εηνηκφηεηα πεξηιακβάλεη γεληθέο γλψζεηο πάλσ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκηθνχο 

θψδηθεο, θαζψο επίζεο θαη κία πιεζψξα ηξφπσλ (ή κεζφδσλ) νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε 

γιψζζα θαη ηελ επηθνηλσλία.  

Ο Le Roux (2002) ζεσξεί φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηαζέηεη δηαπνιηηηζκηθή 

επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα, ζέβεηαη ηηο άιιεο θνπιηνχξεο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο, είλαη 

«αλνηρηφο» λα ηνπο γλσξίζεη, είλαη επέιηθηνο, αιιά θαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα σο κία επθαηξία γηα λα κάζεη πεξηζζφηεξα αλαθνξηθά κε ηνλ 

«Άιινλ». Ο Sercu (2004) πηζηεχεη φηη ην κνληέιν ηνπ δηαπνιηηηζκηθά επαξθή 

δαζθάινπ ζπλδπάδεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο: ηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε 

(intercultural sensitivity), ηε δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε (intercultural awareness) θαη ηηο 
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δηαπνιηηηζκηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο (intercultural skills). Σειηθά, ε απφθηεζε ησλ 

παξαπάλσ ηθαλνηήησλ ζπλδξάκεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι, ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη σο ν «Γάζθαινο πνπ είλαη γισζζηθά θαη δηαπνιηηηζκηθά επαξθήο» (FLIC 

– Foreign Language and Intercultural Competence Teacher) (Sercu, 2006). 

Ο Γεσξγνγηάλλεο (2009) αλαθέξεη φηη ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα» 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξηηζε πνπ πξέπεη λα απνθηά ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ ή ζηα πιαίζηα επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη πνπ πηζηνπνηείηαη, είηε κε ην παξερφκελν 

πηπρίν, είηε κε πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ, έηζη ψζηε λα 

ζεσξείηαη δηαπνιηηηζκηθά επαξθήο. Ο ίδηνο ζπλερίδεη φηη ε «δηαπνιηηηζκηθή 

εηνηκφηεηα» αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο, αιιά θαη κεηνπζίσζεο ησλ 

γλψζεσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

πλεπψο, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηαζέηεη «δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα» νθείιεη λα 

δηδάζθεηαη, φρη κφλν ηε δηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο, 

αιιά θαη ηε δηδαθηηθή ηεο λέαο Διιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο, ψζηε λα κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα ελζσκαηψλνληαη πην εχθνια θαη γξήγνξα ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν δηαπνιηηηζκηθά επαξθήο εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ηη 

ζα δηδάμεη θαη πψο ζα ην δηδάμεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δηδαζθφκελνο ζα πξέπεη λα 

πξνζιακβάλεη γλψζεηο, λα καζαίλεη δειαδή, αιιά θπξίσο λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη, 

πψο λα απηνβειηηψλεηαη, λα καζαίλεη δειαδή ηξφπνπο θαη κεζφδνπο βειηίσζεο θαη 

έληαμήο ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα (Γεσξγνγηάλλεο, 2009:38).  

Ο ίδηνο (2010:131) νξίδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα σο «θάζε ζεσξεηηθή, 

επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή θαη δηδαθηηθή γλψζε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη αθνξά 

ηνπο πνιηηηζκνχο, ηηο γιψζζεο, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θ.ιπ. ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο 

καο». 

Παξφκνηα θαη ν Byram (1997), ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε δηαπνιηηηζκηθή 

εηνηκφηεηα εκπεξηέρεη κία ζεηξά απφ γλψζεηο: γεληθέο γλψζεηο πάλσ ζε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θψδηθεο απηνί 

επεξεάδνπλ ηε γιψζζα θαη βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο. Έηζη θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο γεληθά 



 

[24] 

 

πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο πάλσ ζηνλ πνιηηηζκφ πνπ θάπνηνο αλήθεη, αιιά θαη ζε άιινπο 

πνιηηηζκνχο: 

 savoir apprendre / faire (λα κάζεη, λα θάλεη): ρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

πνπ έρεη θάπνηνο λα αλαθαιχπηεη θαη λα επεξεάδεη, ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά θαη λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πξαθηηθά 

ηε γλψζε, έηζη ψζηε λα πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαδξαζηηθφηεηα.  

 savoir comprendre (θαηαιαβαίλεη): Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, 

φρη κφλν λα αληηιακβάλεηαη, αιιά θαη λα εξκελεχεη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά άιισλ πνιηηηζκψλ, θαζψο επίζεο θαη λα ηα αληηπαξαβάιιεη 

κε απηά ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηζκνχ. 

 savoir s’ engager (δηαπξάηηεη): Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί 

θάπνηνο λα εθηηκήζεη, έρνληαο θξηηηθή ζθέςε, ηηο ηδέεο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηα 

παξαγφκελα θαη ηεο δηθήο ηνπ θνπιηνχξαο, αιιά θαη ησλ άιισλ.  

 savoir ȇtre: Δίλαη ε ηθαλφηεηα λα είλαη θάπνηνο «αλνηρηφκπαινο» θαη λα 

κπνξεί λα αλαζεσξήζεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηα ζηεξεφηππα, ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα άιινπο 

πνιηηηζκνχο. 

Οη Liang & Zhang (2009:26) αλαγλσξίδνπλ φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα 

έρεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηηο πεπνηζήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο 

δάζθαινο, ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ν δάζθαινο σο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηέινο ηηο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ζα 

πινπνηήζεη γηα λα απνθχγεη ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο δηαθξίζεηο.  
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2. ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

2.1. Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ όξσλ 

2.1.1. Αεηθόξνο αλάπηπμε 

Ζ Αεηθφξνο αλάπηπμε (Sustainable development) απαζρνιεί πνιιά θξάηε θαη έρεη γίλεη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο, ηφζν ζηελ πνιηηηθή, φζν θαη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

Έηζη, έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, νη νπνίνη φκσο 

πξνθαινχλ αξρηθά ζχγρπζε. Σν ξ. ―sustain‖ κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά σο 

«ζπληεξψ», «δηαηεξψ», «θξαηψ ζε κεγάιε έληαζε ή δηάξθεηα» (Stavropoulos & 

Hornby, 1989). Καηά ηνλ Orr (1992) νη φξνη «αεηθνξία» θαη «αεηθφξνο αλάπηπμε» 

εγείξνπλ πεξηζζφηεξα δεηήκαηα απφ φζα επηιχνπλ. 

ηα ειιεληθά απνδίδεηαη πιένλ σο αεηθφξνο ή βηψζηκε αλάπηπμε (Σζάιηαο 

2007). Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ δαζνιφγνπο θαη αθνξνχζε ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δαζψλ κε ηξφπν ψζηε απηά λα απνδίδνπλ πξντφληα γηα πάληα (αεί + 

θέξσ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε» επηλνήζεθε ην 1712 απφ ην 

γεξκαλφ δαζνιφγν Hans Carl von Carlowitz ζην βηβιίν ηνπ Sylvcultura Oeconomicz, 

ζην νπνίν πεξηέγξαθε πψο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δάζε ζε καθξνπξφζεζκε βάζε 

(Turcu, 2013). ηε δηεζλή νξνινγία αλαθέξεηαη ν φξνο sustainability. ηελ απφδνζε 

ηνπ φξνπ απηνχ ζηα ειιεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα νη φξνη «αεηθνξία» θαη 

«βησζηκφηεηα» (Γεκεηξίνπ, 2009). Θα πξέπεη φκσο, λα αλαθέξνπκε φηη ζηα επίζεκα 

θείκελα ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «αεηθνξία», γηα ην ιφγν φηη 

εθθξάδεηαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (πνιηηηθή, νηθνλνκία θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή), 

αιιά θαη γηαηί ν φξνο «αεηθνξία» κε ηελ έλλνηα ηνπ «θέξσ γηα πάληα», παξαπέκπεη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο δσήο θαη ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο αηζηνδνμίαο (Γεκεηξίνπ, 2009). 

Ζ Φινγαΐηε (2011:68) ζεσξεί φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «αεηθνξία» είλαη επίζεο 

πνιιαπιή, ελψ θαιχπηεη κία δηηηή αλάγθε: ηελ αλάγθε γηα εμαθάληζε ηεο θηψρεηαο θαη 

δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλάγθε γηα εγγχεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη επεκεξίαο γηα ηηο παξνχζεο θαη επφκελεο γεληέο. Δπίζεο, ζεσξεί φηη 

θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο αθεξεκέλν νπζηαζηηθφ, ελψ άιινηε - πνπ είλαη θαη 

ην πην ζπρλφ - ρξεζηκνπνηείηαη ην παξάγσγφ ηνπ σο επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζηελ 

αλάπηπμε, γηα λα απνδψζεη ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζε άιιεο έλλνηεο, φπσο ε 

αεηθφξνο θνηλσλία. Οη Brown, Flavin θαη Postel (1990) ππνζηεξίδνπλ ζην Φινγαΐηε 
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(2011:68) φηη αεηθφξνο θνηλσλία είλαη ε θνηλσλία πνπ ηθαλνπνηεί ηεο αλάγθεο ηεο 

ρσξίο λα ππνζεθεχεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ κειινληηθψλ γεληψλ ή, πην απιά, εθείλε πνπ 

δελ ππνλνκεχεη ηνπο πφξνπο θαη ηε βηνηηθή βάζε απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε 

κειινληηθή ηεο επεκεξία (Orr, 1992). 

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη ηη πξέπεη λα είλαη αεηθόξν θαη γηα 

πνηνλ (Huckle, 1996
.
 Redclift, 2000

.
 Fien & Tilbury, 2002). Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη 

θπξίσο ε θχζε ή νη θπζηθνί πφξνη πξέπεη λα είλαη αεηθφξνη. Άιινη πάιη ζεσξνχλ φηη ε 

αλάπηπμε πξέπεη λα είλαη αεηθφξνο. Καη άιινη ηζρπξίδνληαη φηη ηα ζεκεξηλά επίπεδα 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δηθαηφηεξν 

θαηακεξηζκφ ηνπ πινχηνπ, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ θαη ηνπ 

απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ζηνλ πιαλήηε (Φινγαΐηε, 2011:73). Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη 

απηνί πνπ δειψλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πξέπεη λα είλαη αεηθφξνο, αθνχ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. Όζνλ αθνξά ην 

δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο, γηα πνηνλ πξέπεη λα είλαη απηά αεηθφξα, ν 

Δπζπκηφπνπινο (2003:11) ιέεη: γηα ηνπο απνθιεηζκέλνπο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, γηα ηνπο 

εθηνπηζκέλνπο απφ ην ζχζηεκα, γηα ηνπο άλεξγνπο, γηα ηηο επφκελεο γεληέο, γηα ηα 

νηθνζπζηήκαηα. 

Ο Αζαλαζάθεο (2006) ππνζηεξίδεη φηη ε αεηθνξία ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή 

σο κία καθξνπξφζεζκε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ηε ζπκκεηνρή, ην 

δηάινγν, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα κεηαβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο, 

νηθνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Μάιινλ ε «αεηθνξία», θαηά ηνλ Ekins (2000:44) ζπλδέεηαη κε ηελ «ηθαλφηεηα 

ηεο ζπλέρεηαο ζην απψηεξν κέιινλ» ή κε ηελ «επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα δήζνπλ 

αηψληα ζε απηφλ ηνλ πιαλήηε» (Scoullos, 1996:15).  

2.1.2. Δίδε αεηθνξίαο 

Ζ αεηθνξία δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο εθδνρέο: ηελ αζζελή ή ήπηα (weak 

sustainability) θαη ηελ ηζρπξή (strong sustainability), φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2.1. 

Με πην πεξηγξαθηθνχο φξνπο ζα ιέγακε φηη δηαθξίλεηαη ζηελ ηερλνινγηθή θαη ηελ 

νηθνινγηθή αεηθνξία αληίζηνηρα (Orr, 1992). 

χκθσλα κε ηελ ήπηα αεηθνξία θάζε πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε ηε βνήζεηα 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο (Γεκεηξίνπ, 2009). ηφρνο ηεο ήπηαο αεηθνξίαο 
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είλαη ε κεηαβίβαζε ελφο ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ζηηο επφκελεο γεληέο ζην 

ίδην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ηψξα, δειαδή ε ηέιεηα ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ, ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη θαη ν νξηζκφο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Ο Huckle (1996) ππνζηεξίδεη φηη ε ήπηα αεηθνξία ζηεξίδεηαη απφ 

θηιειεχζεξνπο θαη ζνζηαιδεκνθξάηεο, ελψ ε ηζρπξή απφ πξάζηλνπο ζνζηαιηζηέο θαη 

νπηνπηζηέο ξηδνζπάζηεο. 

Οη ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ελζηεξλίδνληαη ηελ ήπηα αεηθνξία. Ο 

Orr (1992) ζεσξεί φηη κπνξεί ε θνηλσλία λα γίλεη αεηθφξνο, κέζσ θαιχηεξσλ 

ηερλνινγηψλ θαη βειηηψζεσλ. Δπίζεο, έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε ηερλνινγηθή ή ήπηα 

αεηθνξία είλαη πην εχθνιν λα εθαξκνζηεί, κπνξεί λα δξάζεη άκεζα, ελψ καο επηηξέπεη 

λα αμηνπνηήζνπκε ην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο γηα λα μαλαζθεθηνχκε «ηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή, ηα δάζε, ην ζρεδηαζκφ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, 

ηηο κεηαθνξέο, ηα νηθνλνκηθά, ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηηο θνηλνηηθέο ζρέζεηο, ηε 

ζεκαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη ηηο βαζηθέο καο αμίεο». Ζ ήπηα αεηθνξία ηαπηίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ππφ απηφ ην πξίζκα 

ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Δπίζεο, επηθεληξψλεηαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Φινγαΐηε, 2011:81). 

 

Σρήκα 2.1: Αζζελήο θαη ήπηα αεηθνξία (Πεγή: https://goo.gl/Wf1S96) 

Ζ ηζρπξή αεηθνξία ζα επηηεπρζεί κέζσ θνηλσληθήο αιιαγήο. Οη νπαδνί ηεο 

ηζρπξήο αεηθνξίαο έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ην πεξηβάιινλ θαη φρη ηνλ άλζξσπν, ελψ 
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δηαηείλνληαη φηη είλαη απαξαίηεην λα ηεζεί έλα φξην ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ν πιαλήηεο (Brunel, 2007). Ο άλζξσπνο ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζεί ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη λα επηδηψθεη ηελ 

επίιπζή ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Γηαθνξεηηθά ν άλζξσπνο είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα εμαθαληζηεί.  

Ζ Φινγαΐηε (2011:82) αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε ηζρπξή αεηθνξία 

ιακβάλεη ππφςε ηηο θησρέο ρψξεο, δειαδή, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, 

επηδεηά ηελ αλαθαηαλνκή ησλ παγθφζκησλ θπζηθψλ πεγψλ πινχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνχλ ε θηψρεηα, ε εμαζιίσζε θαη ε αληζφηεηα απφ ηελ αλζξσπφηεηα, ελψ έηζη 

ζα ππάξμεη επεκεξία, επηπρία θαη πνηφηεηα δσήο. 

2.2. Ππιώλεο αεηθνξίαο 

Ζ επίζεκε εθδνρή πνπ έρεη απνηππσζεί ζηηο δηεζλείο ζπζθέςεηο, ζρεηηθά κε ηελ 

αεηθνξία, θαίλεηαη λα εκπεξηέρεη ηξεηο ππιψλεο (the three pillars of sustainability) πνπ 

ζηεξίδνπλ ηζφηηκα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζε δηεζλέο, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, ηνπηθφ θαη 

νηθηαθφ επίπεδν, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην ρήκα 2.2. Οη ππιψλεο απηνί είλαη ε 

νηθνλνκία, ε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, ηξία ζπζηήκαηα αιιεινεμαξηψκελα (ρήκα 

2.3), ησλ νπνίσλ ε θαιή ιεηηνπξγία απνηειεί ηελ αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ζπλζήθε 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο (Φινγαΐηε, 2011:75). πλεπψο, ε αεηθνξία ή αιιηψο 

βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κία ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα κε πεξηβαιινληηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο (ρήκα 2.4).  
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Σρήκα 2.2: Ππιώλεο αεηθνξίαο (Πεγή: Φινγαΐηε, 2011) 

 

Σρήκα 2.3: Ζ αιιεινεμάξηεζε ησλ ππιώλσλ ηεο αεηθνξίαο  

(Πεγή: Φινγαΐηε, 2011) 

 

Σρήκα 2.4: Οη ηξεηο ππιώλεο ηεο αεηθνξίαο 

(Πεγή: Πνύιηνο θαη ζπλ. 2016, ζει.17) 

Σηο ηξεηο απηέο φςεηο ηεο αεηθνξίαο ζπκπιεξψλεη κία ηέηαξηε δηάζηαζε, εμίζνπ 

ζεκαληηθή, εθείλε ησλ ζεζκώλ. Ζ νηθνλνκία, ε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην πιαίζην ησλ ζεζκψλ (ρήκα 2.5), ελψ νη ζεζκνί δηαρεηξίδνληαη 

ηα ζπζηήκαηα απηά, δηακεζνιαβνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο αληηζέζεηο θαη αζπκβαηφηεηεο, 
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δηεπθνιχλνπλ ηε ζχλζεζε, ε νπνία ζα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. (Σζαληίιεο, 2003). 

 

 

 

Σρήκα 2.5 Ο ξόινο ησλ ζεζκώλ ζηνπο ππιώλεο ηεο αεηθνξίαο 

(Πεγή: Φινγαΐηε, 2011) 

Πνηνο είλαη φκσο ν βαζηθφο δείθηεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, 

πνπ νδεγεί ζε θνηλσληθή επεκεξία, ζε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ζπλερψο ε πξφνδφο ηεο; Ο 

αξηδεηάθεο (2003) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο 

νπζηαζηηθά κεηξάεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή, ηε ζπλνιηθή αχμεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αδπλαηεί φκσο, λα εθθξάζεη βαζηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ επεκεξία, φπσο είλαη νη αληζφηεηεο ζην 

εζσηεξηθφ κηαο θνηλσλίαο, ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, ε δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ν ειεχζεξνο ρξφλνο θ.ά. (ζην: 

Φινγαΐηε, 2011:77). 

Παξαθάησ αλαιχνληαη πην δηεμνδηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ 

θάζε ππιψλα ηεο αεηθνξίαο ρσξηζηά. 

2.2.1. Πεξηβαιινληηθόο ππιώλαο 

Ο πεξηβαιινληνινγηθφο ππιψλαο είλαη ν πξψηνο ππιψλαο πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ έλλνηα 

ηεο αεηθνξίαο. Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα απνηεινχλ ε παξαγσγή ελέξγεηαο, ε 

εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ξχπαλζε ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζηα χδαηα, ηα ζηεξεά 

απνξξίκκαηα θαη ε δηαρείξηζή ηνπο, ε ζπξξίθλσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε θιηκαηηθή 

αιιαγή, ε εξεκνπνίεζε, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε «ηξχπα» ηνπ φδνληνο, ε 
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εμάληιεζε ησλ αιηεπηηθψλ θαη γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, ε επξεία έθζεζε ζε ηνμηθέο 

νπζίεο.. Πνιχ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο, νη 

επηζηήκνλεο έθξνπαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

δελ ζεβφηαλ ην πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ.  

Αλαινγηδφκελνη ηα παξαπάλσ, ην Ννέκβξην ηνπ 1992, 1.700 επηζηήκνλεο απφ 

φινλ ηνλ θφζκν, αλάκεζά ηνπο ε πιεηνςεθία θαηφρσλ Nobel, ζπλέηαμαλ έλα θείκελν 

κε ηίηιν World Scientists‘ Warning To Humanity, ζην νπνίν πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο Γεο θαη έθαλαλ έθθιεζε γηα επείγνπζεο αιιαγέο. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

θεηκέλνπ άξρηδε σο εμήο: 

«Οη άλζξσπνη θαη ν θπζηθόο θόζκνο βξίζθνληαη ζε πνξεία ζύγθξνπζεο. Οη 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πξνθαινύλ ζθιεξέο θαη ζπρλά κε αλαζηξέςηκεο 

βιάβεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζε θξίζηκνπο πόξνπο. Αλ δελ ειέγρνληαη, πνιιέο 

από ηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο καο ζέηνπλ ζε ζνβαξό θίλδπλν ην κέιινλ πνπ 

ζέινπκε γηα ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θαη ηα θπζηθά θαη δσηθά βαζίιεηα, θαη 

κπνξεί λα αιιάμνπλ κε ηέηνην ηξόπν ηνλ έκβην θόζκν, ώζηε λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα δηαηεξεί ηε δσή κε ηνλ ηξόπν πνπ γλσξίδνπκε. Θεκειηώδεηο αιιαγέο 

είλαη επηηαθηηθέο, αλ ζέινπκε λα απνθύγνπκε ηε ζύγθξνπζε πνπ ζα επηθέξεη ε 

ζεκεξηλή καο πνξεία» (Union of Concerned Scientists, 1992).  

Ο Bansal (2005) ππνζηεξίδεη φηη κε ηελ επηδίσμε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αθεξαηφηεηαο δηαζθαιίδεηαη φηη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο δε ζα δηαβξψλνπλ ηνπο 

γήηλνπο πφξνπο ηνπ εδάθνπο, ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνχ.  

2.2.2. Οηθνλνκηθόο ππιώλαο 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο αεηθνξίαο αθνξά ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (Bansal 2005). 

Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αλζξσπφηεηα πξνήιζαλ απφ ηελ επηδίσμε 

ηεο κεγαιχηεξεο ην δπλαηφλ κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. Ζ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ επεξεάδεη ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, 

αθνχ, ελφςεη επίηεπμεο θέξδνπο, ηα άηνκα αδηαθνξνχλ γηα ηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ. Αιιά θαη νη θπβεξλήζεηο αδηαθνξνχλ κε πξφζρεκα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 
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έρνπκε ιηγφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηερλνινγηθή πξφνδν. εκαίλεη φηη νη 

απνθάζεηο ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηηο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία (Harris, 2001).  

Έηζη, αλαπηχρζεθε κία λέα επηζηήκε ε Οηθνινγηθή Οηθνλνκία (Ecological 

Economics), ε νπνία κειεηά ηελ εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ζε κηθξν- θαη καθξν- επίπεδν (Pearce, 1999). ην κθξν-επίπεδν 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο ζηηο βηνκεραλίεο, ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο κεηαθνξέο, ελψ πξνζπαζεί λα 

εμεχξεη ηξφπνπο «εζσηεξηθνπνίεζεο» ησλ εμσηεξηθψλ επηβαξχλζεσλ. ην καθξν-

επίπεδν ε Οηθνινγηθή Οηθνλνκία απνηππψλεη πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη πξνζπαζεί λα εμεχξεη νηθνλνκηθά 

εξγαιεία, φπσο π.ρ. αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο, θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο θ.ά. 

(Field, 1997).  

Σν 1992 ζπζηάζεθε ην Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε (World Business Council For Sustainable Development), πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη κία αιιαγή ζηελ θαηεχζπλζε γηα ηελ αεηθνξία. ήκεξα απνηειείηαη απφ 200 

εηαηξείεο- κέιε πνπ εθπξνζσπνχλ φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο, κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ θαη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα βηψζηκν κέιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ 

(World Business Council For Sustainable Development, 2016).  

Γηα λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή αεηθνξία ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή φισλ: 

θπβεξλήζεσλ, πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ (Barett & Scott, 2001). Δίλαη δειαδή ππφζεζε 

ζπιινγηθή θαη φρη αηνκηθή. Θα πξέπεη βέβαηα νη επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ κε 

αεηθφξν ηξφπν θαη λα επελδχνπλ ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε 

αεηθφξν αλάπηπμε (Mezher et al., 2002). Οη εηαηξείεο αιιάδνπλ ηε θηινζνθία ηνπο θαη 

ηηο αμίεο ηνπο, ηα πξντφληα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο γηα λα πεηχρνπλ, φρη 

κφλν νηθνλνκηθέο απνδφζεηο, αιιά θαη λα εμππεξεηνχλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

νθέιε (Adams et al., 2015:2). 

ηξαηεγηθέο, φπσο ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε – ΔΚΔ (Corporate Social 

Responsibility), θαίλεηαη φηη πηνζεηνχληαη ζε πνιιέο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν «ηελ πξναηξεηηθή ελζσκάησζε θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηα 
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ελδηαθεξφκελα κέιε» (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2003:8). Ζ ΔΚΔ 

απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, 

ρσξίο φκσο λα παξαβιέπεη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο ηελ ηνπηθή θνηλσλία θ.ά. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο φισλ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξεί λα αθνξά: ηελ απνθπγή θάζε είδνπο βιάβε 

πξνο ηελ θνηλσλία πξνεξρφκελε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (εζηθή 

πιεπξά), ηελ απνθπγή πηζαλήο θνηλσληθήο βιάβεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάιεηςε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ αθφκε θαη ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο (αιηξνπηζηηθή πιεπξά) 

θαη ζπλδπαζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε ηα θνηλσληθά νθέιε (ζηξαηεγηθή ΔΚΔ) 

(Αζπξίδεο, 2016). 

Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη επελδπηέο, εηαηξείεο, θπβεξλήζεηο θαη 

γεληθφηεξα ε θνηλσλία αξρίδνπλ λα βιέπνπλ ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη αιιάδνπλ ηε θηινζνθία ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο 

«πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

πξαγκαηνπνίεζεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αμίαο, εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

απνδφζεηο» (Adams et al., 2015:2). 

2.2.3. Κνηλσληθόο ππιώλαο 

Ο θνηλσληθφο ππιψλαο πξνέθπςε ηειεπηαία ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, κεηά ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. «Οη άλζξσπνη παξαηήξεζαλ φηη πνιινί απφ ηνπο 

θησρνχο γίλνληαλ θησρφηεξνη. Κάπνηνη απφ απηνχο ππέθεξαλ απφ θαηεζηξακκέλα 

δάζε ή κείσζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ςαξηψλ. Κάπνηνη άιινη γίλνληαλ θησρφηεξνη σο 

ζπλέπεηα ηεο απεγθαηάζηαζήο ηνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Πάξα 

πνιινί άλζξσπνη επεξεάδνληαλ αξλεηηθά απφ ηε ξχπαλζε» (Rogers et al. 2008:10). 

Ζ Φινγαΐηε (2011:55) παξαηεξεί φηη «ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ, 1,2 

δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ ζηελ Αζία, ζηελ Αθξηθή θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή κε 

ιηγφηεξν απφ έλα δνιάξην ηε κέξα, ελψ ν κηζφο πεξίπνπ πιεζπζκφο ηεο Γεο δεη κε 

ιηγφηεξν απφ δχν δνιάξηα ηε κέξα». πλέπεηα ηεο θηψρεηαο είλαη ν ππνζηηηζκφο. 

Πνζνζηφ 15% ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε δνπλ ζε θαηάζηαζε ρξφληαο πείλαο, ζε κηα 

επνρή πνπ ε παγθφζκηα παξαγσγή ηξνθίκσλ είλαη επαξθήο αιιά άληζα κνηξαζκέλε 

(PNUD, 2003). 
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Δπηπξφζζεηα, ην 18% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη πξφζβαζε ζε 

αζθαιέο πφζηκν λεξφ, 2,4 δηζ. άλζξσπνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα 

απνρέηεπζεο θαη 1 ζηνπο 3 ζηεξνχληαη ηελ πξφζβαζε ζε ζχγρξνλεο ππεξεζίεο 

ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ζηα παηδηά, 11 εθαηνκκχξηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ πεζαίλνπλ 

θάζε ρξφλν απφ αηηίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθεπρζεί, 2,4 δηζ. δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε βαζηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 1 παηδί ζηα 5 ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ κία γπλαίθα ην ιεπηφ πεζαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

(PNUD, 2003). Αθφκα, ην 95% ηεο παγθφζκηαο θηψρεηαο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν 

ηδηαίηεξα ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, ηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ 

(World Bank Group, 2016). 

Οη κεηξήζεηο επίζεο, δείρλνπλ φηη 54 ρψξεο είλαη θησρφηεξεο, 21 έρνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά πείλαο, ζε 14 ρψξεο πεξηζζφηεξα παηδηά πεζαίλνπλ πξηλ ηα πέληε 

ηνπο ρξφληα, ζε 12 ρψξεο κηθξφ πνζνζηφ παηδηψλ πεγαίλεη ζην ζρνιείν θαη ζε 34 ρψξεο 

ν κέζνο φξνο δσήο έρεη κεησζεί (PNUD, 2003). 

Όινη νη παξαπάλσ αξηζκνί θαη ηα πνζνζηά απνδεηθλχνπλ πεξίηξαλα φηη νη 

αληζφηεηεο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Δπίζεο, ην πινπζηφηεξν 20% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Γεο θαηέρεη ην 86% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαη ην θησρφηεξν 20% 

θαηέρεη κφιηο ην 1% (PNUD, 2003). «Ζ θηψρεηα θαη νη αληζφηεηεο φκσο έρνπλ αιιάμεη 

γεσγξαθία θαη δελ εθδειψλνληαη κφλν κεηαμχ Βνξξά θαη Νφηνπ, αιιά θαη ζην 

εζσηεξηθφ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ» (Φινγαΐηε, 2011:57). Ο Φσηφπνπινο 

(2005:178) αλαθέξεη φηη ην 1999 ζηε Μ. Βξεηαλία ην 26% ηνπ πιεζπζκνχ δνχζε ήδε 

ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, ελψ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ πην 

θησρνχ 10% ηνπ πιεζπζκνχ απμήζεθε θαηά 6% θαη ηνπ πην πινχζηνπ 10% θαηά 82%. 

πλεπψο, ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο, φζνλ αθνξά ην εηζφδεκα ησλ θησρψλ θαη ησλ 

πινχζησλ απμήζεθε.  

Οη Killeen & Khan (2004) έρνπλ ηελ άπνςε φηη ε θηψρεηα θαη ε ζρέζε ηεο κε 

ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ επεκεξία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ εμνπζία απνηεινχλ χςηζηε 

κέξηκλα γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δπνκέλσο, ν θνηλσληθφο ππιψλαο ηεο αεηθνξίαο 

έρεη σο ζηφρν λα έρνπλ φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ίζε πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη 

επθαηξίεο.  

Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη ν θνηλσληθφο ππιψλαο ηεο αεηθνξίαο είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλνο θαη αιιεινεμαξηψκελνο κε ηνλ ππιψλα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
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ηνλ ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη ε αεηθνξία είλαη 

θαηεμνρήλ θνηλσληθή, εθφζνλ νη άλζξσπνη θαη ην πεξηβάιινλ δελ ππάξρνπλ 

αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν, ελψ θάζε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ αιιάδεη ηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ, θπξίσο δε ηηο γπλαίθεο (Braidotti, Charkiewicz, Hausler & Wierinca 1994), 

ηνπο απηφρζνλεο ιανχο θαη ηνπο λεφηεξνπο (Rogers et al. 2008).  

Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πφιεο – πεξηνρήο απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα 

γηα ηελ θνηλσληθή αεηθνξία ηεο. Ο Hediger (1997) ππνζηεξίδεη φηη ε πιεζπζκηαθή 

αχμεζε ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο αεηθνξίαο. Οη απφςεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

είλαη αληηθξνπφκελεο, θαζψο θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν ππεξπιεζπζκφο δηαηαξάζζεη 

ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ηζνξξνπία, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ αεηθνξία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ελψ ππάξρεη θαη ε άιιε άπνςε φηη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ δελ εκπνδίδεη ηελ αεηθνξία, αλ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη 

ειέγρνληαη νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη (Mezher, 1997).  

Δπηινγηθά, ε θνηλσληθή δηάζηαζε εμεηάδεη ζέκαηα δεκνθξαηίαο, εηξήλεο, 

θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη δηθαηνζχλεο, ππεξπιεζπζκνχ, πγείαο, πνιηηηζκνχ, ηζφηεηαο 

θχισλ θαη θπιψλ, νηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο κεηαλάζηεο, ελψ ρσξίο λα 

κπνξεί λα ππάξμεη κηα απφιπηα δηαρσξηζηηθή γξακκή, ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα 

εμεηάδνπλ κνληέια παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, γεσξγίαο, παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ην 

δίθαην εκπφξην θαζψο θαη θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

νηθνλνκία (π.ρ. θηψρεηα, κεηαλάζηεο) (Unesco, 2005a). 

2.3. Από ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπ/ζε ζηελ Δθπ/ζε γηα ηελ Αεηθνξία (ΔΑΑ) 

Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ην ζπνπδαηφηεξν εθφδην ηνπ αλζξψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηεζνχλ νη απαξαίηεηεο γλψζεηο, αμίεο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ θαηεχζπλζε γηα κία αεηθφξν θνηλσλία. «Οη ππάξρνπζεο γλψζεηο καο δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ιχζεηο γηα ηα ζχγρξνλα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζεκεξηλή εθπαίδεπζε είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ εγεηψλ θαη πνιηηψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ιχζεηο θαη λα βξνχλε λένπο δξφκνπο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ 

(UNESCO, 2014). Απηφο ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη θαζηεξσζεί λα απνθαιείηαη σο 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ή αιιηψο σο Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηώζηκε/Αεηθόξν 

Αλάπηπμε (Education for Sustainable Development/Education for Sustainability).  
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Αλ θαη ε ΔΑΑ εκθαλίδεηαη σο θάηη θαηλνχξην, εληνχηνηο ην πεξηερφκελφ ηεο θαη 

νη ζηφρνη ηεο δελ καο είλαη άγλσζηνη, θαζψο ε ΔΑΑ απνηειεί κεηεμέιημε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο (Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε, 

2007). Με ιίγα ιφγηα δειαδή, ε ΔΑΑ είλαη ε ζπλέρεηα ηεο ΠΔ. Ο θνχιινο (2007) 

αλαθέξεη φηη ε ΔΑΑ παξνπζηάδεη θνηλά ζεκεία κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, 

δχλαηαη λα ζεσξεζεί θπζηθή εμέιημή ηεο, θαζψο έρεη ελζσκαηψζεη ζηνηρεία ηεο, δελ 

κπνξεί φκσο λα ηαπηηζηεί πιήξσο κε απηή. 

Ο ζηνραζηήο Jean-Jacques Rousseau, ζην βηβιίν ηνπ Αηκίιηνο, ή Πεξί Αγσγήο, 

δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα έρεη σο επίθεληξφ ηεο ην 

πεξηβάιινλ θαη φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ. Ο McCrea (2006) αλαθέξεη φηη ν βηνιφγνο Louis 

Agassiz ελζάξξπλε ηνπο καζεηέο ηνπ λα κειεηνχλ ηε θχζε θαη φρη ηα βηβιία. 

Μηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά ζπλέδξηα θαη δηαζθέςεηο έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Unesco νξγάλσζε κία ζεηξά απφ 

δηεζλή ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, αθνχ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

βξήθε πξφζθνξν έδαθνο γηα λα ζπλδεζεί κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (Παπαδεκεηξίνπ, 

2004).  

Πξηλ φκσο απφ ηελ Unesco, ππήξμε κία έμαξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

πεξηβάιινλ: ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1890, 1920, ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ʾ50 θαη ηε 

δεθαεηία ηνπ ʾ70. Οη Lowe & Goyer (1983) παξαηεξνχλ φηη φιεο νη επνρέο ζπκπίπηνπλ 

κε ην ηέινο ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ην δπηηθφ θφζκν (ζην: 

Παπαδεκεηξίνπ, 2004:36). Υαξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

πεξηβάιινλ είλαη ε καδηθφηεηα (θαη ηδηαίηεξα ηεο κεζαίαο ηάμεο) θαη ε ακθηζβήηεζε 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αμηψλ, αθνχ ζεσξείηαη φηη ην πεξηβάιινλ ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν απφ ηνλ πιηζκφ, ηε δχλακε θαη ην θέξδνο.  

Δλδηαθέξνλ γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δηάζθεςε πνπ έγηλε ζηo Παξίζη ην 1968, κε ζέκα ηε 

Βηφζθαηξα (Παπαδεκεηξίνπ, 2004:47). Καηφπηλ, αθνινχζεζε ε Γηεζλήο πλάληεζε 

Δξγαζίαο κε ζέκα «ΠΔ ζηα ρνιηθά Πξνγξάκκαηα» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Νεβάδα ησλ ΖΠΑ ην 1970, ππφ ηελ αηγίδα ηεο IUCN θαη UNESCO. ηελ ηειεπηαία 

δηάζθεςε κάιηζηα δφζεθε θαη ν παξαθάησ νξηζκφο: 
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 ΠΔ είλαη κηα δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο αμηώλ θαη δηαζαθήληζεο ελλνηώλ 

έηζη ώζηε λα αλαπηπρζνύλ νη αλαγθαίεο δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο γηα ηελ 

θαηαλόεζε θαη εθηίκεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν, ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπ θαη ην βηνθπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ ΠΔ ζπλεπάγεηαη 

άζθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε δηακόξθσζε από ην ίδην ην άηνκν 

ελόο θώδηθα ζπκπεξηθνξάο γύξσ από ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο (UNESCO, 1970). 

Σν 1972 αθνινχζεζε ε δηεζλήο δηάζθεςε ζηε ηνθρφικε ην 1972, ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ νξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ζέκα ην «Πεξηβάιινλ ηνπ Αλζξψπνπ» 

(Παπαδεκεηξίνπ, 2004:48). Απφ ηε δηαθήξπμε απηήο ηεο δηάζθεςεο αλαγλσξίδεηαη φηη 

«ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα θαη ζέκαηα, φπσο ν 

ππεξπιεζπζκφο, ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ν πινχηνο, ε θηψρεηα, ε ππεξ- θαη 

ππν-θαηαλάισζε, ε ξχπαλζε, ε αζηηθνπνίεζε, ν πφιεκνο θαη ν αθνπιηζκφο, είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην επξχηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα» (Παπαδεκεηξίνπ, 

2004). 

To 1975 απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κε ηε 

δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε ηνπ Βειηγξαδίνπ, ην νπνίν θαηέιεμε ζηε γλσζηή Φάξηα ηνπ 

Βειηγξαδίνπ (The Belgrade Charter), ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ε αλάγθε λα 

δηακνξθψζνπλ νη πνιίηεο έλα λέν παγθφζκην πεξηβαιινληηθφ ήζνο, πέξα απφ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. 

 Φξεηαδόκαζηε έλα λέν παγθόζκην ήζνο. Έλα ήζνο ζύκθσλα κε ην νπνίν 

ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο ζα πηνζεηνύλ ζηάζεηο θαη αμίεο 

ελαξκνληζκέλεο κε ηε ζέζε ηεο αλζξσπόηεηαο κέζα ζηε βηόζθαηξα. 

Έλα ήζνο ην νπνίν ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα απαληά κε ηελ αλάινγε 

επαηζζεζία ζηε ζύλζεηε θαη κεηαβαιιόκελε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζηε θύζε θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξώπνπο 

(UNESCO, 1976). 

Ζ επφκελε δηάζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σπθιίδα ηεο Γεσξγίαο ην 1977. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ 68 θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, θαζψο θαη πιήζνο κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζπκθψλεζαλ νκφθσλα γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, αιιά παξάιιεια ηφληζαλ φηη ε ΠΔ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε φινλ ηνλ 
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πιεζπζκφ θαη λα εθαξκφδεηαη ζε καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ, αξρίδνληαο απφ ην 

λεπηαγσγείν θαη ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, εληφο θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Κνχζνπιαο, 2000). 

Χζηφζν, ην πέξαζκα απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθνξία γίλεηαη κε ηελ έθζεζε Brundland θαη κεηέπεηηα κε ηε πλδηάζθεςε 

ηνπ Ρίν, κε ηηο νπνίεο εηζάγεηαη ν φξνο «αεηθνξία» θαη απνδίδνληαη ζηελ αλάπηπμε, φρη 

κφλν πεξηβαιινληηθέο, αιιά θαη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο (πεξηζζφηεξα 

βι. παξαθάησ).  

Πνιχ ζπρλά ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο: 

- εθπαίδεπζε γύξσ από ην πεξηβάιινλ (αλαθέξεηαη ζηε θαηάθηεζε γλψζεσλ 

ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα), 

- εθπαίδεπζε από θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ (αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Σν πεξηβάιινλ 

ζεσξείηαη κέζν, πεδίν θαη πεγή κάζεζεο, π.ρ. επηζθέςεηο πεδίνπ), 

- εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ (εζηηάδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ, 

αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζε 

δεκνθξαηηθέο θαη αεηθφξεο θνηλσλίεο) (Littledyke & Manolas, 2011, Lucas, 

1972). 
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2.3.1. Γηαζθέςεηο – ζηαζκνί γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αεηθνξία, ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο ηα παξαθάησ 

γεγνλφηα – ζηαζκνχο πνπ δηακφξθσζαλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο αξρέο ηεο: 

α) Ζ πλδηάζθεςε ηεο ηνθρόικεο (1972) 

ηε πλδηάζθεςε απηή ζπκκεηείραλ αληηπξνζσπείεο απφ 113 θξάηε, νη νπνίεο 

«πηνζέηεζαλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη έβαιαλ 

ηηο βάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ (United Nations Environmental Programme - UNEP)» (Μεηνχια, Αζηάξα 

θαη Καιδήο 2008:41). Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζ‘ απηή ηελ ζπλδηάζθεςε άξρηζαλ λα 

δεκηνπξγνχλ ή λα βειηηψλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο ζεζκνχο (Rogers et 

al. 2008).  

β) Ζ Έθζεζε Brundlannd (1987)  

Ζ έθζεζε απηή είλαη γλσζηή θαη σο έθζεζε Brundtland (απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο GRO Harlem Brundtland, ηφηε πξσζππνπξγφ ηεο Ννξβεγίαο θαη κεηέπεηηα 

επηθεθαιή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο – World Health Organization) (Rogers 

et al. 2008). ηελ έθζεζε κε ηίηιν Our common Future (Τν θνηλό καο Μέιινλ), ηελ 

νπνία εμέδσζε ε Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (World 

Commission on Environment and Development (WCED, 1987:43), δφζεθε γηα πξψηε 

θνξά ν νξηζκφο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο σο «αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο ρσξίο λα δηαθπβεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο».  

Καη εδψ πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν «αλάγθεο». Ο Secrett 

(2004) ππνζηεξίδεη φηη ζε κηα βηψζηκε θνηλσλία ππάξρνπλ δηάθνξα είδε αλαγθψλ: νη 

θπζηθέο αλάγθεο (δειαδή αμηνπξεπή ζπίηηα, ακφιπληε θαη επαξθήο ηξνθή, λεξφ, αέξαο) 

νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο (φπσο ελέξγεηα θαη εξγαζία), νη θνηλσληθέο αλάγθεο (αζθάιεηα 

ζηε δηαβίσζε), νη αηζζεηηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο (εθπαίδεπζε) θαη νη πνιηηηθέο 

αλάγθεο (ε ειεπζεξία ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ έθθξαζε). Δπηπιένλ, γηα πξψηε 

θνξά ε έθζεζε Brundtland δηαπηζηψλεη φηη ε αεηθνξία δελ έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν, αιιά ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη κε δεηήκαηα, φπσο είλαη ε 

παγθφζκηα θηψρεηα θαη ε δηεζλήο αληζφηεηα. «Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε βηψζηκε 

ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε 
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πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαη αθφκα αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα 

δξάζε ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ρσξψλ, πινχζησλ θαη 

θησρψλ» (Παπαδεκεηξίνπ, 2004), θαζψο θαίλεηαη θαη αθνινχζσο: 

 «Υπάξρεη κηα απμαλόκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εζληθώλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ πνιπκεξώλ ζεζκώλ όηη είλαη αδύλαην λα δηαρσξηζηνύλ ηα δεηήκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο από ηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο
.
 πνιιέο κνξθέο 

αλάπηπμεο δηαβξώλνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνύο πόξνπο επί ησλ νπνίσλ ζα 

πξέπεη λα βαζίδνληαη, θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα 

ππνλνκεύζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ θηώρεηα είλαη κηα ζεκαληηθή αηηία 

θαη απνηέιεζκα ησλ παγθόζκησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη, σο 

εθ ηνύηνπ, κάηαην λα πξνζπαζνύκε λα αζρνιεζνύκε κε πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ρσξίο κηα επξύηεξε πξννπηηθή πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ηελ παγθόζκηα θηώρεηα θαη ηε δηεζλή αληζόηεηα» 

(WCED 1987:11). 

πλεπψο, ην θείκελν ηεο έθζεζεο ππνζηεξίδεη έλα «δηαθνξεηηθφ είδνο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο – πνπ είλαη θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε – 

θαζψο θαη κία πξνζέγγηζε πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αιιειεμάξηεζε θαη 

αιιεινζπλδεφκελε θχζε ησλ δηάθνξσλ παγθφζκησλ θξίζεσλ» (Hedlund-de Witt 2014: 

8314). Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ε θηψρεηα θαη ε ππνβάζκηζε ηνπο πεξηβάιινληνο είλαη 

αιιειέλδεηεο, αθνχ θεληξηθφ ζεκείν ηεο απνηειεί ε εμάιεηςε ηεο απφιπηεο θηψρεηαο.  

 […] έλαο θόζκνο όπνπ ε θηώρεηα είλαη ελδεκηθή είλαη εθηεζεηκέλνο ζε 

νηθνινγηθέο θαη άιιεο θξίζεηο. Ζ βηώζηκε αλάπηπμε απαηηεί λα θαιύπηνληαη 

νη βαζηθέο αλάγθεο όισλ θαη λα παξέρεηαη ζε όινπο ε επθαηξία λα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα κηα θαιύηεξε δσή (WCED 1987:44).  

Ζ Υαΐληελξάτρ (2013) επηζεκαίλεη φηη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

αλαδεηθλχνληαη αηψλεο επξσπατθψλ ζηνραζκψλ θαη πξαθηηθψλ θαη πεξηθιείεηαη κηα 

θνπιηνχξα ηεο αεηθνξίαο πνπ δνκείηαη ζε ρξηζηηαληθέο αληηιήςεηο (ζην: 

Καδεγηαλλφπνπινο, 2014:93).  

Απφ ην παξαπάλσ θείκελν ηεο έθζεζεο θαίλεηαη φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε δελ 

έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα. πλεπψο, ε έθζεζε θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη κία 
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θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε πξνζέγγηζε, ελψ ηαπηφρξνλα 

αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο θαη ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο αεηθνξίαο κε 

ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία (Hedlund-de Witt, 2014: 8314).  

γ) Ζ πλδηάζθεςε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν (1992) 

ην Rio de Janeiro ην 1992, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCED), ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο 

πλάληεζε Κνξπθήο γηα ηνλ Πιαλήηε Γε (Earth Summit). Δθπξφζσπνη απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ 178 ρψξεο θαζφξηζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

νη νπνίεο είλαη:  

α) ε αξρή ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο,  

β) ε αξρή ηεο επζχλεο θαη ηεο απνδεκίσζεο,  

γ) ε αξρή ηεο πξφιεςεο.  

Δπίζεο, νη ππνγξάθνληεο ελέθξηλαλ έλα ζρέδην δξάζεο – νξφζεκν γηα ηελ 

επηδίσμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηνλ 21
ν
 Αηψλα, ην νπνίν έκεηλε γλσζηφ σο 

Οδεγφο 21 (Agenda 21). Οη θχξηνη ηνκείο πάλσ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε Agenda 21 

είλαη: 

α) νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο Αεηθνξίαο, φπσο ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ε πξνψζεζε ελφο αεηθφξνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

β) ε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ, φπσο ε πξνζηαζία ηεο 

αιηείαο ησλ σθεαλψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο απνςίισζεο ησλ δαζψλ, 

γ) ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ζεκαληηθψλ νκάδσλ (π.ρ. αγξφηεο, εξγάηεο, νη ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο θαη νη Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί) θαη  

δ) ηα κέζα εθαξκνγήο (π.ρ. ελεκέξσζε, αλάπηπμε ηερλνινγίαο, εθπαίδεπζε).  

ηελ Παγθφζκηα πλδηάζθεςε ζην Rio de Janeiro έγηλε «παλεγπξηθά απνδεθηφ 

φηη ην αλαπηπμηαθφ θαηλφκελν ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο, ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ 

θνηλσληθφ θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ, ζε απφιπηα ηζφηηκε βάζε θαη ρσξίο θακία 

ηεξάξρεζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ζηφρν ηε βηψζηκε νινθιήξσζή ηνπ» (Σζάιηαο, 2006:89-

90). Χο βάζε απηψλ ησλ ππιψλσλ, νξίδεηαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία 

είλαη επίζεο, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνζαλαηνιηζκέλε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

ξφινο θαη ην πεξηερφκελν ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ επίηεπμε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 
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γίλεηαη πιένλ δηαθξηηφο θαη πην ζαθήο θαη νξίδεηαη σο Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αεηθνξία. 

Ζ Agenda 21 αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ησλ πφιεσλ σο βαξφκεηξσλ γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε παγθνζκίσο θαη έζεζε σο ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε 

ζέκαηα γεσξγίαο, βηνκεραλίαο, δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, ηεο θηψρεηαο, ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ζ Φινγαΐηε (2011) αλαθέξεη 

φηη κεηά ηε δηάζθεςε ηνπ Ρίν, ε αεηθφξνο αλάπηπμε απέθηεζε ζεζκηθφ ξφιν θαη 

παγθφζκηα βαξχηεηα θαη ζε θάζε αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα 

ελππάξρνπλ ε πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο. 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ πνξεία πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Agenda 21 απνδίδεη 

ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία: 

 Σελ απφθηεζε θνηλήο ζπλείδεζεο θαη θαηαλφεζεο, 

 Σελ πξνζβαζηκφηεηα ζε βαζηθή εθπαίδεπζε κε πνηφηεηα, 

 Σνλ εθ λένπ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ππάξρνπζαο εθπαίδεπζεο, 

 Σε δεκηνπξγία θαη ην ζπληνληζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Κσζηνχια – 

Μαθξάθε & Μαθξάθεο, 2006).  

δ) Ζ Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο (1997)  

Tν 1997 πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε κία δηάζθεςε ε νπνία είρε σο ζέκα, πέξα 

απφ ηνπο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε γηα ηελ αεηθνξία, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2.6 (Ληαξάθνπ θαη Φινγαΐηε, 2007).  
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Σρήκα 2.6: Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία κεηά ηε δηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο 

(Πεγή: http://slideplayer.gr/slide/5621093/) 

«Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο δηάζθεςεο είλαη φηη δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία 

ζηελ ΠΔ» (Παπαδεκεηξίνπ, 2004). πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: 

 Τα καζήκαηα πνπ παίξλνπκε από ηελ ΠΔ καο παξέρνπλ πνιύηηκε 

έκπλεπζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο έλλνηαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε (UNESCO, 1997:28, παξ. 88).  

Ζ Φινγαΐηε (1998) ζεσξεί φηη νη βαζηθφηεξεο επηδηψμεηο ηηο νπνίεο ζέηεη ε ΔΑΑ 

θαιχπηνληαη απφ ηα παξαθάησ πέληε επίπεδα ζηφρσλ:  

- Καιιηέξγεηα γλψζεσλ ζε ζρέζε κε δεηήκαηα πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο θαη ε ελίζρπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

γξακκαηηζκνχ. 

- Δπαηζζεηνπνίεζε – ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ησλ 

δεηεκάησλ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο. 

- Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ, αληαιιαγήο απφςεσλ, ρξήζεο 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, δηαγελεαθήο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. 

- Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ ηξφπν δσήο, ζεηηθήο ζηάζεο γηα 

ηελ θνηλφηεηα, ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη κπνξνχλ ζπιινγηθά λα 

δηακνξθψζνπλ ην κέιινλ. 

- Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο αλάιεςεο δξάζεο θαη θαιιηέξγεηα ηεο 

επηζπκίαο γηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν κε 

αθεηεξία ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

 ε) Ζ Γηάζθεςε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ (2002) 

Γέθα ρξφληα κεηά ηε δηάζθεςε ζην Ρίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 

2002 ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. ηφρνο ηεο δηάζθεςεο απηήο 

ήηαλ αθελφο ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ζπκθσληψλ πνπ ππνγξάθηεθαλ ζην Ρίν θαη αθεηέξνπ ν ζρεδηαζκφο λέσλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (Halle & 

Borregaard, 2004).  
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Ζ δηάζθεςε απηή «απνηέιεζε ηελ θαηάιεμε κηαο δεθαεηίαο καθξψλ 

ζπδεηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη κηαο ηξηαθνληαεηίαο απφ ηελ είζνδν 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή» (Ενπκπνχιεο, Πειέθα θαη 

Σξηαληαθπιιίδεο, 2016:16). Δπίζεο, ε πνιηηηθή δηαθήξπμε ηεο δηάζθεςεο δέρεηαη φηη ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειείηαη απφ ηξεηο ππιψλεο αιιεινυπνζηεξηδφκελνπο θαη 

αιιεινεμαξηψκελνπο: ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη 

ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε (Καξχδα, 2004). 

Ζ δηάζθεςε είρε ηξεηο θεληξηθνχο άμνλεο: 

 Δμάιεηςε θηψρεηαο 

 Πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ απνηεινχλ βάζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

 Αιιαγή ησλ κε βηψζηκσλ κνληέισλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο (Strachan et 

al., 2005). 

ζη) Ζ Γηάζθεςε Ρίν+20 (2012) 

Δίθνζη ρξφληα κεηά ηε πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν ηνπ 1992, έιαβε ρψξα ζην Ρίν Νηε 

Σδαλέηξν, ε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε ιεγφκελε 

Ρίν+20. Οη θπβεξλήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ αλαλέσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα έλα 

βηψζηκν κέιινλ κε ηε δηακφξθσζε ελφο κε δεζκεπηηθνχ θεηκέλνπ, κε ηίηιν «The 

Future we want», δειαδή «Σν Μέιινλ πνπ ζέινπκε». χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ, έπξεπε λα είλαη «πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, 

ζπλνπηηθνί θαη εχθνιν λα επηθνηλσλεζνχλ, πεξηνξηζκέλνη ζε αξηζκφ, θηιφδνμνη, 

παγθφζκηνη ζην ραξαθηήξα θαη θαζνιηθά εθαξκφζηκνη ζε φιεο ηηο ρψξεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο πξαγκαηηθφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη επίπεδα αλάπηπμεο 

θαη ζεβφκελνη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη πξνηεξαηφηεηεο» (UN 2012α, 4:3) 

Σν 2014 παξνπζηάζηεθαλ 17 ζηφρνη (ρήκα 2.7), νη νπνίνη ελζσκάησλαλ θαη 

επέθηεηλαλ ηνπο Αλαπηπμηαθνχο ηφρνπο γηα ηε Υηιηεηία (Millennium Goals) πνπ είραλ 

πηνζεηεζεί ην 2000 κε πξνζεζκία επίηεπμεο ην 2015. Οη ζηφρνη αλέιαβαλ λα 

ζπλερίζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή αηδέληα ηνπ ΟΖΔ κεηά ην 2015, κε ρξνλνδηάγξακκα 

επίηεπμεο ην 2030. 
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Οη παξαπάλσ δηαζθέςεηο απνηεινχλ ηνπο πην ελδεηθηηθνχο ζηαζκνχο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

πιήζνο αθφκε ζπκθσληψλ θαη ζπζθέςεσλ ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, νη 

νπνίεο βνήζεζαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο.  

 

Σρήκα 2.7: Οη 17 ζηόρνη γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 

(Πεγή: https://goo.gl/kZ5cXa) 
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2.4. Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ)-Υαξαθηεξηζηηθά 

H UNESCO (2016) αλαγλσξίδεη σο γεληθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία 

«ηε δηακφξθσζε ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ ηφζν γηα απηή ηε γεληά φζν θαη γηα ηηο 

κειινληηθέο γεληέο φισλ ησλ έκβησλ φλησλ ζηνλ πιαλήηε Γε». Οη Jucker & Mathar 

(2015), πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ θάπνηνπο, νη νπνίνη ζα έζπεπδαλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ εηζαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ζην ζρνιείν, δηαηείλνληαη φηη «ζηα 

ζρνιεία, απηφ δελ ζεκαίλεη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ ζρεηηθνχ κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

πεξηερνκέλνπ ζηα ππάξρνληα καζήκαηα, αιιά ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηζθνξψλ φισλ 

ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε». 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ Mathar (2015), λα 

επηδηψθεη: 

 Σε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε, 

 Σνπο θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηνχο ηξφπνπο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εξγαζίαο θαη δσήο, 

 Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

 Σε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηε δεκνθξαηία θαη ηε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε, θαζψο θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηεο δσήο θάζε αηφκνπ.  

ηφρνο ηεο ΔΑΑ είλαη κεηαμχ άιισλ λα πξνάγεη ηε καζεηνθεληξηθή 

εθπαίδεπζε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζε πξνυπάξρνπζεο 

εκπεηξίεο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Γεκεηξίνπ, 2009).  

Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΑΑ πνπ απνηεινχλ ην παηδαγσγηθφ ηεο 

πιαίζην είλαη: ε δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε πνξεία, ε νιηζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, ε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε θξηηηθή ζθέςε, ε 

θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζηε δξάζε (Φινγαΐηε, 2006
.
 Ληαξάθνπ 

& Φινγαΐηε, 2007 Γεκεηξίνπ 2009). 

Σα βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε είλαη: ε θηψρεηα, ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε πξναγσγή πγείαο, ε δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε 
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δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ε εηξήλε, ε αεηθφξνο παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, ε 

πνηθηιφηεηα.  

2.5. Γεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία 

ηελ παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ, ε δεθαεηία 2005-2014 

αλαθεξχρζεθε επίζεκα σο Γεθαεηία ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε» (Scoullos, 2010). 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο δεθαεηίαο ήηαλ «λα ελζσκαηψζεη ηηο αξρέο, ηηο αμίεο θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

κάζεζεο» (UNESCO, 2011). Ζ UNESCO ήηαλ ν επηθεθαιήο νξγαληζκφο, πξνθεηκέλνπ 

λα δψζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ (Cebrián & 

Junyent, 2015). Κάπνηεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο UNESCO ήηαλ: 

- Να ιεηηνπξγεί σο εξγαζηήξην ηδεψλ, ζεζπηζηήο πξνηχπσλ θαη πξναγσγφο ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

- Να ελζαξξχλεη λέεο ζπλεξγαζίεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηε λενιαία θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο. 

- Να πξνσζεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε. 

- Να πξνσζεί έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη λα ιεηηνπξγεί σο θφξνπκ γηα ηελ 

έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθνξία. 

- Να ρξεζηκεχεη σο κεζνιαβεηήο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

ηε Γεθαεηία. 

- Να κνηξάδεηαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αεηθνξία. 

- Να δεκηνπξγεί δεζκνχο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη 

πξνγξάκκαηα, πνιηηηθέο, έξεπλα, θ.ι.π. γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία θαη 

εθείλσλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. 

- Να ζπγθαιεί επέιηθηεο νκάδεο εξγαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (UNESCO, 

2005a:4) 
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3. ΤΝΓΔΖ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο φηη ε αεηθνξία θαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρνπλ θνηλά 

ζεκεία ζχγθιηζεο δελ έρεη κειεηεζεί ζην ζχλνιφ ηεο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Ζ θνηλσλία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο, αλ θαη 

έρεη αλαπηπρζεί ιηγφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο δχν άιινπο ππιψλεο ηεο (πεξηβάιινλ θαη 

νηθνλνκία). πλεπψο, ε βηβιηνγξαθία πνπ εζηηάδεη ζηνλ θνηλσληθφ ππιψλα είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ πεξηνξηζκέλε. Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ε νπνία απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο 

αεηθνξίαο (ρήκα 3.1) . 

 

Σρήκα 3.1 Οη βαζηθνί ππιώλεο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο  

(Πεγή: http://slideplayer.gr/slide/2031714/)  

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηελ παγθφζκηα πλδηάζθεςε ηεο 

νινκέιεηαο ηνπ ΟΖΔ ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002, ε δεθαεηία 2005 έσο 2014 

αλαθεξχρζεθε σο παγθφζκηα δεθαεηία ηεο Παηδείαο γηα ηελ Αεηθνξία. «Ζ εμέιημε απηή 

αληαλαθιά, κεηαμχ άιισλ, ηελ θνηλή πιένλ δηαπίζησζε φηη ζηηο πξνυπνζέζεηο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, εθηφο απφ ηε ζπγθξφηεζε δηαθξαηηθψλ ζεζκψλ κε ξπζκηζηηθφ 
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ραξαθηήξα θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ» (Γθαλάηζηνπ & Γθφβαξεο, 

2005:92). Αλάκεζα ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο πινπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθνξία πεξηιακβάλνληαη θαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. Λακβάλνληαο ππφςε 

καο ηνλ νξηζκφ ηνπ Seitz (2000:242) ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε 

αεηθνξία πεξηιακβάλεη ηηο φςεηο ηεο νηθνινγηθήο αεηθνξίαο, ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζπκκεηνρήο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

πνιηηηζκηθήο ρεηξαθέηεζεο θαη ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ.  

Μειεηψληαο θαλείο μερσξηζηά απηέο ηηο φςεηο, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κέζα 

ζηελ αεηθνξία ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο: ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (αλαθέξακε 

θαη πξνεγνπκέλσο φηη θάπνηνη ζεσξνχλ ηελ αεηθνξία σο εμέιημε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο), ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ (είλαη ζηφρνο ηεο αεηθνξίαο), ηελ 

Παηδαγσγηθή ηεο Δηξήλεο, ε νπνία κπνξεί λα βξεη ην ρψξν ηεο κφλν κέζα ζε 

θνηλσλίεο, απαιιαγκέλεο απφ ηελ επηδίσμε ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ πιηζκνχ, ηεο 

αλάδεημεο ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ζεβαζκνχ απέλαληη ζε θάζε ηαπηφηεηα θαη 

εηεξφηεηα. πκπεξαίλνπκε απφ ηα παξαπάλσ φηη δεηνχκελν θάζε εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε «δηαξθήο αλαδήηεζε ζρέζεσλ ηζνξξνπίαο κεηαμχ πνιηηηζκνχ θαη 

θχζεο, κεηαμχ ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη θνηλσλίαο, κεηαμχ 

νκάδαο θαη αηφκνπ» (Γθαλάηζηνπ & Γθφβαξεο, 2005:93). 

Δπηπιένλ, ε Πεξηβαιινληηθή (θαηά ζπλέπεηα ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία) 

θαη ε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρνπλ θνηλνχο θψδηθεο, γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο, 

φπσο απηέο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

ηζφηεηαο. Οη έλλνηεο απηέο θαηεπζχλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πξνο ηελ αλάπηπμε εζηθψλ 

δεζκψλ κεηαμχ Σαπηφηεηαο-Πνιηηηζκνχ θαη Δηεξφηεηαο-Πεξηβάιινληνο (Γθαλάηζηνπ 

& Γθφβαξεο, 2005). 

Έλα απφ ηα δεηνχκελα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία, αθνχ ζεσξείηαη πξφγνλφο ηεο) είλαη ε δηακφξθσζε 

ελφο λένπ πιαλεηηθνχ – πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 1997:44). 

Απηή ε λέα εζηθή ζα ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ απέλαληη ζηε θχζε, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ 

αλάγθε γηα κηα πνηφηεηα δσήο πξνζβάζηκε ζε φινπο. Δίλαη αξθεηά ηα θνηλά ζεκεία 

ζηα νπνία ηέκλνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ 

πνπδψλ Δηξήλεο (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 1997:38). Καηαξράο, ε Πεξηβαιινληηθή 
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Δθπαίδεπζε ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θηινπεξηβαιινληηθήο θνπιηνχξαο, ε 

νπνία ζα πξνεηνηκάζεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο, ψζηε λα είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη 

δεθηηθνί θαη δεχηεξνλ ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Γεσξγφπνπινο 

& Σζαιίθε, 1997:39). Καη ηα δχν θνηλά ζεκεία έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ ηζφηεηα 

ησλ ιαψλ θαη ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε εηξεληθνχο ηξφπνπο, ηα νπνία απαζρνινχλ 

θαη είλαη δεηνχκελα θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη Campani & Gundara (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα, αιιά θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο αεηθνξίαο. Καη θάπνπ εθεί 

βξίζθεηαη ην θνηλφ ζεκείν ηεο αεηθνξίαο κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Μέζα απφ 

ηελ απνδπλάκσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ησλ 

ίζσλ επθαηξηψλ, ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη ηεο παηδείαο (ρήκα 3.2). 

 

Σρήκα 3.2: Κνηλά ζεκεία δηαπνιηηηζκηθόηεηαο θαη αεηθνξίαο 

(Πεγή: http://oryktos.blogspot.gr/2013/10/) 

Ζ Παπαδεκεηξίνπ (2004:147) ππνζηεξίδεη φηη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία κπαίλνπλ εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο, φπσο είλαη ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε (development education), 

πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ, ε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε (peace education), ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα 
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δηθαηψκαηα (human rights education), ε πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (multicultural 

education), ε εθπαίδεπζε γηα δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ (conservation education), ε εθπαίδεπζε γηα ηνλ θφζκν (global education), ε 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Γηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία 

είλαη κία γεληθφηεξε έλλνηα θαη εκπεξηέρεη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο, κέζα ζε 

απηέο θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θάηη ην νπνίν επηζεκαίλνπλ θαη νη Tilbury & 

Cooke (2005), νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία επξχηεξε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο κειεηά εθηφο απφ ην πεξηβάιινλ θαη δεηήκαηα 

θνηλσληθά θαη δηαπνιηηηζκηθά.  

Δπηπιένλ, θεληξηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία θαη γεληθφηεξα ζε 

δεηήκαηα αεηθνξίαο θαηέρεη ε θαιιηέξγεηα δηαθφξσλ ηθαλνηήησλ (competences). Γελ 

ππάξρεη έλα θνηλά απνδεθηφ ζχλνιν ηθαλνηήησλ πνπ λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ άπνςε ηνπ de Haan 

(2006:22-25), ν νπνίνο ζεσξεί απαξαίηεηεο ηηο εμήο ηθαλφηεηεο: 

 Ηθαλφηεηα γηα πξνλνεηηθφ ηξφπν ζθέςεο 

 Ηθαλφηεηα γηα δηεπηζηεκνληθή εξγαζία 

 Γηεπηζηεκνληθή κάζεζε 

 Ηθαλφηεηα γηα θνζκνπνιίηηθε αληίιεςε, δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε θαη 

ζπλεξγαζία 

 Μάζεζε ζπκκεηνρηθψλ δεμηνηήησλ 

 Ηθαλφηεηα γηα ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή δεμηνηήησλ 

 Ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε, ζπκπφληα θαη αιιειεγγχε 

 Ηθαλφηεηα γηα παξνρή θηλήηξσλ ηφζν ζην ίδην ην άηνκν, φζν θαη ζηνπο άιινπο 

 Ηθαλφηεηα γηα απνζηαζηνπνηεκέλν αλαζηνραζκφ πάλσ ζηα αηνκηθά θαη 

πνιηηηζκηθά πξφηππα. 

ηηο παξαπάλσ ηθαλφηεηεο δηαθαίλνληαη ηα ζεκεία ζχγθιηζεο ησλ δχν ελλνηψλ, 

ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζηηο δχν έλλνηεο 

ελππάξρνπλ ε θνζκνπνιίηηθε αληίιεςε, δειαδή ε γλψζε ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, ε 

απνδνρή ηνπο σο ηζφηηκνη, θαζψο θαη νη ζεηηθέο ζηάζεηο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ φινη 
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απέλαληη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο (φ.π.: Grant, Sleeter & Anderson, 1993 ζην 

Νηθνιάνπ, 2009:220). Δπηπξφζζεηα, θαη ζηηο δχν έλλνηεο αλαθέξεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, δειαδή λα κπνξεί λα κπαίλεη θάπνηνο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ (φ.π. 

Essinger, 1998 ζην: Νηθνιάνπ, 2009:130).  

Μειεηψληαο θαλείο ηνπο νξηζκνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δφζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ επηδηψθεη ε αεηθνξία θαηά de Haan, εχθνια κπνξεί θαλείο λα 

δηαθξίλεη φηη νη δχν έλλνηεο δελ επηζπκνχλ ηελ επηθαλεηαθή ζπλχπαξμε πνιηηηζκψλ ζε 

θνιθινξηθφ επίπεδν (Υξπζαθίδεο, 2003α:17), αιιά ζηνρεχνπλ ζε κία εζσηεξηθή 

δηεξγαζία πνπ θαζηζηά ην άηνκν κε θξηηηθή ζθέςε, δηαγελεαθή επηθνηλσλία θαη ηθαλφ 

λα ιακβάλεη απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Οη δχν έλλνηεο ζπκπνξεχνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο, φπσο «ζπλεξγαζία», «αιιειεπίδξαζε», «ηζφηηκε επηθνηλσλία».  

Σν ζεκεξηλφ πνιχρξσκν ζρνιείν νθείιεη λα αλαπηχζζεη νιφπιεπξα ηνπο 

καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ππεχζπλνη, ελεξγνί θαη δεκηνπξγηθνί πνιίηεο. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά, 

ψζηε νη πνιίηεο λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε πνιίηε.  
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4.  Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ Δ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΣΟ Π.Σ.Γ.Δ. 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα κεηαμχ άιισλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ είλαη ππεχζπλα γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αεηθνξίαο. Οη Καλαθίδνπ – Παπαγηάλλε (1998) ζέηνπλ ην ζέκα ηεο αιιεινπρίαο θαη 

ηεο ζπλέπεηαο, θαζψο δελ ζα είρε λφεκα ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, αλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο θαη νη θνξείο δελ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο εθπαηδεπζεί ζηα Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα, θάηη ην νπνίν ηζρχεη θαη ζηα 

δεηήκαηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία. Πξνθχπηεη ζπλεπψο ην 

εξψηεκα, αλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεχνληαη επαξθψο θαη δηδάζθνληαη 

καζήκαηα κε δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν θαη ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αεηθνξία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Έρνληαο ππφςε καο φηη ηα καζήκαηα θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ παξέρνληαη ζηελ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

παξαζέηνπκε παξαθάησ ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε θαη ηελ απνδειηίσζε 

ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχνπκε φηη ζα 

έρνπκε κία πιεξέζηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ δαζθάισλ 

πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη αεηθνξίαο. 

Μεηά απφ κειέηε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

εληνπίζηεθαλ ηα καζήκαηα ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

θαη ηελ Αεηθνξία. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο αλαθέξνληαη καζήκαηα πνπ έρνπλ ζπλαθέο 

πεξηερφκελν κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθνξία. Να επηζεκάλνπκε φηη 

(Τ) ππνρξεσηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα, ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

επηηπρήο εμέηαζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Σα Δπηιεγφκελα (Δ) είλαη καζήκαηα ηα νπνία ν θνηηεηήο είλαη ειεχζεξνο λα ηα επηιέμεη 

απφ έλαλ πξνζθεξφκελν θαηάινγν, γηα λα ζπκπιεξψζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ 

καζεκάησλ ή ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS), αλάινγα κε ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε φηη, γηα ηνπο 

ζπληάθηεο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ηα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ζεσξνχληαη 

ζπνπδαηφηεξα απφ ηα Δπηιεγφκελα καζήκαηα θαη κάιηζηα ηα πξψηα ζεσξνχληαη 
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αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ηα δεχηεξα, θη αλ αθφκα έιεηπαλ, δελ ζα δεκηνπξγνχζαλ εκπφδηα 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο Οδεγνχο πνπδψλ ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 2013 – 14 

(Πίλαθαο 4.1), 2014-15 (Πίλαθαο 4.2), 2015-16 (Πίλαθαο 4.3), 2016-17 (Πίλαθαο 4.4) 

θαη 2017-18 (Πίλαθαο 4.5), ηα καζήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αεηθνξία είλαη ηα παξαθάησ: 

Πίλαθαο 4.1: Οδεγόο Σπνπδώλ 2013-14 Π.Τ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

(Πεγή: http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2013-14.pdf ) 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣ. ή 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΗΓΑΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπ/ζε-Δθπ/ζε γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε 

 

Δπηιεγφκελν 

 

Λέθηνξαο 

 

Γλσζηηθφ Αληηθείκελν 

(ΓΑ) 

 

Α΄  

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε І 

Τπνρξεσηηθφ Αλαπ. θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Α΄ 

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε ІІ 

Δπηιεγφκελν Αλαπ. θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Γ΄  

πγθξηηηθή 

παηδαγσγηθή 

Τπνρξεσηηθφ Αλαπ. θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Δ΄  

Γηαπνιηηηζκηθή 

Γηδαθηηθή  

Τπνρξεσηηθφ Αλαπ. θαζεγεηήο Γηδαθηηθή Ζ΄ 
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Πίλαθαο 4.2: Οδεγόο Σπνπδώλ 2014-15 Π.Τ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ (έθδνζε 1) 

(Πεγή: http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2014-15.pdf)  

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣ. ή 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΗΓΑΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπ/ζε-Δθπ/ζε γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε 

 

Δπηιεγφκελν 

 

Λέθηνξαο 

 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

 

Α΄  

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε І 

Τπνρξεσηηθφ Αλαπ. θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Γ΄΄ 

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε ІІ 

Δπηιεγφκελν Αλαπ. θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Γ΄  

πγθξηηηθή 

παηδαγσγηθή 

Δπηιεγφκελν Αλαπ. θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Δ΄  

Γηαπνιηηηζκηθή 

Γηδαθηηθή  

Τπνρξεσηηθφ Αλαπ. θαζεγεηήο Γηδαθηηθή Ζ΄ 

 

Πίλαθαο 4.3 Οδεγόο Σπνπδώλ 2015-16 Π.Τ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

(Πεγή: http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2015-16.pdf)  

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣ. ή 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΗΓΑΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπ/ζε-Δθπ/ζε γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε 

 

Δπηιεγφκελν 

 

Λέθηνξαο 

 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

 

Α΄  

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε  

Τπνρξεσηηθφ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Γ΄ 
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Πίλαθαο 4.4: Οδεγόο Σπνπδώλ 2016-17 Π.Τ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

(Πεγή: http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2016-17.pdf) 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣ. ή 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΗΓΑΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπ/ζε-Δθπ/ζε γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε 

 

Δπηιεγφκελν 

 

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο 

 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

 

Α΄  

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε  

Τπνρξεσηηθφ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

(ΔΑ) 

Γ΄ 

 

Πίλαθαο 4.5 Οδεγόο Σπνπδώλ 2017-18 Π.Τ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

(Πεγή: http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2017-18.pdf) 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣ. ή 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΗΓΑΚΧΝ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Έλλνηεο θαη Εεηήκαηα 

ηεο Γεσγξαθίαο, ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

Αεηθνξίαο 

 

Τπνρξεσηηθφ 

 

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο 

 

Β΄  

Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή 

θαη Δθπαίδεπζε  

Δπηιεγφκελν Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Γ΄ 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε θαη 

Αεηθνξία 

 

Δπηιεγφκελν 

 

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο 

 

Γ΄ 

Γηδαθηηθή ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ & 

Γηαπνιηηηζκηθφηεηα 

(πξαθηηθή άζθεζε) 

 

Δπηιεγφκελν 

 

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο 

 

Ζ΄ 
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Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθνξία, θαζψο θαη νη ζθνπνί – ζηφρνη ηνπ θαζελφο απφ απηά, 

παξαηίζεληαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 4.6: 

Πίλαθαο 4.6: Πεξηερόκελν καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπ/ζε θαη ηελ αεηθνξία 

Μαζήκαηα Πεξηερόκελν 

 

 

 

 

 

 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπ/ζε-Δθπ/ζε γηα 

ηελ αεηθόξν αλάπηπμε 

2013-14 & 2016-17 

1.Δκθάληζε θαη ηζηνξηθή εμέιημε 

ηεο ΠΔ/ΔΑΑ  

2.Βαζηθέο έλλνηεο: πεξηβάιινλ, 

αεηθνξία  

3.Γηαζηάζεηο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο 

4.ηφρνη ηεο ΠΔ/ΔΑΑ  

5.Παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά - 

Γηεπηζηεκνληθφηεηα, 

δηαζεκαηηθφηεηα - Κξηηηθή θαη 

ζπζηεκηθή ζθέςε - Αμίεο - 

Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηθαλφηεηα 

δξάζεο  

6. Θεζκηθφ πιαίζην   

7. Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ  

8. Σν αεηθφξν ζρνιείν 

2015-16 

1.Σν θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

εκθαλίζηεθε ε ΠΔ.  

2.Βαζηθά θείκελα πνπ δηακφξθσζαλ ηη 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ηεο ΠΔ/ΔΑΑ. 

3.Ζ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο-

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδενινγηθέο 

πξνεθηάζεηο. 

4.ηφρνη θαη ζηνρνζεζία ζηελ ΠΔ/ΔΑΑ. 

5.Οιηζηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε, ζπζηεκηθή θαη θξηηηθή 

ζθέςε ζηελ ΠΔ/ΔΑΑ. 

6.Αμίεο, πνιηηηθή δηάζηαζε θαη ηθαλφηεηα 

δξάζεο ζηελ ΠΔ/ΔΑΑ. 

7.Δλζσκάησζε ηεο ΠΔ/ΔΑΑ ζην ζρνιείν, 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δνκέο. 

8.Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ΠΔ/ΔΑΑ. 

9.ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ΠΔ/ΔΑΑ ζηη 

Γεκνηηθφ ρνιείν. 

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε І 

2013-14 

1.Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο ―θνπιηνχξαο‖.  

2.Ζ έλλνηα ηεο θπιήο.  

3.Ζ ηδέα ηνπ έζλνπο – θξάηνπο. 

Ζ εζληθή έληαμε.  

4.Ζ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.  

5.Ο Ραηζηζκφο σο θνηλσληθφ 

θαηλφκελν.  

6.Ζ Διιάδα σο πνιππνιηηηζκηθή 

ρψξα.  

7.Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπγθξνχζεηο εμαηηίαο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

2015-16 & 2016-17 

-Πνιηηηζκφο θαη θνπιηνχξα/Δηεξφηεηα 

θαη ηαπηφηεηα. 

-Νεσηεξηθφηεηα θαη κεηαλεσηεξηθφηεηα. 

-Βηνεζηθή θαη πνιηηηζκφο. 

Θξεζθεπηηθφο δηαθνπιηνπξαιηζκφο θαη 

δηαζξεζθεηαθή εζηθή. 

-Ο κεηαθπζηθφο πνιηηηζκφο πξφηαζε 

παλαλζξψπηλεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

-Ζ «γιψζζα» ηεο θαζνιηθφηεηαο. 

-δηαγελεαινγία ηεο θνπιηνχξαο θαη 

δηαθνπιηνπξαιηζκφο. 

-Μνλνπνιηηηζκηθφηεηα-

Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη Μνληέια 

δηαρείξηζεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

-Γηαπνιηηηκζηθφηεηα-πγθξηηηζκφο θαη 
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8.Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη 

εθπαίδεπζε.  

9.Γηαρείξηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε (Γαιιία- Γεξκαλία).  

10.Μνληέια δηαρείξηζεο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.  

11.Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

σο απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.  

12.Ζ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ 

θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ ζηελ Διιάδα (ηζηνξηθή 

εμέηαζε). 

Πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο. 

  

 

 

 

 

πγθξηηηθή 

παηδαγσγηθή 

• πγθξηηηθή παηδαγσγηθή - 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε: έλλνηα, 

αληηθείκελν, ιεηηνπξγίεο. 

ηζηνξηθή εμέιημε, κεζνδνινγία. 

Δπηζηεκνινγηθά παξαδείγκαηα 

θαη ζχγρξνλεο ηάζεηο.  

• Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ φξνπ «ζχγθξηζε» ζηε 

ζπγθξηηηθή παηδαγσγηθή.  

• πγθξηηηθή κειέηε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ «ηάζεσλ»: 

πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

αθεηεξίεο.  

 

• πγθξηηηθή εθπαίδεπζε θαη Γηεζλήο 

Παηδαγσγηθή ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο - Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

• Ζ εθπαίδεπζε ζε κηα ελνπνηεκέλε 

Δπξψπε: Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ 

θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

• Δηδηθά ζέκαηα πγθξηηηθήο 

Παηδαγσγηθήο: Ζ αμηνιφγεζε ζην 

ζχγρξνλν θφζκν, ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Ο 

επξσπατθφο ρψξνο ηεο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο (Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα).  

• Ζ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. 

 

 

 

 

 

 

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε ІІ 

2013-14 

1..Μεηνλνηηθέο νκάδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

2.Σν πξνθίι ησλ νηθνγελεηψλ ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ.  

3.Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο.  

4.Οη ηζηγγάλνη.  

5.Γηγισζζία.  

6.Γίγισζζε εθπαίδεπζε.  

7.Ζ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ - Σν λεπηαγσγείν.  

8.Ζ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ - Σν δεκνηηθφ ζρνιείν.  

9.Σάμεηο ππνδνρήο - Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα: Λεηηνπξγία θαη πξνβιήκαηα.  

10.ρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.  

11.Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο.  

12.Οκαδνζπλεξγαηηθά κνληέια - Μέζνδνο Project. 

 

 

2013-14 

1.Γεληθφ πξνθίι ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ (πλαηζζεκαηηθφ - ςπρνινγηθφ, 

θνηλσληθφ).  
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Γηαπνιηηηζκηθή 

Γηδαθηηθή (Γηδαθηηθή 

ζε 

πνιππνιππνιηηηζκηθέο 

ηάμεηο) 

2.Πξνβιήκαηα ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.  

3.Σν παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο.  

4.Γηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο θαηά ειηθία θαη 

επίπεδν.  

5.θνπνί θαη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο.  

6.Γηαζθάιηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ.  

7.Ζ δηδαζθαιία κε δηαπνιηηηζκηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο.  

8.Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 9.Ζ κέζνδνο Project.  

10.Ζ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο.  

11.Ζ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία . 12.Ζ εξγαζία ζην νιηγνζέζην ζρνιείν.  

13.Οη νξγαλσκέλεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

14.Καηλνηνκηθέο δξάζεηο ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν.  

15.Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 16.Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη.  

17.πκβνπιεπηηθή θαη ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

Γηαπνιηηηζκηθή 

Αγσγή & Δθπαίδεπζε 

2017-18 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

αληαπνθξηζεί ν θνηηεηήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθήο θαη 

πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξαζέηεη επηξξνέο ζπζηεκάησλ ζθέςεο 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο φπσο ηζηνξηθά εμειίρζεθαλ θαη 

πξφζθαηα εκθαλίζηεθαλ κε ην θαηλφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Αλαιχνληαη νη έλλνηεο έζλνο, εζληθηζκφο, ηζαγέλεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ πιαλεηηθή ζθέςε θαη ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο. Πξνβάιινληαη 

θαη ππνβάιινληαη ζε πξνβιεκαηηζκφ ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη «πνιηηηζκηθέο 

θαηαζθεπέο». Δπίζεο εζηηάδεη ζηελ αμία ηεο εηεξφηεηαο κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή κεραληζκψλ απνθιεηζκνχ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Δπίζεο δηαιακβάλεηαη ζην κάζεκα απηφ ε 

πξνζέγγηζε ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ κε ηε 

λεσηεξηθφηεηα θαη κεηαλεσηεξηθφηεηα. Πξνβάιιεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη δηαθνπιηνπξαιηζκνχ κε ηα θξηηήξηα πνπ νδήγεζαλ 

ηζηνξηθά ζηε δηάθξηζε πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο. Παξαηίζεληαη νη 

αληηιήςεηο πεξί πφιεο ζηελ θιαζηθή ειιεληθή Αξραηφηεηα, ε ζρέζε ηεο κε ηε 

κεηαθπζηθή θαη ε αληίζεζε ιφγνπ-παξάινγνπ. 

 

 

 

 

 

 

2017-18 

Σν κάζεκα απηφ αζρνιείηαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) θαη ηελ 

κεηεμέιημή ηεο, ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν θαη πέξα απφ απηφ. Οη θνηηήηξηεο/ηέο μεθηλψληαο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ πψο ε ΠΔ/ΔΑΑ εκθαλίζηεθε σο λέν εθπαηδεπηηθφ 
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Πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη 

Αεηθνξία 

πεδίν ζηνπο θφιπνπο θνηλσληθψλ-πεξηβαιινληηθψλ θηλεκάησλ θαη ζχγρξνλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ξεπκάησλ. Δπηπιένλ κειεηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ 

βαζηθψλ θεηκέλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ νξηνζέηεζαλ ηε ζηνρνζεζία θαη 

ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

πιαίζην πνπ ηελ έθεξε ζην πξνζθήλην, θαη πψο απηή επαλαπξνζαλαηφιηζε ηελ 

ΠΔ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. Ακέζσο κεηά επηθεληξψλνληαη ζηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πεδίνπ θαη ζηα ηδηαίηεξα παηδαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο είλαη ε δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε 

ζπζηεκηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο αμίεο θαη ε αλάπηπμε 

ηεο ηθαλφηεηαο δξάζεο. Απφ απηή ηε ζεσξεηηθή αθεηεξία νη θνηηήηξηεο/ηέο 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ζηε ζπλέρεηα πψο ελζσκαηψλεηαη θαη 

πινπνηείηαη ε ΠΔ/ΔΑΑ ζην ζρνιείν αιιά θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

(π.ρ. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο). Έξρνληαη ζε επαθή κε παξαδείγκαηα 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γλσξίδνπλ ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο ππνζηήξημεο ηεο 

ΠΔ/ ΔΑΑ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη εηζάγνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ ΠΔ/ΔΑΑ. Σέινο, εμνηθεηψλνληαη κε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Έλλνηεο θαη 

Εεηήκαηα ηεο 

Γεσγξαθίαο, ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο Αεηθνξίαο 

2017-18 

Σν κάζεκα απηφ πξαγκαηεχεηαη ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο γεσγξαθίαο, 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα ηελ 

αλζξσπφηεηα θαη ηα νπνία εληνπίδνληαη ζε παγθφζκηα αιιά θαη ηνπηθή 

θιίκαθα. Σν δήηεκα ηεο ελέξγεηαο, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ αιιά θαη ησλ 

ζηεξεψλ θαη ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο φπσο 

επίζεο ε παξαγσγή θαη θαηαλνκή ηεο ηξνθήο απνηεινχλ ηα θεληξηθά 

δεηήκαηα ηνπ καζήκαηνο. Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ δεηεκάησλ απηψλ είλαη 

ηέηνηνο ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη θαη απνζαθελίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο γεσγξαθίαο πνπ ζπλαληψληαη ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ αθελφο ηα αίηηα, 

ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ 

απηψλ θαη αθεηέξνπ λα δηεξεπλήζνπλ θξηηηθά ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ηα πιαηζηψλνπλ. Σα δεηήκαηα απηά 

εμεηάδνληαη ζε παγθφζκηα, εζληθή θαη ηνπηθή θιίκαθα ελψ παξνπζηάδνληαη 

θαη ζρνιηάδνληαη ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. 

 2017-18 



 

[61] 

 

 

 

 

 

 

 

Γηδαθηηθή ησλ 

Θξεζθεπηηθώλ θαη 

Γηαπνιηηηζκηθόηεηα-

Πξαθηηθή Άζθεζε 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε εμέηαζε ηεο δπλακηθήο ζρέζεο 

ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκνχ, ζενινγίαο θαη ζξεζθείαο πνπ εμαθηηλψλεηαη ζηνλ 

νηθνπκεληθφ πνιηηηζκφ θαη ην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλαδήηεζε 

«ππξεληθψλ» ζηνηρείσλ θαηαλφεζεο ησλ ζξεζθεηψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ, κε 

πξνζέγγηζε δηαζξεζθεηαθή θαη δηαπνιηηηζκηθή, πξαγκαηψλεηαη απφ ηελ 

πξνβνιή ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο θηινζνθίαο ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

ςπρνινγίαο ηεο ζξεζθείαο θαη θνηλσληνινγίαο ηεο ζξεζθείαο. Δμεηάδνληαη νη 

αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ θξίζε ηνπ πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ε 

ζξεζθεπηηθή θαη ε ρξηζηηαληθή πξνζέγγηζε ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ κε ηε λεσηεξηθφηεηα θαη ηε 

κεηαλεσηεξηθφηεηα. Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ 

δεκηνχξγεζε ε βηνηερλνινγία, ε αιφγηζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζπληζηνχλ ηε ζεκαηνινγία ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Χζηφζν, κέζα απφ ην 

κάζεκα απηφ, επηρεηξείηαη λα δνζεί δηαπνιηηηζκηθά θαη δηαζεκαηηθά πξφηαζε 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο. 

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγεί θαη 

Δξγαζηήξην Μειεηψλ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, κε 

ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

1. Γηεμάγεη έξεπλα θαη πξνσζεί ηα ζέκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο, θαη ηδηαίηεξα ησλ απφδεκσλ Διιήλσλ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

ζηηο ρψξεο πνπ δνπλ θαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο απηέο. 

2. Γηεμάγεη έξεπλα θαη πξνσζεί εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ παιηλλνζηνχλησλ 

Διιήλσλ, ησλ αιινδαπψλ θαη ελ γέλεη ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. 

3. Καηαξηίδεη θαη επηκνξθψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη 

κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο 

ειιεληθήο ή κε ειιεληθήο θαηαγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

4. Παξάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή 

μέλεο γιψζζαο, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο καζεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζρνιηθήο έληαμεο 
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αιινδαπψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

καζεηψλ κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ Διιάδα. 

5. Πξνσζεί ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ πνπ 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζπλαθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

6. Πξνσζεί ηε «δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε» θαη ηελ «επξσπατθή δηάζηαζε» 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

7. Γηεμάγεη δηαπνιηηηζκηθέο, ζπγθξηηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη ηζηνξηθν-

θνηλσληνινγηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο εθθάλζεηο ηεο παηδείαο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαθαίλεηαη φηη ην ηκήκα έρεη έλα 

δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο δηαζέηεη Δξγαζηήξην κειεηψλ Απφδεκνπ 

Διιεληζκνχ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Όζνλ αθνξά ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ 2013-14 

ππάξρεη κφλν έλα (1) κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία, ην νπνίν είλαη επηιεγφκελν, ελψ 

ππάξρνπλ ηέζζεξα (4) καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα ηξία (3) είλαη ππνρξεσηηθά θαη ην έλα (1) είλαη επηιεγφκελν. Ζ ίδηα πεξίπνπ 

εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ 2014-15, φπνπ εμαθνινπζεί θαη 

ππάξρεη έλα (1) επηιεγφκελν κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία, ελψ δηαθνξνπνηνχληαη 

ηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, αθνχ είλαη δχν (2) 

ππνρξεσηηθά θαη δχν (2) επηιεγφκελα. Σν ηνπίν αιιάδεη ζεκαληηθά ζηνπο νδεγνχο 

ζπνπδψλ ηνπ 2015-16 θαη 2016-17 θαζψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπλερίδεη λα 

πξνζθέξεη έλα (1) επηιεγφκελν κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία, φκσο κεηψλεη ηα 

καζήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηέζζεξα (4) ζε έλα (1), ζηεξψληαο ηελ 

επθαηξία απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζην ηκήκα θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2015-

16 θαη 2016-17, λα ελεκεξσζνχλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Κάηη 

ηέηνην θξίλεηαη κάιινλ άζηνρν, εθφζνλ, ιφγσ ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ εμειίμεσλ, νη 

θνηηεηέο νθείινπλ λα είλαη θαηαξηηζκέλνη ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ χπαξμε κφλν ελφο καζήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

αεηθνξία, θαη κάιηζηα επηιεγφκελνπ, πξναλαγγέιιεη ηελ ειιηπή θαηάξηηζε θαη ηηο 

ιηγνζηέο γλψζεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα αεηθνξίαο. 
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Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε κείσζε ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα απφ ηέζζεξα (4) ζε έλα (1), νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ απνπζία 

θαζεγεηή, θαζψο ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο εγθαηαιείπεη ηελ έδξα ηνπ ζην Π.Σ.Γ.Δ 

Ησαλλίλσλ γηα ην Π.Σ.Γ.Δ. Πάηξαο, κε ζπλέπεηα ην έλα (1) ελαπνκείλαλ κάζεκα λα 

αλαηίζεηαη ζε άιινλ δηδάζθνληα θαη λα είλαη εκθαλήο ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

ηκήκαηνο απφ ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα.  

Σν ηνπίν αιιάδεη ζεηηθά ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-18, 

ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά πεξηέρεη Τπνρξεσηηθφ κάζεκα αλαθνξηθά κε ηελ Αεηθνξία, 

ην «Έλλνηεο θαη Εεηήκαηα ηεο Γεσγξαθίαο, ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Αεηθνξίαο», 

πνπ δηδάζθεηαη ζην Β΄ εμάκελν. Πεξηέρεη φκσο θαη Δπηιεγφκελν κάζεκα ζρεηηθφ πάιη 

κε ηελ Αεηθνξία, ην «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Αεηθνξία», ην νπνίν δηδάζθεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ. Όζνλ αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζηνλ 

Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 2017-18 πξνζθέξνληαη δχν (2) καζήκαηα ζρεηηθά, ηα νπνία φκσο 

είλαη θαη ηα δχν Δπηιεγφκελα, ην «Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε», ζην Γ΄ 

εμάκελν θαη ην «Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθφηεηα-πξαθηηθή 

άζθεζε», ζην Ζ΄ εμάκελν. 

Θα κπνξνχζακε απφ ηα παξαπάλσ λα επηζεκάλνπκε φηη νη ζπληάθηεο ηνπ έρνπλ 

αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

Αεηθνξία, γη‘ απηφ θαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα κάζεκα απνθηά ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαίλεηαη ην Σκήκα λα απνπξνζαλαηνιίδεηαη απφ ηε 

Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, θαζψο θαη ηα δχν πξνζθεξφκελα καζήκαηα αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη άπηεηαη ζην 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ αλ ζα επηιέμνπλ λα θαηαξηηζηνχλ ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.  
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4.1. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο θνηηεηώλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθόηεηα θαη 

ηελ αεηθνξία 

χκθσλα κε έξεπλεο, νη δάζθαινη ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεηαη ζηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα δελ ηνπο πξνεηνηκάδεη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηε δηδαζθαιία ζε 

αλνκνηνγελείο ηάμεηο (OECD, 2010a
.
 De Simone & Molina, 2012).  

Αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ππάξρεη πιεζψξα δεκνζηεχζεσλ. Τπάξρεη φκσο, έιιεηςε εξεπλψλ 

ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, αλαθνξηθά κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα πνπ αηζζάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θάπνηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επάξθεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 

2007.
.
Γεσξγνγηάλλεο, 2006), νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

δηαπνιηηηζκηθή επάξθεηα ησλ δαζθάισλ παξνπζηάδεη ειιείςεηο, κε ζπλέπεηα λα κελ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη λα 

είλαη αλάγθε λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πάλσ ζε 

δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα. 

Οη Μάγνο & ηκφπνπινο (2009:262-263) αλαθέξνπλ φηη αθφκε θαη νη δάζθαινη 

πνπ δηδάζθνπλ ηα Διιεληθά σο δεχηεξε μέλε γιψζζα, δελ ζεσξνχληαη δηαπνιηηηζκηθά 

επαξθείο, ελψ θαηαηάζζνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο ζε αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο θαη 

δηαθαηέρνληαη απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, ζεσξψληαο ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ 

αλψηεξν. Δπηπιένλ, ν Υαξίηνο (2011) ππνζηεξίδεη φηη ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιηπή ζχλδεζε ζεσξίαο θαη 

πξάμεο θαη «δελ θαιχπηεηαη απφ έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην ζπλερνχο νξγάλσζεο, 

ζπληνληζκέλεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο». 

Όζνλ αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην 

Παλεπηζηήκην δελ πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη φηη ν βαζκφο ελεκέξσζεο θαη 

θαηάξηηζήο ηνπο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

κεδακηλφο, ελψ παξαηεξείηαη θαη έιιεηκκα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Γθφηνβνο, 

2003. Καξαηδηά & πηλζνπξάθε, 2005, ζην: Καδεγηαλλφπνπινο, 2014:227. Καζίκε, 
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2005. Σξίγθα, 2005. Γακαλάθεο, 2004. Μάγνο, 2005. Γεσξγνγηάλλεο, 2004, 2006. 

Κεζίδνπ & Παπαδνπνχινπ, 2008. Μπάξνο, 2008. Γθφβαξεο, 2009).  

Παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζην εμσηεξηθφ, φηη δειαδή νη 

πξνπηπρηαθνί δάζθαινη δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο (Garmon, 2004
.
 Mliner & Garcia, 2005).  

Αλαιπηηθφηεξα, ν Tarozzi (2014:139) ζε έξεπλα πνπ έθαλε ζε πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο δηαπίζησζε φηη νη ηειεπηαίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαπνιηηηζκηθό ήζνο κέζα ζε 

έλα πιαίζην θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο γηα λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην πνιχρξσκν 

ζρνιείν. Δπηπιένλ, ν He (2013:68) δηαηείλεηαη φηη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη πνπ 

δηδάζθνπλ ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηφκεο 

κεζφδνπο, νη νπνίεο, φρη κφλν ζα ηνπο εθνδηάζνπλ κε γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα 

δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά ζα ηνπο δηδάμνπλ πψο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζα επεξεάδεη ζεηηθά φινπο 

ηνπο καζεηέο.  

Οη Spintourakis, Karatzia-Stavliotii & Roussakis (2009) θάλνπλ ιφγν γηα 

δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε (intercultural sensitivity), ζεσξψληαο ηε ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ζε θάζε είδνπο πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο. Δπίζεο, ηνλίδνπλ φηη νη κειινληηθνί δάζθαινη δηαζέηνπλ 

δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, φκσο ππάξρνπλ αθφκε 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ πξνπηπρηαθψλ θαη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ αεηθφξν εθπαίδεπζε θαίλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε 

εξεπλψλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

Απφ ηηο ππάξρνπζεο έξεπλεο (Birdsall, 2013
.
 Cebrián & Junyent, 2015

.
 Kagawa, 

2007
. 

Dyment & Hill, 2015) θαίλεηαη φηη νη πξνπηπρηαθνί θαη νη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία έρεη θπξίσο κία 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, ελψ ηείλνπλ λα αγλννχλ φηη «νη θνηλσληθέο, νη 

πεξηβαιινληηθέο, νη νηθνλνκηθέο θαη νη πνιηηηζκηθέο πηπρέο είλαη αιιειέλδεηεο θαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα λα παξάζρνπλ ζηνπο καζεηέο 

κηα πην νιηζηηθή θαη ζχλζεηε θνζκνζεσξία» (Cebrián & Junyent, 2015). Έηζη, ε 
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πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, είηε δηαθαηέρνληαη απφ παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα 

ηεο αεηθνξίαο, είηε αγλννχλ ηειείσο ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ (Birdsall, 2013).  

Ζ έξεπλα ησλ Cebrián & Junyent (2015) επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα 

δηαζέηνπλ ζε έλα ζρνιηθφ project, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθνξίαο. Οη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο έδεημαλ φηη ζεσξνχλ απαξαίηεηεο ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ελψ αγλφεζαλ 

άιιεο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο εζηθέο αμίεο θαη ηε δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ. Δπίζεο, παξέβιεςαλ ηειείσο ηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ. «Φαίλεηαη εχινγν λα ππνζέζνπκε φηη ηα πθηζηάκελα ζεσξεηηθά πιαίζηα ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία πξέπεη λα γίλνπλ πην δσληαλά θαη λα ελζσκαησζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε επίγλσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία κεηαμχ ησλ πξνπηπρηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (Cebrián & Junyent, 2015:2782, ζην: Παλάηζα, 2016). 

Οη Lasen, Tomas & Hill (2015) πεξηγξάθνπλ θάηη αξθεηά πξσηνπνξηαθφ, ην 

νπνίν ζπκβαίλεη ζηελ Απζηξαιία: ηε δεκηνπξγία κηαο Γνκήο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

(service-learning), ε νπνία ζα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

κειινληηθψλ δαζθάισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηα παλεπηζηήκηα ζηελ Απζηξαιία 

δεκηνχξγεζαλ Γνκέο Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη ελέπιεμαλ ζ‘ απηέο ηνπο πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ νη ηειεπηαίνη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα πξνάγνπλ ηελ 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηθαηνζχλε, ηελ ηζφηεηα θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. 

Έηζη, επί παξαδείγκαηη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε 

αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαη θάζε είδνπο ππνζηήξημε θαη βνήζεηα: ζε καζεηέο πνπ είλαη 

δίγισζζνη, ζε καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηηο «θαη‘ νίθνλ εξγαζίεο», ζε άηνκα 

κε αλαπεξία, ζε πξφζθπγεο, ζε άζηεγνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηδηψθνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ εζεινληηζκνχ, ηελ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ κειινληηθνχ, ελεξγνχ 

πνιίηε κε θξηηηθή ζθέςε θαη δηάζεζε γηα αλάιεςε επζπλψλ, ν νπνίνο ζα κπνξέζεη λα 

κεηαιακπαδεχζεη απηέο ηηο αμίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ, δηδάζθνληαο ζχκθσλα κε ην 

πλεχκα ηεο αεηθνξίαο.  
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Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ησλ Tomas, Girgenti & Jackson (2017) ζρεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο κειινληηθψλ δαζθάισλ πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία θαη πψο 

κπνξεί απηή λα επεξεάζεη ηε κάζεζε, δηαθάλεθε φηη ε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξία, έζησ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εμακήλνπ, βνήζεζε 

ζεκαληηθά ηνπο θνηηεηέο λα ζπλδέζνπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε. Δπίζεο, ηνπο βνήζεζε 

λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο γλψζεηο ηνπο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηνπο ηφλσζε ηελ 

απηνπεπνίζεζε ζρεηηθά κε ην πψο ζα δηδάμνπλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο αεηθνξίαο. 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν Μαιαλδξάθεο (2017) ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήγε ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

(θαη άξα θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία) ζε θνηηεηέο δαζθάινπο, ν νπνίνο 

έδεημε φηη θαηλνηφκα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

αλνηρηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη λα κελ κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη κφλν ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, πηνζεηψληαο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 
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ΜΔΡΟ Β΄: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

θνπφο ηεο παξνχζα έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο αεηθνξίαο. Δπίζεο, ε έξεπλα επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν 

νη θνηηεηέο έρνπλ αληηιεθζεί ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, θαζψο επίζεο θαη ηηο θνηλέο έλλνηεο πνπ 

ζπλδένπλ ηηο δχν ζεκαηηθέο. 

Ζ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ε πξσηνηππία ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη, ελψ έρνπλ ρπζεί ηφλνη κειάλεο ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ θαη αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία, σζηφζν, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα εκβαζχλνπλ ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζχλδεζε θαη ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία. Ηδηαίηεξα ε ελαζρφιεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε 

ηνλ θνηλσληθφ ππιψλα ηεο αεηθνξίαο είλαη θάηη πνπ έρεη δηεξεπλεζεί ειάρηζηα ή ζρεδφλ 

θαζφινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Καη ελψ νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη πξνπηπρηαθνί θαη ελ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα δηαρσξίδνπλ ζηε ζθέςε ηνπο ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, 

εληνχηνηο ηελ παξαβιέπνπλ θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα 

(Birdsall, 2013. Cebriàn & Junyent, 2015. Kagawa, 2007. Dyment & Hill, 2015).  

Μέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζνχλ 

νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθνξία ζηελ εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαηαλνείηαη 

ην ζεκείν ζχγθιηζεο αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο. Μέζα απφ ηε δηαιεθηηθή κέζνδν 

γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα αλαδπζνχλ ηνκείο θαη θνηλέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ, ηφζν ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί αλ νη θνηηεηέο 

πνπ θνηηνχλ ζην Π.Σ.Γ..Δ. Ησαλλίλσλ, έρνπλ γλψζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αεηθφξνπ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο 

θαη γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηα θνηλά ζεκεία ησλ δχν ελλνηψλ.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

1. Πψο πεξηγξάθνπλ θαη αληηιακβάλνληαη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, φπσο απηή παξέρεηαη ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

ζήκεξα; 

2. Καηά πφζν αηζζάλνληαη δηαπνιηηηζκηθά επαξθείο θαη ηθαλνί, σο κειινληηθνί 

δάζθαινη, λα αληαπεμέιζνπλ ζε κία ηάμε κε αιινδαπνχο καζεηέο θαη λα 

νξγαλψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ;  

3. Πνηεο ζεσξνχλ φηη είλαη νη αλάγθεο ηνπο κέρξη ηψξα θαη ηη πξνηείλνπλ 

αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ; 

4. Πψο πεξηγξάθνπλ θαη αληηιακβάλνληαη νη πξνπηπρηαθνί δάζθαινη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο; 

5. Καηά πφζν αηζζάλνληαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν; 

6. Πψο αληηιακβάλνληαη ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθνξία; 

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1. Μέζνδνο έξεπλαο 

ρεηηθά κε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη εγθπξφηεξε θάιπςε 

ηνπ ζέκαηνο πηνζεηήζεθε ε ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο γηα ηνπο ηξηηνεηείο, 

ηεηαξηνεηείο θαη ―επί πηπρίσ‖ θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ γηα ηε ζπιινγή 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Cohen & Manion, 1989). Ζ επηινγή ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

εξγαιείνπ ηεο ζπλέληεπμεο έγηλε πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα κεγαιχηεξνπ 

βάζνπο (Cohen, Manion & Morrison 2007), δεδνκέλνπ φηη νη ζπλεληεχμεηο 

«πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο δηεξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο, δίλνληαο 

ζπλέρεηα ζε ελδηαθέξνπζεο απνθξίζεηο θαη δηεξεπλψληαο ππνθείκελα θίλεηξα κε έλαλ 

ηξφπν πνπ δελ είλαη εθηθηφο κε εξσηεκαηνιφγηα». (Robson 2007:323).  

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζηελ πνηνηηθή εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Με ηνλ φξν «ζπλέληεπμε» ζηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα, ελλννχκε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία εξεπλεηή – 
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ππνθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί θαη λα δηεξεπλεζεί έλα ζέκα ή πξφβιεκα 

(Αζαλαζίνπ, 2003). Σν πιενλέθηεκα ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ είλαη αθξηβψο 

φηη κπνξεί ην πεξηερφκελν θαη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ λα ηίζεληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, 

ππάξρεη φκσο επειημία θαη απφ ηνλ ζπλεληεπθηή θαη απφ ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν λα 

εθζέζεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ, φρη γηα νηηδήπνηε, αιιά ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

(Κπξηαδή, 2002).  Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Kvale (1996), κέζσ ηεο 

ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο επηρεηξεί λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε ηδέα ζρεηηθά κε 

ην λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πιηθφ ηνπ απνθξηλφκελνπ, απνθηψληαο πξφζβαζε ζην 

ηη δηαδξακαηίδεηαη ζην κπαιφ ηνπ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ έρεη βηψζεη ζρεηηθέο εκπεηξίεο. Ζ 

επηινγή ηεο έγηλε, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο φπνπ 

ρξεηάδεηαη, λα δίλνληαη εμεγήζεηο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη κε ιεθηηθέο 

ελδείμεηο.  

Ζ παξνχζα εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πεξηείρε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ζηηο 

νπνίεο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνχλ νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη έλα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Γηα λα ζπληαρζνχλ θαη λα 

ζεκαηνπνηεζνχλ νη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, ε εξεπλήηξηα έιαβε ππφςε ηεο κειέηεο 

πξνεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηε ζπλέληεπμε, ε κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ θαη θαηάιιειν εξγαιείν έξεπλαο πνπ εθαξκφδεηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θαη λνεκάησλ ζε έλα θείκελν θαη λα 

νξγαλψζεη ην ιφγν πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Ζ πνηνηηθή έξεπλα αλαγλσξίδεη ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηε δεηλφηεηα ηνπ εξεπλεηή ζην λα κνξθνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγεη, λα ηα αλαιχεη θαη λα ηα εξκελεχεη (Denzin & Lincoln, 2000. Creswell, 

2002).  

2.2. Γείγκα έξεπλαο 

Γηα ην δείγκα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο (snowball 

sampling). χκθσλα κε απηήλ ηε δεηγκαηνιεςία ε εξεπλήηξηα μεθηλάεη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αηφκσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ απαηηεί ε έξεπλα. 

ηε ζπλέρεηα ηα άηνκα απηά ππνδεηθλχνπλ ζηελ εξεπλήηξηα άιια άηνκα κε ηα ίδηα 

γλσξίζκαηα. Σα λέα άηνκα ππνδεηθλχνπλ άιια θ.ν.θ. (Αζαλαζίνπ, 2003). Ζ αξαθίδνπ 
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(2011) ηελ αλαθέξεη θαη σο κέζνδν «δηθηχσζεο». Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

ζπλίζηαηαη ζην φηη δελ ππήξραλ ηθαλνπνηεηηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππφ έξεπλα 

πιεζπζκφ θαη ήηαλ δχζθνινο ν εληνπηζκφο ηνπ απφ ηελ εξεπλήηξηα. Αξρηθά ινηπφλ, 

εληνπίζηεθε κία κηθξή νκάδα θνηηεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πιεξνθνξηνδφηεο θαη έθεξαλ ηελ εξεπλήηξηα ζε επαθή κε άιια 

άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα εληαρζνχλ ζηελ έξεπλα.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Ησαλλίλσλ, απφ ην 3
ν 

έηνο, ην 4
ν
 έηνο, θαζψο θαη θάπνηνπο πνπ 

είλαη «επί πηπρίσ». Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη επηιέμακε θνηηεηέο απφ ην 3
ν
 

θαη ην 4
ν
 έηνο, γηαηί ζεσξήζακε φηη ζα έρνπλ πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο επίζεο θαη κεγαιχηεξε εκπεηξία απφ 

ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3
νπ

 θαη 4
νπ

 έηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 16 θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ. Σηο ζπλεληεχμεηο ηηο πήξε ε ίδηα ε εξεπλήηξηα θαη ερνγξαθήζεθαλ 

έηζη ψζηε νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ λα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά, ελψ πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο ηνλίζηεθε φηη ζα ηεξεζεί αλσλπκία θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα. Οη ζπλεληεχμεηο είραλ κέζε δηάξθεηα 7 – 10 ιεπηψλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017. Αξρηθά, δηεμήρζε κηα κηθξή πηινηηθή έξεπλα 

ζε δνθηκαζηηθφ ζηάδην ζε 2 άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο.  

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο δφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εξεπλήηξηα θαη ην ιφγν ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα καγλεηνθψλεζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ απνθξηλφκελσλ, ελψ, αλ ρξεηάζηεθε, θξάηεζε ζεκεηψζεηο. Δπίζεο, νη 

εξσηήζεηο δφζεθαλ κε ζαθή ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν νη ηδέεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ κεγάιε βαξχηεηα δφζεθε ζην λα 

αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζρέζε ινηπφλ κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

ήηαλ αλαινγηθή θαη ηζφηηκε. 

Οη ζπλαληήζεηο θαη ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο. Οη θνηηεηέο, αλ θαη θαλείο δελ είρε ζπκκεηάζρεη 

μαλά ζε ζπλέληεπμε, έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη πξνζπκία λα ζπκκεηέρνπλ. Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ε θαηά πξφζσπν επαθή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί δφζεθε ε 
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δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπκε, εθηφο απφ ηηο ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδηλαλ νη 

απνθξηλφκελνη θαη άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

θαζψο θαη κελχκαηα πνπ εμέπεκπαλ ν ρξσκαηηζκφο ηεο θσλήο ηνπο ή ε έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο, ζηνηρεία πνπ είλαη επίζεο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα αληιήζεη 

θάπνηνο πεξηζζφηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα δεδνκέλα. 

2.3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ έξεπλαο 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (context analysis). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κία 

κέζνδνο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο πνηνηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε κνξθή 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη θξίλεηαη σο απνηειεζκαηηθφ θαη θαηάιιειν εξγαιείν 

έξεπλαο πνπ εθαξκφδεηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή 

λνεκάησλ ζε έλα θείκελν θαζψο θαη γηα λα νξγαλψζεη ην ιφγν πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. 

Μέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο δηαθαίλεηαη ε δεηλφηεηα θαη αλεμαξηεζία ηνπ εξεπλεηή 

λα κνξθνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη, λα ηα αλαιχεη θαη λα ηα εξκελεχεη (Denzin 

& Lincoln, 2000
. 
Creswell, 2002). 

Παξφηη ε κέζνδνο εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζηα πιαίζηα ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 

ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν), σζηφζν κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ αλάιπζε άιισλ 

ηχπσλ θεηκέλνπ θαη πνηνηηθνχ πιηθνχ γεληθφηεξα (ζπλεληεχμεηο, επηζηνιέο, 

εκεξνιφγηα, ινγνηερληθά θείκελα θ.ιπ.) (Κπξηαδή, 2006). 

Ο Berelson (1952) πηζηεχεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πξνζθέξεηαη δηφηη: 

 α) Πεξηγξάθεη αληηιήςεηο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επηθνηλσλία θαη δίλεη 

απαληήζεηο. 

 β) Γηαπηζηψλεη ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πξνζψπσλ ή 

νκάδσλ. 

 γ) Γηαθξίλεη ηελ νξγαλσκέλε δηάρπζε ηδεψλ θαη θαηαγξάθεη ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. 

 δ) Απνθαιχπηεη εζλνινγηθέο δηαθνξέο ζην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο. 

 ε) Δξκελεχεη θαη εξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νκάδαο αηφκσλ ή ελφο ζεζκνχ. 
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2.4. Γνκή ζπλέληεπμεο 

Σν πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, πεξηιακβάλεη αηνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ην θχιν, ην έηνο θνίηεζεο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε άιια αληηθείκελα πέξαλ 

ησλ παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη αλ νη ζπνπδέο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ήηαλ ε πξψηε ηνπο επηινγή.  

Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ δεθαηξείο (13) εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Οη εξσηψκελνη θαινχληαη 

λα απνηππψζνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ απφ ηε θνίηεζή ηνπο, φια ηα πξνεγνχκελα έηε, 

ζε ζρέζε κε καζήκαηα πνπ ηπρφλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

ζρεηηθά κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, αλ ήηαλ ππνρξεσηηθά ή επηιεγφκελα. 

Δπίζεο, εξσηψληαη αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζπλέδξηα ή άιια 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη αλ έρνπλ 

θάλεη δηαπνιηηηζκηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε ζρνιεία. Πξνβιεκαηίδνληαη κε ην αλ ην 

Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ έρεη δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη αλ εθδειψλεη, θαηά ηε 

γλψκε ηνπο, ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ ηφζν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, φζν θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο 

κειινληηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηηο γλψζεηο ησλ 

κειινληηθψλ δαζθάισλ γηα ην πεξηερφκελν, ηελ έλλνηα θαη ηνπο ηνκείο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη λα εληνπίζεη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θνηηεηέο αηζζάλνληαη δηαπνιηηηζκηθά επαξθείο, ζε ζέκαηα 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ξαηζηζκνχ, πξνθαηάιεςεο θαη αιινδαπψλ καζεηψλ ή αλ 

γλσξίδνπλ πνηα κνληέια δηδαζθαιίαο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

ηάμε. Σέινο, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε εζλνπνιηηηζκηθή πνηθηιία ζηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ. 

Σν ηξίην κέξνο απνηειείηαη απφ επίζεο δεθαηξείο (13) εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αεηθνξίαο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία. 

Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αεηθνξία, αλ ήηαλ ππνρξεσηηθά ή επηινγήο, θαζψο επίζεο θαη αλ ππάξρεη 

Δξγαζηήξην πνπ λα πξνάγεη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ή αλ πινπνηνχληαη ζην 

Παλεπηζηήκην πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία. Δπίζεο, εξσηψληαη αλ έρνπλ 
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παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, εκεξίδεο ή ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία. Σνπο 

δεηείηαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο αλ ην ηκήκα έρεη πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αμίεο ηεο 

αεηθνξίαο θαη ζε πνην βαζκφ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα ζρεηηθά καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη. Δπηπξφζζεηα, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί αλ νη πξνπηπρηαθνί δάζθαινη 

γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν, ηελ έλλνηα θαη ηνπο ηνκείο ηεο αεηθνξίαο, αλ ην ηκήκα 

εθδειψλεη, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα αεηθνξίαο, 

αιιά θαη ηελ επάξθεηα ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζρνιείν 

ηεο αεηθνξίαο κειινληηθά. 

Σν ηέηαξην κέξνο θαη ηειεπηαίν κέξνο απνηειείηαη απφ δχν (2) εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απφ ηνπο κειινληηθνχο 

δαζθάινπο αλ αληηιακβάλνληαη ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ 

αεηθνξία θαη ηα πεδία ζχλδεζεο αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο.  

Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ζην ηέινο νη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

θαινχληαη λα πξνηείλνπλ νηηδήπνηε ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο επίζεο θαη ηα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθφξν εθπαίδεπζε, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν.  

Ο ζρεδηαζκφο, ε ζχληαμε ησλ εξσηήζεσλ θαη ε δνκή ηεο ζπλέληεπμεο 

βαζίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο. Οη θχξηνη ζεκαηηθνί άμνλεο ησλ 

εξσηήζεσλ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ήηαλ ηέζζεξηο (4): 

α) Πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζρεηηθά κε ην αηνκηθφ πξνθίι 

ηνπο. 

β) Γηεξεχλεζε απφςεσλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

γ) Γηεξεχλεζε απφςεσλ πάλσ ζε ζέκαηα αεηθφξνπ εθπαίδεπζεο 

δ) χλδεζε δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη αεηθφξνπ εθπαίδεπζεο. 
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2.5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Λακβάλνληαο ππφςε καο φηη νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δεθαέμη θνηηεηέο 

δελ καο επηηξέπεηαη λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη λα γεληθεχζνπκε ηα 

επξήκαηά καο γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ, κηαο θαη ην δείγκα 

ησλ αηφκσλ είλαη κηθξφ. Σα ζπκπεξάζκαηα επνκέλσο, δελ κπνξεί παξά λα 

αλαθέξνληαη κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ρσξίο λα είλαη εθηθηή ε γελίθεπζή ηνπο. 

Χζηφζν, παξά ηνπο πξνθαλείο πεξηνξηζκνχο επηρεηξήζεθε ε επίηεπμε κηαο φζν 

ην δπλαηφλ αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επηηπρή δηεξεχλεζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Με γλψκνλα απηφ ινηπφλ, ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Οδεγψλ πνπδψλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, αιιά θαη απφ θάζε θνηηεηή πνπ πξνζδνθά λα ζπλεηζθέξεη 

επνηθνδνκεηηθά ζην πιαίζην απηφ. Θα ήηαλ επίζεο ρξήζηκν λα ιεθζεί ππφςε θαη απφ 

φζνπο ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ή ηηο επηκνξθψζεηο ησλ 

θνηηεηψλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην ζρεδηαζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε 

δηακφξθσζε δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη γεληθφηεξα ηελ επηινγή δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. 



 

[76] 

 

3. ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο 

θχξηνπο άμνλεο ησλ εξσηήζεσλ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηώκελσλ – αηνκηθό πξνθίι 

ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο (ε ζπλέληεπμε παξαηίζεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ζην 

Παξάξηεκα) πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα 

αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ, φπσο ην θχιν, ην έηνο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζρνιή, 

ε χπαξμε ή φρη άιισλ ηίηισλ ζπνπδψλ ή άιισλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη αλ ην 

Π.Σ.Γ.Δ. ήηαλ ε πξψηε ηνπο επηινγή γηα ζπνπδέο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ δεθαέμη (16). Ζ ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ 

είλαη αμηνζεκείσηε, αθνχ εμ‘ απηψλ νη ηξεηο (3) ήηαλ άληξεο θαη νη δεθαηξείο (13) 

γπλαίθεο θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ παλειιήληα θαηάζηαζε θαηαλνκήο θχινπ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα. Απφ απηνχο νη 3 (ηξεηο) ήηαλ ζην Γ΄ έηνο, νη 

10 (δέθα) ηειείσλαλ ην Γ΄ έηνο θαη νη ηξεηο (3) ήηαλ «επί πηπρίσ» (είραλ νινθιεξψζεη 

ην Γ΄ έηνο θαη ζα απνθηνχζαλ πηπρίν, κάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ έηνπο). 

Δπίζεο, δχν (2) απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο δαζθάινπο είραλ πηπρίν απφ άιιε ζρνιή: ε 

κία απφ έλα Η.Δ.Κ. Αηζζεηηθήο θαη ε άιιε απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ. 

Καη νη δχν θνηηνχζαλ ζην ηκήκα κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Σέινο, νη δψδεθα 

(12) θνηηεηέο είραλ επηηχρεη θαη θνηηνχζαλ ζηελ 1
ε
 ηνπο επηινγή, κία (1) θνηηήηξηα 

δήισζε φηη ην Π.Σ.Γ.Δ. ήηαλ ε δεχηεξή ηεο επηινγή ηεο θαη ηξεηο (3) θνηηεηέο δήισζαλ 

φηη νη ζπνπδέο ζην Π.Σ.Γ.Δ. ήηαλ ε ηξίηε ηνπο επηινγή.  

Απόςεηο ησλ θνηηεηώλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη πνιππνιηηηζκηθφ, θαζψο νη 

καζεηέο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά, εζληθά θαη θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα έρεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

θαηάιιειε θαηάξηηζε, γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ «πνιχρξσκνπ ζρνιείνπ». Γη‘ απηφ ν δεχηεξνο θχξηνο άμνλαο ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ γχξσ απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.  

Ζ πξψηε εξψηεζε ζηελ νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη ήηαλ 

«αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο καζήκαηα 
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δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο». Όινη νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Οη πέληε (5) απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο δήισζαλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν καζήκαηα, 

ρσξίο φκσο νη πεξηζζφηεξνη λα ζπκνχληαη αλ ήηαλ ππνρξεσηηθά ε επηιεγφκελα. Οη 

δέθα (10) κειινληηθνί δάζθαινη δήισζαλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη κφλν έλα κάζεκα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηε «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». Μία 

εξσηψκελε, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ηκήκα κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, δήισζε:  

«Μέρξη ηώξα δελ έρσ παξαθνινπζήζεη θαλέλα, παξαθνινύζεζα όκσο ζηελ 

πξνεγνύκελε ζρνιή κνπ έλα (κάζεκα») (ζπλ. 4, γπλαίθα).  

Θα πξέπεη ζ‘ απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε θνηηήηξηα έρεη 

ηειεηψζεη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ θαη ίζσο ηεο αλαγλσξίζηεθε ην κάζεκα 

ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ηε θνίηεζή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Οδεγνχο πνπδψλ πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ, ηνπιάρηζηνλ 

έλα (1) κάζεκα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ήηαλ ππνρξεσηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νρηψ (8) εμακήλσλ, ελψ ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ΗΗ θαη ε Γηαπνιηηηζκηθή 

Γηδαθηηθή (ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο) ήηαλ καζήκαηα επηιεγφκελα. Χζηφζν, ε 

παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο δελ ήηαλ 

ππνρξεσηηθή, δειαδή δελ έπαηξλαλ απνπζίεο νη θνηηεηέο πνπ δελ παξαθνινπζνχζαλ, 

κε ζπλέπεηα κία (1) θνηηήηξηα, ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο απάληεζήο 

ηεο, λα δειψλεη:  

«…Κνηηάμηε, δελ παξαθνινπζώ ζε γεληθέο γξακκέο, γηαηί εξγάδνκαη. Όηαλ 

είλαη ε εμεηαζηηθή παίξλσ ζεκεηώζεηο από ζπκθνηηεηέο κνπ θαη δηαβάδσ. Γη’ 

απηό θαη έρσ κείλεη ιίγν πίζσ. Τα καζήκαηα ζηε ζρνιή δελ είλαη 

ππνρξεσηηθά, νπόηε δελ πεγαίλσ ζηηο «παξαδόζεηο» (ζπλ. 9, γπλαίθα).  

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηελ χπαξμε εξγαζηεξίνπ Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ, θαζψο θαη ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Απφδεκνπ 

Διιεληζκνχ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία θνηηήηξηα 

απαληά: 
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«Ναη, ππάξρεη έλα Δξγαζηήξη Απόδεκνπ Διιεληζκνύ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο, έρσ δεη ηελ επηγξαθή ζηελ πόξηα, αιιά δελ θάλνπκε κάζεκα 

εκείο εθεί. (ζπλ. 8, γπλαίθα).  

Άιιε θνηηήηξηα αλαθέξεη:  

«Ναη, ππάξρεη έλα Δξγαζηήξη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ινγηθά πξέπεη λα 

γίλνληαη θάπνηα πξνγξάκκαηα, αιιά λνκίδσ όηη δελ αθνξνύλ ηνπο θνηηεηέο, 

αιιά ηνπο δηνξηζκέλνπο δαζθάινπο» (ζπλ. 12, γπλαίθα),  

ελψ έλαο θνηηεηήο, αλ θαη γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ππνζέηεη φηη: 

 «ζα γίλεηαη θάπνηα έξεπλα, εθεί» (ζπλ. 1, άληξαο).  

Αμίδεη ζ‘ απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη κία θνηηήηξηα πνπ θνηηά ζην 

ηκήκα κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ χπαξμε ή 

φρη ηνπ Δξγαζηεξίνπ, γηαηί δελ παξαθνινπζεί καζήκαηα:  

«Γελ γλσξίδσ λα ζαο πσ, γηαηί, είκαη από θαηαηαθηήξηεο θαη δελ 

παξαθνινπζνύζα θαη πνιύ» (ζπλ. 6, γπλαίθα).  

Χζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηνη θνηηεηέο πνπ αγλννχλ ηελ χπαξμε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ θαη δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, απαληψληαο 

κνλνιεθηηθά ή δηζηαθηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε: 

«Ννκίδσ, όρη. Γελ μέξσ». (ζπλ. 2, γπλαίθα)  

ή:  

«Δεε, κάιινλ ζα ππάξρνπλ, δελ γλσξίδσ» (ζπλ. 8, γπλαίθα).  

Δπίζεο, θαλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ γλσξίδεη αλ γίλνληαη θάπνηα 

πξνγξάκκαηα ζην Δξγαζηήξην, νχηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην ζθνπφ πνπ επηηειεί:  

«Γελ γλσξίδσ λα ην απαληήζσ απηό» (ζπλ. 11, γπλαίθα). 

Γηραζκέλνη παξνπζηάδνληαη νη θνηηεηέο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρεη κία 

κεξίδα θνηηεηψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ θαη απνηππψλνπλ ζεηηθά ηελ χπαξμή ηνπ.  

«Μέρξη ηώξα λαη. Ννκίδσ ήηαλ κηα ραξά» (ζπλ. 4, γπλαίθα),  

«Δληάμεη, δελ έρσ θάπνην πξόβιεκα» (ζπλ. 7, γπλαίθα),  
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ή  

«Δεεεληάμεη, αξθεηά» (ζπλ. 8, γπλαίθα).  

Κάπνηνη άιινη πάιη, ππνζηεξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, δειψλνληαο φηη:  

«Μάιινλ, δελ κπνξώ λα απαληήζσ, δελ γλσξίδσ. Αλ ζπλέβαηλε θάηη πνπ καο 

αθνξνύζε, κάιινλ ζα ην ήμεξα» (ζπλ. 1, άληξαο) 

ή κηα θνηηήηξηα, ε νπνία δελ γλσξίδεη θαλ ηελ χπαξμε ηνπ Δξγαζηεξίνπ αλαθέξεη:  

«Αθνύ δελ μέξσ, (ελλνώληαο ηελ ύπαξμε ηνπ Δξγαζηεξίνπ) ζεκαίλεη όηη δελ 

γίλεηαη θαη θάηη γηα λα κνπ ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ. Με έλα κάζεκα, κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα γηα έλα εμάκελν, θαηαιαβαίλεηε όηη δελ κπνξείο λα 

κάζεηο θαη πνιιά» (ζπλ. 2, γπλαίθα).  

Τπάξρεη θαη ε αίζζεζε φηη ην Δξγαζηήξην δελ απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο, 

αιιά ζε δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ ζε αιινδαπνχο καζεηέο, φπσο καξηπξά θαη ε 

άπνςε κηαο θνηηήηξηαο, ε νπνία απαληά:  

«Κνηηάμηε, λνκίδσ δελ απεπζύλνληαη ζε καο. Πην πνιύ γίλεηαη κάιινλ έξεπλα 

ζε ζρνιεία κε δαζθάινπο πνπ έρνπλ αιινδαπνύο καζεηέο» (ζπλ. 3, γπλαίθα).  

Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεη θαη άιιε θνηηήηξηα ε νπνία ζεσξεί επίζεο φηη ην 

Δξγαζηήξην δελ απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο, ελψ ζπκπιεξψλεη φηη:  

«Αθνξά δαζθάινπο πνπ έρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο. Παξάγεη 

δηδαθηηθό πιηθό γηα απηνύο ηνπο καζεηέο, ίζσο θάλεη θαη θάπνηα ζεκηλάξηα 

ζρεηηθά κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» (ζπλ. 13, γπλαίθα).  

Απφ κία θνηηήηξηα ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κε ηελ νπνία ζα 

έπξεπε λα είλαη επηθνξηηζκέλν ην Δξγαζηήξην, θαζψο ζεσξεί φηη: 

 «… δελ ζπκκεηείρακε, όζν επηζπκνύζακε ζε πξαθηηθέο αζθήζεηο 

δηδαζθαιίαο. Θεσξεηηθά είκαζηε θαηαξηηζκέλνη, πξαθηηθά πζηεξνύκε» (ζπλ. 

6, γπλαίθα).  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζα καο απαζρνιήζεη θαη 

παξαθάησ, θαζψο αξθεηνί θνηηεηέο ζεσξνχλ ειιηπή ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην 

Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ. 
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Ηδηαίηεξε αμία έρεη ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηκήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

εκθαλίδνληαη κάιινλ αξλεηηθνί φζνλ αθνξά ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

ηκήκαηνο, ζεσξψληαο φηη ηα καζήκαηα είλαη ιίγα, ή φηη ζα έπξεπε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ιπ. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλνπλ ηηο 

ιηγνζηέο πξαθηηθέο αζθήζεηο, ηελ ειιηπή πξαθηηθή εθαξκνγή, ηε κε ηζνξξνπία κεηαμχ 

ζεσξίαο θαη πξάμεο, ελψ δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Κάπνηνη πηζηεχνπλ 

επίζεο, φηη ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη λα 

γίλνληαη κε ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη κε ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, ψζηε λα 

έρνπλ πιεξέζηεξε άπνςε θαη ζθαηξηθφηεξε εηθφλα νη θνηηεηέο γχξσ απφ ηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά:  

«Ννκίδσ όρη θαη ηόζν, ζα κπνξνύζαλ λα γίλνληαη πεξηζζόηεξα, π.ρ. ζεκηλάξηα 

ή εκεξίδεο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, κηαο θαη είλαη πξαγκαηηθόηεηα, 

αλαγθαηόηεηα, δελ κπνξνύκε λα ην απνθύγνπκε. Σίγνπξα, όηαλ ζα 

δηνξηζηνύκε ζα έρνπκε ζηελ ηάμε καο αιινδαπνύο καζεηέο» (ζπλ. 1, άληξαο).  

«Όρη θαη ηόζν. Γηα λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα καζήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, λα γίλνληαη ζεκηλάξηα 

θ.η.ι. Δπίζεο, ζα έπξεπε λα έρνπκε πεξηζζόηεξεο πξαθηηθέο αζθήζεηο, ώζηε λα 

ζπλδπάζνπκε ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, λα ηα εθαξκόζνπκε ζε κία πξαγκαηηθή, 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε» (ζπλ. 2, γπλαίθα). 

«Γελ μέξσ, λνκίδσ όρη ηδηαίηεξα. Μόλν έλα κάζεκα έρνπκε θάλεη. Γηα λα είρε 

δηαπνιηηηζκηθό πξνζαλαηνιηζκό, ζα έπξεπε λα έρνπκε πεξηζζόηεξα 

καζήκαηα, ίζσο θαη θάπνηα εξγαζηήξηα κε ππνρξεσηηθή παξαθνινύζεζε. 

Δπίζεο θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο, θάπνηεο ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε 

ηάμεηο κε αιινδαπνύο καζεηέο, γηα λα μέξνπκε θη εκείο πώο λα 

αληηκεησπίζνπκε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, γηαηί κόλν ε ζεσξία δελ θηάλεη» (ζπλ. 

5, άληξαο). 

«Γελ μέξσ λα απαληήζσ αθξηβώο πάλσ ζ’ απηό. Ννκίδσ όρη ηδηαίηεξα, αλ 

θξίλεη θαλείο όηη νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζήκεξα απαηηνύλ πνιιέο γλώζεηο 

πάλσ ζε ζέκαηα αλνκνηνγέλεηαο. Ίζσο έπξεπε λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα 

καζήκαηα κε δηαπνιηηηζκηθό πξνζαλαηνιηζκό» (ζπλ. 8, γπλαίθα). 
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«Έηζη θη έηζη, έρεη έλα κάζεκα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ίζσο όκσο δελ 

είλαη αξθεηό γηα λα πσ όηη έρεη δηαπνιηηηζκηθό πξνζαλαηνιηζκό» (ζπλ. 10, 

γπλαίθα). 

«Ννκίδσ ζα κπνξνύζε λα έρεη πεξηζζόηεξν, ήηαλ ιίγν ζεσξεηηθά απηά πνπ 

θάλακε θαη ζρεδόλ θαζόινπ πξαθηηθά» (ζπλ. 11, γπλαίθα). 

«Λνγηθά έρεη, απιά λνκίδσ όηη ην Π.Τ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ πξέπεη λα έρεη 

πεξηζζόηεξεο πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη εξγαζηήξηα ππνρξεσηηθά γηα λα 

αλαγθάδνληαη όινη νη θνηηεηέο λα παξαθνινπζνύλ ηα καζήκαηα» (ζπλ. 12, 

γπλαίθα). 

Μία θνηηήηξηα δειψλεη φηη ν δηαπνιηηηζκηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζα ζήκαηλε 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ ησλ άιισλ ιαψλ, εζψλ θαη εζίκσλ 

ηνπο, φκσο ην ηκήκα δελ επηθεληξψλεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο γλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

αηζζάλεηαη αλεπαξθήο. Κάπνηα άιιε ζπληζηά λα πξνζηεζνχλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηε δηγισζζία, ηνπο πνιηηηζκνχο, ελψ 

ππνζηεξίδεη φηη ζα ήηαλ πην ελδηαθέξνληα ηα καζήκαηα, αλ γίλνληαλ βησκαηηθά: 

«… Θα πξόηεηλα πεξηζζόηεξα καζήκαηα γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ηε δηγισζζία, 

ηνπο πνιηηηζκνύο άιισλ ιαώλ, ηα ήζε, ηα έζηκα. Κάπνηα καζήκαηα λα 

πξνζηεζνύλ, θάπνηα λα αιιάμνπλ. Γεληθά λα πξνζαξκνζηνύλ ηα καζήκαηα 

ζηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, 

γηα λα καο βνεζήζνπλ λα είκαζηε θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη θαη κε 

πεξηζζόηεξεο γλώζεηο. Καη λα γίλνπλ πην βησκαηηθά, κε videos γηα λα καο 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξν» (ζπλ. 3, γπλαίθα). 

«Θα κπνξνύζε λα έρεη πεξηζζόηεξν δηαπνιηηηζκηθό πξνζαλαηνιηζκό. Έλα 

κάζεκα δελ είλαη αξθεηό γηα λα ζεσξείζαη θαηαξηηζκέλνο, δελ θηάλεη. Θα 

κπνξνύζακε, π.ρ. λα δηδαρζνύκε παηρλίδηα, κνπζηθή, ήζε θαη έζηκα από 

άιινπο ιανύο, άιιεο εζληθόηεηεο. Έηζη, ζα κπνξνύζακε λα πξνζεγγίζνπκε 

θαιύηεξα ην παηδάθη από ηελ Αιβαλία ή από ηε Σπξία, λα ην θάλνπκε λα 

αηζζαλζεί κεγαιύηεξε αζθάιεηα, αλ ζα έβιεπε όηη εκείο μέξνπκε πξάγκαηα 

γηα ην δηθό ηνπ πνιηηηζκό» (ζπλ. 13, γπλαίθα).  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηνη, νη νπνίνη ληψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ 

δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηκήκαηνο, ηφζν απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, 
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ζεσξψληαο ηα αξθεηά, φζν θαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο θαη λα ηνπο επεμεγήζνπλ νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή δπζθνιία 

αληηκεησπίδνπλ. Οη παξαθάησ απαληήζεηο αηηηνινγνχλ ηα πξνεγνχκελα: 

«Ναη, θαη νη δηδάζθνληεο είλαη πξόζπκνη λα ζνπ εμεγήζνπλ αλ θάηη ζε 

δπζθνιεύεη, λνκίδσ όηη είκαη ηθαλνπνηεκέλε» (ζπλ. 4, γπλαίθα). 

«Μάιινλ, πξνζθέξεη καζήκαηα πνπ έρνπλ ζαλ ζέκα ηε δηαπνιηηηζκηθόηεηα» 

(ζπλ. 14, γπλαίθα). 

«Ναη, έρεη. Τα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζήζακε ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνληα. 

Μάζακε αξθεηά πξάγκαηα, ρξήζηκα γηα ηελ ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία» (ζπλ. 15, γπλαίθα).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο δχν θνηηεηξηψλ, νη νπνίεο 

ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο πνπ απνθηά θάπνηνο, είλαη θαη απφξξνηα πξνζσπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη αλαδήηεζεο, άξα θαη νη ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ νθείινληαη ελ κέξεη 

ζηελ δηθή ηνπ νιηγσξία ή αδηαθνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

«Ναη, έρεη αξθεηά, γηαηί ππάξρεη θαη ην εξγαζηήξην θαη έλα κάζεκα ζρεηηθά 

κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Από θεη θαη πέξα είλαη θαη ν πξνζσπηθόο 

παξάγνληαο, εμαξηάηαη θαη από ζέλα αλ ζα αζρνιεζείο θαη αλ ζε ελδηαθέξεη 

ην κάζεκα» (ζπλ. 3, γπλαίθα).  

«Κνηηάμηε, αξθεηά, εθόζνλ ππάξρεη κάζεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Από θεη θαη πέξα ν θαζέλαο κπνξεί λα ην ςάμεη 

θαη πεξηζζόηεξν, αλ ηνλ ελδηαθέξεη θάηη. Δκέλα κάιινλ δελ κνπ θέληξηζε θαη 

ηόζν ηελ πξνζνρή, γηα λα ελεκεξσζώ πεξηζζόηεξν» (ζπλ. 6, γπλαίθα). 

Όζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο, είηε πξφθεηηαη 

γηα παξαθνινχζεζε, είηε γηα δηδαζθαιία, θάπνηνη πξνπηπρηαθνί δάζθαινη δειψλνπλ 

φηη δελ είραλ ηελ επθαηξία λα δηδάμνπλ ζε ηάμεηο κε αιινδαπνχο καζεηέο, θάηη ην νπνίν 

ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη αλεπαξθείο θαη αλαζθαιείο κπξνζηά ζε κία ηάμε κε καζεηέο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο 

θαη ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε αιινδαπνχο καζεηέο. Οη παξαθάησ απαληήζεηο 

επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ: 

 «Να ζθεθηείηε, εγώ ηώξα παίξλσ πηπρίν θαη δελ έηπρε λα θάλσ πξαθηηθή 

άζθεζε ζε ηάμε κε αιινδαπνύο καζεηέο. (ζπλ. 1, άληξαο). 
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«Γελ ζπκκεηείρακε όζν επηζπκνύζακε ζε πξαθηηθέο αζθήζεηο δηδαζθαιίαο. 

Ννκίδσ, απηό είλαη ην βαζηθό πξόβιεκα: Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε είλαη 

δεδνκέλε, όκσο πξαθηηθά ρσιαίλεη ην πξάγκα. Θεσξεηηθά είκαζηε κηα ραξά, 

ζηελ πξάμε όκσο δελ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε κία πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

(ζπλ. 3, γπλαίθα). 

Κάπνηα θνηηήηξηα κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία θάπνησλ ζπκθνηηεηψλ ηεο πνπ έηπρε 

λα δηδάμνπλ ζε πνιππνιηηηζκηθή ηάμε θαη αληηιακβάλεηαη ηελ ζεκαζία ηεο θαηάξηηζήο 

ηεο πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο:  

«Όρη, δελ κνπ έηπρε θάηη ηέηνην. Ξέξσ όκσο θάπνηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ 

είραλ αξθεηά Αιβαλάθηα ζηελ ηάμε θαη ήηαλ αξθεηά απαηηεηηθά. Ζ ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε είλαη δύζθνιε, αλαγλσξίδσ όηη αλ θάπνηε δηνξηζηώ, ζα πξέπεη λα 

κάζσ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γύξσ από ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» (ζπλ. 

6, γπλαίθα). 

Απφ ηελ αληίπεξα φρζε θνηηεηέο πνπ βξέζεθαλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 

θάλνπλ ιφγν θπξίσο γηα Αιβαλάθηα, ηα νπνία, θαηά ηελ άπνςε κηαο θνηηήηξηαο, δελ 

είλαη εχθνιν λα ηα μερσξίζεη θαλείο απφ ηα Διιελάθηα:  

«Ναη, ζε θάπνηα από ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ήκνπλ ζε ηάμε πνπ είρε θπξίσο 

Αιβαλάθηα» (ζπλ. 2, γπλαίθα).  

«Τώξα ζην ηειεπηαίν έηνο έθαλα πξαθηηθή εμάζθεζε ζε κία ηάμε πνπ είρε 

κέζα 2-3 αιινδαπνύο» (ζπλ. 5, άληξαο). 

«Ναη, θέηνο πήγα γηα πξώηε θνξά θαη παξαθνινύζεζα ζε ηάμε, ππήξραλ 

θάπνηνη καζεηέο, λνκίδσ από ηελ Αιβαλία. Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα, ε 

δαζθάια κνπ ην είπε, εγώ, ίζσο θαη λα κελ θαηαιάβαηλα όηη είλαη 

αιινδαπνί» (ζπλ. 7, γπλαίθα). 

«Ναη, δελ έρσ δηδάμεη, αιιά ήκνπλ ζε ηάμε κε αιινδαπνύο» (ζπλ. 9, 

γπλαίθα),  

ελψ, φηαλ ξσηήζεθαλ, πψο ήηαλ ε εκπεηξία, ε απάληεζε ήηαλ: 

«Κνηηάμηε δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη πνιιά πξάγκαηα ζε 2 εβδνκάδεο πνπ 

ήκνπλ εγώ κέζα ζηελ ηάμε. Να ζαο πσ ηελ αιήζεηα, μέξσ όηη είλαη πνιύ 

ζπρλό θαηλόκελν ηώξα πηα, ηδίσο κε ηνπο πξόζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη, αιιά, 
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ζεσξώ όηη είλαη δύζθνιν λα αληαπεμέιζεη θάπνηνο, ζέιεη θαη γλώζεηο θαη 

ζπλέρεηα λα ελεκεξώλεζαη» (ζπλ. 5, άληξαο).  

«Τίπνηα ην ηδηαίηεξν, νη αιινδαπνί ηώξα δελ δηαθέξνπλ από καο» (ζπλ. 9, 

γπλαίθα). 

«Ννκίδσ όηη πιένλ νη αιινδαπνί καζεηέο θαη, θπξίσο αλαθέξνκαη ζηα 

Αιβαλάθηα, δελ δηαθέξνπλ πηα από ηνπο Έιιελεο, είλαη πιήξσο 

ελζσκαησκέλνη, έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα, κεξηθέο θνξέο θαη νη γνλείο 

ηνπο θαη δελ ηνπο μερσξίδεηο θαζόινπ» (ζπλ. 10, γπλαίθα). 

Κάπνηνη δελ δηζηάδνπλ λα πεξηγξάςνπλ ιίγν ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ζρνιηάδνληαο αξλεηηθά ηε ζηάζε ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ 

ππφινηπσλ ζπκκαζεηψλ. Αλαθέξνπλ ζρεηηθά: 

«Ναη, έηπρε λα παξαθνινπζήζσ κία θνξά ζε κία ηάμε πνπ είρε 3 

αιινδαπνύο καζεηέο. Οη ππόινηπνη καζεηέο ηνπο είραλ ζην πεξηζώξην θαη 

λνκίδσ ν δάζθαινο δελ έθαλε θαη ηίπνηα ηδηαίηεξν γη’ απηό. Γελ ηνπο έδηλε 

ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο άιινπο καζεηέο, ήηαλ ιίγν αδηάθνξνο ζα έιεγα» 

(ζπλ. 12, γπλαίθα). 

«Ναη, έηπρε κία θνξά. Τν παηδάθη από ηελ Αιβαλία δελ ην έπαηδαλ ζηα 

δηαιείκκαηα, δελ ην θαινύζαλ ζηα πάξηη, έλησζε κόλν ηνπ θαη λνκίδσ όηη ν 

δάζθαινο δελ πξνζπαζνύζε αξθεηά γηα λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε» (ζπλ. 

13, γπλαίθα). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν δάζθαινο, ηδηαίηεξα ζε 

αλνκνηνγελείο ηάμεηο. Δπίζεο, ηηο ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη 

κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, θαζψο ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ην 

ξαηζηζκφ πνπ δείρλνπλ λα κελ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο.  

Κάπνηνη θνηηεηέο κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απφ ηα δηθά ηνπο 

καζεηηθά ρξφληα: 

«Όρη, δελ έηπρε. Δίρα όκσο αξθεηνύο αιινδαπνύο καζεηέο, όηαλ ήκνπλ εγώ 

καζήηξηα. Τόηε ηα πξάγκαηα ήηαλ αιιηώο. Οη δάζθαινη δελ έδεηρλαλ θαη 

πνιύ ελδηαθέξνλ γηα απηνύο ηνπο καζεηέο, ήηαλ ιίγν ζην πεξηζώξην θαη από 

ηνπο δαζθάινπο θαη από ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο. Γελ ηνπο θάλακε παξέα. 
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Καη νη δάζθαινη δελ ήμεξαλ πώο λα ηνπο βνεζήζνπλ ή ήηαλ 

πξνθαηεηιεκκέλνη απέλαληί ηνπο. Ννκίδσ ηώξα ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. 

Τώξα θαη απηνί έρνπλ αθνκνησζεί από ηνπο Έιιελεο, δελ ηνπο μερσξίδεηο, 

πξνζπαζνύλ πεξηζζόηεξν, έρνπλ κάζεη ηα Διιεληθά θαη νη δάζθαινη ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ θαιύηεξα, μέξνπλ πώο λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ, είλαη πην 

θαηαξηηζκέλνη» (ζπλ. 14, γπλαίθα). 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη, θαηά ηελ άπνςε ησλ κειινληηθψλ 

δαζθάισλ, νη δάζθαινη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ήηαλ ερζξηθά δηαθείκελνη απέλαληη 

ζηνπο αιινεζλείο καζεηέο, αδηάθνξνη θαη πξνθαηεηιεκκέλνη, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ησξηλνχο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είλαη κάιινλ θαιχηεξα θαηαξηηζκέλνη πάλσ ζε 

δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίδνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο.  

Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, 

ζπλέδξηα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ή άιια 

ζπλαθή ζέκαηα», δείρλεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ, 

πέξαλ ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζηε ζρνιή ηνπο, δελ είραλ θακίαο 

κνξθήο επηκνξθσηηθή ελαζρφιεζε πνπ λα αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: 

«Όρη, δελ έηπρε, αλ θαη κε ελδηαθέξεη ην ζέκα, δελ έηπρε λα γίλεηαη θάηη ζην 

Παλεπηζηήκην ή εγώ δελ ην πήξα είδεζε» (ζπλ. 10, γπλαίθα). 

Γελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα ή εκεξίδεο πνπ λα ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο, πέξαλ κίαο 

θνηηήηξηαο, ε νπνία είλαη θνηηήηξηα ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο 

εμεηάζεηο, ε νπνία εκθαλίδεηαη πην επαηζζεηνπνηεκέλε πάλσ ζε ζέκαηα εηεξφηεηαο θαη 

ελδηαθέξεηαη λα εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηεο θαη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

ζεσξεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ηεο αλαδεηήζεηο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: 

«Έρσ παξαθνινπζήζεη ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, 

ζπγθεθξηκέλα δύν θαη κάιηζηα ζην έλα είρα πάξεη κέξνο ζαλ εηζεγήηξηα, κε 

ζέκα «απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

αιινδαπώλ καζεηώλ». Κνηηάμηε, ζεσξώ πάξα πνιύ ζεκαληηθό ην ζέκα θαη 

πξνζπαζώ λα εκπινπηίδσ ηηο γλώζεηο δηαβάδνληαο ζρεηηθά βηβιία, 
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παξαθνινπζώληαο ζεκηλάξηα, εκεξίδεο. Δπίζεο θαη από ην internet 

ελεκεξώλνκαη» (ζπλ. 4, γπλαίθα). 

Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο πνπ απεπζχλζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. ηελ εξψηεζε «πνηεο έλλνηεο ζνπ έξρνληαη ζην κπαιφ, φηαλ αθνχο ηνλ 

φξν Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε», κφλν κία θνηηήηξηα δήισζε φηη δελ γλψξηδε λα 

απαληήζεη. Κάπνηνη κίιεζαλ γηα εθπαίδεπζε πνπ αθνξά δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη 

πνπ θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα θέξεη ζε κηα ηζνξξνπία, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θάλνπλ ηνπο ιανχο λα δηαθέξνπλ, απνδίδνληάο ηνπο φκσο ηζφηηκε αμία: 

«Γεληθόηεξα ε εθπαίδεπζε παηδηώλ από δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο, κε 

δηαθνξεηηθά ήζε, έζηκα, θνπιηνύξεο, γεληθόηεξα δηαθνξεηηθή γιώζζα 

θπζηθά, ηα νπνία θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθόο θαηά θάπνην ηξόπν λα 

ελαξκνλίζεη, λα πξνζαξκόζεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζ’ απηά ηα παηδηά» (ζπλ. 12, γπλαίθα). 

«…ε εθπαίδεπζε κε θνηλό παξνλνκαζηή ηηο αληηιήςεηο όινπ ηνπ θόζκνπ, 

ησλ δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ…» (ζπλ. 16, άληξαο). 

«Γηάθνξνη πνιηηηζκνί, κεηαλάζηεπζε, ιανί πνπ έξρνληαη ζε κηα άιιε ρώξα θαη 

πξνζπαζνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ» (ζπλ. 2, γπλαίθα). 

Δπίζεο, αλαθέξζεθαλ έλλνηεο, φπσο «πξφζθπγεο», «αιινδαπνί καζεηέο», 

«δηαθνξεηηθφηεηα», «ξαηζηζκφο», «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», «ίζεο επθαηξίεο», 

«δηαθξίζεηο», έλλνηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη πνπ 

θαλεξψλνπλ φηη νη θνηηεηέο έρνπλ αθνχζεη ηελ έλλνηα. Γηαθαίλεηαη επίζεο φηη ε 

πιεηνλφηεηα ζεσξνχλ σο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ:  

«… νη ίζεο επθαηξίεο, ρσξίο δηαθξίζεηο, ζε κία ηάμε λα ππάξρνπλ παηδηά θαη από 

άιιεο ρώξεο» (ζπλ. 3, γπλαίθα). 

«Μεηαλάζηεο, πξόζθπγεο, δπζθνιίεο αιινδαπώλ καζεηώλ ζην ζρνιείν, αιιαγή 

πεξηβάιινληνο» (ζπλ. 4, γπλαίθα). 

 «Γηαθνξεηηθόηεηα, ηζόηεηα, ξαηζηζκόο, απηέο λνκίδσ» (ζπλ. 6, γπλαίθα). 
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«Μνπ έξρεηαη «πνιππνιηηηζκηθόηεηα»…» (ζπλ. 7, γπλαίθα). 

«Ηζόηεηα πνιηηηζκώλ, ηζόηεηα κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, ίζεο επθαηξίεο 

εθπαίδεπζεο» (ζπλ. 14, γπλαίθα). 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνινχζεζε θαη πνπ δεηνχζακε ηνλ νξηζκφ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νη θνηηεηέο θάλεθε λα έρνπλ κεξηθή γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο. Αλαιπηηθφηεξα, κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ νξίδεη σο 

δηαπνιηηηζκηθή ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε κία ηάμε πνπ έρεη καζεηέο απφ 

δηάθνξεο ρψξεο, κηιάλε δειαδή νπζηαζηηθά γηα κία πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, 

ρσξίο λα αλαθέξνληαη θαζφινπ ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ακνηβαία ζπλάληεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, πνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Έηζη: 

«Μία εθπαίδεπζε πνπ αθνξά παηδηά από άιιεο ρώξεο» (ζπλ. 7, γπλαίθα). 

«Δίλαη ε εθπαίδεπζε αηόκσλ κε δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ θνπιηνύξα, ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπο, κε ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, κε ηε ζξεζθεία ηνπο» (ζπλ. 6, γπλαίθα). 

Κάπνηα θνηηήηξηα κηιάεη γηα «έληαμε» καζεηψλ, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε 

κνλνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δελ ιακβάλεη ππφςε ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ 

καζεηή, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ έληαμε θαη θαηά ζπλέπεηα αθνκνίσζή ηνπ, κελ 

ππνινγίδνληαο θαζφινπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ κνλαδηθφ 

θαη δηαθνξεηηθφ:  

«Τν πώο ζα εληαρζνύλ παηδηά δηαθνξεηηθνύ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ζηνλ 

ίδην ππξήλα» (ζπλ. 13, γπλαίθα). 

Χζηφζν, δχν θνηηεηέο δίλνπλ έλαλ πην νινθιεξσκέλν νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κηιψληαο γηα αιιειεπίδξαζε θαη γηα ζπλεξγαζία, γηα ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ίζεο επθαηξίεο:  

«Δίλαη κία δηαθνξνπνηεκέλε εθπαίδεπζε πνπ δε γίλεηαη ζε γεγελείο καζεηέο, 

αιιά ζε καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν, κε ζηόρν λα ηνπο βνεζήζεη λα 

εληαρζνύλ ζην λέν θιίκα, λα πάξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, θξαηώληαο ηαπηόρξνλα θαη ηε δηθή ηνπο ηαπηόηεηα» (ζπλ. 4, 

γπλαίθα). 
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«Ζ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία πνπ γίλεηαη θαη κε ηνπο καζεηέο κεηαμύ 

ηνπο, θαη κε ην δάζθαιν, θαζνδήγεζε γηα ηνπο νκνεζλείο κε απηνύο πνπ 

έρνπλ δηαθνξεηηθή εζληθόηεηα. Κηλνύληαη ζε κία βάζε, καζαίλνληαο ν έλαο 

πξάγκαηα γηα ηνλ άιινλ» (ζπλ. 5, άληξαο). 

«… Τα ίζα δηθαηώκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ όινη νη πνιηηηζκνί κεηαμύ ηνπο 

θαη πσο απηά λα ηα πξνάγνπκε κέζα από ηε δηδαζθαιία ζεσξώ» (ζπλ. 10, 

γπλαίθα). 

ηε ζπλέρεηα ηεο απάληεζεο, κία θνηηήηξηα ζπκπιεξψλεη απηφβνπια φηη: 

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη βαζηθά κέζν θαη όρη απηνζθνπόο γηα 

ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη κεηέπεηηα ζηελ 

θνηλσλία» (ζπλ. 14, γπλαίθα). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ε έλλνηα ηεο «Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο» δελ έρεη απνζαθεληζηεί ζεκαζηνινγηθά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θνηηεηέο θαη κάιινλ απνδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα. 

Οη ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

πξνβιεκάηηζε ηνπο θνηηεηέο, θαζψο εθηά θνηηεηέο απφ ην δείγκα απάληεζαλ φηη δελ 

γλσξίδνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο ηνκείο ελαζρφιεζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνινίπσλ πξνθχπηεη 

φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αζρνιείηαη κε ζέκαηα εηεξόηεηαο, θαη ξαηζηζκνύ (ζπλ. 

4, γπλαίθα), κε πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο (ζπλ. 9, γπλαίθα), κε αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, 

θνπιηνύξεο θαη δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο (ζπλ. 10, γπλαίθα), κε θνηλσληθά ζέκαηα, 

ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηζόηεηαο (ζπλ. 14, γπλαίθα) θαη ηέινο κε ην έζλνο, ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηε θύζε (ζπλ. 16, άληξαο). 

Καηφπηλ νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

αλ αηζζάλνληαη φηη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, ζε 

καζεηέο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Κάπνηνη δήισζαλ φηη 

αηζζάλνληαη επαξθείο θαη φηη ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ δηδαρηεί ηνπο έκαζαλ δηδαθηηθέο 

ηερληθέο, νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο:  
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«Δ ζίγνπξα λαη, γηαηί έρνπκε πάξεη θάπνηνπο ηξόπνπο ώζηε λα δηαρεηξηζηείο 

ηελ δηαθνξεηηθόηεηα, ώζηε λα κπνξέζεηο λα αλαπηύμεηο δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή, λα κπνξείο λα δηαθξίλεηο 

ηηο αδπλακίεο ηνπ θαζελόο θαη λα εζηηάζεηο ζε απηέο» (ζπλ. 15, γπλαίθα). 

Κάπνηα θνηηήηξηα αλαγλσξίδεη φηη ρξεηάδεηαη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη 

θαηάξηηζε πάλσ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, εθθξάδεηαη φκσο κε αηζηνδνμία φηη ζα ηα 

θαηαθέξεη, ελψ έλαο θνηηεηήο ηνπνζεηεί ην δήηεκα ζε άιιε βάζε, θάλνληαο ιφγν γηα 

ηε «δηά βίνπ εθπαίδεπζε», ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην επάγγεικα 

ηνπ δαζθάινπ: 

«Ννκίδσ όηη ζα ηα θαηαθέξσ, βέβαηα απαηηείηαη πξνζπάζεηα θαη ελεκέξσζε 

πάλσ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, αιιά είκαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ζηνπο 

αιινδαπνύο πνπ λνκίδσ όηη ζα κπνξέζσ λα αληαπεμέιζσ» (ζπλ. 14, 

γπλαίθα).  

«Όπσο είπα θαη παξαπάλσ, είλαη ζέκα λα αζρνιεζείο, αλ ζνπ ηύρεη θάηη 

ηέηνην ζα πξέπεη λα ην «ςάμεηο», λα ελεκεξσζείο. Έηζη θαη αιιηώο ν 

δάζθαινο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ζπλέρεηα. Γελ ζηακαηάεη απηό» (ζπλ. 5, 

άληξαο). 

Δλ ηνχηνηο, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαη 

δηαπνιηηηζκηθά αλεπαξθείο. πγθεθξηκέλα, επαλαιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαη ηελ κε ζχλδεζε ζεσξίαο κε ηελ πξάμε γηα κία αθφκε θνξά. Δπίζεο, 

αηζζάλνληαη αλαζθαιείο, φρη ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ ίδηα 

ζρνιηθή αίζνπζα κε καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο, αιιά ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε αιινδαπνχο καζεηέο. Οη 

παξαθάησ απαληήζεηο επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ: 

«Μάιινλ, όρη. Με έλα κάζεκα κόλν ην ζεσξώ απίζαλν. Δμάιινπ, νη γλώζεηο 

πνπ απνθηήζακε είλαη κόλν ζεσξεηηθέο, ζε πξαθηηθό επίπεδν ηίπνηα. Θα 

έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθό λα έρνπκε πξαθηηθέο αζθήζεηο από ην πξώην 

έηνο θαη κάιηζηα ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο» (ζπλ. 1, άληξαο).  

«…Δληάμεη, κάζακε θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα, αιιά δελ μέξσ αλ ζα 

κπνξνύζα λα αληαπεμέιζσ ζε κία πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Ννκίδσ όηη 
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ρξεηάδεηαη εκπεηξία θαη γλώζεηο πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» (ζπλ. 

12, γπλαίθα).  

Κάπνηνη πξνζζέηνπλ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα πξαθηηθά:  

«Δκείο θάλακε κόλν έλα κάζεκα θαη έλα κάζεκα δελ αξθεί, γηαηί γίλεηαη 

κόλν ζεσξεηηθά θαη δελ εθαξκόδεηαη θαη ζηελ πξάμε, γηαηί ε πξάμε από ηε 

ζεσξία απέρεη πάξα πνιύ, θη αλ απηά πνπ αθνύκε δελ κπνξνύκε λα ηα 

εθαξκόζνπκε θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη ηειηθά θάηη νπηνπηθό. Άξα ζα 

έπξεπε λα γίλνπλ πεξηζζόηεξα καζήκαηα θαη κάιηζηα πξαθηηθά» (ζπλ. 3, 

γπλαίθα). 

«…Πξέπεη λα έρνπκε πξαθηηθή άζθεζε, όρη κόλν παπαγαιία, δηαβάδσ ην 

βηβιίν, δίλσ θαη ηίπνηα άιιν» (ζπλ. 4, γπλαίθα). 

«Όρη, ζίγνπξα έρσ ειιείςεηο. Τν κάζεκα είλαη ζεσξεηηθό θαη ρξεηάδεηαη θαη 

ε πξαθηηθή άζθεζε, πεξηζζόηεξν από ηε ζεσξία. Ζ αιήζεηα είλαη όηη 

θαηάιαβα ηηο δπζθνιίεο, όηαλ έθαλα κάζεκα ζε θάπνην παηδάθη πνπ ήηαλ 

αιινδαπό θαη είρε αξθεηέο δπζθνιίεο κε ηε γιώζζα θπξίσο. Τόηε θαηάιαβα 

ηηο ειιείςεηο πνπ είρα» (ζπλ. 13, γπλαίθα).  

Σέινο, θάπνηα θνηηήηξηα πξνβαίλεη ζε έλα είδνο απηνθξηηηθήο, θάλνληαο ιφγν 

γηα νιηγσξία θαη αδηαθνξία απφ ηελ πιεπξά ηεο, θαζψο θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηεο ζρνιήο ηεο, ηνλίδνληαο φκσο φηη ζα πξνζπαζήζεη λα 

επαλνξζψζεη ζην άκεζν κέιινλ: 

«…Γελ έρσ ηδέα πώο ζα κπνξέζσ λα δηδάμσ ζε ηάμε κε αιινδαπνύο 

καζεηέο. Βέβαηα, δελ θηαίεη κόλν ην Παλεπηζηήκην, θηαίσ θη εγώ. Γελ έδεημα 

ην απαξαίηεην ελδηαθέξνλ, ώζηε λα κάζσ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα πάλσ ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Θα πξνζπαζήζσ λα θαιύςσ ηα θελά ζην κέιινλ, 

ίζσο κε θάπνην κεηαπηπρηαθό, ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο» (ζπλ. 2, γπλαίθα).  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ εκθαλίδεηαη λα γλσξίδεη ηα κνληέια δηδαζθαιίαο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κία πνιχρξσκε ηάμε θαη θάλνπλ ιφγν γηα κέζνδν project, 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, δηαζεκαηηθφηεηα θαη εξγαζία ζε κεηθηέο θαη 

αλνκνηνγελείο νκάδεο. Ζ γλψζε ησλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο απφ ηνπο θνηηεηέο ήηαλ 

πνιχ ελζαξξπληηθφ, γηαηί ε επηινγή απηψλ ησλ κεζφδσλ, θαη δε ηνπ 



 

[91] 

 

νκαδνζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο «ππνδειψλεη πξνζήισζε ζηηο αμίεο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» (Νηθνιάνπ, 2005). «Δίλαη 

αλαγλψξηζε ηνπ ζρνιείνπ ηεο έληαμεο, ηνπ ρνιείνπ γηα Όινπο, σο πξνυπφζεζεο γηα 

κία εθπαίδεπζε πνπ ζα δηαζθαιίδεη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε ζε φια ηα 

παηδηά, αλεμαξηήησο ησλ βηνινγηθψλ ή θνηλσληθψλ ηνπο αθεηεξηψλ» (Νηθνιάνπ, 

2005).  

Σα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε εζλνπνιηηηζκηθή 

πνηθηιία ζηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ δείρλνπλ απνδνρή απφ ηνπο θνηηεηέο 

ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε, φινη ζπκθσλνχλ φηη ε 

αλνκνηνγέλεηα κφλν ζεηηθά νθέιε κπνξεί λα έρεη γηα ηνπο καζεηέο. Έηζη, πηζηεχνπλ φηη 

ππάξρεη αληαιιαγή απόςεσλ θαη πνιηηηζκώλ (ζπλ. 2, γπλαίθα), φηη … καζαίλεηο λα 

ζέβεζαη ηνλ «άιιν», ηνλ δηαθνξεηηθό θαη λα ζπλππάξρεηο καδί ηνπ (ζπλ. 4, γπλαίθα), ηα 

παηδηά απνθηνύλ πεξηζζόηεξεο παξαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο, γίλνληαη πην αλεθηηθά θαη 

αλνηρηόκπαια… θάηη πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηεί, γηαηί ε θνηλσλία καο είλαη πνιππνιηηηζκηθή 

(ζπλ. 6, γπλαίθα). 

Βέβαηα θάπνηνη αλαγλσξίδνπλ ηνλ πξσηεχνληα ξφιν πνπ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ν δάζθαινο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλνο θαη λα δηδάζθεη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ θιίκα θαη λα εκπλέεη ζηνπο καζεηέο ηνπ εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα. 

Δπηπιένλ, ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα απαιιαρζεί απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα επηηεπρζεί ε δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 «Σίγνπξα λαη. Αιιά πξέπεη λα ην ςάρλεη θαη ν εθπαηδεπηηθόο, λα έρεη γλώζεηο 

πάλσ ζηνλ ηνκέα απηόλ, λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο, λα δεκηνπξγεί ην 

θαηάιιειν θιίκα, λα ληώζνπλ εκπηζηνζύλε θαη αζθάιεηα. Βέβαηα, παίδεη 

ξόιν θαη ε θνηλσλία, νη άιινη γνλείο. Θα πξέπεη λα αιιάμνπλ, λα κελ είλαη 

πξνθαηεηιεκκέλνη, λα κελ έρνπλ ζηεξεόηππα θαη λα εκπηζηεπηνύλ ην δάζθαιν 

γηα λα ππάξμεη ζσζηή επηθνηλσλία» (ζπλ. 1, άληξαο).  

«Να κελ είλαη πξνθαηεηιεκκέλε (ε θνηλσλία) απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο θαη 

λα κελ ζεσξεί όηη θηαίλε απηνί γηα ό, ηη ζπκβαίλεη» (ζπλ. 5, άληξαο).  
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«Σίγνπξα, νη καζεηέο απνθηνύλ εκπεηξίεο θαη γλσξίδνπλ λένπο πνιηηηζκνύο, 

ήζε, έζηκα, παξαδόζεηο θαη θνπιηνύξεο. Βέβαηα, γηα λα γίλνπλ όια απηά, 

παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ν εθπαηδεπηηθόο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαξηηζκέλνο, λα γλσξίδεη από δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, έηζη ώζηε νη 

καζεηέο λα αηζζαλζνύλ άλεηα κεηαμύ ηνπο θαη λα γίλνπλ νκάδα, παξά ηηο 

όπνηεο δηαθνξέο ηνπο» (ζπλ. 10, γπλαίθα). 

«Βέβαηα, εκπινπηίδεη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ, αξθεί λα είλαη θαη ν 

ζσζηόο δάζθαινο. Γειαδή, λα ζέβεηαη ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

θαηαγσγή, λα απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη λα κελ έρεη 

πξνθαηαιήςεηο. Δπίζεο, λα επηδείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

λα ηνπο αληηκεησπίδεη ηζόηηκα» (ζπλ. 11, γπλαίθα). 

Απόςεηο ησλ θνηηεηώλ πάλσ ζε ζέκαηα αεηθόξνπ εθπαίδεπζεο 

Ο δεχηεξνο θχξηνο άμνλαο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είρε σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Σν Τ.ΠΑΗ.Θ κε εγθπθιίνπο ηνπ, κεηά ηε δηάζθεςε ηεο 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε γηα ηελ αεηθνξία ην 1997 (βι. 

παξαπάλσ) εζηηάδεη ζηελ αεηθνξία θαη ηε δεθαεηία γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηελ 

εθπαίδεπζε (Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε, 2007). Θα πξέπεη ζ‘ απηφ ην ζεκείν λα 

επηζεκάλνπκε φηη νη θνηηεηέο δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο 

αεηθνξίαο, γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη λα είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ηνπο 

κνλνιεθηηθνί θαη ιαθσληθνί, ελψ είλαη αξθεηέο νη θνξέο πνπ απαληνχλ κε εξψηεζε, 

γηαηί δελ γλσξίδνπλ λα απαληήζνπλ. Δπίζεο, αξθεηνί απφ απηνχο πνπ δελ γλσξίδνπλ λα 

απαληήζνπλ, ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο δεηνχζαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα λα εμεγήζεη ηελ 

έλλνηα ηεο αεηθνξίαο.  

Ζ πξψηε εξψηεζε ζηελ νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη ήηαλ 

«αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο καζήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αεηθνξία». Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ, ζπγθεθξηκέλα έληεθα (11) θνηηεηέο απφ 

ηνπο δεθαέμη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

θαλέλα κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαη 

πξνθαιεί αξλεηηθή εληχπσζε, γηαηί ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 
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αεηθνξία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ζπδεηήζεσλ ζε θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ηνπιάρηζηνλ εδψ θαη δχν δεθαεηίεο. 

Απηνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία δειψλνπλ 

φηη ήηαλ επηιεγφκελν. Υξήδεη ζρνιηαζκνχ ην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία, αλαθέξνληαη ζε καζήκαηα πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, ηφζν ν ηίηινο ηνπο, φζν θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ: 

«Παξόκνην, πνπ έρεη ηελ ίδηα βάζε, λνκίδσ, ιεγόηαλ «Πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα», ην έθαλε ν … θαη ήηαλ επηιεγόκελν. Τν παξαθνινύζεζα ζην 1
ν
 

έηνο» (ζπλ. 2, γπλαίθα). 

«Ννκίδσ ήηαλ έλα κάζεκα επηινγήο πνπ είρε ζρέζε κε ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε, εγώ όκσο δελ ην είρα παξαθνινπζήζεη, γηαηί δελ κε ελδηέθεξε θαη 

ηόζν, ήηαλ θαη επηιεγόκελν, είρα παξαθνινπζήζεη έλα άιιν παξόκνην πνπ 

ήηαλ ππνρξεσηηθό θαη είρε ζρέζε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη είρε 

έλα κηθξό θνκκάηη κε ηελ αεηθνξία» (ζπλ. 3, γπλαίθα). 

«Ναη. Τν έλα ήηαλ νη «Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα» πνπ έθαλε ν ….θαη ήηαλ 

ππνρξεσηηθό λνκίδσ θαη είρε γηα ηελ αεηθνξία πξάγκαηα, ήηαλ ζην Β΄ 

εμάκελν». (ζπλ. 5, άληξαο). 

Ζ θνηηήηξηα πνπ έρεη ηειεηψζεη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ θαη θνηηά 

ζην Σκήκα κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο δειψλεη φηη ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ δελ 

έρεη αθφκε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζρεηηθφ κάζεκα: 

 «Με ην πεξηβάιινλ, δειαδή; Ναη. Σηε ζρνιή Νεπηαγσγώλ, δύν. Τν έλα 

ιεγόηαλ «Πεξηβαιινληηθή αγσγή», ην άιιν δελ ην ζπκάκαη, από ηα νπνία ην 

έλα ήηαλ ππνρξεσηηθό θαη ην άιιν επηιεγόκελν». (ζπλ. 4, γπλαίθα). 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ηελ χπαξμε ή κε εξγαζηεξίνπ γηα ηελ αεηθνξία ή 

δηαθφξσλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη νρηψ (8) θνηηεηέο απαληνχλ φηη δελ ππάξρεη 

ηέηνηνπ είδνπο εξγαζηήξην, νχηε πξνγξάκκαηα γηα ηελ αεηθνξία, ελψ νη έμη (6) δελ 

γλσξίδνπλ λα απαληήζνπλ. Μφλν δχν (2) απφ ηηο θνηηήηξηεο ζπλεηξκηθά ζθέθηνληαη ην 

εξγαζηήξη Φπζηθήο, ην νπνίν, φπσο δηθαηνινγνχλ, έρεη ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ην 

πεξηβάιινλ έρεη ζρέζε κε ηελ αεηθνξία. Οη παξαθάησ απαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο: 
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«Υπάξρεη έλα Δξγαζηήξη Φπζηθήο, έρεη ζρέζε κε ηελ αεηθνξία, ε»; (ζπλ. 4, 

γπλαίθα). 

«Όρη, δελ γλσξίδσ λα ππάξρνπλ, από όζν μέξσ. Δθηόο αλ ελλνείηε ην εξγαζηήξη 

Φπζηθήο, γηαηί ε αεηθνξία έρεη ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη άξα κε ηε Φπζηθή». 

(ζπλ. 14, γπλαίθα). 

Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε «αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, εκεξίδεο ή 

ζπλέδξηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξία», νη δεθαπέληε (15) θνηηεηέο απφ ηνπο 

δεθάμη δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα ζρεηηθφ ζεκηλάξην, είηε γηαηί 

δελ έηπρε, είηε γηαηί δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ζην Παλεπηζηήκην ή ζηελ πφιε πνπ 

θνηηνχλ. Μφλν κία (1) θνηηήηξηα αλαθέξεη φηη έθαλαλ θάπνηεο εξγαζίεο ζην κάζεκα 

«Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα», πνπ αθνξνχζαλ ην πεξηβάιινλ, ελψ κία άιιε αλαθέξεη 

φηη παξαθνινχζεζε θάπνηνπ είδνπο ζεκηλάξην, φηαλ θάπνηνο θαζεγεηήο θάιεζε 

θάπνηνλ αξκφδην λα ηνπο κηιήζεη ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία. Δληχπσζε καο πξνθαιεί 

φκσο φηη δελ ζπκάηαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο λα καο δψζεη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζεκηλαξίνπ: 

«Ναη. Κάπνηνο θαζεγεηήο θάιεζε θάπνηνλ θαη καο κίιεζε ζην παλεπηζηήκην, 

ήηαλ θάηη ζαλ ζεκηλάξην. Γελ ζπκάκαη αθξηβώο, ήηαλ ζηελ αξρή, δελ έδσζα 

θαη πνιιή ζεκαζία γηα λα πσ ηελ αιήζεηα». (ζπλ. 7, γπλαίθα). 

Απφ ηελ αξρή ινηπφλ ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αεηθνξία νη θνηηεηέο θαίλεηαη φηη 

ζπλδένπλ ηελ αεηθνξία κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζή ηεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ζεσξνχλ φηη ην ηκήκα δελ έρεη 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο. Κάπνηα θνηηήηξηα δειψλεη φηη δελ έρεη 

ζθεθηεί πνηέ θάηη ηέηνην, γηαηί δελ ηεο είλαη νηθεία ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο:  

«Όρη, ηδηαίηεξα, ηώξα κε έλα κάζεκα, λνκίδσ όηη δελ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα 

πξνζαλαηνιηζκό ζηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο» (ζπλ. 2, γπλαίθα). 

«Τη λα ζαο πσ, δελ μέξσ, δελ ην έρσ ζθεθηεί πνηέ» (ζπλ. 7, γπλαίθα). 

Οη δεθαπέληε (15) απφ ηνπο δεθαέμη (16) θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία θαη ηηο αμίεο ηεο θαη 

απηά ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη φρη επηιεγφκελα, γηα λα ηα επηιέγνπλ φινη νη 

θνηηεηέο. Άιινη πάιη θάλνπλ ιφγν γηα ηα καζήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ: 
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 «Μάιινλ όρη, δελ πξνζθέξνληαη, θη αλ πξνζθέξνληαη, δελ είλαη 

ππνρξεσηηθά, νπόηε δελ ηα επηιέγνπκε» (ζπλ. 7, γπλαίθα). 

«Γελ ππάξρνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία, κήπσο ελλνείηε ην 

πεξηβάιινλ»; (ζπλ. 8, γπλαίθα). 

«Γελ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ λα αλαθέξνληαη ζηελ αεηθνξία, ηνπιάρηζηνλ 

εγώ δελ μέξσ. Δθηόο θη αλ ελλνείηε ηα καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ» (ζπλ. 13, γπλαίθα). 

«Κάλακε θάπνηα καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζεσξεηηθά» (ζπλ. 15, γπλαίθα). 

Μφλν κία θνηηήηξηα δειψλεη ηθαλνπνηεκέλε κε ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ αεηθνξία θαη πηζηεχεη φηη ην ηκήκα κάιινλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο: 

«Δεεε, εληάμεη θάλνπκε θάπνηα καζήκαηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 

Φπζηθή, νηθνινγία θαη πεξηβάιινλ… λνκίδσ όηη είλαη ηθαλνπνηεηηθά» (ζπλ. 

14, γπλαίθα).  

Αθνινπζνχλ εξσηήζεηο πνπ απεπζχλζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ηελ 

εξψηεζε «φηαλ αθνχο ηνλ φξν «Αεηθνξία», πνηεο έλλνηεο ζνπ έξρνληαη ζην κπαιφ;», 

αλαθέξζεθαλ φξνη, φπσο «νηθνλνκηθή αλάπηπμε», «πεξηβάιινλ», «πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο», «νηθνινγία», «νηθνλνκία», «ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο», 

«πξφνδνο», «νηθνζπζηήκαηα», «αλεκφκπινη», «θίλεζε κε αέξα» θαη «θχζε». Κάπνηνο 

θνηηεηήο αλέθεξε «πάληα λα θέξλνπκε θάηη ζην θαιύηεξν δπλαηόλ επίπεδν» (ζπλ. 16, 

άληξαο). Σέζζεξηο απφ ηνπο θνηηεηέο δελ γλψξηδαλ θαζφινπ λα απαληήζνπλ:  

«Να πσ ηελ αιήζεηα δελ μέξσ ηνλ αθξηβή νξηζκό θαη ζαλ ιέμε κνπ είλαη ιίγν 

άγλσζηε, αιιά όηαλ ηελ αθνύσ κνπ έξρεηαη ζην κπαιό θάηη ζε ζρέζε κε ην 

«πεξηβάιινλ», κε ηε «θύζε», θάηη ηέηνην» (ζπλ. 4, γπλαίθα). 

«Γελ κνπ έξρεηαη θάηη, γηαηί δελ μέξσ ηη ζεκαίλεη» (ζπλ 7, γπλαίθα). 

Κάπνηα θνηηήηξηα πξνζπαζεί λα «αλαθαιχςεη» εηπκνινγηθά ηνλ φξν ηεο 

αεηθνξίαο γηα λα θαηαιάβεη κε πνηεο έλλνηεο ζρεηίδεηαη.  
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«Αεηθνξία. Τν αεί- μέξσ όηη είλαη πάληα…πξνζπαζώ λα ην αλαιύζσ ηώξα 

ζηα ζπλζεηηθά. Αεηθνξία. Λνγηθά ην –θνξία έξρεηαη από ην ξήκα «θέξσ», 

ππνζέησ. Πξώηε θνξά ηελ αθνύσ απηή ηε ιέμε. Αεηθνξία. Τώξα λα θέξλεηο 

γηα πάληα δελ μέξσ θάηη..δελ ην ’ρσ μαλαθνύζεη. Γελ κπνξώ λα ην 

πξνζδηνξίζσ επαθξηβώο» (ζπλ. 12, γπλαίθα). 

εκαληηθή έιιεηςε ελεκέξσζεο παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, έθθξαζε πνπ ζην λνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη κε ζρεηηθνχο φξνπο, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ θαη ε ξχπαλζή ηνπ. Έλαο 

θνηηεηήο, αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ρξήζε πεγψλ ελέξγεηαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη δελ ζα ηεζεί ζε θίλδπλν κειινληηθά ε ηζνξξνπία ηεο θχζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

νξηζκφο πιεζηάδεη αξθεηά ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, πεξηέρεη φκσο κφλν ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηεο δηάζηαζε (… θάηη κε ην πεξηβάιινλ;-ζπλ. 3, γπλαίθα), θάηη ζην 

νπνίν εζηηάδεη κεγάιε κεξίδα ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο: 

«Ννκίδσ πσο είλαη πώο κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ην πεξηβάιινλ κε 

ηέηνην ηξόπν πνπ, λαη κελ λα έρνπκε θάπνην ρξεκαηηθό εηζόδεκα, αιιά, 

ρσξίο λα ην κνιύλνπκε θαη λα ην ξππαίλνπκε» (ζπλ. 2, γπλαίθα). 

«Να πσ ηελ αιήζεηα δελ μέξσ ηνλ αθξηβή νξηζκό θαη ζαλ ιέμε κνπ είλαη ιίγν 

άγλσζηε, αιιά όηαλ ηελ αθνύσ κνπ έξρεηαη ζην κπαιό θάηη ζε ζρέζε κε ην 

«πεξηβάιινλ», κε ηε «θύζε», θάηη ηέηνην» (ζπλ. 4, γπλαίθα). 

«Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε από ηε θύζε πεγέο ελέξγεηαο, ρσξίο κειινληηθά λα 

επεξεαζηεί ε ηζνξξνπία ζηε θύζε» (ζπλ. 5, άληξαο).  

«Κάηη κε ην πεξηβάιινλ, ηε θύζε θαληάδνκαη. Γελ είκαη ζίγνπξε όηη έρσ 

αθνύζεη ηνλ όξν πάιη» (ζπλ. 9, γπλαίθα). 

«… πώο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο πεγέο ηνπ πεξηβάιινληνο κε κέηξν 

ρσξίο λα ην θαηαζηξέθνπκε απηό αθξηβώο λαη (ζπλ. 10, γπλαίθα). 

«Αεηθνξία είλαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ αλαλεώζηκσλ 

θπζηθώλ πόξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αλαγθώλ , ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ην πεξηβάιινλ» (ζπλ. 14, γπλαίθα). 

Μία θνηηήηξηα ζεσξεί φηη αεηθνξία είλαη ε «αλάπηπμε»¨(ζπλ. 11, γπλαίθα), ελψ 

έλαο θνηηεηήο δίλεη σο νξηζκφ ηελ «νηθνλνκηθή αλάπηπμε» (ζπλ. 1, άληξαο), ε νπνία 

φκσο βνεζάεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Βέβαηα, θαζφινπ ακειεηέν δελ 
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είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ (1/4 ηνπ δείγκαηνο) πνπ δελ έρνπλ αθνχζεη ηελ έλλνηα 

«αεηθνξία» θαη δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ θαζφινπ απηήλ ηελ εξψηεζε.  

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πξνπηπρηαθνχο δαζθάινπο δελ γλσξίδνπλ ηνπο 

ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε αεηθνξία (νη 7 απφ ηνπο 16). Όινη νη ππφινηπνη 

αλαθαινχλ έλλνηεο θαη φξνπο ζρεηηθνχο κε ην πεξηβάιινλ, ηε «δηαρείξηζε πόξσλ» (ζπλ. 

2, γπλαίθα), ηε «κόιπλζε ηνπ λεξνύ», «ηε ξύπαλζε ζηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά», «ηελ 

ηξύπα ηνπ όδνληνο», «ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» (ζπλ. 15, γπλαίθα), ηηο «πεγέο 

ελέξγεηαο» (ζπλ. 10, γπλαίθα), ηα «νηθνζπζηήκαηα» (ζπλ. 14, γπλαίθα) θαη γεληθά ηε 

«θύζε» (ζπλ. 16, άληξαο). Μφλν έλαο απφ ηνπο θνηηεηέο δηαθξίλεη ηνπο ηνκείο ηεο 

αεηθνξίαο ζε «νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηθό» (ζπλ. 1, άληξαο), πνπ καο ζπκίδεη 

ηνπο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ηνπο αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ή 

λα κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

Καηφπηλ νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

αλ αηζζάλνληαη φηη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη αλ αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη κέρξη ηψξα. ηελ εξψηεζε απηή ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ληψζεη αλεπαξθήο λα δηδάμεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο: «Όρη, 

έρσ θελά ζην ζέκα ηεο αεηθνξίαο» (ζπλ. 4, γπλαίθα). Άιινη πάιη θάλνπλ ιφγν γηα ην 

ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη γηα ην ρξένο πνπ έρεη λα επαηζζεηνπνηεί ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζε ζέκαηα, φρη κφλν ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε 

θνηλσληθά δεηήκαηα, κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη κειινληηθνχο πνιίηεο κε θξηηηθή 

ζθέςε θαη ζπλείδεζε: 

«Όρη. Γελ έρσ γλώζεηο πάλσ ζην ζέκα. Βέβαηα, θαηαιαβαίλσ όηη είλαη 

ζεκαληηθό, γηαηί ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο 

γηα ην πεξηβάιινλ, ηε κόιπλζε, ηηο πεγέο ελέξγεηαο» (ζπλ. 12, γπλαίθα).  

«Όρη, δελ ζα κε βνεζήζεη. Σαλ κειινληηθόο εθπαηδεπηηθόο λνκίδσ όηη ζα 

πξέπεη λα δηαζέησ γλώζεηο πάλσ ζε ζέκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ώζηε λα δηακνξθώζσ ζηνπο καζεηέο ζηάζεηο θαη απόςεηο πνπ 

ζα ηνπο θάλνπλ ππεύζπλνπο θαη κε θξηηηθή ζθέςε γηα λα κελ κνιύλνπλ ην 

πεξηβάιινλ. Μάιινλ κόλε κνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζώ γηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα» (ζπλ. 13, γπλαίθα).  
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Άμηα ιφγνπ είλαη θαη ε άπνςε φηη ν θάζε θνηηεηήο έρεη πξνζσπηθή επζχλε γηα 

ηηο γλψζεηο πνπ απνθηά ή πνπ δελ απνθηά θαη νη ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ, φπσο αθξηβψο 

θαη παξαπάλσ, νθείινληαη ζηε δηθή ηνπ νιηγσξία ή αδηαθνξία, αλαθέξνληαο θαη ηε 

«δηά βίνπ» εθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ν θάζε δάζθαινο: 

«Βέβαηα ζα πξέπεη θαη εγώ, όηαλ δηδάμσ, λα ελεκεξσζώ πεξηζζόηεξν γηα 

θάπνηα ζέκαηα, λα θάλσ δηάθνξα projects, θπξίσο ζηελ επέιηθηε δώλε θαη 

ζηα άιια καζήκαηα, πνπ λα αθνξνύλ ηελ αλαθύθισζε, ην πεξηβάιινλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζσ ηνπο καζεηέο. Θέισ λα πσ όηη ν θάζε 

εθπαηδεπηηθόο, πέξα από ην ηη ηνπ πξνζθέξεη ην Παλεπηζηήκην, έρεη θαη 

πξνζσπηθή επζύλε, όηαλ δηδάζθεη λα καζαίλεη δηαξθώο πξάγκαηα, κηαο θαη ε 

θνηλσλία αιιάδεη θαη πξέπεη λα είκαζηε κε “ηελησκέλεο θεξαίεο” ζπλέρεηα» 

(ζπλ. 14, γπλαίθα).  

ην παξαπάλσ απφζπαζκα γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ επέιηθηε δψλε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη projects θαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα πγείαο, πεξηβάιινληνο ή 

πνιηηηζηηθά θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ αθχπληζε ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξα θνηλσληθά 

δεηήκαηα θαη λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ελεξγνχο πνιίηεο. 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ νη πξνπηπρηαθνί 

δάζθαινη, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

ππάξρεη θαη εδψ ε αίζζεζε φηη ηα καζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αεηθνξία είλαη 

ιηγνζηά (κφλν 1, φπσο είδακε θαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ). Δπηπξνζζέησο, ζα έπξεπε λα 

είλαη ππνρξεσηηθά γηα λα αθνξνχλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θνηηεηέο θαη λα γίλνληαη κε 

βησκαηηθφ ηξφπν:  

«Ναη, ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξα, όπσο είπα θαη πξηλ, θαη 

ππνρξεσηηθά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινύζεζε, 

δει. κε απνπζίεο, γηαηί ππάξρνπλ θαη νη θνηηεηέο πνπ δελ έξρνληαη πνηέ ζηα 

καζήκαηα θαη παίξλνπλ ζεκεηώζεηο ζηελ εμεηαζηηθή από ηνπο άιινπο γηα λα 

δώζνπλ ην κάζεκα. … Σθεθηείηε όηη θαη ην κάζεκα πνπ παξαθνινύζεζα ήηαλ 

επηιεγόκελν, δειαδή δελ ην έρνπλ πάξεη όινη νη θνηηεηέο, άξα νη 

πεξηζζόηεξνη δελ γλσξίδνπλ νύηε θαλ απηά ηα ιίγα πνπ ζαο είπα εγώ. Δπίζεο, 

ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαη ζπλδπαζκόο ζεσξίαο κα ηελ πξάμε, όπσο είπα θαη 

πξηλ»» (ζπλ. 2, γπλαίθα).  



 

[99] 

 

«Με πεξηζζόηεξα καζήκαηα, ίζσο εξγαζηήξηα πνπ ζα καο ελεκεξώλνπλ ζε 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθά, κε βησκαηηθέο δξάζεηο, π.ρ. αλαθύθισζε πνπ ζα 

εκπιεθόκαζηε θαη εκείο νη ίδηνη» (ζπλ. 12, γπλαίθα). 

Ζ απνπζία ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε είλαη θαη εδψ εκθαλήο. Οη 

θνηηεηέο επηζεκαίλνπλ φηη κφλν ε ζεσξία δελ επαξθεί θαη φηη ρξεηάδεηαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή ζε ηάμεηο, «… απηό πνπ είπα θαη πξηλ, ιείπεη ε πξαθηηθή, δελ ππάξρεη ζύλδεζε 

αλάκεζα ζηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε» (ζπλ. 15, γπλαίθα).  

ύλδεζε δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη αεηθόξνπ εθπαίδεπζεο 

Ο ηειεπηαίνο θχξηνο άμνλαο ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο επηρείξεζε λα 

δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξία. Οη 12 απφ ηνπο 16 θνηηεηέο δελ γλσξίδνπλ 

αλ ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία ηαχηηζεο αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο θαη θάπνηνη 

ζπκπεξαίλνπλ φηη «Μάιινλ, ζα ππάξρνπλ, αθνύ ην ξσηάηε» (ζπλ. 4, γπλαίθα), ή «Γελ 

μέξσ θαζόινπ, πξαγκαηηθά. Μάιινλ γηα λα ξσηάηε, ππάξρεη ζύλδεζε, αιιά δελ 

θαηαιαβαίλσ πνηεο είλαη νη θνηλέο έλλνηεο αλάκεζα ζηηο δύν έλλνηεο» (ζπλ. 2, άληξαο), 

ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα δψζνπλ κία πην ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. Παξ‘ φια απηά, 

θάπνηνη απνπεηξψληαη λα δψζνπλ ηα ζεκεία ζχγθιηζεο ησλ δχν ελλνηψλ. Οη παξαθάησ 

απαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο: 

«Σε κία επξύηεξε έλλνηα ζα κπνξνύζα λα πσ όηη ε δηαπνιηηηζκηθόηεηα, όπσο 

αλέθεξα, είλαη ε ηζόηεηα ησλ πνιηηηζκώλ. Ζ αεηθνξία πάιη είλαη ε αλάπηπμε, 

θάπσο έηζη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκώλ» (ζπλ. 1, άληξαο).  

«Τώξα κνπ έξρεηαη ε Γε, νη άλζξσπνη ζε έλα πεξηβάιινλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα πγηέο πεξηβάιινλ, ρσξίο κόιπλζε, από δηάθνξεο εζληθόηεηεο» (ζπλ. 2, 

γπλαίθα). 

«Μέζα από ηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα, καζαίλεηο λα ζέβεζαη νξηζκέλα 

πξάγκαηα, ην πεξηβάιινλ είλαη κέζα ζε απηά» (ζπλ. 5, άληξαο). 

«… ην κόλν ηξόπν πνπ κπνξώ λα ζπλδέζσ ηελ αεηθνξία κε ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη όηη ην λα ρξεζηκνπνηνύκε ην πεξηβάιινλ, ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο γεληθά πνπ καο δίλνληαη κε κέηξν, έρεη όθεινο ζε 

όινπο ηνπο πνιηηηζκνύο θαη είλαη ζέκα λνκίδσ γεληθό, παγθόζκην νπόηε λαη, 
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ζπλδέεηαη κε ηελ Γηαπνιηηηζκηθόηεηα, επεηδή είλαη ζέκα πνπ καο αθνξά 

όινπο. Ννκίδσ γη’ απηό πην πνιύ» (ζπλ. 10, γπλαίθα). 

Μφλν κία θνηηήηξηα αλαθέξεη ηα θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξία ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηεο, ζεσξψληαο φηη είλαη 

ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ πνιηηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο:  

«Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δηδάζθεη ηνπο καζεηέο λα απνδέρεηαη ν έλαο 

ηνλ άιιν θαη λα επαηζζεηνπνηνύληαη σο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ. Ζ 

κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ άιινπ απνηειεί πξνϋπόζεζε 

κηαο βηώζηκεο αεηθνξίαο θαη ζπλεπώο ε κέξηκλα είλαη ην θνηλό ζεκείν ησλ 

δύν απηώλ ζθνπώλ. …άξα θνηλέο έλλνηεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ, ε 

επαηζζεηνπνίεζε» (ζπλ. 14, γπλαίθα).  

Αθνινπζεί ε εξψηεζε «αλ γλσξίδνπλ πνηα απφ ηηο δχν έλλνηεο, ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξία είλαη επξχηεξε απφ ηελ άιιε». Οη κηζνί θνηηεηέο 

δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ λα απαληήζνπλ. Οη έμη (6) θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη είλαη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα επξχηεξε ηεο αεηθνξίαο θαη κφλν δχν (2) θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη ε 

αεηθνξία είλαη επξχηεξε έλλνηα. Απηφ είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλν, αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απνδίδνπλ ζηελ 

αεηθνξία κφλν ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο δηάζηαζε θαη ζπλεπψο αεηθνξία ζεκαίλεη γη‘ 

απηνχο πεξηβάιινλ. ε δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε αλ κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, δείρλνπλ αδπλακία λα απαληήζνπλ. 

Δίλαη ινηπφλ νινθάλεξν φηη νη θνηηεηέο δελ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηηο δχν 

έλλνηεο, δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη αεηθνξία, ελψ είλαη απηνλφεην φηη απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηηο ειιηπείο γλψζεηο πνπ έρνπλ θπξίσο πάλσ ζε ζέκαηα αεηθνξίαο. 
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4. ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα δίλνληαη παξαθάησ, 

απαληψληαο ζην θάζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  

4.1. Πώο πεξηγξάθνπλ θαη αληηιακβάλνληαη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, όπσο απηή παξέρεηαη ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

ζήκεξα; 

ε ζεκαληηθφ πνζνζηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ αθνχζεη ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη φινη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

κάζεκα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Γη‘ απηφ θαη ζε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα 

κηιήζνπλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, λα δψζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο, θαζψο επίζεο 

θαη έλλνηεο πνπ είλαη αιιειέλδεηεο κε ην ζέκα, φπσο «ίζεο επθαηξίεο», 

«δηαθνξεηηθφηεηα», «δηαθξίζεηο», «ξαηζηζκφο», «αιινδαπνί καζεηέο», «πξφζθπγεο», 

«κεηαλάζηεο», «αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» θαη «θνηλσληθά ζέκαηα, θνπιηνχξεο θαη 

δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί». Χζηφζν, αξθεηνί θαίλεηαη λα ζπγρένπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη λα ηεο απνδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, 

αθνχ παξαιείπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ.  

Ζ χπαξμε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ, απνηππψλεηαη ζεηηθά ζηηο 

απφςεηο ησλ θνηηεηψλ, αλ θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ γλσξίδεη ην ιφγν χπαξμήο ηνπ ή 

πηζηεχεη φηη αθνξά κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

ηάμεηο. Γη‘ απηφ θαη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Όζνλ αθνξά ην δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηκήκαηνο νη απφςεηο 

δηίζηαληαη, θαζψο αξθεηνί ληψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηφζν απφ ηα 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα, φζν θαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, νη νπνίνη δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ, είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη θαη κε πξνζπκία αληηκεησπίδνπλ 

νπνηαδήπνηε δπζθνιία ησλ θνηηεηψλ ηνπο. Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη πνπ 

αηζζάλνληαη φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα πνπ λα αθνξνχλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηα νπνία ζα ήηαλ βησκαηηθά θαη εξγαζηεξηαθνχ ηχπνπ γηα 

λα ππνρξενχληαη λα ηα παξαθνινπζνχλ φινη νη θνηηεηέο.  
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4.2. Καηά πόζν αηζζάλνληαη δηαπνιηηηζκηθά επαξθείο θαη ηθαλνί, σο κειινληηθνί 

δάζθαινη, λα αληαπεμέιζνπλ ζε κία ηάμε κε αιινδαπνύο καζεηέο θαη λα 

νξγαλώζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ; 

Οη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ ζε γεληθέο γξακκέο δελ αηζζάλνληαη 

δηαπνιηηηζκηθά επαξθείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη αλαζθαιείο λα δηδάμνπλ ζε ηάμε κε 

καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

εκπεηξίαο θαη ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε αιινδαπνχο καζεηέο. Δπηζεκαίλνπλ ηελ 

έιιεηςε πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηε κε ζχλδεζε ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, αθνχ αξθεηνί 

απφ απηνχο δελ έρεη ηχρεη λα παξαθνινπζήζνπλ ή λα δηδάμνπλ ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα ή 

εκεξίδεο, πξάγκα ην νπνίν ζα ηνπο πξφζζεηε εθφδηα, πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχλ 

δηαπνιηηηζκηθά επαξθείο. 

Θεηηθή εληχπσζε καο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ πξνπηπρηαθψλ 

δαζθάισλ γλσξίδεη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, φπσο είλαη ε κέζνδνο project, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο ζε 

κεηθηέο θαη αλνκνηνγελείο νκάδεο.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ καο πξνθαιεί ε απηνθξηηηθή κεξηθψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

θαηάξηηζε πνπ απνθηά θάπνηνο, είλαη θαη απφξξνηα πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

ζπλεπψο νη φπνηεο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο νθείινληαη ελ κέξεη θαη ζηε δηθή ηνπο 

νιηγσξία ή αδηαθνξία. Αλαγλσξίδνπλ φηη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη θαζνξηζηηθφο θαη 

φηη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εθφδηα θαη γλψζεηο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα δίλεη ίζεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ζα είλαη απαιιαγκέλνο απφ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. Δπίζεο, δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη φηη ην 

επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ έλλνηα ηεο «δηά βίνπ 

εθπαίδεπζεο». 
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4.3. Πνηεο ζεσξνύλ όηη είλαη νη αλάγθεο ηνπο κέρξη ηώξα θαη ηη πξνηείλνπλ 

αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ; 

Οη πξνπηπρηαθνί δάζθαινη εκθαλίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

κέρξη ηψξα ζπνπδέο ηνπο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ. Χζηφζν, θάπνηνη ζεσξνχλ φηη ζα 

έπξεπε λα είλαη πεξηζζφηεξα ζε αξηζκφ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα καζήκαηα ζα έπξεπε λα 

είλαη ππνρξεσηηθά θαη ε δηδαζθαιία λα γίλεηαη κε ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη κε 

ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ζθαηξηθφηεξε θαη αξηηφηεξε εηθφλα 

γχξσ απφ ηα δηαπνιηηηζκηθά δεηήκαηα. 

Τπάξρεη θαη ε άπνςε φηη ην ηκήκα ζα φθεηιε λα επηθεληξψλεηαη ζε γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ άιισλ ιαψλ, ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπο, ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηγισζζία. Δπηπξνζζέησο, ηα καζήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

πην ειθπζηηθά θαη ελδηαθέξνληα, αλ γίλνληαλ βησκαηηθά. Οη θνηηεηέο ηνλίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη 

πξάμεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ εκπεηξία θαη λα αζρνιεζνχλ ζπζηεκαηηθφηεξα κε 

πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ, πέξαλ ησλ καζεκάησλ 

ζηε ζρνιή ηνπο, δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλελφο είδνπο επηκφξθσζε πνπ λα αθνξά 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Θεσξνχλ φηη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ 

θαη εκεξίδσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηαρείξηζε 

ηεο εηεξφηεηαο ζα εκπινχηηδε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζα ηθαλνπνηνχζε ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

ηηο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ηνπο. 
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4.4. Πώο πεξηγξάθνπλ θαη αληηιακβάλνληαη νη πξνπηπρηαθνί δάζθαινη ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο; 

Οη εξσηψκελνη δείρλνπλ λα κελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, 

ελψ νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ε αεηθνξία θαηαπηάλεηαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην πεξηβάιινλ, δειαδή επηθεληξψλνληαη ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα ηεο αεηθνξίαο, 

αγλνψληαο ηειείσο ηηο άιιεο δχν δηαζηάζεηο ηεο: ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ θαινχληαη λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία, απηνί αλαθέξνπλ καζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ελψ νη ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξία είλαη ε 

«δηαρείξηζε πόξσλ», ε «κόιπλζε ηνπ λεξνύ, ε ξύπαλζε ζηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά, ε 

ηξύπα ηνπ όδνληνο, ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ», νη «πεγέο ελέξγεηαο», ηα 

«νηθνζπζηήκαηα» θαη γεληθά ε «θύζε». Θεηηθή εληχπσζε καο πξνθαιεί έλαο θνηηεηήο, 

ν νπνίνο δηαθξίλεη ηελ αεηθνξία ζε ηξεηο ηνκείο, «ηνλ νηθνλνκηθό, ηνλ θνηλσληθό θαη ηνλ 

πνιηηηθό», ρσξίο σζηφζν λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη πεξαηηέξσ απηνχο ηνπο ηνκείο θαη 

έλαο άιινο, ν νπνίνο, παξφιν πνπ απνδίδεη ζηελ αεηθνξία ηε ρξνηά ηνπ πεξηβάιινληνο, 

πξνζεγγίδεη θάπσο πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα, θάλνληαο ιφγν «γηα ρξήζε ησλ πεγώλ 

ελέξγεηαο, ρσξίο όκσο λα επεξεαζηεί κειινληηθά ε ηζνξξνπία ζηε θύζε». Θα ήηαλ 

παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ γλψξηδαλ 

θαζφινπ ηελ έλλνηα θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηελ εμεγήζνπλ εηπκνινγηθά.  

Μεγάιν θνκκάηη ηνπ δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαλέλα 

κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία θαη φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη έλα (1) δειψλνπλ φηη 

ήηαλ επηιεγφκελν. Δπίζεο, δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλελφο είδνπο επηκφξθσζε 

(ζεκηλάξην, ζπλέδξην ή εκεξίδα) ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία, Καηά ζπλέπεηα, ε αληίιεςή 

ηνπο είλαη φηη ην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αμίεο 

ηεο αεηθνξίαο, γεγνλφο πνπ αηηηνινγείηαη, αθνχ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αεηθνξία είλαη ιηγνζηά (κφλν 1, φπσο είδακε ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ) θαη 

επηιεγφκελα. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ ηα επηιέγεη θαη ηα 

παξαθνινπζεί.  
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4.5. Καηά πόζν αηζζάλνληαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ ζύκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν; 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ δελ αηζζάλεηαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλε γηα λα δηδάμεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην ζχγρξνλν 

ζρνιείν, νχηε ληψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη κέρξη 

ηψξα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ αεηθνξία, νχηε θαλελφο είδνπο άιιε επηκφξθσζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ ιίγνη 

θνηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη έλα επηιεγφκελν κάζεκα πνπ έρεη ζρέζε κε 

ην πεξηβάιινλ θαη είλαη ελεκεξσκέλνη πάλσ ζε ζέκαηα, κφλν ηεο κηαο δηάζηαζεο ηεο 

αεηθνξίαο, ηελ πεξηβαιινληηθή, ελψ αγλννχλ παληειψο ηηο άιιεο δχν, ηελ νηθνλνκηθή 

θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε. 

Χζηφζν, δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ην ρξένο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο ηνπ ζε δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, φρη κφλν 

πεξηβαιινληηθά, κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη κειινληηθνχο ελεξγνχο πνιίηεο κε ψξηκε 

θαη θξηηηθή ζθέςε. Γελ παξαιείπνπλ λα κηιήζνπλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο επέιηθηεο 

δψλεο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξα projects κε πνηθίιε 

ζεκαηνινγία κε ζηφρν ηελ αθχπληζε ησλ καζεηψλ.  

Γελ αξλνχληαη θαη ην δηθφ ηνπο κεξίδην επζχλεο πνπ έρνπλ, φζνλ αθνξά ηελ 

απφθηεζε θαηάξηηζεο θαη γλψζεσλ, θαζψο νη φπνηεο αδπλακίεο θαη παξαιείςεηο κπνξεί 

λα νθείινληαη θαη ζηε δηθή ηνπο νιηγσξία ή αδηαθνξία θαη δελ παξαιείπνπλ λα 

αλαθέξνπλ ηε «δηά βίνπ εθπαίδεπζε» πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δαζθάινπ. Δπίζεο, πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξα, βησκαηηθά θαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα κε 

πεξηερφκελν ηελ αεηθνξία σο ηξφπν γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 

βειηηψζνπλ ην επίπεδφ ηνπο. Δπίζεο, γηα κία αθφκε θνξά αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ ηε 

ζχλδεζε ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. 
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4.6. Πώο αληηιακβάλνληαη ηε ζύλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθνξία; 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ αδπλαηνχλ λα απαληήζνπλ αλ ππάξρνπλ 

θνηλά ζεκεία ηαχηηζεο αλάκεζα ζηηο έλλνεο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» θαη «αεηθνξία». 

Διάρηζηνη επηρεηξνχλ λα δηαηππψζνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία ζχγθιηζεο, ρσξίο σζηφζν 

λα κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη πξνπηπρηαθνί 

θνηηεηέο ζσξνχλ φηη δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη επξχηεξε έλλνηα απφ ηελ αεηθνξία, ελψ 

αξθεηνί δπζθνιεχνληαη λα εθθέξνπλ άπνςε. Κάηη ηέηνην είλαη θπζηθά αλακελφκελν, 

θαζψο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο, 

πξνζδίδνπλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε κφλν πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν. 

πλεπψο νη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ έρνπλ ειιηπείο γλψζεηο πάλσ ζε 

δεηήκαηα αεηθνξίαο θαη γη‘ απηφ δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ θνηλά ζεκεία ζχγθιηζεο 

αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο. Απηφ βέβαηα 

πξνθχπηεη απφ ηηο ινγνζηέο γλψζεηο πνπ έρνπλ θπξίσο πάλσ ζε δεηήκαηα αεηθνξίαο. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη δηαμηθηζκψλ αλάκεζα ζηνπο αθαδεκατθνχο, 

σζηφζν νη αιιαγέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, είηε αθνξνχλ ηελ Α/ζκηα, είηε αθνξνχλ ηε 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε, βξίζθνληαη αθφκε ζε εκβξπαθφ ζηάδην (Campani & Gundara, 

1994:8). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ αθνχζεη ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθά καζήκαηα. ε γεληθέο γξακκέο 

κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλδένπλ κε ηηο 

δηαθξίζεηο», ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηηο ίζεο επθαηξίεο, ην ξαηζηζκφ, ηνπο αιινδαπνχο 

καζεηέο, ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

εκθαλίδνληαη κάιινλ αξλεηηθνί φζνλ αθνξά ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

ηκήκαηνο θαη θξίλνπλ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα πνπ λα 

αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηα νπνία ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθά θαη 

ίζσο λα δηδάζθνληαη κε ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ θαη κε ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, 

ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά φινη γηα λα έρνπλ πιεξέζηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε 

εηθφλα. Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη νη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηκήκαηνο, ηφζν απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, ζεσξψληαο ηα 

αξθεηά, φζν θαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ηνπο 

θνηηεηέο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα. 

ηελ πξφζιεςε ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ ε έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. ρεδφλ θαζνιηθή είλαη ε 

άπνςε ησλ θνηηεηψλ φηη ε νξγάλσζε πξαθηηθψλ αζθήζεσλ δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε ζρνιεία αληηκεησπίδεη ζνβαξέο ειιείςεηο θαη δπζθνιίεο. Αδπλακίεο 

θαη ειιείςεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηα καζήκαηα πνπ εθνδηάδνπλ θαηάιιεια ηνπο 

ππνςήθηνπο δαζθάινπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζηε δηδαθηηθή κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο, φπσο επίζεο θαη λα δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

αεηθνξίαο. 

Ζ ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ απνηππψλεηαη ζεηηθά ζηηο ζηάζεηο ησλ 

ηειεηφθνηησλ, αλ θαη ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ δελ γλσξίδεη θαλ ην 
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αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ. Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαζηήξην δελ ηνπο αθνξά, ελψ πηζηεχνπλ φηη αθνξά κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

δηδάζθνπλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Παξά ηαχηα, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

βειηίσζεο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη δηαθαίλεηαη κία ειιηπήο παξνρή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, 

θαζψο θαη κία αλαζθάιεηα λα αλαιάβνπλ πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο, νη λένη δάζθαινη 

δείρλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Αξθεηά εληππσζηαθφ είλαη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα θαη θφβν λα δηαρεηξηζηεί κία ηάμε κε 

αιινδαπνχο καζεηέο, θαζψο θαη λα αθνπγθξαζηεί ηα κελχκαηα πνπ νη ηειεπηαίνη 

εθπέκπνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη επηζεκαίλνπλ ηελ ειιηπή πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηε ζεσξία κε ηελ πξάμε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδνπλ φηη νη γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ απφ ηε θνίηεζή 

ηνπο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ πάλσ ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο, δηγισζζίαο, πνιηηηζκνχ 

ησλ άιισλ ιαψλ, εζψλ θαη εζίκσλ ηνπο, δελ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε 

απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη αξθεηέο ειιείςεηο. 

Χζηφζν, ε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπο θαζηζηά λα έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πιήξσο φηη ππάξρεη κεγάιε αλαγθαηφηεηα λα γλσξίδνπλ λα 

δηδάζθνπλ ζε εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο καζεηέο. Δπίζεο, νη πξνπηπρηαθνί 

δάζθαινη παξαδέρνληαη φηη ππάξρνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα ή θαηλφκελα 

ξαηζηζκνχ, ηα νπνία παξαηεξνχληαη, ηφζν ζηελ θνηλσλία, φζν θαη ζε φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θάλνληαο ιφγν γηα καζεηέο, γνλείο θαη 

δαζθάινπο.  

Δπίζεο, δηαθαίλεηαη φηη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

απνδέρνληαη ηελ εζλνπνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθή γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο. Θεσξνχλ φηη ε αλνκνηνκνξθία κηαο ηάμεο κπνξεί λα εκπινπηίζεη 

ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα ππεξβεί, ηφζν ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, φζν θαη ε ππφινηπε θνηλσλία 

πνπ ζπρλά είλαη πξνθαηεηιεκκέλε απέλαληη ζηνπο αιινεζλείο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

αζθάιεηα θαη αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Απνδέρνληαη επίζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. 
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Αλαγλσξίδνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Ζ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε έδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

πξνπηπρηαθνί δάζθαινη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη δελ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη θακία κνξθή επηκφξθσζεο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. ην 

άθνπζκα ηεο έλλνηαο «αεηθνξία» απνδίδνπλ κφλν ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο δηάζηαζε, 

αγλνψληαο ηειείσο ηηο άιιεο δχν δηαζηάζεηο: ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή. 

Μεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα κάζεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία, ελψ θάπνηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη κφλν έλα κάζεκα 

επηιεγφκελν. ηελ πξφζιεςή ηνπο ην ηκήκα δελ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο, ελψ παξάιιεια θάπνηνη αδπλαηνχλ λα 

απαληήζνπλ, αθνχ δελ ηνπο έρεη απαζρνιήζεη πνηέ θάηη ηέηνην, κηαο θαη αγλννχλ ην 

πεξηερφκελν ηεο αεηθνξίαο.  

Καηά ζπλέπεηα, δελ αηζζάλνληαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Οξηζκέλνη δελ 

παξαιείπνπλ λα αλαθέξνπλ ηελ επέιηθηε δψλε, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξα projects, ηα νπνία πνιχ ζπρλά έρνπλ πεξηβαιινληηθφ 

πεξηερφκελν. Δπίζεο, πξνθαιεί ζεηηθή εληχπσζε ην γεγνλφο φηη αληηιακβάλνληαη ην 

ρξένο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο, αθππλίδνληάο ηνπο ζρεηηθά 

κε δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη δηακνξθψλνληαο ελεξγνχο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο 

κε ζπλείδεζε θαη θξηηηθή ζθέςε. Δλζαξξπληηθφ είλαη επίζεο φηη παξαδέρνληαη φηη νη 

φπνηεο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο έρνπλ, φζνλ αθνξά ηελ αεηθνξία, νθείιεηαη ελ κέξεη θαη 

ζηε δηθή ηνπο νιηγσξία ή αδηαθνξία. 

Όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία γηα λα ηα παξαθνινπζνχλ φινη, ηα 

νπνία ζα ήηαλ επρήο έξγν λα γίλνληαη βησκαηηθά θαη κε ηε κνξθή εξγαζηεξίσλ κε 

ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ. 

Ζ έξεπλα αλέδεημε φηη νη κειινληηθνί δάζθαινη αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ ηα 

ζεκεία ζχλδεζεο ησλ δχν ελλνηψλ: ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ην ζεβαζκφ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα, ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  
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Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε επίζεο, ηελ ηάζε ελφο γεληθφηεξνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ πνπ έζεηαλ νη ηειεηφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο, ελφςεη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο, ηφζν ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ζέκαηα 

αεηθνξίαο, ηνλίδνληαο φηη ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα επηκνξθσζνχλ πάλσ ζε ηέηνηνπ 

είδνπο δεηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην παξφλ πφλεκα πξνζπάζεζε λα 

«θσηίζεη» κία αξθεηά θξπθή πηπρή ησλ αληηιήςεσλ ησλ κειινληηθψλ δαζθάισλ, 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξία, θαζψο θαη ηα θνηλά 

ζεκεία ησλ δχν ελλνηψλ. Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε 

απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ πξνπηπρηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ιίγα 

ρξφληα αξγφηεξα ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ εθ λένπ νη αληηιήςεηο ησλ 

πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη αεηθνξίαο, 

κηαο θαη απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε θάλεθε φηη νη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

έρνπλ ειιηπή γλψζε ησλ ελλνηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο αεηθνξίαο. Κξίλεηαη, επνκέλσο, επηηαηηθή ε ζπζηεκαηηθή θαη 

κεζνδηθή επηκφξθσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ δαζθάισλ ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα. Ζ 

επηκφξθσζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη ζα 

θιεζνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο. 
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