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Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 



Σκοπός  ενότητας 

• Να μελετηθούν οι έννοιες της 

διαπολιτισμικότητας και της 

διαπολιτισμικής προσέγγισης στην 

Ευρώπη  

• Να οριοθετηθούν οι στόχοι/αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τα στάδια 

πολιτισμικής εξέλιξης  

• Να δοθούν τα χαρακτηριστικά της 

διαπολιτισμικής ικανότητας  

 



Δραστηριότητα  

• Ορίστε τους σημαντικούς όρους αυτής της 
παρουσίασης 

• Διαπολιτισμικότητα 

• Διαφορετικότητα 

• Ετερότητα  

• Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

• Ενσυναίσθηση  

 

 



Διαπολιτισμική προσέγγιση  

• Αναπτύσσεται στη δεκαετία του 1980 
κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο (ως έννοια) 

• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση υιοθετείται ως 
αρχή που διαπερνά το σχολικό πρόγραμμα με 
στόχο την ισότητα ευκαιριών και την δράση  

• Αναδεικνύει την ανάγκη για ριζικό 
μετασχηματισμό και παραμερισμό 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων σε ατομικό 
και επίπεδο κοινωνικών δομών 

 



Διαπολιτισμικός/τητα 

• Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια 
διαλεκτική σχέση,  

• μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης  

• αμοιβαίας αναγνώρισης (αξιών, τρόπων ζωής, 

συμβολικών εκφράσεων),  

• συνεργασίας  και  

• υπέρβασης ορίων ανάμεσα σε άτομα εθνικών και 

εθνοτικών ομάδων 

 



Διαπολιτισμική προσέγγιση στην 

Ευρώπη 
 

• Το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) ορίζει τη 
διαπολιτισμική προσέγγιση με βάση  
• Τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των κοινωνιών 

που αναμένεται να διευρυνθεί 

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνοτικών 
πολιτισμών που πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
γίνονται σεβαστά 

• Την πολυπολιτισμικότητα ως δυνάμει πόρο της 
κοινωνίας  

• Την διασφάλιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
διαφόρων πολιτισμών για να μιλάμε πια για 
διαπολιτισμικές κοινωνίες 
 



Τα Χαρακτηριστικά 

Διαπολιτισμικής προσέγγισης 

στο ΣτΕ είναι ότι 
• Αποτελεί βασική αρχή και στόχο για κάθε σχολική 

δραστηριότητα 

• Πεδίο αναφοράς της είναι η εμπειρία των παιδιών στις 
χώρες εγκατάστασης 

•  διευρύνει τη στοχοθεσία του σχολείου 

• Προκαλεί αμοιβαία επίδραση των χωρών εγκατάστασης 
και καταγωγής 

• Δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποδοχή των 
εθνοτικών πολιτισμών στις κοινωνίες εγκατάστασης 

• Προωθεί την επανεξέταση και διεύρυνση των 
εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου 

• Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών ζωής 
και για την μέγιστη κοινωνικοοικονομική ένταξη  

 



Αρχές διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

• Σύμφωνα με τον Essinger  υπάρχουν 4 αρχές 
προκειμένου να ΔΕ να αντιμετωπίσει τα 
ζητήματα  αλληλεπίδρασης σε μια 
πολυπολιτισμκή κοινωνία 

• Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση 

• Εκπαίδευση για αλληλεγγύη  

• Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό 

• Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου 
σκέψης  



Βασικές έννοιες ΔΕ 

• Αξιοποιεί την έννοια της πολιτισμικής ετερότητας/ 
διαφορετικότητας 

• Θεωρεί τους θεσμούς πλαίσιο ερμηνείας των 
διακρίσεων και της ανισότητας . 

• Ορίζεται δε ως αρχή, διαδικασία και κίνημα 
μεταρρύθμισης  

• Αρχή- ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαρτήτου 
προέλευσης 

• Διαδικασία- δυναμική αλληλεπίδραση ατόμων 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων για μια ανοιχτή 
κοινωνία ισονομίας, αλληλοκατανόησης, 
αλληλοαποδοχής και αλληλεγγύης 

• Κίνημα – οι θεσμοί θα πρέπει να μετασχηματιστούν 
για την ελεύθερη έκφραση ατομικών και συλλογικών 
πολιτισμικών ταυτοτήτων  



Σκοπός διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  
• Η δημιουργία προϋποθέσεων διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας με τη μορφή πρακτικών/ηθικών 
διαλόγων 

• Επικοινωνιακή δράση για χειραφέτηση, 
αναστοχασμό και μετασχηματισμό 

• Επικοινωνιακές ικανότητες που αποτελούν 
προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαλόγους  

• Ισχυρή ταυτότητα (αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, 
αναστοχασμός, προσαρμογή υποκειμενικών 
αναγκών στην εκπλήρωση των κοινωνικών 
προσδοκιών, κριτική στάση απέναντι στους 
κοινωνικούς ρόλους κα έκφραση ατομικότητας ) 

• Πεδίο παρέμβασης της ΔΕ είναι η επικοινωνιακή 
διαδικασία δόμησης και νοηματοδότησης των 
ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων  



Δραστηριότητα 

• Μπαίνω στη θέση του άλλου.... 

• Σκεφτείτε ένα συγκρουσιακό περιστατικό στο 
οποίο έπρεπε να κατανοήσετε τη θέση του 
άλλου. 

 

• Τι κάνατε? 

 



Ικανότητες/στόχοι  ΔΕ  

• Βασικές ικανότητες κοινωνικής δράσης 
(Habermas) που εξισορροπούν την ατομική 
και κοινωνική ταυτότητα είναι  
• Η ενσυναίσθηση 

• Η κριτική στάση απέναντι τους κοινωνικούς ρόλους  

• Η ανοχή των αντιφάσεων και  

• Η επικοινωνιακή ικανότητα 

• Αυτές οι ικανότητες συμβάλλουν στην εμπλοκή 
σε συμμετρικές διαπολιτισμικές σχέσεις και 
επικοινωνία. 

• Εμπόδια αποτελούν οι σχέσεις εξουσίας και 
συλλογικές εμπειρίες προκατάληψης 



1. Ενσυναίσθηση   

• Είναι η γνωστική και συναισθηματική 
ικανότητα τοποθέτησης μας στη θέση του 
άλλου… με αποδοχή/ένταξη των προσδοκιών 
του στη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτόν.  

• Προϋποθέτει κριτική αντιπαράθεση και 
υπέρβαση των αντιλήψεών μας για το 
διαφορετικό.  

• Οδηγεί στην αποδόμηση των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων, π.χ. του ξένου, του 
αλλοδαπού, κτλ. 

• Η ενσυναίσθηση έχει διπλή κατεύθυνση με την 
συνειδητοποίηση των απόψεων του άλλου 
απέναντι σε εμάς. 



2. Κριτική στάση απέναντι στους 

ρόλους   
 Ρόλος είναι το σύνολο των προσδοκιών/δυνατοτήτων/ 

περιορισμών που απορρέουν από μια κοινωνική θέση 
 Ανάγκη για ικανότητα κριτικής ανάλυσης των ρόλων  και 

αναστοχασμού και όχι άκριτη αποδοχή των ρόλων 
 Οι ομάδες με υψηλό κοινωνικό κύρος προασπίζουν την 

κοινωνική τους ταυτότητα συνήθως  υπερτονίζοντας 
τις διαφορές με τις κατώτερες ομάδες και διευρύνουν τη 
απόσταση. 

 Οι ομάδες χαμηλού κοινωνικού κύρους προσπαθούν 
μέσω κινητικότητας να βελτιώσουν τη θέση τους 

 Η ΔΕ προσβλέπει στην ικανότητα σχετικοποίησης του 
πολιτισμού του εγώ προκειμένου να αναγνωριστούν τα 
κοινά πολιτισμικά στοιχεία.   
– Οι πολιτισμικές διαφορές τότε νοούνται ως κοινωνικές και 

ατομικές εμπειρίες και δεν αναφέρονται στον πλουραλισμό των 
ιδιαίτερων πολιτισμών 

 Το σχολείο στοχεύει στη συγκρότηση μιας σύνθετης 
ταυτότητας η οποία θα συνδέει σε ένα ενιαίο σχήμα τις 
ιδιαίτερες ταυτότητες των ατόμων.  

 



3. Ανοχή αντιφάσεων   

• Η ικανότητα αντοχής  

• στις συναισθηματικές αβεβαιότητες , τις 

αμφισβητήσεις, τις αντιπαραθέσεις  

• που εμφανίζονται σε μια διαπολιτισμική 

επικοινωνιακή συνάντηση χωρίς οπισθοχώρηση 

σε στερεότυπες απόψεις ή διακοπή της 

επικοινωνίας 

• Αυτή η ανοχή είναι συνυφασμένη με  

• την ετοιμότητα μάθησης και  

• τη διάθεση δημιουργικής αντιπαράθεσης με 

διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα 



4. Επικοινωνιακή ικανότητα   

• Είναι μια μετα-επικοινωνιακή ικανότητα και 
αναφέρεται, πέρα από την ικανότητα έκφρασης, 
στην ικανότητα αναστοχασμού και  

• Ικανότητα κατανόησης των παραγόντων που 
παρεμβάλλονται αρνητικά στη διαπολιτισμική 
επικοινωνία  

• την ικανότητα ερμηνευτικής της επικοινωνίας 
και των συμβόλων σε ένα διαπολιτισμικό 
περιβάλλον   

• Ικανότητα διαλογικής επικοινωνίας/συννενόησης 
σχετικά με τον τρόπο που οι πολιτισμικές 
ταυτότητες επηρεάζουν τον τρόπο 
νοηματοδότησης των πολιτισμικών συμβόλων 



Δραστηριότητα 

• Ποιες είναι οι επικοινωνιακές περιστάσεις που 
αντιμετωπίζετε καθημερινά; 

• Πόσο ικανές/οί αισθάνεστε στην επικοινωνία με 

άλλους;  

• ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

• Ρόλοι 

• Παραδοχές 

• Επιχειρήαμτα 

• Διαχείριση σύγκρουσης- ενσυναίσθηση…. 

• «συμβουλές καλής επικοινωνίας….» 



Συμβουλές Διαπλ. Επικοινωνίας 

1. Μη μιλάτε γρήγορα 

2. Ακούστε προσεκτικά & επιβεβαιώστε/ εναλλαγή ρόλων  

3. Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα- περάστε το μήνυμα, απλές 
ερωτήσεις (όχι με άρνηση) 

4. Αποφύγετε ανέκδοτα, ιδιωματισμούς, αργκό, γλώσσα του 
σώματος, κτλ που μπορεί να προσβάλουν   

5. Χρησιμοποιείτε το σωστό βαθμό επισημότητας?/εθιμοτυπία 

6. Χρησιμοποιήστε χαρτί & μολύβι/σημειώστε σύμβολα  

7. Ενθαρρύνετε την επικοινωνία από το άλλο μέρος  

8. Δεν είναι αυτονόητο ότι σας καταλαβαίνουν 

9. Δείξτε ειλικρινές ενδιαφέρον για την κουλτούρα τους / 
ανάγκες 

10. Δείξτε τρόπους καλύτερης συμμετοχής 

 



Στάδια πολιτισμικής εξέλιξης 

(Banks, 1985) 
• Τα άτομα με βάση την εμπειρία, την 

προσωπικότητα και το επίπεδο γνώσης 
μπορούν να περάσουν από διαφορετικά 
στάδια πολιτισμικής εξέλιξης όπως:  

1. Την πολιτισμική  ψυχολογική 
αιχμαλωσία/στιγματισμός  εθνοτικών μελών 

2. Τον πολιτισμικό εγκλεισμό στην ομάδα 
/ανωτερότητα  

3. Την διαλεύκανση της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας  

4. Τον διπολιτισμό  

5. Τον πολυπολιτισμό/επίγνωση 

6. Τον οικουμενισμό και την οικουμενική 
ταυτότητα/εξισορρόπηση εθνοτικού, εθνικού, 
οικουμενικού 



Χαρακτηριστικά της 

διαπολιτισμικής ικανότητας  

• σημαντικότατο παγκόσμιο προϊόν (global commodity).  
• πολύπλοκη διαδικασία πολιτισμικής ανταλλαγής, 

αλληλεπίδρασης και συμβολισμών 
• συνδυάζει τη δυνατότητα ενός ατόμου να δημιουργεί 

και να διατηρεί σχέσεις, να επικοινωνεί 
αποτελεσματικά και να συνεργάζεται με σκοπό την 
επίτευξη συνεργατικών αποτελεσμάτων.  

• εμπερικλείει και δεξιότητες  
• ανάλυσης της παγκόσμιας κοινωνίας,  
• αναστοχασμού,  
• αποδοχής της αμφισημίας,  
• ανάληψης ρίσκου,  
• ενσυναίσθησης,  
• διαπολιτισμικής συνείδησης,  
• και ικανότητας μετασχηματισμού 



Διαπολιτισμικές γνώσεις  

• δυνατότητα θεωρητικής κατανόησης και 
ανάλυσης βασικών εννοιών, αλλά και  

• οι ίδιες οι γνώσεις σχετικά με τις πολιτισμικές 

συνθήκες (γεγονότα ιστορίας, μοντέλων 

συμπεριφοράς, αξιών, αρχών, εθίμων, 

συμβολισμών, παραδόσεων, ρόλων, κτλ)   

• ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων, δηλαδή, 
έκφρασης και απόδειξής τους στο πλαίσιο 
σχεδιασμού και πραγματοποίησης εργασιών ή 
θεμάτων συζήτησης.  



Διαπολιτισμικές δεξιότητες 

• οι επικοινωνιακές δεξιότητες (η δυνατότητα 
επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα τρόπων, 
ειδών, συστημάτων και γλωσσών).  

• οι ομαδοσυνεργαστικές δεξιότητες,  

• ενδοπροσωπικές δεξιότητες που 
αναφέρονται σε γνωστικές δεξιότητες για  
• την εναλλαγή & ανάληψη  ρόλων,  

• Τον αναστοχασμό,  

• Τη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων που 
προκύπτουν σε διαπολιτισμικές συναντήσεις,  

• Την ευαισθητοποίηση σε πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες και  

• την κριτική αξιολόγηση της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας (Stier 2006).  



Διαπολιτισμικές δεξιότητες συν. 

• ενδοπροσωπικές δεξιότητες που αναφέρονται σε 
συναισθηματικές δεξιότητες όπως  
• η κατανόηση των στερεοτυπικών συναισθημάτων και των 

επιπτώσεών τους,  
• η διαχείριση συναισθημάτων όπως ξενοφοβία, αμηχανία, 

ανασφάλεια, αμφισημία, απογοήτευση, θυμός 

• Διαπροσωπικές δεξιότητες που αναφέρονται  
• στη δυνατότητα επικοινωνίας με συνομιλητές σε ένα ευρύ 

φάσμα πολιτισμικών καταστάσεων, 
•  στη συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών περιστάσεων 

στις οποίες εμπλέκονται τα άτομα αλλά και 
•  στην ερμηνεία του τρόπου αξιοποίησης των διαφόρων 

μορφών επικοινωνίας (γλώσσας σώματος , μη-λεκτικά 
σχήματα, σύμβολα, συναισθηματικές απαντήσεις).  

• Μεταγνωστικές δεξιότητες κριτικής σκέψης, 
δυνατότητα κριτικής ανάλυσης διαπολιτισμικών 
συναντήσεων/αλληλεπιδράσεων και εξέτασης των 
πολιτισμικών συνθηκών που επηρεάζουν την οπτική 
των ατόμων. (Stier 2006). 



Διαπολιτισμικές στάσεις 

• Η διαμόρφωση θετικής στάσης και 
προδιάθεσης για αποτελεσματική επικοινωνία,  

• Η ενεργή συμμετοχή για κατάκτηση 
συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων,  

• Η διαπραγμάτευση και προσαρμογή στις 
απαιτήσεις διαφορετικών μαθησιακών 
περιστάσεων και περιβαλλόντων.  

• Η αυτοπεποίθηση και δέσμευση του ατόμου 
σε πανανθρώπινες αξίες και δικαιώματα.  



Δραστηριότητα  

• Ποιες είναι οι δικές σας διαπολιτισμικές  

• γνώσεις,  

• δεξιότητες και  

• στάσεις; 

 

• Ποιες είναι οι προκλήσεις για τα σχολεία μας 
στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας; 
Τρόποι εμπλοκής γονέων 
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