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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Συνεχίζοντας τη δυναμική παρουσία του στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου, 
ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Ο.Κ.) προχώρησε στη διοργάνωση του 6ου 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του με θέμα «Πολιτειότητα – Πολυπολιτισμικότητα: Ο 
ρόλος και οι ευθύνες της εκπαίδευσης». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 
16 Απριλίου 2005, στο οίκημα της Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία. 

Το συνέδριο κινήθηκε πάνω σε δύο κύριους άξονες. Από τη μια, εξετάστηκε η 
έννοια και τα μοντέλα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και την 
Ευρώπη και, από την άλλη, αναλύθηκε η φιλοσοφία και οι πρακτικές 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που ακολουθούνται σήμερα στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. 

Για διευκόλυνση των συνέδρων, ο Ε.Ο.Κ. προχώρησε στην έκδοση των 
πρακτικών του συνεδρίου. Στον τόμο περιλαμβάνονται οι ομιλίες που έγιναν 
στο συνέδριο και η συζήτηση που ακολούθησε. 

Με την ευκαιρία αυτή, ο Ε.Ο.Κ. ευχαριστεί θερμά τους ομιλητές και τους 
χορηγούς του συνεδρίου και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του 
και στην έκδοση του τόμου αυτού. 



 

  



  

7 

Χρήστος Θεοφιλίδης 

Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριοι Λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
Κύριοι Σύνεδροι, 

Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο έκτο συνέδριο του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου με θέμα «Πολιτειότητα-Πολυπολιτισμικότητα: Ο 
ρόλος και οι ευθύνες της εκπαίδευσης». Η παρουσία στο συνέδριό μας 
καταξιωμένων ομιλητών, αλλά και η δική σας συμμετοχή, αποτελούν εχέγγυο 
γόνιμου διαλόγου στο ζωτικό θέμα του ενεργού πολίτη στο πλαίσιο μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

1. Διανύσαμε ήδη το ένα τέταρτο του έτους 2005, το οποίο η Επιτροπή 
Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε ως έτος πολιτειότητας. 
Η απόφαση αυτή λειτουργεί ήδη ως κίνητρο για δράση που σχετίζεται με 
την πολιτική αγωγή σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη. Οι δραστηριότητες 
που θα οργανωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η δράση σχολείων 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα βοηθήσουν τους μαθητές να 
κατανοήσουν καλύτερα άλλους πολιτισμούς και να αναπτύξουν στάση 
ανεκτικότητας προς αυτούς, βελτιώνοντας παράλληλα τις ατομικές τους 
κοινωνικές ικανότητες. Το ζητούμενο σήμερα είναι ο ενεργός και τέλειος 
πολίτης, «ικανός να άρχει και να άρχεται», όπως τόνισε ο Αριστοτέλης στα 
«Πολιτικά» (Πολιτικά, βιβλ. ΙΙΙ, κεφ.2, παραγ. 10), έτοιμος να «επιθυμεί και 
να αγαπά να γίνει πολίτης τέλειος, ο οποίος γνωρίζει καλά να άρχει και να 
άρχεται με δικαιοσύνη», όπως υπέδειξε ο Πλάτων στο διάλογο «Νόμοι» 
(Νόμοι, βιβλ. Α, παραγ. 243e). Στις ημέρες μας ο ενεργός και τέλειος 
πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, το άτομο με αυτόνομη 
προσωπικότητα, κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Είναι το άτομο 
που συμμετέχει διαρκώς στα δρώμενα του κόσμου στον οποίο ζει, που 
ασκεί με συνέπεια τα δημοκρατικά δικαιώματά του και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις, που αναπτύσσει αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, που 
αποδέχεται τη διαφορετικότητα, την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων 
και των λαών, χωρίς αισθήματα σωβινισμού, προκατάληψης και 
μισαλλοδοξίας. 

2. Οι ιδιότητες του ενεργού πολίτη προσλαμβάνουν ιδιαίτερο νόημα στο 
πλαίσιο της παγκοσμιότητας που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Ο κόσμος 
μοιάζει σήμερα με ένα χωριό. Ως άτομα και ως κοινωνικό σύνολο βιώνουμε 
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αυτή την παγκοσμιότητα με κύρια γνωρίσματα την αμοιβαιότητα, την 
αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση, τη διεθνοποίηση στους τομείς της 
οικονομίας, της τεχνολογίας, της επιστήμης, της ανάπτυξης των μέσων 
επικοινωνίας και ενημέρωσης, τη διασπορά των πολιτισμικών στοιχείων 
και την ενίσχυση της κινητικότητας των ανθρώπων. Δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι ο άνθρωπος ζει σήμερα σε μια οικουμενική κοινότητα και ότι 
δέχεται τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας πολιτισμικής ώσμωσης, η 
οποία διαμορφώνει αναλόγως τη ζωή του. 

3. Η παγκοσμιότητα προσδίδει στον τόπο μας μια ξεχωριστή οντότητα. Η 
Κύπρος ήταν πάντοτε γέφυρα ηπείρων και σταυροδρόμι λαών. Αυτό ισχύει 
πολύ περισσότερο σήμερα. Οι υπεράκτιες εταιρείες ανθούν στον τόπο 
μας. Ο ξένος εργατικός πληθυσμός αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Οι 
πολιτικοί πρόσφυγες έχουν την Κύπρο ως πρώτη προτίμηση. Βιώνουμε 
σήμερα ως Κύπριοι έναν πολιτισμικό πλουραλισμό και μια πολυεθνική 
προοπτική. Οι μαθητές άλλων εθνοτήτων αυξήθηκαν πρόσφατα 
κατακόρυφα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Κατά το σχολικό έτος 2003-2004 1 στους 20 μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 στους 30 μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ήταν αλλοεθνείς. Στο μεταξύ το τοίχος του διαχωρισμού 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων άρχισε να παρουσιάζει 
ρωγμές. Με σκηνικό τα παραπάνω δεδομένα, η πρακτική της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι περισσότερο από επιθυμητή. 

4. Κάνω εδώ μια παρένθεση για να διευκρινίσω ότι η ιδέα του ενεργού πολίτη 
δεν είναι τόσο νέα όπως μερικοί θέλουν να υποβάλουν. Ο Θουκιδίδης στο 
δεύτερο βιβλίο της Ιστορίας του εκθειάζει την πολιτεία των Αθηναίων για 
την ισονομία των πολιτών και την αποδοχή τους σύμφωνα με την αξία 
καθενός και όχι την καταγωγή του. Αντιγράφω: «Οι νόμοι μας… δίνουν σε 
όλους τα ίδια δικαιώματα. Όσο πάλι για την προσωπική επιβολή, κατά που 
βλέπουν τον καθένα να προκόβει σε κάτι, όχι από τη σειρά, όσο γιατί είναι 
ικανός, γι’ αυτό τον προτιμούν να πάρει μέρος στα δημόσια πράγματα» 
(Θουκιδίδου Ιστορία, βιβλίο 2, κεφ. 37, παράγ. 1). Αλλά και οι Στωικοί 
φιλόσοφοι μίλησαν για την ιδέα του παγκόσμιου πολίτη και υποστήριξαν 
ότι ο καθένας μας κατοικεί ουσιαστικά σε δύο κοινωνίες – την τοπική στην 
οποία γεννήθηκε και την κοινωνία των ανθρώπινων επιχειρημάτων και 
φιλοδοξιών, η οποία είναι όντως μεγάλη και όντως κοινή. Οι ίδιοι υπέδειξαν 
ότι η καλή πολιτική εκπαίδευση είναι εκείνη που προετοιμάζει τους 
ανθρώπους για την οικουμενική υπηκοότητα και υποστήριξαν ότι η 
προσέγγιση αυτή ενδείκνυται για δυο λόγους: 

 Η γνώση του κόσμου έχει αξία για την αυτογνωσία και ταυτόχρονα 
οδηγεί σε καλύτερες λύσεις στα προβλήματά μας. 
 

 Η στάση του παγκόσμιου πολίτη είναι πολύτιμη, επειδή 
αναγνωρίζει στους ανθρώπους τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους, 
τα οποία αξίζουν το σεβασμό και την αποδοχή. 
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5. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε ως παιδαγωγική πρακτική στο 

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, εισήχθη η ιδέα 
για διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών από το 
1939. Στην Αγγλία ίσχυσαν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
από το 1973. Με την πράσινη βίβλο του 1977 διαμορφώθηκε πληρέστερα 
η διαπολιτισμική εκπαίδευση, ορίστηκαν οι αρχές πάνω στις οποίες αυτή 
εδράζεται και υπογραμμίστηκε ότι η παρουσία εθνικών μειονοτήτων στην 
Αγγλία έχει επιπτώσεις στην εκπαίδευση όλων των μαθητών και ότι τα 
σχολεία πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν την 
πολυεθνική φύση της αγγλικής κοινωνίας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
στον Καναδά άντλησε τις αρχές της από την Κοινωνική Ψυχολογία και έχει 
ως στόχο της να βοηθήσει τους  μαθητές να βιώσουν θετικά τις 
εθνικοπολιτισμικές τους ταυτότητες, αλλά και τις πολιτισμικές τους 
ετερότητες, με απώτερο στόχο τη διαπολιτισμική αρμονία. Στην Αυστραλία 
αναγνωρίστηκε το 1982 η εθνοτική πολυμορφία ως βασικό κοινωνικό 
γνώρισμα και διατυπώθηκε η αξίωση προστασίας και στήριξής της με 
πολιτικά μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος, υπήρξαν ο κατ’ εξοχήν 
χώρος στον οποίο άρχισαν προσπάθειες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
ήδη από το 1960. 

6. Η ιδέα του παγκόσμιου πολίτη και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
συνδέονται με μια μεγαλόψυχη κατανόηση της διαφοράς, με στήριξη των 
δυνάμεων εκείνων που θα γκρεμίσουν τις υπάρχουσες ανισότητες και θα 
βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένας πιο δημοκρατικός κόσμος ισονομίας. 
Προεκτείνω λοιπόν την άποψη των Στωικών φιλοσόφων και προτείνω ότι 
αυτό που μας χρειάζεται είναι όχι μόνο να μάθουμε να είμαστε πολίτες του 
κόσμου αλλά και να κατανοήσουμε ότι κατέχουμε ξεχωριστές θέσεις σ’ 
έναν κόσμο άνισο και πως αυτά τα δύο δεν συνιστούν αντιθέσεις, αλλά 
θέσεις που συνδυάζονται με πολύπλοκους τρόπους. Πρέπει, λοιπόν, να 
αποδεχτούμε την ιδέα του πολυπολιτισμικού ανθρώπου, του οποίου η 
ταυτότητα δεν εξαρτάται από την ενεργητική ή παθητική συμμετοχή του σε 
μια συγκεκριμένη κουλτούρα, αλλά από την ικανότητά του να 
αναστοχάζεται, να βρίσκεται σε συνεχή αυτοαξιολόγηση και εξέλιξη και να 
προσαρμόζεται στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. 

7. Ας δούμε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο δικό μας χώρο. Ζούμε ήδη σε 
πολυπολιτισμική κοινωνία. Από το Μάιο του 2004 υιοθετήσαμε και 
επισήμως την ευρωπαϊκή προοπτική. Πως πρέπει, λοιπόν, να 
διαμορφωθεί η παιδαγωγική πρακτική μας; Σημειώνω ότι απορρίψαμε ήδη 
το αφομοιωτικό μοντέλο της δεκαετίας 1960-70, με το μονογλωσσικό και 
μονοπολιτισμικό του χαρακτήρα. Αντικαταστήσαμε το αφομοιωτικό 
μοντέλο με αυτό της ενσωμάτωσης. Για να το πω πιο παραστατικά, 
υιοθετήσαμε ένα μοντέλο παιδαγωγικής συνάντησης. Δεχτήκαμε ότι κάθε 
εθνοτική ομάδα είναι φορέας πολιτισμού και ότι μπορεί να συμβάλει στην 
αναδιαμόρφωση του πολιτισμού μας. Αποδεχτήκαμε την πολιτισμική 
ετερότητα και προωθήσαμε την ενσωμάτωση των παιδιών των διαφόρων 
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εθνοτικών ομάδων στο βαθμό που δε θέτει σε κίνδυνο τη δικά μας 
πολιτισμική παράδοση. Γι’ αυτό συστήσαμε σχολεία που ικανοποιούν τις 
αρχές της δικής μας πολιτισμικής παράδοσης, χωρίς ωστόσο να αγνοούν 
τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών άλλων εθνοτήτων. Απορρίψαμε ως 
κοινωνία την ιδέα του ελλείματος και υιοθετήσαμε την ιδέα της διαφοράς. 
Αυτό μας εισήγαγε στην πολυεθνική ιδεολογία και μας βοήθησε να δούμε 
θετικά τον πολιτισμό άλλων εθνοτικών ομάδων. 

8. Πιστεύω, ωστόσο, ότι το προοδευτικό βήμα που κάναμε δεν είναι αρκετό. 
Προτείνω ότι πρέπει να προσχωρήσουμε από το μοντέλο της 
παιδαγωγικής συνάντησης στο μοντέλο της διαπολιτισμικής αρμονίας. 
Πρέπει να ενισχύσουμε την παιδαγωγική πρακτική μας με αρχές όπως: οι 
άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους, η διαφορετικότητα εμπλουτίζει το βίωμα, 
οι διακρίσεις τραυματίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα 
εκπαιδευτικών ευκαιριών αποτελεί ηθική υποχρέωση. Εκείνο που 
χρειάζεται σήμερα, λοιπόν, είναι διαπολιτισμική εκπαίδευση που 
αποδέχεται και αξιοποιεί άλλους πολιτισμούς, άλλους τρόπους ζωής και 
σκέψης, διαπολιτισμική εκπαίδευση που δέχεται την πολλαπλότητα και 
την ποικιλία στην καθημερινή παιδαγωγική πρακτική. Πρέπει να 
μετατρέψουμε το σημερινό σχολείο σε ζεστό σπιτικό για όλους τους 
μαθητές. Το μοντέλο της εναρμόνισης πολιτισμών δεν αναφέρεται σε απλή 
συνύπαρξη πολιτισμών. Αναφέρεται σε πλέγμα αρχών που ρυθμίζουν τη 
βιωσιμότητα κάθε πολιτισμού. Για να μιλήσω πιο παραστατικά, η 
συνύπαρξη πολιτισμών μπορεί να περιγραφεί ως «μουσική σύνθεση» 
διαφορετικών ρυθμών και μελωδιών που αλληλοσυμπληρώνονται. 
Τέσσερις είναι, κατά την άποψή μου, οι αρχές μιας τέτοιας εκπαίδευσης. 

 Εκπαίδευση για αλληλοκατανόηση: Αυτό σημαίνει να μάθουμε 
να κατανοούμε τους άλλους, να τοποθετούμε τον εαυτό μας 
στη θέση τους, να βλέπουμε τα προβλήματά τους μέσα από τα 
δικά μας μάτια και να καλλιεργούμε τη συμπάθειά μας γι’ 
αυτούς. Πρώτιστο έργο της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει 
το άτομο να ενδιαφερθεί για τους άλλους, τα προβλήματά τους 
και τη διαφορετικότητά τους. 

 Εκπαίδευση για αλληλεγγύη: Αυτό σημαίνει καλλιέργεια 
συλλογικής συνείδησης, η οποία υπερβαίνει τα όρια των 
ομάδων των φυλών και των κρατών, και αλληλοβοήθεια για 
παραμερισμό της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας. 

 Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό: Ο σεβασμός του 
πολιτισμού μπορεί να επιτευχθεί με το άνοιγμα μας στους 
άλλους πολιτισμούς, κάτι το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και 
μια πρόκληση στους άλλους να συμμετάσχουν στο δικό μας 
πολιτισμό. 

 Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης: Αυτό 
σημαίνει την εξάλειψη των εθνικών στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων, έτσι ώστε οι διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν 
να ανοίξουν διάλογο μεταξύ τους και να επικοινωνήσουν. Η 
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διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πάνω απ’ όλα μια έκκληση για 
συνάντηση και διάλογο, που θα σπάσει τον επαρχιωτισμό της 
εθνικής καταγωγής και θα ανοίξει ένα δρόμο στην αλληλεγγύη 
με τους συνανθρώπους μας, ανεξάρτητα από την εθνική και 
πολιτιστική τους προέλευση. 

9. Ας έλθουμε όμως, σε πιο πρακτικά θέματα. Ποιοι μπορεί να είναι οι σκοποί 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; Πρώτα και κύρια, είναι η προώθηση 
βασικών ικανοτήτων για αποτελεσματική λειτουργία και δράση στο σημερινό 
πολύπλοκο κόσμο. Ανάμεσα στις ικανότητες αυτές ξεχωριστή θέση πρέπει 
να έχει η κριτική σκέψη, η αυτόνομη κρίση, η απελευθέρωση από 
προκαταλήψεις και δογματισμούς, η αυτόβουλη διαμόρφωση προτύπων 
ζωής. Έπειτα, κυριαρχικό ρόλο πρέπει να έχει η καλλιέργεια διανοητικών 
και ηθικών αρετών, ανάμεσα στις οποίες ξεχωριστή θέση πρέπει να έχουν 
η αγάπη για την αλήθεια, η ανοικτή διάθεση στον κόσμο, η 
αντικειμενικότητα, η διανοητική περιέργεια, η ταπεινοφροσύνη και ο 
σεβασμός των άλλων ανθρώπων. Τέλος, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
πρέπει να εισάγει στο πολιτισμικό κεφάλαιο του ανθρώπινου γένους. Πρέπει 
να διευρύνει τις προτιμήσεις και ευαισθησίες των μαθητών και να τους 
βοηθήσει να εκτιμήσουν την ενότητα και πολυμορφία του ανθρώπινου 
γένους. Με απλά λόγια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να 
εξανθρωπίσει το μαθητή και όχι απλώς να τον κοινωνικοποιήσει. Πρέπει να 
τον βοηθήσει να εκτιμήσει ορθά τη γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία, τον 
πολιτισμό, τη θρησκεία και τις κοινωνικές δομές του δικού του πολιτισμού 
αλλά και εκείνου άλλων εθνοτικών ομάδων. 

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριοι Σύνεδροι, 

Απευθυνόμενος ο Περικλής στους συμπολίτες του τον 5ο αιώνα π.Χ. 
χρησιμοποίησε τούτα τα λόγια για να περιγράψει το ανοικτό πνεύμα της πόλης 
των Αθηναίων: 

Έχουμε την πόλη μας ανοικτή σε όλους και ουδέποτε κάνουμε 
ξενηλασία για να εμποδίσουμε κάποιον να μάθει κάτι. 

Εμείς σήμερα συμπληρώνουμε: Έχουμε ανοικτό τον τόπο μας σε άλλες 
εθνότητες. Ταυτόχρονα όμως έχουμε ανοικτό το νου και την καρδιά μας στη 
διαφορετικότητα. Δεχόμαστε την ετερότητα και θεωρούμε ότι η διαφορά 
εμπλουτίζει τη ζωή μας και τον πολιτισμό μας. Πιστεύουμε στην παιδαγωγική 
πρακτική της εναρμόνισης των πολιτισμών. Αυτό το παιδαγωγικό ιδεώδες είναι 
έτοιμος να υπηρετήσει ο Όμιλός μας ως οργανωμένο σύνολο και τα Μέλη του 
ως άτομα. 
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Πεύκιος Γεωργιάδης 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 
 
Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να κηρύξω την έναρξη 
των εργασιών του σημερινού, έκτου κατά σειρά, Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, 
που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, με ένα θέμα πολύ 
ενδιαφέρον και επίκαιρο. 

Η καθιέρωση του 2005 από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ευρωπαϊκού έτους 
ενεργού πολιτότητας ή πολιτειότητας διά μέσου της εκπαίδευσης, έχει 
αποτελέσει το έναυσμα για τη διοργάνωση μεγάλου αριθμού εκδηλώσεων στον 
τόπο μας, γεγονός το οποίο χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση. 

Τα σχολεία μας διοργάνωσαν και συνεχίζουν να διοργανώνουν μαθητικά 
συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις που προβληματίζουν και 
ευαισθητοποιούν τους μαθητές μας. 

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και ένας δημόσιος διάλογος, που αφορά στο ρόλο 
του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών, στην οποία και η δική μας πατρίδα είναι 
πια οργανικό, ισότιμο και πλήρες μέλος. 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στη συλλογική αυτή προσπάθεια για 
καλλιέργεια και βιωματική ανάπτυξη των βασικών αρχών που πρέπει να 
διέπουν τη ζωή του σύγχρονού και ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, ο ρόλος της 
εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός και καθοριστικός. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Κυπριακή Πολιτεία γενικότερα, με 
την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που έχει σχεδιάσει και σταδιακά υλοποιεί, 
επιδιώκει τη δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου. Σ’ αυτό 
το σχολείο ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δημιουργικές του 
δυνάμεις, να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη, την αυτενέργεια και την 
πρωτοβουλία του, ώστε να αποτελεί ΄ένα ενεργό και ζωντανό κύτταρο της 
μαθητικής κοινωνίας και να αναπτύξει στο μεγαλύτερο βαθμό τις ιδιότητες του 
ενεργού πολίτη. 

Ο Ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της πολιτότητας 
ή πολιτειότητας, ενημερώνεται και ενδιαφέρεται για τα γύρω του δρώμενα, 
συμμετέχει στα κοινά, σέβεται τους νόμους της πολιτείας, επιδεικνύει 
αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, αποδέχεται τη διαφορετικότητα και είναι 
απαλλαγμένος από αισθήματα διαφυλετικού μίσους, μισαλλοδοξίας και 
σωβινισμού. 
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Για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να κατορθώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την 
καλλιέργεια των πιο πάνω βασικών αρχών και αξιών, είμαι βέβαιος ότι έχετε 
πολλά να εισηγηθείτε και να συζητήσετε στο σημερινό σας συνέδριο. 

Καλωσορίζω όλους τους εκλεκτούς εισηγητές και τους συνέδρους, και είμαι 
βέβαιος ότι με τις εισηγήσεις που θα ακουστούν και τις συζητήσεις που θα 
ακολουθήσουν, θα αναπτυχθεί ένας γόνιμος προβληματισμός και θα 
προκύψουν για όλους τους συνέδρους πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και 
πορίσματα. 

Συγχαίρω τέλος θερμά τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
Κύπρου για το σημερινό συνέδριο, αλλά και για το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν με την όλη δράση τους στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού 
διαλόγου και προβληματισμού για τα σοβαρά εκπαιδευτικά ζητήματα και 
προβλήματα του τόπου μας. 

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη του συνεδρίου και εύχομαι κάθε 
επιτυχία στις εργασίες σας. 



 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ 
_______________________ 

Πολιτειότητα – Πολυπολιτισμικότητα: 
Θεωρητικό πλαίσιο και πρακτική στην Ευρώπη 

___________________ 
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Alistair Ross 

Institute of Policy Studies in Education, London Metropolitan University 
Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network 

 

CULTURAL DIVERSITY, CURRICULUM DIVERSITY,TEACHER DIVERISTY 
 
 
Παρουσίαση του Δρα Alistair Ross, Καθηγητή στο London Metropolitan University από 
τη Δρα Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 
Ο καθηγητής κ. Alistair Ross είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Children’s 
identity and citizenship in Europe”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το πρόγραμμα Σωκράτης. Το δίκτυο αυτό λειτουργεί για δέκα περίπου 
χρόνια και περιλαμβάνει εκατό πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Έχει πάρα πολλές εκδόσεις 
σε όλα τα θέματα και όλες τις πτυχές τις σχετικές με την πολιτότητα και την 
πολυπολιτισμικότητα και επίσης ετήσια πρακτικά συνεδρίων τα οποία θεωρούνται 
σήμερα ως πολύτιμες εκδόσεις στο χώρο της πολυπολιτισμικότητας. Ο κ. Ross είναι 
καθηγητής στο London Metropolitan University στο Institute for Policy Studies in 
Education. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται μόνο με θέματα πολιτότητας και 
θεωρείται από τους πλέον ειδικούς στο χώρο αυτό. 

 
 

Abstract 

What are the implications of multiculturalism for educational policy? How does 
society adapt to cultural pluralism: is diversity seen as a problem, a challenge 
or an opportunity? As the various countries of Europe become less 
homogenous and more diverse, how would the educational system adapt to 
this? Does the creation of a European Community have any part to play in this? 
Do we expect our schools to transmit and reproduce traditional society, or to 
reflect contemporary diversity? What does social inclusion mean in a plural 
society? Should the teaching profession reflect the growing diversity in society? 
This address will pose a series of questions and offer reflections on them-rather 
than answers – drawing on experiences and research from across Europe and 
from the world. 

 
 

Citizenship and multiculturalism: the role of education1 is a particularity apposite 
and appropriate issue for Cyprus since it has become a full member of the 
European Union in May 2004. With membership of the Union comes the 
concept that national citizens are now also citizens of a much larger political, 

                                                      

1 This paper is based on a keynote address to the April 2005 conference 
of the Educational Research Association of Cyprus, which was organised on 
the theme Citizenship and Multiculturalism: The role of Education 
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economic and cultural entity, which has enormously diverse and rich cultures. 
With membership comes the expectation of rights to travel, study and work in 
any of the member states, and of increased mobility. We are all members of a 
multicultural society in Europe, and we are all citizens of this society. This is a 
real challenge, and it is one of the functions of our educational systems to make 
these innovations work, to translate these changes into the everyday practices 
of our future citizens through our pedagogic institutions and structures. 

This paper will raise some important questions about the functions and role of 
education that are raised by these issues. What is education for? Some hold 
that education, through the curriculum, is to transmit the truth and values of a 
culture to future citizens, so that they understand and value their heritage, and 
can pass it on to their children and descendents. Education reflects society and 
culture: it reproduces social capital. Others would argue that education is purely 
instrumental: its purpose is to give future workers and others the skills, 
knowledge and attitudes that will equip them to contribute to the community’s 
social and economic well-being. Education instils the qualities and skills that 
the economy requires: it reproduces economic inequalities. Still others argue 
that education is about personal self-fulfilment, about achieving an identity. 
Education in this instance has no collective memory or collective will: it is 
anarchic. 

There are intrinsic problems with each of these conceptions of the purpose of 
education, which revolve around the notion of citizenship. The development of 
multiculturalism and of plural societies give rise to particular additional 
paradoxes for each of these models. One of the defining and very distinctive 
characteristics of the European Union is its conception of cultural diversity, 
multiculturalism, and the cultural, social and other rights that attach to this 
(Rifkin, 2004). Each of these three rationales for education may potentially be 
inimical to good citizenship education; adding to this notions of citizenships (or 
citizenships) in plural, multi-cultural societies presents added challenges for the 
educationalist. 

What is meant by citizenship is changing. T. H. Marshall (1950) suggested that 
there had been three stages in the development of citizenship – citizenship 
gave civil rights in the eighteenth century, political rights in the nineteenth 
century, and social rights in the twentieth century. Civil rights included the right 
to property, privacy, and to freedom of expression; political rights extended 
voting rights from the richer male property owners to the poor and to women; 
and social rights include entitlement to education, health care, social security. 
But we are now extending this. For example, John Urry has suggested six new 
categories: 

 Cultural citizenship – each culture has the right to preserve its identity 

 Minority citizenship – minorities have rights to reside in and remain in 
other societies, and have full rights as the dominant group 

 Ecological citizenship – the right to live in a sustainable environment 
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 Cosmopolitan citizenship – everyone has the right to relate to other 
citizens, cultures and societies without state interference 

 Consumer citizenship – the right of open access to goods, services and 
information 

 Mobility citizenship – the rights of visitors and tourists moving through 
other countries and societies. 
 

(Urry, J., 1995) 

In its original sense, citizenship was membership of a political community which 
brought with it rights to political participation, and certain duties. These 
traditional rights of citizenship came about by being a member of a sovereign 
state. But this relationship has become eroded, particularly over the past sixty 
years. The state’s right to grant citizenship and to rule over what rights citizens 
have has been fragmented. This has come out in a variety of ways; The 
possibility of dual or multiple citizenship has grown greatly, for example. Certain 
rights have been placed at a level above that of the nation-state: the Universal 
Declaration of Human Rights, for example, places a moral obligation on 
signatory states to respect greater rights than those necessarily provided by a 
state. Much more significantly, the European Convention on Human Rights 
creates legal rights for European citizens that are superior and enforceable 
above the state level. The European Court of Human Rights and the European 
Court of Justice have judicial powers that surpass those of the member states, 
and this has broken the link between human rights and the territory of the nation 
state. Political rights are being given and guaranteed by a body grater than the 
nation-state: this is ‘a new model of membership, anchored in the 
deterritorialised notions of person rights’ (Soysal, Y., 1997). 

Rights are intrinsically that which is defined by citizenship: as Montero (1992) 
puts it, ‘The defining and primordial element of citizenship is the enjoyment of 
political rights’. These new forms of citizenship are uncoupling rights from 
territory. But ‘there is an increasing contradiction between rights, which are 
universal, uniform and globally defined, and social identities, which are 
particularistic and territorially specified’(Urry, J., 2000). 

Citizenship implies working towards the betterment of the community one lives 
in through participation, volunteer work and efforts to improve life for all citizens. 
This is therefore not simply the same as the old-fashioned legal definition of 
citizenship, which was narrower, territorial and specifically related to allegiance 
to the government of a state (and probably to nationality). In the context of 
citizenship education, these new dimensions and comprehensions of 
citizenship seem useful: to educate only about legal national citizenship would 
be to confine learning to a narrow description of the methods of acquiring 
citizenship – jus sanguinis versus jus solis, and a listing of formal rights and 
duties. But the broader definition requires some consideration of what is meant 
by community – or communities – and of the notion of belonging. In this, wider 
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sense, the ‘political community’ could be any grouping that has a political 
agenda, meaning any group involved in seeking or maintaining support for 
some public or common action. In this sense, politics is observed in all human 
group interactions including corporate, academic and religious, and not simply 
in interaction with governments. 

‘Citizenship’can therefore apply to one’s membership of various kinds of 
groups: one can, as in the ancient Greek sense of a citizen, be a citizen of 
Lefkosia and simultaneously a citizen of the Republic of Cyprus – and of the 
European Union – under the Maastricht Treaty, any citizen of a member state 
is, by virtue of this, a ‘citizen of the Union’. 

This can be visualised as a series of concentric circles, in which one can show 
affiliations to different or multiple identities. We can elect to which we ‘belong’, 
an indeed this selection is contingent: who we profess to ‘be’ at any moment 
depends very much upon who is asking, when, where, and in connection with 
what. In the UK currently, we accept that people can variously elect to describe 
themselves as British and/or Scotish for example. One of these may be more 
significant than the other, and this may depend on the context. Some people 
describe themselves as British Muslims, or British Asian, or British Pakistani, 
or English Asian, or Asian, or Muslim and so on: they may well change their 
description in different locations, to different audiences, in different times, not 
as a matter of uncertainty, or evasiveness, but in order to particularly define 
their identity and their culture in a specific and contingent context. It is 
increasingly being recognized that culture is rarely single and simple in the late 
modern world. Culture is no longer just the way of life of a ‘group’: It is 
understood better as symbolic practice, a contested process that allows 
individuals to attach meaning to their lives and their world. For example, in 
Northern Ireland this contested process is shown in many political murals that 
are found not just on the borders of the divided communities, but also well inside 
them – the location of these paintings demonstrate that there is a struggle about 
identity and meaning within the communities, as much as there is between 
communities. 

 … if signification depends upon the endless repositioning of its 
differential terms, meaning, in any specific instance, depends on the 
contingent and arbitrary stop – the necessary and temporary ‘break’in 
the infinite semiosis of language. This does not detract from the original 
insight. It only threatens to do so if we mistake this ‘cut’ of identity – this 
positioning, which makes meaning possible – as a natural and 
permanent, rather than an arbitrary and contingent ‘ending’ – whereas I 
understand every such position as ‘strategic’ and arbitrary, in the sense 
that there is no permanent equivalence between the particular sentence 
we close, and its true meaning, as such. 

(Hall, S., 1993, p.397) 
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If identity within a geographical region can be portrayed as a set of concentric 
circles, then the significance or primacy of any particular circle (or indeed the 
balance between any two of the circles) may be seen as varying contingently. 
Perhaps one of the characteristics of some states which have been in the 
European Union for longer is that the significance of the national is generally 
declining: the Union in some cases allows regional affiliations to have greater 
significance, or even cross-national affiliations. The idea of ‘A Europe of the 
Regions’ encourages such conditional behavior. 

Added to this notion of the concentric, we can add the idea of intersecting 
multiple identities, in which one is simultaneously a member of an ethnic group 
and has a gendered identity, and perhaps belong to an age-set (such as 
‘youth’), and has a social classed identity. Again, these are contingent, and 
displayed and acted on variably in order to assert and define the individual in 
relation to others. The idea of multiple identities, and their development, is of 
course particularly important to those of us in education, because they develop 
in the years for which we are responsible. In 1999 Ross conducted a small 
survey of educationalists and social psychologists about when they thought 
children first became aware of themselves as members of various groups. 
These are the average views of the age at which children become aware of 
their membership of each of these groups and territorialities; 

Family group 2.4 
Gender 2.9 
Local area 7.0 
Nation 7.5 
Region 8.6 
Social class 8.8 
Europe 11.4 

 (Ross, 1999) 

Multiculturalism is a particular characteristic of the European Union (Rifkin, 
2004). It comes about in three ways. Firstly, comes the cultural diversity that 
arises from the mix of the dominant national cultures of the different members 
of the Union (and, in many cases increasingly, their regional cultures). A unified 
culture in Europe is not achievable, sustainable, or desirable. Cultural diversity 
allows ther preservation of identity and access to rights in an interdependent 
and interconnected Union. Unlike the tendency to assimilate that characterised 
the growth of the United States, the European Union enjoys the diversity of 
cultures. The second diversity comes from the indigenous minorities of Europe, 
group that exist across and within frontiers, for example the Roma, or Catalans. 
The great division of Europe that occurred in the settlements after 1918, that 
created national states across central and eastern Europe could never go far 
enough – there were potentially far too many groups that might seek seld-
determination to be economically and politically possible, and too many of them 
lacked a coherent territory. The plurality of cultures and languages that 
characterise Europe are better served in a Union that respects and legitimises 
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them all, irrespective of territoriality. Finally, there is the multiculturality that has 
arisen from migration into the Union, from the former colonial territories and 
from other parts of the world. This has particularly characterised the western 
European states so far, but is growing across Europe, and will continue to grow 
as our aging population structure sucks in the new workers needed to sustain 
our societies and economies. The range of these cultural mixes has given rise 
to pluralism and diversity that can only be accommodated by multiple identities 
and allegiances. Because of this, citizenship in our plural societies, in our multi-
cultural, multi-lingual and multi-ethnic societies, will also be plural and multiple 
too, and educational systems will need to be able after this. 

To return now to the different purposes of education noted earlier: let us now 
examine each in relation to citizenship per se in general, and to citizenship 
within the context of a multicultural Europe in particular. 

There is strong and popular understanding that the purpose of education is to 
transmit known knowledge to learners. Schools are expected to pass on not 
just the culture of a society, but also its received understanding of the world. 
The implication is that the learner is necessarily in a subservient position, of 
‘not knowing’, while the teacher possesses the knowledge that must be 
transmitted. Some who accept this view may qualify it, arguing that once ‘the 
basics’ have been understood and acquired, then the learner may be in a 
position to challenge ‘the facts’; but prior possession of the facts is seen as 
necessary and antecedent to such a stage. 

This is essentially a pre-enlightment view of education that persists today. 
Education was an initiation into the culture of the society, or the discovering of 
the truth revealed by God. Where direct experience was not easy to arrange, 
knowledge gained by teachers was transmitted into the minds of students. 
Textbooks were designed to present knowledge: subjects were broken down 
into small components and organised in a sequence. Teachers and textbooks 
act as transmitters that reflect this knowledge of the world into the minds of 
students. This ‘instructional’ view of education has important consequences for 
education. If education is knowledge transmission, then the knowledge held by 
the teacher or the book must be ‘true’. Teachers and textbooks must be 
accepted as authorities on the subject. 

This suggests that the student is responsible if the knowledge is not learnt. If 
the information being transmitted is clear and accurate, lack of learning is 
because of a fault in the receiver. Learners must be trained to be attentive, to 
work hard, and to be motivated. If education is the transmission of knowledge, 
then the most useful test of success is to see whether the learner can reproduce 
the information (in oral or written form). Learners therefore memorise what is 
known to be ‘true’, and examiners use standarised and ‘objective’ tests to 
measure success. 
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This transmission based instruction is authoritarian. 

 … the transmission metaphor [for education] persisted through the 
eighteenth, nineteenth, and into the twentieth century. It persists down to the 
present, where many educators still remain caught in its spell. Believing that we 
inductively learn from experience, they strive valiantly to transmit knowledge to 
their pupils. Inevitably, this leads teachers to authoritarianism; the attempt to 
secure greater control over the educational process. Take for example the 
subject matter teachers who seek to transmit knowledge attempt to control the 
subject matter by packaging it into a transmittable curriculum … Take as 
another example of authoritarianism, the treatment of pupils: teachers who 
seek to transmit knowledge to students attempt to control them; they ‘prepare’ 
them, ‘stimulate’ them, ‘motivate’ them, ‘get them to pay attention’, ‘get them 
moving’. All these tactics are attempts to control pupils so that teachers can 
more expeditiously and efficaciously transmit knowledge. 

Perkinson, H. (1984) 

As Pierre Bourdieu argued (1977), this was deliberate process that ensured 
that cultural capital was effectively divided and passed down, and to 
differentially empower and grant status to pupils from particular backgrounds. 
Cultural capital includes all the forms of knowledge, skills and advantages that 
give a higher status in society, including high expectations. Parents provide 
children with cultural capital, the attitudes and knowledge that makes the 
educational system a comfortable familiar place in which they can succeed 
easily. The authoritarian view of education as transmission underpins Bourdieu 
and Passeron’s (1977a) idea of cultural reproduction, in which existing 
disadvantages and inequalities are passed down from one generation to the 
next. This, according to Bourdieu, is partly due to the education system: 
capitalist societies depend on a stratified social system, and levelling out such 
inequalities would break down the system: so schools in capitalist societies will 
always be stratified too. 

The notion of cultural capital first stood out as a theory which was 
essential in accounting for the inequality of performance at school of 
children from different social classes yielding ‘success at school’, that is 
the specific profits which children of different classes can make on the 
school market in the distribution of cultural capital between the classes 
and sections of the classes. This starting-point implies a break with 
presuppositions inherent both to the ordinary point of view that considers 
success or failure at school an effect of natural ‘aptitude’, and to theories 
of ‘human capital’. 

Bourdieu, P. and Passerson, J-P., 1977b 

This is a very real problem for citizenship education in the consequences of this 
instructional view of education. The procedural values that are attached to 
citizenship education – toleration, fairness, respect for truth and for reasoning 
– cannot be acquired in an authoritarian mode of transmission  
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(Crick, B., 1988, 2000). As the poet William Yeats put it, ‘Education is not the 
filling of a bucket, but the lightning of a fire’. 

For multicultural societies, there is an obvious there is an obvious added 
complication. If the function of education is to transmit cultural capital – which 
natural capital is to be transmitted? We cannot meaningfully teach all the 
cultures that are represented in society. But to confine ourselves to (for 
example) just the parental culture would be to stultify and ossify any possibility 
of change and development, to make permanent differences, 
misunderstandings and intolerances. 

Bowles and Gintis (1978,1980) considered the nature of schooling in western 
capitalist societies. They looked both the reasons behind the development of 
state education, and the practices of schooling found in different kinds of school 
– elementary, secondary high and state colleges. Schooling, they said, takes 
place in the form it does in order to effectively prepare pupils for their future role 
as workers in a capitalist economy. This preparation is achieved through the 
‘correspondence principle’. Much of our experience at school is a preparation 
for our future roles as workers. Capitalist Society needs a docile, obedient and 
motivated workforce, and school prepares children for this: 

 A subservient workforce: those who conform do best at school. Behaving 
in a compliant and dependable manner is rewarded by being labelled 
a success, while the child who is aggressive or demonstrates 
independence is categorised as a failure. At school children learn to 
obey. 

 Accpetance of hierarchy: those who do what they are told are described 
as successful learners. Workers learn to follow the boss’s orders, 
because as pupils, they learned to follow the teacher’s orders. Pupils 
are inducted into the hierarchical structures of the workplace through 
the hierarchy of the school. 

 Motivation by external rewards: pupils are not interested in the subject 
knowledge they are taught at school, but are encouraged to go to 
school to get examination passes, an external reward. This is a 
preparation for the world of work where people do not work for the love 
of the job, but for the external reward of a wage. 

Schools introduce pupils to living their lives by the clock (through the school 
timetable) – necessary if one to work regular hours in a factory; they introduce 
children to uniformity, in dress, behavior, language and thought – necessary for 
industry to work efficiently and unquestioningly; they divide knowledge into 
subjects, much divorced from everyday knowledge and experience – alienating 
work from experience; they create rewards for achievement in subjects in order 
to separate and categorise students into hierarchies of obedience.- thus saving 
employers (and universities) from considering genuine skills and attributes. 
Thus what happens at school corresponds to what happens at work. 
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Bowles and Gintis further argue that achievement in school and a pupil’s life 
chances are determined to a great extent by their family background – their 
class. Conformity leads to the working patterns necessary for an industrialised 
society; achievement in school relates to social class orientation that can be 
passed of as meritocracy, allowing those of a higher social class to be licensed, 
through more advanced and higher education, into the work patterns and 
pseudo-independence of the professions and academia (Coles, 1988). 

So what experience of citizenship is provided by schools in such systems? 
Obedience to authority; the acceptance of arbitrary imposed rules; the division 
of society into ranks; the acknowledgment of hierarchy. Cultural norms are 
essentialised. Individual identity is sacrificed to institutional conformity. An 
educational system based on these technocratic, utilitarian and instrumental 
goals is necessarily anti-democratic, and denies citizen’s rights. 

The implications of such an instrumental and technocratic education for 
multiculturalism are not helpful. Such an educational programme is designed to 
reproduce inequalities, and will therefore tend to reinforce the cultural 
hierarchies that are already in existence. If such a system were not to do this, 
there would need to be a very positive, continuing and direct pressure to act 
against such a cultural reproduction. 

Finally, to turn to the notion of education being purely to develop the individual. 
At first sight, this appears to be more attractive and respectful of individuality 
than the other two models. Education for personal self-development seems in 
a sense to be democratic. Jean-Jacques Rousseau set out an early exposition 
of this, model in Emile, or On Education, in 1762. This was a method of 
education that would minimize the damage by noticing, encouraging, and 
following the natural proclivities of the student, instead of striving to eliminate 
them. It stressed wholeness and harmony, and a concern for the person of the 
learner. Central to this was the idea that it was possible to preserve the ‘original 
perfect nature’ of the child, ‘by means of the careful control of his education and 
environment, based on an analysis of the different physical and psychological 
stages through which he passed from birth to maturity’. This was a fundamental 
point. Rousseau argued that the momentum for learning was provided by the 
growth of the person (nature) – and that what the educator needed to do was 
to facilitate opportunities for learning. His contribution was to develop 

 the idea that people develop through various stages – and that different 
forms of education may be appropriate to each, 

 the guiding principle that what is to be learned should be determined by an 
understanding of the person’s nature at each stage of their development. 

 the appreciation that individuals vary within stages – and that education 
must as a result be individualised: ‘Every mind has its own form’. 

Is such a programme in any way compatible with learning for citizenship? How 
will those educated to such an individualistic agenda learn about the social 
construction of societal knowledge? This approach to the curriculum, which 
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puts meaning-making and thinking at its core and treats learners as subjects 
rather than objects, can lead to very different means being employed in 
classrooms and a high degree of variety in content – and not necessarily 
towards an understanding of citizenship or competence as a citizen. This model 
is essentially a critical model, not a marking model. The context in which 
learning takes place is critical for citizenship, and particularly so when the 
context is a multicultural society. 

If education is no more that the transmission of authoritatively accepted prior 
knowledge, or if schools are designed and organised to reproduce captive 
workers, obedient to the needs of production, then it would appear that 
educational settings are not places in which the practice of citizenship can be 
developed. Citizenship entails active questioning and participation: it is an 
activity that challenges accepted wisdom, that argues alternatives, that is a 
process based on procedural values rather than the repetition of ‘facts’. 

Experiential learning theory suggests that people learn from their environment 
and experience. One of the most interesting educational theories of the past 
decade has been that of learning through ‘legitimate peripheral participation’ in 
‘learning communities’. The idea of situated learning, developed by the social 
anthropologist Jean Lave and the former teacher Etienne Wenger, stresses that 
learning is social, that it comes about through participation in everyday life, and 
that is continuous through life. This has important implications for citizenship 
education, and the institutions we need to provide the experiences in which 
citizenship will develop. 

Wenger argues that there is a widespread supposition that learning is an 
individual activity. Schools, although they are social settings, strive to develop 
individual’s abilities and understanding, and it is the individual who ‘learns’. 
Learning is generally supposed to have ‘a beginning and an end; that it is best 
separated from the rest of our activities; and that it is the result of teaching’ 
(Wenger 1998: 3). He and Lave suggests that we should reconceptualise the 
relationship between learning, educational institutions and learners as a social 
process. Together, they published a seminar work, Situated Learning: 
Legitimate Peripheral Participation, in 1991 (also Lave, 1993; Wenger, 1999). 
Their work is not about schools, but about ‘apprenticeship’ in informal learning 
institutions – for example, among Yucatec midwives in Central America, Vai 
and Gola tailors in West Africa, US Navy quartermasters, and non-drinking 
alcoholics in Alcoholics Anonymous). Their ideas have been moved on to 
situations of formal schooling by Barbara Rogoff (1990). 

Lave and Wenger argue that communities of practice are ubiquitous, and that 
most people are involved in a number of them, at work, school, hoe, or at 
leisure. Human beings are constantly engaged in the pursuit of enterprises of 
all kinds: as we define and pursue these in social groups, we interact with each 
other and with the environment, and change or tune our relations with each  
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other –  

In other words, we learn. Over time, this collective learning results in 
practices that reflect both the pursuit of our enterprises and the attendant 
social relations. These practices are thus the property of a kind of 
community created over time by the sustained pursuit of a shared 
enterprise. It makes sense, therefore to call these kinds of association 
communities of practice. (Wenger 1998: 45, emphasis in original) 

Communities of practice have varied processes, from the formal to the informal, 
but in each, members are joined through common activities and by ‘what they 
have learned through their mutual engagement in these activities’. Wenger 
says that communities of practice define themselves: 

 by their joint nature and purpose, which is always being re-negotiated byu 
members through their practice; 

 by their functioning, and the way that members knit a social entity together; 
and 

 by their production of shred repertoire of resources – whether these are 
routines, vocabularies, common understandings and beliefs (Wenger, 1998, 
1999) 

This is not the simple acquisition of skills and knowledge for a task, but the 
establishment of relationships and communities with a sense of joint enterprise 
and identity, with a shared set of ideas and commitments, and shared 
resources: it is about ways of doing and approaching things that are shared to 
some significant extend among members. The relationship of this to citizenship, 
and to civic behavior, is evident. Citizenship is above all a community of 
practice, rather than a simple set of structures and knowledge. Lave and 
Wenger focus on everyday experiences of being members of groups, and the 
informal experiential learning that creates a community of practice. ‘Rather than 
asking what kind of cognitive processes and conceptual structures are involved, 
they ask what kinds of social engagements provide the proper context for 
learning to take place’ (Hanks, 1991: 14). This idea of a kind of apprenticeship 
is not learners acquiring a model of the world, but of learners participating in a 
community that has a model of the world – ‘being active participants in the 
practices of social communities and constructing identities in relation to these 
communities’ (Wenger 1999, p.4). 

A learner will incrementally gather knowledge through this informal 
apprenticeship, simply through being with people who are ‘expert’ (have more 
knowledge). Lave and Wenger (1991) describe novice midwives, tailors and 
quartermasters gradually acquiring expert knowledge and skills. Since then, 
other studies have looked at the contribution of informal learning to the 
development of professional knowledge in engineering, medicine, law and in 
community workers (Gear et al, McIntosh and Squires, 1994; Cullen et al, 
1999). Another study showed how Brazilian carpenters with little formal 
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education manage to build much better understanding of the mathematical 
ideas related to their carpentry through informal relationships that did 
carpenters enrolled in formal apprenticeship classes that teach the same ideas 
(Carraher and Schliemann, 2000). 

There is a process in this. People begin by joining a community and learning at 
the periphery. As their competence develops, they move towards the centre of 
the community. Learning is not the acquisition of knowledge by an individual, 
but the process of social participation, and the situation defines the process. 

The mastery of knowledge and skill requires newcomers to move toward 
full participation in the socio-cultural practices of a community. 
‘Legitimate peripheral participation’ provides a way to speak about the 
relations between newcomers and old-timers, and about activities, 
identities, artefacts, and communities of knowledge and practice. A 
person’s intentions to learn are engaged and the meaning of learning is 
configured through the process of becoming a full participant in a socio-
cultural practice. This social process, includes, indeed it subsumes, the 
learning of knowledgeable skills. (Lave and Wenger, 1991, p.29) 

Lave and Wenger are advocating a more complex idea of relating experience 
to learning. ‘For newcomers, the purpose is not to learn from talk as a substitute 
for legitimate peripheral participation; it is to learn to talk as a key to legitimate 
peripheral participation’ (Lave and Wenger, 1991, p.108-9). There are two key 
corollaries: knowledge cannot be abstract or out of context; and new learning 
occurs in the community of practice (Tennant, 1997). 

Barbara Rogoff has shown this kind of Apprenticeship in Thinking (1991) is a 
social activity that requires ‘guided participation’ from more experienced 
practitioners, and that this can be found in the way that young children learn 
about their social environment. She takes Lave and Wenger’s ideas to 
incorporate her own work on guided apprenticeship in school settings, 
describing an innovative school in Salt Lake City, where teachers, students and 
parents work together on an approach in which ‘learning occurs through 
interested participation with other learners’ (Rogoff et al, 2001). More recently, 
in The Cultural Nature of Human Developent (2003), she draws attention to the 
need to examine the cultural processes that shape children’s development, 
rather than simply focusing on determining when children can accomplish 
particular skills. All children grow as members of cultural communities: they 
become citizens. 

Legitimate peripheral participation and the idea of a community of practice has 
great significance for learning about citizenship in a meaningful way, and the 
experience of citizenship that society and its institutions needs to provide for 
young people. 

Firstly, learning about citizenship is going to be a relationship between people, 
within a community of practice. What kind of democratic relationships exist in 
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our learning institutions that constitute practice? In the introduction to Patricia 
Murphy’s book Learners, Learning and Assessment, McDermott points out that 

Learning traditionally gets measured on the assumption that it is a 
possession of individuals that can be found inside their heads… [But] 
learning is in the relationships between people … Learning does not 
belong to individual persons, but to the various conversations of which 
they are a part. (in Murphy, 1999, p. 17). 

Practicing citizenship, taking part – first tentatively on the margins, and then 
with increasing confidence, with increasing fluency and control – critically 
depends on being able to take part in a set of relationships that demonstrate 
and substantiate democratic civic values and practices. Without these 
relationships, without this participation, the culture of citizenship will not flourish, 
will not even start. 

Secondly, in our educational institutions, it is the responsibility of teachers to 
enable participation in the community of practice. We need to consider how we 
both legitimate and ensure access for all students to be able to collaborate in 
the dialogue. In the Salt Lake City school, Barbara Rogoff observed that the 
teachers gave precedence to ‘instruction that builds on children’s interests in a 
collaborative way… learning activities are planned by children as well as adults, 
and where parents and teachers not only foster children’s learning but also 
learn from their own involvement with children’ (2001, p. 3). This in itself is a 
model of socio-political education, developing a community of respect for the 
learner and for the group, for relating the priorities of the individual to those of 
the group, and for identifying rights, duties and obligations. It also is a vehicle 
for the exercise of the skills of citizenship: recognition of others, reasoning, 
argument, debate, resolution. 

Finally, there is a central and critical relationship between knowledge about 
citizenship and ‘doing citizenship’- the practice and experience of citizenship. 
Situated learning for democracy requires learning to be situated in democratic 
practice. We need to think carefully about what we mean by practice, and how 
this bears on knowledge. Education in this sense requires informed action and 
action with a direction of purpose. 
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Παρουσίαση του Δρα Παναγιώτη Περσιάνη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από 
την κ. Μαίρη Κουτσελίνη. 
 
 
Ο κ. Παναγιώτης Περσιάνης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με πλούσιο 
εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο. Έχει συγγράψει δεκάδες βιβλία στο πεδίο της 
συγκριτικής εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας και της ιστορίας της εκπαίδευσης, βιβλία τα 
οποία ξεχωρίζουν για την πολύπλευρη επιστημονική ανάλυση και τη διεισδυτική 
ικανότητα του συγγραφέα. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε φορά που θέλουμε να μιλήσουμε για τυπολογία και μοντέλα, είμαστε 
υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να έχουμε στο νου μας ένα συνεχές, πάνω 
στο οποίο θα τοποθετήσουμε σε μια ιεραρχική σειρά τα διάφορα μοντέλα, 
ξεκινώντας από το ένα άκρο του και καταλήγοντας στο άλλο. Έτσι, για 
παράδειγμα, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε μοντέλα της κοινωνίας από 
πλευράς πολιτισμικής ομοιογένειας , θα ξεκινήσουμε από το μοντέλο της 
ομοιογενούς μονοπολιτισμικής κοινωνίας, θα προχωρήσουμε στη 
διπολιτισμική, ύστερα στην τριπολιτισμική και θα καταλήξουμε στην 
πολυπολιτισμική. Το ίδιο θα κάνουμε, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε τα 
μοντέλα κοινωνίας από πλευράς ομαλότητας τρόπου λειτουργίας. Θα 
ξεκινήσουμε από το μοντέλο μιας αρμονικής κοινωνίας στην οποία οι διάφορες 
φυλετικές, εθνοτικές και πολιτισμικές ομάδες είναι ισότιμες στην πρόσβαση σε 
πόρους και υπηρεσίες, στα πολιτικά δικαιώματα και στην πολιτική ισχύ, και θα 
καταλήξουμε σε μια έντονα συγκρουσιακή κοινωνία στην οποία κυριαρχεί η 
ανισότητα, η φανερή ή κρυφή καταπίεση των μειονοτήτων, η ξενοφοβία και ο 
ρατσισμός. 

Τα μοντέλα μπορεί να είναι προϊόν τριών διαφορετικών προσεγγίσεων: 

α)   ευρετικής φιλοσοφικής σκέψης,      β) ιδεολογικής κανονιστικής 
προσέγγισης,    γ) παρατήρησης της πραγματικότητας. Τα νοητικά προϊόντα 
απ’ αυτές τις τρεις προσεγγίσεις είναι τελείως διαφορετικά. Στην πρώτη 
περίπτωση έχουμε προϊόντα καθαρού φιλοσοφικού λόγου, στη δεύτερη 
κανονιστικά ιδεολογήματα και στην τρίτη περιγραφικές δηλώσεις σχετικά με το 
πώς έχουν τα πράγματα. 

Παράδειγμα ευρετικής φιλοσοφικής σκέψης είναι σε μεγάλο βαθμό τα μοντέλα 
κοινωνικοπολιτισμικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Νίκου Μουζέλη. Ο 
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Μουζέλης βλέπει τέσσερα μοντέλα: το στεγανοποιητικό, το μονολογικό, το 
συγκρητικό και το πολυλογικό ή επικοινωνιακό. Το πρώτο μοντέλο είναι εκείνο 
στο οποίο επιτρέπεται μεν η ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, αλλά 
με διάφορους μηχανισμούς αποκλεισμού η κυρίαρχη ή οι κυρίαρχες ομάδες 
περιορίζουν τις υπόλοιπες σε ρόλο πολιτισμικών ή κοινωνικών θυλάκων που 
ζουν μέσα σε γκέτο. Το δεύτερο μοντέλο εφαρμόζει πολιτική πλήρους 
συγχώνευσης και αφομοίωσης στον κυρίαρχο κορμό όλων των φυλετικών, 
εθνοτικών και πολιτισμικών ομάδων μια γενική ανάμειξη όλων των 
πολιτισμικών στοιχείων, μια ελεύθερη και άκριτη διακίνηση από τον έναν 
πολιτισμό στον άλλο. Όλα επιτρέπονται και όλα είναι δυνατά χωρίς καμιά 
διάκριση και χωρίς καμιά ιεράρχηση ή αξιολόγηση. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει 
στην πράξη πολυλογική προσέγγιση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για 
πολιτισμικό μονισμό, αφού δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα είδος αλήθειας ή 
αξίας. Παντού κυριαρχεί το σημαίνον πάνω στο σημαινόμενο. Τέλος, στο 
πολυλογικό ή επικοινωνιακό μοντέλο γίνονται αποδεκτές η αυτονομία και η 
εσωτερική λογική των διαφόρων εθνοτικών και πολιτισμικών ομάδων και την 
ίδια στιγμή γίνεται προσπάθεια να οικοδομηθούν γέφυρες αποτελεσματικής 
επικοινωνίας μεταξύ τους (Mouzelis, 1998). 

Παραδείγματα κανονιστικής προσέγγισης είναι τα διάφορα μοντέλα 
πολιτισμικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς στις ΗΠΑ, τον 
Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βρετανία και άλλες χώρες. Τα 
μοντέλα αυτά είναι κατά κανόνα προϊόν της επίσημης ιδεολογίας. Η επίσημη 
ιδεολογία είναι εκείνη που ορίζει την κρατούσα κατάσταση πλουραλισμού και 
καθορίζει τις συνταγές πρόσφορης αντιμετώπισής της. Οι κυβερνήσεις είναι 
εκείνες που επινόησαν τα εννοιολογικά πλαίσια, τις θεωρίες και τα σύμβολα 
που αφορούν στην εθνότητα και την πολυπολιτισμικότητα, και τα καθιέρωσαν 
ως επίσημη πολιτική μέσα από τη δημοσίευση Λευκών Βίβλων, Διακηρύξεων, 
Εκθέσεων, Συστάσεων και Χαρτών Βασικών Δικαιωμάτων και μέσα από την 
ψήφιση νόμων. Όπως παρατηρεί ο Brian Bullivant, ένας από επιρροή της 
επίσημης ιδεολογίας είναι δελεαστική ακόμα και, δυστυχώς, μεταξύ πολλών 
κοινωνικών επιστημόνων. 

Τα μοντέλα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης που στηρίχθηκαν στην επίσημη 
ιδεολογία δεν είναι, σύμφωνα με τον Bullivant, αποτελεσματικά, γιατί αγνοούν 
την πραγματικότητα. Βλέπουν τον κόσμο όπως οι εμπνευστές της ιδεολογίας 
θέλουν να τον βλέπουν και όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Έτσι εξηγείται 
γιατί οι ιδεολογίες αυτές δεν έδωσαν λύση. «Κάθε μια» απ’ αυτές, παρατηρεί, 
«έχει προωθηθεί με τη σειρά της ως η λύση απλώς και μόνο για να εκτεθούν οι 
αδυναμίες της και ν’ αντικατασταθεί από την άλλη. Γι’ αυτό σε χώρες όπως οι 
ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βρετανία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουμε δει 
πολλές ιδεολογίες να έρχονται και να παρέρχονται: της αφομοίωσης, της 
συγχώνευσης, της ένταξης, του πολιτισμικού μωσαϊκού, της διπολιτισμικότητας 
και πολυπολιτισμικότητας». Εκείνο που θα είναι αποτελεσματικό, είναι η 
προσπάθεια κατανόησης της πραγματικότητας με αναζήτηση περιγραφικών 
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δηλώσεων, «σχετικά με το πώς έχουν τα πράγματα ή για το τι μπορούμε να 
πάρουμε ως δεδομένο» (Bullivant, 1997, 65-67). 

Στη σημερινή εισήγηση θα ακολουθηθεί η περιγραφική προσέγγιση. 
Συγκεκριμένα, θα παρουσιασθούν τα κυριότερα μοντέλα που εφαρμόστηκαν 
στην πράξη σε πολυπολιτισμικές και πολυεθνικές χώρες κατά τη διάρκεια των 
δύο τελευταίων αιώνων. 

Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αρκετά από τα μοντέλα που θα παρουσιασθούν 
περιγραφικά είναι προϊόντα ιδεολογικής και κανονιστικής σκέψης που 
προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν από διάφορες κυβερνήσεις. Περιλαμβάνουν 
επίσης, μέτρα και διατάξεις που εντάχθηκαν στα μοντέλα έπειτα από 
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πάνω σε προσφυγές μελών των 
ασθενών πολιτισμικών ομάδων. Τέτοιες αποφάσεις ήταν, για παράδειγμα, η 
περίφημη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 1954 στην 
υπόθεση «Brown Vs Board of Education of Topeka» για την 
αντισυνταγματικότητα των ισχυουσών ρυθμίσεων της κατ’ ισχυρισμόν 
«χωριστής αλλά ισότιμης εκπαίδευσης» λευκών και μαύρων, απόφαση που 
οδήγησε στο μέτρο της μεταφοράς μαύρων μαθητών με λεωφορεία στα σχολεία 
λευκών, το περίφημο μέτρο του Busing (Spring, 1990, 347). Η πιο πρόσφατη 
σχετική απόφαση εκδόθηκε την 1η Μαρτίου 2005 από το Εφετείο στην Αγγλία 
στην υπόθεση της Shabina Begum, 15 χρονών, που προσέφυγε εναντίον του 
σχολείου της (Denbigh High School στο Luton) που της απαγόρευσε να φορά 
το ειδικό μακρύ μουσουλμανικό φόρεμα και της επέβαλε να φορά τη στολή του 
σχολείου. Η δικαίωση της νεαρής μουσουλμάνας σημαίνει ουσιαστικά 
αναγνώριση του δικαιώματός της να τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης, 
επειδή ως μέλος της μουσουλμανικής κοινότητας νιώθει την ηθική υποχρέωση 
να ντύνεται διαφορετικά από τις Αγγλίδες συμμαθήτριές της (BBC News, 2 
Μαρτίου 2005). 

Οι επανειλημμένες προσφυγές στο δικαστήριο εκφράζουν το εγγενώς 
συγκρουσιακό χαρακτήρα της γενικότερης κατάστασης στο θέμα της 
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο θέμα αυτό εμπλέκονται ζητήματα 
ιδεολογίας, κοινωνικών συμφερόντων και κοινωνικής και οικονομικής ισχύος, 
εθνικής ανασφάλειας και ξενοφοβίας, στερεοτύπων, ρατσισμού, επιδίωξης 
ισότητας ευκαιριών και ισότητας στη ζωή. Εμπλέκονται επίσης εντελώς 
διαφορετικές αντιλήψεις της ιστορικής πραγματικότητας που είναι αδύνατο να 
συμφιλιωθούν. Πως είναι δυνατό, για παράδειγμα, να συμφιλιωθεί η αντίληψη 
των Ευρωπαίων που μιλούν για ανακάλυψη της Αυστραλίας με την αντίληψη 
των αυτόχθονων Αυστραλών που μιλούν για εισβολή των Ευρωπαίων στη 
χώρα τους; 

Οι διαφορετικές ιδεολογίες και τα διαφορετικά συμφέροντα, αλλά και τα 
διαφορετικά τοπικά φυλετικά και κοινωνικά δεδομένα, εξηγούν τις διαμετρικά 
αντίθετες απόψεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότιμης και δίκαιης 
μεταχείρισης. Εξηγούν, επίσης, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ λόγων 
και έργων και γιατί πολύ συχνά ευγενείς διακηρύξεις για κοινωνική δικαιοσύνη 
και εξάλειψη κάθε μορφής αποκλεισμού από τα βρετανικά σχολεία (Tomlinson, 
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2005) έμειναν χωρίς αντίκρυσμα. Εξηγούν, ακόμα, γιατί πάρα πολλοί θεωρούν 
ότι όλη αυτή η θεωρητική συζήτηση και οι διακηρύξεις περί πολυπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είναι μια πλεκτάνη και μια συνωμοσία, «μέρος μιας βιομηχανίας 
φυλετικών σχέσεων που έχει σκοπό να αποκοιμίσει τις εθνικές μειονότητες σε 
μια επίπλαστη αίσθηση αυτοϊκανοποίησης, να εξουδετερώσει την αντίστασή 
τους και να την εκτρέψει σε ακίνδυνα κανάλια» (Parekh, 1997, σελ.62) ή μια 
«ιδεολογία προσωπείο με την οποία ένας πανούργος και αδίστακτος 
καπιταλισμός προστατεύει τον εαυτό του» (Bagley, 1997, σελ. 103). 

Αυτό τέλος εξηγεί γιατί διάφορες υποχωρήσεις που έγιναν στην εκπαίδευση 
των μειονοτήτων δεν ήταν θέμα φιλανθρωπίας ή αναγνώρισης της ανάγκης 
ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά αποτέλεσμα υποχώρησης μπροστά 
σε πιέσεις αντιρατσιστικών οργανώσεων, όπως του National Association for 
the Adavancement of Coloured People (NAACP) και αντιρατσιστικών 
κινημάτων όπως της «μαύρης συνείδησης» (Spring, 1990, σελ. 329-346). 

 

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 

Τα κυριότερα μοντέλα εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν σε πολυπολιτισμικές 
χώρες είναι έξι: το μοντέλο της αφομοίωσης, το μοντέλο της συγχώνευσής, το 
μοντέλο της ένταξης, το μοντέλο της διπολιτισμικότητας, το μοντέλο του 
πολιτισμικού μωσαϊκού και το μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας. 

Το μοντέλο της αφομοίωσης εφαρμόστηκε κυρίως στις ΗΠΑ. Είναι η περίφημη 
εκπαιδευτική πολιτική του χωνευτηρίου (meeting pot), που είχε σκοπό να 
αφομοιώσει όλους τους μετανάστες και να τους μετατρέψει σε Αμερικανούς 
πολίτες. Στο πρώτο στάδιο (κατά τις δεκαετίες 1830 και 1840), όταν το 
πρόβλημα ήταν κυρίως ο μεγάλος όγκος των καθολικών Ιρλανδών 
μεταναστών, ο στόχος επιδιώχθηκε μέσω κυρίως του κοινού σχολείου 
(common school) (Spring, 1990, σελ. 62-96). Στο δεύτερο στάδιο, όταν το 
πρόβλημα ήταν οι αυτόχθονες Ινδιάνοι και οι Πορτορικανοί, ο στόχος 
επιδιώχθηκε μέσω της αποπολιτισμικοποίησης (deculturalization), της 
προσπάθειας δηλαδή εξαφάνισης της γλώσσας και του πολιτισμού των 
μειονοτήτων αυτών. Οι μέθοδοι αποπολιτισμικοποίησης που εφάρμοσε η 
κυρίαρχη ομάδα ήταν: 

α) διαχωρισμός και απομόνωση (σε ξεχωριστά σχολεία), 

β)   υποχρέωση των μειονοτήτων να χρησιμοποιούν την αγγλική και όχι τη 
δική τους γλώσσα, 

γ) διδασκαλία αναλυτικού προγράμματος που εξέφραζε την κουλτούρα 
της κυρίαρχης ομάδας (αγγλοπροτεσταντικής) 

δ) χρήση διδακτικών βιβλίων που εξέφραζαν αυτή την κουλτούρα, 
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ε) απαγόρευση σ’ αυτούς να εκφράζουν τη θρησκεία και τον πολιτισμό 
τους, και 

στ) στα σχολεία δίδασκαν δάσκαλοι που προέρχονταν από τις κυρίαρχες 
πολιτισμικές ομάδες. 

Την ίδια στιγμή εφαρμόζονταν μέθοδοι ένταξης των παιδιών αυτών στην 
κυρίαρχη κουλτούρα και εγχάραξης της αμερικανικής ταυτότητας. Τέτοιες 
μέθοδοι ήταν: 

α) η καθημερινή πρωινή τελετουργία της παράταξης των μαθητών και του 
χαιρετισμού της αμερικανικής σημαίας, 

β) η αντικατάσταση των τοπικών ηρώων από Αμερικανούς εθνικούς 
ήρωες, 

γ) ο εορτασμός των εθνικών αμερικανικών επετείων, και 

δ) η διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας περί κυρίαρχης κουλτούρας των 
λευκών των ΗΠΑ (Spring, 1990, σελ. 130-161). 

Το μοντέλο της συγχώνευσης εφαρμόστηκε σε διάφορες χώρες και κυρίως στις 
ΗΠΑ και Βρετανία. Στις ΗΠΑ εφαρμόστηκε, όταν δέχτηκαν μεγάλους αριθμούς 
μεταναστών από την Κούβα, την Αϊτή, την Ινδοκίνα και τη Σοβιετική Ένωση 
(Samuda, 1997, σελ. 168). Στην αρχή εφαρμόστηκε μέσω της κατ’ ισχυρισμόν 
«χωριστής αλλά ισότιμης εκπαίδευσης» και, στη συνέχεια, μετά την απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1954, μέσω ανάμειξης λευκών και μαύρων διά 
της μεθόδου της υποχρεωτικής μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (busing) 
στην αρχή και των magnet schools στη συνέχεια. Τα magnet schools είναι 
εξειδικευμένα σχολεία (για παράδειγμα, σχολεία για δημιουργικές τέχνες ή για 
επιστήμη) που προσπαθούν να προσελκύσουν μαθητές από όλες τις φυλές και 
όλους τους πολιτισμούς. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται πρόνοια να υπάρχει 
μια φυλετική και πολιτισμική ισορροπία στην εισδοχή μαθητών. Με την έμφαση 
στα ειδικά μαθήματα τα magnet schools κατόρθωσαν να απαμβλύνουν το 
φυλετικό πρόβλημα και να συμβάλουν στη συγχώνευση. 

Στο μοντέλο της ένταξης υπάρχει η ηγεμονία της κυρίαρχης εθνικής, γλωσσικής 
και πολιτισμικής ομάδας στη χώρα, αλλά οι υπόλοιπες εθνοτικές και 
πολιτισμικές ομάδες έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την εθνοτική και 
πολιτισμική τους ταυτότητα με τη λειτουργία συμπληρωματικών σχολείων ή 
ειδικών τάξεων που λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα ή με την προσθήκη 
ειδικών ωρών στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των οποίων διδάσκονται η 
γλώσσα και ο πολιτισμός των εθνικών μειονοτήτων. Με τον τρόπο αυτό 
βοηθούνται τα μέλη των πολιτισμικών ομάδων να γνωρίσουν την ιστορία και 
τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής τους και να νιώσουν αυτοεκτίμηση, 
σεβασμό και περηφάνια γι’ αυτή. Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται σε μεγάλο 
βαθμό στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο που διαδραμάτισε 
ισχυρό ρόλο η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή με την εργοδότηση 
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δασκάλων που διδάσκουν σε σχολεία που λειτουργούν κυρίως σε χώρους 
ορθόδοξων εκκλησιών κατά τα Σαββατοκύριακα και διδάσκουν την ελληνική 
γλώσσα και την ιστορία, τα έθιμα και τις πολιτισμικές παραδόσεις της Ελλάδας 
και της Κύπρου. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση αυτή διαδραματίζουν οι γονείς και οι 
άλλοι ενήλικες των πολιτισμικών μειονοτήτων, αφού διδάσκουν στα παιδιά όχι 
μόνο τον οικείο πολιτισμό αλλά και βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες 
(ανάγνωση και γραφή της μητρικής γλώσσας). Το γεγονός ότι οι άνθρωποι 
αυτοί πιστεύουν στο έργο που κάνουν, καθώς και το κλίμα μάθησης που 
δημιουργούν, ένα κλίμα απαλλαγμένο από προκαταλήψεις, είναι τα βασικά 
κλειδιά της επιτυχίας (Rex, 1997, σελ.329). 

Το μοντέλο της διπολιτισμικότητας εφαρμόστηκε κυρίως στον Καναδά, στο 
Βέλγιο και σε πολιτείες των ΗΠΑ. Στον Καναδά έχουμε «δύο διαφορετικές 
καταστατικά αναγνωρισμένες ομάδες, κάθε μια με τη δική της γλώσσα και 
πολιτισμό, με ευδιάκριτες θρησκευτικές, εθνικές και πολιτισμικές διαφορές 
(Samuda, 1997, σελ.171). Μεταξύ των δύο αυτών ομάδων υπάρχει πραγματική 
πολιτική ισότητα, η οποία αντανακλάται στις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις με τη 
θεσμοποίηση της διγλωσσίας και της διδασκαλίας και των δύο πολιτισμών στα 
σχολεία όλης της χώρας. 

Ανάλογο μοντέλο επικρατεί και στο Βέλγιο, όπου και πάλι έχουμε δύο 
πολιτισμικές ομάδες, τους Φλαμανδούς και τους Βαλλόνους, και δύο γλώσσες, 
και ανάλογες ρυθμίσεις στην εκπαίδευση. 

Δίγλωσση εκπαίδευση εφαρμόζεται, επίσης, και σε μερικές πολιτείες των ΗΠΑ 
με βάση το Bilingual Education Act του 1968. Σε μερικές περιοχές της 
Καλιφόρνια η εκπαίδευση είναι σε δύο γλώσσες (Αγγλικά και Ισπανικά) και τα 
παιδιά διδάσκονται μαζί με την αμερικανική ιστορία και πολιτισμό και τη 
μεξικάνικη ιστορία και πολιτισμό, έχουν ισπανόφωνους καθηγητές, και στις 
σχολικές καφετερίες τους προσφέρεται και μεξικάνικο φαγητό (Spring, 1990, 
σελ. 362-363). 

Το μοντέλο του «πολιτισμικού μωσαϊκού» στηρίζεται στην αρχή της «ενότητας 
μέσα στη διαφορετικότητα». Στοιχεία αυτής της πολιτικής εφαρμόζονται στη 
Βρετανία με την ενθάρρυνση, μέσω κρατικής χρηματοδότησης, της ίδρυσης 
των λεγόμενων «faith schools» για τους μουσουλμάνους, τους Σιχ, τους 
Εβραίους και τους Έλληνες Ορθόδοξους (Tomlinson, 2005, σελ.154-157). Τα 
σχολεία αυτά ήλθαν να προστεθούν στα καθολικά σχολεία, που λειτουργούν 
στη Βρετανία κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων αιώνων. Η πολιτική αυτή 
αποτελεί μια μεγάλη αντίφαση σε μια χώρα που διακηρυγμένα επιδιώκει την 
ένταξη των ξένων μεταναστών στην Αγγλική κοινωνία, είναι όμως ενδεικτική 
των αντιφατικών τάσεων και πρακτικών που προκαλεί η προσπάθεια να 
συμβιβαστούν αντικρουόμενες ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες και 
οικονομικές επιδιώξεις. 
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Το μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα 
διαφορετικά. Το φιλελεύθερο, το ρεφορμιστικό, το ριζοσπαστικό, και το 
αντιρατσιστικό. Το φιλελεύθερο μοντέλο βασίζεται στην προσπάθεια επίτευξης 
συναίνεσης, ενώ το τρίτο και τέταρτο αναγνωρίζουν ότι η επιδίωξη της ισότητας 
που πρέπει να εξασφαλισθεί για τις αδύναμες φυλετικές εθνοτικές και 
πολιτισμικές ομάδες δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσα από σύγκρουση και 
οργανωμένη αντιρατσιστική δράση. 

Η φιλελεύθερη ιδεολογία που επικράτησε από την εποχή του Διαφωτισμού και 
εκπροσωπείται κυρίως από τον Jean Jacques Rousseau αντιλαμβάνεται πολύ 
διαφορετικά το θέμα της πολιτισμικής εκπαίδευσης από τη ριζοσπαστική και τη 
μαρξιστική ιδεολογία. Η φιλελεύθερη αντίληψη, με το σχεδόν μεταφυσικό της 
αίτημα για καθολικότητα, για μια αλήθεια και για κανονικότητα, ήταν φυσικό μεν 
να δέχεται μεν την πολυπολιτισμική προσέγγιση στο οικογενειακό, τοπικό και 
ιδιωτικό επίπεδο της ζωής των εθνικών ομάδων, αλλά να επιμείνει στην 
ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των πολιτών στο επίπεδο της διακυβέρνησης, 
της διοίκησης, της νομοθεσίας, της οικονομίας (Duffy, 1997, σελ.183) και της 
εκπαίδευσης. 

Το φιλελεύθερο μοντέλο θεωρεί απαραίτητη την επιδίωξη της συνοχής και της 
ενιαίας κοινωνικής δομής. Όπως γράφει το Crick Report, που δημοσιεύθηκε το 
1998 και εκφράζει τις φιλελεύθερες αντιλήψεις για πολιτισμικά πλουραλιστική 
εκπαίδευση στη Βρετανία, «οι μειονότητες πρέπει να μάθουν να σέβονται τους 
νόμους, τους κώδικες, και τις συμβάσεις τόσο πολύ όσο και η πλειοψηφία – όχι 
μόνο γιατί είναι χρήσιμο γι’ αυτούς να το κάνουν, αλλά γιατί η διαδικασία βοηθά 
στην προαγωγή κοινής πολιτειότητας» (Olssen, 2004, σελ.183). 

Το φιλελεύθερο μοντέλο αφήνει περιθώρια επιλογής αλλά προτείνει την ίδια 
μεταχείριση για όλα τα μέλη ενός οργανισμού ανεξαρτήτως πολιτισμικών ή 
φυλετικών χαρακτηριστικών, επειδή αντιτίθεται στη δημιουργία διχαστικών 
θεσμών που θα υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή. Πολύ εναργής έκφραση 
αυτού του μοντέλου είναι η επιχειρηματολογία της διεύθυνσης του σχολείου 
Denbigh High School του Luton, που αναφέρθηκε προηγουμένως στο αίτημα 
της δεκαπεντάχρονης μαθήτριας να της επιτραπεί να φορά το μουσουλμανικό 
φόρεμα και όχι τη μαθητική στολή. Η διεύθυνση υποστήριξε πως η μαθήτρια 
αυτή είχε τη δυνατότητα να φοιτήσει σε άλλα σχολεία τα οποία δεν απαιτούν 
στολή. Από τη στιγμή που επέλεξε να φοιτήσει στο δικό τους σχολείο, έπρεπε 
να εφαρμόζει τους κανονισμούς του σχολείου, όπως όλοι οι άλλοι μαθητές και 
μαθήτριες (BBC News, 2 Μαρτίου 2005). 

Αντίθετα προς το φιλελεύθερο μοντέλο, που επιδιώκει την ομοιομορφία και τη 
συναίνεση, το ρεφορμιστικό μοντέλο επιμένει στην «πολιτική της αναγνώρισης» 
και στην «πολιτική της διαφοράς». Για το μοντέλο αυτό οι διαφορές είναι απλές 
διαφορές και όχι απόκλιση, όπως θεωρούνται στο φιλελεύθερο μοντέλο. Η 
κύρια θεωρητικός αυτού του μοντέλου είναι η Iris Marion Young. Η Young 
τόνισε πως στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες τα άτομα είναι ταυτόχρονα μέλη 
πολιτισμικών ομάδων και ως τέτοια έχουν διαφορετικές δεσμεύσεις και 
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κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η 
απαίτηση για ομοιομορφία στη μεταχείριση, επειδή κάτι τέτοιο οδηγεί σε 
ανισότητα και αδικία. Ο κανόνας πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι «όσο άδικο 
είναι να μεταχειρίζεσαι διαφορετικά τους ίδιους ανθρώπους, άλλο τόσο άδικο 
είναι να μεταχειρίζεσαι με πανομοιότυπο τρόπο διαφορετικούς ανθρώπους» 
(Olssen, 2004, σελ.181). 

Το ρεφορμιστικό μοντέλο εισηγείται βασικά πέντε μέτρα: 

α) φοίτηση όλων των παιδιών στα ίδια σχολεία, 

β) στήριξη των παιδιών των μειονοτικών ομάδων, ώστε να μπορέσουν 
σιγά-σιγά να ενταχθούν στις τάξεις μαζί με τα παιδιά της κυρίαρχης 
πολιτισμικής ομάδας. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά να 
κατακτήσουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τη γλώσσα, ώστε να μη 
δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους και στην επαγγελματική και 
κοινωνική τους ζωή, 

γ) διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η εκπαίδευση των παιδιών αυτών. 
Μια άλλη λύση είναι να γίνεται χωριστά η διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας σε τάξεις υποδοχής, 

δ) διδασκαλία της ιστορίας των παραδόσεων, των εθίμων και γενικά του 
πολιτισμού της χώρας προέλευσης. Με τον τρόπο αυτό ελπίζεται ότι τα 
παιδιά των μειονοτήτων θα βοηθήσουν να εκτιμήσουν τη χώρα 
προέλευσης και τον πολιτισμό τους και να μη νιώθουν αισθήματα 
κατωτερότητας έναντι της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας, 

ε) διαφοροποίηση του ωρολογίου προγράμματος, της οργάνωσης του 
σχολείου και των κανονισμών, ώστε να παύσουν να απηχούν μόνο την 
κουλτούρα της πλειονότητας και να λαμβάνουν υπόψη και τις ανάγκες 
των μειονοτήτων (Olssen, 2004, σελ.188). 

Το ρεφορμιστικό μοντέλο έχει διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, στις δύο 
γειτονικές χώρες Βέλγιο και Ολλανδία προσφέρονται δύο διαφορετικές μορφές. 
Στο Βέλγιο προσφέρεται, όταν ζητηθεί από τους γονείς, ισλαμική εκπαίδευση 
στα δημόσια σχολεία στα παιδιά των Τούρκων και Μαροκινών μεταναστών με 
Μωαμεθανούς δασκάλους, ενώ στην Ολλανδία ιδρύονται χωριστά 
μουσουλμανικά σχολεία (Merry, 2005, 1, σελ.7-10). Στο Βέλγιο εφαρμόζεται 
επίσης το πείραμα Foyer, που προνοεί ένα δίγλωσσο ή τρίγλωσσο 
εκπαιδευτικό σύστημα (Merry, 2005, 1, σελ.12). 

Στο ρεφορμιστικό μοντέλο μπορεί να ενταχθεί και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Η εκπαίδευση αυτή προορίζεται για τα παιδιά όλων των πολιτισμικών ομάδων 
και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κατανόησης και του αλληλοσεβασμού 
μεταξύ των μελών των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων. 
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Σύμφωνα με την έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Integrating Immigrant 
Children into Schools in Europe» του 2004, η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει 
τρεις διαστάσεις: 

α) γνώση για την πολιτισμική ποικιλία σε μια χώρα, που αποβλέπει στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων και στην ανάπτυξη των αξιών του 
σεβασμού και της ανοχής μεταξύ των μαθητών. 

β) μια διεθνή διάσταση, που επιδιώκεται με τη μελέτη των οικονομικών και 
κοινωνικών πτυχών που επηρεάζουν τις διεθνείς σχέσεις (για 
παράδειγμα τις σχέσεις Βορρά-Νότου). Άλλο θέμα που μελετάται είναι η 
ιστορία της μετανάστευσης και των αιτίων της. Ο σκοπός είναι η 
κατανόηση της σύγχρονης πολιτισμικής ποικιλίας στο ιστορικό και 
κοινωνικό της πλαίσιο, 

γ) μια ευρωπαϊκή διάσταση με τη μελέτη των χαρακτηριστικών των 
ευρωπαϊκών λαών. Σκοπός αυτής της διάστασης είναι η διευκόλυνση της 
απόκτησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας (Directorate – General, 2004, 
σελ.57-65). 

Στο ρεφορμιστικό μοντέλο μπορεί επίσης να ενταχθεί και μια μορφή 
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης με το όνομα «προσθετική 
πολυπολιτισμικότητα», την οποία εισηγείται ο Ελληνοαμερικανός Harry 
Triandis. Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η ένταξη των πολιτών σε 
κοινωνικές σχέσεις στις οποίες οι αμοιβές ξεπερνούν το κόστος και για τις δύο 
πλευρές της σχέσης. Μέσω της εκπαίδευσης οι μαθητές θα αποκτούν νέες 
δεξιότητες αλληλεπίδρασης οι οποίες θα τους βοηθούν να μάθουν τρόπους να 
βελτιώνουν τις σχέσεις τους με άτομα άλλων πολιτισμικών ομάδων και να 
νιώθουν ότι στη συναναστροφή μαζί τους το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το 
κόστος (Triandis, 1997, σελ.130-162). 

Οι ρυθμίσεις του ρεφορμιστικού μοντέλου θεωρήθηκαν πολύ ανεπαρκείς, 
ανεδαφικές και επιζήμιες από πολλούς ριζοσπάστες θεωρητικούς. Οι 
θεωρητικοί αυτοί υποστήριξαν πως η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού 
της χώρας προέλευσης δεν βοηθά κατ’ ανάγκη τα παιδιά των εθνικών 
μειονοτήτων να αποκτήσουν αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό, επειδή δεν τα 
βοηθούν να ξεπεράσουν τα κοινωνικά εμπόδια, τις προκαταλήψεις και τη 
ρατσιστική τάση της πλειονότητας και να επιτύχουν στη ζωή. Γι’ αυτό πιστεύουν 
πως η έμφαση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης πρέπει να δοθεί στην 
απόκτηση της ανταγωνιστικής εκπαιδευτικής πιστοποίησης που θα τα 
βοηθήσει να διεκδικήσουν με επιτυχία και ισότιμα με τα μέλη της κυρίαρχης 
ομάδας θέσεις στα επαγγέλματα, στη διοίκηση και στην κοινωνία. 

Στην πολιτική αυτή καταλήγουν υιοθετώντας, μεταξύ άλλων και μια διαφορετική 
αντίληψη περί πολιτισμού. Για τους θεωρητικούς αυτούς πολιτισμός δεν είναι η 
ουτοπιστική εκείνη έννοια, όπως την είδε ο Tylor το 1871 (Tylor, 1871), δηλαδή 
η ιστορία, η γλώσσα, η θρησκεία, οι αξίες, τα ήθη και τα έθιμα, οι παραδόσεις, 
οι τέχνες και τα άλλα αισθητικά επιτεύγματα ενός λαού. Οι ριζοσπάστες, 
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αντίθετα, δίνουν έμφαση στις πρακτικές πλευρές του πολιτισμού παρά στις 
εκφραστικές και βλέπουν τον πολιτισμό περισσότερο ως μορφή μιας διαρκώς 
εξελισσόμενης «επινόησης προς επιβίωση, που βασίζεται στην 
προσαρμοστική αλλαγή, η οποία καθιστά ικανές τις κοινωνικές ομάδες να 
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της επιβίωσης σε ένα συγκεκριμένο φυσικό 
περιβάλλον». «Είναι αυτό το είδος του πολιτισμού», υποστηρίζουν, «που 
πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά από εθνοπολιτισμικές ομάδες μάλλον παρά 
ένα εξιδανικευμένο απολίθωμα πολιτισμού βασισμένο στις ουτοπικές 
θεωρήσεις του πλουραλισμού» (Bullivant, 1997, σελ.81-82). Τέτοιες ικανότητες 
επιβίωσης είναι όλες οι χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης και της πολύ καλής γνώσης της κυρίαρχης γλώσσας. Ο 
κυρίαρχος πολιτισμός υπάρχει ούτως ή άλλως και δεν ωφελεί να αγνοούμε την 
ύπαρξή του ή να τον πολεμούμε με την ψευδαίσθηση ότι θα εξασθενήσει. 

Οι ριζοσπάστες εκπαιδευτικοί δεν περιορίζονται μόνο σε εκπαιδευτικά μέτρα. 
Για να σταματήσει η κυρίαρχη ομάδα να ελέγχει , μέσω μηχανισμών 
αποκλεισμού και εγκλεισμού, τις ευκαιρίες ζωής των ατόμων και των ομάδων 
που ανήκουν στην μειονότητα όσον αφορά στην πρόσβαση τους στους 
οικονομικούς πόρους, την ισχύ και τις κοινωνικές απολαβές, επιμένουν πως 
χρειάζεται, πέρα από τις εκπαιδευτικές αλλαγές, να γίνουν και αλλαγές στους 
κοινωνικούς θεσμούς. Το ίδιο το σχολείο δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, 
επειδή είναι μέρος του προβλήματος και διαιωνίζει την κοινωνική, εθνοτική και 
φυλετική διαστρωμάτωση. Αυτό σημαίνει πως «η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
πρέπει να πολιτικοποιηθεί και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη της τη δομή 
της εξουσίας» (Bullivant, 1997, σελ.83-84, Duffy, 1997, σελ.183). 

Για την επίτευξη αυτών των αλλαγών ο William Kymlicka εισηγείται την 
εισαγωγή των λεγόμενων «μέτρων εξωτερικής προστασίας» για τους 
μειονοτικούς πληθυσμούς. Τέτοια μέτρα είναι η εγγυημένη πολιτική 
εκπροσώπησή τους, η κρατική χρηματοδότηση εθνοτικών μέσων μαζικής 
επικοινωνίας και η αύξηση της πολιτικής ισχύος των περιφερειών. Με τα μέτρα 
αυτά ελπίζεται πως οι μειονότητες θα μπορούν να προάγουν τα συμφέροντά 
τους όπως και η πλειονότητα (Kymlicka, 1999, σελ.32). 

Το τελευταίο μοντέλο, το αντιρατσιστικό, περιλαμβάνει καταπολέμηση κάθε 
μορφής ρατσισμού και κάθε νομοθετικού, πολιτικού και κοινωνικού μέτρου, 
πραγματικού ή συμβολικού, που παρεμποδίζει τις ίσες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση και στην ζωή. 

Οι βασικές πτυχές του είναι οι εξής: 

α) Βλέπει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση όχι ως επανορθωτική, ως 
εκπαίδευση δηλαδή που έχει σκοπό να επανορθώσει ελλείψεις ή 
αδυναμίες των παιδιών των πολιτισμικών μειονοτήτων, αλλά ως 
εκπαίδευση που ανταποκρίνεται σε μια κανονική και φυσιολογική 
πραγματικότητα. 
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β) Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να απηχεί τόσο στην πρακτική ανάγκη 
της κατάκτησης της κυρίαρχης γλώσσας όσο και στην ανάγκη γνώσης 
της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης. Η 
γλώσσα της κυρίαρχης ομάδας εισάγεται σταδιακά, ώστε να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα στο πρώτο στάδιο. Με αυτό τον τρόπο η 
γλωσσική κατάρτιση επιτυγχάνεται μέσα στη διαδικασία της μάθησης και 
όχι σ’ αντίθεση μ’ αυτή. (Rex, 1997, σελ.328). 

γ) Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της εκπαιδευτικής πιστοποίησης στη 
σημερινή ανταγωνιστική κοινωνία προσφέρει τα μαθήματα που έχουν 
σχέση με τον πολιτισμό της μειονότητας και όχι μόνο σε χαμηλά επίπεδα 
(O Level) – κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε την εντύπωση πως τα μαθήματα 
αυτά προορίζονται για τους λιγότερο ικανούς μαθητές – αλλά και σε 
αυστηρά ακαδημαϊκά επίπεδα, ώστε να προσδίδουν το ανάλογο κύρος 
στους επιτυγχάνοντες. 

δ) Οι διδακτικές μέθοδοι, διαφοροποιούνται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη 
τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και διαμόρφωσης κινήτρων των 
παιδιών αυτών (Banks, 1997, σελ.353-356). 

ε) Χρησιμοποιούνται πολύγλωσσα διδακτικά βιβλία και άλλα διδακτικά 
υλικά. Ακόμα και οι κούκλες που χρησιμοποιούνται στα νηπιαγωγεία 
είναι μαύρες ή κίτρινες ανάλογα με το χρώμα των παιδιών. Το ίδιο και οι 
ήρωες των ιστοριών και των παραμυθιών (Homan, 1997, σελ. 263). 

στ) Εργοδοτούνται δάσκαλοι από την ίδια πολιτισμική ομάδα ή, αν αυτό είναι 
αδύνατο, δάσκαλοι που έτυχαν της κατάλληλης εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης. 

ζ) Διαφοροποιούνται οι αξίες και το ήθος του σχολείου. 

η) Τροποποιείται το αναλυτικό πρόγραμμα ως σύνολο και για όλο τον 
μαθητικό πληθυσμό με τρόπους οι οποίοι εξασφαλίζουν την αναγνώριση 
των πολιτισμών των μειονοτήτων και την καταπολέμηση του ρατσισμού 
(Rex, 1997, σελ.32). 

Για το σκοπό αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να προετοιμάζει «για τις 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες που τα άτομα βιώνουν 
σε πολιτισμικά ποικίλες και περίπλοκες ανθρώπινες συναντήσεις». Όπως 
παρατηρεί ο Katz (1982, σελ.21-22), «η πολυπολιτισμική εκπαίδευση θα 
μπορούσε να περιλάβει – αλλά όχι να περιοριστεί σ’ αυτές – εμπειρίες οι 
οποίες: 

α) προάγουν αναλυτικές και αξιολογικές ικανότητες για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων, όπως συμμετοχική δημοκρατία, ρατσισμός και σεξισμός, 
και την ισότητα της ισχύος. 
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β) αναπτύσσουν ικανότητες για διευκρίνιση των αξιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της εμφανούς και αφανούς 
μεταβίβασης των αξιών, 

γ) εξετάζουν τις δυναμικές των ποικίλων πολιτισμών και τις επιπτώσεις για 
την ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών, και 

δ) εξετάζουν τις γλωσσικές αποκλίσεις και τις διάφορες μορφές μάθησης 
ως βάση για την ανάπτυξη των κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λεχθεί πως η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
πήρε διάφορες μορφές στις διάφορες χώρες, γιατί ακριβώς κάθε χώρα έχει μια 
πολιτισμική μοναδικότητα. Οι παράγοντες γι’ αυτή τη μοναδικότητα είναι 
πολλοί: ιστορικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί. Για παράδειγμα, 
υπάρχουν χώρες στις οποίες το πρόβλημα είναι πολύ παλιό, γιατί οι κοινωνίες 
τους ήταν εξαρχής πολυφυλετικές, πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές. Όπως 
ήταν φυσικό, οι χώρες αυτές εφάρμοσαν κατά σειρά διάφορα μοντέλα 
ακολουθώντας την εξέλιξη της ιδεολογίας και των αντιλήψεων σχετικά μ’ αυτό 
το θέμα. Άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι άπειρες στο 
πρόβλημα, αφού μόλις πρόσφατα δημιουργήθηκε η ανάγκη να το 
αντιμετωπίσουν με την εισροή οικονομικών μεταναστών. Υπάρχουν χώρες, 
όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, στις οποίες οι ιθαγενείς θεωρήθηκαν ότι 
υστερούσαν πολιτισμικά πολύ από την κυρίαρχη ομάδα και γι’ αυτό δεν 
θεωρήθηκαν άξιες λόγου κοινότητες που έπρεπε να τύχουν σεβασμού. 
Αντίθετα, στον Καναδά υπήρχαν δύο ισότιμες πολιτισμικές κοινότητες, οι 
Γαλλόφωνοι και οι Αγγλόφωνοι, και για τούτο δημιουργήθηκε εξαρχής μια 
διπολιτισμική κοινωνία με διπολιτισμική εκπαίδευση. Διαφορά υπάρχει επίσης 
και στο αίσθημα ανασφάλειας. Σε μερικές χώρες στις οποίες ο πληθυσμικός 
όγκος των αποκλινουσών πολιτισμικών ομάδων είναι μεγάλος ή αποτελεί την 
πλειοψηφία (Banks, 1997, σελ.344-345) το αίσθημα ανασφάλειας είναι πολύ 
μεγάλο και γι’ αυτό και η ξενοφοβία και ο ρατσισμός βρίσκονται σε υψηλά 
επίπεδα. 

Πολύ συχνά η πολιτική είναι αντιφατική ή υπάρχει απόσταση μεταξύ επίσημων 
διακηρύξεων και της εφαρμοζόμενης πολιτικής λόγω σύγκρουσης μεταξύ 
ιδεολογιών. Το εργατικό κόμμα της Βρετανίας, για παράδειγμα, όταν ανήλθε 
στην εξουσία το 1997, διακήρυξε πως θα εφάρμοζε πολιτική πλήρους ισότητας 
για τα μέλη των πολιτισμικών μειονοτήτων σε θέματα εκπαίδευσης. Η 
εξακολούθηση όμως της εκπαιδευτικής πολιτικής των Συντηρητικών στα 
θέματα του δικαιώματος των γονέων να επιλέγουν σχολεία με βάση τα 
δημοσιευμένα ακαδημαϊκά αποτελέσματα και του δικαιώματος των σχολείων 
να επιλέγουν τους μαθητές τους επέβαλε στην πράξη τη συνέχιση των 
διακρίσεων, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών των φυλετικών και 



  

45 

πολιτισμικών μειονοτήτων φοιτούν στα χειρότερα σχολεία (Tomlinson, 2005, 
σελ.154). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλές χώρες, όπως τη Βρετανία, και 
ιδιαίτερα σε ομοσπονδιακές χώρες όπως τις ΗΠΑ και τον Καναδά, η 
πολυπολιτισμική πολιτική διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία, από περιοχή σε 
περιοχή και ακόμα από σχολείο σε σχολείο. Έτσι, στην ίδια χώρα βρίσκουμε 
να εφαρμόζονται πολλά μοντέλα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Όλα δείχνουν πως δεν υπάρχει ούτε ομοιόμορφη ούτε εύκολη λύση. Ούτε το 
χρώμα του δέρματος ούτε η χώρα προέλευσης ούτε η μητρική γλώσσα μπορεί 
να είναι ο καθοριστικός παράγων. Υπάρχουν άνθρωποι από τις Δυτικές Ινδίες, 
για παράδειγμα, που επιμένουν ότι είναι Βρετανοί και ζητούν την ίδια ακριβώς 
μεταχείριση με τους άλλους Βρετανούς. Δεν πρέπει να ξεχνιέται, επίσης, ότι 
πολλοί μεταναστεύουν στις χώρες της Δύσης κυρίως γιατί θέλουν να δώσουν 
ευκαιρία στα παιδιά τους να ανέβουν κοινωνικά και να γίνουν Ευρωπαίοι 
(Merry, 2005, 1, σελ.4-13). Άλλοι, ωστόσο, επιμένουν ότι είναι διαφορετικοί και 
απαιτούν διαφορετική μεταχείριση (Rex, 1997, σελ.330). 

Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να εφαρμόζεται αυτό που απαιτεί η 
δημοκρατική δικαιοσύνη, δηλαδή η καθιέρωση συνθηκών πολυπολιτισμού που 
παρέχει στις μειονοτικές πολιτισμικές ομάδες ίσα δικαιώματα συνύπαρξης με 
τα μέλη της πλειονότητας (Olssen, 2004, σελ.188). Η εφαρμογή αυτής της 
αρχής στην πράξη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και 
ανάλογα με τις τοπικές ευαισθησίες. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι, ενώ 
μπορούμε να συμφωνούμε στους τομείς των ιδεών και των γενικών αρχών, 
είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπάρξει ομοφωνία στον τομέα της 
εφαρμογής στην πράξη αυτών των αρχών. Για παράδειγμα, εφόσον ένα από 
τα κύρια ζητούμενα είναι η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες, είναι 
δικαιολογημένα πολύ αμφιλεγόμενο ποιο από τα δύο αναλυτικά προγράμματα 
προσφέρει ίσες ευκαιρίες, αυτό που δίνει έμφαση την μελέτη του πολιτισμού 
και της γλώσσας της πολιτισμικής μειονότητας στην οποία ανήκουν οι μαθητές 
ή εκείνο που παρέχει περισσότερες δυνατότητες για κατάκτηση της κυρίαρχης 
γλώσσας και των δεξιοτήτων που διευκολύνουν την κάθετη κοινωνική 
κινητικότητα των μαθητών αυτών. Είναι γι’ αυτό το λόγο που πρέπει να 
αναζητείται ο συμβιβασμός μέσω ελεύθερου διαλόγου. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Απομένει τώρα να πούμε λίγα λόγια για την περίπτωση της Κύπρου. 

Η περίπτωση της Κύπρου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τόσο γιατί η Κύπρος 
ήταν ανέκαθεν πολυπολιτισμική κοινωνία όσο και γιατί οι εκπαιδευτικές 
διευθετήσεις που είχαν εισαγάγει οι Άγγλοι και οι πρόνοιες του Συντάγματος 
του 1960 συνέβαλαν ώστε στο μακροεπίπεδο το μονομερές διπολιτισμικό 
μοντέλο (κάθε κοινότητα διδάσκει τη δική της γλώσσα και πολιτισμό χωρίς να 
είναι υποχρεωμένη να διδάξει εκείνα της άλλης κοινότητας) να θεωρείται 
δεδομένο, αφού φαίνεται ως το πιο λογικό και φυσιολογικό. Με βάση αυτό το 
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μοντέλο οι Ελληνοκύπριοι έχουν την ευθύνη για τα ελληνικά δημοτικά σχολεία 
του νησιού και για το δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου και από το παρόν 
σχολικό έτος και του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Με βάση το ίδιο μοντέλο ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλή Ταλάτ απαιτεί να λειτουργήσει αμιγές 
δημοτικό τουρκοκυπριακό σχολείο στη Λεμεσό. 

Από τις πληροφορίες που μου δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας το αίτημα 
του Ταλάτ συζητείται στο παρόν στάδιο μεταξύ της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και της 
Κυπριακής Κυβέρνησης. Στο μεταξύ στη δημοτική εκπαίδευση για τα παιδιά 
των Τουρκοκυπρίων της Λεμεσού είναι σε ισχύ ρυθμίσεις που μπορούν να 
ενταχθούν στο μοντέλο της ένταξης. Συγκεκριμένα, με την εξαίρεση μερικών 
που φοιτούν σε σχολεία ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας, τα περισσότερα 
παιδιά των Τουρκοκυπρίων φοιτούν στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού στο 
οποίο διατίθενται ξεχωριστές ώρες (3-8 ανάλογα με το ανάλογα με το επίπεδο) 
για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας από τουρκολόγο ή Τουρκοκύπριο. Οι 
ώρες αυτές αφαιρούνται πάνω σε μόνιμη βάση από τα μαθήματα των 
Θρησκευτικών και της Ιστορίας, τα οποία τα παιδιά Τουρκοκυπρίων δεν 
παρακολουθούν, και εναλλάξ από διάφορα άλλα μαθήματα (Τέχνη, Γεωγραφία 
και άλλα), ώστε να μην χάνονται πάντοτε τα ίδια μαθήματα. Τα παιδιά 
Τουρκοκυπρίων παρακολουθούν κανονικά με τα παιδιά Ελληνοκυπρίων το 
μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 

Τα παιδιά των άλλων εθνικοτήτων φοιτούν κατά κανόνα σε σχολεία ζωνών 
εκπαιδευτικής προτεραιότητας, στα οποία λαμβάνεται πρόνοια για ομαλή 
ένταξή τους μέσα στις κανονικές τάξεις. Παρέχεται επίσης διαπολιτισμική 
εκπαίδευση σ’ όλα τα παιδιά, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί κατανόηση 
των διαφορετικών πολιτισμών και συνακόλουθα να καταπολεμηθούν τα 
στερεότυπα και να καλλιεργηθεί σεβασμός προς τις πολιτισμικές μειονότητες. 

Πέρα, ωστόσο, από τις οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, παραμένει πάντοτε το 
πρόβλημα της σωστής εκπαίδευσης που πρέπει να προσφέρεται σε μια 
παγκοσμιοποιημένη εποχή, όπως τη δική μας, σε μια χώρα που είναι πλήρες 
μέλος της Ε.Ε. Το πρόβλημα αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει σχέση με την 
καλλιέργεια της πολιτειότητας στους μαθητές, αφού δεν μπορεί να νοηθεί πλέον 
πολίτης ο οποίος δεν θα έχει τις δεξιότητες να συζεί, να συνεργάζεται και να 
συνδημιουργεί με πολίτες άλλων φυλετικών, εθνοτικών και πολιτισμικών 
ομάδων. Γι’ αυτό και πολύ σωστά το συνέδριο αυτό συνέδεσε την 
πολυπολιτισμικότητα με την πολιτειότητα. Μπορεί το πρόβλημα της 
πολυπολιτισμικότητας στην Κύπρο να μην φαίνεται ακόμα τόσο πιεστικό, 
επειδή είναι πολύ λίγα ακόμα τα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές από 
πολιτισμικές μειονότητες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιεστικό, γιατί η 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να προσφέρεται σ’ όλους τους μαθητές σε 
μια προσπάθεια να μειωθούν η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Η 
πολυπολιτισμικότητα είναι κάτι που πρέπει να διαποτίζει ολόκληρο το 
αναλυτικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό πρέπει, εκτός των άλλων, να 
προετοιμασθούν και οι εκπαιδευτικοί κατάλληλα γι’ αυτό το έργο. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Συντονίστρια: Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Παρεμβάσεις Συνέδρων 

Ερώτηση 1: 

My question goes to Dr Alistair Ross. Let my firstly congratulate you for the 
elaboration you have given us. Ι still wonder about the evaluation of the new 
citizenship methodology in our school. What Ι want to ask is: «Do we have to 
wonder about a mechanism for the evaluation of the new system? Is there a 
mechanism that is taking into consideration that the world is continuously 
changing? Can we evaluate the new system? Or if we can do so, can we 
evaluate it in a ten years’ time, in one-year time or every year since the world 
is continuously changing? » That's all. 

Alistair Ross: 

Ι think that citizenship is a dynamic process and that the evaluation Ι suppose 
is in its practice. We have now a European Court of Human Rights, a European 
Court of Justice that is every day examining appeals from members of the 
various member states to review local decisions in the light of the European 
Declaration of Human rights and to apply European Human Rights legislation 
over national legislation and that in a sense is an ongoing continual mechanism 
to evaluate and to review. Ι think that other aspects also continue the review. 
The current debate and discussion on the proposed European constitution is 
another way in which we are continually evaluating what we mean by 
citizenship of this Union. I'm not sure that's a mechanism for evaluation but it's 
a process that is evaluating I think the whole time. 

Ερώτηση 2: 

Θα ήθελα να δώσω πρώτα ένα παράδειγμα για τους μαθητές στους οποίους 
απευθύνεται η πολυπολιτισμική εκπαίδευση και το πρώτο μου ερώτημα είναι 
εάν η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αφορά μόνο σε μαθητές ή αφορά και σε 
ενήλικες.  Το παράδειγμα με τους μαθητές είναι το εξής: «Γνωρίζουμε στα 
Γυμνάσια ότι  οι απροσάρμοστοι μαθητές  πηγαίνουν  δύο  ή  τρεις  φορές 
σχολείο. Πηγαίνουν το πρωί, πηγαίνουν το απόγευμα που είναι κλειστό  το 
σχολείο  και πηγαίνουν και τη  νύχτα  που δεν  είναι κανένας  και είναι στο 
σκοτάδι.   Οι  καλοί   μαθητές   πηγαίνουν   μόνο  το   πρωί   Το  απόγευμα 
ασχολούνται  με  την  παραπαιδεία. Αυτό  ισχύει  ειδικά  στο  Λύκειο. Όσον 
αφορά στην περίπτωση της Κύπρου, το Υπουργείο Πολιτισμού - το διαχωρίζω 
από το Υπουργείο Παιδείας - είναι υπεύθυνο  να οργανώνει προγράμματα και 
να  δημιουργεί   δίκτυα  αριστείας.   Αυτά  πιστεύω  απουσιάζουν  από  την 
Κύπρο». 
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Ένα άλλο σημείο είναι αυτό που ανέφερε  ο Άγγλος καθηγητής ως «cυltυral 
asset», δηλαδή το πολιτιστικό κεφάλαιο. Εμείς, πιστεύω, είμαστε πίσω όσον 
αφορά στην προβολή του πολιτισμού μας, σαν κεφάλαιο  μέσα σ' αυτή την 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. 

Ερώτηση 3: 

Could we say that mυlticυltυralism is a dynamic process and the application of 
social skills at a time that everything is globalize? What actually happens is the 
transcendence of the group. lf we forget of mυlticυltυralism and we talk about 
the dynamics of groups and by saying "groυp" Ι mean any group*, could we say 
that we should be looking at the deficit in social skills which does not enable 
the different groups to come together and understand one another? Thank you. 

Παναγιώτης Περσιάνης: 

Όσον αφορά στην  Ερώτηση 2, ασφαλώς  η εκπαίδευση  αφορά όχι μόνο στους 
μαθητές αλλά και στους ενήλικες. Μόνο που είχα την αντίληψη ότι ο 
Εκπαιδευτικός  Όμιλος  Κύπρου, σ'  αυτό  του  το  συνέδριο,  απευθυνόταν 
κυρίως σε εκπαιδευτικούς και είχε υπόψη του κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, την   
εκπαίδευση   που  δίνεται  στα   σχολεία.  Ωστόσο,   οπωσδήποτε  η εκπαίδευση  
των  ενηλίκων  έχει πολύ   μεγάλη   σημασία,  ειδικό  για  την πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση, διότι  ασκεί μεγάλη  επίδραση το κλίμα μέσα στο  οποίο 
μεγαλώνουν  τα  παιδιά  στο  σπίτι  τους.  Αν, για  παράδειγμα, πηγαίνει το 
παιδί στο σχολείο και ακούει ένα κήρυγμα για το τι ωραία είναι να περνούμε με 
τους Τουρκοκύπριους, όμορφα και ωραία, και πηγαίνει στο σπίτι του και το 
κλίμα που υπάρχει εκεί είναι πολύ διαφορετικό, ή ζει μέσα σε μια οικογένεια  
που έχει θύματα από τους Τούρκους και δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το πράγμα, 
ασφαλώς είναι πολύ δύσκολο  να το ξεπεράσει. Αλλά οπωσδήποτε οι στάσεις 
των ενηλίκων είναι πολύ σημαντικές ειδικά για τέτοια  θέματα που δεν είναι 
θέματα γνώσεων, τις οποίες θα μάθει το παιδί από το σχολείο. Εδώ θα μάθει 
τις  στάσεις μέσα από το περιβάλλον του, το οικογενειακό, στη γειτονιά,  την 
κοινότητα κτλ. Και ασφαλώς το θέμα της εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι 
γενικότερο. Αφορά στην πολιτεία, αφορά στα ΜΜΕ κτλ. 

Όσον αφορά στην Ερώτηση 3, ασφαλώς είναι θέμα δυναμικής των ομάδων, 
μόνο  που εδώ δε  μιλούμε  για  μικρές  ομάδες  μέσα  στην  τάξη. Μιλούμε 
περισσότερο   για   κοινότητες, για   εθνοτικές  κοινότητες,  πολιτισμικές 
κοινότητες  κτλ.  στις   οποίες  η δυναμική  είναι  πολύ  πιο  σύνθετη  και 
περίπλοκη. Αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, ασφαλώς το  θέμα της 
δυναμικής  είναι πολύ  περισσότερο  περίπλοκο  και,  επομένως, πολύ πιο 
δύσκολο να γίνει αντιληπτό και κατανοητό. 
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Alistair Ross: 

 

Ι think the first question asked first of all whether this was only a matter for 
children or also adults should be involved in citizenship education. I think that 
historically citizenship education was very much an adult area. In fact it wasn't 
just adults. It was often men, men with property, who were involved in civics 
and civic affairs and education and civic affairs and we've moved from that now 
to a more universal need to recognize that we are all citizens and children as 
well. So Ι think  citizenship  education  is  traditionally  an  adult  area  and it  is  
only recently come to become an area where we thought it appropriate to bring 
into schools and to schooling. It is for us all and if you think about the changes 
that we've all been through as adults in terms of our own civic understanding  
and how  that's  changed  over the years of our life  you recognize  that  adults  
are always learning about their civic rights and their civic responsibilities. I think 
that there is a role for the State to play in this, in education, but there is a role 
for ... there's  a  much  wider  set  of  responsibilities  besides  just  simply  the  
State. Families and communities also have responsibilities in bringing up 
children and so do bodies wider than the States. The Unitized Nations, the 
European Union have  also got  responsibilities  there  to ensure  that  citizens  
are  educated  to understand their rights, their responsibilities at a whole variety 
of different levels so certainly the State has a role but it's not simply the State's 
role. 

 

On the question of social skills, Ι think we are always learning that we need to 
have more social skills and social understanding. lf you think of that evolution 
that  Marshall described  about  the way in which citizenship  has moved  from 
initially the civic in the eighteenth century to the political and then the social, it 
wouldn't  have occurred to people like Hobbes and Lock and Rousseau about 
social rights. They were much more concerned with civic rights. They weren't 
aware of those new kinds of rights that we are now very familiar with and we 
are always learning and understanding and becoming aware of more sensitive 
to issues that we hadn’t appreciated in the past.  Questions, for example, of 
gender orientation. We· are now much more aware of that and sensitive of that 
than we would have been twenty or thirty years ago. So the social skills that we 
need for citizenship are always changing. They are always becoming more and 
more complex as we become more and more aware of the complexity of living 
in a globalised, internationalised and multicultural world, a world where people 
have many different orientations and need to have those recognized so it's an 
ongoing process. 
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Ανδρέας Σκοτεινός 
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης 

 

ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ – ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τον  Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου για 
την  πρόσκληση να καταθέσω κάποιες σκέψεις  πάνω σε ένα θέμα, το οποίο 
γίνεται ολοένα και πιο επιτακτικό στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας. Επίσης, 
επιτρέψετέ  μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Θεοφιλίδη που είχε την 
καλοσύνη να μου δώσει αυτή την ευκαιρία. 

Είναι σημαντικό να επισημάνω ότι το συνέδριο αυτό συμπίπτει χρονικά με τη 
συμπλήρωση ενός σχεδόν έτους από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και 
ταυτόχρονα  εντάσσεται στο  καθορισθέν από το Συμβούλιο της  Ευρώπης 

«Έτος ενεργού  πολιτότητας  διά μέσου της Εκπαίδευσης». Η χρονική αυτή 
τοποθέτηση επισημαίνεται  γιατί  διαμορφώνει ως σταθμό  την  ανάγκη  να 
ανασυνταχθούμε  και να προσέξουμε τον  κρίσιμο και σημαντικό ρόλο που έχει 
να προσφέρει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη της πολιτότητας  και της ποιότητας 
ζωής από τη συμμετοχή όλων μας σε μια δημοκρατική κοινωνία που διακρίνεται 
για την πολυπολιτισμικότητα  της και που έχει ανάγκη για διατήρηση και 
πιθανόν αναδιαμόρφωση μιας ταυτότητας στο νέο γίγνεσθαι του ευρωπαϊκού 
χώρου ειδικά και του παγκόσμιου χώρου γενικότερα. 

Κάποια γεγονότα, τόσο  στο  διεθνή  χώρο όσο  και στη  χώρα μας,  μας 
υποχρεώνουν να θέσουμε  στην πρώτη γραμμή την προσπάθεια να 
διαπαιδαγωγήσουμε τον  ενεργό πολίτη, αν πράγματι  θέλουμε  να 
συμβιώσουμε σ· ένα  περιβάλλον  στο οποίο η διαφορετικότητα έχει γίνει 
κανόνας για ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών  που περιλαμβάνει και 
πολιτιστικές, γλωσσικές, φυλετικές ή/ και θρησκευτικές διαφορές. Ειδικά για την 
Κύπρο, το  βασικό  της  πρόβλημα πηγάζει σε  μεγάλο  βαθμό από τις 
παρεμβάσεις που στα τελευταία 40 χρόνια δεν άφησαν το λαό της να εξελιχθεί  
ως μια κοινωνία στην οποία να συνυπάρχουν ειρηνικά όλες οι επιμέρους 
ομάδες τnυ πληθυσμού που την συνιστούν. 

Είναι νομίζω σημαντικό  στοιχείο, που σχετίζεται άμεσα και με τη σημερινή 
παρουσίαση, να ξαναθυμηθούμε τη γεωγραφική και δημογραφική τοποθέτηση 
της  Κύπρου  στον  παγκόσμιο  χάρτη  σε  συνδυασμό  με  τις κοινωνικές και 
οικονομικές  δραστηριότητες που επηρεάζουν  τη  ζωή στο νησί. Η χωροθέτηση 
αυτή  είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της χώρας μας δια μέσου της Ιστορίας 
ως σταυροδρόμι πολιτισμών. Αυτή η πραγματικότητα διαφαίνεται σήμερα από 
το  γεγονός  ότι  η σύσταση του πληθυσμού μας είναι σαφώς μίγμα διαφόρων 
εθνοτήτων  με διαφορετικές θρησκείες και γλώσσες. Πέραν τούτου, κατά τα 
τελευταία χρόνια η Κύπρος κατακλύζεται από μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης. 
Κατά συνέπεια, έχει ένα ιστορικό παρελθόν πολυπολιτισμικότητας, αλλά και 
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ένα παρόν με πληθυσμιακή σύσταση από ομάδες με διαφορετικές γλώσσες, 
θρησκείες και πολιτιστικές νοοτροπίες. Εκείνο δε που φαίνεται να μας διδάσκει 
η Ιστορία είναι ότι, όποτε καταφέρναμε να συμβιώνουμε σε ένα πολύχρωμο 
πολυπολιτισμικό πλαίσιο, ο λαός μας ευημερούσε, προόδευε και 
δημιουργούσε, ενώ, όταν το στοιχείο της συμβίωσης εξουδετερωνόταν από 
κάποιον Ετζεβίτ ή Ντενκτάς, η χώρα όδευε σε δύσκολες ατραπούς. 

Τα ανθρώπινα όντα χαρακτηρίζονται έντονα από την ανάγκη να ζουν το ένα 
μαζί με το άλλο και μάλιστα αυτή η συνύπαρξη αποτελεί ουσιαστική εξάρτηση 
για την επιβίωση τους. Για να είναι δυνατή αυτή η συμβίωση οι άνθρωποι έχουν 
αναπτύξει συνήθειες, συμπεριφορές, τρόπους ζωής, κανόνες και θεσμούς που 
συνεισφέρουν όχι μόνο στην ατομική τους ποιότητα ζωής αλλά και, γενικότερα, 
στην ευημερία της ομάδας ή της ευρύτερης κοινωνίας. Ιδιαίτερα δε σήμερα που 
οι κοινωνίες εξελίσσονται σε πολύπλοκα σύνολα, με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, 
απαιτείται να αναπτυχθούν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που να επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να συνυπάρξουν. 
Πρέπει να γίνει η αναγκαία προετοιμασία και αγωγή, ώστε να εμπιστεύονται ο 
ένας τον άλλο, ακόμη και αν έχουν διαφορετικά ή και αντικρουόμενα 
συμφέροντα. Πρέπει να διαμορφωθούν πλαίσια και θεσμοί (όπως οι νόμοι και 
η δημοκρατική διακυβέρνηση) που θα τους επιτρέπουν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά σ’ ένα κοινό χώρο. Με λίγα λόγια πρέπει να εφοδιαστούν με τα 
χαρακτηριστικά και τα εργαλεία για διαβίωση σε μια κοινωνία που να 
χαρακτηρίζεται από ψηλό βαθμό κοινωνικής συνοχής και να διέπεται από 
έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά. 

Διακρίνουμε, λοιπόν, δύο πολύ σημαντικούς όρους, αυτούς της «κοινωνικής 
συνοχής» και του «ενδιαφέροντος για τα κοινά». Χωρίς να μπορούμε να 
δώσουμε ακριβείς ορισμούς (τόσο λόγω της πολυπλοκότητας όσο και λόγω της 
δυναμικής που χαρακτηρίζει τους όρους και που διαρκώς εξελίσσονται), θα 
προσπαθήσουμε να δώσουμε μια περιγραφή, ώστε να έχουμε κάποιες κοινές 
βάσεις. Με τον όρο «κοινωνική συνοχή» αναφερόμαστε στην ποιότητα και στην 
έκταση των σχέσεων εμπιστοσύνης και ανάληψης ευθύνης που υπάρχουν σε 
μια κοινωνία τόσο μεταξύ των μελών, αυτής της κοινωνίας, όσο και μεταξύ των 
θεσμών που τη χαρακτηρίζουν. Με τον όρο «ενδιαφέρον για τα κοινά» 
αναφερόμαστε στις ανθρώπινες στάσεις που διέπουν τις δομές και τους 
θεσμούς που διαμορφώνουν μια κοινωνία. Η προώθηση αυτών των δύο όρων, 
και ιδιαίτερα αυτού της «κοινωνικής συνοχής», αποτελεί το πλαίσιο εκδήλωσης 
και λειτουργίας αυτού που χαρακτηρίζουμε ως «Πολιτότητα». Πολιτότητα είναι, 
δηλαδή, η έννοια που εμπερικλείει τις εκφάνσεις του ενεργού πολίτη. Με τον 
όρο, λοιπόν, πολιτότητα εννοούμε την ικανότητα του ανθρώπου να 
συμπεριφέρεται ως πραγματικός πολίτης, που είναι ενήμερος και 
ευαισθητοποιημένος για τα συλλογικά συμφέροντα και πρόθυμος να μετέχει 
ενεργά στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή. 

Όπως ήδη λέχθηκε, ζούμε σ' ένα πολύπλοκο κόσμο στον οποίο καλούμαστε 
να  εξελιχθούμε  μέσα  σε  συνθήκες  κοινωνικής  συνοχής  και με  έντονο 
ενδιαφέρον  για τα κοινά.  Αυτό μας οδηγεί  στην ανάγκη να αποκτήσουμε 
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δεξιότητες και ικανότητες για να συμβιώνουμε με τους συνανθρώπους μας. 
Αυτή η  «μάθηση για  συμβίωση» αποτελεί  ουσιαστικό  παράγοντα για  την 
ολοκλήρωση του ατόμου ως κοινωνικού όντος, μέσα από την ανάπτυξη της 
κατανόησης  και ανεκτικότητας των  συνανθρώπων μας  και μέσα  από τη 
συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης με πνεύμα σεβασμού των αξιών της 
πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας, με ένα βλέμμα προς την 
αμοιβαία κατανόηση και την ειρήνη. 

Σύμφωνα με την Έκθεση της UNESCO του Delors, η «μάθηση για να 
συμβιώνουμε με τους άλλους, αποτελεί την ολοκλήρωση του ατόμου ως 
κοινωνικού όντος, μέσα από την ανάπτυξη της κατανόησης των συνανθρώπων 
μας και μέσα από τη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης με πνεύμα 
σεβασμού των αξιών της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας, με 
ένα διαρκές βλέμμα προς την αμοιβαία κατανόηση και την ειρήνη. Η Έκθεση 
αναγνωρίζει ότι η «μάθηση για συμβίωση», έχει παραγνωριστεί στην τυπική 
εκπαίδευση, που συνήθως έδινε έμφαση στη «μάθηση για γνώση» και «στη 
μάθηση για πράξη». Η «μάθηση για συμβίωση» αφηνόταν, ως επί το πλείστον, 
στην τύχη ή εθεωρείτο  ότι ήταν το φυσικό παράγωγο των άλλων δύο 
διαστάσεων  της μάθησης. Τα πράγματα, όμως, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο 
απλά. Γι’ αυτό και κάθε εκπαιδευτικό σύστημα έχει υποχρέωση να τα 
επανεξετάσει μέσα από ένα καινούριο φακό που να δίνει τη σωστή έμφαση σ’ 
αυτή τη μορφή μάθησης. 

Τι γίνεται όμως στην Κύπρο. Κατ’ αρχήν όσον αφορά στην ανάπτυξη αυτού 
που χαρακτηρίζουμε ως πολιτότητα, το πρωταρχικό ερώτημα αφορά στο τι 
κάνουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα. Ο ΟΟΣΑ συμπεριέλαβε ως μέσο μέτρησης 
αυτού που χαρακτηρίζουμε ως ενεργό πολιτότητα τους δείκτες και τα 
αποτελέσματα  από τη διεθνή μελέτη  για την «Πολιτική Αγωγή» που έγινε από 
το IEA (Διεθνής Σύνδεσμος για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών 
Επιτευγμάτων). 

Επειδή η Κύπρος μετέσχε σ’ αυτή τη μελέτη είναι χρήσιμο να δούμε κάποια 
στοιχεία που μας αφορούν, σε σχέση με άλλες χώρες. Οι Πίνακες 1, 2, 3 και 4 
(βλέπε σσ. 62-65) είναι ενδεικτικοί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Κατάταξη των χωρών ως προς την επίδοση 14-χρονων παιδιών 
στη γνώση της πολιτότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Αναφορές   των  παιδιών  ως  προς  τις  δραστηριότητες  που 
αναμένουν να μετέχουν ως ενήλικες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Αναφορές  των  παιδιών  ως  προς  την  παρακολούθηση των 
πολιτικών ειδήσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Γνώση των «περί τα της πολιτείας», εμπλοκή στα «περί τα της 
πολιτείας», στάσεις στα «περί τα της πολιτείας» 
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Πολύ σημαντική συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης του ενεργού πολίτη 
και στην ανάπτυξη της ιδέας για συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία 
έχει και το Συμβούλιο της Ευρώπης . Ο οργανισμός αυτός έχει ως βασική του 
επιδίωξη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του 
δικαίου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο μέσα από κοινές δράσεις που 
σέβονται την πολιτισμική πολυμορφία του και ταυτόχρονα αποσκοπούν σε 
ενότητα και αλληλοκατανόηση των χωρών μελών. Ήδη η αρχική αναφορά μου 
στο 2005 ως «Ευρωπαϊκού Έτους ενεργού πολιτότητας δια μέσου της 
Εκπαίδευσης» είναι το επιστέγασμα των διαρκών προσπαθειών του , τόσο για 
την προώθηση της γενικότερης αγωγής του ενεργού πολίτη όσο και της 
διαμόρφωσης και ανάπτυξης της «ευρωπαϊκής πολιτότητας», υπό την έννοια 
μιας ταυτότητας και μιας ευαισθητοποίησης που προχωρεί πολύ πέραν της 
εθνικής ταυτότητας. Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται κατά βάση στην προώθηση 
και ενίσχυση των κοινών αξιών των λαών της Ευρώπης και στη θεώρηση της 
εκπαίδευσης ως μέσο για να ενσταλάξουμε αυτές τις αρχές και αξίες. Στα 
πλαίσια αυτά από το 1997 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθέτησαν ένα πρόγραμμα δράσης για την 
Εκπαίδευση για Δημοκρατική Πολιτότητα και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το 
όλο πρόγραμμα δράσης έχει ως στόχους: 

α) την παροχή σ’ όλους τους πολίτες των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που απαιτούνται για ενεργό συμμετοχή σε μια δημοκρατική 
κοινωνία , 

β) τη δημιουργία των ευκαιριών για διάλογο και συζήτηση, για επίλυση 
διαφορών, για συναίνεση και για επικοινωνία , 

γ) την ενεργοποίηση μιας ενημέρωσης για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
κάθε πολίτη, για τις αρχές και αξίες που πρέπει να διέπουν τις 
συμπεριφορές των ατόμων στην κοινωνία, καθώς και των ηθικών 
ζητημάτων που άπτονται αυτών των σχέσεων.  

Η Κύπρος , ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης , έχει υιοθετήσει αυτό το 
πρόγραμμα . Πέραν τούτου και στον ειδικότερο χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας , φαίνεται ότι από την 
εκπαίδευση δεν απαιτείται μόνο η τυπική προετοιμασία για τις ακαδημαϊκές ή 
και τις τεχνικές πτυχές της ζωής. Απαιτείται προετοιμασία των ατόμων για το 
ρόλο τους ως ενεργών πολιτών της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Πιο 
συγκεκριμένα τονίζεται ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να βοηθηθούν ώστε να 
αποκτήσουν και αναπτύξουν δεξιότητες για να επιβιώσουν σε μια διαρκώς 
ενισχυμένη διεθνή και πολυπολιτισμική κοινωνία. Επιπλέον, αποδίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας και της κοινωνικής 
συνοχής . Ένας μάλιστα από τους στόχους σαφώς καθορίζει ότι θα επιδιωχθεί 
«η ενεργοποίηση του πολίτη , της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής 
συνοχής » . 
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Η δραστηριοποίηση για ανάπτυξη του «Ευρωπαίου Πολίτη» θίγει ακριβώς την 
ανάγκη για διαμόρφωση συνθηκών, ώστε να εξελιχθεί ο χώρος της Ε.Ε. σε 
τόπο ελευθερίας, δικαιοσύνης, ασφάλειας  και δυνατότητας  πρόσβασης σε 
κάθε δημόσιο αγαθό. Προϋπόθεση για επίτευξη αυτών των αξιών είναι ακριβώς 
η  διαμόρφωση  ενός  ενεργού   πολίτη,  που να  κατανοεί  και  να συνεργάζεται 
με τους συμπολίτες του  σ· αυτό τον ευρύτερο χώρο.  

Στο τοπικό επίπεδο της Κύπρου η ανάγκη να «μάθουμε να συμβιώνουμε με 
τους  άλλους  κατοίκους» του  νησιού  μας είναι ακόμη πιο επιτακτική  από 
οτιδήποτε άλλο  στο οποίο έγινε  προηγουμένως αναφορά. Και αυτό λόγω του 
προβλήματος που ταλανίζει το νησί μας μετά από τη βίαιη διαίρεσή του. Νοείται,  
βέβαια, ότι  αυτή η  συμβίωση θα πρέπει να στηριχθεί  πάνω στις διεθνώς 
αποδεκτές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια τέτοια  εξέλιξη που θα 
διασφάλιζε  τα δικαιώματα όλων και θα προωθούσε την επικοινωνία και την 
κατανόηση, προφανώς θα αποτελούσε σημαντική παράμετρο για την 
προώθηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας. 

Η αναφορά  που έγινε  στη  διεθνή  έρευνα  αποτελεί  σαφή ένδειξη  ότι  το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα εργάζεται με σχετική αποτελεσματικότητα στην 
ανάπτυξη του ενεργού πολίτη. Ήδη πολλές δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
στο σύστημα, όπως: 

 τα μαθήματα της Αγωγής του Πολίτη, 

 οι αναφορές και έμπρακτες δράσεις σε διάφορα άλλα θέματα του 
αναλυτικού προγράμματος για πτυχές που σχετίζονται με τις γνώσεις 
δεξιότητες και στάσεις που πρέπει να ενσταλάξει το  σύστημα για τη 
διαμόρφωση του ενεργού πολίτη, 

 οι δραστηριότητες  που  κάνουν  πράξη  το  ζητούμενο μας, π.χ. τα 
Μαθητικά Συμβούλια, η Βουλή των Εφήβων, η Παιδοβουλή, οι 
ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών με άλλες χώρες και οι κοινές 
συνεργασίες πάνω σε κοινές μικρές εργασίες (projects), 

 ο μεγάλος  αριθμός εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων υπό 
μορφή συνεδρίων, ερευνών και άλλων εκδηλώσεων που 
περιστρέφονται γύρω από έννοιες και θέματα παρεμφερή με την 
πολιτότητα, κ.ά. 

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν και ότι οι 
συστηματικές προσπάθειες, ώστε να μάθουμε να συμβιώνουμε, θα πρέπει να 
συνεχιστούν και μάλιστα να εντατικοποιηθούν. 

Σήμερα, σε γενικές γραμμές, στα θέματα που άπτονται της διάστασης της 
πολυπολιτισμικότητας η Εκπαιδευτική Πολιτική μας εκφράζει τις ευαισθησίες 
της κοινωνίας  και αναγνωρίζει τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. Ως 
συνέπεια προκύπτουν δράσεις για προώθηση της  κοινωνικής ενσωμάτωσης 
ως μέρος της προσπάθειας για διαφύλαξη και ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής. 
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Οι αρχές της πολιτικής από τις οποίες κατά βάση πηγάζουν τα γενικά μέτρα 
που προάγουν την κοινωνική συνοχή είναι: 

1. Η πρόνοια του συντάγματος που αναγνωρίζει το δικαίωμα για 
εκπαίδευση σε κάθε άτομο. 

2. Η υιοθέτηση  από την πολιτεία  της  αρχής για υποχρεωτική εκπαίδευση 
μέχρι τα 15 χρόνια και η παροχή δωρεάν εκπαίδευσης στο επίπεδο της 
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. 

3. Η διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας. 

4. Η υιοθέτηση της αρχής για διά βίου μάθηση. 

Οι πρόνοιες του Συντάγματος  της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρούν βέβαια τα 
της Εκπαίδευσης στα πλαίσια των δύο Κοινοτικών Συνελεύσεων, της Ελληνικής 
και της Τουρκικής, και σ’ αυτό τον τομέα μπορούμε να πούμε ότι αφήνεται 
ανάλογη ελευθερία προώθησης, όπως και στην περίπτωση της Ε.Ε. που 
αφήνει το ζήτημα της εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Μετά  την τουρκική ανταρσία, η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση  εξελίχθηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο στον τομέα της 
εκπαίδευσης κινείται στα πλαίσια των πιο πάνω αρχών. 

Στα πρώτα στάδια που υπήρξε ο διαχωρισμός μεταξύ  Ε/Κ και Τ/Κ και μέχρι 
πριν από λίγα  χρόνια, δε φαίνονταν  να υπάρχουν προβλήματα διακρίσεων και 
διαφορετικότητας ή δυσκολιών ενσωμάτωσης στην κυπριακή κοινωνία σε 
ζητήματα εκπαίδευσης, αφού οι Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι επέλεξαν να 
υπάγονται στις  ρυθμίσεις  της  Ελληνικής  Κοινοτικής  Συνέλευσης. Στα πλαίσια 
αυτά έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν  εκπαίδευση στα  δημόσια σχολεία  της 
Δημοκρατίας ή σε ιδιωτικά ξενόγλωσσα. Στην περίπτωση που επιλέξουν τη 
δεύτερη λύση, το κράτος επιχορηγεί τα δίδακτρά τους. Επίσης, στους 
Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
υπάρχουν πρόνοιες που απαλλάσσουν όσους το ζητήσουν από το μάθημα των 
Θρησκευτικών στα πλαίσια της αναγνώρισης του δικαιώματος για 
ανεξιθρησκεία. Ειδικές  διευθετήσεις γίνονται, επίσης, για τους ολιγάριθμους 
Τ/Κ που παραμένουν στις ελεύθερες περιοχές, συνήθως με  ανάληψη  από  το 
κράτος των δαπανών για τα δίδακτρά τους σε ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία. Οι 
αριθμοί ήταν τέτοιοι που δεν φαινόταν να επέτρεπαν τη δημιουργία σχολείων 
με γλώσσα διδασκαλίας την τουρκική. 

Η κατάσταση αλλάζει τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, με τον  ερχομό 
μεγάλου αριθμού μεταναστών. Το κυριότερο στοιχείο  της δυσκολίας για 
ενσωμάτωσή τους είναι η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι η 
γλώσσα διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία  στις ελεύθερες περιοχές. Στα 
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης το Φεβρουάριο του 2005, μέσα σε ένα πλήθος 
53 χιλιάδων περίπου μαθητών, είχαμε 1601 μαθητές που η μητρική τους 
γλώσσα δεν ήταν η ελληνική. Από αυτούς οι 464 έχουν πολύ φτωχή γνώση της 
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ελληνικής γλώσσας και χρειάζονται εντατικά μαθήματα εκμάθησής της, ενώ οι 
υπόλοιποι 1137 γνωρίζουν την ελληνική από μέτρια μέχρι άριστα. 

Για αντιμετώπιση των δυσκολιών στη γλώσσα λειτουργούν στα σχολεία ειδικό 
προγράμματα στήριξης για εκμάθηση της ελληνικής. Επίσης, μαθήματα 
προσφέρονται και μέσω των ΚΙΕ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε μερικές 
περιπτώσεις παρατηρούνται δυσκολίες σ’ αυτή την προσπάθεια που συνήθως 
ανάγονται είτε στη μη συνεργασία, είτε στην αδιαφορία, είτε στην αρνητική 
προδιάθεση των μαθητών ή των γονιών τους, είτε στην έλλειψη κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών. 

Πέρα, όμως, από την παράμετρο της γλώσσας, φαίνεται ότι απαιτείται και η 
προώθηση σειράς άλλων ενεργειών και δράσεων για την ενσωμάτωση, έτσι 
ώστε, αφενός, οι εμπλεκόμενοι να γνωρίσουν την κουλτούρα αλλήλων με στόχο 
την αλληλοκατανόηση, και να διαμορφωθούν οι συνθήκες που να επιτρέπουν 
στους μετανάστες να διατηρούν τον πολιτισμό τους και την ταυτότητά τους. 
Γίνεται κατανοητό ότι η πτυχή αυτή είναι αρκετό δύσκολη, αλλά προχωρούμε 
και σ ·αυτή σταδιακό. Ήδη το Γυμνάσιο Φανερωμένης στη Λευκωσία 
προσφέρει ειδικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα. Και σε άλλα όμως σχολεία της 
Μέσης Εκπαίδευσης, όπως το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης στην Πάφο, 
προωθούνται δραστηριότητες με στόχο την ενσωμάτωση που να διασφαλίζει 
την κοινωνική συνοχή και να σέβεται και να ενισχύει την κουλτούρα των ξένων. 

Θα ήταν βέβαια παράλειψη, αν δεν έκανα αναφορά και στο Γυμνάσιο 
Ριζοκαρπάσου, που τελικά λειτουργεί εφέτος με αρκετές δυσκολίες, κυρίως 
αυτές που αφορούν στη λογοκρισία των βιβλίων και των εκπαιδευτικών. 
Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να τονίσω ότι ο βασικότερος 
παράγοντας για να επιτύχει η κοινωνική ενσωμάτωση είναι ο ανθρώπινος, τόσο 
στα πλαίσια της γενικότερης ευαισθητοποίησης του συνόλου της κοινωνίας, 
όσο και με την ανάπτυξη και λειτουργία των υπηρεσιών που θα ενισχύσουν την 
προσπάθεια. Για το τελευταίο, πρέπει να γίνει αναφορά και στις ειδικές 
συνιστώσες της υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που 
εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές είναι, πέραν του τι εντάσσεται 
στις άλλες, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και η Υπηρεσία 
Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης. Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν ανέφερα 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που προσφέρει στα προγράμματά του ευκαιρίες 
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, σημαντικότατο στοιχείο 
για επιτυχία στην ένταξη στο σχολικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη της 
κοινωνικής συνοχής, μέσα από τις διαδικασίες της εκπαίδευσης. 
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Σάββας Νικολαΐδης 
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Η παρούσα περίοδος της κυπριακής ιστορίας χαρακτηρίζεται, θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κάποιος, από δύο αντιφάσεις. Η εποχή της παγκοσμιοποίησης από 
τη μια, προβάλλει την πρόκληση για τη διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας 
και των πολιτιστικών μας χαρακτηριστικών, ταυτόχρονα  με την προετοιμασία 
των  Κυπρίων  πολιτών  για  δημιουργική  επιβίωση  σε  μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία,  ιδιαίτερα   μετά  την  είσοδο  της  Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη. 
Παράλληλα,  η γεωγραφική  θέση της  Κύπρου την  έχει καταστήσει  ελκυστικό 
τόπο για εγκατάσταση ανθρώπων από διάφορες χώρες και ειδικά από περιοχές 
με πολιτικά ή οικονομικά  προβλήματα. Η πίεση που δημιουργούν  οι πιο πάνω 
αντιφάσεις διοχετεύεται προς την οργανωμένη  εκπαίδευση, που καλείται να 
συμβάλει στη διατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου και να 
σεβαστεί, μέσα από το μανδύα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, τις 
ιδιαιτερότητες των πιο πάνω ομάδων. 

Αποδεχόμενοι, φυσικά, τον ορισμό του Banks (1997), που βλέπει την 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση σαν ιδέα, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και 
διαδικασία, θα πρέπει να αντιληφθούμε  την πιο πάνω ανάγκη ως απλά μια 
από τις πολλές πτυχές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε  ως εκπαιδευτικό  σύστημα. Άλλωστε, η ίδια η έννοια  της 
διαπολιτισμικής ή πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει τις ρίζες της σε 
πολλαπλές πηγές πίεσης, όπως είναι η κίνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
η  κίνηση  για  τα  δικαιώματα  της  γυναίκας,  η  ευαισθησία  απέναντι  στις 
μειονότητες, η παγκοσμιοποίηση με την ευρύτερή της έννοια, η κίνηση για 
ισότητα  και ίσες ευκαιρίες  και γενικά  ο σεβασμός της ατομικότητας και η 
εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δημιουργείται η 
ανάγκη για τα εκπαιδευτικά συστήματα: 

 Να αναπροσαρμόσουν το αναλυτικό  τους  πρόγραμμα, ώστε αυτό  να  
αντανακλά όχι μόνο την πολυπολιτισμικότητα αλλά  και τη 
διαφορετικότητα σε κάθε της μορφή. 

 Να αναπροσαρμόσουν τη διαδικασία και το περιεχόμενο της 
αξιολόγησης, ώστε αυτή να πάψει να ευνοεί συγκεκριμένους 
πληθυσμούς. 

 Να  αναπροσαρμόσουν  τις  μεθόδους  διδασκαλίας,  ώστε  αυτές   να 
προάγουν  τη  συνεργασία  και τον  πλουραλισμό  χωρίς  να  ευνοούν 
ειδικές  διαφορές. 
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 Να λάβουν μέτρα, ώστε η κατοχή μιας γλώσσας, διαφορετικής από 
αυτή της πλειοψηφίας, να είναι πλεονέκτημα αντί μειονέκτημα. 

Με βάση τα πιο πάνω η υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής  πολιτικής από ένα 
εκπαιδευτικό  σύστημα μπορεί να επεκταθεί από μια απλή αλλαγή του 
περιεχομένου του σχολικού προγράμματος, ως ανταπόκριση στη 
διαφορετικότητα κάποιων ομάδων, μέχρι την αντικατάσταση της διδακτικής 
μεθοδολογίας, για ικανοποίηση κάποιων παιδιών, μέχρι το άλλο άκρο όπου 
αμφισβητούνται κάποια εκπαιδευτικά συστήματα, γιατί προωθούν πολιτιστικές 
αξίες που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. 
Προχωρώντας ένα ακόμα βήμα, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση θα μπορούσε 
να επεκταθεί, ως έννοια, ώστε να περιλάβει την εξάλειψη κάθε μορφής εύνοιας 
ή διάκρισης, με βάση τη θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνική καταγωγή, το φύλο, 
το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, το χρώμα, την περιοχή διαμονής ή άλλες 
διαστάσεις της ανθρώπινης υπόστασης. 

Ανεξάρτητα από την έκταση και τον ορισμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
φαίνεται ότι η υλοποίηση των γενικών αρχών τις οποίες αυτή εξυπηρετεί 
προϋποθέτει τη σταδιακή αλλαγή του κοινωνικού κλίματος που μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από πολυεπίπεδους στόχους που αποβλέπουν: 

• στην αλλαγή του ατόμου 
• στην αλλαγή του σχολείου και της  σχολικής ζωής, και 
• στην αλλαγή της κοινωνίας 

Ο στόχος για αλλαγή του ατόμου θα πρέπει βασικά να απευθύνεται προς τον 
εκπαιδευτικό και το μαθητή και να αποβλέπει στη διαφοροποίηση των στάσεων 
και των πεποιθήσεών τους, τον περιορισμό των προκαταλήψεων και των 
αστήρικτων ή λανθασμένων υποθέσεων, σε σχέση με πολιτισμικές πτυχές, 
ώστε οι πεποιθήσεις αυτές  να μην επηρεάζουν  τη διαδικασία της διδασκαλίας 
μάθησης. 

Η αλλαγή  του σχολείου  και της  σχολικής ζωής φαίνεται ότι είναι μια πιο 
σύνθετη υπόθεση και θα πρέπει βασικά: 

1. Να υιοθετεί  μια παιδοκεντρική παιδαγωγική που λαμβάνει υπόψη  

• τις εμπειρίες του μαθητή 
• καλλιεργεί την κριτική σκέψη 
• είναι ευέλικτη, ώστε να προσαρμόζεται 
• παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη του καθενός ανάλογα με τις δυνατότητές 

του. 
2. Να υιοθετεί ένα πολυπολιτισμικό πρόγραμμα που αντανακλά την 

πολυπολιτισμικότητα ως προς τις έννοιες, τις στάσεις, τις αξίες, τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που προωθεί. 

3. Να χρησιμοποιεί διδακτικά μέσα που αντανακλούν την 
πολυπολιτισμικότητα. 
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4. Να προάγει σχολικό κλίμα που χαρακτηρίζεται από αποδοχή και 
προώθηση της πολυπολιτισμικότητας, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε 
επίπεδο σχολείου. 

5. Να προβλέπει συνεχή αξιολόγηση για αναπροσαρμογή των πιο πάνω, 
όπου και όταν χρειάζεται. 

Η αλλαγή της κοινωνίας , παρόλο που δεν είναι άμεση ευθύνη του σχολείου, 
είναι ο βασικός στόχος της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, υιοθετεί, 
κατ' αρχή, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, όλες τις αρχές που προωθούνται 
μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής 
έχουν ληφθεί κάποια συγκεκριμένα μέτρα, που περιγράφονται πιο κάτω. 
Εντούτοις τα μέτρα αυτά , όπως διευκρινίζεται στη συνέχεια , δεν εξαντλούν το 
θέμα , αλλά απαιτείται περαιτέρω προγραμματισμός. Πιο κάτω γίνεται αναφορά 
στα μέτρα που έχουν ληφθεί όπως και στα στοιχεία που πρέπει να καλυφθούν 
από το μελλοντικό προγραμματισμό . 

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατά 
την παρούσα σχολική χρονιά 2004-05 φοιτούν στα δημόσια δημοτικά σχολεία, 
3505 αλλόγλωσσοι μαθητές. Οι πλείστοι από τους μαθητές αυτούς (2074) 
δέχονται γλωσσική στήριξη με την απασχόληση 40 δασκάλων που 
προσφέρουν 1155 διδακτικές περιόδους. Το μέτρο εισήχθη με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου , υιοθετώντας συγκεκριμένα κριτήρια, και αποβλέπει 
στην παροχή βοήθειας προς τα παιδιά, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ώστε να 
καταστούν ικανά να παρακολουθούν πιο άνετα το σχολικό πρόγραμμα. 

 

Οι αντίστοιχοι αριθμοί κατά την περασμένη σχολική χρονιά 2003-04 ήταν 2887 
μαθητές από τους οποίους 1706 δέχονταν γλωσσική βοήθεια, ενώ για την 
επόμενη σχολική χρονιά 2005-06, σύμφωνα με τις προεγγραφές του 
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Ιανουαρίου, θα είναι 3759 από τους οποίους οι 2166 θα δέχονται βοήθεια. Η 
κατανομή των μαθητών της φετινής σχολικής χρονιάς κατά επαρχία φαίνεται 
στις γραφικές παραστάσεις (πιο κάτω). 

 

 

Παράλληλα προς το πρόγραμμα αυτό, σε σχολεία με σημαντικό αριθμό 
αλλόγλωσσων, εργοδοτούνται άτομα που μιλούν την ίδια γλώσσα με τα παιδιά 
για διευκόλυνση της επικοινωνίας με το σχολείο, κατά τα πρώτα στάδια. 

Άλλα προγράμματα, εκπαιδευτικά ή όχι, που έχουν εισαχθεί στη Δημοτική 
Εκπαίδευση και που απευθύνονται σε άλλες ομάδες παιδιών, μέσα στις οποίες 
υπάρχει σημαντικός αριθμός αλλόγλωσσων παιδιών, είναι και τα πιο κάτω.  
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Σημειώνεται ότι μερικά από τα προγράμματα αυτά έχουν μόνο έμμεση σχέση 
με το σχολικό πρόγραμμα: 

1. Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και Στ' με 
μαθησιακές δυσκολίες. 

2. Λειτουργία Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας: Στα πλαίσια του 
μέτρου αυτού, τρεις περιοχές της Κύπρου, με μεγάλο αριθμό 
αλλόγλωσσων παιδιών, έχουν οριστεί ως Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας. Στις ζώνες γίνονται διάφορες παρεκκλίσεις ως προς τη 
στελέχωση των σχολείων, ενώ παρέχεται σε όλα τα παιδιά καθημερινό 
πρόγευμα. 

3. Διδακτικά μέσα: Έχουν εξασφαλιστεί και διατεθεί σε όλα τα δημοτικά 
σχολεία σειρές βιβλίων, τα οποία είναι γραμμένα ειδικά για βοήθεια των 
αλλόγλωσσων μαθητών με σκοπό την αποτελεσματικότερη διδασκαλία 
της γλώσσας. 

4. Επιμόρφωση ενηλίκων και παιδιών: Τα Επιμορφωτικά Κέντρα 
οργανώνουν ομάδες παιδιών και ενηλίκων Ποντίων για εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και για τη συντήρηση της πολιτιστικής τους 
κληρονομιάς μέσα από τη διδασκαλία χορών και μουσικής. Το μέτρο 
αποβλέπει στη βελτίωση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας από τους 
γονείς, κάτι που αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις και στην εκμάθηση 
της γλώσσας από τα παιδιά. 

5. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Για προώθηση της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
Επιθεωρητές , Διευθυντές σχολείων και δασκάλους τόσο από το Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης όσο και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 

6. Αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών: Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 
από λειτουργούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα για ενημέρωση 
για: 

● τη φιλοσοφία, την εκπαιδευτική πολιτική και τη νομοθεσία για 
την εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών 

● τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και το διδακτικό 
υλικό που χρησιμοποιείται 

● τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

● τον τρόπο εμπλοκής των γονιών 

● πρακτικούς τρόπους λειτουργίας των προγραμμάτων 
(επισκέψεις σε σχολεία). 

7. Οδηγίες και πληροφόρηση: Στάλθηκαν εγκύκλιοι στα σχολεία για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα αλλόγλωσσα παιδιά . Με βάση το ίδιο 
μέτρο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η έμφαση στη διαφορετικότητα 
τέθηκαν ως στόχοι προτεραιότητας και ζητήθηκε από τα σχολεία να 
εμπλακούν σε δραστηριότητες που να ενισχύουν τη διάσταση αυτή της 
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εκπαίδευσης και να δημιουργούν στάσεις, τόσο σε επίπεδο διδασκομένων 
όσο και σε επίπεδο διδασκόντων, αποδοχής και σεβασμού της 
διαφορετικότητας , σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας και της μάθησης. 

8. Τράπεζα διδακτικού υλικού: Δημιουργήθηκε Τράπεζα Υλικού στα κατά 
τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, από όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να επιλέξουν και να πολλαπλασιάσουν υλικό το οποίο θεωρούν χρήσιμο 
και κατάλληλο. 

9. Δικαίωμα εκπαίδευσης: Με βάση γνωμάτευση που ζητήθηκε από τη Γενική 
Εισαγγελία, εξασφαλίζεται το δικαίωμα εκπαίδευσης σε όσα παιδιά 
διαμένουν στην Κύπρο , ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της 
διαμονής των γονιών τους. 

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕTΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥTΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Οι θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, των Μαρωνιτών και των Λατίνων 
αναγνωρίζονται επίσημα από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας . Το 
Υ.Π.Π. τους παρέχει όλες τις σχετικές διευκολύνσεις , επιχορηγώντας τα 
δίδακτρα και αναλαμβάνοντας την ανέγερση, επιδιόρθωση, συντήρηση και 
βελτίωση των σχολικών τους μονάδων. Τοποθετεί, επίσης , εκπαιδευτικούς για 
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία όπου φοιτούν παιδιά των 
θρησκευτικών ομάδων και επιχορηγεί την αντιμισθία Μαρωνιτών ιερέων για 
διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Σε ό,τι αφορά στις θρησκευτικές 
αιρέσεις ή άλλες θρησκευτικές ομάδες το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
επιτρέπει , έπειτα από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου γονιού ή κηδεμόνα, 
τη μετακίνηση του παιδιού σε αδελφό τμήμα την ώρα του μαθήματος των 
Θρησκευτικών. Τα παιδιά αυτά εξαιρούνται , επίσης , της προσευχής και άλλων 
σχολικών θρησκευτικών εκδηλώσεων. 

Επιπλέον, σε όλα τα σχολεία που τελούν υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας απαγορεύεται η καταπάτηση ή ο μη σεβασμός των ατομικών 
ελευθεριών των μαθητών και οποιαδήποτε προσπάθεια προσηλυτισμού. Τα 
πιο πάνω σημεία δείχνουν ότι στα σχολεία της Κύπρου υπάρχει πλήρης 
σεβασμός των θρησκευτικών ελευθεριών, στη βάση των αρχών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικότητας , της έλλειψης διακρίσεων, της 
πολύπλευρης πληροφόρησης και του δικαιώματος επιλογής. 

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων που διαμένουν στις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων και την άρση των περιορισμών στη διακίνηση. Οι 
Τουρκοκύπριοι μαθητές είναι μια ομάδα που ευνοείται ιδιαίτερα από διάφορα 
μέτρα στήριξης που περιλαμβάνουν : 

● Πληρωμή των διδάκτρων σε σημαντικό αριθμό Τουρκοκυπρίων 
μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία στις ελεύθερες περιοχές. 
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● Παροχή δωρεάν μαθημάτων για εκμάθηση της ελληνικής και της 
τουρκικής γλώσσας στους Τουρκοκύπριους. 

● Εργοδότηση, μέσω των Επιμορφωτικών Κέντρων, δίγλωσσων 
εκπαιδευτικών στα σχολεία όπου φοιτά σημαντικός αριθμός 
Τουρκοκυπρίων μαθητών, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 
μεταξύ των μαθητών, των δασκάλων και των γονιών. 

● Εργοδότηση Τουρκοκυπρίων δασκάλων, στα πιο πάνω σχολεία, για τη 
διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, όπως και πολιτισμικών στοιχείων 
που σχετίζονται με την ιστορία και τα θρησκευτικά. 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Παρόλο που τα πιο πάνω μέτρα αποτελούν σημαντικές κινήσεις στον τομέα της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εντούτοις, θα μπορούσε να λεχθεί ότι τα μέτρα 
καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος από το φάσμα που ονομάζεται διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. 

Ο Banks, για παράδειγμα, διακρίνει πέντε διαστάσεις της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης με τις οποίες τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να 
ενασχοληθούν για μια σφαιρική αντίκρυση του θέματος. Την ενσωμάτωση 
περιεχομένου , τη διαδικασία δόμησης της γνώσης , τον περιορισμό της 
προκατάληψης, την προσαρμογή της διδασκαλίας και την αναδιαμόρφωση του 
σχολικού κλίματος. Έχω την εντύπωση ότι η σχέση των μέτρων στα οποία 
αναφέρθηκα με τους πιο πάνω τομείς είναι μόνο επιφανειακή και ότι χρειάζεται 
περισσότερη εργασία σε σχέση με τρεις θεματικούς άξονες : 

α) Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια 
β) Διαμόρφωση σχολικού περιβάλλοντος 
γ) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

4.1 Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
εμπλουτιστούν, με βάση τις πιο πάνω διαστάσεις. Απαραίτητη θεωρείται, 
επίσης, η συγγραφή κατάλληλων σχολικών εγχειριδίων, με βάση τις αρχές της 
διαπολιτισμικότητας. Σημαντική θεωρείται η έκδοση τέτοιων βιβλίων για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας σε 
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. 

4.2 Διαμόρφωση σχολικού περιβάλλοντος 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σχολείο αποτελεί το βασικό χώρο διαμόρφωσης 
στάσεων σε σχέση με τη διαπολιτισμικότητα. Στο σχολικό χώρο θα πρέπει, 
παράλληλα , να διασφαλιστεί η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης στα 
αλλόγλωσσα και στα αλλόθρησκα παιδιά, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, 
ώστε να εξυπηρετούνται βασικές αρχές της διαφορετικότητας , διαπολιτισμικής 
ή μη, όπως και η διαμόρφωση των συνθηκών που θα επιτρέπουν στον καθένα 
να αξιοποιεί πλήρως τις εμπειρίες, τις γνώσεις και το πολιτισμικό του 
υπόβαθρο. 
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4.3 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να θεωρείται 
απαραίτητη, ώστε όχι μόνο να αποκτήσουν πολυπολιτισμική συνείδηση και 
σωστές στάσεις αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες για την προαγωγή βασικών 
διαπολιτισμικών αρχών. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
αποτελεί τη βασική πρόκληση, αλλά και αναγκαιότητα του 21ου αιώνα. Η 
υιοθέτηση πολιτικής για τη διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση θα πρέπει να 
συνοδεύεται με αλλαγή νοοτροπιών, κοινωνικών αντιλήψεων, στάσεων και 
πεποιθήσεων. Στα πλαίσια αυτά, οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μια πυξίδα πλεύσης για το μέλλον, με την 
οποία οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία γενικότερα θα μπορούν να αμύνονται στις 
καταστάσεις εκείνες που αναπαράγουν την κοινωνική, οικονομική, 
εκπαιδευτική και πολιτιστική ανισότητα. Όραμά μας θα πρέπει να είναι η 
δημιουργία κοινωνιών ανοχής, αλληλεγγύης και σεβασμού της 
διαφορετικότητας, εξυψώνοντας το άτομο στο επίπεδο της εκπαίδευσης. 
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Αίγλη Μιχαηλίδου 
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

 

ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ – ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ» 

 

 

Το «Χριστάκειο Δημοτικό Σχολείο» βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής 
περιοχής Λεμεσού. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της ζήτησης εργατών 
στην τουριστική βιομηχανία πολλοί αλλοδαποί καταλήγουν σαν ένοικοι φθηνών 
διαμερισμάτων στη γύρω από το σχολείο περιοχή. Κατά συνέπεια παρατηρείται 
στο σχολείο μεγάλος αριθμός ξένων παιδιών, αριθμός που κάθε χρόνο 
μεγαλώνει. 

Η παρουσίασή μου θα κινηθεί γύρω από τους εξής άξονες: 

1. Η σύνθεση του σχολείου μας 

2. Πυλώνες της εκπαίδευσης 

3. Στόχοι πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

4. Προβλήματα ξένων παιδιών 

5. Προβλήματα σε σχέση με τους γονείς 

6. Δραστηριότητες και πρακτικές του σχολείου μας 

7. Εισηγήσεις 

 
1. Η σύνθεση του σχολείου μας 

Σχετικά με τη σύνθεση του σχολείου μας μπορείτε να δείτε τον Πίνακα 1 που 
ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΧΡΙΣΤΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Κύπριοι και οι δύο 
γονείς 

57 55 112 40,3% 

Ξένοι και οι δύο  
γονείς * 

39 40 79 28,5% 

Κύπριος πατέρας- 
Ξένη μητέρα 

30 24 54  

Ξένος πατέρας- 
Κύπρια μητέρα 

1 3 4  

Σύνολο παιδιών μικτών 
γάμων 

31 27 58 20,7% 

Ελλαδίτες και οι δύο 
γονείς 

5 15 20 7,2% 

Κύπριος πατέρας-
Ελαδίτισσα μητέρα 

5 2 7  

Ελλαδίτης πατέρας-
Κύπρια μητέρα 

1 1 2  

Σύνολο μικτών γάμων 
Κυπρίων και Ελλαδιτών 

6 3 9 3,2% 

Γενικό Σύνολο 138 140 270 100% 

* Η μεγάλη πλειοψηφία των αλλοδαπών μαθητών προέρχονται από τις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, μόνο το 40,3% των παιδιών που φοιτούν στο 
σχολείο μας έχουν και τους δυο γονείς Κύπριους. Το 28,5% των παιδιών έχουν 
και τους δυο γονείς ξένους, ενώ το 20,7% των παιδιών προέρχονται από 
μικτούς γάμους. Συνολικά, το 49,2% των παιδιών του σχολείου έχουν και τους 
δύο ή τον ένα γονιό αλλόγλωσσο. 

Ένας αριθμός 30 παιδιών περίπου μετακινείται κάθε χρόνο. 
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Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις χώρες καταγωγής των παιδιών που φοιτούν στο 
σχολείο μας. Παρατηρούμε ότι τα παιδιά προέρχονται από 18 διαφορετικές 
χώρες, με περισσότερα παιδιά να είναι ρωσόφωνα, από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κύπρος 173  Ιράκ 3 

Ελλάδα 21  Μολδαβία 2 

Ρωσία 17  Ουζμπεκιστάν 2 

Γεωργία 14  Συρία 2 

Ιράν 10  Φιλιππίνες 2 

Γιουγκοσλαβία 8  Βουλγαρία 1 

Αρμενία 7  Καζακστάν 1 

Αγγλία 6  Ρουμανία 1 

Αίγυπτος 4  Σύνολο μη Κύπριων 105 

Ουκρανία 4  Σύνολο παιδιών σχολείου 278 

2. Πυλώνες της εκπαίδευσης 

Η θεωρητική βάση πάνω στην οποία στηριχτήκαμε για την ένταξη όλων αυτών 
των παιδιών είναι οι στόχοι της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι πυλώνες 
της εκπαίδευσης, στη γνωστή σε όλους μας Έκθεση της UNESCO. 

Ας θυμηθούμε τους πυλώνες αυτούς: 

1. Μαθαίνω πώς να μαθαίνω 

2. Μαθαίνω πώς να πράττω 

3. Μαθαίνω πώς να υπάρχω 

4. Μαθαίνω να συμβιώνω με τους άλλους 

(UNESCO, «Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει μέσα της», 1999) 

3. Στόχοι πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Οι στόχοι της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης τους οποίους είχαμε συνεχώς 
κατά νου, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην 
προσπάθειά μας για αποτελεσματική ένταξη των ξενόγλωσσων παιδιών στο 
σχολείο μας είναι: 
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Οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο πρέπει: 

 Να λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον μάθησης και ζωής κάθε μαθητή. 

 Να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο μάθησης κάθε μαθητή . 

Να διευκολύνουν την επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους και με το 
ευρύτερο περιβάλλον. 

 Να εμπνέουν και να καλλιεργούν την ανθρώπινη ευαισθησία, την 
αλληλεγγύη και τη συνεργασία. 

 Να συμβάλλουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής ξενοφοβίας και 
ρατσισμού. 

 Να συμβάλλουν στην κοινωνική αποδοχή των ξένων παιδιών και την 
ομαλή ένταξή τους στη μαθητική και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία. 

 Να καλλιεργούν τον ενεργό δημοκρατικό πολίτη. 

 Να ενθαρρύνουν τα αλλόγλωσσα παιδιά να αξιοποιούν τις ιδιαίτερες 
ικανότητές τους και να αναδεικνύουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. 

 Να αναπτύξουν συνδέσμους επικοινωνίας με τους γονείς των 
αλλόγλωσσων παιδιών. 

 Να ενεργούν, ώστε τα αλλόγλωσσα παιδιά να αισθάνονται περηφάνια 
για την πολιτιστική τους κληρονομιά. 

 Να δίνουν ευκαιρίες στα αλλόγλωσσα παιδιά να αναδεικνύουν τα 
ταλέντα τους. 

4. Προβλήματα ξένων παιδιών 

Στη συνέχεια, θα αναφερθώ επιγραμματικά σε διάφορα προβλήματα που 
εμφανίζονται στα παιδιά που προέρχονται από ξένες χώρες, όπως αυτά τα 
συναντήσαμε στο σχολείο, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό: 

 Προβλήματα γλώσσας και επικοινωνίας. 

 Προβλήματα προσαρμογής, λόγω γλώσσας, διαφορετικής κουλτούρας 
και ένταξης στο σχολείο στο μέσο της σχολικής χρονιάς. 

 Χαμηλές μορφωτικές προσδοκίες. 

 Διαφορετική θρησκευτική και ηθική κουλτούρα. 

 Συχνές απουσίες και για μεγάλο διάστημα. Τούτο αφορά μόνο στα 
παιδιά των διακινούμενων εργατών από την Ελλάδα. 

 Πολιτισμικό άγχος. 

 Παιδιά που προέρχονται από μεγάλο αριθμό χωρών. Σε μια πενταμελή 
ομάδα ενισχυτικής διδασκαλίας υπάρχουν παιδιά από πέντε 
διαφορετικές χώρες. 
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 Περιπτώσεις παιδιών με έντονα οικογενειακά προβλήματα. 
Μονογονεϊκές οικογένειες, διαζύγια ή μοιρασμένες οικογένειες με τα 
μισά άτομα στην Κύπρο, συνήθως τα εργατικά χέρια, και τα άλλα στο 
εξωτερικό. 

 Παιδιά ιδιαίτερα φτωχά που προτιμούν να απέχουν από 
δραστηριότητες του σχολείου για να μην εκτίθενται οικονομικά . 

5. Προβλήματα σε σχέση με τους γονείς 

Προβλήματα, όμως, παρατηρήσαμε και σε σχέση με τους γονείς των γηγενών 
μαθητών. Ήταν ίσως φυσικό , οι γηγενείς γονείς να μη δουν με θετικό μάτι , 
στην αρχή, τη συνεχή αύξηση των αλλόγλωσσων μαθητών στο σχολείο μας. 
Ήταν, βλέπετε, ένα ασυνήθιστο φαινόμενο και για τους γονείς και για το νησί 
μας γενικότερα. Έτσι, εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα που χρειάστηκε να τα 
αντιμετωπίσουμε. Τα προβλήματα αυτά ήταν: 

 Αρνητική αντίδραση γηγενών γονιών στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό 
αλλόγλωσσων παιδιών. 

 Αρχικά έντονη αντίδραση για περιπτώσεις αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς αλλόγλωσσων παιδιών. Παρουσιάστηκαν 4-5 
περιστατικά βίας κι επιθετικότητας από ξένα παιδιά, πράγμα που 
δημιούργησε μια άλλη εντύπωση στους γονείς. Έχουν μείνει δύο τέτοια 
παιδιά, τα άλλα αποφοίτησαν και το ένα αποφοιτά φέτος. 

 Τάσεις γηγενών γονιών για αποφυγή εγγραφής των παιδιών τους στο 
σχολείο μας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε έντονα στις εγγραφές 
της Α τάξης τον Ιανουάριο 2005. Από τα 25 παιδιά που έχουν εγγραφεί 
στο σχολείο μας, τα 15 είναι αλλόγλωσσα και τα 10 Κυπριόπουλα, που 
έχουν, τονίζω, ήδη αδέλφια στο σχολείο μας . 

 Άποψη από γηγενείς γονείς ότι υποβαθμίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης 
του σχολείου. Τούτο αφορά σε γονείς που δεν έχουν παιδί στο σχολείο 
μας και δε γνωρίζουν το επίπεδο εργασίας μας. Για τούτο και 
αποφεύγουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας, ενώ είναι 
η εκπαιδευτική τους περιφέρεια. 

 Μειωμένες προσδοκίες ξένων γονιών για τα παιδιά τους. Έγνοια τους, 
όπως είναι φυσικό, είναι η επιβίωση. 

 Δυσκολίες επικοινωνίας με ξένους γονείς λόγω γλώσσας. 

 Αποχή ξένων γονιών από εκδηλώσεις του σχολείου, αφού δεν 
ενημερώνονταν γι ' αυτές λόγω γλωσσικών δυσκολιών. Το πρόβλημα, 
τουλάχιστο για τους ρωσόφωνους έχει λυθεί, αφού διορίστηκε 
ρωσόφωνος εκπαιδευτής , που μεταφράζει όλα τα έντυπα επικοινωνίας 
και βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου - μαθητών και γονιών. 
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Δεχόμαστε την αρχή ότι: 

«Η διοίκηση των σχολείων πρέπει πλέον να βασίζεται στον ενεργητικό ρόλο 
των γονιών και των μαθητών και η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης». 

Με βάση την αποδοχή αυτής της αρχής οργανώσαμε ποικιλία δραστηριοτήτων 
και εφαρμόσαμε διάφορες πρακτικές που αναφέρονται πιο κάτω: 

6. Δραστηριότητες και πρακτικές του σχολείου μας 

Εμπλοκή διάφορων φορέων για αντιμετώπιση και επίλυση 
προβλημάτων 

 Αξιοποίηση Συνδέσμου Γονέων με: 

 Διοργάνωση επιμορφωτικών συγκεντρώσεων γονέων για 
ενημέρωση και άρση φόβων και αμφιβολιών. 

 Οικονομική ενίσχυση για αγορά υλικών και μέσων για 
εξειδικευμένη διδακτική βοήθεια στα αλλόγλωσσα παιδιά. 

 Οικονομική βοήθεια σε φτωχά παιδιά, τόσο για κάλυψη 
ασφάλειας ατυχημάτων όσο και για κάλυψη εξόδων εκδρομών, 
θεατρικών παραστάσεων κτλ. 

 Εμπλοκή των ξένων γονιών στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου Γονέων. 
Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, γονείς και παιδιά από όλες τις χώρες, πήραν 
μέρος στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη βραδιά με τραγούδια, 
εδέσματα και ποτά από τις χώρες τους. 

 Αξιοποίηση "Κέντρου Στήριξης Νέων και Οικογένειας" του Δήμου 
Γερμασόγειας. Ο Δήμος Γερμασόγειας στηρίζει όλα μας τα 
προγράμματα, με όλες του τις υπηρεσίες. 

 Αξιοποίηση Ερυθρού Σταυρού για οικονομική βοήθεια (με τη μορφή 
συσσιτίου) σε άπορα παιδιά. Καθημερινά, δέκα παιδιά αλλοδαπών 
παίρνουν πρόγευμα. 

 Ενισχυτική Διδασκαλία στα αλλόγλωσσα παιδιά! Επιπλέον δάσκαλος 
στο σχολείο! Ευχαριστούμε θερμά το Υ.Π.Π. για την παραχώρηση 
αυτού του δασκάλου, που για το σχολείο μας είναι υπερπολύτιμος. 

Καθημερινή διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στα αλλόγλωσσα παιδιά που τα 
χωρίσαμε σε πέντε ομάδες, ανάλογα με τα χρόνια που βρίσκονται στην Κύπρο, 
την ηλικία τους και το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

Στις ομάδες αυτές τα παιδιά παρακολουθούν μάθημα για ένα 40λεπτο την 
ημέρα, ενώ τα παιδιά της Στ’ τάξης κάνουν πιο εντατικό μάθημα για δύο 
40λεπτα, έτσι ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για το Γυμνάσιο. Οι ομάδες 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την πρόοδο των παιδιών. 
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● Διορισμός Ρώσου μεταφραστή στο σχολείο μας από τα Επιμορφωτικά 
Κέντρα (3 περίοδοι εβδομαδιαίως). 

Βοηθά σημαντικά στη μετάφραση ανακοινώσεων στα ρωσικά, απ' όπου 
προέρχονται οι πλείστοι ξενόγλωσσοι μαθητές μας, καθώς και στην επικοινωνία 
με τους μαθητές και τους γονείς τους. 

● Αξιοποίηση ξένων γονιών, παντρεμένων με Κύπριους, που γνωρίζουν 
ελληνικά. 

Βοηθούν σε θέματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας με γονείς που προέρχονται 
από τη χώρα τους (Συρία, Αίγυπτος, Αρμενία, Ουκρανία κ.ά.). 

● Ομαλή ένταξη μέσα στην τάξη. Στα τμήματα τα ξενόγλωσσα παιδιά 
κάθονται με ντόπιους μαθητές για περισσότερη τριβή με τη γλώσσα και 
ανάπτυξη φιλίας. Γίνεται από τους δασκάλους προετοιμασία του 
τμήματος στο οποίο θα φοιτήσει νέος μαθητής. 

● Δίνεται εξατομικευμένη εργασία. Ετοιμασία διδακτικού υλικού από τους 
ίδιους τους δασκάλους. Αξιοποιούνται οι Η.Υ. (στην τάξη και στο 
εργαστήριο). 

● Χρησιμοποιείται ποικιλία μεθόδων και διδακτικών προσεγγίσεων. 

● Σεβόμαστε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των παιδιών. Όσα παιδιά το 
ζητήσουν μετακινούνται στο μάθημα των θρησκευτικών σε άλλο τμήμα 
κι επιστρέφουν μετά που θα ολοκληρωθεί το μάθημα. 

● Αξιοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ισότιμη συμμετοχή όλων των 
παιδιών στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής 
ή θρησκείας, εκτός κι αν δεν το θέλουν. Γίνεται αξιοποίηση των 
ταλέντων των παιδιών στη μουσική, τον αθλητισμό, την τέχνη κτλ. 
Παρέχονται ευκαιρίες στα ξένα παιδιά να παρουσιάσουν κάτι από την 
πατρίδα τους, κάτι στη γλώσσα τους. Σε οπτικογράφηση παιδικής 
εκπομπής του PIK τα παιδιά παρουσίασαν κάτι από τη χώρα τους. 

● Συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα που αναπτύσσει το σχολείο μας 
(Σωκράτης, Οικολογικά, Διακρατικά) . 

● Αξιοποίηση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου με προσπάθεια 
ένταξης όλων των ξενόγλωσσων παιδιών στο ολοήμερο σχολείο. Εδώ 
συναντούμε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Λειτουργία καθημερινά 
τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας για τα αλλόγλωσσα παιδιά, στα 
πλαίσια του ολοήμερου σχολείου. 

● Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε θέματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με αποκλειστική πρωτοβουλία της 
σχολικής μονάδας 
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7. Εισηγήσεις 

Θα κλείσω την παρουσίασή μου με εισηγήσεις σχετικές με το θέμα μας: 

● Διορισμός μόνιμου δασκάλου για διδασκαλία επί καθημερινής βάσης 
της ελληνικής γλώσσας στους ξενόγλωσσους μαθητές. 

Έχουμε τέτοιο δάσκαλο μετά από πολλές δικές μας προσπάθειες. Τον 
εξασφαλίσαμε μόλις τον Ιανουάριο του 2005 και κανείς δεν εγγυάται πως θα τον 
έχουμε και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

● Διορισμός μεταφραστή, από την αρχή του χρόνου, για τακτή 
επικοινωνία με τις οικογένειες των ξενόγλωσσων παιδιών. Κυρίως για 
τους ρωσόφωνους που είναι ο πιο μεγάλος αριθμός. 

● Σταθερότητα διδακτικού προσωπικού. Κάθε χρόνο μετακινείται το μισό 
προσωπικό του σχολείου. 

● Συνεχής επιμόρφωση της διεύθυνσης και του προσωπικού του 
σχολείου για θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

● Δημιουργία κατάλληλων εγχειριδίων για διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας. 

● Κατάλληλο λογισμικό για ξενόγλωσσα παιδιά για σωστή αξιοποίηση 
των Η.Υ. 

● Δημιουργία κατάλληλου διδακτικού υλικού που να προάγει θετική 
άποψη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

● Ανάγκη συμπερίληψης στη διδακτέα ύλη στοιχείων της γεωγραφίας και 
του πολιτισμού των χωρών από τις οποίες προέρχεται μεγάλος 
αριθμός ξενόγλωσσων παιδιών. 

● Επέκταση του ολοήμερου σχολείου, ώστε να καλύπτει όλες τις τάξεις, 
τουλάχιστο στα σχολεία με έντονα στοιχεία πολυπολιτισμικότητας. 

● Οικονομική ενίσχυση του σχολείου, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα του 
ολοήμερου σχολείου (σίτιση), εκδρομών, παραστάσεων κτλ. των 
φτωχών παιδιών. Ήδη τα έσοδα του Συνδέσμου Γονέων μειώθηκαν 
σημαντικά. 

● Μικρότερος αριθμός παιδιών ανά τμήμα και μικρότερες ομάδες 
παιδιών στο ολοήμερο σχολείο. 

● Έμφαση στην πρώτη τάξη. 

Το τμήμα να χωρίζεται, τουλάχιστο στο γλωσσικό μάθημα, εκει οπου τα τμήματα 
έχουν μεγάλο αριθμό ξενόγλωσσων παιδιών, παραμένοντας όμως πάντοτε 
μικτά. 

Στη δική μας περίπτωση υπάρχουν δύο τμήματα πρώτης τάξης με σχεδόν 30 
παιδιά το καθένα, από τα οποία τα μισά είναι ξενόγλωσσα. 
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● Αυστηρή εφαρμογή των εκπαιδευτικών περιφερειών. Να μη 
δημιουργηθούν σχολεία αποκλειστικά για ξενόγλωσσους με την ανοχή 
μας στην ελεύθερη αλλαγή εκπαιδευτικής περιφέρειας των ντόπιων 
μαθητών. Δεν έχουμε δικαίωμα γκετοποίησης παιδιών και σχολείων. 

● Τα θέματα αυτά να μην είναι μόνο έγνοια της κάθε σχολικής μονάδας, 
αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν με συγκεκριμένες αποφάσεις- πολιτική! 

Κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι με την υπομονή, επιμονή, αγάπη και τη 
συνεχή στήριξή μας, όλοι οι μαθητές του «Χριστάκειου Δημοτικού Σχολείου», 
ζουν αρμονικά και αποδέχονται ο ένας τον άλλο. Όλοι οι ξενόγλωσσοι μαθητές 
επιζητούν και θέλουν να συμμετέχουν σ' όλες τις εκδηλώσεις και τα 
προγράμματα του σχολείου. Είναι χαρούμενοι, είναι ευτυχισμένοι, ξέρουν να 
λένε ευχαριστώ. Είναι ενσωματωμένοι. 
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Παναγιώτης Χαραλαμπίδης 
Διευθυντής Γυμνασίου 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέκτηκα την πρόσκληση του προέδρου του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου Δρα Χρήστου Θεοφιλίδη, να παραστώ στο 
σημερινό συνέδριο και να παρουσιάσω τις πρακτικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούνται στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου, καθώς και τη 
φιλοσοφική και παιδαγωγική βάση αυτών των προσεγγίσεων στα πλαίσια της 
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την τιμητική 
αυτή πρόσκληση και θα προσπαθήσω, στο σύντομο χρονικό πλαίσιο που μου 
παρέχεται, να είμαι όσο γίνεται περιεκτικός στην παρουσίαση του θέματος. Θα 
παρουσιάσω πρώτα σε συντομία το ιστορικό του σχολείου και το οικοσύστημά 
του, τους προβληματισμούς μας γύρω από την ιδιαίτερη σύνθεση του 
μαθητικού του πληθυσμού και τις προεκτάσεις της στην υλοποίηση της 
Γυμνασιακής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις πρακτικές που 
ακολουθήσαμε από την αρχή της λειτουργίας του σχολείου, τις εξελίξεις που 
ακολούθησαν καθώς και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί σήμερα σε σχέση 
πάντα με την πολιτισμική ετερότητα του σχολείου. Παράλληλα , θα δώσω το 
σκεπτικό πίσω από τις πρακτικές και δραστηριότητες που ακολουθούνται στο 
σχολείο και, τέλος, θα παρουσιάσω σχετική εισήγησή μας για περαιτέρω 
βελτίωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στον τόπο μας. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το Γυμνάσιο Παναγίας της Θεοσκέπαστης λειτούργησε για πρώτη φορά την 1η 
Σεπτεμβρίου 2002 με την αποπεράτωση της πρώτης φάσης του έργου. 
Λειτούργησαν τότε και οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με οκτώ συνολικά 
τμήματα, τέσσερα στην Α· τάξη, δύο στη Β· , δύο στην Γ· τάξη με συνολικό 
αριθμό 227 μαθητών. 

Το Γυμνάσιο είναι κτισμένο στη νοτιοδυτική πλευρά της Πάφου, μεταξύ της 
προσφυγικής συνοικίας Μουττάλου και της περιοχής των Τάφων των 
Βασιλέων. Κτιριακά το Γυμνάσιο, που παραδόθηκε ολοκληρωμένο το 
Σεπτέμβριο του 2004, αποτελεί πρότυπο σύγχρονου εκπαιδευτηρίου. Η 
αρχιτεκτονική του δομή δένει αρμονικά με το περιβάλλον και προσφέρει 
αισθητική πληρότητα. 

Διαθέτει δεκαπέντε αίθουσες διδασκαλίας, σύγχρονα εργαστήρια και ειδικές 
αίθουσες, όπως, για παράδειγμα, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της 
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Οικιακής Οικονομίας, Τέχνης, Μουσικής και Γλωσσών. Υπάρχει , επίσης, η 
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, η οποία πέρα από αθλητικές δραστηριότητες 
εξυπηρετεί και τις ανάγκες για ποικίλες σχολικές εκδηλώσεις. 

Κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του (2003 - 2004), το Γυμνάσιο 
λειτούργησε με δεκατέσσερα τμήματα, 6 στην Α’ τάξη, 5 στη Β’ και 3 στην Γ’ 
τάξη με συνολικό αριθμό μαθητών 327. Τη χρονιά που διανύουμε το σχολείο 
λειτουργεί με 15 τμήματα και συνολικό αριθμό μαθητών 315. 

Αναλυτικά υπάρχουν 4 τμήματα στην Α’ τάξη , 6 στη Β’ και 5 στην Γ’ τάξη. Το 
σύνολο του διδακτικού προσωπικού ανέρχεται στους 50 καθηγητές/τριες από 
τους οποίους οι 17 είναι μετακινούμενοι. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Από την αρχή της λειτουργίας του σχολείου, το ιδιαίτερο στοιχείο που το 
χαρακτηρίζει είναι η σύνθεση του μαθητικού του πληθυσμού. Πέρα από τους 
αυτόχθονες μαθητές της περιοχής Μουττάλου και Κάτω Πάφου, οι υπόλοιποι 
μαθητές είναι κυρίως παιδιά Ελληνοποντίων ομογενών οι οποίοι κατοικούν 
στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Πάφου. 

Το ποσοστό των Ελληνοποντίων μαθητών έφτανε κατά την πρώτη σχολική 
χρονιά λειτουργίας του σχολείου (2002- 2003) το 56% και μειώθηκε πέρυσι στο 
53%. 

Με την ένταξη του σχολείου σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας κατά την 
τρέχουσα σχολική χρονιά και την αναθεώρηση των εκπαιδευτικών περιφερειών 
σημειώθηκε αισθητή μείωση του αριθμού των Ελληνοποντίων ομογενών 
μαθητών. Επί συνόλου 315 μαθητών, 146 είναι Ελληνοπόντιοι (ποσοστό 
46,5%). Η παρατηρούμενη μείωση του ποσοστού των Ελληνοποντίων 
μαθητών αντανακλάται χαρακτηριστικά στην Α’ τάξη, όπου επί συνόλου 76 
μαθητών, μόνο 27 είναι Ελληνοπόντιοι, ποσοστό δηλαδή 35,55%. 

Με την υιοθετηθείσα πολιτική της ισόρροπης κατανομής αλλόγλωσσων 
μαθητών και σε άλλα σχολεία της επαρχίας μας , το ποσοστό των ομογενών 
μαθητών του Πόντου υπολογίζεται να μειωθεί περαιτέρω στα επόμενα δύο 
χρόνια και να κυμανθεί γύρω στα 30 - 35%. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ - 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

Με την έναρξη της λειτουργίας του Σχολείου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002- 
2003 η Διεύθυνση και το προσωπικό βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια νέα 
εκπαιδευτική πραγματικότητα . Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του 
σχολείου δεν ήταν η παραδοσιακή με συντριπτική πλειοψηφία να προέρχεται 
από αυτόχθονες μαθητές. Οι δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται στις 
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μέρες μας στο χώρο της Ευρώπης, με τη μετακίνηση πληθυσμών, είναι 
εμφανής και στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στο χώρο της επαρχίας μας. Το 
μεταναστευτικό ρεύμα από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ιδιαίτερα 
της Γεωργίας με άτομα Ελληνοποντιακής καταγωγής δημιούργησαν μια νέα 
δημογραφική πραγματικότητα και με την προσθήκη και άλλων Ευρωπαίων 
μεταναστών έδωσαν στον άλλοτε γηγενή πληθυσμό μια εικόνα πολυφωνικής 
κοινωνίας και μια διάσταση πολυπολιτισμική. Αυτή η νέα διάσταση που 
αντανακλά και τη σημερινή ευρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα, ήταν εμφανής στη 
σχολική μονάδα με ένα μεγάλο ποσοστό από Ελληνοπόντιους ομογενείς 
μαθητές. 

Η πραγματικότητα αυτή μας έθεσε μπροστά σε μια πρόκληση και ένα βαθύ 
προβληματισμό. Υπήρχαν προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Με 
πρώτο και κύριο τη γλωσσική ανεπάρκεια αρκετών Ελληνοποντίων μαθητών 
καθώς και την ανάγκη προσαρμογής τους στο νέο τους εκπαιδευτικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα, κύριο μέλημά μας ήταν και η διαμόρφωση 
ενός κλίματος στο σχολείο, μιας κουλτούρας που θα αντανακλούσε τη 
συνύπαρξη, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό στην ιδιαίτερη 
πολιτισμική προέλευση. Το νέο περιβάλλον έπρεπε να σφυρηλατεί τη συνοχή 
μέσα από την πολυφωνία, με την αναγνώριση της διαφορετικότητας και πάνω 
από όλα να δίδει περιθώρια σαφούς αλληλεπίδρασης. 

Η φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίξαμε την πολιτική για τη δημιουργία μιας 
κουλτούρας στο σχολείο η οποία μέσα από την πολυφωνία να επιδιώκει και να 
διαφυλάσσει τη συνοχή, είναι η άποψη πως η αρμονία και πρόοδος συντελείται 
κάτω από τη δράση και αλληλεπίδραση στοιχείων όχι απαραίτητα ομοιογενών. 

Άλλωστε, όπως υποδεικνύουν οι Κανακίδου και Παπαγιάννη, 2003, «η εξέλιξη 
και πρόοδος της ανθρωπότητας οφείλεται στην πολλαπλότητα και ποικιλία των 
διαφορών τόσο της νοοτροπίας όσο και του τρόπου ζωής των ανθρώπων τόσο 
στο χρόνο όσο και στο χώρο». 

Ως πρώτο μέλημά μας θεωρήσαμε ορθό να γίνουν οι απαραίτητες συναντήσεις 
του Καθηγητικού Συλλόγου, για μελέτη του όλου θέματος της 
πολυπολιτισμικότητας του σχολείου και λήψη αποφάσεων για τις πρακτικές 
που έπρεπε να ακολουθηθούν. Παράλληλα, γινόταν ενημέρωση των μαθητών 
σε κοινές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες τονίζονταν οι αξίες του σεβασμού στη 
ιδιαιτερότητα των άλλων, της φιλίας και αλληλεγγύης και προβάλλονταν τα 
κοινά σημεία και δεσμοί που στηρίζονταν στις κοινές ρίζες της εθνικής 
καταγωγής και της ιστορικής μνήμης. 

Επιδιώχθηκε, επίσης, από την αρχή η επικοινωνία και ανάπτυξη καλών 
σχέσεων με τους γονείς όλων των μαθητών, ιδιαίτερα των Ελληνοποντίων, οι 
οποίοι λόγω της δυσκολίας στη γλώσσα και των επαγγελματικών 
προτεραιοτήτων τους, παρουσίαζαν αρχικά μια διστακτικότητα να 
ανταποκριθούν. 



88 

Το γλωσσικό πρόβλημα των Ελληνοποντίων μαθητών, παρόλο ότι 
παρουσιάζεται απαμβλυμένο, λόγω προηγούμενης φοίτησης των παιδιών σε 
σχολεία της Ελλάδας ή σε δημοτικά του τόπου μας , εξακολουθεί να είναι η 
βασική πηγή δυσκολιών στην εκπαίδευσή τους. Από την αρχή της λειτουργίας 
του σχολείου παρουσιάσαμε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την 
εκπαιδευτική ιδιαιτερότητα του σχολείου και ζητήσαμε την ένταξή του σε Ζώνη 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 

Η φιλοσοφία πίσω από την ενέργειά μας αυτή στηρίζεται στην αντίληψη πως 
με την ένταξη σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις για παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά 
ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης , εθνότητας, φυλής ή θρησκείας. 
Εξάλλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο χάρτης των βασικών δικαιωμάτων που 
υπογράφτηκε από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σύνοδο 
της Νίκαιας στις 7 Δεκεμβρίου του 2000 διασφαλίζει το δικαίωμα όλων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών, στην εκπαίδευση. 

Από παιδαγωγικής πλευράς , η ένταξη του σχολείου σε Ζώνη Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας δημιουργεί τις σωστές προϋποθέσεις για προαγωγή του 
εκπαιδευτικού έργου και μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών για 
ενεργότερη συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης , ιδιαίτερα των μαθητών 
που προέρχονται από αδικημένα κοινωνικό-μορφωτικά στρώματα. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά τη μείωση του αριθμού των μαθητών κατά τμήμα που 
κυμαίνεται από 20 - 24 μαθητές , γεγονός που ενισχύει τη διδακτική πρακτική 
και προωθεί ιδιαίτερα την ενεργητική και συνεργατική μάθηση. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανταποκρινόμενο στις ιδιαιτερότητες του 
σχολείου , παραχώρησε από την αρχή της λειτουργίας του αριθμό περιόδων 
για ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους Ελληvοπόvτιους 
ομογενείς μαθητές και άλλους μεμονωμένους αλλόγλωσσους μαθητές, πέρα 
από τα προγράμματα Αλφαβητισμού. 

Το σχολείο εντάχθηκε σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ανεπίσημα από 
την περσινή σχολική χρονιά, ενώ από εφέτος η ένταξή του έγινε και επίσημα με 
σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Για την αντιμετώπιση του γλωσσικού προβλήματος των αλλόγλωσσων 
μαθητών μας , το σχολείο υιοθέτησε μια πολύπλευρη τακτική. Ενημερώθηκε 
και ευαισθητοποιήθηκε όλο το διδακτικό προσωπικό πάνω στη σημασία της 
γλωσσικής ενίσχυσης των μαθητών με συστηματικό τρόπο. Πέρα από τη 
διδασκαλία των Ελληνικών στο οικείο μάθημα , γίνεται προσπάθεια και σε άλλα 
μαθήματα οι διδάσκοντες να αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των 
μαθητών, επεξηγώντας τις νέες λέξεις, έννοιες και φράσεις και ενθαρρύνοντας 
την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, τόσο στον προφορικό όσο και το 
γραπτό λόγο. 

Λειτουργεί, επίσης , το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών στην 
ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν δύο ομάδες μαθητών (σύνολο 24 μαθητές) στο 
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πρόγραμμα. Οι δύο ομάδες διδάσκονται από 3 περιόδους την εβδομάδα και 
επιπρόσθετα διατίθενται ακόμη 2 περίοδοι την εβδομάδα για μεμονωμένες 
περιπτώσεις μαθητών, στους οποίους παρέχεται βοήθεια σε ατομική βάση. 
Υπάρχουν, επίσης, άλλοι 8 αλλόγλωσσοι μαθητές που είναι ενταγμένοι στο 
πρόγραμμα Αλφαβητισμού με 6 περιόδους Ελληνικά την εβδομάδα. 

Επιπλέον, γίνεται συστηματική προσπάθεια εμπλοκής των μαθητών σε 
διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που οδηγούν σε παραπέρα βελτίωση 
της γλωσσικής τους επάρκειας. Για παράδειγμα, ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν σε ομίλους, όπως το θεατρικό, τον καλλιτεχνικό και άλλους, όπου 
η δραστηριοποίησή τους και η συναναστροφή με αυτόχθονες μαθητές ενισχύει 
και συμπληρώνει τη γλωσσική τους επάρκεια. 

Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στους πιο πάνω ομίλους, ιδιαίτερα τον 
κοινωνικό, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε αθλητικές 
ομάδες και χορευτικά συγκροτήματα του σχολείου, ενισχύει την κοινωνική τους 
ανάπτυξη και πολιτισμική προσαρμογή, διαμορφώνει ένα κλίμα συνεχούς 
αλληλεπίδρασης και διευκολύνει την ένταξή τους στο νέο κοινωνικό-πολιτιστικό 
περιβάλλον. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι στην προσπάθεια ένταξης των παιδιών 
αυτών στο νέο τους περιβάλλον δεν παραγνωρίζεται η ανάγκη για διατήρηση 
και προβολή της δικής τους πολιτισμικής ταυτότητας. Αυτό γίνεται μέσα από 
διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου στις οποίες σκόπιμα δίνεται έμφαση στο 
διαπολιτισμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των 
εκδηλώσεων για τη Μέρα Γλωσσών απαγγέλλονται ποιήματα τόσο στην 
ελληνική όσο και στη μητρική γλώσσα των μαθητών, ενώ σε καθορισμένες 
διαπολιτισμικές εκδηλώσεις παρουσιάζονται έθιμα, χοροί και τραγούδια από τη 
χώρα προέλευσης των μαθητών. Αναφέρω ενδεικτικά τον εορτασμό της Μέρας 
Γλωσσών στο σχολείο μας στις 5 Οκτωβρίου 2004 και τις διαπολιτισμικές 
εκδηλώσεις που έγιναν στις 13 Νοεμβρίου 2003, 23 Απριλίου 2004, 20 Μαΐου 
2004 και πολύ πρόσφατα στις 14 του μηνός Απριλίου που διανύουμε. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη διαπολιτισμική εκδήλωση που έγινε στις 23 
Απριλίου 2004 παρευρίσκονταν και εκπαιδευτικοί από τη Ρουμανία, Σουηδία 
και Ολλανδία οι οποίοι επισκέπτονταν τις μέρες εκείνες το σχολείο μας στα 
πλαίσια της σύμπραξής μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σωκράτης-Κομένιος1. 

Στη διαπολιτισμική εκδήλωση της 20ης Μαΐου 2004, η οποία τελούσε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, παρευρίσκονταν επίσης 
εκπρόσωποι των Ελληνοποντιακών Σωματείων. Η όλη εκδήλωση 
περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, έκθεση βιβλίου για τον Πόντο, παράλληλη 
παρουσίαση στοιχείων από την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της 
Κύπρου και του Πόντου, καθώς και κυπριακούς, ποντιακούς και ελληνικούς 
χορούς. 

Ολόκληρη σειρά από βιβλία για την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του 
Πόντου βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών μας στη βιβλιοθήκη του σχολείου, 
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δωρεά από το Συμβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού Περιφέρειας Ευρώπης, 
που εδρεύει στην Κύπρο. 

Η προβολή αυτών των πολιτιστικών στοιχείων, τόσο των τοπικών όσο και 
εκείνων των χωρών προέλευσης των μαθητών, οδηγεί στην προώθηση της 
αμοιβαίας αποδοχής, του σεβασμού και της εκτίμησης των άλλων. 

Αναπτύσσεται έτσι η αλληλεγγύη και ενισχύεται το αρμονικό κλίμα συνύπαρξης 
στο σχολείο. Αυτό το κλίμα αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας είναι 
αισθητό τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και στη σύνθεση και λειτουργία 
των μαθητικών συμβουλίων, όσο και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου, όπου 
δεν παρατηρείται το αναμενόμενο ίσως φαινόμενο προστριβών και 
αντιπαραθέσεων. 

Επιπρόσθετα, οι διάφορες δράσεις της ομάδας καθοδήγησης του θεσμού ΖΕΠ, 
που λειτουργεί στο σχολείο σε συνεργασία με τρία Δημοτικά και αντίστοιχα 
Νηπιαγωγεία της περιοχής, δημιούργησαν στο σχολικό περιβάλλον την εικόνα 
μιας πολύπλευρης μαθησιακής και πολιτιστικής δραστηριότητας . 

Οι κοινές διαπολιτιστικές εκδηλώσεις των πιο πάνω σχολείων που ανήκουν στη 
ΖΕΠ (όπως για παράδειγμα η φετινή κοινή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση), οι 
δημιουργηθείσες λέσχες Χορού, Θεάτρου και Τέχνης που λειτουργούν κατά τα 
απογεύματα, καθώς και η απογευματινή λειτουργία της Βιβλιοθήκης του 
σχολείου , η έκδοση ημερολογίου για τον Πόντο , αποτελούν δείγματα του 
πνεύματος και του κλίματος που έχει αναπτυχθεί προς το σκοπό της παροχής 
ίσων ευκαιριών στα πλαίσια πάντα μια διαπολιτισμικής προσέγγισης. 

Παρά τις γλωσσικές δυσκολίες των Ελληνοποντίων, πολλά παιδιά διακρίνονται 
στην επίδοση. Τα ολιγομελή τμήματα και η διάθεση των διδασκόντων για 
στήριξη και βοήθεια των μαθητών υποβοηθούν την όλη προσπάθεια που 
γίνεται στο σχολείο. Αίσθηση δημιουργεί, επίσης, η διαγωγή των μαθητών 
αυτών. Επισημαίνουμε τη συμμόρφωσή τους προς τους κανονισμούς του 
σχολείου, την ευγένεια και το ήθος . Σίγουρα υπάρχουν ενίοτε και 
μικροπαραπτώματα και προβλήματα συμπεριφοράς. 

Όμως, αντιμετωπίζονται κυρίως μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία με 
τους ίδιους τους μαθητές αλλά και τους γονείς. Η ανιδιοτελής και γνήσια αγάπη, 
την οποία απλόχερα και έμπρακτα εκφράζουμε με κάθε τρόπο προς τους 
μαθητές μας, φαίνεται να λειτουργεί πολύ θετικά στη διαμόρφωση του 
διαπολιτισμικού κλίματος που επιδιώκουμε στο σχολείο. 

Είναι, τέλος , σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή της θεμελίωσης των 
απαιτουμένων διαπολιτισμικών προσεγγίσεων. 

Παραδοχή μας είναι πως η ορθή πολιτική και προσέγγιση στο θέμα δεν 
εξαντλείται στις πρακτικές που εμείς ως τώρα υιοθετήσαμε. Εισηγούμαστε για 
τούτο τη σύσταση από μέρους του οικείου Υπουργείου ενός φορέα αρμόδιου 
για θέματα διαπολιτισμικής προσέγγισης, που να θέτει το όλο θέμα στις σωστές 
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του διαστάσεις και πρακτικές και να ευθυγραμμίζεται με τις επίσημα 
διακηρυγμένες θέσεις της πολυπολιτισμικής Ευρώπης στην οποία και εμείς 
ανήκουμε. 

Τελειώνοντας επιθυμώ να εκφράσω την ευαρέσκειά και τις ευχαριστίες τόσο τις 
δικές μου όσο και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου προς τη 
Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
γενικά, για την ομολογουμένως μεγάλη στήριξη και ενίσχυση που προσφέρουν 
ποικιλότροπα στη σχολική μας μονάδα. 



 

 



 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ 
_______________________ 

Σχολική Πραγματικότητα 
 

Φιλοσοφία και πρακτικές εκπαίδευσης 
στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Κύπρου 

____________________ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συντονιστής: Μηνάς Γαβριήλ 

Παρεμβάσεις Συνέδρων 

Ερώτηση 1: 

Διερωτώμαι ποιος θα ήταν ψηλότερος στόχος από το «αγαπήσεις τον πλησίον 
σου ως εαυτόν, ή το «ουκ εν Ιουδαίος ή Έλλην, δούλος ή ελεύθερος, άρσεν και 
θήλυ", ή του Χριστού «τον ερχόμενον προς με ου μη εκβαλώ έξω», 
συμπληρώνω όποιος και αν είναι αυτός, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, 
θρησκεία, ικανότητες. ·ομως συμφωνώ, επίσης, ότι κακοί σύμβουλοι είναι και ο 
εφησυχασμός και η απελπισία. Προσωπικά καταλαμβάνω τον εαυτό μου 
πολλές φορές στη δεύτερη κατάσταση και διερωτώμαι πώς θα μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε σ· αυτούς τους ωραίους στόχους και θέλουμε και σε μια 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να αλλάξουμε και τη φιλοσοφία, σαν να μας 
λείπουν οι ψηλοί στόχοι και πρέπει να τα αλλάξουμε και αυτά. Διερωτώμαι, 
λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, τι μπορούμε να 
κάνουμε; Για παράδειγμα, πέρσι σκεφτόμαστε ως διοργανωτές της 
Εκπαιδευτικής Έκθεσης ότι έπρεπε να αποφύγουμε να φέρνουμε την ίδια μέρα 
παιδιά από τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, γιατί έχουν δείξει τα προηγούμενα 
χρόνια ότι κάθε φορά που βρίσκονταν μαζί είτε σε εκδρομές στα Πλατάνια είτε 
οπουδήποτε «έσχιζαν τις κεφαλές τους». Πώς, λοιπόν, θα πετύχουμε αυτούς 
τους στόχους, όταν παρουσιάζονται τέτοιου είδους φαινόμενα, όταν σε όλα τα 
επίπεδα κατά καιρούς μεταξύ επισκόπων, μεταξύ πολιτικών μισούμε, δεν 
αγαπούμε; Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, - ως άνθρωποι, ως εκπαιδευτικοί, ως 
ηγεσίες- να δούμε πώς πρώτα, για να γίνουμε πιστευτοί, διορθώνουμε τα «Καθ' 
ημάς». Ευχαριστώ. 

Ερώτηση 2: 

Μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα: Πρώτο, το ότι δεν αναφέρθηκε από 
κανένα, ανέμενα από τον κ. Νικολαΐδη να το αναφέρει, το θέμα της απαίτησης 
του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ για ξεχωριστό δημοτικό σχολείο στη Λεμεσό. Αυτό το 
αίτημα διαμορφώνεται πάνω σε μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την 
αγνοούμε και είναι πολύ ουσιαστικό θέμα. Ανεξαρτήτως αν μας αρέσει ή όχι, θα 
πρέπει να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε και να δούμε πώς 
σκεφτόμαστε, γιατί εδώ θα κριθεί και η φιλοσοφία και η ειλικρίνεια αυτών που 
λέμε. Επίσης, μου έκανε εντύπωση η εισήγηση της κ. Αίγλης Μιχαηλίδου να 
μην ιδρυθεί κανένα σχολείο καθαρά με αλλόγλωσσους μαθητές. Εκείνο που 
ζητά ο Ταλάτ είναι καθαρά με αλλόγλωσσους μαθητές. Το συνδυάζω αυτό με 
την απουσία της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας. Ποιος διδάσκει στα παιδιά 
αυτά τη μητρική τους γλώσσα; Εμείς λαμβάνουμε πρόνοια για τη διδασκαλία 
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της ελληνικής γλώσσας. Τι γίνεται με τη μητρική τους γλώσσα; Βέβαια, ίσως δε 
φαίνεται αυτό το πράγμα, γιατί όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, κάθε χρόνο 
σηκώνονται και φεύγουν, πάνε παρακάτω και στο τέλος χάνονται. Άρα, αυτό το 
πράγμα υπάρχει ως πρόβλημα. Πώς το αντιμετωπίζουμε; Και γιατί δεν πρέπει 
να ιδρυθεί χωριστό σχολείο το οποίο να λαμβάνει πρόνοια ακριβώς και για τη 
διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας; 

Ερώτηση 3: 

Πριν από λίγο καιρό, στην Ελλάδα, τα ΜΜΕ ασχολούνταν συνεχώς με ένα 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε σχέση με κάποιους σημαιοφόρους σχολείων 
στις παρελάσεις. Σύμφωνα με τους θεσμούς, ως σημαιοφόρος του σχολείου 
ορίζεται ο καλύτερος μαθητής και δημιουργήθηκε πρόβλημα όταν τη σημαία, το 
λάβαρο του σχολείου, κρατούσε ένας μη Έλληνας υπήκοος μαθητής, ο οποίος 
ήταν πρώτος μαθητής στο σχολείο. Η ερώτηση αφορά κυρίως στους 
υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Έχουν πολιτική επ' 
αυτού; 

Ερώτηση 4: 

Κατ' αρχάς θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Εκπαιδευτικό Όμιλο 
Κύπρου που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. 
Εμπνευστής της ερώτησής μου είναι ο κ. Περσιάνης και θα ήθελα και τη δική 
του άποψη. Ακούγοντας όλα αυτά σήμερα, διερωτώμαι σε ποιο από τα έξι 
μοντέλα που ανέφερε ο κ. Περσιάνης εντάσσεται η επίσημη πολιτική του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και, συγκεκριμένα, η πολιτική της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης όσον αφορά στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση; 

Ερώτηση 5: 

Αφορμή για την ερώτησή μου έδωσε και σε μένα μία αναφορά από την 
εισήγηση του κ. Περσιάνη, ο οποίος ανέφερε τη διαφορετική ερμηνεία όσον 
αφορά στην ανακάλυψη της Αυστραλίας. Οι αυτόχθονες Αυστραλοί, λέει, 
θεωρούν ότι οι λευκοί έκαναν εισβολή στην Αυστραλία, ενώ την αντίθετη 
ερμηνεία δίνουν οι λευκοί. Το ερώτημά μου αφορά στη διδασκαλία της Ιστορίας 
σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπου οι διάφορες ομάδες δίδουν διαφορετική 
ερμηνεία στα ιστορικά γεγονότα. Περίμενα ότι θα ήταν ένα θέμα που θα το 
συζητούσαμε σ' αυτή τη συνάντηση, διότι πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα 
στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον κ. Σκοτεινό, στόχος της πολυπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είναι να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους άλλους κατοίκους του 
νησιού μας. Και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η εκπαίδευση, με βάση το 
Σύνταγμα, είναι ξεχωριστή αρμοδιότητα της κάθε κοινότητας, δε λύνει το 
πρόβλημα αν συνεχίσουμε οι δυο κοινότητες να δίνουμε εντελώς διαφορετικές, 
και μάλιστα συγκρουόμενες, ερμηνείες σε βασικά ιστορικά γεγονότα. Πιστεύω 
ότι παρόμοιο πρόβλημα ίσως να αντιμετωπίζουν και στην Αγγλία και θα ήθελα, 
αν μπορεί, και ο κ. Ross να μου δώσει κάποια απάντηση. Αντιλαμβάνομαι ότι 
η πλειονότητα των μεταναστών που ζουν στην Αγγλία προέρχονται από πρώην 
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αποικίες της Αγγλίας. Πιστεύω ότι διαφορετική ιστορική ερμηνεία δίνει η 
επίσημη αγγλική πολιτική στο θέμα της αποικιοκρατίας και των 
απελευθερωτικών κινημάτων και διαφορετικά ερμηνεύουν την περίοδο αυτή και 
τα γεγονότα οι λαοί που υπήρξαν θύματα. Πώς αντιμετωπίζεται το θέμα στηv 
Αγγλία και τι άποψη έχουν ο κ. Περσιάνης, ο Διευθυντής Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, όσον αφορά στο θέμα της 
διδασκαλίας της Ιστορίας; 

Ερώτηση 6: 

Ο κ. Σάββας Νικολαΐδης είπε ότι πληρώνονται τα δίδακτρα των Τουρκοκυπρίων 
που πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία και θα ήθελα να ξέρω το σκεπτικό. Επίσης, 
συγχαίρω τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου που διοργάνωσε αυτό το συνέδριο, 
αλλά θα ήθελα αντί για δύο σχολεία, ένα Δημοτικό κι ένα Γυμνάσιο, στα οποία 
φοιτούν Ελληνοπόντιοι ή Ρωσσοπόντιοι μαθητές, να γινόταν αναφορά και σε 
Τουρκοκύπριους μαθητές. 

Ερώτηση 7: 

Θα ήθελα να κάνω μία εισήγηση όσον αφορά στο πρόβλημα της σημαίας. 
Πιστεύω ότι το Υπουργείο μας, όπως και το αντίστοιχο Υπουργείο της Ελλάδας, 
έχουν την πιο εύκολη λύση μπροστά τους. Ο καλύτερος μαθητής, ακριβώς 
μέσα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας, να κρατά την ευρωπαϊκή σημαία. 
Έτσι, δε θα ανάγεται σε εθνικό θέμα, όταν και εφόσον θα κρατά την ελληνική 
σημαία κάποιος Τουρκοκύπριος ή κάποιος Αλβανός. Η επόμενη επισήμανση 
είναι ότι το πολυπολιτισμικό σχολείο πρέπει να εξαλείψει δύο πράγματα: Να 
εξαλείψει το λειτουργικό αναλφαβητισμό και τη μη δημιουργία «ψηφιακού 
χάσματος» δηλαδή χάσμα στις γνώσεις για την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό 
συνιστά το πώς θα μας οδηγήσει εμάς σαν κοινωνία να είμαστε ανταγωνιστική 
ή να συναγωνιζόμαστε τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Μια τρίτη διάσταση, 
που δίνω στον προβληματισμό μας, είναι η δημιουργία, πάνω σε τακτική βάση, 
συνεδρίων - όπως λέγονται στην αγγλική «brainstorming sessions» , τα οποία 
υψηλόβαθμοι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη και αυτά πρέπει να είναι, τουλάχιστο, δώδεκα το χρόνο. 
Η ερώτηση μου είναι: Μέσα στα πλαίσια του πολυπολιτισμικού πλαισίου, οι 
αδελφοποιήσεις υποστηρίζονται, ούτως ώστε να έχουμε αδελφοποιήσεις 
σχολείων με δημοτικά «που ανακάλυψαν τον τροχό πριν από μας», π.χ. 
δημοτικά της Κομοτηνής όσον αφορά στο μουσουλμανικό στοιχείο ή δημοτικά 
στην Φινλανδία ή αλλού στην Αγγλία ή στον Καναδά; Και, επίσης ο ρόλος της 
τεχνολογίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή φέρνω το παράδειγμα της CYTA που 
επιχορηγεί τη «Φόρμουλα 1». Πότε θα επιχορηγήσει την εκπαίδευση, ώστε να 
έχουμε τηλεδιασκέψεις; Λέτε να έχουμε χωριστά σχολεία. Εγώ μιλώ για 
χωριστές τάξεις μέσα στο σχολείο, όπου θα διδάσκεται ο μαθητής από τον 
Καναδά, γιατί η γλώσσα του είναι τα γαλλικά. Πότε θα εντάξουμε την 
τηλεδιάσκεψη ή τα κέντρα αριστείας, όπως είναι τα Πανεπιστήμια, ώστε να 
μπορούν οι μαθητές μας να διαλέγονται; Αυτό λείπει από την εκπαίδευσή μας, 
ο διάλογος. Η ιστορία δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Ευχαριστώ. 
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Ερώτηση 8: 

Θα ήθελα να υποβάλω την ερώτηση στον κ. Σκοτεινό. Στη Μέση Εκπαίδευση 
τι κάνει το σύστημα; Ακούσαμε πρωτοβουλίες του Γυμνασίου της 
Θεοσκέπαστης και του Χριστάκειου Δημοτικού. Πρωτοβουλίες των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, των ίδιων των Διευθυντών των σχολείων. Το σύστημα τι κάνει 
για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, πολύ περισσότερο τα Κυπριόπουλα τα οποία 
αντιμετωπίζουν τη συνύπαρξη . με ξένα παιδιά; Ακούσαμε, προηγουμένως, να 
ορίζεται η πολιτειότητα, ότι απαιτείται σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων των 
παιδιών που συνυπάρχουν. Σ' αυτή την περίπτωση ακούσαμε περισσότερο να 
προσπαθούμε να απορροφήσουμε τα παιδιά που έρχονται από ξένες χώρες, 
τους Ελληνοπόντιους και περισσότερο τους Τουρκοκύπριους, αλλά τη δική 
τους γλώσσα, το δικό τους πολιτισμό πότε τους τον διδάσκουμε, πότε τους 
βοηθάμε; Ακούσαμε την κ. Μιχαηλίδου να δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να 
παρουσιάσουν, στη δική τους γλώσσα, στοιχεία του πολιτισμού τους. Πότε, 
όμως, διδάσκονται αυτό τον πολιτισμό και πότε μπορούν να προωθήσουν τα 
δικά τους στοιχεία; Ευχαριστώ. 

Ερώτηση 9: 

Μήπως θα έπρεπε σε κάθε επαρχία να δημιουργηθούν σχολεία υποδοχής, 
όπου οι ξένοι μαθητές θα μάθαιναν την ελληνική γλώσσα, αλλά παράλληλα και 
την κουλτούρα της χώρας τους και στη συνέχεια, όταν εντάσσονται στα σχολεία 
τα δικά μας, να δίνουν κάτι και στους δικούς μας τους μαθητές; 

Ερώτηση 10: 

Μια ερώτηση και μια υπενθύμιση που θα ήθελα να ληφθεί υπόψη. Η πρώτη 
είναι ένας προβληματισμός σε σχέση με την αρχική, κεντρική εισήγηση, του κ. 
Ross, η οποία ξεκίνησε με το σκοπό της εκπαίδευσης. Το ερώτημα, λοιπόν, 
είναι γιατί τα παιδιά των αλλοδαπών - των αλλόγλωσσων ή όπως αλλιώς τα 
έχουν ορίσει οι διάφοροι ομιλητές - φοιτούν στο σχολείο και γιατί όλα τα παιδιά, 
με βάση τη γνωμάτευση της Εισαγγελίας, πρέπει να φοιτούν στο σχολείο; Το 
δεύτερο αφορά στις αναφορές στον πολιτισμό των άλλων παιδιών. Νομίζω ότι 
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «πολιτισμός» και να 
ξεφύγουμε από μια παγίδευση, όπου ο πολιτισμός των παιδιών αυτών σταματά 
στη χώρα προέλευσης ή αρχίζει στη χώρα υποδοχής. Αυτό αφορά σε όλους, 
ανεξαρτήτως από το πού έρχονται και προς τα πού πάνε. 

Αίγλη Μιχαηλίδου: 

Το πρώτο σχόλιο είναι για το χωριστό σχολείο. Στη δική μου την περίπτωση 
δεν έχω Τουρκοκύπριους και δεν έχω αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό για να 
έχω άμεση εμπειρία. Τα παιδιά του δικού μου του σχολείου είναι ρωσόφωνα 
από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ελάχιστα παιδιά από την Ασία 
και τρία-τέσσερα παιδιά από την Αίγυπτο και τη Συρία. Πιστεύω ότι, παίρνοντας 
και τα μηνύματα κς:ιι τις αντιδράσεις των γονιών, το δικό μου σχολείο πρέπει 
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να παραμείνει όπως είναι, να μη γίνει ξεχωριστό σχολείο για τα αλλόγλωσσα 
παιδιά. 

Όσον αφορά στο ερώτημα: «Ποιο μοντέλο αφορά στην κυπριακή 
πραγματικότητα;», ειλικρινά όταν άκουα τον κ. Περσιάνη να αναλύει όλα τα 
μοντέλα έλεγα «κι αυτό το κάνουμε, κι αυτό το κάνουμε, κι αυτό το 
κάνουμε…».·Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ένα φιλελεύθερο μοντέλο και 
περιμένουμε οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. 

Σχόλιο συνέδρου: 

Ήθελα να πω ότι στο σχολείο μας φοιτούν πάρα πολλοί αλλόγλωσσοι μαθητές. 
Πέρσι είχαμε ένα ποσοστό 53% από αλλόγλωσσους μαθητές και φέτος ένα 
ποσοστό περίπου 48%. Εκείνο που κάνουμε είναι πάντοτε να προβάλλουμε τα 
στοιχεία του δικού τους πολιτισμού για τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των 
γηγενών και των αλλόγλωσσων. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των 
διαφόρων μαθημάτων, και ιδιαίτερα των Νέων Ελληνικών, όταν υπάρχουν 
στοιχεία του δικού τους πολιτισμού, τα προβάλλουμε κι αυτό ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Επίσης, στις διάφορες 
διαπολιτισμικές εκδηλώσεις που κάνουμε στο σχολείο μας, τους δίνουμε την 
ευκαιρία να τραγουδήσουν στη δική τους γλώσσα, να πουν ποιήματα στη δική 
τους γλώσσα ή να περιγράψουν πώς αναπτύχθηκε μια φιλία μεταξύ ενός 
αυτόχθονα και ενός αλλόγλωσσου. Οι αλλόγλωσσοι μαθητές λαμβάνουν, 
επίσης, μέρος σε διάφορα συγκροτήματα ελληνικών, κυπριακών και 
ελληνοποντιακών χορών. 

Ανδρέας Σκοτεινός: 

Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε όσον αφορά στη δημιουργία σχολείων τα 
οποία να είναι σε άλλες γλώσσες, η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού είναι, αν πράγματι οι συνθήκες και οι λειτουργικές δυσκολίες το 
επιτρέπουν, η απάντηση είναι <<ναι» σαφέστατα. Ήδη έχει αποδειχτεί αυτό στη 
Δημοτική Εκπαίδευση, με το σχολείο για τους Μαρωνίτες. Δεν είναι σημαντική 
μόνο η γλώσσα αλλά, γενικότερα, ο πολιτισμός. Ισχύει το ίδιο πράγμα και με 
τους Αρμένιους. Το αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε σήμερα και στη 
Μέση Εκπαίδευση ενόψει του ό,τι πρόκειται να κλείσει το Ινστιτούτο Μελκονιάν. 
Γίνονται σκέψεις, για να διαμορφώσουμε δημόσιο γυμνάσιο στο οποίο, βασικά, 
θα προσφέρεται η αρμενική γλώσσα. Ταυτόχρονα, πρέπει να καταλάβουμε και 
πράγματα που πρέπει να είναι και λειτουργικά. Δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε 
αυτές τις καταστάσεις δεν είναι αρκετό να πούμε: «Να δημιουργήσουμε σχολείο 
όπου -όπου». Διότι, μην ξεχνάτε ότι στόχος αυτής της ενσωμάτωσης δεν είναι 
απλώς να τους δώσουμε κάποια εφόδια, κάποιες πληροφορίες, κάποια 
πράγματα που στην ουσία δεν τους βοηθούν να ενταχθούν τελικά μέσα στον 
τόπο τούτο και να μπορέσουν να ζήσουν. Μου θυμίζει αυτή η κατάσταση 
κάποιους από τους Κύπριους της Αγγλίας που ζουν τώρα εκεί τόσα χρόνια και 
δεν κατάφεραν να μάθουν καμμιά αγγλική λέξη. Βέβαια, καταφέρνουν να 
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επιβιώνουν. Πώς όμως επιβιώνουν; Είναι απομονωμένοι και χωρίς καμιά 
επαφή με το περιβάλλον τους. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ακριβώς ο στόχος που 
μας ενδιαφέρει, και νομίζω το τόνισα, είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. 

Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το ερώτημα όσον αφορά στη διδασκαλία της 
Ιστορίας. Η θέση μας, ως Υπουργείο Παιδείας, είναι ότι πράγματι η Ιστορία 
πρέπει να διδάσκεται όσο το δυνατό πιο αντικειμενικά, με την έννοια ότι 
παρουσιάζουμε τα γεγονότα όπως είναι και στη συνέχεια εκείνο που πρέπει να 
αναπτύξουμε είναι τις ικανότητες και τις δεξιότητες αυτών των ατόμων που 
έχουμε ως μαθητές να τα κρίνουν και να τα ερμηνεύσουν και να τα δουν από 
όλες τις πλευρές. Όμως, δυστυχώς, εμείς, σαν γενικότερη κοινωνία, δεν 
καταφέραμε να το πετύχουμε τούτο, οπότε πόσο μάλλον να περιμένουμε μόνο 
από τους εκπαιδευτικούς μας να το κάνουν. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να 
σημειώσω κάτι το οποίο αφορά στην όλη σημερινή παρουσίαση, για να δείτε 
πόσες φορές έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που ερμηνεύουμε τα 
γεγονότα ή που παρουσιάζουμε κάποιες καταστάσεις. Νομίζω θα πρέπει να 
είχατε δει πριν λίγες βδομάδες κάποια έρευνα που έγινε από το Λύκειο 
Παλιομετόχου όσον αφορά σtα θέματα ξενοφοβίας και ρατσισμού. Και εκεί, 
βέβαια, μεταξύ κάποιων άλλων ερωτήσεων υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις που 
οδήγησαν κάποιους στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές μας, οι Ελληνοκύπριοι 
γενικά, είναι ρατσιστές. Θα ήθελα να σας πω ότι μια από τις ερωτήσεις που 
βασικά οδήγησε σ' αυτό το συμπέρασμα, ήταν η εξής: «Θα μπορούσα να 
παντρευτώ ένα αλλόθρησκο ή μια αλλόθρησκη;». Το 70% των μαθητών μας 
απάντησαν «όχι». Έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα, τουλάχιστον τα ΜΜΕ, 
ότι οι Ελληνοκύπριοι είναι ρατσιστές. Ταυτόχρονα, πριν λίγες μέρες πρόσεξα 
ότι το ίδιο ερώτημα τέθηκε στον Ταλάτ, εκείνον τον οποίο εμείς όλοι παινεύουμε 
ως προοδευτικό, και έδωσε αντίστοιχη απάντηση. Απάντησε για τα δικά του 
παιδιά συγκεκριμένα. Βλέπετε ότι οι ερμηνείες που δίνουμε πολλές φορές είναι 
λίγο επικίνδυνες. 

Σάββας Νικολαΐδης: 

Καταρχήν, δεν αναφέρθηκα στο αίτημα για χωριστό τουρκοκυπριακό σχολείο, 
γιατί είναι ένα .θέμα πολιτικής υφής, αλλά και γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη, άρα 
δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να ειπωθεί. Παρόλο που προσωπικά, και το 
τονίζω ότι είναι προσωπική η άποψη που εκφράζω εδώ, διερωτώμαι κατά πόσο 
το Σύνταγμα, με βάση το οποίο η εκπαίδευση θα λειτουργούσε σε χωριστά 
σχολεία, διασφαλίζει με αυτό τον τρόπο την πολυπολιτισμικότητα, σύμφωνα με 
τις αρχές που συζητάμε σήμερα. Προσωπικά, λοιπόν, πιστεύω πως είναι 
φανερό ότι κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετείται. Αν και έχω την άποψη ότι το ερώτημα 
δεν πρέπει να τίθεται ως τα πάντα να εξαρτώνται από το σχολείο. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν Ελληνοκύπριοι μαθητές που φοιτούν σε ξενόγλωσσα 
σχολεία, όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, οι οποίοι κάλλιστα 
διαμορφώνονται σε πολυπολιτισμικούς πολίτες. Οπότε, ουσιαστικά, εκείνο που 
μετρά είναι οι αρχές που μεταδίδονται στα παιδιά από το σχολείο, παράλληλα 
με την κοινωνία. Επομένως, το σχολείο είναι ένας παράγοντας, βέβαια, αλλά 
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υπάρχουν ταυτόχρονα πολλοί άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις αρχές 
και τις αξίες τις οποίες πιστεύει ο άνθρωπος. 

Τώρα, όσον αφορά στη μητρική γλώσσα και στη διδασκαλία της, είχα πει ότι 
αρχίσαμε με τους Τουρκοκυπρίους. Πιστεύω ότι, ναι, είναι ένα δικαίωμα που 
πρέπει να δίνεται. Η καλή γνώση της γλώσσα που μιλιέται σ’ έναν τόπο είναι 
μια σημαντική δεξιότητα και θα ήταν αδικία αν δεν προσφέρονταν ευκαιρίες για 
εκμάθησή της. 

Σχετικά, τώρα, με το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Κύπρο, στα πλαίσια της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προσωπικά, και πάλι, πιστεύω ότι η 
κατηγοριοποίηση της εκπαίδευσης σε μοντέλα δεν είναι από μόνη της 
αυτοσκοπός. Η ουσία έγκειται στις αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί 
η παροχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Άλλωστε δεν υπάρχουν αμιγή 
μοντέλα, από όσα περιέγραψε ο κ. Περσιάνης στην ομιλία του. Εκεί που, 
επαναλαμβάνω, πρέπει να επικεντρωθούμε είναι οι αρχές. Και η βασική αρχή 
που .πρέπει να περάσει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες είναι ο σεβασμός 
και η αποδοχή της διαφορετικότητας, πολιτισμικής ή άλλης μορφής. 

Επίσης, σημαντικός μπορεί και πρέπει να είναι ο ρόλος της τεχνολογίας. 

Αναφορικά με τις τάξεις υποδοχής σε σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας σε αλλόγλωσσα παιδιά, κι αν αυτές πρέπει να λειτουργήσουν κατά 
επαρχία ή όχι, το όλο θέμα είναι ακόμα αμφιλεγόμενο. Ακόμα και σε χώρες 
όπου έχουν λειτουργήσει οι τάξεις αυτές, το πρόβλημα δεν έχει ουσιαστικά 
επιλυθεί Ας μη μας διαφεύγει ότι, πέρα από τη γλωσσική δεξιότητα, 
σημαντικότατη είναι η κοινωνική και συναισθηματική στήριξη των 
αλλόγλωσσων παιδιών, έτσι ώστε να μη νιώθουν απομονωμένα, 
«διαφορετικά», στο περιβάλλον όπου διαβιούν. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα της Αγγλίας. Στα πλαίσια μετεκπαίδευσης ακόμα και οι 
εκπαιδευτικοί που είναι πολύ καλοί γνώστες της αγγλικής, αφού στα σχολεία 
όπου υπηρετούν η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, συμμετέχουν στις 
ομάδες εκμάθησης της γλώσσας, για σκοπούς καλύτερης προσαρμογής και 
εξοικείωσης με τον αγγλικό τρόπο ζωής. 

Alistair Ross: 

I think the question was about how Britain responds to the ex-colonies. Well, in 
many ways we are a mongrel nation. The history books we’ve got have titles 
like "Ιnνaders and Settlers" and we had people moving into the country for 
thousands of years and settling and then in the sixteenth century we went out 
and settled elsewhere. There are various ways of describing that. Sometimes 
they use the film title "The Empire Strikes back" or "We are over here because 
you are over there". People have been moving back from the former empire, 
from the colonies, into the UK for many years now, for literally hundreds of 
years. We still find examples in old photographs, old paintings even, of black 
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settlers in Britain in the 17th, 18th, 19th century. Ιt's not a completely recent 
phenomenon and even though it is relatively recent in large numbers it's still 
now quite old. The empire wind rush brought Caribbean settlers to the UK in 
the 1950s and they are longer immigrants. Their children and their 
grandchildren are here now. They are of Caribbean origin but we don't regard 
them as immigrants in any sense. Their parents, their grandparents were 
migrants but they are no longer immigrants themselves and they are culturally 
a mix of both the UK and of their country of origin and which bit they choose to 
emphasize depends on the context they are in. Ι think that the important thing 
for us has been to try and understand the cultural diversity and values that come 
when people are arriving in the country very early on. I mean when I was in 
teaching in primary schools about 25 years ago there was a lad in my class of 
Caribbean origin who I was telling off for something, he'd done something bad. 
His response though to me admonishing him was to look in another direction. 
He cast his eyes around and the important thing to recognize there, which I 
learnt and which Ι passed on and other people told me about as well, was that 
the Caribbean response to being put in a position you are told off is not to make 
eye-contact but to avoid eye-contact very deliberately and that's a sign of 
saying you're sorry. Τo me, with my cultural background, it was a sign of trying 
to be rude but the important thing is that he was doing the right thing. He was 
trying to express his sorrow for doing something wrong and we have to learn 
these little cultural idiosyncrasies about different ways of doing things. The 
important thing, the thing we all have in common, is the desire to say we are 
sorry. How you do it may be different and it is the similarities we have to look 
for. That's quite difficult, quite demanding for teachers when you meet lots of 
new cultures arriving pretty quickly. 

We do still an honour called “The order of the British Empire” which we gave 
recently to Dame Kelly Holmes, a member of the British Olympic Team. You 
may remember what it looked like when it marched round the stadium in 
Athens. It was very multicultural but they were all under the British flag – no 
problem with that - and they were running for Britain and we all rejoiced in their 
victories. But it takes time. 
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ΟΡΓΑΝΩTΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗTΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Χρήστος Θεοφιλίδης 
Μαίρη Κουτσελίνη 
Ανδρέας Παπούλας 
Αλέξανδρος Χριστοφόρου 
Γεώργιος Οικονομίδης 
Χρυστάλλα Ζαννετή 
Ελένη Σεμελίδου 
Κούλα Αφροδίση 
Σάββας Παλαίχωρος 
Χριστόφορος Αντωνίου 
Δημήτρης Μικελλίδης 
Γιάννης Στυλιανού 

Β. Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μιχάλης Μηλιώτης 
Ελένη Κτίστη 
Ανδρούλα Ασσιώτου 
Ιωάννης Γιαννάκης 
Ζωή Κανάρη 
Ανδρέας Κασουλίδης 
Μαρία Οικονομίδου 
Μαρία Παλαίχωρου 
Λυγία Λάμπρου 
Μάριος Παντελή 
Όλγα Παπαγιάννη 

Γ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Ειρήνη Χατζηλουκά - Μαυρή 
Έλενα Χατζηγιάννη - Γιάγκου 
Έφη Ξερού 
Χρίστος Παυλίδης 
Γεωργία Καύμα 
Σοφία Ιωάννου 
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