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             ΓΛΩΑ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

 

        25/05/2020 

 

 Κριτήριο αξιολόγησης 

ΚΕΙΜΕΝΟ I 

Η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

  Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο ν θαηεμνρήλ ζεζκφο ζηήξημεο ησλ 

καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπο έληαμεο, 

θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

εηεξφηεηαο σο βαζηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

Βέβαηα, ε εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ απηνχ δελ είλαη εθηθηή, ρσξίο ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα 

δεδνκέλα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ δηακνξθψλεη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα. 

Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζθνπεχεη αθξηβψο ζε απηήλ ηελ αιιαγή 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

έηζη ψζηε νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ζηα ζρνιεία λα αιιειεπηδξνχλ, κε 

ζηφρν πάληα ηελ ίζε αληηκεηψπηζε θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο. 

  Η είζνδνο ηφζσλ ρηιηάδσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηαηξέςεη θαη ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ζε πνιππνιηηηζκηθή, πνιπγισζζηθή θαη 

πνιπθπιεηηθή. Δπνκέλσο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζαξκφζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία καο έηζη, πνπ 

λα δηακνξθψλνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

θαη θπιέο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία.     Άιισζηε, ζην πιαίζην 

ηεο έληνλεο παγθνζκηνπνίεζεο, νπνηνδήπνηε ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ  
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ζχζηεκα νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηε δηαβίσζή 

ηνπο ζε έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

Τν φιν θαη πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλα ζρνιεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πεξηζσξηνπνίεζε, αθνχ ε εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ απνηειεί ηξνρνπέδε 

γηα Έιιελεο γνλείο, νη νπνίνη, ιφγσ μελνθνβηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ 

αληηιήςεσλ, απνθεχγνπλ απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηα παηδηά 

ηνπο. Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αλάρσκα 

ζηελ εμάπισζε ησλ μελνθνβηθψλ, ξαηζηζηηθψλ θαη εζληθηζηηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ηδεψλ. Μπνξεί λα θαηαζηεί έλα απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο, ησλ ζηεξενηχπσλ, ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

θαζηζηηθήο ηδενινγίαο. Πνιηηηζκφ δελ παξάγνπλ κφλν νη επξσπατθέο 

ρψξεο νχηε κφλν νη νηθνλνκηθά ηζρπξέο. Πνιηηηζκφ παξάγνπλ φινη νη 

ιανί. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θέξεηο έλαλ πιεζπζκφ ζε επαθή κε 

θάπνηνλ άιιν πνιηηηζκφ είλαη λα δψζεηο ζηνπο θνξείο ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνλ παξνπζηάζνπλ θαη λα ηνλ εμεγήζνπλ. Τη θαιχηεξν, 

ινηπφλ, απφ ην λα δίλεη ην ζρνιείν ηελ επθαηξία ζε αιινδαπνχο 

καζεηέο, κέζα απφ δηαζεκαηηθέο, γηα παξάδεηγκα, εξγαζίεο, λα 

παξνπζηάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ηνπο; Έηζη, νη γεγελείο καζεηέο 

καζαίλνπλ γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, θαηαλννχλ ηε ζπλεηζθνξά θαη 

ηε ζεκαζία ηνπο, αιιά θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο αιινδαπνχο, 

θαζψο ηνπο γλσξίδνπλ θαιχηεξα κέζα απφ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε. 

 Η γλσξηκία καο, άιισζηε, κε ηνλ «άιινλ» απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα αξζνχλ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, κε ηα 

νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ιφγσ άγλνηαο, θαηεγνξηνπνηνχκε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηνπο θαηαηάζζνπκε κε απζαίξεην ηξφπν. Η γλσξηκία 

καο κ’ απηφλ ηνλ «άιιν» καο επηηξέπεη λα δηακνξθψλνπκε πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηεο, πξνζσπηθέο απφςεηο γηα ην άηνκφ ηνπ, απνδπλακψλνληαο  
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έηζη ηνλ ξφιν ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Με άιια 

ιφγηα, ε άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πεξλά κέζα 

απφ ηελ νπζηαζηηθή γλσξηκία καο κε ηνλ «άιινλ». Έηζη, κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε απηή, ζα είλαη ζε ζέζε νη ζεκεξηλνί καζεηέο θαη 

απξηαλνί πνιίηεο λα αληηθξνχζνπλ ηα δηάθνξα εζληθηζηηθά 

ηδενινγήκαηα, πνπ ζεσξνχλ σο «θαθφ» ηνλ «εζληθά άιινλ». Γηαηί δελ 

ζα πξέπεη λα μερλάκε πνηέ φηη, ζην βάζνο ηεο ηζηνξίαο, νη ιανί, 

ζπλεπαξκέλνη απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ηδέεο ηεο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο, 

ππήξμαλ, αιιά θαη εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη, ζχηεο θαη ζχκαηα κηαο 

αλειενχο εμφλησζεο κεηαμχ ηνπο. 

  Η αλάγθε, ινηπφλ, γηα δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη πηα 

επηηαθηηθή. Όρη, φκσο, σο κία αθφκε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, αιιά 

σο κηα απαξαίηεηε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

ζχγρξνλν θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

 

τασινοπούλου Σζωρτζίνα, δημοσίευση στην ιστοσελίδα 

www.patrisnews.com,18/9/2016 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ II  

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Κσζηήο Παιακάο (1859-1943) απνηέιεζε 

θεληξηθή κνξθή ηεο Νέαο Αζελατθήο Σρνιήο. Ήηαλ ν πξσηεξγάηεο ηεο 

ινγνηερληθήο αλαλέσζεο πνπ νξακαηίζηεθε ε ινγνηερληθή γεληά ηνπ 

1880. Η πνιπκέξεηα θαη ε δηεηζδπηηθή καηηά ηνπ ηνλ έθαλαλ λα μερσξίζεη 

θαη σο θξηηηθφο, ηζηνξηθφο θαη ζεσξεηηθφο ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο. Τν πνίεκα πνπ αθνινπζεί αλήθεη ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ 

πνηεηή πνπ πξνβάιινπλ ηελ παηδαγσγηθή θαη επαηζζεηνπνηεκέλε 

εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αλαδεηθλχεη ηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηνπ  

 

 

http://www.patrisnews.com,18/9/2016
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δαζθάινπ θαη ηνλ πξνηξέπεη λα ζπλερίδεη λα «ζκηιεχεη» ζσζηά ηηο 

παηδηθέο ςπρέο, ζπζηάδνληαο θάζε εζηθφ θαη ςπρηθφ ηνπ απφζεκα. 

 

τον Δάσκαλο   

Σκίιεςε πάιη, δάζθαιε, ςπρέο!   

Κη φ,ηη ζ’ απφκεηλε αθφκε ζηε δσή ζνπ,   

Μελ η’ αξλεζείο! Θπζίαζέ ην σο ηε ζηεξλή πλνή ζνπ!    

Φηίζ’ ην παιάηη, δάζθαιε ζνθέ!    

 

Κη αλ ιίγε δχλακε κεζ’ ην θνξκί ζνπ κέλεη,    

Μελ θνπξαζζείο. Δίλ’ ε ςπρή ζνπ αηζαισκέλε.  

Θέκεια βάιε ηψξα πην βαζεηά,   

Ο πφιεκνο λα κε κπνξεί λα ηα γθξεκίζεη.    

 

Σθάςε βαζεηά. Τη θη αλ πνιινί ζ’ έρνπλε ιεζκνλήζεη;    

Θα ζπκεζνχλε θάπνηε θη απηνί   

Τα βάξε πνπ θξαηάο ζαλ Άηιαληαο ζηελ πιάηε,  

Υπνκνλή! Φηίδε, ζνθέ, ηεο θνηλσλίαο ην παιάηη… 

  

 Κωζηής Παλαμάς, Άπανηα (η. 16), εκδόζεις Μπίρης, Αθήνα 1972 

 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑ Α  

Να απνδψζεηε ζπλνπηηθά ηελ πξψηε θαη δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ 

κειμένοσ Ι. (50-60 ιέμεηο)  

Μονάδες 15  
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ΘΕΜΑ Β  

Ερώτημα 1ο 

 Να επηβεβαηψζεηε ή λα δηαςεχζεηε ηνπο αθφινπζνπο ηζρπξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην κείμενo I, ζεκεηψλνληαο ηελ έλδεημε Σωζηός ή 

Λανθαζμένος.  

 

 

i. Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη πξψηηζηα ην ίδην λα αιιάμεη, γηα λα 

δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθφηεηεο αλεθηηθέο πξνο ην δηαθνξεηηθφ. 

ii. Η αζξφα εηζξνή κεηαλαζηψλ δεκηνχξγεζε πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο θαη θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα. 

iii. Τα παηδηά αξλνχληαη λα θνηηήζνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε πςειφ 

πνζνζηφ αιινδαπψλ. 

iv. Οη γεγελείο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο 

ζηνπο αιινδαπνχο κέζσ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, γηα λα έξζνπλ ζ’ 

επαθή θαη λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο. 

v. Η άξζε ησλ ξαηζηζηηθψλ θαη ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ είλαη 

αδχλαηε, παξά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ νπζηαζηηθή γλσξηκία κε ην 

δηαθνξεηηθφ. 

Μονάδες 15 

 

Ερώτημα 2ο 

 α. Πψο νξγαλψλεη ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ ηε ζθέςε ηνπ ζηε δεχηεξε 

παξάγξαθν; Να απαληήζεηε ηεθκεξησκέλα. 

 Μονάδες 9 

 

 β. Πολιηιζμό δεν παράγοσν μόνο οι εσρωπαϊκές τώρες, ούηε μόνο οι 

οικονομικά ιζτσρές: Πνην είδνο ζχληαμεο (ελεξγεηηθή – παζεηηθή) 

επέιεμε ε  
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ζπληάθηξηα ηνπ θεηκέλνπ; Τη επηδηψθεη κέζσ απηήο; Να ηε κεηαηξέςεηε 

ζηελ αληίζεηή ηεο. 

 Μονάδες 6 

 

Eρώτημα 3ο 

Να μαλαγξάςεηε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο ή πεξηφδνπο ηνπ κειμένοσ Ι, 

αληηθαζηζηψληαο ηηο ιέμεηο κε ηα έληνλα γξάκκαηα κε ζπλψλπκέο ηνπο, 

θαη επηθέξνληαο ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο, ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ην 

λφεκα. 

 

i. «Βέβαηα, ε εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ απηνχ δελ είλαη εθικηή [...]» 

ii. «Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζκοπεύει αθξηβψο ζε απηήλ ηελ 

αιιαγή ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο [...]» 

iii. «Η είζοδος ηφζσλ ρηιηάδσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηε ρψξα καο [...]» 

iv. «Η γλσξηκία καο, άιισζηε, κε ηνλ άιινλ απνηειεί απαξαίηεηε 

προϋπόθεζη γηα λα αξζνχλ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο [...]» 

v. «Η άρζη ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πεξλά κέζα 

απφ ηελ νπζηαζηηθή γλσξηκία καο κε ηνλ άιινλ [...]» 

 Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Γ  

Πνηεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηή εθθξάδνληαη κε ηε ρξήζε 

ηεο παξνκνίσζεο «Τα βάξε πνπ θξαηάο ζαλ Άηιαληαο ζηελ πιάηε» 

ζηελ ηξίηε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο; (100-150 ιέμεηο)  

Μονάδες 15  
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ΘΕΜΑ Δ  

Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί, αλακθηζβήηεηα, έλα αίηεκα ησλ 

θαηξψλ καο, ιφγσ ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί. Σε κία εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην πνιηηηζηηθφ θέληξν 

ηνπ δήκνπ ζαο κε ζέκα «Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο» θαιείζηε λα εθθσλήζεηε κηα νκηιία ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεζηε ζηηο αηηίεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη ζηα 

νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη λένη απφ απηήλ. (350-400 ιέμεηο)  

Μονάδες 30 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Τν ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη γη’ απηφ απαηηείηαη ε έληαμε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ. Άιισζηε, ν απμεκέλνο 

αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο ηελ θαζηζηά αλαγθαία, ψζηε λα 

δηακνξθσζεί κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην δηαθνξεηηθφ θαη ην ζρνιείν, 

επηηειψληαο ην ρξένο ηνπ, λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. 

 

ΘΕΜΑ Β  

Ερώτημα 1ο 

i. Σσζηφο 

ii. Σσζηφο 

iii. Λαλζαζκέλνο 

iv. Λαλζαζκέλνο 

v. Λαλζαζκέλνο 
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Ερώτημα 2ο 

 α. Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ νξγαλψλεη ηε ζθέςε ηνπ σο εμήο: Η δνκή 

ηεο παξαγξάθνπ είλαη:  

Η ζεκαηηθή πξφηαζε: «Η είζνδνο ... πνιπθπιεηηθή»  

Τα ζρφιηα-ιεπηνκέξεηεο: «Δπνκέλσο, ... παγθφζκην πεξηβάιινλ.»  

Η πεξίνδνο θαηαθιείδα: Γελ ππάξρεη   

 

Η δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ αλαπηχζζεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

αηηίνπ – απνηειέζκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

σο αίηην ηε δεκηνπξγία πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηήλ. 

 

 β. Η ζπγγξαθέαο επέιεμε ηελ ελεξγεηηθή ζχληαμε, γηα λα ηνλίζεη ην 

ππνθείκελν: «νη επξσπατθέο ρψξεο – νη νηθνλνκηθά ηζρπξέο». Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ην χθνο γίλεηαη άκεζν, νηθείν, απιφ θαη θαηαλνεηφ. 

Η κεηαηξνπή ζηελ αληίζεηή ηεο είλαη ε εμήο:  Πνιηηηζκφο δελ παξάγεηαη 

κφλν απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, νχηε κφλν απφ ηηο νηθνλνκηθά ηζρπξέο.  

 

Ερώτημα 3ο 

i. Βέβαηα, ε εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ απηνχ δελ είλαη πραγμαηοποιήζιμη 

[…] 

ii. Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηοτεύει αθξηβψο ζε απηήλ ηελ αιιαγή 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο […] 

iii. Η ειζροή ηφζσλ ρηιηάδσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 

ζηε ρψξα καο […] 

iv. Η γλσξηκία καο, άιισζηε, κε ηνλ άιινλ απνηειεί απαξαίηεην όρο 

γηα λα αξζνχλ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο […] 

v. Η καηάργηζη ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πεξλά 

κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή γλσξηκία καο κε ηνλ άιινλ […] 
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ΘΕΜΑ Γ 

 Σηελ ηξίηε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο, ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί κία 

επξεκαηηθή παξνκνίσζε ζηελ νπνία παξαιιειίδεη ηνλ δάζθαιν κε ηνλ 

κπζηθφ γίγαληα Άηιαληα, ην αηψλην ζχκβνιν ηεο θαξηεξηθφηεηαο θαη ηεο 

ππνκνλήο, πνπ ζεθψλεη ζηνπο ψκνπο ηνπ ηνλ νπξάλην ζφιν, σο 

ηηκσξία απφ ηνλ Γία. Αληίζηνηρα θαη ν δάζθαινο ζεθψλεη ζηηο πιάηεο 

ηνπ ην βάξνο ησλ επζπλψλ ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν είλαη 

ε δηάπιαζε ησλ λεαληθψλ ραξαθηήξσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ κε εζηθέο 

αμίεο θαη ηδαληθά, αιιά θαη ε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο 

θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα απφ ηελ παξνκνίσζε 

απηή δειψλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ πνηεηή γηα ην 

αδηαπξαγκάηεπην θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ πξνο ηνλ δάζθαιν, εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη ηεο αγλσκνζχλεο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ, ηνλ 

ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαινζχλε πνπ δείρλεη, 

πξνθεηκέλνπ λα αθππλίζεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε ην θσο ηεο γλψζεο θαη 

ηεο αλζξσπηάο. 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Κχξηεο θαη θχξηνη,  

Φίιεο θαη θίινη,  

Αγαπεηέο ζπκκαζήηξηεο θαη αγαπεηνί ζπκκαζεηέο,  

 

Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή κνπ πνπ ζπκκεηέρσ ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε κε 

ζέκα «Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο», ηελ 

νπνία δηνξγάλσζε ην πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ δήκνπ καο. Θα ήζεια, 

αμηνπνηψληαο ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη, λα εθθξάζσ απφ ην βήκα 

απηφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή καο, αιιά θαη ηα νθέιε 

πνπ κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε εκείο, νη λένη, έρνληαο γαινπρεζεί κε 

ηηο αξρέο ηεο.     



 

 

10 

   

 

Η ζπλερήο κεηαθίλεζε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ γηα πνηθίινπο 

ιφγνπο δεκηνχξγεζε θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα ζπλππάξμνπλ 

άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, 

δηαθνξεηηθή ζξεζθεία  θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν έθθξαζεο, αλάινγα κε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Όινη γλσξίδνπκε, σζηφζν, πσο ε ζπλχπαξμε απηή 

είλαη δπζρεξήο, ιφγσ ησλ  πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

είλαη παξφληα ζε θάζε θνηλσλία. Γηα λα θαηαθέξνπλ, επνκέλσο, λα  

ζπκβηψζνπλ νη άλζξσπνη απηνί κεηαμχ ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

έλα ζχλνιν πνπ ζα κπνξέζεη λα ζπλεξγαζηεί, ψζηε ε θνηλσλία λα 

επεκεξήζεη, απαηηείηαη, θαηαξράο, λα θαιιηεξγεζεί ε αλαγλψξηζε ηεο 

αμίαο ηνπ άιινπ κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο· λα 

θαιιηεξγεζεί,  κε άιια ιφγηα, ν ζεβαζκφο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σε 

κηα ηέηνηνπ ηχπνπ εθπαίδεπζε ην άηνκν, εξρφκελν ζ’ επαθή κε ηελ 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πνιηηηζκνχ, γλσξίδεη 

θαη απνδέρεηαη ην δηαθνξεηηθφ, αθνχ κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη. Έηζη, 

αίξνληαη νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη νη ξαηζηζηηθέο ηδενινγίεο πνπ 

δπλακηηίδνπλ ηελ θνηλσληθή γαιήλε. Ταπηφρξνλα, καζεηέο δηαθνξεηηθήο 

εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο εληζρχνληαη, ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο λέαο ηνπο παηξίδαο.   

    Φσξίο ακθηβνιία, κφλν νθέιε ζα απνθνκίζνπλ νη λένη απφ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Πξψηα απ’ φια, κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αιινεζλείο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο, ζε κηα επνρή πνπ θπξηαξρεί ε νκνηνκνξθία θαη 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απεηινχληαη κε αθαληζκφ. Γηεπξχλνπλ ηνπο 

νξίδνληέο ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ηδηαίηεξα πνιχηηκεο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε καο 

πξαγκαηηθφηεηα. Παξάιιεια, ελζηεξλίδνληαη νηθνπκεληθέο 

αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη δηακνξθψλνπλ ήζνο, πνπ πξνάγεη ηελ  
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αιιειναπνδνρή. Σηηο θνηλσλίεο πνπ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ε αμία ηνπ αλζξψπνπ ζα αλαγλσξίδεηαη, 

αλεμαξηήησο ηεο θπιεηηθήο ηνπ θαηαγσγήο. Τα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

απφ δεηνχκελν ζα γίλνπλ θεθηεκέλν, ελψ ζα εληζρπζνχλ νη δηεζλείο 

δεζκνί θαη ζα εδξαησζεί ε παγθφζκηα εηξήλε θαη ε δεκνθξαηία.  

  Μηα ηέηνηα θνηλσλία, θπξίεο θαη θχξηνη, νλεηξεπφκαζηε θαη εκείο. Γη’ 

απηφ ζεσξνχκε πσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα 

αδηακθηζβήηεηε αλαγθαηφηεηα γηα ηηο ζχγρξνλεο  πνιππνιηηηζκηθέο καο 

θνηλσλίεο. Φξένο, ινηπφλ, ηεο Πνιηηείαο είλαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

πξφθιεζε απηή, πξνσζψληαο νξγαλσηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θχζεσο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Φξένο δηθφ καο 

είλαη λα ζηεξίμνπκε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. 

                                                       Σαο επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε.  
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