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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Θ παροφςα εργαςία που εκπονείται ςτο πλαίςιο ολοκλιρωςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι και τον Ρροςανατολιςμό, τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε., επιχειρεί 

να διευκρινίςει τθ ςθμαςία τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ ςτον Σχολικό 

Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό (Σ.Ε.Ρ.). 

Θ ςυνφπαρξθ ποικίλων κοινωνικϊν ομάδων με διαφορετικά εκνικά και πολιτιςμικά 

ςτοιχεία αποτελεί πλζον φαινόμενο πολλϊν χϊρων, όπωσ και τθσ Ελλάδασ. Από τα 

διάφορα μοντζλα διαχείριςθσ αυτοφ του φαινομζνου, το διαπολιτιςμικό κεωρείται 

το επικρατζςτερο, οι βαςικζσ αρχζσ του οποίου είναι θ ενςυναίςκθςθ, θ 

αλλθλεγγφθ, ο ςεβαςμόσ ςτθν πολιτιςμικι ετερότθτα και θ καταπολζμθςθ του 

εκνοκεντρικοφ τρόπου ςκζψθσ. Οι αρχζσ αυτζσ αποτελοφν και βάςθ τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, όπωσ ζχει διαμορφωκεί ςτθν Ελλάδα από το 1980 

και μετά (Ραπαχριςτοσ, 2010). 

Σθμαντικό κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ, διαπολιτιςμικισ και μθ, είναι και θ εφαρμογι 

τθσ Συμβουλευτικισ που καλφπτει κάποιεσ ανάγκεσ των μακθτϊν και κυρίωσ αυτι 

του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ ςτο πλαίςιο του οποίου εφαρμόηεται και το 

«μάκθμα» του Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Σ.Ε.Ρ.).  

Αυτό που τονίηεται ςτθν παροφςα εργαςία είναι το γεγονόσ ότι θ εφαρμογι του 

Σ.Ε.Ρ. μπορεί μεν να εφαρμόηεται από πολλοφσ (εκπαιδευμζνουσ ι όχι) 

εκπαιδευτικοφσ, αλλά θ εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου «μακιματοσ» ςτα 

Διαπολιτιςμικά Σχολεία, απαιτεί διαπολιτιςμικά εκπαιδευμζνουσ Συμβοφλουσ, ϊςτε 

να μποροφν να αντιμετωπίςουν τόςο τα προβλιματα των «αλλοδαπϊν» μακθτϊν, 

όςο και τα δικά τουσ ςε ςχζςθ με τθ διαφορετικότθτα. 

Θ εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν, όπωσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. 

Θεςςαλονίκθσ με το ΚΕ.Σ.Υ.Ρ. Λευκοφ Ρφργου και θ παρουςία εμπειρογνωμόνων ςε 

Διαπολιτιςμικά Σχολεία, ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι του «μακιματοσ» του Σ.Ε.Ρ. ςτθν 

Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, ειδικά όταν εφαρμόηεται από Συμβοφλουσ που 

πιςτεφουν ςτθ δθμιουργία ενόσ ανοιχτοφ και δθμοκρατικοφ ςχολείου. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, όπωσ και θ ελλθνικι, χαρακτθρίηονται πλζον ζντονα από το 

φαινόμενο τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, που αποτελεί ςυνζπεια τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ μετανάςτευςθσ πλθκυςμϊν. Θ ζντονθ κινθτικότθτα 

ομάδων και λαϊν προσ τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μεταβολι του 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ, παρουςιάηοντασ ζνα μακθτικό μωςαϊκό με πολυμορφία και 

ποικιλομορφία. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ πολυμορφίασ και γενικότερα τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ μία 

ςειρά κεωριϊν και μοντζλων διαχείριςθσ τθσ, προςπακοφν να εντάξουν ομαλά και 

να διαχειριςτοφν τθν ετερότθτα των μακθτϊν, με επικρατζςτερο και 

αποτελεςματικότερο μοντζλο αυτό τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. 

Θ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ του κεςμοκετικθκε το 1996 ςτθν Ελλάδα είναι μία 

προςπάκεια διαχείριςθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, που αφορά ςε πολλοφσ τομείσ, 

όπωσ και αυτόν τθσ Συμβουλευτικισ (Ν. 2413/1996). 

Στο πλαίςιο λοιπόν αυτϊν των προβλθματιςμϊν γίνεται θ προςπάκεια ανάλυςθσ 

του ρόλου τθσ Συμβουλευτικισ ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία. Θ επιλογι του 

ςυγκεκριμζνου κζματοσ πτυχιακισ εργαςίασ ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ του 

Ρρογράμματοσ Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι και τον Ρροςανατολιςμό (ΡΕ.ΣΥ.Ρ.), 

προζκυψε με τθ ςυμμετοχι μου ωσ εμπειρογνϊμονα ςτο εγκεκριμζνο από τθ 

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ Ρρόγραμμα 

Αγωγισ Σταδιοδρομίασ ςτο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Θεςςαλονίκθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. 

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία αφορά ςε κζματα Διαπολιτιςμικότθτασ και 

Συμβουλευτικισ και ςυγκεκριμζνα αναλφεται ςτο πρϊτο μζροσ το εννοιολογικό 
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πλαίςιο των όρων τθσ πολυπολυτιςμικότθτασ, τθσ Διαπολιτιςμικότθτασ, τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. 

Στο δεφτερο μζροσ αναφορά γίνεται ςτθν ζννοια τθσ Συμβουλευτικισ, ςτουσ 

ςτόχουσ τθσ, ςτισ τεχνικζσ που ακολουκοφνται ςτθ Συμβουλευτικι διαδικαςία και 

ςτθν ζννοια τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ.  

Το τρίτο μζροσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ αφορά ςτθν Επαγγελματικι Συμβουλευτικι, 

κακϊσ αναλφονται οι ζννοιεσ τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ, τθσ 

Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ, αλλά και θ εφαρμογι τθσ Συμβουλευτικισ 

Σταδιοδρομίασ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Σ.Ε.Ρ. και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν εφαρμογι του ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία. Στο ίδιο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά ςτο ρόλο του Διαπολιτιςμικοφ Συμβοφλου και ςτα προβλιματα 

που εντοπίηονται ςτθ εφαρμογι τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ. 

Θ ςυνεργαςία τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. Θεςςαλονίκθσ και του ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Λευκοφ Ρφργου 

αναφζρεται ςτο τζταρτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με τα 

ςυμπεράςματα και τισ προτάςεισ που αφοροφν ςτισ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ των 

Συμβοφλων Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων και γενικότερα Συμβοφλων που αςκοφν τθ 

Συμβουλευτικι μζςα ςε αυτό το πλαίςιο των πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ειςαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά και ανάλυςθ των όρων που ςχετίηονται με 

τθν πολυπολιτιςμικότθτα, τθ διαπολιτιςμικότθτα, τθν Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ. 

Ο όροσ διαπολιτιςμικότθτα είναι ζνασ πολυχρθςιμοποιθμζνοσ και 

«ταλαιπωρθμζνοσ» όροσ, τον οποίο ο πολφσ κόςμοσ τον αντιλαμβάνεται ωσ τθν με 

οποιοδιποτε τρόπο εναςχόλθςθ με τα κζματα τθσ ετερότθτασ και τθσ διαχείριςθσ 

αυτισ. Διαπολιτιςμικότθτα όμωσ δεν είναι οποιοδιποτε τρόποσ, αλλά ζνασ από 

τουσ πολλοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ (Νικολάου, 2011). 

1.1 Πολυπολυτιςμικότητα  

Ρολυπολιτιςμικότθτα, ςφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Διακιρυξθ τθσ UNESCO (2001) 

είναι θ κοινι κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ και τόςο απαραίτθτθ για το ανκρϊπινο 

είδοσ, όςο θ βιοποικιλότθτα για τθ φφςθ. 

Ο όροσ πολυπολιτιςμικότθτα αναφζρεται ςτθ ςυνφπαρξθ ςε ζνα δεδομζνο 

γεωγραφικό χϊρο μιασ πολλαπλισ πολιτιςμικισ ετερότθτασ, θ οποία εδράηεται ςε 

εκνοτικι, κρθςκευτικι και γλωςςικι διαφορά. Θ πολιτιςμικι διαφορετικότθτα 

εκφράηεται επίςθσ μζςω του ςυςτιματοσ αξιϊν, των προτφπων ηωισ και διαβίωςθσ, 

τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ και ςυμπεριφοράσ, του ενδυματολογικοφ κϊδικα, τθσ 

τζχνθσ και τθσ λογοτεχνίασ, κακϊσ και τθσ κεϊρθςθσ του κόςμου και τθσ 

αντιμετϊπιςθσ των φιλοςοφικϊν υπαρξιακϊν ηθτθμάτων (Καραμάνου, 2011).  

Ο όροσ Ρολυπολιτιςμικότθτα (multiculturalism) δθλϊνει τθ ςυνφπαρξθ ςε μια 

κοινωνία, ποικίλων κοινωνικϊν ομάδων με διαφορετικά εκνικά/εκνοτικά και 
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πολιτιςμικά ςτοιχεία. Αναγνωρίηει ζνα μωςαϊκό από ιςότιμεσ κουλτοφρεσ 

ατόμων που διατθροφν παράλλθλα τισ διακριτζσ διαφορζσ τουσ και μποροφν να 

αναπτφξουν ςχζςεισ γόνιμθσ αλλθλεπίδραςθσ. Σε επίπεδο κοινωνικισ 

ςυλλογικότθτασ θ πολυπολιτιςμικότθτα παραπζμπει ςτθν αμοιβαία αποδοχι, ςτο 

ςεβαςμό και ςτθν προαγωγι πολλαπλϊν πολιτιςμϊν με βάςθ τθ δθμογραφικι 

ςφνκεςθ ενόσ πλθκυςμοφ μιασ χϊρασ. Εκφράηει τθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ και τθσ ιςότιμθσ αναγνϊριςθσ των διακριτϊν εκνικϊν και 

κρθςκευτικϊν ομάδων (Τςαχτςαρλι, 2012). 

Μορφζσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςυναντοφμε ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςτορικισ 

διαδρομισ τθσ ανκρωπότθτασ, εντονότερα βζβαια μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο 

και ιδιαίτερα μετά το τζλοσ του ψυχροφ πολζμου και τισ ραγδαίεσ πολιτικζσ, 

οικονομικζσ και τεχνο-επιςτθμονικζσ αλλαγζσ που ςυντελζςτθκαν ςτα τζλθ του 

20οφ αιϊνα (Ραροφτςασ, 2013).  

Οι βαςικότερεσ αιτίεσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, τθσ δθμιουργίασ 

πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν, είναι (Τςαχτςαρλι, 2012): 

 Θ όξυνςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν προβλθμάτων ςε διάφορεσ χϊρεσ 

που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μετανάςτευςθ των πολιτϊν και τθν αναηιτθςθ 

καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςε νζουσ τόπουσ εγκατάςταςθσ. 

 Αυταρχικά πολιτικά κακεςτϊτα που εφάρμοςαν τθν τακτικι των πολιτικϊν 

διϊξεων για να απαλλαγοφν από τουσ ιδεολογικοφσ αντιπάλουσ τουσ. 

 Ρόλεμοι και εμφφλιεσ ςυρράξεισ που δθμιουργοφςαν μια ηοφερι 

πραγματικότθτα και ζνα αβζβαιο μζλλον για τθν επιβίωςθ των πολιτϊν. 

 Καταπάτθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςε βάροσ εκνικϊν και 

κρθςκευτικϊν μειονοτιτων από απολυταρχικά κακεςτϊτα. 

 Χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ και ζνδεια ευκαιριϊν για τθ διαςφάλιςθ μιασ 

ποιοτικισ ηωισ που δεν είναι ςυνυφαςμζνθ μόνο με τθν επιβίωςθ. 

 Θ ευμάρεια και θ πρόοδοσ μιασ χϊρασ που λειτουργεί ωσ πόλοσ ζλξθσ για τουσ 

μετανάςτεσ, κακϊσ διαβλζπουν ςε αυτι κίνθτρα δθμιουργίασ και κοινωνικισ 

ανζλιξθσ. 
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Οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ μζςα ςτθν ίδια τθν κοινωνία επομζνωσ, μπορεί να είναι 

αποτζλεςμα τθσ μετανάςτευςθσ πλθκυςμϊν. Θ εγκατάςταςθ ομάδων μεταναςτϊν, 

ςε ξζνεσ γι’ αυτοφσ χϊρεσ, οδιγθςε ςτθν ταυτόχρονθ παρουςία πολλϊν 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν, με διαφορετικι γλϊςςα, κρθςκεία, τρόπο ηωισ και 

παραδόςεισ και οδιγθςε ςε αυτό που ονομάηουν οι κοινωνιολόγοι πολιτιςμικι 

ανομοιογζνεια (Κάππου, 2011). 

Θ αρμονικι ςυνφπαρξθ των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν αποτελεί ςίγουρα το 

ηθτοφμενο των πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν, όμωσ θ ζνταξθ των «ξζνων» ι 

«άλλων» δεν είναι εφκολθ διαδικαςία. Οι αρχικζσ αντιδράςεισ είναι πάντα 

αρνθτικζσ με ακραία φαινόμενα, όπωσ ο ρατςιςμόσ και θ ξενοφοβία, αλλά και 

βαςικά προβλιματα που προκφπτουν από (Τςαχτςαρλι, 2012. Χατηισ, 2010): 

 τθν ζλλειψθ υποδομϊν (ζλλειψθ μζςων διαμονισ, επαγγελματικισ 

ςταδιοδρομίασ, υγειονομικισ περίκαλψθσ, αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ), 

 τα φαινόμενα εκμετάλλευςθσ, άνιςθσ μεταχείριςθσ, προκατειλθμμζνων 

ςυμπεριφορϊν και διακρίςεων εισ βάροσ των μεταναςτϊν, 

 τθ δθμιουργία ςυναιςκθμάτων αναςφάλειασ, καχυποψίασ, αμφιςβιτθςθσ και 

υποτίμθςθσ τθσ κουλτοφρασ των «άλλων», 

 τθν περικωριοποίθςθ των αλλοδαπϊν, 

 τθν καλλιζργεια κλίματοσ ξενοφοβίασ, επιφυλακτικότθτασ και ανεξζλεγκτου 

φόβου. 

Οι εκφράςεισ «Οι μετανάςτεσ αυξάνουν τθν ανεργία και τθν ανιςότθτα» ι «οι 

μετανάςτεσ αυξάνουν τθν εγκλθματικότθτα» ακοφγονται ςυχνά από τουσ πολίτεσ 

χωρϊν υποδοχισ μεταναςτϊν, αλλά ζχει αποδεχκεί, από πλικοσ ερευνϊν, ότι αυτά 

τα φαινόμενα παρουςιάηονται μόνο βραχυπρόκεςμα.  

Οι μετανάςτεσ αυξάνουν πάντα τον πλοφτο μιασ χϊρασ, θ εκνικι οικονομία 

ωφελείται και το ίδιο ιςχφει για τουσ περιςςότερουσ αυτόχκονεσ. Ζχει επίςθσ 

αποδεχκεί ότι μακροπρόκεςμα ωφελοφνται και τα μζλθ των κατϊτερων κοινωνικά 

και οικονομικά ςτρωμάτων και ιδιαίτερα οι ανειδίκευτοι εργάτεσ (Χατηισ, 2010). 

Ρζραν των οικονομικϊν επιδράςεων, θ παρουςία πολλϊν πολιτιςμϊν, μπορεί να 

ζχει και άλλεσ ευεργετικζσ επιδράςεισ, όπωσ είναι θ διαμόρφωςθ κριτικά 
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ςκεπτόμενων πολιτϊν, ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ ενςυναίςκθςθσ, καλλιζργεια του 

πνεφματοσ διεκνιςμοφ, ειρθνικι ςυνφπαρξθ των λαϊν και κοινι ςυνείδθςθ 

ςυλλογικισ ςκζψθσ και δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που ζχουν 

πανανκρϊπινθ διάςταςθ και αξία, όπωσ είναι θ υπεράςπιςθ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων (Τςαχτςαρλι, 2012). 

Για να πραγματοποιθκοφν όμωσ όλεσ αυτζσ οι κετικζσ επιδράςεισ, απαιτοφνται μια 

ςειρά μζτρων και κεωριϊν, μία εκ των οποίων είναι και θ διαπολιτιςμικι κεωρία. 

1.2 Μοντζλα διαχείριςησ τησ πολυπολιτιςμικότητασ 

Για τθ διαχείριςθ του φαινομζνου τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και για τθν 

αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν των μεταναςτϊν, υιοκετικθκαν μία ςειρά μοντζλων τα 

οποία ζχουν ςυνδεκεί με μοντζλα εκπαίδευςθσ και ζχουν εφαρμοςτεί ςε διάφορεσ 

χϊρεσ. Ειδικότερα ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ ο πολυπολιτιςμικόσ χαρακτιρασ υπιρξε 

ιδιαίτερο ζντονοσ, όπωσ Αυςτραλία, Καναδάσ Θνωμζνο Βαςίλειο και ΘΡΑ, 

δοκιμάςτθκαν διάφορεσ προςεγγίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των μεταναςτϊν, που 

οδιγθςαν ςε αδιζξοδο μζχρι τθ δεκαετία του ’70, επιδιϊκοντασ και ενςωματϊςουν 

και να αφομοιϊςουν κακετί διαφορετικό (Ραπαχριςτοσ, 2010).  

1.2.1 Σο αφομοιωτικό μοντζλο 

Είναι το μοντζλο που κυριάρχθςε μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘60 και κεωρείται 

εκνοκεντρικό. Με τον όρο αφομοίωςθ εννοείται θ διαδικαςία μζςα από τθν οποία 

μεταναςτευτικοί πλθκυςμοί ςυμμετζχουν ςτθν κακθμερινι ηωι μιασ ευρφτερθσ 

κοινωνίασ, ζχοντασ απαρνθκεί τα ςτοιχεία εκείνα, που χαρακτθρίηουν τθν δικι τουσ 

πολιτιςμικι ταυτότθτα. Ρρζπει επομζνωσ αυτοί οι πλθκυςμοί να αποκτιςουν 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν να ςυμμετάςχουν ςτθ διατιρθςθ 

του κυρίαρχου – εκνικοφ πολιτιςμοφ (Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008).  

Θ βαςικι κζςθ αυτοφ του μοντζλου είναι πωσ οι μεταναςτευτικοί πλθκυςμοί, για να 

μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ κοινωνίασ, πρζπει να 

απορροφθκοφν από τον ντόπιο πολιτιςμό (Γεωργογιάννθσ, 1997. Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008). 
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1.2.2 Σο μοντζλο ενςωμάτωςησ 

Αυτό το μοντζλο, κεωρθτικά ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν και 

ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μιασ πολιτιςμικά αρμονικισ και ιςόνομθσ κοινωνίασ. 

Σφμφωνα με αυτό το μοντζλο θ ετερότθτα κα πρζπει να γίνει αποδεκτι ςτο μζτρο 

που δεν εμποδίηει τθν ζνταξθ των μειονοτιτων και δε κζτει ςε κίνδυνο τα 

πολιτιςμικά γνωρίςματα τθσ κυρίαρχθσ κοινωνικισ ομάδασ. Ζτςι λοιπόν θ 

πολιτιςμικι αρμονία και ςτακερότθτα βαςίηονται ςτο γεγονόσ ότι υπάρχουν αξίεσ 

και πεποικιςεισ που όλοι αποδζχονται και για να ενιςχυκοφν πρζπει να 

ακολουκθκεί μία πολιτικι ανεκτικότθτασ και ςεβαςμοφ τθσ πολιτιςμικισ 

ετερότθτασ (Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008).  

Θ ιςότθτα των ευκαιριϊν, που καταλαμβάνει τθν κεντρικι ζννοια του μοντζλου 

αυτοφ, ταυτίηεται ουςιαςτικά με τον κοινωνικό ζλεγχο και προχποκζτει 

ςυμμόρφωςθ και αποδοχι του κυρίαρχου ςυςτιματοσ αξιϊν και πεποικιςεων 

(Καναβάκθσ, 2004). 

1.2.3 Σο πολυπολιτιςμικό μοντζλο 

Σε αυτό το μοντζλο διαχείριςθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, αναγνωρίηονται οι 

πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ των μεταναςτϊν, όπωσ θ γλϊςςα, θ κρθςκεία και 

κεωρείται ότι ο ςεβαςμόσ και θ ανοχι αυτϊν, επιτρζπει τθν κοινωνικι ζνταξθ τουσ. 

Βαρφτθτα δίνεται πλζον ςτο πολιτιςμικό ςτοιχείο και όχι ςτο ςτενό πλαίςιο 

εκνοκεντρικϊν τάςεων. Θ κοινωνία υποδοχισ ςζβεται και αποδζχεται τισ 

πολιτιςμικζσ λειτουργίεσ και ςτο γενικότερο πνεφμα οι πολιτιςμοί τείνουν να 

ξεπεράςουν τα ςτεγανά ςυναιςκιματα τθσ εκνικισ υπεροχισ και να καταλιξουν ςε 

μια ςυναινετικι αλλθλεξάρτθςθ και αλλθλεπίδραςθ, δθλαδι ςε μια θκικι 

αναγκαιότθτα αναγνϊριςθσ μιασ ιςοτιμίασ των πολιτιςμϊν (Ραπάνθσ & 

Ραλαιολόγου, 2007).  

Στο ςυγκεκριμζνο μοντζλο κεωρείται ότι μια δθμοκρατικι, πλουραλιςτικι κοινωνία 

αναηθτά τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθ διατιρθςθ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων του 

πολιτιςμοφ των εκνοτικϊν ομάδων από τθ μια μεριά, και τθ γενικότερθ αποδοχι 

των αξιϊν τθσ κυρίαρχθσ κοινωνικισ ομάδασ, από τθν άλλθ. Στθν πράξθ ωςτόςο, το 

πολυπολιτιςμικό μοντζλο αναχαιτίηει τθν πλιρθ ζνταξθ των μεταναςτϊν διότι δεν 
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εκχωρεί ςε αυτοφσ τθ δυνατότθτα να μετζχουν ςτθ διαδικαςία λιψθσ ουςιαςτικϊν 

αποφάςεων ςτισ χϊρεσ υποδοχισ (Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008). 

1.2.3. Σο αντιρατςιςτικό μοντζλο 

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 αναπτφςςεται το αντιρατςιςτικό μοντζλο με ςτόχο 

τον περιοριςμό εκείνων των ςτοιχείων που ευνοοφν τον ρατςιςμό και τθ 

δθμιουργία αντιρατςιςτικϊν παρεμβάςεων ςτο ςχολικό πρόγραμμα. Εμφανίηεται 

αρχικά ςτθ Μ. Βρετανία και τθν Ολλανδία. Θ ςυλλογιςτικι αυτϊν που υιοκετοφν 

αυτό το μοντζλο είναι πωσ εφόςον το κράτοσ διαχειρίηεται όλουσ τουσ κεςμοφσ 

μπορεί να αςκιςει ζλεγχο και ςτον ρατςιςμό, ειδικά ςε χϊρουσ όπωσ είναι θ 

εκπαίδευςθ (Ραπάνθσ & Ραλαιολόγου, 2007). 

Θ βαςικι αξίωςθ τθσ αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ είναι θ διατφπωςθ μιασ 

εναλλακτικισ παιδαγωγικισ πράξθσ που να λαμβάνει υπόψθ τισ εμπειρίεσ των 

μειονοτιτων, χωρίσ να τισ απαξιϊνει ι να τισ περικωριοποιεί (Γκόβαρθσ, 2001). Το 

αντιρατςιςτικό μοντζλο, αςκεί κριτικι ςτθν πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ για τθν 

απροκυμία τθσ να αμφιςβθτιςει το κοινωνικό ςφςτθμα και υποςτθρίηει ότι πζρα 

από τισ ςτάςεισ των ατόμων, πρζπει να αλλάξουν και οι δομζσ τθσ εκπαίδευςθσ, 

ϊςτε να καταπολεμθκοφν οι κοινωνικζσ, φυλετικζσ ι άλλεσ διακρίςεισ ςε βάροσ των 

μεταναςτϊν. Θ ςθμαντικότερθ κεωρθτικι διαφορά των δφο αυτϊν μοντζλων, 

ζγκειται ςτον οριςμό του ρατςιςμοφ. Για τουσ εκπροςϊπουσ του αντιρατςιςτικοφ 

μοντζλου, ο ρατςιςμόσ είναι ςυνυφαςμζνοσ με τθ «λευκι θγεμονία» και για τον 

λόγο αυτό αποτελεί γνϊριςμα των δομϊν και των κεςμϊν του κράτουσ (Ο.ΕΡ.ΕΚ., 

2008. Γκόβαρθσ, 2001).  

Οι βαςικοί ςτόχοι του αντιρατςιςτικοφ μοντζλου είναι θ ιςότθτα ςτθν εκπαίδευςθ 

για όλα τα παιδιά ανεξαρτιτωσ εκνικισ ι φυλετικισ διάκριςθσ, θ δικαιοςφνθ που το 

κράτοσ οφείλει να δείχνει ςε όλουσ με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν, θ χειραφζτθςθ 

και απελευκζρωςθ των καταπιεηόμενων, θ καλλιζργεια κλίματοσ ιςοπολιτείασ και 

αναγνϊριςθσ τθσ ςυνειςφοράσ όλων των κοινωνικϊν ομάδων ςτθν κοινωνικι 

ευδαιμονία και, τζλοσ, ο ςαφισ διαχωριςμόσ του ςχολείου από τισ πολιτικζσ κζςεισ 

υπεροχισ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ (Μάρκου, 1997. Νικολάου, 2000). 
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1.2.4 Σο διαπολιτιςμικό μοντζλο 

Σε ςχζςθ με τα προθγοφμενα, το διαπολιτιςμικό μοντζλο κεωρείται επικρατζςτερο, 

μιασ και  

διαπερνά τουσ πολιτιςμοφσ και μζςα από τθν ειρθνικι αυτι 

αιςκθτοποίθςθ των αξιακϊν και πολιτιςμικϊν του ςτοιχείων καταλιγει 

ςε μια αλλθλοαποδοχι, μζςα ςε πνεφμα αλλθλεξάρτθςθσ και 

ςυναντίλθψθσ για τθν αυτοπραγμάτωςθ ατόμων και λαϊν. (Ραπάσ, 1998: 

296). 

Θ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ ορίηεται με βάςθ τα παρακάτω ςτοιχεία 

(Council of Europe, 1986): 

 Στθν πλειονότθτά τουσ οι κοινωνίεσ είναι πολυπολιτιςμικζσ με τάςεισ 

διεφρυνςθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. 

 Κάκε πολιτιςμόσ ζχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που πρζπει να 

αναγνωρίηονται και να γίνονται ςεβαςτά. 

 Θ πολυπολιτιςμικότθτα αποτελεί ζνα εν δυνάμει προνόμιο. 

Για να αξιοποιθκεί το προνόμιο τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ πρζπει να διαςφαλιςτεί 

θ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ διάφορουσ πολιτιςμοφσ και θ μετατροπι τθσ 

πολυπολιτιςμικισ κατάςταςθσ ςε διαπολιτιςμικι. 

Το διαπολιτιςμικό μοντζλο παραπζμπει ςτον διάλογο και τθ διαμόρφωςθ των 

ςχζςεων ανάμεςα ςε διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ. Ο όροσ 

διαπολιτιςμικότθτα χρθςιμοποιείται αρχικά από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και τθν 

UNESCO ςε κείμενα για τθν εκπαίδευςθ των εκνοτικϊν/μεταναςτευτικϊν ομάδων 

και δθλϊνει μια δυναμικι διαδικαςία αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ και ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των ομάδων αυτϊν.  

Τζςςερισ βαςικζσ αρχζσ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου είναι (Essinger, 1990):  

 Θ ενςυναίςκθςθ, δθλαδι θ κατανόθςθ των προβλθμάτων και τθσ 

διαφορετικότθτασ, με τθν τοποκζτθςθ του Εαυτοφ ςτθ κζςθ του Άλλου.  

 Θ αλλθλεγγφθ και θ ςυλλογικι ςυνείδθςθ, που υπερβαίνουν τα όρια των 

ομάδων και των κρατϊν και καταπολεμοφν τθν κοινωνικι ανιςότθτα.  
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 Ο ςεβαςμόσ ςτθν πολιτιςμικι ετερότθτα με άνοιγμα προσ τουσ διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ.  

 Θ καταπολζμθςθ του εκνοκεντρικοφ τρόπου ςκζψθσ, ο περιοριςμόσ των 

προκαταλιψεων και των ςτερεοτφπων. 

Στθ διαπολιτιςμικι κεωρία, λοιπόν, δίνεται ζμφαςθ ςτθ γνωριμία και τθν 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των διαφόρων πολιτιςμϊν που ςυνκζτουν μία κοινωνία και 

οι βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ είναι 

(Νικολάου, 2011): 

 Θ αναγνϊριςθ τθσ ετερότθτασ 

 Θ κοινωνικι ςυνοχι 

 Θ ιςότθτα 

 Θ δικαιοςφνθ. 

Οι βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ διαπολιτιςμικι κεωρία, αποτελοφν και 

βάςεισ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και αφορά ςτισ τακτικζσ εκείνεσ, οι οποίεσ 

ζρχονται ςε ριξθ με τον εκνοκεντρικό χαρακτιρα του ςχολείου, υποςτθρίηοντασ 

ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα που αποδζχεται τα παιδιά των μειονοτικϊν ομάδων, τα 

αναγνωρίηει κετικά και τουσ διδάςκει τον πολιτιςμό τουσ (Αςκοφνθ, 2001).  

Θ εφαρμογι του διαπολιτιςμικοφ μοντζλου που ςτθρίηεται ςτθ γνωριμία και τθν 

αλλθλεπίδραςθ των λαϊν, προζκυψε ουςιαςτικά μζςα από τθν εφαρμογι των 

υπολοίπων μοντζλων, που μπορεί να μθν ιταν τα πιο επιτυχθμζνα ςτθ διαχείριςθ 

πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν. 

Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα εφαρμογισ μοντζλων διαχείριςθσ τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ αποτελοφν οι Θ.Ρ.Α, όπου κατά το πρϊτο κφμα 

μετανάςτευςθσ ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, εφαρμόςτθκε το αφομοιωτικό μοντζλο. 

Από το 1880 ζωσ το 1920 θ Αμερικι δζχτθκε περίπου 31 εκατομμφρια μετανάςτεσ 

από τθν Ευρϊπθ και θ εφαρμογι του αφομοιωτικοφ μοντζλου είχε ωσ ςκοπό τθν 

ενοποίθςθ του Αμερικανικοφ κράτουσ (Castles & Miller, 2009). 

Το αφομοιωτικό μοντζλο και θ κεωρία του melting pot που εφαρμόςτθκαν, 

αποτελοφςαν ουςιαςτικά εκςτρατείεσ «αμερικανοποίθςθσ», ϊςτε οι νεοφερμζνοι 
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να αφομοιωκοφν από τθν κυρίαρχθ τάξθ των White Anglo-Saxon Protestants 

(λευκϊν προτεςταντϊν), με αποτζλεςμα γλϊςςεσ να ξεχνιοφνται, ονόματα να 

αλλάηουν. Θ εφαρμογι του αφομοιωτικοφ μοντζλου ςτθν Αμερικι αφοροφςε μόνο 

αυτοφσ που μποροφςαν να αφομοιωκοφν, δθλαδι τουσ «λευκοφσ» μετανάςτεσ και 

για το λόγο αυτό κεςπίςτθκε το 1924 νομόσ που ειςιγαγε τισ εκνικζσ ποςοςτϊςεισ 

και απαγόρευςε τθ μετανάςτευςθ από τθν Αςία με το πρόςχθμα ότι μόνο οι λευκοί 

ελεφκεροι άνκρωποι κα μποροφςαν να γίνουν αμερικανοί πολίτεσ (Castles & Miller, 

2009, Σιαπζρα, 2010). 

Αν και το αφομοιωτικό μοντζλο «δοφλεψε» για τουσ ευρωπαίουσ αμερικανοφσ, το 

μοντζλο τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ εφαρμόςτθκε από το 1965 και μετά και 

αφοροφςε ςτθ διαχείριςθ του τρίτου μεταναςτευτικοφ κφματοσ προσ τισ ΘΡΑ που 

προερχόταν από τθ Λατινικι Αμερικι και τθν Αςία. Θ εφαρμογι αυτοφ του 

μοντζλου οδιγθςε ςτθν αναγζννθςθ των εκνικϊν πολιτιςμϊν, απαιτϊντασ τθ 

δθμόςια αναγνϊριςθ των διαφορετικϊν ταυτοτιτων και τον τεμαχιςμό τθσ 

κοινωνίασ ςε αφρό-αμερικανοφσ, ιςπανό-αμερικανοφσ, αςιάτεσ αμερικανοφσ, που 

όπωσ αναφζρουν ερευνθτζσ οδθγιςει ςε ανοιχτζσ ςυγκροφςεισ (Taylor, 2013 ).  

Ππωσ αναφζρει ο Taylor (2013), να αντιμετωπίηουμε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ το ίδιο 

δε ςθμαίνει ότι τουσ αντιμετωπίηουμε και δίκαια. Θ αναγνϊριςθ, επομζνωσ, τθσ 

ιδιαιτερότθτασ και μοναδικότθτασ των εκνϊν επιτρζπει τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ των 

ανκρϊπων και αυτό μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςα από τθ διαπολιτιςμικι 

διαχείριςθ των πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν (Rumbaut, 1997).  

Ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ όπου πρζπει να εφαρμοςτεί θ διαπολιτιςμικι κεωρία είναι 

φυςικά αυτόσ τθσ εκπαίδευςθσ που ςτοχεφει ςτθ διαμόρφωςθ των αυριανϊν 

πολιτϊν που να μποροφν να αντιμετωπίςουν τθν πραγματικότθτα τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και ςτθν Ελλάδα, που μπορεί 

κεωρθτικά να εφαρμόηει το διαπολιτιςμικό μοντζλο διαχείριςθσ τθσ 

πολυπολυτιςμικότθτασ, αλλά ςίγουρα ζχει περάςει και από τα υπόλοιπα μοντζλα, 

όπωσ το αφομοιωτικό, ειδικά κατά τον πρϊτο κφμα Αλβανϊν μεταναςτϊν. 
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1.3 Η Διαπολιτιςμική Εκπαίδευςη 

Θ διαπολιτιςμικι παιδεία αποτελεί τθν παιδαγωγικι απάντθςθ ςτθν 

πραγματικότθτα τθσ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ. Μζςω του όρου διαπολιτιςμικι 

παιδεία εκφράηεται θ αγωγι και εκπαίδευςθ ξζνων και ντόπιων, μικρϊν και 

μεγάλων ςε ζναν ςυγκεκριμζνο κοινωνικό ςχθματιςμό. Θ διαπολιτιςμικι αγωγι 

απευκφνεται ςε όλα τα άτομα και όλεσ τισ διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ που 

ηουν ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία και ηθτά από αυτά να αποδεςμευτοφν από 

τισ μονοπολιτιςμικζσ και εκνοκεντρικζσ αντιλιψεισ τουσ και να επικοινωνιςουν ςτθ 

βάςθ τθσ ιςοτιμίασ, τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ και τθσ αλλθλοαποδοχισ 

(Ραροφτςασ, 2013). 

Ο όροσ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ είναι μία περιεκτικι ζννοια που περιγράφει μια 

ευρεία ποικιλία ςχολικϊν πρακτικϊν, περιγραμμάτων και υλικϊν που ςχεδιάηονται 

για να βοθκιςουν παιδιά διαφορετικϊν ομάδων να βιϊςουν τθν εκπαιδευτικι 

ιςότθτα (Μπελζςθ, 2009). Στθ κεωρία τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ δεν 

εντοπίηεται ζνα ςυγκεκριμζνο και κοινά αποδεκτό μοντζλο εκπαίδευςθσ, αλλά ζνα 

ευρφ φάςμα κεωρθτικϊν αναλφςεων για τισ αρχζσ και τισ προχποκζςεισ εφαρμογισ 

τθσ. Αυτόσ άλλωςτε είναι και ο λόγοσ που δεν μπορεί να δοκεί ζνασ ςφντομοσ, 

ςαφισ και κακολικά αποδεκτόσ οριςμόσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ 

(Γκόβαρθσ, 2001). 

Σφμφωνα με τον Δαμανάκθ (2000) θ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ διζπεται από τισ 

εξισ βαςικζσ αρχζσ/αξιϊματα (Κεςίδου, 2008): 

 Το αξίωμα τθσ ιςοτιμίασ των πολιτιςμϊν και τθσ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθσ. 

Το ςυγκεκριμζνο αξίωμα βαςίηεται ςτθν παραδοχι τθσ Εκνολογίασ ότι οι 

πολιτιςμοί εξυπθρετοφν τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ομάδων που τουσ ζχουν 

αναπτφξει, άρα δεν μποροφν να κεωρθκοφν τίποτε άλλο, παρά ιςότιμοι. 

 H ιςοτιμία του μορφωτικοφ κεφαλαίου ατόμων με διαφορετικι πολιτιςμικι 

προζλευςθ («θ υπόκεςθ του ελλείμματοσ» και «θ υπόκεςθ τθσ διαφοράσ»). 

Σφμφωνα με το αξίωμα αυτό είναι αναγκαίο οι μειονοτικοί μακθτζσ και μθ 

κεωροφνται «ελλειμματικοί» αλλά «διαφορετικοί». Δεν αποτελοφν, 

επομζνωσ, «άγραφουσ πίνακεσ» κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο κυρίαρχο 
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ςχολείο, αλλά γνωρίηουν τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα και είναι φορείσ ενόσ 

μορφωτικοφ κεφαλαίου. Το υπόβακρο τουσ επομζνωσ πρζπει να αξιοποιθκεί 

ςτο ςχολείο, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι μακθςιακι και ψυχοκοινωνικι 

ανάπτυξθ. 

 H εξαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ όλων για ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ, 

ϊςτε να αποφευχκεί θ περικωριοποίθςθ των μειονοτικϊν πλθκυςμϊν. Θ 

ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν κα επιφζρει τθν ιςότθτα ςε οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. 

Συνοψίηοντασ, ςκοπόσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ είναι θ 

ανάπτυξθ τθσ «διαπολιτιςμικισ ετοιμότθτασ» και τθσ «διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ – 

δεξιότθτασ». 

Θ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ ςτοχεφει ςτθν κατάργθςθ τθσ ιεραρχικισ ςκζψθσ, με 

τθν οποία κεμελιϊνονται οι ανάρμοςτοι διαχωριςμοί των υποκειμζνων των 

κοινωνικϊν ομάδων, των γλωςςϊν και των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν. Με τον όρο 

Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ δεν εννοείται ζνα ςφνολο περιςςότερων πολιτιςμϊν, 

αλλά μια κριτικι, δυναμικι ολοκλιρωςθ, πολιτιςμϊν, πρόκυμων να ςυναντθκοφν 

και να ςυγκρικοφν, να ανταλλάξουν απόψεισ, να δανειςτοφν αμοιβαίεσ λζξεισ, 

ιδζεσ, υποκζςεισ, φανταςίεσ, ουτοπίεσ και να προςκζςουν ςτα οικεία ςφμβολα 

άλλα ςφμβολα πολιτιςτικϊν ςυςτθμάτων (Μπερερισ, 2001). 

Οι ςκοποί τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ είναι (Σταλίκα, 2005): 

1. Θ διαμόρφωςθ αυριανϊν πολιτϊν, που κα κλθκοφν να ηυμωκοφν και να 

αντιμετωπίςουν τθν πραγματικότθτα τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ.  

2. Θ ανάπτυξθ κετικισ αυτοεκετίμθςθσ ςτα παιδιά που είναι φορείσ μιασ άλλθσ 

κουλτοφρασ. 

Στθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, ζμφαςθ δίνεται ςτθ γνωριμία και τθν 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των διαφόρων πολιτιςμϊν που ςυνκζτουν μία κοινωνία. 

Κάποιεσ πρακτικζσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν 

είναι (Κεςίδου, 2008: 31-32): 

 Ωσ βαςικι πρακτικι αναφζρεται θ ςυνεκπαίδευςθ παιδιϊν - φορζων 

διαφορετικοφ πολιτιςμικοφ και γλωςςικοφ κεφαλαίου. Αυτι θ πρακτικι 
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ςθμαίνει ότι τα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ φοιτοφν μαηί με τα παιδιά των 

μειονοτικϊν ομάδων ςτα ίδια ςχολεία, ϊςτε να αποφεφγεται θ 

περικωριοποίθςθ των μειονοτιτων. 

 Επόμενθ πρακτικι είναι θ διαπολιτιςμικι διεφρυνςθ των προγραμμάτων 

διδαςκαλίασ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει αντιπροςϊπευςθ των ξζνων πολιτιςμϊν 

από τθ μία και να ενιςχφεται θ ςυηιτθςθ για κζματα όπωσ θ ξενοφοβία, θ 

κατανόθςθ ότι ο κόςμοσ δεν είναι αυτονόθτοσ, οφτε μονοδιάςτατοσ. 

 Απαλλαγι των προγραμμάτων διδαςκαλίασ και των ςχολικϊν εγχειριδίων από 

προκαταλιψεισ, ςτερεότυπα και εικόνεσ εχκροφ. Ανάδειξθ δε, των 

ομοιοτιτων και όχι των πολιτιςμικϊν διαφορϊν που υπάρχουν ανάμεςα ςε 

πολιτιςμικζσ ομάδεσ και λαοφσ. 

 Εφαρμογι εναλλακτικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων ςυμβατϊν με τθ 

Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ και οργάνωςθ κοινϊν προγραμμάτων 

ςυνεργαςίασ μακθτϊν διαφορετικισ πολιτιςμικισ προζλευςθσ. Θ οργάνωςθ 

κοινϊν προγραμμάτων, όπωσ ςυμμετοχι ελλθνικϊν ςχολείων και ςχολείων 

των χωρϊν καταγωγισ των αλλοδαπϊν μακθτϊν, κα είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι, αγγίηοντασ όχι μόνο τθ γνωςτικι αλλά και τθ ςυναιςκθματικι 

ςφαίρα των μακθτϊν. 

 Τζλοσ, ειςαγωγι των αρχϊν τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Θ ειςαγωγι τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν αρχικι εκπαίδευςθ και ςτθ ςυνεχιηόμενθ 

επιμόρφωςθ κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν παροχι βαςικϊν δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ, όπωσ είναι θ αποδοχι τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ, θ αποδοχι του διαφορετικοφ, θ απαλλαγι από 

προκαταλιψεισ. Επίςθσ, μζςω αυτισ τθσ επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ 

ςτοχάηεται θ παροχι κατάλλθλθσ εκπαιδευτικισ τεχνογνωςίασ και ανάλθψθσ 

πρωτοβουλιϊν των εκπαιδευτικϊν για τθν εφαρμογι διαπολιτιςμικϊν 

προςανατολιςμζνων διδακτικϊν προςεγγίςεων (Κεςίδου, 2008).  

Οι παραπάνω πρακτικζσ που αναφζρονται από τθν Κεςίδου (2008), αλλά και 

γενικότερα πρακτικζσ που αφοροφν ςτθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ δεν 

εφαρμόηονται πάντα, όπωσ, για παράδειγμα, θ ςυνεκπαίδευςθ παιδιϊν – φορζων 
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διαφορετικοφ πολιτιςμοφ, όπου τα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ φοιτοφν μαηί με 

παιδιά μειονοτικϊν ομάδων. Ραράδειγμα, ςτθ ςχολικι μονάδα που αναφζρεται ςτο 

κεφάλαιο τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ, οι μακθτζσ ιταν μόνο αλλοδαποί, άρα εκ των 

πραγμάτων θ ςυνεκπαίδευςθ αφοροφςε μόνο αλλοδαποφσ μακθτζσ. 

Ρολλι ςθμαντικι για τθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ (ΔΕ) κεωρείται και θ ζκκεςθ 

του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (Council of Europe, 1986), ςτθν οποία γίνεται άμεςθ 

αναφορά ςτθν εμπειρία των παιδιϊν ςτισ χϊρεσ υποδοχισ και ςτθν αξία τθσ ΔΕ 

τονίηοντασ θ ΔΕ (Μάρκου, 1997: 239-240):  

 αποτελεί βαςικι αρχι και ςτόχο που διζπει κάκε ςχολικι δραςτθριότθτα, 

 διευρφνει τουσ υφιςτάμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του ςχολείου, 

 οδθγεί ςτθν αμοιβαία επίδραςθ ανάμεςα ςτουσ πολιτιςμοφσ των χωρϊν 

καταγωγισ και υποδοχισ, 

 δθμιουργεί προχποκζςεισ για αποδοχι τθσ νζασ πολιτιςμικισ 

πραγματικότθτασ και τθσ δυναμικισ τθσ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ, 

 προξενεί επανεξζταςθ, ανακεϊρθςθ και διεφρυνςθ των κοινωνικοκεντρικϊν 

και εκνοκεντρικϊν κριτθρίων του ςχολείου,. 

 διευρφνει τθν οπτικι μζςα από τθν οποία κεωροφνται θ εκπαίδευςθ, ο 

πολιτιςμόσ, τα παιδιά και οι ενιλικεσ, 

 είναι ουςιαςτικά ζνα μζςο με το οποίο αξιολογοφνται οι ευκαιρίεσ τθσ ηωισ 

και επιχειρείται θ επίτευξθ μζγιςτθσ ζνταξθσ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι 

ηωι.  

Θ εφαρμογι όλων όςων αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 

μπορεί να ςυμβάλει ςτθν διαχείριςθ των πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν, όμωσ θ 

εφαρμογι τουσ ςε κάκε μία από τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ είναι διαφορετικι. 

Θ Σουθδία κεωρείται από τουσ ςθμαντικότερουσ πρωτοπόρουσ ςτθν εφαρμογι του 

Διαπολιτιςμικοφ μοντζλου Εκπαίδευςθσ. Συγκεκριμζνα, για να χαρακτθριςτεί ζνα 

ςχολείο διαπολιτιςμικό κα πρζπει να ιςχφει θ αναλογία 50-50 γθγενϊν-

μεταναςτϊν, αλλά οποιοδιποτε ςχολείο είναι εν δυνάμει διαπολιτιςμικό. 

Ξεκινϊντασ από το νθπιαγωγείο τα παιδιά μποροφν μζροσ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων να τα παρακολουκιςουν ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. Συνεχίηοντασ 

ςτο δθμοτικό αρκεί να αναφερκεί ότι θ διδαςκαλία του αναλυτικοφ προγράμματοσ, 
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πραγματοποιείται ςε περιςςότερεσ από 16 γλϊςςεσ, μαηί με τα ςουθδικά. Σε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπου υπάρχουν πολυπλθκισ μεταναςτευτικζσ κοινότθτεσ, 

εφαρμόηεται το πρόγραμμα «mother tongue studies», ςφμφωνα με το οποίο 

παρζχεται, για τα πρϊτα ζξθ χρόνια τθσ υποχρεωτικισ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, 

εκπαίδευςθ αποκλειςτικά ςτθ μθτρικι γλϊςςα. Υπάρχει θ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ςτθ μθτρικι γλϊςςα ςε όλα τα παιδιά, από 

δαςκάλουσ που διορίηει το κράτοσ. Για τουσ νεοαφιχκζντεσ μακθτζσ θ ενιςχυτικι 

διδαςκαλία που πραγματοποιείται ςτισ τάξεισ υποδοχισ, ςχεδιάηεται με βάςθ τισ 

ανάγκεσ του κάκε μακθτι προςωπικά. Σε όλθ τθ διάρκεια φοίτθςθσ αλλοδαπϊν 

μακθτϊν ςτα ςουθδικά ςχολειά, παρζχεται βοικεια και μακθςιακι υποςτιριξθ ςτθ 

μθτρικι γλϊςςα των μακθτϊν από κρατικοφσ δαςκάλουσ (Αντερά & Μπουγά, 2014. 

Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008). 

Θ πρωτοπορία και επιτυχία του ςουθδικοφ προγράμματοσ Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ζχει αναγνωρίςει ιδθ τα μζςα τθσ δεκαετίασ 

του ’70 τθν πολυπολιτιςμικι ςφνκεςθ τθσ κοινωνίασ και ζχει υιοκετιςει πολιτικι 

πλιρθσ ιςότθτασ των κατοίκων τθσ και ςυμμετοχι των μεταναςτϊν ςε όλα τα 

επίπεδα τθσ Σουθδικισ κοινωνίασ. Ζμφαςθ δίνεται και ςτο ηιτθμα τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ των μεταναςτϊν υιοκετϊντασ τθν ενεργθτικι διγλωςςία, κακϊσ ςυνδζουν 

τθ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν με τον αποκλειςμό τουσ από τθ μθτρικι 

γλϊςςα (Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2008). 

Αυτό όμωσ που παρατθρείται ςτα ελλθνικά ςχολεία, ςτο πλαίςιο τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, είναι θ ενίςχυςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ και όχι θ εξοικείωςθ με τθ μθτρικι γλϊςςα των μθ γθγενϊν μακθτϊν. 

1.4  Η Διαπολιτιςμική Εκπαίδευςη ςτην Ελλάδα 

Θ Ελλάδα ζχει μετατραπεί ςε χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν και παλιννοςτοφντων και 

ςτθν προςπάκεια τθσ να διαχειριςτεί το μεγάλο αρικμό των αλλόγλωςςων 

μακθτϊν, ζχει υιοκετιςει μία ςειρά πρακτικϊν και μζτρων. Για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ νζασ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ ψθφίςτθκε ο νόμοσ 2413/1996, ΦΕΚ.124, 

τ.Αϋ/17-6-96 περί Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, με τον νόμο 2413 ιδρφκθκε 

το Ι.Ρ.Ο.Δ.Ε. (Ινςτιτοφτο Ραιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ) και 

κακιερϊκθκε ο όροσ «Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ» με ςτόχο τθν «οργάνωςθ και 
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λειτουργία ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για 

τθν παροχι εκπαίδευςθσ ςε νζουσ με εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ ι 

μορφωτικζσ ιδιαιτερότθτεσ» (Ν. 2413/1996: 2450). Στα διαπολιτιςμικά ςχολεία 

«εφαρμόηονται τα προγράμματα των αντίςτοιχων δθμόςιων ςχολείων», με τθ 

ςφςταςθ να «προςαρμόηονται ςτισ ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ, 

πολιτιςτικζσ ι μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ» (Μθτακίδου κ.ά., 2007). 

Σφμφωνα δε με το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», 

θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των Ευάλωτων Κοινωνικϊν Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) ςε όλεσ 

τισ βακμίδεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί πρωτεφοντα ςτόχο του. 

Ειδικά για τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ με γλωςςικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ 

(αλλοδαποί, παλιννοςτοφντεσ, ομά, μουςουλμάνοι τθσ Θράκθσ, ομογενείσ) 

προβλζπονται ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ βοθκοφν ςτθ διαδικαςία 

εκπαιδευτικισ ζνταξθσ των μακθτϊν αυτϊν και καταπολεμοφν το φαινόμενο τθσ 

ςχολικισ διαρροισ (Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ, 2015) . 

Θ προϊκθςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ επιτυγχάνεται κυρίωσ μζςω τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων 

των μακθτϊν, τθσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ των ίδιων και των οικογενειϊν 

τουσ, κακϊσ και τθσ ενδυνάμωςθσ των εκπαιδευτικϊν και των ςτελεχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ με επιμορφωτικά προγράμματα. Στον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

των παρεμβάςεων, λαμβάνονται υπόψθ τόςο οι τοπικζσ ςυνκικεσ όςο και οι 

κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε ομάδασ ςτόχου και δίδεται 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, τθν αλλθλοκατανόθςθ, 

τον ςεβαςμό και τθν εξάλειψθ των ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων, με ςτόχο τθν 

καλλιζργεια ενόσ πολυπολιτιςμικοφ πνεφματοσ που κα διακατζχει το ςχολείο του 

21ου αιϊνα (Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ, 2015). 

Συγκεκριμζνα, τα μζτρα που πάρκθκαν από το 1980 και μετά είναι (Ραπαχριςτοσ, 

2010): 

 Τα ςχολεία παλιννοςτοφντων, ςχολεία που αργότερα ονομάςτθκαν 

Διαπολιτιςμικά. Τα ςχολεία παλιννοςτοφντων κεςμοκετικθκαν το 1989 (Ν. 

1865/89, άρκρο 7) με κφριο ςκοπό να διευκολφνουν τθν κατάκτθςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ και ςτθ ςυνζχεια τθ γρθγορότερθ ζνταξθ των 
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αλλόγλωςςων παιδιϊν ςτα ςυμβατικά ςχολεία τθσ χϊρασ. Ο τρόποσ όμωσ 

λειτουργίασ τουσ, οδιγθςε ςτθν απομόνωςθ και τον ςτιγματιςμό αυτϊν των 

μακθτϊν και ςυντζλεςε ςε μεγάλο βακμό ςτθ ςχολικι αποτυχία και τον 

εκπαιδευτικό αποκλειςμό του (Δαμανάκθσ, 2000. Κοτςιϊνθσ, 1990). Ελλείψεισ 

ςτθ δομι, τθ λειτουργία, αλλά και ςτθ βαςικι τουσ φιλοςοφία, οδιγθςαν 

ςτθν κατάργθςθ τουσ. Το 1996, τα ςχολεία παλιννοςτοφντων καταργικθκαν 

και αντικαταςτάκθκαν ςφμφωνα με τον νόμο 2413 (ΦΕΚ 124 τ. Α/17.6.1996) 

από τα Διαπολιτιςμικά Σχολεία (Μθτακίδου κ.ά., 2007). 

 Σθμαντικι καινοτομία για τθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ ιταν ο νόμοσ 

2413/1996 ο οποίοσ προζβλεπε τθ δθμιουργία Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων 

(δθμόςιων ι ιδιωτικϊν) για τθν εκπαίδευςθ ατόμων με ιδιαίτερεσ 

εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ ι μορφωτικζσ ανάγκεσ. Θ βαςικι 

διαφορά των ςχολείων παλιννοςτοφντων από τα Διαπολιτιςμικά Σχολεία είναι 

ότι ςτα δεφτερα ςυνυπάρχουν γθγενι και μθ γθγενι παιδιά (Χριςτοδοφλου, 

2009. Μθτακίδου κ.ά., 2007) (Παράρτημα 1).  

 Το ολοιμερο ςχολείο με ςθμαντικά μεγαλφτερο αρικμό αλλοδαπϊν και 

παλιννοςτοφντων μακθτϊν που παρακολοφκθςαν το ολοιμερο πρόγραμμα. 

 Ενιςχυτικά Φροντιςτθριακά Τμιματα (Ε.Φ.Τ.) και Τάξεισ Υποδοχισ (Τ.Υ.), 

ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να αποτραπεί θ αποκοπι των αλλοδαπϊν και 

παλιννοςτοφντων μακθτϊν από το ενιαίο ςχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα 

τουσ δε διαχωριηόταν από το ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου, ενϊ ςτισ 

Τάξεισ Υποδοχισ Ι εφαρμοηόταν ζνα εντατικό πρόγραμμα μονοετοφσ 

φοίτθςθσ, για τουσ μακθτζσ που επρόκειτο να ενταχκοφν ςτο ελλθνικό 

ςφςτθμα, εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ωσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

Στισ τάξεισ Υποδοχισ ΙΙ, εφαρμοηόταν μζςα ςε κανονικζσ τάξεισ μικτό 

πρόγραμμα εςωτερικισ και εξωτερικισ γλωςςολογικισ και μακθςιακισ 

υποςτιριξθσ. 

Οι Τάξεισ Υποδοχισ και τα Φροντιςτθριακά Τμιματα εμπλουτίηουν τθ μακθςιακι 

διαδικαςία όλων των μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, αποτελϊντασ το κζντρο για τον ςχεδιαςμό και τθν 
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οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και δράςεων, όπωσ είναι (Ραπαχριςτοσ, 

2014): 

1. Ο ςεβαςμόσ, θ αναγνϊριςθ και θ αποδοχι τθσ ετερότθτασ (γλωςςικισ και 

πολιτιςμικισ) των μακθτϊν. 

2. Ωσ παράγοντασ μάκθςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ να αξιοποιείται θ γλωςςικι και 

πολιτιςμικι ετερότθτα των μακθτϊν.  

Αναφερόμενοι ςτουσ ςτόχουσ τθσ λειτουργίασ των Τάξεων Υποδοχισ (Τ.Υ.) και των 

Ενιςχυτικϊν Φροντιςτθριακϊν Τμθμάτων (Ε.Φ.Τ.), αυτοί είναι (Ραπαχριςτοσ, 2014): 

α) Θ εξατομικευμζνθ γλωςςικι και μακθςιακι υποςτιριξθ των μακθτϊν. 

β) Θ γνωςτικι και ςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ όλων των μακθτϊν. 

γ) Θ καλλιζργεια διαπολιτιςμικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο. 

δ) Θ εδραίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου και οικογζνειασ. 

Θ ςτακερι ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν των τάξεων τθσ πρωινισ ηϊνθσ με τουσ 

διδάςκοντεσ ςτισ Τάξεισ Υποδοχισ και τα Ενιςχυτικά Φροντιςτθριακά Τμιματα είναι 

αναγκαία, προκειμζνου (Ραπαχριςτοσ, 2014): 

a. Θ ςυνζπεια και θ ςυνζχεια να χαρακτθρίηει τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν όςον 

αφορά τθ μάκθςθ τουσ. 

b.  Ραράλλθλα με τθ γλωςςικι ανάπτυξθ των μακθτϊν να διευκολφνεται και θ 

κατάκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων που αντιςτοιχοφν ςτισ τάξεισ που οι μακθτζσ 

εντάςςονται. 

c. Οι μακθτζσ που φοιτοφν ςτισ Τάξεισ Υποδοχισ και τα Φροντιςτθριακά 

Τμιματα να αναπτφξουν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ ςτισ τάξεισ πρωινισ ηϊνθσ ςτισ οποίεσ θλικιακά ανικουν και 

είναι εγγεγραμμζνοι οι μακθτζσ. 

d. Οι εκπαιδευτικοί-διδάςκοντεσ του ςχολείου να οργανϊνουν τθ διδαςκαλία 

τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο τθσ τάξθσ κακϊσ και το γλωςςικό και 

πολιτιςμικό υπόβακρο των μακθτϊν τουσ. 
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e. Θ ετερότθτα να αξιοποιείται ωσ πθγι ιδεϊν και δραςτθριοτιτων ϊςτε όλοι οι 

μακθτζσ του ςχολείου να ωφελοφνται από τθ ςυνφπαρξθ μακθτϊν με 

διαφορετικό γλωςςικό και πολιτιςμικό υπόβακρο. 

Το κεωρθτικό υπόβακρο που αφορά ςτθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα, 

ςτθρίηεται ςτισ γενικότερεσ αρχζσ του διαπολιτιςμικοφ μοντζλο, αλλά θ εφαρμογι 

του πρζπει να ξεφφγει από τθ κεωρία και να πραγματοποιθκεί όςο το δυνατό 

καλφτερα ϊςτε να παρζχει ςυνεχι υποςτιριξθ ςτουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειεσ 

τουσ. Για να εξαλειφτοφν φαινόμενα όπωσ ςτιγματιςμόσ ι απομόνωςθ μακθτϊν, 

αλλά και ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ απαραίτθτθ κρίνεται θ παρουςία Σφμβουλου 

και γενικότερα τθσ Συμβουλευτικισ ςτα Διαπολιτιςμικά ςχολεία.  

1.5  Η ςυμβουλευτική ςτην Εκπαίδευςη 

‘Ζνασ από τουσ τομείσ εφαρμογισ τθσ Συμβουλευτικισ είναι και αυτόσ του ςχολείου 

και τθσ εκπαίδευςθσ γενικότερα. Στθν εκπαίδευςθ θ Συμβουλευτικι απευκφνεται 

ςτουσ μακθτζσ, τουσ ςπουδαςτζσ, τουσ φοιτθτζσ, αλλά μπορεί να είναι χριςιμθ 

τόςο ςε όλο το προςωπικό τθσ Εκπαίδευςθσ, όςο και ςτουσ γονείσ των μακθτϊν. Σε 

γενικζσ γραμμζσ οι ανάγκεσ των μακθτϊν των ςχολείων που μποροφν να 

καλυφκοφν με τθ Συμβουλευτικι είναι (Δθμθτρόπουλοσ, 2000): 

 Βοικεια για αυτογνωςία και ςωςτι ατομικι εξζλιξθ και ανάπτυξθ, ιδιαίτερα 

κατά τθ δφςκολθ περίοδο τθσ εφθβείασ. 

 Βοικεια ςχετικι με τθ λιψθ αποφάςεων, ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και λιψθ 

εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν αποφάςεων, ειδικότερα για μακθτζσ που 

πλθςιάηουν ςτο ςθμείο επιλογισ ςπουδϊν και επαγγζλματοσ. 

 Γενικότερα, βοικεια με τον ευρφτερο προςανατολιςμό τουσ ςτθ ηωι, αλλά και 

μιασ ςτάςθσ και προδιάκεςθσ κετικισ τόςο προσ τουσ άλλουσ, όςο και προσ τον 

εαυτό τουσ. 

 Βοικεια με τα μακιματα, ιδιαίτερα οι μακθτζσ που υποαποδίδουν ςτισ 

εξετάςεισ. 

 Βοικεια ςε ςχζςθ με τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των μακθτϊν. 

 Βοικεια ςε παιδιά που αντιμετωπίηουν οικογενειακά προβλιματα οποιαδιποτε 

μορφισ. 
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 Βοικεια ςτθν προςαρμογι νζων μακθτϊν ςτο ςχολείο. Υποςτιριξθ μακθτϊν που 

αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα και χρειάηονται ψυχολογικι ςτιριξθ. 

Θ Συμβουλευτικι ωσ διαδικαςία είναι απαραίτθτθ για τθν κάλυψθ των παραπάνω 

αναγκϊν, αλλά και για τθ λφςθ ςθμαντικϊν προβλθμάτων, όπωσ είναι θ πρόωρθ 

εγκατάλειψθ του ςχολείου, θ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, τα προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ και πεικαρχίασ μακθτϊν, τα «άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ». 

Θ Συμβουλευτικι είναι απαραίτθτθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά ςτα 

Διαπολιτιςμικά Σχολεία, όπου οι ανάγκεσ των μακθτϊν για αυτογνωςία, 

αυτοεκτίμθςθ, για υποςτιριξθ και γενικότερα για μία ομαλι ζνταξθ ςε ζνα νζο 

περιβάλλον είναι πλζον επιτακτικι. 

Επίλογοσ 

Ζχοντασ αναλφςει τα μοντζλα διαχείριςθσ τθσ πολυπολυτιςμικότθτασ και ειδικότερα 

αυτό που εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα και ςτθν ελλθνικι παιδεία τθσ 

διαπολιτιςμικότθτασ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι όλοι μζςω τθσ εκπαίδευςθσ κα 

ζπρεπε να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ και ςτθν εργαςία. Θ εφαρμογι τθσ Συμβουλευτικισ, 

και ειδικότερα του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ είναι απαραίτθτθ ςε όλεσ τισ 

βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ επιλογι επαγγζλματοσ δεν είναι ςίγουρα απλι 

υπόκεςθ και ειδικότερα για μειονοτικοφσ πλθκυςμοφσ που αντιμετωπίηουν 

προβλιματα, όπωσ περικωριοποίθςθ ι κοινωνικό αποκλειςμό, επθρεάηεται άμεςα 

και πολλζσ φορζσ αρνθτικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

 

Ειςαγωγή 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο που αφορά ςτθ Συμβουλευτικι και τθ Διαπολιτιςμικι 

Συμβουλευτικι, επιχειρείται τόςο θ εννοιολογικι τουσ προςζγγιςθ όςο και θ 

αναφορά ςτουσ ςτόχουσ και τισ τεχνικζσ τθσ ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ. 

Σθμαντικζσ είναι οι αναφορζσ ςε παραδείγματα, βαςιηόμενα κυρίωσ ςτθ μθ λεκτικι 

επικοινωνία ςφμβουλου-ςυμβουλευόμενου, προκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ 

ςπουδαιότθτα τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ και διαπολιτιςμικισ 

ετοιμότθτασ γενικότερα. 

2.1  Η ζννοια τησ υμβουλευτικήσ 

Ο οριςμόσ τθσ Συμβουλευτικισ, που αντιςτοιχεί ςτο αγγλοςαξονικό λεξικό με τθν 

ζννοια του Counselling, αποτελεί από μόνοσ του ζνα κφριο πρόβλθμα. Θεωρθτικά 

όλοι κατανοοφν τι είναι Συμβουλευτικι, αλλά πρακτικά είναι δφςκολο να δϊςουν 

ζναν ξεκάκαρο οριςμό. 

Κάποιοι οριςμοί που υπάρχουν ςτθν βιβλιογραφία αναφζρονται, ςτθ διαδικαςία 

που βοθκά το άτομο να επιτφχει μία εποικοδομθτικι αλλαγι ςτθν προςωπικότθτα 

του, όμωσ με τθ κζλθςι του (Rogers, 1942) ι μια διαδικαςία παροχισ βοικειασ 

ςτουσ ανκρϊπουσ, ϊςτε να μάκουν να επιλφουν μερικά διαπροςωπικά 

ςυναιςκθματικά τουσ προβλιματα και να παίρνουν αποφάςεισ (Μαλικιϊςθ-Λοΐηου, 

2001). 

Σφμφωνα με τον Δθμθτρόπουλο (2000), θ Συμβουλευτικι μπορεί να οριςτεί ςε τρεισ 

άξονεσ αναφοράσ, που ςχετίηονται με:  
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 τθ λειτουργία και τθ μορφι τθσ, 

 τον επιςτθμονικό τθσ χαρακτιρα, 

 και τον ςκοπό τθσ. 

2.1.α  Η λειτουργία και η μορφή τησ υμβουλευτικήσ 

Συμβουλευτικι είναι «θ διαδικαςία εκείνθ κατά τθν οποία είτε κατά τρόπο ατομικό 

είτε ομαδικό ζνασ ειδικόσ, που υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ λζγεται Σφμβουλοσ, 

ςυνεξετάηει με ζνα άτομο (ι κάποια άτομα) κζματα ι προβλιματα που απαςχολοφν 

το άτομα (ι τα άτομα) και διευκολφνει τθ λφςθ τουσ» (Δθμθτρόπουλοσ, 1994: 199). 

Τα ςτοιχεία που είναι παρόντα ςε κάκε Συμβουλευτικι παρζμβαςθ, τα ςυςτατικά 

δθλαδι ςτοιχεία είναι (Δθμθτρόπουλοσ, 2000): 

1. το άτομο (ο πελάτθσ, ο ςυμβουλευόμενοσ) που ζχει ανάγκθ να βοθκθκεί, 

2. ο ειδικόσ (Σφμβουλοσ) ςτον οποίο προςζρχεται αυτό το άτομο, 

3. το ςυγκεκριμζνο κζμα-πρόβλθμα που εξετάηεται, αντιμετωπίηεται, 

4. θ Συμβουλευτικι ςχζςθ, μεταξφ των δφο μερϊν, 

5. το πλαίςιο ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ Συμβουλευτικι ςχζςθ, 

6. θ Συμβουλευτικι ςχζςθ-παρζμβαςθ με τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ από τθν 

πλευρά του Συμβοφλου, 

7. ο τρόποσ λειτουργίασ όλων των παραπάνω ςτοιχείων (ραχοκοκαλιά τθσ 

Συμβουλευτικισ), 

8. θ αξιολόγθςθ και κάποιεσ φορζσ θ ζρευνα που προςανατολίηονται ςτουσ 

ςκοποφσ τθσ Συμβουλευτικισ πράξθσ, και, τζλοσ, 

9. οι βαςικζσ αρχζσ και ο κϊδικασ δεοντολογίασ, που πρζπει να τθροφνται. 

Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία λαμβάνουν χϊρα ςε μια Συμβουλευτικι διαδικαςία, 

αλλά ςτθ Συμβουλευτικι παρζμβαςθ ςτο πλαίςιο των Διαπολιτιςμικϊν ςχολείων ςε 

όλα τα ςυγκεκριμζνα κζματα-προβλιματα που εξετάηονται και αντιμετωπίηονται 

υπάρχουν κάποιεσ επιπλζον δυςκολίεσ, όπωσ αυτισ τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ ι 

των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν που φζρουν τόςο ο Σφμβουλοσ, όςο και ο 

Συμβουλευόμενοσ. 
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2.1.β  Ο επιςτημονικόσ χαρακτήρασ τησ υμβουλευτικήσ 

Θ Συμβουλευτικι είναι ζνασ ευδιάκριτοσ επιςτθμονικόσ χϊροσ, με ξεχωριςτό 

γνωςτικό αντικείμενο και μαηί ζνα επάγγελμα, που αςκείται από ειδικοφσ που 

ζχουν ειδικευτεί πάνω ςε αυτό. 

Είναι ζνασ ξεχωριςτόσ, ευδιάκριτοσ επιςτθμονικόσ χϊροσ, που επεκτείνεται 

δυναμικά και εξελίςςεται ςυνεχϊσ. Αποδίδεται με τον όρο «Συμβουλευτικι» και το 

επιςτθμονικό περιεχόμενο αυτοφ του χϊρου, ωσ κεωρία και ωσ εφαρμογι, ωσ 

κεωρθτικι υπόςταςθ αλλά και ωσ πρακτικι, χρθςτικι εφαρμογι (Δθμθτρόπουλοσ, 

2000: 22). 

2.1.γ  Ο ςκοπόσ τησ υμβουλευτικήσ 

Θ Συμβουλευτικι είναι μια μζκοδοσ, ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ εξαςφάλιςθ 

βοικειασ, μζςω παρζμβαςθσ, προσ το άτομο που αντιμετωπίηει ι προςπακεί να 

προλάβει κάποιο πρόβλθμα. Είναι ζνα γνωςτικό αντικείμενο που εντάςςεται ςτο 

πλαίςιο των υπθρεςιϊν, ςτουσ κεςμοφσ επικοφρθςθσ του ανκρϊπου (Ο.Ε.Δ.Β., 

2010). 

Κλείνοντασ τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ Συμβουλευτικισ, πρζπει να τονιςτεί 

ότι πάρα το γεγονόσ ότι θ ρίηα τθσ Συμβουλευτικισ είναι θ λζξθ «ςυμβουλι», ο 

Σφμβουλοσ δεν δίνει απλά ςυμβουλζσ ςτον πελάτθ του, αλλά λειτουργεί 

περιςςότερο υποςτθρικτικά και βοθκθτικά, κακοδθγϊντασ τον με ζμμεςο τρόπο 

και, όπωσ αναφζρεται από τισ Κοςμίδου-Hardy και Γαλανουδάκθ-άπτθ (1996), 

Συμβουλευτικι δεν είναι: 

 θ παροχι πλθροφοριϊν, που μπορεί όμωσ να ςυμβεί, αν χρειαςτεί 

 θ παροχι ςυμβουλϊν, προτάςεων, ςυςτάςεων 

 ο επθρεαςμόσ ςτάςεων, πεποικιςεων και ςυμπεριφοράσ του ςυμβουλευόμενου 

 θ επίδραςθ ςτθ ςυμπεριφορά με πεικαναγκαςμό, πίεςθ ι απειλι 

 θ επιλογι και τοποκζτθςθ ατόμων ςε κζςεισ εργαςίασ ι ςε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ και, τζλοσ, 

 Συμβουλευτικι δεν είναι μόνο θ ςυνζντευξθ. 

Εξ οριςμοφ θ Συμβουλευτικι ςκοπεφει ςτθν εξαςφάλιςθ βοικειασ μζςω 

παρζμβαςθσ, προσ το άτομο που αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα και ειδικά οι μθ 
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γθγενείσ μακθτζσ των Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων αντιμετωπίηουν πιο ζντονα 

προβλιματα που ςχετίηονται τόςο με τθν κακθμερινότθτα, όςο και με τθν 

επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία. 

2.2  χζςη υμβουλευτικήσ και υμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ 

Θ ζννοια και το περιεχόμενο τθσ Συμβουλευτικισ δεν μπορεί να είναι ξεκομμζνο 

από τθν ζννοια τθσ Ψυχολογίασ και ςυγκεκριμζνα τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ. 

Ππωσ άλλωςτε ορίηει και θ Σιδθροποφλου-Δθμακάκου (2011) θ Συμβουλευτικι 

ανικει ςτον χϊρο τθσ εφαρμοςμζνθσ ψυχολογίασ, ςτον κλάδο τθσ Συμβουλευτικισ 

Ψυχολογίασ, που αςχολείται με τθ μελζτθ των τρόπων, των μεκόδων και των 

διαδικαςιϊν παροχισ βοικειασ ςε άτομα που αντιμετωπίηουν προβλιματα και 

δυςκολίεσ, με τθ δραςτθριοποίθςθ όμωσ, του ίδιου του ατόμου ϊςτε να 

ενεργοποιιςει και να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ του, με τον καλφτερο δυνατό 

τρόπο για να ξεπεράςει τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ που ςυναντά. 

Θ Συμβουλευτικι Ψυχολογία, ωσ επιςτθμονικόσ κλάδοσ, αςχολείται επομζνωσ τόςο 

με τθν ζρευνα και τθ κεωρία, όςο και με τθν εφαρμογι τρόπων προϊκθςθσ ι 

αποκατάςταςθσ τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπου, θ οποία ζχει διαταραχκεί από 

ποικίλεσ περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ ι από εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ (Μαλικιϊςθ-

Λοΐηου, 1999: 15). 

Θ Συμβουλευτικι δεν είναι απλϊσ μία διαδικαςία μάκθςθσ, αλλά μια κοινωνικι 

δραςτθριότθτα που ζχει κοινωνικι ςθμαςία. Σφμφωνα δε με τουσ Δθμθτρόπουλο 

και Μπακατςι (1996: 26), θ Συμβουλευτικι ορίηεται ωσ «μία οργανωμζνθ και 

ςυςτθματικι προςπάκεια τθσ κοινωνίασ που ζχει ωσ γενικό ςκοπό τθσ να προςφζρει 

οργανωμζνθ βοικεια ςτο κάκε μζλοσ τθσ ϊςτε να εξελιχκεί ςωςτά, να ενταχκεί 

επιτυχϊσ ςτο κοινωνικό ςφνολο και να αξιοποιιςει τον εαυτό του προσ όφελοσ τόςο 

του ίδιου όςο και του ςυνόλου». 

Σφμφωνα με τον Δθμθτρόπουλο (2000), θ διαφορά τθσ Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ 

με τθ Συμβουλευτικι ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ Συμβουλευτικι Ψυχολογία 

εφαρμόηεται από τον Συμβουλευτικό Ψυχολόγο ωσ κλάδοσ τθσ ψυχολογίασ, ενϊ θ 

Συμβουλευτικι κεωρείται διεπιςτθμονικό γνωςτικό αντικείμενο και εφαρμόηεται 

από τον Σφμβουλο. Θ ουςιϊδθσ διαφορά είναι ςτον ίδιο τον λειτουργό και τθν 
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εκπαίδευςθ του, μιασ και ο Συμβουλευτικόσ Ψυχολόγοσ είναι Ψυχολόγοσ με 

ειδίκευςθ ςτθ Συμβουλευτικι, ενϊ ο Σφμβουλοσ δεν είναι οπωςδιποτε Ψυχολόγοσ, 

αλλά ζχει ςπουδάςει και ζχει ειδικευτεί ςτθ Συμβουλευτικι ςε μεταπτυχιακό 

παράδειγμα επίπεδο. Άρα οι λειτουργίεσ τθσ Συμβουλευτικισ απευκφνονται κατά 

κφριο λόγο ςτα υγιι άτομα, τα οποία αναηθτοφν λφςεισ και διεξόδουσ αναφορικά με 

προβλιματα κυρίωσ εξελικτικισ μορφισ (Δθμθτρόπουλοσ, 2000). 

Θ παρουςία Συμβοφλου ςε κζματα προςανατολιςμοφ πραγματοποιείται ςτο 

πλαίςιο του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, αλλά οι μετανάςτεσ μακθτζσ 

χρειάηονται πάνω από όλα να μθ φοβοφνται για τθν ταυτότθτα τουσ και θ παρουςία 

ψυχολόγων μπορεί να ςυμβάλει ςτθν εφρεςθ τρόπων ϊςτε οι ςχολικζσ τάξεισ να 

γίνουν αςφαλείσ και καλοδεχοφμενοι χϊροι για αυτοφσ τουσ μακθτζσ, μζςα από 

Ρρογράμματα Ψυχολογικισ Υποςτιριξθσ (Μπίκου-Νάκου, 2013). 

Τόςο όμωσ τα Ρρογράμματα Ψυχολογικισ Υποςτιριξθσ, όςο και το Ρρόγραμμα 

Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ για να εφαρμοςτοφν ςτα Διαπολιτιςμικά 

Σχολεία κα πρζπει να βαςίηονται τθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι. 

2.3  Διαπολιτιςμική υμβουλευτική  

Θ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι ορίηεται ωσ θ κάκε Συμβουλευτικι ςχζςθ όπου ο 

Σφμβουλοσ και ο ςυμβουλευόμενοσ ανικουν ςε διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ 

και ζχουν διαφορετικζσ αντιλιψεισ για τθν κοινωνικι πραγματικότθτα (Das, 1995). 

Θ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι ακολουκεί τα βιματα μιασ διαδικαςίασ που ζτςι κι 

αλλιϊσ πρζπει να διαφοροποιείται και να εξειδικεφεται-προςαρμόηεται ςτισ 

ανάγκεσ, των «άλλων», να ενςωματϊνει τισ διαπολιτιςμικζσ αρχζσ και να αποφεφγει 

τθ ςυνζχιςθ τθσ «μονοπολιτιςμικισ ταυτότθτασ» (Ραπαχριςτου, 2007). 

Για να είναι τα άτομα που εμπλζκονται ςτθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι πιο 

αποτελεςματικά, δεν αρκοφν τα ςτεγνά μακιματα διδαςκαλίασ ι μια ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδοσ, πρζπει οι ίδιοι να ζχουν καλλιεργιςει τθ διαρκι δυνατότθτα 

απεγκλωβιςμοφ των ςτερεοτφπων και των προκαταλιψεων (Καλατηι-Αηίηι, 1998) 

και να υποςτθρίξουν και να εκπλθρϊςουν τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ τθσ 

ςυμβουλευτικισ οι οποίοι αναλφονται παρακάτω. 
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2.4 Οι ςτόχοι τησ υμβουλευτικήσ 

Θ Συμβουλευτικι χρθςιμοποιείται ςε πολλοφσ τομείσ, όπωσ ο χϊροσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ ψυχικισ υγείασ, των ενόπλων δυνάμεων, τθσ εκκλθςίασ, των 

κρατικϊν ι δθμοτικϊν υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ και οριςμζνοι από τουσ ςτόχουσ 

τθσ, τουσ οποίουσ υποςτθρίηουν ανοιχτά ι όχι οι Σφμβουλοι, είναι (Mc Leod, 2005: 

36 και 37): 

 Η ενόραςη που αφορά ςτθν απόκτθςθ τθσ κατανόθςθσ τθσ προζλευςθσ και 

τθσ εξζλιξθσ των ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν, με ςκοπό να αυξιςουν τθν 

ικανότθτα ελζγχου των αιςκθμάτων και των πράξεων μζςω τθσ λογικισ. 

 Η ςχζςη με τουσ άλλουσ ανθρϊπουσ, που αφορά ςτο να γίνει κάποιοσ 

καλφτεροσ και ικανόσ να διατθρεί ςθμαντικζσ και ικανοποιθτικζσ ςχζςεισ με 

τουσ ανκρϊπουσ. 

 Η αυτογνωςία (αυτεπίγνωςθ), το να αποκτιςει κάποιοσ επίγνωςθ των 

ςκζψεων και των αιςκθμάτων που ζχει αποκλείςει ι απαρνθκεί, και θ 

ανάπτυξθ μιασ ακριβζςτερθσ αίςκθςθσ του πωσ τον αντιλαμβάνονται οι 

άλλοι. 

 Η αυτοαποδοχή, μζςω τθσ αυτοκριτικισ και τθσ απόρριψθσ να αναπτφςςει 

κάποιοσ κετικι ςτάςθ προσ τον εαυτοφ του. 

 Η αυτοπραγμάτωςη ι εξατομίκευςθ, που αφορά ςτθν ικανότθτα να δρα 

κάποιοσ ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και με τθν ενςωμάτωςθ 

προθγοφμενων ςυγκρουόμενων πτυχϊν του εαυτοφ του. 

 Η διαφϊτιςη, θ κατάκτθςθ του υψθλότερου επιπζδου πνευματικισ 

αφφπνιςθσ. 

 Η επίλυςη προβλημάτων, με τθν απόκτθςθ τθσ ικανοτάτασ επίλυςθσ των 

τυχόν προβλθμάτων. 

 Η ψυχολογική εκπαίδευςη, που ςχετίηεται με τθν κατάκτθςθ ιδεϊν και 

τεχνικϊν ελζγχου και κατανόθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ. 

 Η απόκτηςη κοινωνικϊν δεξιοτήτων, το να μάκει κάποιοσ να χειρίηεται 

επιτυχϊσ κοινωνικζσ και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ. 
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 Η γνωςτική αλλαγή που αφορά ςτθν τροποποίθςθ ι αντικατάςταςθ μθ 

λογικϊν πεποικιςεων ι προτφπων ςκζψθσ που ςυνδζονται με τθν 

αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά 

 Η αλλαγή ςυμπεριφοράσ, ϊςτε να προςαρμόηεται κάποιοσ ευκολότερα 

μετατρζποντασ ι αντικακιςτϊντασ αυτοκαταςτροφικά πρότυπα 

ςυμπεριφοράσ. 

 Η ςυςτημική αλλαγή, που αφορά ςτθν αλλαγι κοινωνικϊν ςυςτθμάτων, 

όπωσ θ οικογζνεια. 

 Η ενδυνάμωςη, δθλαδι θ άςκθςθ δεξιοτιτων, θ επίγνωςθ και θ γνϊςθ που 

βοθκά τον πελάτθ να αποκτιςει τον ζλεγχο τθσ ηωισ του. 

 Η επανόρθωςη, που αφορά ςτθν παροχι βοικειασ, ϊςτε να ςυμφιλιωκεί ο 

πελάτθσ με τθν προθγοφμενθ αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά. 

 Η παραγωγικότητα και κοινωνική δράςη, που αφορά ςτθ ςυμβολι του 

ςυλλογικοφ καλοφ, με το να εμπνεφςει κάποιοσ τθν επικυμία και τθν 

ικανότθτα να νοιάηεται για τουσ άλλουσ, μζςω των μθχανιςμϊν τθσ 

κοινότθτασ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ παροχισ Συμβουλευτικισ ςτο πλαίςιο των Διαπολιτιςμικϊν 

Σχολείων κάποιοι από αυτοφσ τουσ ςτόχουσ, όπωσ θ αυτοπραγμάτωςθ, το να δρα 

δθλαδι κάποιοσ ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ του ι θ το να γίνει καλφτεροσ και 

ικανόσ να διατθρεί ςθμαντικζσ και ικανοποιθτικζσ ςχζςεισ με τουσ ανκρϊπουσ, 

αποτελοφν βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ Συμβουλευτικισ διαδικαςίασ, με βαςικότερο όλων 

αυτόν τθσ αυτοαποδοχισ. 

Σθμαντικό επίςθσ πεδίο εφαρμογισ τθσ Συμβουλευτικισ αποτελεί και θ 

επαγγελματικι ανάπτυξθ του ανκρϊπου που ςχετίηεται με τθν αυτογνωςία και τθ 

λιψθ απόφαςθσ για τθν επιλογι επαγγζλματοσ (Σιδθροποφλου-Δθμακάκου, 2008), 

πεδίο πάνω ςτο οποίο ςτθρίηεται και θ παρουςία των Συμβοφλων Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ ςτα ςχολεία, διαπολιτιςμικά και μθ. Για να είναι αποτελεςματικι 

θ παρουςία των Συμβοφλων απαιτείται μία ςειρά δεξιοτιτων και τεχνικϊν 

διαπροςωπικισ επικοινωνίασ, ςτισ οποίεσ οφείλουν να είναι κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνοι και να μποροφν να τισ εφαρμόςουν ςε κάκε Συμβουλευτικι 

παρζμβαςθ. 
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2.5  Οι τεχνικζσ και δεξιότητεσ ςτη υμβουλευτική Διαδικαςία 

Για τθν άςκθςθ τθσ Συμβουλευτικισ, απαιτοφνται ζνα ςφνολο επιμζρουσ δεξιοτιτων 

και τεχνικϊν διαπροςωπικισ επικοινωνίασ, που ςφμφωνα με τθν Εμμανουθλίδου 

(2014) είναι: 

1. Η ανατροφοδότηςη (feedback) όχι με τθ ζννοια του κριτικοφ ςχολιαςμοφ, 

αλλά με παρατθριςεισ αξιόπιςτεσ, ςυγκεκριμζνεσ και με ςτόχο τθν 

υποβοικθςθ του ςυμβουλευόμενου. 

2. Η ενεργητική ακρόαςη, τθν πολφ προςεκτικι ακρόαςθ και τθν υψθλι 

ςυγκζντρωςθ από πλευράσ του ςυμβοφλου ϊςτε να παρατθρεί, να ακοφει 

προςεκτικά, να δείχνει ενδιαφζρον και να κατανοεί τα λεγόμενα του 

ςυμβουλευόμενου.  

3. Η αντανάκλαςη. Το κακρζφτιςμα τθσ παρουςίασ του ςυμβουλευόμενο με 

ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ και τθν ενκάρρυνςθ να μιλιςει ο 

ςυμβουλευόμενοσ και άλλο. Τα ςτάδια του κακρεφτίςματοσ είναι το 

ςωματικό, το γλωςςικό και το ςυναιςκθματικό. 

4. Η ελάχιςτη ενθάρρυνςη, θ οποία αναφζρεται ςτα εξωγλωςςικά ι γλωςςικά 

ςτοιχεία τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο να ενκαρρφνουν με διακριτικό τρόπο τον 

ςυμβουλευόμενο να μιλιςει, χωρίσ να τον διακόψει. 

5. Η παράφραςη, θ επαναδιατφπωςθ, δθλαδι, των λεγόμενων του 

ςυμβουλευόμενου, με ςτόχο τθν αναδόμθςθ των ςκζψεων του 

ςυμβουλευόμενου και τθν πλιρθ κατανόθςθ αυτϊν από τον Σφμβουλο. 

6. Η ανακεφαλαίωςη, ϊςτε να γίνει θ αναδόμθςθ τθσ ςκζψθσ του 

ςυμβουλευόμενου και να αποςαφθνιςτεί ότι ο Σφμβουλοσ κατανόθςε ςωςτά 

τα λεγόμενα. 

7. Η ερμηνεία, τεχνικι θ οποία χρειάηεται να χρθςιμοποιείται με ιδιαίτερθ 

προςοχι και χρειάηεται ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και εξάςκθςθ, επειδι μζςου αυτισ 

ο Σφμβουλοσ προςπακεί να κατανοιςει τουσ λόγουσ και τα κίνθτρα μιασ 

ςυμπεριφοράσ, τισ βακφτερεσ ρίηεσ μιασ ςκζψθσ, ακόμα και υποςυνείδθτεσ 

ορμζσ που υποκινοφν κάτι. 

Στθν περίπτωςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ θ δεξιότθτα τθσ ενεργθτικισ 

ακρόαςθσ προχποκζτει και τθν ικανότθτα επικοινωνίασ του Συμβοφλου ςτθ γλϊςςα 
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του ςυμβουλευόμενου, ϊςτε να κατανοεί πραγματικά τα λεγόμενα του, επομζνωσ 

επιβάλλεται πάντα θ χριςθ ςυμβατισ με το επίπεδο του ςυμβουλευόμενου 

γλϊςςασ. Το ίδιο πρζπει να ιςχφει και ςτθν τεχνικι τθσ ελάχιςτθσ ενκάρρυνςθσ με 

τθ χριςθ εξωγλωςςικϊν ι γλωςςικϊν ςτοιχείων, που ςχετίηονται με τθν κουλτοφρα 

του κάκε ςυμβουλευόμενου και τα οποία φυςικά πρζπει να γνωρίηει ο ςφμβουλοσ 

ϊςτε να πραγματοποιιςει μία επιτυχθμζνθ ςυνεδρία με «ξζνουσ» 

ςυμβουλευόμενουσ. Γενικότερα, ο ςφμβουλοσ κα πρζπει να προςζχει ιδιαίτερα τθ 

λεκτικι και κυρίωσ τθ μθ λεκτικι επικοινωνία που κακορίηεται από τισ πολιτιςμικζσ 

διαφορζσ. Τα παραδείγματα που αποδεικνφουν τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ ςτθ μθ 

λεκτικι επικοινωνία είναι πολλά και διαφζρουν από κουλτοφρα ςε κουλτοφρα. Για 

τουσ αςιάτεσ παράδειγμα, θ ςιωπι ςθμαίνει ςεβαςμό και όχι αμθχανία, οι 

μεξικάνοι πάλι αντιλαμβάνονται τθ μεγάλθ φυςικι απόςταςθ ανάμεςα ςτο 

Σφμβουλο και το ςυμβουλευόμενο ωσ απόρριψθ, οι δε βιετναμζηοι ωσ δείγμα 

ζλλειψθσ ςεβαςμοφ κεωροφν τθ βλεμματικι επαφι, ενϊ το να κοιτά κάποιοσ 

επίμονα ςτα μάτια ζνα Ινδιάνο Ναβάχο, δθλϊνει επικετικι διάκεςθ (Σιδθροποφλου-

Δθμακάκου, 2008). Τα ελάχιςτα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνφουν ζμπρακτα 

το γεγονόσ ότι ο Σφμβουλοσ που εφαρμόηει Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι, κα 

πρζπει να γνωρίηει, να ζχει εκπαιδευτεί και να εφαρμόηει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ, όπωσ αυτζσ αναλφονται παρακάτω. 

2.6  Βαςικζσ αρχζσ για τη Διαπολιτιςμική υμβουλευτική 

Σφμφωνα με τον Ραπαχριςτου (2007), για να μπορζςει ζνασ Σφμβουλοσ να 

εφαρμόςει τθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι κα πρζπει να εκπαιδευτεί και 

επιμορφωκεί ςτισ παρακάτω αρχζσ: 

 Εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν κατανόθςθ. 

 Εκπαίδευςθ με ςτόχο τθ ςυμπαράςταςθ. 

 Εκπαίδευςθ με ςτόχο τον πολιτιςμικό ςεβαςμό. 

 Εκπαίδευςθ που δεν ενιςχφει εκνοκεντρικοφσ τρόπουσ ςκζψεων και πράξεων, 

εκπαίδευςθ με ςτόχο τον πολιτιςμικό διεκνιςμό. 

 Εκπαίδευςθ ενάντια ςε κάκε μορφι κοινωνικοφ και εκνικοφ ρατςιςμοφ. 

 Εκπαίδευςθ που να εμπνζεται από τθ διακιρυξθ του Ο.Θ.Ε. για τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα. 
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 Εκπαίδευςθ που αναγνωρίηει τθν πολιτιςμικι διάςταςθ του προςωπικοφ. 

 Αυτι θ εκπαίδευςθ κεωρείται απαραίτθτθ ςτθ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ τθσ 

Συμβουλευτικισ, επειδι θ προςωπικότθτα του ατόμου διαμορφϊνεται από τθν 

πολιτιςτικι ομάδα ςτθν οποία ανικει, το ιςτορικό του υπόβακρο και τισ κοινωνικο-

πολιτικζσ του εμπειρίεσ. Με γνϊμονα τισ ανάγκεσ των ατόμων που ςυμμετζχουν 

ενεργά ςε μία Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι διαδικαςία, αναλφονται τρείσ βαςικζσ 

αρχζσ που πρζπει να διζπουν τθ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ, οι οποίεσ 

(Σιδθροποφλου-Δθμακάκου κ.ά., 2008), είναι: 

1. Η αρχή τησ πολιτιςμικήσ ενςυναίςθηςησ. Απαιτείται, ςφμφωνα με αυτι τθν 

αρχι, ςεβαςμόσ ςτο αξιοκρατικό ςφςτθμα του ςυμβουλευόμενου. Οι απόψεισ, οι 

αξίεσ, τα ςτερεότυπα, οι προςωπικζσ προκαταλιψεισ του πελάτθ πρζπει να είναι 

γνωςτζσ ςτον Σφμβουλο, ϊςτε να τισ ςυςχετίςει με τισ αντιλιψεισ για τα 

επαγγελματικά κζματα. Σε αυτι τθν αρχι ςυμπεριλαμβάνεται και θ κατανόθςθ από 

τθν πλευρά του Συμβοφλου των μθνυμάτων που ςτζλνει ο πελάτθσ, αλλά και το 

αντίςτροφο τα μθνφματα από τον Σφμβολο προσ τον ςυμβουλευόμενο. Ο ρόλοσ του 

Συμβοφλου είναι να προάγει τθ δουλεία του πελάτθ ςεβόμενοσ τισ αξίεσ, τισ 

προςωπικζσ του ανάγκεσ και το δικό του πλαίςιο αυτοδιαχείριςθσ. 

2. Η αρχή τησ ιςορροπίασ. Ιςορροπία ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ ι 

ςυγκρουόμενεσ πολιτιςμικά απόψεισ, χωρίσ να απαιτείται θ επίλυςθ αυτισ τθσ 

ςφγκρουςθσ προσ χάρθ κάποιασ από τισ αντίκετεσ απόψεισ. Ο Σφμβουλοσ λοιπόν 

δεν πρζπει να αςχολείται με ποιεσ πολιτιςμικζσ αξίεσ είναι καλφτερεσ, αλλά να 

προςπακεί να κατανοεί τον πελάτθ του χωρίσ να τον κρίνει. 

3. Η αρχή τησ «πολιτιςμικήσ ενδυνάμωςησ» 

Ο ρόλοσ του Συμβοφλου, ςφμφωνα με αυτιν τθν αρχι, είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

που κα επιτρζψουν ςτον ςυμβουλευόμενο να χειριςτεί ικανοποιθτικά το κοινωνικό 

ςφςτθμα του νζου περιβάλλοντοσ, μζςα από τθν κακοδιγθςι του και τθ βοικειά 

του ςε πρακτικά κζματα, όπωσ, για παράδειγμα, θ πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

υπθρεςίεσ ι το που μπορεί να απευκυνκεί για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικά 

με τθ ςωματικι υγεία και άλλα ανάλογα κζματα. 

Θ κάκε μία από τισ παραπάνω αρχζσ ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθ δθμιουργία 

ευνοϊκοφ κλίματοσ και ολοκλθρωμζνθσ Συμβουλευτικισ παρζμβαςθσ ςε άτομα και 



 

38 
 

ομάδεσ που προζρχονται από διαφορετικά ςε ςχζςθ με το κυρίαρχο κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Θ κάκε μία είναι ςθμαντικι, αλλά ςε άτομα και ειδικότερα παιδιά 

Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων που δε γνωρίηουμε τθν πορεία των παιδιϊν και των 

γονιϊν τουσ, θ αρχι τθσ «πολιτιςμικισ ενδυνάμωςθσ» μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν 

δφςκολθ, πρϊτθ περίοδο προςαρμογισ μεταναςτϊν, προςφφγων και αλλοδαπϊν 

ενθλίκων και ανιλικων παιδιϊν. Ο ρόλοσ του Συμβοφλου ειδικά ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ είναι ςθμαντικόσ, αρκεί βζβαια οι Σφμβουλοι να ζχουν διαπολιτιςμικι 

ικανότθτα ϊςτε να αμβλφνουν τα προβλιματα επικοινωνίασ που προκφπτουν ςτο 

πλαίςιο τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ. 

2.7  Η διαπολιτιςμική ικανότητα των υμβοφλων 

Θ πολιτιςμικι ταυτότθτα δεν αποτελεί πρόβλθμα μόνο του ςυμβουλευμζνου, αλλά 

και του Συμβοφλου που δουλεφει με άτομα διαφορετικισ κουλτοφρασ ι με άτομα 

εκνικϊν μειονοτιτων. Βαςιηόμενοι ςε αυτι τθν πεποίκθςθ ο Ponterotto (1988) 

κατζλθξε ςε ζνα αναπτυξιακό μοντζλο ανάπτυξθσ ειδικά φτιαγμζνο για λευκοφσ 

Συμβοφλουσ και Θεραπευτζσ, οι οποίοι ανικουν ςτα κυρίαρχα πολιτιςμικά 

ςτρϊματα. Σφμφωνα λοιπόν με αυτό το μοντζλο θ ανάπτυξθ τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ του Συμβοφλου περνά από τζςςερα ςτάδια τα οποία είναι (Κλεφτάρασ, 

2003: 18-19): 

1. Ρρο-ζκκεςθ. Σε αυτό το ςτάδιο ο Σφμβουλοσ δεν γνωρίηει και δεν είναι 

ευαιςκθτοποιθμζνοσ ςτα πολυπολιτιςμικά κζματα, άρα θ Συμβουλευτικι 

δεν αποτελεί για αυτόν πολυπολιτιςμικι διαδικαςία. Ρροςπακεί ι βλζπει 

όλουσ τουσ ςυμβουλευόμενουσ ωσ ίδιουσ ανκρϊπουσ, αλλά αςυνείδθτα 

είναι μθ ανεκτικόσ ςτισ πολιτιςμικζσ διάφορεσ. 

2. Ζκκεςθ. Σε αυτό το ςτάδιο οι Σφμβουλοι ζχουν ζρκει ςε επαφι με κζματα 

πολυπολιτιςμικότθτασ και αρχίηουν να ςυνειδθτοποιοφν τισ πολιτιςμικζσ 

διαφορζσ. Βρίςκονται επομζνωσ ςε ςφγχυςθ γιατί δεν ξζρουν πωσ 

αντιμετωπίςουν τουσ ςυμβουλευόμενουσ τουσ. 

3. Φανατιςμόσ ι αμυντικι ςτάςθ. Σε αυτι τθ φάςθ οι Σφμβουλοι είναι 

ενιμεροι και ζχουν ςυνείδθςθ των πολυπολιτιςμικϊν κεμάτων και 

μποροφν να αναπτφξουν δυο διαφορετικζσ αντίκετεσ ςτάςεισ. Να είναι 
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επικριτικοί, αναπτφςςοντασ αμυντικι ςτάςθ ι γίνονται κερμοί 

υποςτθρικτζσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. 

4.  Σφνκεςθ και ενςωμάτωςθ. Οι Σφμβουλοί αρχίηουν να ζχουν μια καλι 

πολιτιςμικι ςυνείδθςθ. Είναι ενιμεροι τόςο για τθσ δικι τουσ πολιτιςμικι 

ταυτότθτα, όςο και για αυτι των ςυμβουλευμζνων τουσ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ αυτό το μοντζλο και γενικότερα τα μοντζλα των ςταδίων 

μποροφν να αποδειχκοφν ιδιαίτερα χριςιμα για τουσ Συμβοφλουσ που κζλουν να 

γνωρίηουν το επίπεδο τθσ πολιτιςμικισ τουσ ςυνείδθςθσ. 

Για να αναπτφξουν οι Σφμβουλοι τθ διαπολιτιςμικι ικανότθτα, κα πρζπει πρϊτα να 

αξιολογιςουν τισ ανάγκεσ τθσ πολιτιςμικισ ςυνειδθτοποίθςθσ, να μπορζςει ο 

Σφμβουλοσ να ζχει αντίλθψθ των ομοιοτιτων και διαφορϊν κοινωνικϊν ομάδων 

(Pederson, 2000α. Sue, 1998), να κρίνει τον βακμό ςυνειδθτοποίθςθσ ςτα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά (Ραπαχριςτοσ, 2007: 408): 

 Ικανότθτα να ερμθνεφουν και τισ άμεςεσ και τισ ζμμεςεσ μορφζσ 

επικοινωνίασ. 

 Ευαιςκθςία ςτα μθ λεκτικά μθνφματα. 

 Ικανότθτα να αναγνωρίηουν τισ πολιτιςτικζσ και γλωςςικζσ διαφοροποιιςεισ. 

 Ευαιςκθςία ςτουσ μφκουσ και τα ςτερεότυπα των άλλων πολιτιςμϊν. 

 Ενδιαφζρον για τθν κοινωνικι πρόνοια των ανκρϊπων από άλλουσ 

πολιτιςμοφσ. 

 Ικανότθτα να διατυπϊνουν με ευκρίνεια τα ςτοιχεία του πολιτιςμοφ του 

ατόμου. 

 Εκτίμθςθ για τθν πολυπολιτιςμικότθτα και τον πλουραλιςμό. 

 Ικανότθτα να αναγνωρίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ πολιτιςμικϊν ομάδων. 

 Ικανότθτα να διακρίνουν ακριβϊσ το «καλό» από το «κακό» ςε κάκε 

πολιτιςτικό πλαίςιο. 

Πςο περιςςότερα από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά ςυνειδθτοποίθςθσ ζχει ο 

Σφμβουλοσ, τόςο πιο ολοκλθρωμζνα μπορεί να αξιολογιςει το ςυμβουλευόμενο 

του, να υποβάλει τισ ςωςτζσ ερωτιςεισ και να πάρει τισ ςωςτζσ απαντιςεισ. Αυτό 

που φυςικά μπορεί να βοθκιςει περιςςότερο τον Σφμβουλο είναι θ ίδια θ γνϊςθ. Θ 

γνϊςθ του πολιτιςμοφ των ξζνων ςυμβουλευμζνων και ςυγκεκριμζνα γνϊςθ για τισ 
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ιςτορίεσ των πολιτιςμϊν, κατανόθςθ των αξιϊν, των ςυμπεριφορϊν ςε άλλουσ 

πολιτιςμοφσ, γνϊςθ γλϊςςασ και του ιδιϊματοσ ενόσ πολιτιςμοφ, γνϊςθ για το πϊσ 

τα μζλθ άλλων πολιτιςμϊν ερμθνεφουν τουσ κανόνεσ, τα ζκιμα και τουσ νόμουσ 

τουσ (Pederson et al., 2002).      

Αν όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία, κρίνεται επίςθσ αναγκαίο, ειδικά για τον 

Σφμβολο Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, θ διερεφνθςθ των πολιτιςμικϊν 

παραμζτρων και αξιϊν οι οποίεσ επιδροφν ςτθ διαδικαςία επιλογισ του 

επαγγζλματοσ. Ππωσ ζχει αναφερκεί, οι δθμογραφικζσ αλλαγζσ μπορεί να 

δθμιουργοφν ευκαιρίεσ ςτθν αγορά εργαςίασ για τα μζλθ διαφορετικϊν 

πολιτιςμικϊν ομάδων, όμωσ τα ίδια δεν είναι προετοιμαςμζνα κατάλλθλα για να τισ 

αναλάβουν. Απαιτείται, λοιπόν, βακιά κατανόθςθ των περιοριςμϊν που ζχουν τα 

άτομα αυτά ςε πρότυπα Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ από τθν πλευρά του 

Συμβοφλου (Σιδθροποφλου-Δθμακάκου, 2003) που εφαρμόηει το κεςμό του 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, ειδικά ςε ςχολεία Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ. 

Επίλογοσ 

Ολοκλθρϊνοντασ το δεφτερο κεφάλαιο τθσ παροφςθσ εργαςίασ και ζχοντασ 

αναφερκεί ςτθ Συμβουλευτικι και τθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι, κατανοοφμε 

ότι θ ςυμβουλευτικι διαδικαςία, ςε όποιο πλαίςιο και αν πραγματοποιείται απαιτεί 

καλά προετοιμαςμζνουσ και ενιμερουσ ςυμβοφλουσ, που να εφαρμόηουν 

επιτυχθμζνα τισ τεχνικζσ τθσ Συμβουλευτικισ, να προςπακοφν να υλοποιοφν τουσ 

ςτόχουσ τθσ και να είναι πάνω από όλα να είναι ικανοί. Αναφερόμενοι δε ςτθν 

Επαγγελματικι Συμβουλευτικι και ειδικότερα όταν αυτι εφαρμόηεται ςτο πλαίςιο 

των Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων ςτα παραπάνω ςτοιχεία επιβάλλεται να προςτεκοφν 

και θ εφαρμογι των βαςικϊν αρχϊν τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ 

 

Ειςαγωγή 

Θ πολυπολιτιςμικότθτα που αποτελεί πλζον φαινόμενο πολλϊν κοινωνιϊν κακιςτά 

τθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι απαραίτθτθ ςε κάκε οργανιςμό και ειδικότερα ςε 

αυτοφσ που φοιτοφν μακθτζσ από άλλεσ χϊρεσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτα Διαπολιτιςμικά 

Σχολεία. Θ Συμβουλευτικι ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία καλείται να ςυμβάλλει και 

ςε μία από τισ πιο ςθμαντικζσ επιλογζσ του ανκρϊπου, αυτισ του Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ. Με τθν αποςαφινιςθ των όρων που χρθςιμοποιοφνται 

γενικότερα ςτθν Επαγγελματικι Συμβουλευτικι, κακϊσ και το κεςμικό πλαίςιο 

εφαρμογισ του μακιματοσ Σ.Ε.Ρ. κα αςχολθκοφμε ςτο παρόν κεφάλαιο. Ρολφ 

ςθμαντικι είναι θ καταγραφι των προβλθμάτων (κορφβων) που καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν οι Σχολικοί Σφμβουλοι ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία και θ αναφορά 

ςε ςυγκεκριμζνεσ διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ που οφείλει να καλλιεργεί, ζνασ 

Διαπολιτιςμικόσ Σφμβουλοσ.  

3.1  Η ζννοια τησ υμβουλευτικήσ ταδιοδρομίασ 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ είναι να διευκολφνει τα 

άτομα, ϊςτε να ζχουν τθν καλφτερθ δυνατι επαγγελματικι πορεία ςτο δεδομζνο 

κάκε φορά τοπίο τθσ οικονομίασ. Για να ςυμβεί όμωσ αυτό κα πρζπει οι 

ςυμβουλευόμενοι να εξοικειωκοφν με τθν πραγματικότθτα τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ 

εργαςίασ, να γνωρίηουν τα νζα εργαςιακά πρότυπα, αλλά και τουσ νόμουσ 

(τυπικοφσ και άτυπουσ), κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ (Κεδράκα, 2013). Σφμφωνα με 

τθν Κεδράκα (2013): 
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Η Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ ζχει ωσ κεντρικι τθσ ζννοια τθν 

επαγγελματικι ανάπτυξθ του ατόμου από τα πρϊιμα ςτάδια τθσ 

ανάπτυξισ του μζχρι και τθν μετά τθ ςυνταξιοδότθςθ φάςθ τθσ ηωισ. Η 

επαγγελματικι ανάπτυξθ είναι θ εξελικτικι πορεία του ατόμου 

αναφορικά με τον προςανατολιςμό του ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ, ςυνιςτά 

πορεία ηωισ και αναφζρεται ςτθ διαλεκτικι ςχζςθ ατόμου και εργαςίασ 

που αναπτφςςεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ςφγχρονου 

ανκρϊπου (Herr & Cramer, 1996). Η Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ δε 

διευκολφνει μόνο τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του ατόμου, αλλά 

ενιςχφει και τθν προςωπικι του ανάπτυξθ (Κεδράκα, 2013: 15). 

Τα άτομα που παρζχουν υπθρεςίεσ Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ, μπορεί, 

ανάλογα με τθν κατάρτιςθ τουσ, να είναι (Watts και ςυνεργάτεσ (1994), όπωσ 

παρουςιάηονται ςτον οδθγό του Ε.Κ.Ε.Ρ. (Εκνικό Κζντρο Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ, 2009): 

(α) ψυχολόγοι, θ κατάρτιςθ των οποίων ςτθ Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ, 

υποτίκεται ότι ιταν ενςωματωμζνθ ςτθν ευρεία κατάρτιςθ τουσ ςτθν 

ψυχολογία ι ψυχολόγοι οι οποίοι ςυμμετείχαν ςε επιπρόςκετθ κατάρτιςθ 

μικρισ διάρκειασ ςυναφι με το αντικείμενο, 

(β) δάςκαλοι, οι οποίοι μπορεί να διεξάγουν τα κακικοντα τουσ ωσ Σφμβουλοι 

Σταδιοδρομίασ μαηί με τα διδαςκαλικά τουσ κακικοντα, ζχοντασ λάβει, μικρισ 

διάρκειασ, επιπρόςκετθ κατάρτιςθ ι δάςκαλοι οι οποίοι μπορεί να ζλαβαν 

πιο εκτεταμζνθ κατάρτιςθ, ςυχνά όμωσ λειτουργοφν ωσ Σφμβουλοι 

Εκπαίδευςθσ και όχι ωσ εξειδικευμζνοι Σφμβουλοι Σταδιοδρομίασ, 

(γ) διοικθτικό προςωπικό ςτον τομζα τθσ αγοράσ εργαςίασ, θ ενδοχπθρεςιακι 

κατάρτιςθ των οποίων μπορεί να εςτιάηεται ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, 

περιλαμβανομζνων κεμάτων όπωσ θ αςφάλιςθ, θ ανεργία και θ παροχι 

υπθρεςιϊν ςε άτομα που αναηθτοφν εργαςία και ςε εργοδότεσ (π.χ. 

τοποκζτθςθ ςε εργαςία) κ.ο.κ. 

Στο πλαίςιο τθσ Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμοφ ςτα ελλθνικά ςχολεία, 

Σφμβουλοι Σταδιοδρομίασ καλοφνται να γίνουν οι κακθγθτζσ, που ςε κάποιεσ 
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περιπτϊςεισ δεν ζχουν λάβει καμία επιπρόςκετθ κατάρτιςθ ςε κζματα 

Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ. 

3.2 Η ζννοια του Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 

Σε μερικζσ περιπτϊςεισ θ Επαγγελματικι Συμβουλευτικι χρθςιμοποιείται αντί του 

όρου Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ. Ππωσ αναφζρει ο Καςςωτάκθσ (2004), θ 

Επαγγελματικι Συμβουλευτικι ζχει περιςςότερο ψυχολογικι χροιά και αναφζρεται 

ςτισ διαδικαςίεσ υποβοικθςθσ του ατόμου και τθσ λιψθσ αποφάςεων, ενϊ ςτο 

πεδίο του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ υπειςζρχονται και άλλα ηθτιματα 

που αφοροφν ςτον τομζα τθσ Οικονομίασ και τθσ Απαςχόλθςθσ. 

Θ ζννοια του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ ι τθσ Επαγγελματικισ 

Κακοδιγθςθσ περιλαμβάνει οργανωμζνεσ και ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ, 

ςχεδιαςμζνεσ να βοθκιςουν το άτομο ςε διάφορεσ πλευρζσ τθσ Επαγγελματικισ 

του Ανάπτυξθσ, ξεκινϊντασ από τθ ςχολικι αρχικά, και τθν Επαγγελματικι 

Κατεφκυνςθ αργότερα που κα ακολουκιςει, τθν είςοδό του ςτθν ενεργό ηωι, τθν 

προςαρμογι του ςε αυτι και τισ πικανζσ μεταγενζςτερεσ αλλαγζσ ςτθν 

Επαγγελματικι του δραςτθριότθτα. 

Σφμφωνα με τον Κάντα (1996), ζνα πρόγραμμα Επαγγελματικισ Κακοδιγθςθσ 

βοθκά το άτομο να γνωρίςει τον εαυτό του και τισ δυνατότθτζσ του, τον κόςμο τθσ 

εργαςίασ και τισ εξελίξεισ που τθν επθρεάηουν και γενικότερα να αποκτιςει 

πλθροφορίεσ που κα το βοθκιςουν να ενταχκεί και να εξελιχκεί ςτθν αγορά 

εργαςίασ. 

Ο Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ είναι ενεργόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

επαγγελματικισ ηωισ του ατόμου και οι ςυμβουλευόμενοι μπορεί να είναι 

(Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ., 2015): 

 μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,  

 φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ, 

 άνεργοι που επικυμοφν να ενταχκοφν ι να επανενταχκοφν ςτθν αγορά 

εργαςίασ,  

 εργαηόμενοι που αναηθτοφν αλλαγι καριζρασ και δια βίου διαχείριςθ τθσ 

ςταδιοδρομίασ τουσ, 
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 γονείσ ποφ ηθτοφν βοικεια ςτο να κατανοιςουν τισ ανάγκεσ των εφιβων, 

αλλά και να καταφζρουν να τουσ ςτθρίξουν ςτισ αποφάςεισ τουσ,  

 ειδικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ (ΑΜΕΑ, μετανάςτεσ κ.λπ.). 

Θ Συμβουλευτικι ςτον Επαγγελματικό Τομζα αποτελεί ουςιαςτικι διαδικαςία που 

κακορίηει και ςυμβάλει ςτθν ομαλι εξζλιξθ του ατόμου, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

εφαρμόηεται, αρχικό ςτα ςχολεία ι ςτθν μετζπειτα Επαγγελματικι Σταδιοδρομία 

του ατόμου. Θ ςπουδαιότθτα τθσ Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμοφ, 

απαιτεί από τουσ Συμβοφλουσ Σταδιοδρομίασ κάποιεσ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ και 

προςόντα, όπωσ παράδειγμα θ γνϊςθ των κεωριϊν Επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. 

3.3 Δεξιότητεσ και προςόντα άςκηςησ Επαγγελματικήσ υμβουλευτικήσ 

Για τθν άςκθςθ τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ, απαιτοφνται οριςμζνεσ 

ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ και προςόντα, που ςφμφωνα με τον NCDA (National Career 

Development Association), κατατάςςονται ςτουσ παρακάτω ζντεκα τομείσ 

(Amundson, Harris-Bowlsbey & Niles 2008: 10-11):  

1. Θεωρία Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ: Θεωρθτικι βάςθ και γνϊςεισ που 

κρίνονται απαραίτθτεσ για επαγγελματίεσ οι οποίοι αςχολοφνται με τθν 

Επαγγελματικι Συμβουλευτικι και τθν Επαγγελματικι Ανάπτυξθ. 

2. Δεξιότθτεσ ατομικισ και ομαδικισ Συμβουλευτικισ: Δεξιότθτεσ 

Συμβουλευτικισ ςε άτομα και ομάδεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν 

αποτελεςματικι Επαγγελματικι Συμβουλευτικι.  

3. Αξιολόγθςθ ατόμων/ομάδων: Δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ ατόμων/ομάδων που 

κρίνονται απαραίτθτεσ για επαγγελματίεσ οι οποίοι αςχολοφνται με τθν 

Επαγγελματικι Συμβουλευτικι.  

4. Ρλθροφορίεσ/πθγζσ: Βάςθ πλθροφοριϊν/πθγϊν και γνϊςεισ που είναι 

απαραίτθτεσ για επαγγελματίεσ οι οποίοι αςχολοφνται με τθν Επαγγελματικι 

Συμβουλευτικι.  

5. Ρροϊκθςθ, διαχείριςθ και εφαρμογι προγράμματοσ: Απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ 

για τθν ανάπτυξθ, τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθ διαχείριςθ αναλυτικϊν 

προγραμμάτων Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ ςε ποικίλα περιβάλλοντα. 

6. Κακοδιγθςθ, διαβοφλευςθ και βελτίωςθ απόδοςθσ: Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

που κρίνονται απαραίτθτεσ για να διευκολφνουν άτομα και οργανιςμοφσ να 
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ακολουκιςουν αποτελεςματικά τθ διαδικαςία Επαγγελματικισ 

Συμβουλευτικισ και Ανάπτυξθσ.  

7. Ανομοιογενείσ πλθκυςμοί: Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ 

για τθ διαδικαςία τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ και Ανάπτυξθσ ςε 

ανομοιογενείσ πλθκυςμοφσ. 

8. Εποπτεία: Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν κριτικι 

αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του ςυμβοφλου, τθ διατιρθςθ και βελτίωςθ των 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και τθν αναηιτθςθ βοικειασ για άλλουσ (όταν 

χρειάηεται) ςτθν Επαγγελματικι Συμβουλευτικι. 

9. Δεοντολογικά/νομικά ηθτιματα: Βάςθ πλθροφοριϊν και γνϊςεισ που 

χρειάηονται για τθν εφαρμογι τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ ςτο 

πλαίςιο τθσ δεοντολογίασ και του νόμου.  

10. Ζρευνα/αξιολόγθςθ: Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ για 

τθν κατανόθςθ και τθ διεξαγωγι ζρευνασ και αξιολόγθςθσ ςτθν 

Επαγγελματικι Συμβουλευτικι και ςτθν Ανάπτυξθ.  

11. Τεχνολογία: Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ προκειμζνου 

να αξιοποιθκεί θ τεχνολογία ςτθν παροχι υποςτιριξθσ ςε άτομα για τον 

επαγγελματικό τουσ ςχεδιαςμό (Amundson, Harris-Bowlsbey & Niles 2008). 

Πλεσ οι παραπάνω δεξιότθτεσ είναι απαραίτθτεσ ςτθν Επαγγελματικι 

Συμβουλευτικι, αλλά αξίηει να εςτιάςουμε ςε αυτι που αναφζρεται ςε 

ανομοιογζνειεσ πλθκυςμοφσ, όπου ο Σφμβουλουσ πρζπει να ζχει ειδικζσ γνϊςεισ 

και δεξιότθτεσ προκειμζνου να ςυμμετζχει ςε μία Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι 

διαδικαςία. Αναφερόμενοι δε ςτον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό ςτο πλαίςιο 

των Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων ο Σφμβουλοσ καλείται να υπθρετιςει δυο 

ςθμαντικοφσ ρόλουσ, του Σφμβουλου και του Κακθγθτι και κυρίωσ το ρόλο του 

ανκρϊπου που κα διαγνϊςει όλα τα προβλιματα που ςχετίηονται με τθν επιλογι 

επαγγζλματοσ, όπωσ ψυχολογικά, κρθςκευτικά, πολιτιςμικά και κοινωνικά (Κάντασ, 

2003). 

3.4 Σο μάθημα του χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςτα χολεία.  

Αυτό που πρζπει να διευκρινιςτεί και είναι πολφ ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ο 

Σ.Ε.Ρ. (Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ) δεν είναι μάκθμα που 
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διδάςκεται, αλλά κεςμόσ που εφαρμόηεται. Δεν πρζπει να γίνεται λόγοσ για 

«διδαςκαλία του Σ.Ε.Π.», αλλά για τθν «εφαρμογι του Σ.Ε.Π.», αφοφ αποτελεί 

«κεςμό επικοφρθςθσ του ανκρϊπου» (Ο.Ε.Δ.Β. 2010). Θ εφαρμογι του ΣΕΡ ςε όλα 

τα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ ι μθ εκπαίδευςθσ ακολουκεί τθν ίδια νομοκεςία και 

εφαρμόηεται ςτο ίδιο πλαίςιο. 

Θ ειςαγωγι και θ εφαρμογι του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ ςτθν 

εκπαίδευςθ, ειδικότερα ςτα μζςα του 19ου αιϊνα με τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ 

φοίτθςθσ παιδιϊν και εφιβων και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ που εμφανίςτθκε ςε 

πολλζσ χϊρεσ μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο πόλεμο, ζγινε επιτακτικι ανάγκθ 

(Σιδθροποφλου-Δθμακάκου, 2008). 

Ειδικότερα ςτισ μζρεσ μασ υπάρχουν μία ςειρά όρων που κακορίηουν το πλαίςιο 

εκείνο που επθρεάηει και κακιςτά επιτακτικι ανάγκθ τθν εφαρμογι του Σ.Ε.Ρ.. 

Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν Κοςμίδου-Hardy (2007: 189), αυτοί οι όροι είναι: 

 Θ μορφι που προςλαμβάνει το κοινωνικό ςφςτθμα με τισ ςυγκεκριμζνεσ του 

δομζσ, τα ιςτορικά και πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά του. 

 Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. 

 Θ πορεία και οι προοπτικζσ τθσ οικονομίασ. 

 Θ επιτάχυνςθ του ρυκμοφ των κοινωνικοοικονομικϊν αλλαγϊν. 

 Οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ για εκπαιδευμζνο/καταρτιςμζνο προςωπικό. 

 Θ παγκοςμιοποίθςθ και οι επιπτϊςεισ τθσ.  

Οι περιςςότεροι από τουσ παραπάνω όρουσ που αναφζρει θ Κοςμίδου-Hardy, 

ζχουν ςχζςθ με τισ αλλαγζσ που προκφπτουν από τισ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν και 

με το φαινόμενο τθσ πολυπολυτιςμικότθτασ που χαρακτθρίηει άλλωςτε και τθν 

ελλθνικι κοινωνία και τθν ελλθνικι εκπαίδευςθ, αφοφ το 10% περίπου του 

ςυνόλου των μακθτϊν των ελλθνικϊν ςχολείων είναι «αλλοδαποί» μακθτζσ 

(Κεςίδου, 2009). 

Στθν Ελλάδα (όπωσ αναφζρεται και ςτο βιβλίο για τον κακθγθτι, «Σχεδιάηω το 

μζλλον μου, Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ») και ειδικότερο ςτον χϊρο 

τθσ εκπαίδευςθσ, εμφανίηεται πρϊτθ φορά το 1953, όπου κακιερϊνεται ωσ μάκθμα 

ςτθ Σχολι Επιμόρφωςθσ των Δαςκάλων, με ςτόχο «… τθν ανίχνευςθ των κλίςεων 
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και καταλλθλοτιτων και τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερομζνου για τα 

επαγγζλματα» (Ο.Ε.Δ.Β., 2010: 9). 

Ο κεςμόσ Συμβουλευτικι-Ρροςανατολιςμόσ, ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 

εφαρμόηεται ςτθν Γϋ Γυμναςίου με ςκοπό, όπωσ αναφζρεται ςτον Ν.309/1976 «… 

να βοθκιςει το μακθτι ςτθν εκλογι τθσ ςχολικισ και επαγγελματικισ κατεφκυνςθσ 

με βάςθ τισ ικανότθτεσ και τισ κλίςεισ του» (Ο.Ε.Δ.Β., 2010: 9). 

Ο Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ (Σ.Ε.Ρ.) εφαρμόηεται αρχικά 

πειραματικά και, διευρυνόμενοσ το 1985, επεκτείνεται ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο, 

με τον Νόμο 1566/1985, άρκρο 37, που ορίηει ότι: 

Ο ςχολικόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ (Σ.Ε.Π.) ςτοχεφει ιδίωσ 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν, ςτθν πλθροφόρθςι 

τουσ για τισ επαγγελματικζσ διεξόδουσ, ςτθν ενθμζρωςι τουσ για τα 

μεταβατικά ςτάδια προσ τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ και ςτθν 

αρμονικι ζνταξι τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο. (Ν.1566/1985:2575). 

Με τον Νόμο 2525/1997 για τθ κεςμοκζτθςθ του Ενιαίου Λυκείου ορίηεται ωσ ζνασ 

από τουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ “θ καλλιζργεια δεξιοτιτων που κα 

διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ” (Ν. 2525/1997:6677) και γίνεται 

προςπάκεια ςυςτθματικισ οργάνωςθσ τθσ Συμβουλευτικισ βοικειασ των μακθτϊν 

με τθ δθμιουργία νζων δομϊν, όπωσ τθν ίδρυςθ του Εκνικοφ Κζντρου 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Κ.Ε.Ρ.), των Κζντρων Συμβουλευτικισ και 

Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ) τα δφο ορίηονται ωσ πρότυπα ζνα ςτο Υπουργείο 

Ραιδείασ και ζνα ςτο Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (Ρ.Ι.) και τθν ίδρυςθ ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Γραφείων Συμβουλευτικισ και 

Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΓΑ.Σ.Ε.Ρ.). Συγκεκριμζνα θ 

λειτουργία του Σ.Ε.Ρ. ςυμπλθρϊνεται με νζεσ δραςτθριότθτεσ εκεί που 

προβλζπεται θ εφαρμογι του κεςμοφ, όπωσ ςτθν Γ’ Γυμναςίου και ςτθν Α’ ενιαίου 

λυκείου (1ο ΚΕ.ΣΥ.Ρ Νεάπολθσ, 2010). 

Με τον Νόμο 2986/2002 τα ΚΕ.ΣΥ.Ρ και ΓΑ.Σ.Ε.Ρ. αποτελοφν πλζον μόνιμουσ 

κεςμοφσ ςτθ νζα διοικθτικι δομι τθσ Ρεριφερειακισ Εκπαίδευςθσ. Θ πολιτεία 

αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ επζκταςθσ του κεςμοφ, κζλοντασ να καλφψει τισ 
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ανάγκεσ όλων των μακθτϊν και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κετικι λειτουργία των νζων 

δομϊν, προτείνει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν υποςτιριξθ και χρθματοδότθςθ αυτισ 

τθσ ανάπτυξθσ. Ραράλλθλα, με τθν υπ’ αρ. 130807/Γ2/5.12.2002 Υπουργικι 

Απόφαςθ αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία Γραφείων Σφνδεςθσ με τθν Αγορά Εργαςίασ 

και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΓΑ.ΣΥ.) ςτα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ και ορίςτθκε ο ςκοπόσ και οι ειδικότεροι ςτόχοι των 

γραφείων, τα οποία άρχιςαν να λειτουργοφν ςταδιακά από το 2003 (τα ΓΑ.ΣΥ. 

καταργικθκαν το 2010 και το 2011 τα ΓΑ.ΣΕΡ.) (Σιδθροποφλου-Δθμακάκου, 2008).  

Πςον αφορά τθν παροχι τθσ Συμβουλευτικισ βοικειασ προσ τουσ μακθτζσ 

οργανϊνεται ςε τρία επίπεδα (1ο ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Νεάπολθσ, 2010): 

1. Στο 1ο επίπεδο είναι θ Εφαρμογι του κεςμοφ Σ.Ε.Ρ. ςτθν τάξθ ωσ «μάκθμα» 

(άρκρα 37, 38, 39 του Ν. 1566/85, άρκρο 10 Ν. 2525/1997). Ο κεςμόσ του 

Σ.Ε.Ρ. εφαρμόηεται: ςε όλθ τθ ςχολικι χρονιά, ςτθν Γ’ Γυμναςίου, για μία (1) 

ϊρα τθν εβδομάδα και για 2 ϊρεσ τθν εβδομάδα ςτθν Α’ τάξθ Επαγγελματικοφ 

Λυκείου και για μία ϊρα ςτθν Α’ τάξθ Γενικοφ Λυκείου μόνο κατά το 2ο 

εξάμθνο.  

2.  Σε 2ο επίπεδο παρζχεται ςυςτθματικι βοικεια με Ατομικι Συμβουλευτικι & 

Ρλθροφόρθςθ ςε ειδικό χϊρο των ςχολείων ςτα οποία ζχουν ιδρυκεί και 

λειτουργοφν τα Γραφεία Σ.Ε.Ρ. (ΓΑ.Σ.Ε.Ρ.).  

3. Στο 3ο επίπεδο γίνεται πιο ςυςτθματικι βοικεια με Ατομικι Συμβουλευτικι & 

Ρλθροφόρθςθ ςτα ΚΕ.ΣΥ.Ρ., με κακοριςμζνθ ςυνάντθςθ-ςυηιτθςθ με τουσ 

μακθτζσ για κζματα που ςχετίηονται με τθν επιλογι ςπουδϊν και 

επαγγζλματοσ, με παραπομπι από τουσ Κακθγθτζσ Σ.Ε.Ρ. και τουσ Διευκυντζσ 

των Σχολικϊν Μονάδων. Τα ςτελζχθ που υπθρετοφν ςτα ΚΕ.ΣΥ.Ρ. αςχολοφνται 

με τθ ςυνολικι πορεία του κεςμοφ Σ.Ε.Ρ. ςε επίπεδο Νομοφ με κακικοντα 

όπωσ, οργάνωςθ επιμόρφωςθσ των Κακθγθτϊν Σ.Ε.Ρ., ενθμερωτικζσ 

εκδθλϊςεισ για τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ, ανάπτυξθ των Ρρογραμμάτων 

Αγωγισ Σταδιοδρομίασ κ.ά. 

Να ςθμειωκεί ότι οι Κακθγθτζσ Σ.Ε.Ρ. που εφαρμόηουν τον κεςμό ςτθ Σχολικι 

Μονάδα διδάςκουν καταρχιν το αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ τουσ και μετά το 

«μάθημα» Σ.Ε.Ρ., ενϊ οι Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ Σ.Ε.Ρ. που υπθρετοφν ςτα 
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ΓΑ.Σ.Ε.Ρ., διακζτουν το ιμιςυ του ωραρίου τουσ για τθν Ατομικι Συμβουλευτικι 

των μακθτϊν και το υπόλοιπο για τθν εφαρμογι του Σ.Ε.Ρ. και τθ διδαςκαλία 

μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ τουσ (1ο ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Νεάπολθσ, 2010).  

3.5 Οι ςτόχοι του .Ε.Π. 

Διεκνϊσ οι ςτόχοι του Σ.Ε.Ρ., που ζχει ωσ κφριο ςκοπό τθν παροχι βοικειασ προσ 

τουσ μακθτζσ κατά τα διάφορα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ τουσ είναι οι εξισ τζςςερεισ, 

ςφμφωνα με τθν Κοςμίδου-Hardy (2007: 192): 

1. Θ αυτογνωςία, που αφορά ςτθ διαδικαςία ςτιριξθσ του μακθτι ςτθν 

προςπάκεια του για αυτοεξερεφνθςθ και ςτθν παροχι ευκαιριϊν για τθν 

ανάπτυξθ των δυνατοτιτων του. 

2. Θ πλθροφόρθςθ, θ οποία κατά τρόπο παιδαγωγικό και αναπτυξιακό 

ενκαρρφνει το μακθτι να αναπτφξει ο ίδιοσ ζναν περιςςότερο ενεργό ρόλο 

ςτθν αναηιτθςθ και κριτικι ανάγνωςθ των πλθροφοριϊν και τθσ κοινωνικισ 

πραγματικότθτασ, και όχι απλι και μθχανικι παροχι πλθροφοριϊν. 

3. Θ λιψθ απόφαςθσ. Θ Συμβουλευτικι για τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ του 

ςτόχου μζςω εξελικτικισ διαδικαςίασ, επιδιϊκει να βοθκιςει το μακθτι να 

παίρνει αποφάςεισ που αφοροφν ςτθν Επαγγελματικι του Σταδιοδρομία, 

αλλά και ςτθν ίδια του τθ ηωι, κατά τρόπο ϊριμο και ικανοποιθτικό. 

4. Θ μετάβαςθ των νζων ςτθ ηωι του ενιλικα, μία δφςκολθ διαδικαςία που 

ςκοπόσ του Σ.Ε.Ρ. είναι θ προετοιμαςία των νζων για τθν ομαλι και δυναμικι 

ζνταξθ τουσ ςτθν κοινωνία. 

Αναφερόμενοι ειδικότερα και με βάςθ το Διακεματικό Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν του Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Σ.Ε.Ρ.) ςφμφωνα με το 

Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (2015), οι άξονεσ γνωςτικοφ αντικειμζνου πάνω ςτουσ 

οποίουσ κινείται θ εφαρμογι του Σ.Ε.Ρ. είναι η γνϊςη του εαυτοφ, η γνϊςη του 

κόςμου και το άτομο μζςα ςτον κόςμο. Για κάκε ζναν από αυτοφσ τουσ άξονεσ οι 

γενικοί ςτόχοι, ςε επίπεδο γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων, ςφμφωνα με το 

Διακεματικό Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Σχολικοφ Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ (Σ.Ε.Ρ.) (Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, 2015) είναι: 
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 Γνϊςη του εαυτοφ, όπου ςε αυτό τον άξονα οι μακθτζσ επιδιϊκεται να 

κατανοιςουν και να εκτιμιςουν τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ 

τουσ, τα ενδιαφζροντα και τισ αξίεσ, τισ ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ 

τουσ, να αντιμετωπίηουν με κετικι ςτάςθ τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν 

ςτθ ηωι τουσ, να ςχεδιάηουν το μζλλον τουσ και να ιεραρχοφν τα ςχζδια 

τουσ, να γνωρίηουν τθ διαδικαςία που ακολουκείται ςτθ λιψθ 

απόφαςθσ, να αξιοποιοφν το δυναμικό τουσ ςτθ διαδικαςία των 

εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν επιλογϊν. 

 Γνϊςη του κόςμου, άξονασ ςτον οποίο οι μακθτζσ επιδιϊκεται να 

αξιοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ όςον αφορά τθν πλθροφόρθςθ τουσ, να 

ζλκουν ςε επαφι με επαγγελματικοφσ χϊρουσ και επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ, να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, 

να ςχθματίηουν ςφαιρικι εικόνα για τον κόςμο τθσ εργαςίασ, τισ 

εξελίξεισ του και το ςφγχρονο εργαςιακό περιβάλλον, να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ. 

 Στον άξονα τα άτομα μζςα ςτον κόςμο, οι μακθτζσ επιδιϊκεται να 

ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ςυνεργαςία και 

επικοινωνία με άλλα άτομα, να διερευνοφν τισ δυνατότθτεσ 

εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, να 

πλθροφορθκοφν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ςπουδϊν και εργαςίασ ςτθν 

τοπικι και παγκόςμια κοινότθτα, να αντιλθφκοφν τθ ςχζςθ μεταξφ 

ςχολείου και ευρφτερθσ κοινωνίασ, να προβλθματιςτοφν για τον ρόλο 

των ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων ςτισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ 

επιλογζσ, να καλλιεργοφν επαγγελματικι ςυνείδθςθ, να επεξεργάηονται 

εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ πλθροφορίεσ και να παρακολουκοφν 

τθν πραγματοποίθςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςτο διαδίκτυο. 

Επομζνωσ, οι ζννοιεσ που πρζπει να προςεγγιςτοφν είναι αυτζσ των αξιϊν, των 

ενδιαφερόντων τθσ προςωπικότθτασ, τθσ οικονομίασ, τθσ τεχνολογίασ, τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, των ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων και αυτό γίνεται μζςα από 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ καταγραφι των χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ, θ 
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ςφνταξθ επαγγελματικισ μονογραφίασ και γενικότερα επιλζγονται ποικίλεσ μζκοδοι 

για τθν επίτευξθ των γενικϊν και ειδικϊν ςτόχων, με επίκεντρο πάντα το μακθτι. 

3.6 Οι ςχολικοί φμβουλοι Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 

Πςον αφορά τθν ανάκεςθ τθσ εφαρμογισ του Σ.Ε.Ρ. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ 

Γ7/788500/07-09-05 και ζχοντασ λάβει υπόψθ διατάξεισ προθγοφμενων άρκρων, 

ορίηεται ότι: 

 Θ ανάκεςθ τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ Σ.Ε.Ρ. γίνεται ςε ζναν εκπαιδευτικό 

ανά ςχολικι μονάδα. Αν θ ανάκεςθ των ωρϊν υπερβαίνει τισ τζςςερεισ ϊρεσ 

είναι δυνατι θ ανάκεςθ και ςε δεφτερο εκπαιδευτικό. 

 Στισ ςχολικζσ μονάδεσ που λειτουργεί Γραφείο Σ.Ε.Ρ., θ εφαρμογι του κεςμοφ 

του Σ.Ε.Ρ. ανατίκεται εξ ολοκλιρου ςτον εκπαιδευτικό που υπθρετεί ςε αυτό. 

 Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ θ εφαρμογι του Σ.Ε.Ρ. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ανατίκεται υποχρεωτικά ςε 

επιμορφωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ που εφαρμόηουν τον κεςμό τουλάχιςτον 

τθν τελευταία τριετία (ςτθν τάξθ ι/και ςτισ δομζσ Σ.Ε.Ρ.). Θ ανάκεςθ γίνεται 

με ςειρά προτεραιότθτασ (Παράρτημα 2). 

 Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να καλφπτουν τισ 

παραπάνω προχποκζςεισ, θ εφαρμογι του κεςμοφ ανατίκεται ςτον 

εκπαιδευτικό που επιδεικνφει το μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τον κεςμό του 

Σ.Ε.Ρ. 

 Στον εκπαιδευτικό που κα εφαρμόςει τον Σ.Ε.Ρ. ανατίκενται οι ϊρεσ 

διδαςκαλίασ ωσ εξισ: πρϊτα οι ϊρεσ εφαρμογισ Σ.Ε.Ρ. και ςτθ ςυνζχεια οι 

ϊρεσ μακθμάτων. 

Οι κακθγθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ που εφαρμόηουν τον κεςμό του Σ.Ε.Ρ., είναι 

ςτθν ουςία κακθγθτζσ οποιουδιποτε γνωςτικοφ αντικειμζνου, που διακρίνονται 

από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ επειδι δεν περιορίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ απλά ςτον 

διανομζα τθσ γνϊςθσ, αλλά επιδιϊκουν να προςεγγίςουν τουσ μακθτζσ τουσ. Για να 

είναι όμωσ ο εκπαιδευτικόσ «επιτυχθμζνοσ κακθγθτισ Σ.Ε.Π.» κα πρζπει να ζχει ωσ 

ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ανοιχτοφ ςχολείου, δθμοκρατικοφ, που μπορεί να 
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δθμιουργιςει τον μελλοντικό πολίτθ, οποίοσ κα μπορεί να αντιμετωπίςει τα 

προβλιματα του καιροφ ενεργά (Λαγουδάκοσ, 2014). 

Κλείνοντασ, τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα και όπωσ αναφζρεται και ςε μελζτεσ του 

Οργανιςμοφ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν (Ο.ΕΡ.ΕΚ), αναφορικά με τθ λειτουργία 

του μακιματοσ του Σ.Ε.Ρ. ςτο ςχολείο, το ςθμαντικότερο εφρθμα είναι το γεγονόσ 

ότι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν επωμιςτεί αυτό το ζργο ζχουν μια ςχετικά κετικι 

ςτάςθ για τον τρόπο που λειτουργεί, για τον ρόλο που καλείται να παίξει ςτο 

μζλλον των μακθτϊν, κακϊσ και για τθ κζςθ των ίδιων μζςα ςτο ευρφτερο 

εκπαιδευτικό πλαίςιο. Θεωροφν επίςθσ, ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των άμεςα 

εμπλεκομζνων (μακθτζσ), αλλά και γονείσ ζχουν μια πολφ κετικι ςτάςθ απζναντι 

ςτο μάκθμα και ςτον ρόλο που αυτό διαδραματίηει ςτθν μελλοντικι τουσ 

επαγγελματικι εξζλιξθ (Ο.ΕΡ.ΕΚ., 2007). 

Αυτό όμωσ που παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν εφαρμογι των Ρρογραμμάτων 

Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ (ΣΥ.Ρ.) είναι οι ςφμβουλοι-εκπαιδευτικοί 

που αναλαμβάνουν τον δφςκολο αυτό ρόλο, που ςτθν περίπτωςθ των 

Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων καλοφνται να λφςουν μία ςειρά προβλθμάτων που 

άμεςα ι ζμμεςα επθρεάηουν τόςο τθ δικι τουσ επικοινωνία με τουσ μακθτζσ, όςο 

και τισ επαγγελματικζσ επιλογζσ των μακθτϊν τουσ. 

3.7 Δυςκολίεσ ςτη υμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό ςτα 

Διαπολιτιςμικά χολεία (Προβλήματα μαθητϊν Διαπολιτιςμικϊν χολείων) 

Για να μπορζςει ο εκπαιδευτικόσ να εφαρμόςει τθ Συμβουλευτικι και τον 

Ρροςανατολιςμό ςτα ςχολεία τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να είναι 

ικανόσ να ςυνδυάςει τουσ ςτόχουσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ 

Συμβουλευτικισ – Ρροςανατολιςμοφ, να γνωρίηει τα προβλιματα που εντοπίηονται 

ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ των μακθτϊν κακϊσ και τισ δυςκολίεσ που εντοπίηονται 

ςε κάκε διαπολιτιςμικι επικοινωνία.  

Τα γενικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι «ξζνοι» μακθτζσ, αλλά και οι 

μετανάςτεσ κατά τθν υποδοχι και τθ διαμονι ςτθν Ελλάδα είναι ο αποχωριςμόσ 

από τουσ δικοφσ τουσ και θ ανθςυχία για τθν κατάςταςθ των μελϊν τθσ οικογενείασ 

τουσ, προβλιματα γλϊςςασ που εντείνει τα προβλιματα ζνταξθσ, εποχικι και 
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αναςφάλιςτθ εργαςία, ρατςιςτικζσ και ξενοφοβικζσ ςυμπεριφορζσ μερίδασ του 

γθγενοφσ πλθκυςμοφ και όλα αυτά ζχουν αντίκτυπο ςτθν ψυχολογικι τουσ 

κατάςταςθ (Σιδθροποφλου-Δθμακάκου, 2003). Τα άτομα αυτά απειλοφνται με 

κοινωνικό αποκλειςμό εγκλωβίηονται ςε καταςτάςεισ καταπάτθςθσ των κοινωνικϊν 

τουσ δικαιωμάτων, κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ και ςτιγματιςμοφ, εκπαιδευτικϊν 

και μορφωτικϊν περιοριςμϊν, κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν αδιεξόδων 

(Φακιόλασ, 2002). 

Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ, θ φπαρξθ μεταναςτϊν ζχει επθρεάςει τθ ςφνκεςθ του 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ και όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του Ινςτιτοφτου 

Ραιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Ρ.Ο.Δ.Ε., 2007) για το 

ςχολικό ζτοσ 2005-2006 και 2006-2007 το ποςοςτό των παλιννοςτοφντων και 

αλλοδαπϊν μακθτϊν που φοιτοφν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, ανζρχεται ςτο 9,7% (Κεςίδου, 2009). 

Αναφορικά με τα προβλιματα που εντοπίηονται γενικότερα ςτα Διαπολιτιςμικά 

Σχολεία και αποτελοφν προβλιματα και ςτθν εφαρμογι του κεςμοφ Σ.Ε.Ρ., οι 

ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν παρουςιάηουν αρκετά ενδιαφζροντα 

αποτελζςματα. 

Θ ζρευνα που πραγματοποίθςε θ Βόντςα (2011), ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ 

διδακτορικισ διατριβισ ςε 73 φιλολόγουσ κακθγθτζσ Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων τθσ 

Ελλάδασ κατά τα ςχολικά ζτθ 2007-2008, εκ των οποίων οι 10 δίδαςκαν ςε Τάξεισ 

Υποδοχισ και ςτα Φροντιςτθριακά Τμιματα, ζδειξε ότι κατά το μεγαλφτερο 

ποςοςτό κεωροφν δεδομζνο ότι οι δίγλωςςοι μακθτζσ «υςτεροφν» ςτθ γνϊςθ τθσ 

νεοελλθνικισ γλϊςςασ, αλλά τελικά επιτυγχάνουν τον ςτόχο εκμάκθςθσ τουσ.  

Στθν ερϊτθςθ που αφοροφςε ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ, 

απάντθςαν ότι το πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

απαςχολεί τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ μεταβιβάηουν πολιτιςμικά ςτοιχεία ςτουσ 

μακθτζσ που ζχουν διαφορετικό γλωςςικό και πολιτιςμικό υπόβακρο και 

αιςκάνονται επομζνωσ λίγο ζωσ πολφ μια πολιτιςμικι απόςταςθ από αυτοφσ. 

Επίςθσ, ςχεδόν οι μιςοί εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι ζχουν κάποια γνϊςθ του 

πολιτιςμοφ και των αξιϊν των μακθτϊν τουσ, ενϊ οι υπόλοιποι δθλϊςουν ςχετικι 

άγνοια. Αναφερόμενθ ςτο κομμάτι τθσ γλϊςςασ των μακθτϊν, θ ζρευνα ζδειξε ότι 
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το 56,2% παρατιρθςε ότι δεν υπάρχουν ςτοιχεία οπτικοφ γραμματιςμοφ ςε άλλεσ 

γλϊςςεσ μζςα ι ζξω από τθ ςχολικι τάξθ. Άρα θ γλϊςςα και το διαφορετικό 

πολιτιςμικό υπόβακρο των αλλόγλωςςων μακθτϊν είναι υπαρκτά προβλιματα των 

Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων. 

Αυτό που πρζπει όμωσ να τονιςτεί είναι ότι, ςφμφωνα με τον Μάρκου (1999: 4) «οι 

αλλόφωνοι μακθτζσ φοιτοφν ςτο ςχολείο όχι για να μάκουν τθ γλϊςςα, αλλά για 

τουσ ιδίουσ λόγουσ που φοιτοφν και όλοι οι υπόλοιποι μακθτζσ: για να 

μορφωκοφν», άρα οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να μορφϊςουν τουσ μακθτζσ τουσ 

και όχι να τουσ μάκουν απλά τθν νεοελλθνικι γλϊςςα.  

Ππωσ αναφζρει ο Ραπαχριςτου (2009), ςε μια ςειρά ερευνϊν (Μάρκου, 1997. 

Δαμανάκθσ, 2000. Γκόβαρθσ, 2005 κ.ά.) που πραγματοποιικθκαν, οι εκπαιδευτικοί 

διακατζχονται ςε μεγάλο ι μικρότερο βακμό από εκνοκεντρικζσ και ξενοφοβικζσ 

απόψεισ και ομολογοφν διακρίςεισ ςε βάροσ των πολιτιςμικά διαφερόντων 

μακθτϊν. Αντιμετωπίηουν τουσ αλλόγλωςςουσ μακθτζσ ωσ «άγλωςςουσ», μθ 

δίνοντασ αξία ςτισ εμπειρίεσ και τθ γλϊςςα τουσ, δεν επιτρζπουν τθ μθτρικι 

γλϊςςα των μακθτϊν ςτθν τάξθ (Μάγοσ, 2005) και γενικότερα θ ςχολικι επίδοςθ 

των μακθτϊν επθρεάηεται τόςο από τθ μερολθπτικι τουσ ςυμπεριφορά, όςο και 

από τισ προκαταλιψεισ τουσ (Νάκασ, 1994). 

Μία άλλθ ζρευνα που αξίηει να αναφερκεί είναι αυτι που ςτθρίηεται ςτθ κεωρία 

Αυτοαντίλθψθσ του Super. Τα κεντρικά ςθμεία τθσ κεωρίασ του Super είναι θ ζννοια 

τθσ αυτοαντίλθψθσ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ πραγμάτωςισ τθσ. Σφμφωνα με τθ 

κεωρία αυτι, οι άνκρωποι διαφζρουν ωσ προσ τισ ικανότθτζσ τουσ, τα 

ενδιαφζροντά τουσ και τθν προςωπικότθτά τουσ. Υπάρχουν πζντε ςτάδια (πρότυπα 

ςτάδια) επαγγελματικισ ανάπτυξθσ (τθσ ανάπτυξθσ, τθσ διερεφνθςθσ, του 

καταςταλάγματοσ, τθσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρακμισ). Στθ κεωρία του Super 

ςυναντάμε και τθν ζννοια τθσ Επαγγελματικισ Ωριμότθτασ, που ορίηεται θ 

ετοιμότθτα για τθν επιτζλεςθ των κακθκόντων τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. Θ 

πορεία του ατόμου ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ ολοκλθρϊνεται με τον ςυμβιβαςμό 

ανάμεςα ςτθν αυτοαντίλθψθ και τθν αντικειμενικι πραγματικότθτα 

(Δθμθτρόπουλοσ, 2004. Κάντασ & Χαντηι, 1991. Amudsom et al., 2008). 
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 Πςον αφορά τθν Επαγγελματικι Ωριμότθτα (κεωρία Super), ςε ζρευνα του Δρόςου 

(2007) που πραγματοποιικθκε ςε Αλβανοφσ και Ζλλθνεσ μακθτζσ, βρζκθκε ότι ςτθ 

διάςταςθ τθσ γνϊςθσ των διαφόρων επαγγελμάτων και του κόςμου εργαςίασ 

υπάρχει μία υπεροχι των Ελλινων μακθτϊν. Οι Αλβανοί μακθτζσ ζχουν φτωχότερθ 

επαγγελματικι πλθροφόρθςθ, λόγο περιοριςμζνων προτφπων εργαςίασ και επειδι 

βρίςκονται ςε μία ξζνθ χϊρα με διαφορετικι αγορά εργαςίασ από αυτι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ. Τα ίδια ςχεδόν αποτελζςματα προζκυψαν ςε ζρευνεσ μακθτϊν από 

χϊρεσ τθσ πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ, οι οποίοι εμφάνιςαν ςθμαντικά χαμθλά 

επίπεδα Επαγγελματικισ Ωριμότθτασ (Σιδθροποφλου-Δθμακάκου κ.ά., 2008). 

Ζνα άλλο ςτοιχείο που πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθν εφαρμογι του Σ.Ε.Ρ. ςτα 

Διαπολιτιςμικά Σχολεία είναι το γεγονόσ ότι ενϊ ςτθν Ελλάδα φαίνεται να υπάρχει 

ςφμπτωςθ ςτθν ιεράρχθςθ των επαγγελματικϊν αξιϊν και επαγγελματικϊν 

κινιτρων επιλογισ επαγγζλματοσ Ελλινων και αλλοδαπϊν μακθτϊν, 

παρατθροφνται διαφορζσ ςτισ εκπαιδευτικζσ φιλοδοξίεσ. Οι αλλοδαποί μακθτζσ 

κατευκφνονται ςε Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) και Τεχνικζσ Σχολζσ 

ςε μεγαλφτερο ποςοςτό από ότι οι γθγενείσ μακθτζσ. Επίςθσ, λόγω τθσ ανεπαρκισ 

γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, αποφεφγουν τθ κεωρθτικι κατεφκυνςθ ςτο Λφκειο 

(Γεωργουλζασ κ.ά., 2000. Δρόςοσ & Καςςωτάκθ, 2005. Σακελλαρίδθ, 2001). 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, τα κυριότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μειονοτικοί 

πλθκυςμοί ςε ςχζςθ με τθν Επαγγελματικι τουσ Ανάπτυξθ, ςφμφωνα με τθν 

Σιδθροποφλου-Δθμακάκου (2011), είναι: 

 θ ζλλειψθ αυτογνωςίασ, 

 οι επαγγελματικοί ςτόχοι και αξίεσ που ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με άλλουσ 

ςθμαντικοφσ προςωπικοφσ ςτόχουσ, 

 θ περιοριςμζνθ επαγγελματικι πλθροφόρθςθ, 

 θ ανάγκθ για πρόωρθ εργαςία και δυςκολία ςτον εντοπιςμό και τθν 

αξιολόγθςθ των ευκαιριϊν. 

Ειδικότερα, οι μακθτζσ από μειονότθτεσ, ζχουν χαμθλι αίςκθςθ 

αποτελεςματικότθτασ για επιςτθμονικζσ ι τεχνολογικζσ κατευκφνςεισ. 



 

56 
 

Πταν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ζτοιμοι να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα και τισ 

πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ, δεν ζχουν διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ και 

διαπολιτιςμικι ετοιμότθτα. Για να κεωρθκεί ζνασ εκπαιδευτικόσ διαπολιτιςμικά 

ζτοιμοσ, κα πρζπει να χειρίηεται με άνεςθ και ευχζρεια τα κζματα και τα 

προβλιματα τθσ διαφορετικότθτασ, που προκφπτουν από τθ ςυνφπαρξθ και τθν 

αλλθλεπίδραςθ των διαφόρων πολιτιςμικϊν ομάδων, που ηουν ςε μία χϊρα, ςε μια 

κοινωνία (Ραπαχριςτοσ, 2009). 

Τα προβλιματα που εντοπίηονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ γενικά, αλλά και από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία αποτελοφν 

ουςιαςτικά προβλιματα και των εκπαιδευτϊν που εφαρμόηουν τον κεςμό τθσ 

Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμό. Για να μπορζςουν λοιπόν να ξεπεράςουν 

αυτά τα εμπόδια και να εφαρμόςουν τον κεςμό τθσ Συμβουλευτικισ, επιβάλλεται 

να ζχουν διαπολιτιςμικι ετοιμότθτα και διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ.  

3.8 Οι διαπολιτιςμικζσ δεξιότητεσ του υμβοφλου Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ. 

Ο Σφμβουλοσ Σχολικοφ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ που ςυμμετζχει ςε 

μία Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι παρζμβαςθ, μζςα και ζξω από το ςχολικό 

περιβάλλον, οφείλει ςφμφωνα με τον Κρίβα (1999) και τθ Σιδθροποφλου-

Δθμακάκου (2008: 188-189) να αναπτφξει κάποιεσ διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε 

να: 

 να γνωρίηει τισ διάφορεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ που κινδυνεφουν από τον 

κοινωνικό αποκλειςμό, όπωσ οι αλλόγλωςςοι μακθτζσ, κακϊσ και τα ιδιαίτερα 

κοινωνικά και πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά τουσ,  

 ζχει απόλυτθ ςυναίςκθςθ των εκπαιδευτικϊν, επαγγελματικϊν, νομικϊν και 

κρθςκευτικϊν ηθτθμάτων που απαςχολοφν τθν κάκε ομάδα και να είναι ςε 

κζςθ να τα ςυςχετίςει με τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ, όπωσ θ 

πολλι καλι μθτρικι γλϊςςα των αλλοδαπϊν παιδιϊν, 

 ζχει βακιά γνϊςθ των κεωριϊν και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιεί θ 

Συμβουλευτικι Ψυχολογία, των κεωριϊν Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ και των 

μοντζλων Λιψθσ Απόφαςθσ και να μπορεί, επίςθσ, να παρζχει 
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εξατομικευμζνθ παρζμβαςθ, χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά τα κατάλλθλα 

μζςα, 

 να γνωρίηει τισ δικζσ του αξίεσ, πεποικιςεισ και πωσ αυτζσ επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά του, 

 δθμιουργεί αποτελεςματικι ςχζςθ με τον πελάτθ, 

 κατανοεί τα ςυςτιματα πεποικιςεων, αξιϊν και ςυμπεριφορϊν του 

ςυμβουλευόμενου και να διακρίνει πϊσ θ πολιτιςτικι κλθρονομιά επθρεάηει 

τα πρότυπα τθσ Επαγγελματικισ Σταδιοδρομίασ, τθ Λιψθ Αποφάςεων και τισ 

διακρίςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ, 

 γνωρίηει τθ διαδικαςία χοριγθςθσ και ερμθνείασ, κακϊσ και τουσ 

περιοριςμοφσ των ψυχομετρικϊν εργαλείων Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ, 

 εφαρμόηει ζνα ευζλικτο μοντζλο Συμβουλευτικισ, προςαρμοςμζνο ςτισ 

ανάγκεσ του ςυμβουλευόμενου, 

 χρθςιμοποιεί κατάλλθλο κϊδικα γλωςςικισ επικοινωνίασ, 

 ζχει δεξιότθτεσ για τον αποτελεςματικό χειριςμό εκείνων των παραγόντων 

που μπορεί να επθρεάςουν τθ Συμβουλευτικι διαδικαςία.  

Πλεσ οι παραπάνω δεξιότθτεσ που κεωρθτικά αναλφκθκαν μποροφν να ςυμβάλουν 

ςτθν Διαπολιτιςμικι Επικοινωνία και οι Σφμβουλοι οφείλουν να εκπαιδευτοφν 

προκειμζνου να τισ αποκτιςουν και να τισ εφαρμόςουν ςε κάκε Συμβουλευτικι 

παρζμβαςθ, Διαπολιτιςμικι ι μθ. Για τθν απόκτθςθ αυτϊν των δεξιοτιτων 

εφαρμόηονται κάποια μοντζλα, όπωσ το μοντζλο 3Χ3. Το μοντζλο αυτό προτείνεται 

από τουσ Sue, Arredondo και McDavis (1992) προκειμζνου να αποκτιςουν οι 

Σφμβουλοι βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθν άςκθςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ. 

Ρεριλαμβάνει τρία χαρακτθριςτικά του Συμβοφλου, κακζνα από τα οποία ζχει τρεισ 

διαςτάςεισ (Σιδθροποφλου-Δθμακάκου, 2008: 188). Τα χαρακτθριςτικά αυτά είναι:  

a) Θ ςυνειδθτοποίθςθ των δικϊν του πολιτιςμικϊν αξιϊν και προκαταλιψεων 

ςε ςχζςθ με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και τισ επαγγελματικζσ επιλογζσ 

(Παράρτημα 3) . 
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b) Θ κατανόθςθ των αντιλιψεων που ζχουν οι πολιτιςμικά διαφορετικοί 

πελάτεσ. 

c) Θ ανάπτυξθ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν παρζμβαςθσ. 

Πςον αφορά τισ τρεισ διαςτάςεισ των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν, αυτζσ είναι: 

 Οι ςτάςεισ. Σε επίπεδο ςτάςεων ο Σφμβουλοσ πρζπει να ζχει επίγνωςθ του 

δικοφ του πολιτιςμικοφ υπόβακρου και τθσ πολιτιςτικισ του κλθρονομίασ, 

ςυνειδθτοποίθςθ των προκαταλιψεων του και των δικϊν του ςτερεοτφπων 

κ.ά.. 

 Οι γνϊςεισ. Σε επίπεδο γνϊςεων, ο Σφμβουλοσ πρζπει να ζχει γνϊςθ και 

ζλεγχο του τρόπου με τον οποίο το δικό του φυλετικό και πολιτιςμικό 

υπόβακρο επθρεάηει τθν αντίλθψθ που ζχει διαμορφϊςει για το 

φυςιολογικό και το μθ φυςιολογικό, το αποδεκτό και το μθ αποδεκτό. 

 Οι ικανότητεσ. Σε επίπεδο ικανοτιτων, ο Σφμβουλοσ πρζπει να ζχει τθ 

δυνατότθτα χριςθσ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν και μεκόδων παρζμβαςθσ 

(Σιδθροποφλου- Δθμακάκου, 2008). 

Ο ρόλοσ του Συμβοφλου Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ είναι δφςκολοσ και 

ςθμαντικόσ. Ειδικά ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν προβλιματα που δε αφοροφν 

μόνο ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ, όπωσ ςυμβαίνει και ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία, 

είναι με βεβαιότθτα απαραίτθτοσ και κακοριςτικόσ για τθν ομαλι ζνταξθ των 

μακθτϊν και των οικογενειϊν τουσ ςτο νζο κοινωνικό περιβάλλον.  

3.9 Ο ρόλοσ του Διαπολιτιςμικοφ υμβοφλου  

Ολοκλθρϊνοντασ τθν ενότθτα που αφορά ςτθ Συμβουλευτικι και τον 

Ρροςανατολιςμό ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία και προςπακϊντασ να απαντιςουμε 

ςτο ερϊτθμα ποιοσ είναι τελικά ο ρόλοσ του Διαπολιτιςμικοφ Συμβοφλου κα λζγαμε 

ότι αρχικά είναι να ςυνειδθτοποιιςει και να αποδεχτεί το ρόλο του, 

αναγνωρίηοντασ το φαινόμενο τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και τθσ ανάγκθσ μιασ 

διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ τθσ Συμβουλευτικισ Ραρζμβαςθσ.  

Οι προςεγγίςεισ που υπάρχουν ςτθ Συμβουλευτικι ςχετικά με το ρόλο του 

Συμβοφλου, μπορεί να είναι, αρχικά να αγνοεί το πρόβλθμα, όχι επειδι δεν 

υπάρχει, αλλά επειδι δε το ζχει εντοπίςει. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο Σφμβουλοσ 
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Ρροςανατολιςμοφ, εφαρμόηει το κεςμό τθσ Συμβουλευτικισ και του 

Ρροςανατολιςμοφ χωρίσ καμία προςπάκεια εξατομικευμζνθσ και προςαρμοςμζνθσ 

επικοινωνίασ με τουσ μακθτζσ-ςυμβουλευόμενουσ. Στθ δεφτερθ προςζγγιςθ ενϊ 

ζχει εντοπίςει το πρόβλθμα, πιςτεφει ότι κα λυκεί με τθν πάροδο του χρόνου ι ότι 

κάποιοσ άλλοσ κα δϊςει λφςθ ςε αυτό. Στθν τρίτθ περίπτωςθ, αυτι που απαιτεί και 

ο πραγματικόσ ρόλοσ του Συμβοφλου, αναγνωρίςει τουσ ιδιαίτερουσ πολιτιςτικοφσ 

παράγοντεσ και προςαρμόηει τθ Συμβουλευτικι του παρζμβαςθ με βάςθ αυτοφσ 

τουσ (Κάντασ, 2003). 

όλοσ επίςθσ του Διαπολιτιςμικοφ Συμβοφλου είναι πρϊτα να γνωρίςει και μετά να 

αναγνωρίςει το διαφορετικό, γιατί μόνο ζτςι μπορεί να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν 

αποδοχι και ςυνφπαρξθ του «διαφορετικό» (Ραπαςτυλιανοφ, 2003). Απαιτείται 

επομζνωσ ωσ Διαπολιτιςμικόσ Σφμβουλοσ να κατανοεί τον κοινωνικό ρόλο των 

μειονοτιτων, να γνωρίηει όςο το δυνατό περιςςότερα για τθν κουλτοφρα των 

πελατϊν του, να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίηει τα προβλιματα 

κακθμερινότθτασ, όπωσ αυτά που αντιμετωπίηουν με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, να 

είναι πολιτιςμικά ενιμεροσ και φυςικά να ςζβεται τθν πολιτιςμικι ποικιλία και τισ 

διαφορζσ των ςυμβουλευόμενων του (Μαςτοράκθ, 2003). 

Ο Σφμβουλοσ Ρροςανατολιςμοφ που εφαρμόηει τον κεςμό ςτα Διαπολιτιςμικά 

ςχολεία ζχει ζναν επιπλζον ςθμαντικό ρόλο, αυτόν του ανκρϊπου που κα βοθκιςει 

τουσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν το δυναμικό τουσ, να κζςουν ςτόχουσ και 

προςαρμοςτοφν ςτο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, τθσ ελλθνικισ 

πραγματικότθτασ. 

Επίλογοσ 

Αυτό όμωσ που αποδεικνφει ζμπρακτα τθ ςπουδαιότθτα τθσ Συμβουλευτικισ και 

του Ρροςανατολιςμοφ ςτα ςχολεία και ειδικότερα τθσ Διαπολιτιςμικισ 

Συμβουλευτικισ ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία, είναι θ πρακτικι εφαρμογι όλων 

όςων κεωρθτικά ζχουν αναλυκεί, όπωσ ςυνζβθ και ςτθν παρακάτω μελζτθ 

περίπτωςθσ του Γυμνάςιου Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλονίκθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ  

 

Ειςαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μία πρακτικι ουςιαςτικά άςκθςθ των κεωριϊν και 

προβλθματιςμϊν που ζχουν αναφερκεί ςτθν παροφςα εργαςία και αφοροφν ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα, τθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, τθ Συμβουλευτικι και φυςικά 

τθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι με κφρια αναφορά ςτον ρόλο των Συμβοφλων τθσ 

εφαρμογισ Σ.Ε.Ρ. ςε Διαπολιτιςμικά Σχολεία. 

4.1 Η μελζτη περίπτωςησ του Γυμναςίου Διαπολιτιςμικήσ Εκπαίδευςησ 

Θεςςαλονίκησ 

Με τθν Ζγκριςθ από τθ Διεφκυνςθ Σ.Ε.Ρ.Ε.Δ. (αρ.πρωτ.163847/Γ7/10-10-2014), και 

με Ζγγραφο τθσ Δ.Δ.Ε. Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ (αρ. 

πρωτ. 1110/20-1-2015) (ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Λευκοφ Ρφργου, 2015) με κζμα: «Υλοποίθςθ 

πιλοτικισ πρόταςθσ ςυνεργαςίασ τθσ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεςςαλονίκθσ και του ΚΕ.ΣΥ.Π. 

Λευκοφ Πφργου ςτο πλαίςιο υποςτιριξθσ των Προγραμμάτων Αγωγισ 

Σταδιοδρομίασ των ςχολικϊν μονάδων ευκφνθσ του υπευκφνου Σ.Ε.Π. ςτο ΚΕ.ΣΥ.Π. 

Λευκοφ Πφργου κ. Τςαπουρνά Κωνςταντίνου» και επιςτθμονικό υπεφκυνο τον 

επίκουρο κακθγθτι τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. Δρ. Ανδρζα Οικονόμου, ξεκίνθςε θ ςυνεργαςία, 

ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ςυντάχκθκε Μθτρϊο Εμπειρογνωμόνων για τθν υποςτιριξθ 

Ρρογραμμάτων Αγωγισ Σταδιοδρομίασ των Σχολικϊν Μονάδων του ΚΕ.ΣΥ.Ρ Λευκοφ 

Ρφργου κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-15 και αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΣΥΡ., 

Μθτρϊο από το οποίο οι ςχολικζσ μονάδεσ και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί που 

εφάρμοηαν τα Ρρογράμματα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ μποροφςαν να επιλζξουν 
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εμπειρογνϊμονεσ για τθν πραγματοποίθςθ των προγραμμάτων και των ςτόχων 

αυτϊν. 

Ππωσ αναφζρει θ Σιδθροποφλου-Δθμακάκου (2008: 12-13), θ Αγωγι Σταδιοδρομίασ 

αναφζρεται ςε Ρρογράμματα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ που 

εφαρμόηονται ςε ομάδεσ εκπαιδευομζνων. Οι άξονεσ ςτουσ οποίουσ κινείται θ 

κεματολογία είναι: 

 το εργαςιακό περιβάλλον, θ επιχειρθματικότθτα. Τζτοια προγράμματα 

μποροφν να αφοροφν ςτθ γνωριμία με τθ διοικθτικι μορφι των 

επιχειριςεων, ςτθν περιγραφι των κζςεων εργαςίασ και γενικότερα ςε 

επιχειρθματικά και εργαςιακά ηθτιματα.  

 θ τοπικι αγορά, μπορεί να αποτελζςει ζναν ακόμα άξονα ςτο πλαίςιο του 

οποίου αναλφονται κζματα όπωσ θ ηιτθςθ επαγγελμάτων, θ οικονομικι και 

κοινωνικι κατάςταςθ του πλθκυςμοφ, 

 οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ και οι εργαςιακζσ ςχζςεισ 

γενικότερα, 

 θ εκπαίδευςθ και θ απαςχόλθςθ ςτθν Ευρϊπθ, 

 θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςταδιοδρομίασ. 

Θ Αγωγι Σταδιοδρομίασ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ Γ2/455/7-2-00 /ΦΕΚ 161 τ. 

Βϋ/16-2-00 (ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.,2005) αποτελεί πλζον μία ξεχωριςτι κατθγορία Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων, όπου για πρϊτθ φορά ορίηεται ο κεςμόσ, οι κατθγορίεσ, το 

περιεχόμενο και ο τρόποσ υλοποίθςθσ των Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. Οι 

εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να υλοποιιςουν προγράμματα Σχολικϊν 

δραςτθριοτιτων, αφοφ ςυγκροτιςουν τθν εκελοντικι μακθτικι ομάδα (κανονικό 

ςχολικό τμιμα ι ομάδα από μακθτζσ διαφορετικϊν τμθμάτων), επιλζγουν ςε 

ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ το κζμα του προγράμματοσ και θ διάρκεια ενόσ 

προγράμματοσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων Αγωγισ Σταδιοδρομίασ δεν μπορεί να 

είναι μικρότερθ των πζντε (5) μθνϊν. 

Στα 34 Ρρογράμματα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 των 

Σχολικϊν Μονάδων ευκφνθσ κυρίου Κωνςταντίνου Τςαπουρνά (ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Λευκοφ 

Ρφργου, 2015), περιλαμβάνονται τα Ρρόγραμμα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ με τίτλο 

«Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ ςτον Τουριςτικό Τομζα τθσ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ» 
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και το πρόγραμμα «Σφνταξθ Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ», ςτο πλαίςιο του οποίου 

ςυμμετείχα ωσ εμπειρογνϊμονασ του τουριςτικοφ τομζα. Θ ςυνεργαςία 

ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία και τα αποτελζςματα αυτισ παρουςιάηονται ςτο 

Παράρτημα 4 τθσ παροφςθσ εργαςίασ. Συγκεκριμζνα: 

4.2 Η πολυπολιτιςμικότητα 

Το τμιμα ςτο οποίο ςυμμετείχα ωσ εμπειρογνϊμονασ οι μακθτζσ κατάγονται από 

τισ Φιλιππίνεσ, Μαλί, Μπαγκλαντζσ Αφγανιςτάν, ωςία, Βουλγαρία, Ακτι 

Ελεφαντοςτοφ και Συρία, αποτζλεςε, λοιπόν, ζνα πλιρωσ πολυπολιτιςμικό τμιμα, 

αφοφ όπωσ άλλωςτε αναφζρει ο όροσ πολυπολιτιςμικότθτα είναι θ ςυνφπαρξθ ςε 

μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικϊν ομάδων με διαφορετικά εκνικά-εκνοτικά και 

πολιτιςμικά ςτοιχεία (Τςαχτςαρλι, 2012). 

Τα γενικότερα προβλιματα όπωσ αναφζρονται από τον Φακιόλα, (2002) που 

αντιμετωπίηουν οι «Ξζνοι μακθτζσ» είναι ο αποχωριςμόσ από τουσ δικοφσ τουσ και θ 

ανθςυχία για τθν κατάςταςθ των μελϊν τθσ οικογενείασ τουσ. Τα προβλιματα αυτά 

εντοπίςτθκαν και ςε αυτι τθν πιλοτικι ςυνεργαςία, δεδομζνου ότι υπιρχαν παιδιά 

που ζχουν ζρκει ςτθν Ελλάδα χωρίσ τουσ γονείσ τουσ. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό πρόβλθμα ιταν και αυτό τθσ γλϊςςασ, κακϊσ κάποιοι μακθτζσ 

δε γνϊριηαν καλά τθ νεοελλθνικι γλϊςςα (όπωσ ζχει αναφερκεί και ςτισ ςχετικζσ 

παραπάνω ζρευνεσ) και κρίκθκε απαραίτθτθ θ επικοινωνία ςε άλλθ γλϊςςα 

(αγγλικά ι γαλλικά).  

4.3 κοπόσ και ςτόχοι του Προγράμματοσ 

Ο γενικότεροσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ ιταν θ ομαλι ζνταξθ και διευκόλυνςθ τθσ 

κακθμερινότθτασ τόςο των μακθτϊν, όςο και των γονζων ι κθδεμόνων τουσ, ςτόχοσ 

που εναρμονίηεται με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ, κακϊσ 

ςφμφωνα με τον Ραπαχριςτου (2007) ςτόχοσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ 

είναι θ ςυμπαράςταςθ. Συγκεκριμζνα, ςτόχοσ του προγράμματοσ ιταν να 

γνωρίςουν οι μακθτζσ: 
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 τθ ςφνταξθ και χρθςιμότθτα δθμοςίων και ιδιωτικϊν εγγράφων και 

 τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Σφμφωνα με τθν αρχι τθσ «πολιτιςμικισ ενδυνάμωςθσ» που αναφζρκθκε 

προθγουμζνωσ, ςτον ρόλο του Συμβοφλου είναι και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων που κα 

επιτρζψουν ςτον ςυμβουλευόμενο να χειριςτεί ικανοποιθτικά το κοινωνικό 

ςφςτθμα του νζου περιβάλλοντοσ, μζςα από τθν κακοδιγθςι του και τθ βοικειά 

του ςε πρακτικά κζματα, όπωσ για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

υπθρεςίεσ που μπορεί να απευκυνκεί για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, ςχετικά με τθ 

ςωματικι υγεία κα άλλα ανάλογα κζματα. 

Στο ίδιο πλαίςιο, ανικουν και θ δράςθ του προγράμματοσ που αναφζρεται ςτθ 

«Συμπλιρωςθ Σχολικϊν Εντφπων», αλλά και μία άλλθ δράςθ που αναφζρεται ςτθ 

«Συμπλιρωςθ Δθμοςίων Εντφπων», όπωσ Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/1986 

και θ Συμπλιρωςθ Εξουςιοδότθςθσ. 

Ζνασ επόμενοσ ςτόχοσ ιταν θ αξιοποίθςθ των μθτρικϊν ξζνων γλωςςϊν τουσ, ςτον 

Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό και Σταδιοδρομία που περιλάμβανε επίςκεψθ 

μακθτϊν ςε ΕΡΑ.Λ., αλλά και το να ζρκουν οι μακθτζσ ςε επαφι με τον κλάδο του 

τουριςμοφ. 

Θ επιλογι πραγματοποίθςθσ τθσ εν λόγω δράςθσ, ςτθρίηεται ςε ζναν από τουσ 

άξονεσ ςτουσ οποίουσ κινείται θ κεματολογία των προγραμμάτων τθσ Αγωγισ 

Σταδιοδρομίασ (Σιδθροποφλου-Δθμακάκου, 2008), που είναι θ γνωριμία με τθν 

τοπικι αγορά εργαςίασ (ηιτθςθ επαγγελμάτων ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι). 

Τόςο θ πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, όςο και θ Ελλάδα, αποτελοφν ζνα τουριςτικό 

προοριςμό που προςελκφει ςθμαντικό αρικμό τουριςτϊν. Ο τουριςμόσ αποτελεί 

για τθν Ελλάδα μία από τισ ςθμαντικότερεσ πθγζσ εςόδων και απαςχόλθςθσ 

εργατικοφ δυναμικοφ. Σφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2014 

παρουςίαςε ανάπτυξθ 11,3% ι 1,8 δισ (από 15,2 δισ άμεςθσ ςυνειςφοράσ ςτο Α.Ε.Ρ. 

το 2013 ςε 17 δισ ςτο 2014), ενϊ πρόςφερε ςτθν αιχμι του, το 30% των κζςεων τθσ 

μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα (Κκκοσ, 2015). Υπολογίηεται επίςθσ ότι 

κα δθμιουργιςει τουλάχιςτον 220.000 κζςεισ εργαςίασ ςτθν επόμενθ 10ετία 

(Καδδά, 2014). 
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Με βάςθ τθν πορεία του τουριςμοφ ςτθ χϊρα και τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν 

(όπωσ οι ξζνεσ γλϊςςεσ και θ κουλτοφρα τουσ) αλλά και τισ χϊρεσ προζλευςθσ των 

τουριςτϊν, όπωσ ωςία, ςτθ δράςθ «Επιλογι εμπειρογνϊμονα για τθν υποςτιριξθ 

ΠΑΣ» αναπτφχκθκαν τα εξισ κζματα: 

 Θ ζννοια του τουριςμοφ και του τουρίςτα. 

 Μορφζσ τουριςμοφ. 

 Επιχειριςεισ του τουριςτικοφ τομζα. 

 Τουριςτικά επαγγζλματα. 

 Αναηιτθςθ εργαςίασ ςτον τομζα του τουριςμοφ (Μικρζσ αγγελίεσ). 

 Ρροςόντα και απαραίτθτθ εκπαίδευςθ.  

Οι μζκοδοι που επιλζχκθκαν κατά τισ ςυναντιςεισ ιταν ο διάλογοσ και θ ομαδο-

ςυνεργατικι, ϊςτε να ενιςχυκεί θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν και τα 

ζγγραφα που χρθςιμοποιθκικαν ιταν ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα 

ςυνταγμζνα. 

Ζνα άλλο κομμάτι που αφοροφςε τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, ιταν θ παρουςίαςθ τθσ 

χϊρασ καταγωγισ των μακθτϊν. Θ παρουςίαςθ αυτι είχε διπλι ςκοπιμότθτα. 

Αρχικά να παρουςιάςουν οι μακθτζσ τον τόπο τουσ, ϊςτε να μασ μιλιςουν για 

ςτοιχεία τθσ κουλτοφρασ, του πολιτιςμοφ, αλλά και κάποια άλλα γενικότερα 

ςτοιχεία, όπωσ νόμιςμα, πολίτευμα, πρωτεφουςα τθσ χϊρασ τουσ. 

Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, ιταν θ παρουςίαςθ των χωρϊν ωσ τουριςτικοί 

προοριςμοί, ϊςτε να αποτελζςουν χϊρεσ εξερχόμενου τουριςμοφ των Ελλινων 

τουριςτϊν. 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ επιλζχκθκε θ μζκοδοσ project. Κατά τον 

Χρυςαφίδθ, με τον όρο «μζκοδοσ project» εννοοφμε μια ςφνκετθ μορφι διδακτικισ 

διαδικαςίασ, θ οποία ζχει ωσ αφετθρία ςυγκεκριμζνουσ προβλθματιςμοφσ 

μεμονωμζνων μελϊν ι του ςυνόλου τθσ διδακτικισ ομάδασ, ςτοχεφει δε ςτθν 

επίτευξθ κάποιου ζργου που οδθγεί ςτθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ. Θ ενεργι 

ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν οργάνωςθ είναι εναρμονιςμζνθ 
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με τισ ανάγκεσ των παιδιϊν, αλλά βαςίηεται και ςτα βιϊματα τουσ, άρα ταυτίηεται 

ςε μεγάλο βακμό με τθ Βιωματικι-Επικοινωνιακι διδαςκαλία (Χρυςαφίδθσ 2000). 

Ειδικά ςε τάξεισ πολυπολιτιςμικζσ, τα πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου project ζχουν 

ιδιαίτερθ ςθμαςία, αφοφ οι μακθτζσ αυτοί ζχουν ανάγκθ αξιοποίθςθσ των 

ιδιαίτερων ικανοτιτων τουσ και απόλυτθ ανάγκθ ανάπτυξθσ των εςωτερικϊν 

κινιτρων τουσ, για να προςπακιςουν να ενταχτοφν με μεγαλφτερθ επιτυχία ςτθν 

οργανωμζνθ εργαςία τθσ ςχολικισ τάξθσ. Θ μζκοδοσ project τουσ παρζχει και αυτι 

τθ δυνατότθτα, παράλλθλα, όμωσ, λειτουργεί κετικά και ςε πολλά άλλα επίπεδα. 

(Νικολάου, 2000: 253), όπωσ θ ανάπτυξθ και των τεςςάρων γλωςςικϊν δεξιοτιτων, 

που είναι θ κατανόθςθ και θ παραγωγι προφορικοφ λόγου ι το να εμπνεφςει 

αλλοδαποφσ και παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του επικοινωνιακοφ λόγου. 

Επίςθσ, όπωσ αναφζρει θ Γακοφδθ (2000) τουσ μακαίνει να αποκτοφν δεξιότθτεσ 

που κα τουσ βοθκιςουν να ξεπερνοφν τθν πολιτιςμικι διαφορά και να 

απολαμβάνουν τθ διαπολιτιςμικι επαφι. 

Το ςυγκεκριμζνο project ζχει αναρτθκεί ςτο επίςθμο blog του ςχολείου και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν ιςτοςελίδα http://cgymthessdiap2014.blogspot.gr/. 

4.4 υμπεράςματα τησ ςυμμετοχήσ 

Τα ςυμπεράςματα από τθ ςυμμετοχι και τθν πραγματοποίθςθ του προγράμματοσ 

αγωγισ Σταδιοδρομίασ, κα μποροφςαν να ταυτιςτοφν με τθν επίτευξθ των ςτόχων 

τθσ δραςτθριότθτασ «Τι κετικό ζχω;», θ οποία προτείνεται από τισ Σιδθροποφλου-

Δθμακάκου, Αργυροποφλου και Δροφςου (2008), οι οποίοι ςτόχοι είναι: 

 να εντοπίςουν οι μακθτζσ τα κετικά ςτοιχεία που ζχουν οι αλλοδαποί 

μακθτζσ, ακριβϊσ λόγω του γεγονότοσ ότι δεν ζχουν γεννθκεί ςτθν Ελλάδα 

(δυνατότθτα γνϊςθσ δφο γλωςςϊν, ςτοιχεία από δφο πολιτιςμοφσ κ.ά.), 

 να τονωκεί θ αυτοεκτίμθςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν, 

 να αντιλθφκοφν ότι κάκε πολιτιςμόσ ζχει τθ δικι αξία. 

Θ επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, που αποτελοφν τθ βάςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ 

Συμβουλευτικισ μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ, 

http://cgymthessdiap2014.blogspot.gr/
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ςτθν προςαρμογι τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και γενικότερα ςτθν πορεία τθσ ηωισ 

τουσ. 

Αναφορικά με τθν εμπειρία ςυμμετοχισ ςτο Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο 

Θεςςαλονίκθσ, είναι πολφ ςθμαντικό οι μακθτζσ γενικά, αλλά οι μακθτζσ των 

Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων να αναγνωρίςουν τθν διαφορετικότθτα τουσ ωσ κετικό 

και όχι αρνθτικό ςτοιχείο. Θ παραπάνω εφαρμογι αποτελεί ςίγουρα μία εφαρμογι 

ςτοχευόμενθ και διαμορφωμζνθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ που τθν προτείνουν. Ο 

ρόλοσ του κάκε εκπαιδευτικοφ που εφαρμόηει το κεςμό του Σ.Ε.Ρ. ζγκειται ςτο να 

βρίςκει ο ίδιοσ πια είναι θ ιδανικότερθ και καταλλθλότερθ μζκοδοσ παροχισ 

Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ ςε Διαπολιτιςμικά Σχολεία. Θ κάκε ςχολικι 

αίκουςα αποτελεί ζνα ηωντανό και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο οργανιςμό. Ο 

εκπαιδευτικόσ καλείται λοιπόν όχι μόνο να βρει τον παλμό τθσ αίκουςασ, αλλά να 

τον διατθριςει και να ςυμβάλλει ουςιαςτικά τόςο με τθν παρουςία του, όςο και με 

τθν εκπαίδευςθ του ςτθν τόνωςθ κυρίωσ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και αυτοπεποίκθςθσ 

αυτϊν των μακθτϊν. 

Ζνα άλλο βαςικό ςτοιχείο που πρζπει να χαρακτθρίηει τον εκπαιδευτικό είναι θ 

προςαρμοςτικότθτα, θ εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ και θ «ανκρωπιά». Το κάκε 

Διαπολιτιςμικό Σχολείο, όπωσ και αυτό που ςυμμετείχα, αποτελεί ζνα μωςαϊκό 

μακθτϊν διαφορετικϊν εκνικοτιτων, με διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, διαφορετικζσ 

γλϊςςεσ, ικθ και ζκιμα. Για κάκε ζναν μακθτι θ προςζγγιςθ πρζπει να είναι 

προςαρμοςμζνθ, ϊςτε να είναι και αποτελεςματικι. Για κάκε μακθτι ςτοιχεία που 

κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ είναι θ χϊρα προζλευςθσ, οι ςυνκικεσ διαμονισ, 

διάφορεσ εκκρεμότθτεσ διοικθτικοφ τφπου (κάρτεσ, visa), αλλά και ςτοιχεία που 

αφοροφν ςτισ μζχρι τϊρα ςχολικζσ τουσ επιδόςεισ ςτθν Ελλάδα ι ςτισ χϊρεσ 

προζλευςθσ τουσ. 

 Ζνα ευχάριςτο ςυμπζραςμα ιταν και θ αλλθλεγγφθ των μακθτϊν μεταξφ τουσ. 

Ραιδιά που γνϊριηαν καλά τα ελλθνικά γινόταν οι ίδιοι μεταφραςτζσ των 

ςυμμακθτϊν τουσ και βοθκοφςαν γενικότερα ςτθν προςαρμογι τουσ. Θ επιλογι 

επομζνωσ μεκόδων που βοθκοφν ςτθν επικοινωνία και ςυνεργαςία των μακθτϊν, 

όπωσ αυτισ του project, ςυμβάλλουν ςτθν ομαλι ζνταξθ των μακθτϊν και ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ τουσ. 
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Ζνα ακόμθ πιο ευχάριςτο και ενκαρρυντικό ςυμπζραςμα είναι το γεγονόσ ότι οι 

ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ άδραξαν τθν ευκαιρία ι δθμιοφργθςαν τθν ευκαιρία να 

μιλιςουν για τισ πατρίδεσ τουσ. Θ καταγωγι τουσ αποτελεί κομμάτι τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ και κζλουν να μιλοφν για αυτό. Το ίδιο παρατθρικθκε και ςε 

γενικότερεσ ςυηθτιςεισ, μιασ και δε ιταν λίγεσ οι φορζσ που ακοφςτθκε θ φράςθ 

«ςτθν πατρίδα μου…». 

Βαςικό ςτοιχείο τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ τθσ Συμβουλευτικισ ςτα 

Διαπολιτιςμικά Σχολεία είναι φυςικά και θ ςυμπαράςταςθ προσ τουσ μακθτζσ για 

ευνόθτουσ λόγουσ. Κάποιοι μακθτζσ, ειδικά πρόςφυγεσ, χρειάηονται πρϊτα απ’ όλα 

ςυμπαράςταςθ κακϊσ αντιμετωπίηουν προβλιματα, όπωσ προςαρμογισ ι υγείασ, 

αρά ο ρόλοσ του Συμβοφλου είναι ςθμαντικόσ για τθν ομαλι τουσ ζνταξθ και πρζπει 

καμιά φορά να ξεφεφγει από το ςτενό πλαίςιο τθσ ςχολικισ αίκουςασ και να περνά 

ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ςυμπαράςταςθσ. 

Κλείνοντασ, ςθμαντικό ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ που κεςμοφ Σ.Ε.Ρ ιταν φυςικά οι 

εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςε αυτό το πρόγραμμα για πολλοφσ λόγουσ, αλλά 

κυρίωσ για δφο. Ο πρϊτοσ ωσ κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν γνϊριηαν και μποροφςαν 

να επικοινωνιςουν αποτελεςματικά ςε μία άλλθ γλϊςςα πζραν τθσ ελλθνικισ και ο 

δεφτεροσ και ουςιαςτικότεροσ κατανοοφςαν ότι ο ρόλοσ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ 

Συμβουλευτικισ δεν ιταν μόνο ο Ρροςανατολιςμόσ, αλλά και θ ουςιαςτικι 

ςυμπαράςταςθ. 

4.5  Προτάςεισ 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν παροφςα εργαςία, μζςα από τθ βιβλιογραφικι ζρευνα και τθ 

μελζτθ περίπτωςθσ, οι προτάςεισ που διαμορφϊκθκαν αναφορικά με το ρόλο τθσ 

Συμβουλευτικισ ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία αφοροφν τόςο ςτθν εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ των Συμβοφλων, όςο και ςτθν φπαρξθ υποςτθρικτικοφ υλικοφ. 

Αρχικά πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ κάποιων βαςικϊν εργαλείων τθσ 

Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμοφ από τουσ ξενόγλωςςουσ μακθτζσ. Ζνα 

παράδειγμα αποτελεί θ ιςτοςελίδα του ΕΟΡΡΕΡ και ςυγκεκριμζνα θ «Διαδικτυακι 

Ρφλθ Συμβουλευτικισ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ Εφιβων & Νζων» 

(http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests) που δίνει τθ δυνατότθτα μόνο ςε 
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όςουσ γνωρίηουν τθν νεοελλθνικι γλϊςςα να τθ χρθςιμοποιιςουν και να 

ςυμπλθρϊςουν on line τα τεςτ του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ. Θα ιταν 

λοιπόν πολφ ςθμαντικό τα τεςτ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ να υπάρχουν ςε 

περιςςότερεσ γλϊςςεσ, ϊςτε να μποροφν να ςυμπλθρωκοφν και από τουσ 

ξενόγλωςςουσ μακθτζσ με τθ βαςικι βζβαια προχπόκεςθ να είναι ςτακμιςμζνα, 

αξιόπιςτα και ζγκυρα. 

Στο ίδιο ακριβϊσ πλαίςιο κα πρζπει κάκε μζςο αξιολόγθςθσ να είναι ζγκυρο και 

αξιόπιςτο για το ςυγκεκριμζνο κάκε φόρα μακθτικό πλθκυςμό. Οι Σφμβουλοι κα 

πρζπει να γνωρίηουν αν ζνα εργαλείο μετράει ςτον ίδιο βακμό τθν ίδια ζννοια ι κα 

πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθ γλϊςςα, τθν κουλτοφρα των ςυμβουλευόμενων 

ϊςτε να μποροφν με τθ μετάφραςθ να χρθςιμοποιοφν αξιόπιςτα τα ψυχομετρικά 

εργαλεία. Μία άλλθ πρόταςθ είναι θ χριςθ αντιςτοιχϊν εργαλείων ςτθ μθτρικι 

γλϊςςα των ςυμβουλευόμενων, όταν φυςικά αυτό είναι εφικτό. 

Γενικότερα, θ γλϊςςα, ο πολιτιςμόσ, θ κουλτοφρα, τα ζκιμα των μακθτϊν 

Διαπολιτιςμικϊν Σχολειϊν κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτθ Συμβουλευτικι 

πράξθ. Αυτό φυςικά προχποκζτει τθ ςυςτθματικι και ουςιαςτικι επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςε Διαπολιτιςμικά Σχολεία και όχι μόνο αυτϊν που 

εφαρμόηουν το μάκθμα του Σ.Ε.Ρ., κακϊσ μπορεί κεωρθτικά Συμβουλευτικι να 

εφαρμόηει ο κακθγθτισ Σ.Ε.Ρ., αλλά ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των αρχϊν τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ και Συμβουλευτικισ. Θ εκπαίδευςθ επομζνωσ των 

εκπαιδευτικϊν μπορεί να αφορά τόςο ςε ηθτιματα γλϊςςασ, όςο και ςε 

γενικότερεσ επιμορφϊςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτθ γνωριμία με τον πολιτιςμό των 

αλλοδαπϊν μακθτϊν τουσ, όπωσ είναι αυτά τθσ Διαπολιτιςμικισ Θρθςκευτικισ 

Αγωγισ. Ρολλι ςθμαντικι επιμόρφωςθ-εκπαίδευςθ είναι και αυτι που αφορά ςτθ 

μελζτθ και πλθροφόρθςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τα ςχολικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα των χωρϊν προζλευςθσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν τουσ. 

 Ζνα άλλο ςτοιχείο που προτείνεται ςτο πλαίςιο τθσ Συμβουλευτικισ ςτα 

Διαπολιτιςμικά Σχολεία, αλλά και τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ γενικότερα 

είναι θ ίδια θ εκπαίδευςθ των Συμβοφλων. Τόςο ςτο Ρρόγραμμα τθσ 

Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε., αλλά και άλλων 
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εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων που παρζχουν ςε μεταπτυχιακό επίπεδο τθν εξειδίκευςθ 

τθσ Συμβουλευτικισ και του Ρροςανατολιςμοφ, δεν περιλαμβάνεται ςτο 

πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ αυτοφςιο μάκθμα για τθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι, 

ϊςτε οι φοιτθτζσ να διδάςκονται τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ και να προετοιμάηονται 

κατάλλθλα. 

Σε ζνα άλλο επίπεδο προτείνεται εκπαιδευτικά ιδρφματα, όπωσ θ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε., να 

ςυμπεριλάβουν ςτα προγράμματα εξειδίκευςθσ ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν τθ 

Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι ωσ ζνα ξεχωριςτό κλάδο εξειδίκευςθσ, ϊςτε να 

υπάρχουν πραγματικά διαπολιτιςμικά εξειδικευμζνοι Σφμβουλοι, που μποροφν να 

παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, τόςο ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία, όςο και άλλουσ 

δθμοςίουσ ι ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ, αλλά φυςικά και ςε πελάτεσ διαφορετικισ 

κουλτοφρασ από αυτι τθσ ελλθνικισ.  

Στισ προτάςεισ ςχετικά με τθ Συμβουλευτικι ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία και 

δεδομζνου τθσ ςθμαςίασ τθσ κοινισ γλϊςςασ επικοινωνίασ ανάμεςα ςε Σφμβουλο 

και ςυμβουλευόμενο, προτείνεται θ πρόςλθψθ εξειδικευμζνων Συμβοφλων που να 

μιλοφν πολφ καλά τθ γλϊςςα ςυμβουλευόμενων μακθτϊν. Επειδι όμωσ κα ιταν 

δφςκολο για κάκε ςχολείο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ να απαςχολεί τρεισ ι 

τζςςερεισ Συμβοφλουσ που να γνωρίηουν πολφ καλά τθ ρωςικι, κινεηικι ι άλλθ 

γλϊςςα και κουλτοφρα μακθτϊν, προτείνεται να υπάρχουν ανά περιφζρεια 

Σφμβουλοι και να πραγματοποιοφν ςε όλα τα Διαπολιτιςμικά Σχολεία 

Συμβουλευτικζσ Ραρεμβάςεισ ςε ομόγλωςςουσ μακθτζσ, εξατομικευμζνεσ ι 

ομαδικζσ. 

Ολοκλθρϊνοντασ τισ προτάςεισ ςχετικά με το ρόλο τθσ Συμβουλευτικισ και του 

Ρροςανατολιςμοφ ςτα Διαπολιτιςμικά Σχολεία, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 

Διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ δεν μπορεί να αφορά μόνο κάποια ςχολεία (κυρίωσ 

αυτά που χαρακτθρίηονται Διαπολιτιςμικά), πρζπει να αφορά το ςφνολο τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Πλα τα ςχολεία είναι εν δυνάμει Διαπολιτιςμικά και 

όλοι οι Σφμβουλοι πρζπει να είναι Διαπολιτιςμικά ζτοιμοι και ενιμεροι. 
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Επίλογοσ 

Θ ςυνφπαρξθ ποικίλων κοινωνικϊν ομάδων με διαφορετικά εκνικά-εκνοτικά και 

πολιτιςμικά ςτοιχεία, θ πολυπολιτιςμικότθτα, είναι ζνα φαινόμενο των κοινωνιϊν 

παγκοςμίωσ. Θ αρμονικι ςυνφπαρξθ αυτϊν των ομάδων δεν είναι απλι, αλλά 

αποτελεί ςίγουρα το ηθτοφμενο των πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν. 

Για τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ ςυνφπαρξθσ απαιτοφνται μια ςειρά μοντζλων 

και κεωριϊν όπωσ αυτό τθσ διαπολιτιςμικότθτασ, που βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ 

τθσ ετερότθτασ, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν ιςότθτα και ςτθ δικαιοςφνθ. 

Σε αυτζσ τισ βάςεισ πρζπει να ςτθρίηεται και θ Συμβουλευτικι ςε όποιο πλαίςιο και 

αν εφαρμόηεται. Ειδικότερα ςτθν εκπαίδευςθ, μζςω τθσ οποίασ διαμορφϊνονται οι 

αυριανοί πολίτεσ θ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ, ςτθ 

ςυμπαράςταςθ, ςτον πολιτιςμικό ςεβαςμό και ςτθν αναγνϊριςθ τθσ κάκε 

πολιτιςμικισ διάςταςθ του ατόμου. 

Πςον αφορά τθ Συμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό, τόςο οι 

διάφορεσ κεωρίεσ, όςο και οι Σφμβουλοι που τθν εφαρμόηουν ςτοχεφουν ςτθν 

αυτογνωςία των μακθτϊν, ςτθν πλθροφόρθςθ, ςτθ λιψθ απόφαςθσ, αλλά και ςτθ 

μετάβαςθ των νζων ςτθ ηωι του ενιλικα. 

Στθν περίπτωςθ των Διαπολιτιςμικϊν Σχολείων θ Συμβουλευτικι δεν μπορεί να 

εφαρμοςτεί αν δε βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Συμβουλευτικισ. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ οι Σφμβουλοι αναλαμβάνουν ουςιαςτικά διττό ρόλο. Αυτόν του 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, αλλά και τθσ επίλυςθσ των προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ. 

Για να εφαρμόςει ο Σφμβουλοσ τθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι απαιτείται 

εκπαίδευςθ, ϊςτε θ διαδικαςία να βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ πολιτιςμικισ 

ενςυναίςκθςθσ, τθν αρχι τθσ ιςορροπίασ και τθσ «πολιτιςμικισ ενδυνάμωςθσ». 

Ειδικότερα ςε περιπτϊςεισ όπου ο Σφμβουλοσ πρζπει να εφαρμόςει τθ 

Συμβουλευτικι Σταδιοδρομίασ ςε πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ, όπωσ αυτι του 

Διαπολιτιςμικοφ Γυμναςίου, οι διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ κρίνονται 

απαραίτθτεσ. 
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Θ εκπαίδευςθ επομζνωσ των Συμβοφλων ςτθ Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι, και θ 

χριςθ των κατάλλθλων μεκόδων μποροφν να βοθκιςουν ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ 

των προβλθμάτων που εντοπίηουν οι αλλοδαποί μακθτζσ. 

Ολοκλθρϊνοντασ, τθ διαφορά τόςο ςτθ Συμβουλευτικι, όςο και ςτθ Συμβουλευτικι 

Σταδιοδρομίασ τθν κάνει ο Σφμβουλοσ. Επομζνωσ, καλζσ πρακτικζσ όπωσ αυτζσ που 

υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ ςυνεργαςίασ ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Λευκοφ Ρφργου και 

Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. Θεςςαλονίκθσ, ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ των Συμβοφλων, κα 

οδθγιςει ςτθ δθμιουργία ενόσ ανοιχτοφ ςχολείου, δθμοκρατικοφ, που μπορεί να 

δθμιουργιςει τον μελλοντικό πολίτθ, ο οποίοσ κα μπορεί να αντιμετωπίςει τα 

προβλιματα του καιροφ ενεργά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

Ρθγι: Τα Διαπολιτιςμικά Σχολεία τθσ Ελλάδοσ. Διακζςιμο ςτο http://6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/DiapolitismikaSxoleiaElladas.htm
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

Θ ςειρά προτεραιότθτασ ανάκεςθσ του κεςμοφ Σ.Ε.Ρ. ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ. 

α. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου ςτθ Συμβουλευτικι 

και ςτον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό. 

β. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθ 

Συμβουλευτικι και ςτον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό.  

γ. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ ειδικοφ προγράμματοσ 

μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτθ Συμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό 

Ρροςανατολιςμό του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. χρονικισ διάρκειασ 1.000 ωρϊν. 

δ. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ προγράμματοσ 

επιμόρφωςθσ ςτθ Συμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό του 

ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. χρονικισ διάρκειασ 520 ωρϊν ι πιςτοποιθτικοφ προγράμματοσ 

κατάρτιςθσ ςτθν τεκμθρίωςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ Σ.Ε.Ρ. του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. χρονικισ 

διάρκειασ 660 ωρϊν. 

ε. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ ειδίκευςθσ του ΣΥ.Ρ. τθσ 

Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. 

ςτ. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ πεντάμθνου ςεμιναρίου 

επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν ςτον Σ.Ε.Ρ.  

η. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν παρακολουκιςει ολιγοιμερα ςεμινάρια Σ.Ε.Ρ.  

Ρθγι: Υπουργικι Απόφαςθ Γ7/788500/07-09-05 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

 

ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

(Εκπαιδευτικό Υλικό του μακιματοσ «Συμβουλευτικι Κοινωνικά Ευάλωτων 

Ομάδων» (Διαπολιτιςμικι Συμβουλευτικι, μειονότθτεσ, ΑΜΕΑ, κ.λπ.) του Ρ.Ε.ΣΥ.Ρ. 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2014-2015, τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. Θεςςαλονίκθσ με διδάςκουςα τθν 

Δρα. Εμμανουθλίδου Καλλιόπθ)  

Σθμειϊςτε από το 0-5 πόςο άνετα νιϊκετε ςε ςχζςθ με τισ εξισ ομάδεσ ανκρϊπων: 

(0 κακόλου άνετα - 5 εξαιρετικά άνετα): 

  

1 Καπνιςτισ: 

2 Μουςουλμάνοσ: 

3 Άκεοσ: 

4 Ρακιςτανόσ: 

5 Ζλλθνασ του εξωτερικοφ: 

6 Ακθναίοσ: 

7 Ραχφςαρκοσ: 

8 Χορτοφάγοσ: 

9 Αφρικανόσ που ηει ςτθ χϊρα του: 

10 Άγγλοσ: 

11 Αντικαπνιςτισ: 

12 Γερμανόσ: 

13 Φιλόηωοσ: 

14 Αδφνατοσ: 

15 Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ: 

16 Αμερικανόσ: 
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Τϊρα ςθμειϊςτε δίπλα ςε κάκε λζξθ τισ πρϊτεσ λζξεισ που ςασ ζρχονται ςτο μυαλό 

χωρίσ πολλι-πολλι ςκζψθ: 

  

1 Καπνιςτισ: 

2 Μουςουλμάνοσ: 

3 Άκεοσ: 

4 Ρακιςτανόσ: 

5 Ζλλθνασ του εξωτερικοφ: 

6 Ακθναίοσ: 

7 Ραχφςαρκοσ: 

8 Χορτοφάγοσ: 

9 Αφρικανόσ που ηει ςτθ χϊρα του: 

10 Άγγλοσ: 

11 Αντικαπνιςτισ: 

12 Γερμανόσ: 

13 Φιλόηωοσ: 

14 Αδφνατοσ: 

15 Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ: 

16 Αμερικανόσ: 



 

89 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΟΤ Αϋ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 


