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Περίληψη  

 
         ην παξφλ άξζξν γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ  Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ  γηα ηελ Γηαπνιηηηζκηθή 

Μάζεζε ζηελ  Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ΝΙLE. Σν  NILE  αθνξά ζηε ζχλδεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε  εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη πνιππνιηηηζκηθψλ  Μέζσλ  

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο   απφ 23 Δπξσπατθέο ρψξεο κε θνηλφ ζηφρν ηελ θαηαλφεζε  

ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ  δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο θαη ησλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ Άιιν – ηνλ μέλν - θαζψο θαη ησλ  ηξφπσλ  κε ηνπο νπνίνπο   

απηέο  επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο  ζηελ 

πξάμε.    Η δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ – επειπηζηνχκε φηη - ζα πξνζθέξεη ζηελ 

θνηλφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

πινπνίεζε Γηαπνιηηηζκηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη κηα αθνξκή θξηηηθνχ 

αλαζηνραζκνχ ζηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη  

ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηθηιφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν ζην ηππηθφ 

φζν θαη ζην κε ηππηθφ θαη άηππν πεδίν ηεο Γηα Βίνπ Μαζεζεο .    

 

Summary 

 

                        The Network on Intercultural Learning in Europe NILE composed 

of adult learning and diversity media organizations in 23 European countries with 

the main goal to create a network of Adult educators to focus on understanding how 

intercultural learning works in different levels , and how overall national policies 

and attitudes towards foreigners influence the learning environment. The present 

article especially focuses on the description of the goals of the second period ( 2005 

-2008), the processes , the concepts adopted by the partners and all the instruments 

that produced in order to contribute to the mainstreaming strategy on different 

levels of Life Long Learning and also on strengthening cooperation between Adult  

Education Community and the Diversity Media .  
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1. Διζαγωγή  

 

                             Η πξφθιεζε κε ηελ νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη φζνη εξγάδνληαη 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε  είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

πνηθηιφηεηαο ( diversity ) ζε δηάθνξα επίπεδα θαη καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο, θαη ε 

ζπλαθφινπζε  πηνζέηεζε δηαπνιηηηζκηθήο ζηάζεο πνπ λα εγγπάηαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηνπ ζεβαζκνχ , ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ Άιινπ ππφ 

ην πξίζκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε εζλνηηθφ, πνιηηηζκηθφ, ζξεζθεπηηθφ επίπεδν 

αλαθνξάο.  

        Σα παξαπάλσ απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή θαη ηε ζπληζηακέλε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δπξσπατθνχ  Γίθηπνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Μάζεζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ( NILE) θαη απνηππψζεθαλ ζηηο δηεξγαζίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νκψλπκνπ ζρεδίνπ  , ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Γξάζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ GRUNDTVIG, ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΩΚΡΑΣΗ γηα ηα έηε 2002-2005 θαη 2005 – 2008. Σν Δπξσπατθφ 

Γίθηπν Γηαπνιηηηζκηθήο Μάζεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ  απνηειεί ηε 

ζχκπξαμε θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ απφ ηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη 

ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο κε θχξην ζθνπν ηελ ελδεηθηηθή θαηαγξαθή 

θαιψλ πξαθηηθψλ δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο αιιά θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ  εθαξκνγψλ , απνηππψλνληαο θαη’  απηφλ ηνλ ηξφπν ηε  

ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ επηπέδνπ ζπλεηδεηνπνίεζεο θαζψο θαη ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ   πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα ηθαλφ επίπεδν 

ζεβαζκνχ , αλεθηηθφηεηαο  θαη θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή , εζληθή θαη γισζζηθή ηαπηφηεηα .  

            Γηα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ πξφζεζε απνηειεί ε παξνπζίαζε ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη εηαίξνη ηνπ Γηθηχνπ 

θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν δξάζεο ηνπ  θαη ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηηο  αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ , ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ.  

            Οη ζηφρνη ηνπ NILE γηα ην 2002-2005(πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο )  

αθνξνχζαλ ζηελ  

   Καηαλόεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ εθαξκνγήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο 

ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη θαηαζηάζεηο θαη πσο νη εζληθέο πνιηηηθέο θαη ζηάζεηο 

έλαληη ησλ μέλσλ επεξεάδνπλ ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο  

   Καηαλόεζε πσο νη δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο , νξηζκνί, εκπεηξίεο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζηελ Δπξψπε 

   Εηζήγεζε ηξφπσλ ψζηε ε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε λα θαηαζηεί βαζηθφ 

πεξηερφκελν ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ζπκπεξαζκάησλ  θαη 

δηαπηζηψζεσλ ησλ εκπεηξηψλ  ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

           Γχν εθδφζεηο ηεο ζεηξάο Γηεζλείο πξννπηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ’ 

κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κε ηνλ ηίηιν « Adult Education Embracing Diversity” ήηνη 

« Η εθπαίδεπζε Δλειίθσλ ελζηεξλίδεηαη ηελ Πνηθηιφηεηα»   είλαη ην βαζηθφ 

απνηέιεζκα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο. Γηαηίζεηαη  ζηελ αγγιηθή γιψζζα
1
  

                                                 
1
 Γηαζέζηκεο ζε κνξθή  pdf  απφ :  www.dvv-international.de θαη 

www.intercultural-learning.net   

http://www.dvv-international.de/
http://www.intercultural-learning.net/
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2. Γεύηερη περίοδος δράζης 2005-2008 

  

            Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν δξάζεο ηνπ ην NILE πηνζέηεζε σο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηελ δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο κέζσ ηνπ 

ηζηνρψξνπ ηνπ 
2
,ηελ απνζαθήληζε ηεο πνηθηιίαο ησλ φξσλ θαη ησλ πνηθίισλ  

νπηηθψλ  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ   ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο 

κεηνλφηεηεο πέξα απφ ην ηνπηθφ ή εζληθφ πξνζδίδνληαο ηελ επξσπατθή δηάζηαζε , 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ πνπ πθεξπνπλ ζε ζέκαηα επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο 

γηα ηελ Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Κνηλφηεηαο Δλειίθσλ κε ην ρψξν ησλ Μέζσλ ζε 

ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο.    

       ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπκκεηείραλ  25 θνξείο ηνπο νπνίνπο δηαθξίλεη κελ  

εηεξνγέλεηα ,θνηλφο ζηφρνο ησλ νπνίσλ σζηφζν απνηέιεζε ε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κε άμνλα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο , σο εθπαηδεπηηθήο αξρήο.  

 

 

2.1 Δννοιολογικό πλαίζιο 

 

                 Η έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο απνδίδεηαη κε κηα πνηθηιία 

εξκελεηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ζπγθείκελν. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ 

NILE πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ελλνηνινγηθά , πηνζέηεζαλ 

ηελ ζεψξεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Μάζεζεο  ζε έλα επξχηεξν θηινζνθηθφ 

ζπγθείκελν σο  ηνλ  φξν πνπ εθθξάδεη ην πψο νη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε κπνξεί λα γίλνπλ  κέηνρνη ηεο  δηαδηθαζίαο 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη θνξείο επέιηθηεο ζηάζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

γεθχξσζε ησλ δηαθνξψλ θαη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε.  

             Η δηαδηθαζία απηή απφ κφλε ηεο ζπληζηά κηα βαζηά θνηλσληθή δηεξγαζία ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα άηνκα ζε κηα ζπλερή θαη αθαηάπαπζηε 

αιιειεπίδξαζε θαη  κε  θξηηηθφ  αλαζηνραζκφ  πάλσ ζε αληηιήςεηο, ζηάζεηο , 

γλψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ επηξξνψλ.  

               Κνκβηθή ζέζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο απνηέιεζε θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ έλλνηα πνιηηηζκόο θαη ε πηνζέηεζε ελφο γεληθνχ 

νξηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «  …πνιηηηζκφο είλαη ην ζχζηεκα ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ απνδέρεηαη κηα νκάδα αλζξψπσλ θαη πνπ 

πεξηιακβάλεη ( αζχλεηδα ) πξνζδνθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ζθέςεηο , ζπλαηζζήκαηα 

θαη  πξάμεηο. Ο πνιηηηζκφο απνηειείηαη απφ πιηθά θαη κε πιηθά παξάγσγα (γλψζεηο 

, πεπνηζήζεηο θαη ζχκβνια ) . Κέληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζε απηή ηελ ζεψξεζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη ην ηη νη άλζξωπνη ζθέθηνληαη θαη πξάηηνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο
3
. 

                   

 

 

                                                 
2
 www.intercultural-learning.net  

3
 Methodological Guide , for Implementing Intercultural Learning Activities by ΝILE© 

working group,not published  yet ( 2008)  

 

http://www.intercultural-learning.net/
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 Ο φξνο πνιηηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη επνκέλσο - γηα λα δαλεηζηνχκε ηελ αλαθνξά 

ηνπ Γεκνζζέλε Αγξαθηψηε
4
 -  ζηε ζέζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ κνξθψκαηνο ( culture) θη 

αλαθέξεηαη ζην ζπιινγηθφ θαη αζπλείδεην ππφζηξσκα θάζε θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο , πνπ κεηαβηβάδεηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη  

πξαγκαηψλεηαη ζηνπο θαλφλεο – γλψκνλεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο δσήο , 

ηνπο ζεζκνχο , ηα ζρήκαηα νξγάλσζεο , ηηο ζεκαίλνπζεο πξαθηηθέο…».  

              πληζηά θαηά κηα έλλνηα ν πνιηηηζκφο ( culture) ηε ζεσξία εθείλε ηεο 

θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλνπο θαη δηαθνξεηηθνχο « 

ηξφπνπο δσήο»….εθδνρή πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηηο αμίεο θαη ηα λνήκαηα πνπ είλαη 

θαζεκεξηλά , ξεπζηά θαη εθήκεξα..»
5
 

               Καη’ επέθηαζε ε έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δεμηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο  Μάζεζεο είλαη ε « ηθαλφηεηα  ηνπ αηφκνπ λα δξά 

θαη λα ζρεηίδεηαη  κε ηαηξηαζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζε πνηθίια πνιηηηζηηθά  

ζπγθείκελα θαη λα εηζέξρεηαη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία έρνληαο ππφςε φηη κέξνο 

κφλν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ζπληειείηαη νξαηά . Έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

κάζεζεο  ζπληειείηαη ζηε βάζε ησλ αλαζηνραζκψλ , ησλ ζπγθηλήζεσλ πνπ 

πξνθαινχληαη εζσηεξηθά (ππνδφξηα) κεηά ην πέξαο ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο 
6
.  

  

2.2 Γιεργαζίες ηοσ Γικηύοσ  NILE  

 

                    Οη ζπλεξγάηεο ηνπ NILE εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο κε ζπγθεθξηκέλν  

ζεκαηηθφ πεξηερφκελν πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ.  

          πγθεθξηκέλα εξγάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα  

 - λα αμηνινγήζνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηνπο φξνπο  κεηαβηβαζηκόηεηαο θαιώλ 

πξαθηηθώλ απφ ην έλα πεξηβάιινλ ζε άιιν ,  

 -  λα αλαδεηήζνπλ δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κεζόδνπο πνπ λα αθνξνχλ ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε , θαη πνπ λα εθαξκφδνληαη ζε πνηθηιφκνξθεο κεηνλνηηθέο ή 

νκάδεο κεηαλαζηψλ, 

- λα αλαδεηεζεί ν ξφινο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ηα Μέζα 

Μαδηθήο Ελεκέξωζεο ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αξκνληθήο 

ζπκβίσζεο θαη απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κε φξνπο εζλνηηθήο θαηαγσγήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο , ηδηαίηεξα ζε δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ  

-  λα ζρεκαηνπνηήζνπλ ηξφπνπο θαη κεζφδνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο δεμηόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ , δειαδή ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αιιάδνπλ , λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε νξγαληζκνχο πνπ 

καζαίλνπλ.  

        Απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ απνηππψλνληαη ζηα  

πξντφληα ηνπ Γηθηχνπ θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Γ. Αγξαθηψηεο, Πνιηηηζηηθέο Αβεβαηφηεηεο, ζει.119 

5
 Γθεθνπ –Μαδηαλνχ Γ., Πνιηηηζκφοθαη Δζλνγξαθία , ζει 51  

6
 NILE , Methodological quide  



 5 

3. Αποηελέζμαηα και Προϊόνηα ηων εργαζιών ηοσ NILE   

                    ην παξφλ άξζξν, αληηθείκελν παξνπζίαζεο ζα απνηειέζεη θπξίσο ε 

πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ παξήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ 

δξάζεο ηνπ NILE ( 2005- 2008) , ψζηε λα πξνζθέξνπκε ζε φζνπο πινπνηνχλ 

δηαπνιηηηζκηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πιηθφ πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, κεζνδνινγηθήο θαζνδήγεζεο  ζε ηερληθέο θαη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο, νπηηθνπνηεκέλεο θαιέο πξαθηηθέο  θαζψο θαη εξγαιεία  

απηφ αμηνιφγεζεο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα εληάμνπλ  

ηελ αξρε ηεο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο  ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο .  

 

              3.1 Οπηηθνπνίεζε θαιώλ πξαθηηθώλ κε ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθψλ 

ηαηληψλ ελζσκαησκέλσλ ζε έλα DVD-ROM.  

                Οη ζπλεξγάηεο ηνπ NILE αθνχ πξνζδηφξηζαλ ηα θξηηήξηα 

κεηαβηβαζηκφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνπλ νη θαιέο πξαθηηθέο παξήγαγαλ έλα 

νπηηθναθνπζηηθφ κέζν ( dvd-rom) κε ηνλ ηίηιν Transfer ,ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηξία θηικ ησλ 10-11 ιεπηψλ ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο 

δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο κε άμνλα ηα ζηεξεφηππα. «..Θα κπνξνχζακε λα 

ζεσξήζνπκε ηα ζηεξεφηππα θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, κηα θαη δηαζέηνπλ ζπκβν-

ιηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή δηάζηαζε. Δίλαη πνιηηηζκηθέο 

θαηαζθεπέο γηα θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο, δηακνξθψλνληαη κέζα απφ 

κεραληζκνχο εμνπζίαο, θαζψο αληηθαηνπηξίδνπλ ην θνηλσληθφ θχξνο ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ςπρν-θνηλσληθνχο δξφκνπο. Tα 

ζηεξεφηππα, ηέινο, δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα ην πνηα είλαη ε αλακελφκελε ζπ-

κπεξηθνξά ηνπ άιινπ, νδεγψληαο ζην θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη 

«απηνεθπιεξνχκελε Πξνθεηεία»
7
. 

              πγθεθξηκέλα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

1. TANDEM®  VIENNA
8
: Πεξίπησζε ζηελ νπνία παξαθνινπζνχκε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα πιαίζηα κηαο ζεηξάο   δηαπνιηηηζκηθψλ 

ζπλαληήζεσλ ζηνλ άμνλα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,   κεηαμχ 20-25 

αζηπλνκηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ηζάξηζκσλ κεηαλαζηψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη 

ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο απφ ηα ζηεξεφηππα
9
 

 2. Liverpool Community Spirit : Ο δηάινγνο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Γηαθνξεηηθνχ  

Θξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο
10

 , φπσο απηφο βηψλεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ 

Liverpool ( Αγγιία )  

 3. Γιαπολιηιζμικό Δργαζηήρι –Πάηρα : Δξγαζηήξηα δηαιφγνπ κε ηελ πξνβνιή 

ζεκαηηθψλ ηαηληψλ γηα ην  ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία , φπνπ ε πνηθηιία ησλ 

ηδηνηήησλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ  ησλ ζπκκεηερφλησλ απνζθνπεί ζηελ 

απνζφβεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία Κχθισλ δηαιφγνπ κε ηνλ 

Αιιν. 

                                                 
7 Θ. Δραγώνα , Σηερεόησπα και Προκαηαλήψεις  , ζηο Κλειδιά και 

Ανηικλείδια , ΥΠΕΠΘ 2002-2004 
8 Hirtenlehner M., (2006) , TANDEM® : Cross-cutural exchange between police and 

Migrants, A process for cross cultural exchange between police officers and migrants, edited 

by Nancy L.Pearson, The Center for Victims of Torture New Tactics in Human Rights 

Project ©, 2006 
9 Θ. Δραγώνα , Σηερεόησπα , ζηο Κλειδιά και Ανηικλείδια , ΥΠΕΠΘ 2002-
2004 
10 Nesbitt, E. ( 2004): Intercultural Education. Ethnographic and Religious Approaches . London: Sussex 

Academic Press  
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               3.2 Μεζνδνινγηθόο Οδεγόο Τινπνίεζεο Γηαπνιηηηζκηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ  

           ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ  νη ζπλεξγάηεο ηνπ NILE κεηαμχ 

επαγγεικαηηψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν, εληνπίζηεθαλ αλάγθεο, 

αιιά θαη πξαθηηθέο  , νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε κηαο δηαπνιηηζκηθήο 

εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο θαη νη νπνίεο απνηππψζεθαλ  ζε έλα θείκελν,  ππφ ηε 

κνξθή Μεζνδνινγηθνχ Οδεγνχ . Ο Οδεγφο ζα είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηνπ 

Ιζηνρψξνπ ηνπ NILE ( www.intercultural-learning.net )  

             3.3  Δηαπνιηηηζκηθό Πεξηνδηθό κε ηνλ ηίηιν « Get Intercultural”  

  Μηα έθηαθηε έθδνζε φπνπ πεξηιακβάλνληαη θείκελα ζηα νπνία επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ ησλ Μέζσλ
11

 θαη φρη κφλν,   πεξηγξάθνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη αλαιχνπλ ηε 

δπλακηθή ησλ Μέζσλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο θαη δηαπνιηηηζκηθά 

θαιιηεξγεκέλεο θνηλσλίαο
12

. Σα θείκελα ζα είλαη δηαζέζηκα κέρξη ηνλ επηέκβξην 

ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ εηαίξσλ.  

3.4 Εξγαιείν Απηναμηνιόγεζεο Δηαπνιηηηζκηθνύ Χαξαθηήξα ηωλ Οξγαληζκώλ  

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ απφ ηελ βάζε δηάινγν  γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ νξγαληζκψλ ζε νξγαληζκνύο πνπ καζαίλνπλ,  νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ Γηθηχνπ θαηαζθεχαζαλ έλα εξγαιείν απηφ –θσηνγξάθεζεο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ , έλα εηδνο απηναμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαζηνραζηνχλ σο πξνο ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.   

 
 

4. Σσμπεράζμαηα 

 

                     Οη ζπλεξγάηεο ηνπ  NILE  είλαη πεπεηζκέλνη φηη ε Γηαπνιηηηζκηθή 

κάζεζε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη  βαζηθή αξρή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ λα 

ελζσκαηψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο , ηα πξνγξάκκαηα , ηηο δνκέο θαη ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο  σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηεξγαζίαο νηθνδφκεζεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο . Δηδηθφηεξα , ζα παξαηεξνχζακε φηη :  

Η δηεξγαζία απφθηεζεο δηαπνιηηηζκηθήο δεμηφηεηαο  δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

απηφκαηα αιιά αθνινπζεί ζηάδηα θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξά απφ πιεπξάο ηνπ 

αηφκνπ , εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ, ζηελ
13

  

-   απνδνρή ηεο αξρήο φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη πνιηηηζκηθά 

πξνζδηνξηζκέλε – Σηάδιο 1  

-   νπδέηεξε παξαηήξεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ κνξθψκαηνο ηνπ άιινπ    ρσξίο λα 

ππεηζέξρεηαη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο – Σηάδιο 2  

-  πξνζδηνξηζκό ησλ πνιηηηζκηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ άιινπ  θαη ηελ δηαηχπσζε 

θξίζεσλ   γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ ζπκβνιηθή  αιιειεπίδξαζε   – 

Σηάδιο 3  

-  εκπινπηηζκό θαη ηελ δηεύξπλζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ  ηνπ κνξθψκαηνο  -  

 

 

 

 

Σηάδιο 4  

                                                 
11 Mediam’Rad, Focus Media Diversity (2006)Multiple Terminologies , by Panos Paris Insitute & 

Mediam Rad  
12 ΝILE©, Get Interculturally , magazine by Media Working Group, (2006). 
 
13

 Dr. Beate Schmidt –Behlau,NILE coordinator  
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                   Η παξαπάλσ δηεξγαζία επνκέλσο  ππνδειψλεη φηη  ην άηνκν πνπ 

δηαζέηεη δηαπνιηηηζκηθεο δεμηφηεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιηηηζκηθνχο 

θαλφλεο κε επέιηθην ηξφπν , λα πηνζεηήζεη κεηά απφ θξηηηθή επηινγή λφξκεο απφ 

άιια πνιηηηζκηθά κνξθψκαηα θαη λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο επηινγέο πνιηηηζκηθά 

νξζέο ζηηο αλάινγεο πεξηζηάζεηο
14

. 

                   Οη ζπλεξγάηεο ηνπ NILE ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Dr. Beate Schmidt 

Behlau ( DVV-International) ζα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνψζεζεο θαη δηεξεχλεζεο  εθείλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο σο ην πεδίν δηακφξθσζεο κηαο 

θνηλσλίαο αλεθηηθφηεηαο , δηαιφγνπ θαη θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην Άιιν θαη ην 

Γηαθνξεηηθφ.  

Γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή  ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γηθηχνπ, είλαη 

δηαζέζηκε ε ηζηνζειίδα www.intercultural-learning.net .  

 

 

 

 

 

Βιβλιογραθία 

 

Δλληνόγλωζζη 

Αγξαθηψηεο Γ. (1999), Πολιτιστικές Αβεβαιότητες,Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 

1999 

Γθέθνπ-Μαδηαλνχ Γ., ( 1999) Πνιηηηζκφο θαη Δζλνγξαθία , Από τον Εθνογραυικό 

Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1999 

Ξενόγλωζζη  

Hirtenlehner M., (2006) , TANDEM® : Cross-cultural exchange between police 

and Migrants, A process for cross cultural exchange between police officers and 

migrants, edited by Nancy L.Pearson, The Center for Victims of Torture New 

Tactics in Human Rights Project ©, 2006 

Methodological Guide , for Implementing Intercultural Learning Activities by 

ΝILE© working group,not published  yet ( 2008)  

Dr Schmidt –Behlau B. ( 2005), in  International Perspectives in Adult Education, 

Adult Education Embracing Diversity , Vol 1, Vol 2 by IIZ/DVV, 2005 

Mediam’Rad, Focus Media Diversity (2006)Multiple Terminologies , by Panos 

Paris Insitute & Mediam Rad  

ΝILE©, Get Interculturally , magazine by Media Working Group, (2006). 

Iζηοζελίδες 

(NILE goals and activities ) 

http://www.intercultural-learning.net  

(Θ.Γξαγψλα, τερεότσπα και Προκαταλήψεις, Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ, 

ΤΠΔΠΘ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ΔΠΔΑΔΚ 2002-2004 ) 

http://kleidiakaiantikleidia.gr  

 

 

Σύνηομο βιογραθικό ζημείωμα 

 Η Βαζιλική Τζεκούρα γελλήζεθε ζην πδλεπ Απζηξαιίαο. 
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Έρεη ζπνπδάζεη Ιζηνξία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη έρεη παξαθνινπζήζεη ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηελ Καηεχζπλζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο  

Πνιηηηθήο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ. Δξγάδεηαη ζηελ  

πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή  Καηάξηηζε θαη ζπλεξγάδεηαη κε  

θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Μάζεζε ζηνηρεηνζεηήζεθε σο  

βίσκα θαζψο ε ίδηα είλαη  παηδί επαλαπαηξηζζέλησλ Διιήλσλ θαη  

εγγνλή Πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ.   
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