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Εισαγωγικό σημείωμα  
 
 

    Το επιμορφωτικό πρόγραμμα με το γενικό τίτλο «Διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον» απευθύνεται κατά προτεραιότητα 
σε φιλολόγους που υπηρετούν σε Γυμνάσια, των οποίων ο μαθητικός πληθυσμός 
έχει πολυπολιτισμική σύνθεση σε ποσοστό πάνω από 15 – 20%. Το πρόγραμμα, 
που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου, απαρτίζεται από 
τέσσερις φάσεις, από τις οποίες οι τρεις πρώτες αποτελούνται από μία σειρά τριών 
15ωρων σεμιναρίων, ενώ η τελευταία θα αφιερωθεί σε μία δοκιμαστική εφαρμογή 
στο σχολείο.  
    Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν ειδικά θέματα στο 
πλαίσιο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας με έμφαση στη διαπολιτισμική 
αγωγή και διδακτική, που θα ενισχύσουν την κοινωνική ευαισθησία των 
εκπαιδευτικών και θα τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν στην πράξη 
αποτελεσματικές στρατηγικές για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση 
της διδασκαλίας, καθώς και για τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Για το λόγο 
αυτό η θεματική των τριών σεμιναρίων σχεδιάστηκε έτσι που να καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα, όπως είναι οι βασικές αρχές και οι προσφορότερες στρατηγικές και 
πρακτικές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας 
(πολυπολιτισμικές), η πολυπρισματική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων, η 
διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων, η διαπολιτισμική επικοινωνία, η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών ή των εξωσχολικών μαθησιακών δραστηριοτήτων στη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων κλπ. Το 
πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την τέταρτη φάση, κατά την οποία οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν στην τάξη τους και να 
εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής ή παιδαγωγικής 
στρατηγικής, που να είναι σχετική με ένα από τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο 
σεμινάριο. Η διδακτική ή παιδαγωγική εφαρμογή θα σταλεί στη γραμματεία του 
προγράμματος ηλεκτρονικά. 
    Τέλος, σημειώνεται ότι σε όσους από τους συναδέλφους ολοκληρώσουν 
επιτυχώς όλες τις φάσεις του προγράμματος θα χορηγηθεί σχετική πιστοποίηση.   
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Η φυλετική και εθνοτική ετερότητα στο σχολείο συχνά συνδέεται με εκπαιδευτική 
ανισότητα και σχολική αποτυχία. Και τούτο, επειδή παρόλο που η παρουσία 
ετερογενών μαθητικών ομάδων στην τάξη αυξάνει τη συνθετότητα – της ήδη 
σύνθετης διαδικασίας – της διδασκαλίας, στο μεγαλύτερο μέρος τους τα 
περιβάλλοντας μάθησης που αναπτύσσονται στην παραδοσιακή τους μορφή δεν 
λαμβάνουν υπόψη την ετερογένεια αυτή. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιστραφεί 
αυτή τη τακτική; Με προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση των 
κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των μαθητών; Με την ανάπτυξη 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ετερογενών υποκειμένων της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ώστε να αναδεικνύονται οι διαφορετικές ερμηνείες της 
πραγματικότητας μέσα από τη διαφορετική φύση και θέση τους στην τάξη; Με την 
ανάληψη ευθύνης από μέρους των μαθητών ως προς τη γνώση που 
«κατασκευάζουν» στο σχολείο, σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν;     
Τέτοια και άλλα ερωτήματα θα συζητηθούν στο παρόν σεμινάριο, σε μια 
προσπάθεια αναζήτησης στρατηγικών και μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία θα 
στοχεύουν στη διαφοροποιημένη διδασκαλία που θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
μικτές (πολυπολιτισμικές) τάξεις.   
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     Στην πρώτη εισήγηση του επιμορφωτικού προγράμματος επιχειρείται 
καταρχάς μια γενική εισαγωγή στη θεματική του σεμιναρίου, το οποίο εστιάζει 
στη σύζευξη αρχών και πρακτικών της διαφοροποίησης της διδασκαλίας με τη 
διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας και τη διαπολιτισμική διδακτική. Στη 
συνέχεια αποσαφηνίζονται η έννοια και οι σχέσεις της διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας με τη διδασκαλία σε μικτής ικανότητας και πολυπολιτισμικές τάξεις 
και εξετάζονται οι προϋποθέσεις και τα «κλειδιά» για την εφαρμογή της (γνώση 
προηγουμένης κατάστασης των μαθητών, διαπίστωση ατομικών αναγκών, 
curriculum, δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, κλίμα τάξης, 
κουλτούρα και πολιτική σχολείου κλπ). Κατόπιν, επισημαίνονται και συζητούνται 
τα είδη της διαφοροποίησης και τα στάδια εφαρμογής της. Τέλος, προτείνονται 
στρατηγικές και πεδία εφαρμογής υπό το πρίσμα τόσο των παραδοσιακών 
μαθησιακών θεωριών (π.χ. συμπεριφορισμός) όσο και νεότερων 
(κονστρουκτιβισμός, μάθηση με βάση τις έρευνες για τη λειτουργία του εγκεφάλου 
και τους τρόπους σκέψης).  
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     Η τρίτη κατά σειρά εισήγηση του σεμιναρίου έχει ως κύριο θέμα της την 
έννοια της πολυπρισματικότητας, δηλαδή την προσέγγιση της πραγματικότητας 
και της γνώσης μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στην αρχή 
προσδιορίζονται οι βασικές αρχές της έννοιας, συζητείται η θεωρητική θεμελίωσή 
της και διερευνώνται οι σχέσεις της με την διαπολιτισμική διδασκαλία. Έπειτα, 
εξετάζονται οι γενικές οργανωτικές αρχές και οι κυριότερες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της στο σχολείο, καθώς και τα πεδία στα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί. 
Τέλος, προτείνονται και συζητούνται στρατηγικές διδασκαλίας που προωθούν την 
ιδέα της πολυπρισματικότητας (π.χ. πολλαπλότητα αφηγήσεων και ερμηνειών, 
διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων, διδασκαλία με σκοπό την ενσυναίσθηση 
κλπ). 
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