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Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµα-

τικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, 

όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς 

βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους 

κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξε-

τάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελ-

ληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι 

αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα 

παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιο-

λογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται 

η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώ-

νουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια 

σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο 

σηµερινό σχολείο;  

 

Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν 

τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθη-

µερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συ-

νάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προ-

σωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες. 

Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκι-

νήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί 

συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειρα-

θούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εερργγααλλεείίαα που θα επι-

τρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν 

τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους 

πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχο-

λική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρό-

βλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο 

λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα. 

Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέ-

τρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να 

αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εερργγααλλεείίαα  ααννάάγγννωωσσηηςς  της 

σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που 

έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης 

απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παι-

διά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης 

(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε 

άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώ-

τηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την 
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κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτι-

κούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακο-

λουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα 

σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα δια-

τυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆η-

λαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική ππρράάξξηη, περνούν 

µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη 

θθεεωωρρίίαα, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κκλλεειιδδιιάά 

για τη δική σας διδακτική πρακτική.  

 

Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί 

καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την 

πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας 

και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κεί-

µενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από 

τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα 

φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπο-

ρείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα 

τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που 

κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε 

δικές σας λύσεις.  

 

Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της 

καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι 

χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών 
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο 

βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχο-

λεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και 

τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε 

σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κα-

νείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέπο-

ντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε 

ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την 

κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της 

γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του 

πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά 

βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα. 

 

Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα 

ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον 

καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστη-

µονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε 

στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτι-

κής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα 

όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε 

ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκ-

παιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που 
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους. 

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν 

στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην 

έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν αν-

θεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους 

ευχαριστώ όλους και όλες θερµά. 

 

Aλεξάνδρα Aνδρούσου 
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 

Νοέµβριος 2002 
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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 
Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 
Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 
Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος) 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη 
Ζωγραφάκη Μ. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 
Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 
Μάγος Κ. 

• Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά 
Σακονίδης Χ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 
Σφυρόερα Μ. 

• ∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική 
Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 
Σφυρόερα Μ. 

• Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 
Σφυρόερα Μ. 
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• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 
Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 
Τσιρίδης Π. 

• ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
Χοντολίδου Ε. 

• ∆ιδασκαλία σε οµάδες 
Χοντολίδου Ε. 

• Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα 
Χοντολίδου Ε. 
 

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 
Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και σχολείο 
∆ραγώνα Θ. 

• Στερεότυπα και προκαταλήψεις 
∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 
Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 
Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 
Φραγκουδάκη Α. 
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
 

• Ετερογένεια και σχολείο 
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν. 

• «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ. 

• Ταυτότητα και εκπαίδευση 
∆ραγώνα Θ. 

• Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια 
Μανουσοπούλου Α. 

• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 
Μπαλτσιώτης Λ. 

• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 
Χοντολίδου Ε. 
 
 

• ∆ηµιουργώντας γέφυρες 
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α. 

 
 

 

 

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 
 

www.kleidiakaiantikleidia.net 
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Ταυτότητα και εκπαίδευση 
 
 

Σκηνή 1η 
 
«Γιατί να υπάρχουν µιναρέδες στις εικόνες του βιβλίου, 

αφού ο στόχος µας είναι να µάθουν τα παιδιά ελληνικά; 

Αλλού είναι οι δυσκολίες των µαθητών…», σχολιάζει 

ένας δάσκαλος στη Θράκη, σε συνάντηση επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών όπου παρουσιάζονταν καινούρια βιβλία 

για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

για τους µαθητές των δίγλωσσων µειονοτικών σχολείων.  

 

Σκηνή 2η 

 

«Tο Ριτβάν, εγώ, τον ονόµασα Γιάννη για να τον βοη-

θήσω να µην ξεχωρίζει. Τα παιδιά τον κορόιδευαν για το 

όνοµά του. Ρωτούσαν: “Πώς είπες; Ριβάν; Kαλέ, τι 

όνοµα είναι αυτό;”. Ενώ τώρα το Γιάννης είναι εύκολο, 

τα παιδιά το καταλαβαίνουν και τον αποδέχονται. Ξέ-

ρετε, τα παιδιά τα ίδια δε θέλουν να ξεχωρίζουν. Γι’ 

αυτό, οι γονείς τους είναι οι πρώτοι που τους αλλάζουν 

ονόµατα. Πολλοί τα βαφτίζουν κιόλας», υποστηρίζει µε 

ειλικρίνεια η νηπιαγωγός ενός αθηναϊκού νηπιαγωγείου 

µε µεγάλη συγκέντρωση αλβανών µαθητών. 
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Γιατί να υπάρχουν µιναρέδες στην εικονογράφηση του 

βιβλίου; Tι στόχο έχουν; Bοηθούν άραγε οι εικόνες των 

µιναρέδων τα παιδιά της µειονότητας να µάθουν ελλη-

νικά; Πώς σχετίζονται οι εικόνες της δικής τους κουλ-

τούρας µε τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά προσλαµ-

βάνουν τη γνώση; Γιατί νοµίζει η νηπιαγωγός ότι βοη-

θάει το µικρό Aλβανό αλλάζοντάς του το όνοµα;  

 

Μια επιγραµµατική απάντηση στον πρώτο δάσκαλο θα 

µπορούσε να είναι ότι η απεικόνιση των µιναρέδων, οι 

οποίοι αποτελούν, για την κοινωνική πραγµατικότητα 

της Θράκης, διακριτικά στοιχεία της ιδιαίτερης πολιτισµι-

κής ταυτότητας των παιδιών των µειονοτικών σχολείων, 

υποδηλώνει ένα είδος αναγνώρισης και κατ’ επέκταση, 

έµµεσα, εκφράζει σεβασµό στην ταυτότητα αυτών των 

παιδιών. Μια δεύτερη σύντοµη απάντηση θα ήταν ότι ο 

σεβασµός στην ταυτότητα διευκολύνει τη µάθηση. Στη 

νηπιαγωγό θα µπορούσε κανείς να απαντήσει ότι µε την 

αλλαγή του ονόµατος αρνείται στο µαθητή την εθνική 

του ταυτότητα. Έτσι, παρά την καλή της πρόθεση να 

τον βοηθήσει, προσθέτει δυσκολίες στην ενσωµάτωσή 

του, τόσο στο σχολείο όσο και στην ελληνική κοινωνία. 

 

Όπως όµως ήδη δηλώθηκε, οι απαντήσεις αυτές είναι 

επιγραµµατικές. Είναι σαφές πως δεν αρκούν από µόνες 
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τους, αντίθετα χρειάζονται βαθύτερη ανάλυση. Η λέξη 

ταυτότητα, όπως και ο όρος πολιτισµός1, χρησιµοποιείται 

ευρέως στον καθηµερινό λόγο, ενώ παράλληλα αποτελεί 

θεµελιώδη επιστηµονική έννοια. Πολλά από τα κείµενα 

της σειράς «Κλειδιά και Αντικλείδια», αν όχι όλα, πραγ-

µατεύονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο την ταυτότητα. Σε 

αυτό το κείµενο θα προσπαθήσουµε να δώσουµε την 

κοινωνιο-ψυχολογική διάσταση του θέµατος και να ορί-

σουµε την ταυτότητα στο πλαίσιο ενός γοργά µεταβαλ-

λόµενου κοινωνικού τοπίου. 

 

 

ΣΣυυγγκκρροούύσσεειιςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττηηνν  ττααυυττόόττηητταα  κκααιι  ττηη  µµάάθθηησσηη  
 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί ερµηνεύουν τη δυσκολία των 

µαθητών απέναντι στη µάθηση είτε ως αποτέλεσµα 

µειωµένης ικανότητας ή λιγότερης ευφυΐας είτε ως έλ-

λειψη κινήτρων ή ανεπαρκή προσπάθεια. Έτσι, άλλοτε 

πολλαπλασιάζουν τις πρωτοβουλίες τους για να κινητο-

ποιήσουν τους µαθητές και άλλοτε απογοητεύονται και 

αποθαρρύνονται. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί δεν αναζη-

τούν άλλα αίτια τα οποία ενδέχεται να αναστέλλουν τις 

ικανότητες των παιδιών και να εµποδίζουν τη µάθηση.  

                                                 
1 Ο όρος αναλύεται από την E. Πλεξουσάκη στο βιβλίο Πολιτι-
σµός και σχολείο της σειράς «Κλειδιά και Αντικλείδια». 
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Aυτά τα άλλου τύπου εµπόδια στη µάθηση µπορεί να τα 

«φωτίσει» η Ψυχολογία συµβάλλοντας έτσι στην ανα-

γνώρισή τους από τους εκπαιδευτικούς. Tα πιο προφανή 

εµπόδια από τη σκοπιά της Ψυχολογίας είναι οι απειλές 

προς την ταυτότητα τις οποίες ενδέχεται να ασκούν διά-

φορες πλευρές της εκπαίδευσης. Τέτοιες απειλές συχνά 

προέρχονται από αυτό που ονοµάζεται «υποκειµενικό 

αναλυτικό πρόγραµµα»2, µε το οποίο εννοούµε τις 

συγκεκριµένες, συναισθηµατικά φορτισµένες σηµασίες 

που µπορεί να έχει κάθε γνωστικό αντικείµενο για το 

µαθητή. 

 

Σύµφωνα µε τον Bracher3, υπάρχουν πλήθος γνωστικές 

πληροφορίες που είναι πιθανό να απειλήσουν την οντο-

λογική ταυτότητα του µαθητή, όπως, για παράδειγµα, το 

µάθηµα της Περιβαλλοντικής Αγωγής, που αποκαλύπτει 

στο µαθητή το ελάχιστο µέγεθος της Γης σε σχέση µε το 

σύµπαν, ή το µάθηµα της Γεωλογίας, που υπογραµµίζει 

την τεράστια σχετικότητα του χρόνου σε σχέση µε το 

πεπερασµένο της ζωής του ανθρώπου. «Aπειλητικά» 

                                                 
2 Jones R., Fantasy and Feeling in Education, New York Univer-
sity Press, New York, 1968 
 
3 Bracher M., «Psychoanalysis and Education», Journal for the 
Psychoanalysis of Culture & Society, 4(2), 1999, σ. 175-192 



.       ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

 15

προς την ταυτότητα µπορεί να είναι και άλλα µαθήµατα, 

όπως, για παράδειγµα, της Ιστορίας, µε τη µετάδοση 

κοινωνικών και πολιτισµικών πληροφοριών που αναδει-

κνύουν αξίες και πιστεύω ριζικά διαφορετικά από των 

µαθητών ή περιγράφουν συγκρούσεις µε τις οποίες µπο-

ρεί οι µαθητές να ταυτιστούν. Tέτοιες απειλές όχι µόνο 

εµποδίζουν τη µάθηση και την εξέλιξη, αλλά επιπλέον 

ανακινούν αντιστάσεις, αν όχι παλινδροµήσεις. Αυτό δε 

σηµαίνει βέβαια ότι πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση 

των µαθητών στο διαφορετικό και το ανοίκειο ούτε ότι 

πρέπει να απαλείφονται οι αντιθέσεις. ∆εν πρέπει να 

ξεχνάµε άλλωστε ότι η αναγνώριση των παραπάνω απο-

τελεί προϋπόθεση της ατοµικής ελευθερίας, η οποία κα-

τακτάται αποκλειστικά µέσα από την εκπαίδευση. Σηµαί-

νει όµως ότι το υποκειµενικό αναλυτικό πρόγραµµα έχει 

τεράστια σηµασία για την επίδραση που ασκεί, αν, για 

παράδειγµα, αποδιοργανώνει ή όχι τους µαθητές, αν 

ενεργοποιεί ή όχι αµυντικούς µηχανισµούς που παρε-

µποδίζουν την πραγµατική µάθηση.  

 

Η ταυτότητα των µαθητών, µολονότι µοιάζει παράδοξο, 

µπορεί να απειληθεί και από αυτή την ίδια την κατοχή 

της γνώσης. Για παράδειγµα, η γνώση συχνά θεωρείται 

ανδρικό προνόµιο. Σε παραδοσιακές κοινωνίες τα κορί-

τσια που κατακτούν τη γνώση µπορεί να απειληθούν και 
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να θεωρήσουν ότι αυτό αντιβαίνει στο θηλυκό τους 

προορισµό.4 Μια τέτοια στάση θα ενεργοποιήσει αντι-

στάσεις απέναντι στη µάθηση και µπορεί να στρέψει την 

ενεργητικότητα της µαθήτριας προς άλλες κατευθύνσεις, 

πιο «συµβατές» µε το φύλο της. 

 

Η ταξική, η εθνοτική ή η φυλετική ταυτότητα µπορούν 

επίσης να απειληθούν από το ένα ή το άλλο είδος γνώ-

σης. Oλόκληρη η ερευνητική εργασία του ειδικού της 

διγλωσσίας Jim Cummins αναφέρεται σ’ αυτό το θέµα.5 

Το αναλυτικό πρόγραµµα του αµερικάνικου σχολείου 

µεταφέρει, κατά τον Cummins, στους µαθητές των πολ-

λών µειονοτήτων των HΠA το µήνυµα πως η γλώσσα, ο 

πολιτισµός και η προηγούµενη εµπειρία τους (δηλαδή το 

σύνολο της ταυτότητάς τους) δεν έχουν θέση µέσα στο 

σχολείο και κατ’ επέκταση µέσα στην κοινωνία. Για να 

γίνουν αποδεκτοί στην κοινωνία της πλειοψηφίας που 

αντιπροσωπεύει το σχολείο, οι µαθητές πρέπει να είναι 

                                                 
4 Αξίζει ίσως να σκεφτούµε και προς αυτή την κατεύθυνση όταν 
προσπαθούµε να εξηγήσουµε την περιορισµένη πρόσβαση των 
κοριτσιών στην εκπαίδευση σε κάποια κοινωνικοπολιτισµικά 
περιβάλλοντα. 
 
5 Βλ., ενδεικτικά, Cummins J., Ταυτότητες υπό διαπραγµά-
τευση: Εκπαίδευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια κοινωνία 
της ετερότητας, µτφρ. Σ. Αργύρη, Gutenberg, Αθήνα, 1999. 
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βουβοί και αόρατοι, ο πολιτισµός και η γλώσσα τους να 

αφήνονται στο σπίτι. «Αυτό το µέρος κάνει την ψυχή 

µου να πονά», φέρεται να λέει ένας µικρός µαθητής σε 

πολυπολιτισµικό σχολείο της Καλιφόρνιας.6 Η άλλη εκ-

δοχή του ίδιου φαινοµένου απειλής της εθνοτικής ταυ-

τότητας είναι το παράδειγµα αφρο-αµερικανών µαθητών 

που αριστεύουν στο σχολείο, γίνονται όµως, εξαιτίας της 

καλής επίδοσης, αντικείµενο κριτικής από τους φίλους 

τους σαν «προδότες» που εγκαταλείπουν την κληρονο-

µιά και απεµπολούν την ταυτότητά τους προς όφελος 

των λευκών. Η επιτυχία στο σχολείο εµφανίζεται σαν 

συµµαχία µε την κυρίαρχη οµάδα καταπίεσης.7  

 

Όλοι οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού µηχανισµού ―από 

τους συµβούλους έως τους διοικητικούς και τους δια-

µορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής―, και ιδίως οι 

εκπαιδευτικοί, είναι χρήσιµο να αναγνωρίζουν και να 

κατανοούν εκείνες τις διαστάσεις της εκπαίδευσης οι 

οποίες απειλούν την ταυτότητα των µαθητών και παρε-

µποδίζουν τις λειτουργίες τις απαραίτητες στη µάθηση. 

Αυτού του τύπου η γνώση είναι πολύτιµη για τους εκ-

                                                 
6 Ό.π., σ. 43-44 
 
7 Fox T., «Basic writing as cultural conflict», Journal of Educa-
tion, 172, 1990, σ. 65-83 
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παιδευτικούς, γιατί τους επιτρέπει να λειτουργούν µε 

τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύουν την κριτική και δη-

µιουργική σκέψη και τον ηθικό στοχασµό. Με τέτοιες 

«αποσκευές» οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να πα-

ρεµβαίνουν εφαρµόζοντας παιδαγωγικές πρακτικές οι 

οποίες (α) µειώνουν τις απειλές που δέχεται η ταυτότητα 

και (β) ενδυναµώνουν την ταυτότητα και την καθιστούν 

λιγότερο ευάλωτη στις απειλές. Μια τέτοια επεξεργασία 

της ταυτότητας θα µπορούσε να συµβάλει και στη µεί-

ωση κοινωνικών προβληµάτων όπως ο ρατσισµός και η 

βία, που συχνά είναι αποτέλεσµα αδύναµων, ευάλωτων 

και απειληµένων ταυτοτήτων.  

 

 

ΤΤιι  εεννννοοοούύµµεε  µµεε  ττοονν  όόρροο  ««ττααυυττόόττηητταα»»;;  
 

«Ποιoς είµαι;», µια ερώτηση που παραπέµπει στην ταυ-

τότητα και είναι από τις βασικότερες της ζωής µας. Η 

έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στο σύνολο των 

αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συναισθηµάτων που αφο-

ρούν στον εαυτό µας. Η συνοχή µεταξύ εµπειρίας, 

ιδεών, αξιών και πεποιθήσεων διασφαλίζεται µέσω της 

ταυτότητας. Η έννοια της ταυτότητας βρίσκεται σε συ-

νάρτηση µε τη συνειδητοποίηση ότι κάποιος υπάρχει, ότι 

έχει προσωπική ιστορία, µια θέση στον κόσµο, µια συνέ-
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χεια και ένα µέλλον που του ανήκει. Η αίσθηση της ταυ-

τότητας βασίζεται σε µια διπλή, ταυτόχρονη διεργασία: 

στην αντίληψη της οµοιότητας και της συνέχειας της 

ύπαρξής µας στο χώρο και το χρόνο και στην αντίληψη 

ότι οι άλλοι αναγνωρίζουν αυτήν την οµοιότητα και τη 

συνέχεια.8 Η ταυτότητα επιτρέπει να τοποθετηθεί κανείς 

απέναντι στους άλλους, να αναγνωρίσει όσους του µοιά-

ζουν και να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους. Το 

ερώτηµα δεν είναι απλώς «ποιος είµαι;» αλλά «ποιος εί-

µαι σε σχέση µε τον άλλο; Πώς µε βλέπει ο άλλος και 

πώς βλέπω εγώ τους άλλους;».  

 

Στην έννοια της ταυτότητας ενυπάρχει κάτι το παρά-

δοξο: υπονοείται το ίδιο, το ταυτόσηµο και παράλληλα 

το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το ξεχωριστό, το µονα-

δικό. Το θέµα της ταυτότητας είναι κατεξοχήν θέµα 

ορίων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, ανάµεσα 

στο όµοιο και το διαφορετικό, ανάµεσα στον εαυτό και 

τους άλλους, ανάµεσα στο οικείο και το ξένο, το γνωστό 

και το άγνωστο, και κατ’ επέκταση απειλητικό. Με αυτή 

την έννοια, της διαλεκτικής του ίδιου και του άλλου, 

είναι αδύνατο να διαχωρίσουµε την ταυτότητα από την 

ετερότητα.  

                                                 
8 Erikson E.-H., Identity: Youth and Crisis, Norton, New York, 
1968 
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Η έννοια της ταυτότητας είναι πολυδιάστατη. Τη χρησι-

µοποιούµε στην ανάλυση πολλών και ανόµοιων αντικει-

µένων, από το να αναλύσουµε τη δόµηση της προσωπι-

κότητας του παιδιού έως το να δώσουµε ερµηνείες της 

σύγκρουσης ανάµεσα σε λαούς. Με άλλα λόγια, εκφάν-

σεις της ταυτότητας παραπέµπουν στο άτοµο, την οµάδα 

ή την κοινωνία. ∆εν είναι βέβαια ανεξάρτητες και δια-

χωρισµένες οι διεργασίες που επιτελούνται στο επίπεδο 

του ατόµου από αυτές που επιτελούνται στο επίπεδο της 

οµάδας και της κοινωνίας. Οι υπαγωγές των ατόµων στις 

διάφορες κοινωνικές οµάδες επηρεάζονται από τις διο-

µαδικές σχέσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Η 

εικόνα που έχουµε για τον εαυτό µας, οι συλλογικές ή οι 

πολιτικές µας ταυτότητες είναι αντικείµενο επεξεργασίας 

τόσο από το ίδιο το άτοµο όσο και από τις οµάδες και τις 

ιδεολογίες τους. Ο Erikson, από τους πρώτους θεωρητι-

κούς σε θέµατα ταυτότητας τη δεκαετία ’50-’60, υπο-

γραµµίζει ότι η ταυτοτική διεργασία συντελείται ταυτό-

χρονα στην καρδιά του ατόµου και στην καρδιά της 

κουλτούρας της κοινότητας όπου ανήκει. 

 

Περιγράφοντας την έννοια της ταυτότητας θα κάνουµε, 

για λόγους σαφήνειας, έναν τεχνητό διαχωρισµό της 

ατοµικής από τη συλλογική ταυτότητα και θα τις 

αναλύσουµε ξεχωριστά, χωρίς ωστόσο να παραλεί-
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ψουµε την αναφορά στα σηµεία διατοµής του ατοµικού 

µε το συλλογικό.9 

 

Η ατοµική ταυτότητα  

 

Το άτοµο κοινωνικοποιείται και οικοδοµεί την ταυτότητά 

του σταδιακά, κατά τη µακρά πορεία από τη γέννησή 

του έως την εφηβεία, η οποία συνεχίζεται ως την ενή-

λικη ζωή. Η εικόνα που κατασκευάζει για τον εαυτό του, 

τα πιστεύω του συγκροτούν µια ψυχολογική δοµή που 

του επιτρέπει να επιλέξει τις πράξεις του και τις κοινωνι-

κές του συναλλαγές. Η κατασκευή της ταυτότητας και η 

εικόνα του εαυτού αποτελούν βασικές λειτουργίες της 

ζωής του υποκειµένου και συνιστούν θεµελιώδη ψυχική 

διεργασία.  

 

Μπορούµε να σταθούµε σε διάφορες διαστάσεις της 

ατοµικής ταυτότητας. 
  

                                                 
9 Για το θέµα αυτό βλ. στα: ∆ραγώνα Θ., «Κοινωνικές ταυτότη-
τες/ετερότητες», στο Εκπαίδευση: Πολιτισµικές διαφορές και 
κοινωνικές ανισότητες, τόµος Α, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
µιο, Πάτρα, 2001· Ruano-Borbalan J.-C. (επιµ.), L’identité: 
L’individu, le groupe, la société, Sciences Humaines, Paris, 
1998· Du Gay P., Evans J. & Redman P. (επιµ.), Identity: A 
reader, Sage, London, 2000. 
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• Μια πρώτη διάσταση αφορά στο βιολογικό-αισθητη-

ριακό επίπεδο, το οποίο συνδέεται µε τη λειτουργία του 

σώµατος και την επεξεργασία της αισθητηριακής πλη-

ροφορίας: αίσθηση διέγερσης, χαράς, ικανοποίησης των 

σωµατικών αναγκών. Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία αναλύει 

αυτή τη διάσταση της ταυτότητας, έτσι όπως οικοδοµεί-

ται από την αρχή της ζωής µέσα από τις πρωταρχικές 

σχέσεις µε τα γονικά πρόσωπα.  
 

• Μια δεύτερη διάσταση ενσαρκώνει η διεργασία κοι-

νωνικού αποχωρισµού/ενσωµάτωσης. Πρόκειται για τη 

διαλεκτική προσέγγισης-αποµάκρυνσης µε την οποία 

παλεύουµε όλη µας τη ζωή για να γίνουµε αποδεκτοί για 

την οµοιότητά µας, ενώ την ίδια στιγµή προσπαθούµε να 

φανούµε διαφορετικοί, µοναδικοί. Η αντιπαράθεση ενός 

εφήβου µέσα στην οικογένειά του εκφράζει αυτή την 

ανάγκη διαφοροποίησης απέναντι στην ηλικιακά πρό-

τερη ταυτότητα. Αυτή η αντιπαράθεση µπορεί να βρει 

διέξοδο µε την υπαγωγή του εφήβου σε οµάδες νέων 

όπου, µέσα από ταυτοτικές υποκαταστάσεις, θα µοιρα-

στεί µε τους συνοµήλικούς του κοινές ανάγκες, επιθυ-

µίες και όνειρα. 
 

• Μια τρίτη διάσταση αφορά στην επιθυµία του υπο-

κειµένου για συνέχεια, δηλαδή στην ανάγκη τού «ανή-

κειν» σε µια οικογενειακή γραµµή, σε ένα περιβάλλον, 
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σε µια κουλτούρα. Αυτή η ανάγκη µπορεί να λειτουργεί 

στο πραγµατικό ή ακόµα και το φαντασιακό επίπεδο και 

είναι εµφανής στις σύγχρονες εκφράσεις της ταυτότη-

τας, όπως είναι η εθνική, η εθνοτική ή η πολιτισµική 

ταυτότητα. 
 

• Η ταυτοτική διεργασία είναι για το άτοµο ένα 

ψυχολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κατασκευάζει νοη-

τικά σχήµατα και συστήµατα αναπαραστάσεων. Aυτά 

βοηθούν το άτοµο να φτιάξει µια εικόνα εαυτού, να της 

αποδώσει αξία, ενώ παράλληλα κατευθύνουν τις πράξεις 

του. Η αντίληψη εαυτού και η αυτοεκτίµηση δεν επιτε-

λούνται σε κοινωνικό κενό. Θεωρητικοί όπως ο William 

James ή ο George Herbert Mead εισηγήθηκαν, ήδη από 

τις αρχές του 20ού αιώνα, ότι η εικόνα εαυτού και η 

αξία που της αποδίδουµε διαµεσολαβείται από το βλέµµα 

των άλλων.  

 

Οι συλλογικές ταυτότητες 

 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, ο εαυτός οικοδοµείται 

σε σχέση µε το περιβάλλον και τους άλλους. H ταυτό-

τητα κατασκευάζεται στο πλαίσιο των οµάδων, µικρών ή 

µεγαλύτερων, θεσµισµένων ή αυθόρµητων. Όλη η τρέ-

χουσα επιστηµονική ανάλυση γύρω από το θέµα επικε-

ντρώνεται στο πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων και στο 
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ρόλο που ασκεί στην ταυτοτική διεργασία. Ένα ζήτηµα 

αιχµής είναι ότι τις σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζει 

αυξανόµενη πολλαπλότητα των οµάδων υπαγωγής, 

πραγµατικών ή συµβολικών, στις οποίες εντάσσονται τα 

άτοµα. Με αυτή την έννοια δεν έχει νόηµα να µιλάµε για 

ταυτότητα αλλά για ταυτότητες, που είναι πολλές.  

 

Αν ξαναγυρίσουµε στις αρχικές σκηνές, θα διαπιστώ-

σουµε ότι οι µαθητές δε χαρακτηρίζονται µόνο από τη 

µειονοτική τους ταυτότητα ή αυτή του µετανάστη. 

Έχουν και πολλές άλλες ταυτότητες, όπως τη θρησκευ-

τική, την εθνική, την εθνοτική, τη γλωσσική, την ταυτό-

τητα φύλου, την ταξική, την ηλικιακή, για να ονοµατί-

σουµε τις πιο προφανείς. Ολόκληρος ο κοινωνικός κό-

σµος διαιρείται σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες, άλλες 

µεγάλες, όπως το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνική τάξη, 

η φυλή, η εθνικότητα, και άλλες µικρότερες, όπως οι 

οµάδες πολιτικής ένταξης, οι επαγγελµατικές οµάδες, οι 

αθλητικές οµάδες κτλ. Κάθε άνθρωπος ανήκει σε κά-

ποιες από αυτές τις οµάδες και αποκλείεται από κάποιες 

άλλες. Σε όλες αυτές τις υπαγωγές σε οµάδες ισχύει η 

διαφοροποίηση ως προς το συσχετισµό δύναµης και κύ-

ρους. Ένα από τα κύρια αντικείµενα της Κοινωνικής Ψυ-

χολογίας είναι η µελέτη αυτής της διεργασίας διαφορο-

ποίησης, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της ταυτότητας, 
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η σηµασία των κατηγοριακών υπαγωγών για την αυτοε-

κτίµηση του υποκειµένου και η ένταξη ή µη σε οµάδες 

ανάλογα µε το αν συµβάλλουν ή όχι στη θετική εικόνα 

εαυτού.10  

 

Η οµάδα λειτουργεί ως προνοµιακός καταλύτης για τις 

προσωπικές ταυτίσεις. Κοινωνικοποιεί το άτοµο, το 

οποίο παράλληλα ταυτίζεται µαζί της. Πρόκειται, όπως 

υποστηρίζει ο Lipiansky, για µια συνολική δυναµική 

διεργασία όπου τα διαφορετικά στοιχεία ατόµου και συ-

νόλου αλληλοδιαπλέκονται στη συµπληρωµατικότητά 

τους ή στην αντιπαράθεσή τους.11 Έτσι προκύπτουν διά-

φορες ταυτοτικές στρατηγικές µε τις οποίες το άτοµο 

υπερασπίζεται την ύπαρξή του, την κοινωνική του ορα-

τότητα, την ένταξή του στην κοινότητα, καθώς την ίδια 

στιγµή πασχίζει να αποδώσει αξία στον εαυτό του και να 

κατακτήσει την προσωπική του συνοχή. 

 

Αυτές οι στρατηγικές είναι πιο εύκολα ορατές στη συ-

µπεριφορά των µεταναστών ή των µειονοτήτων. Η µε-

                                                 
10 Turner J.-C., «Social comparison and social identity: Some 
prospects for intergroup behaviour», European Journal of So-
cial Psychology, 5, σ. 5-34, 1975 
 
11 Lipiansky E.-M., Identité et Communication, PUF, Paris, 
1992 
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λέτη αυτών των οµάδων αποκαλύπτει την πολυπλοκό-

τητα της ταυτότητας και την ανάγκη κινητοποίησης µη-

χανισµών για την υπεράσπισή της. Η κατασκευή της 

ταυτότητας σε αυτές τις οµάδες είναι µια συνεχής δυνα-

µική αντιπαράθεση ανάµεσα στις κυρίαρχες αξίες της 

κοινωνίας εγκατάστασης (ή αντίστοιχα της πλειονότη-

τας) και τις προσωπικές αξίες τις οποίες έχει ανάγκη να 

επικυρώσει το άτοµο. Αντιµέτωποι µε τη ρητή ή άρρητη 

διάκριση ανάµεσα στη δική τους κουλτούρα και την 

κουλτούρα της χώρας φιλοξενίας, οι µετανάστες (ή 

αντίστοιχα οι µειονότητες) καταφεύγουν σε διάφορες 

στρατηγικές. Ένας τρόπος για να αποφύγει κανείς τη 

σύγκρουση είναι να υιοθετήσει την ξένη κουλτούρα. 

Αυτή τη στρατηγική ακολουθούν οι γονείς που βαφτί-

ζουν τα παιδιά τους, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της νη-

πιαγωγού, στο παράδειγµα µε το οποίο ξεκινήσαµε. Μια 

άλλη εκδοχή είναι να προσπαθήσουν οι µειονοτικές 

οµάδες να συνθέσουν στοιχεία από τη δική τους παρά-

δοση και κουλτούρα µε στοιχεία από την κουλτούρα της 

πλειονότητας. Αυτή η εκδοχή είναι και η δυσκολότερη 

γιατί απαιτεί σχετική ασφάλεια και διαφοροποιηµένες 

ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. Συνήθως το επιτυγχάνουν 

άτοµα µειονοτικών οµάδων που είναι υψηλότερου κοι-

νωνικο-οικονοµικού επιπέδου. Για παράδειγµα, τα µέλη 

της µειονότητας στη Θράκη που έχουν πανεπιστηµιακά 
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διπλώµατα και ασκούν επαγγέλµατα υψηλού κύρους 

τείνουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο δηµόσιο σχολείο 

αντί για το µειονοτικό, συνδυάζοντας έτσι το εκπαιδευ-

τικό σύστηµα της πλειονότητας µε τη δική τους παρά-

δοση, την οποία καλλιεργούν στο πλαίσιο της οικογέ-

νειας, χωρίς να φοβούνται ότι τα παιδιά τους θα αφο-

µοιωθούν και θα απολέσουν την ταυτότητά τους. Τέλος, 

µια τρίτη εκδοχή είναι η επιλογή ορισµένων να ζήσουν 

τελείως αποµονωµένοι, χωριστά από την πλειονότητα, 

αγκιστρωµένοι στις δικές τους αξίες και παραδόσεις.12 

 

Προνοµιακές εκφράσεις των διεργασιών κοινωνικοποίη-

σης και ταυτοποίησης είναι οι τελετουργίες της µνήµης, 

η κουλτούρα, η χρήση συµβόλων. Αυτή η διεργασία πο-

λιτισµικής ταύτισης επιτρέπει στο άτοµο την καλή λει-

τουργία του εγώ µέσα από την εγγραφή σε ένα συµβο-

λικό σώµα που φαντάζει αιώνιο, όπως είναι το έθνος, η 

θρησκευτική κοινότητα ή η εθνοτική οµάδα. 

 

Ωστόσο πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτή η καλή λει-

τουργία να µετατραπεί σε κακή. Εάν η ταυτότητα συρρι-

κνωθεί σε µία µοναδική υπαγωγή, οι άνθρωποι µπορεί 

εύκολα να γίνουν προκατειληµµένοι, µονοµερείς, µη 

                                                 
12 Για το θέµα αυτό βλ. Camilleri C., «Les stratégies identitaires 
des immigrés», στο Ruano-Borbalan J.-C., ό.π. υποσηµείωση 9. 
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επιεικείς, δυναστικοί. Eνδέχεται να αρχίσουν να βλέπουν 

τον κόσµο από µια λοξή και παραµορφωτική οπτική γω-

νία, όπου «οι δικοί µας» αντιπαρατίθενται στους «άλ-

λους». Εάν όµως συλλάβουµε την ταυτότητα ως σύν-

θεση πολλαπλών υπαγωγών, από τις οποίες άλλες είναι 

συνδεδεµένες µε κοινή εθνική ιστορία και άλλες όχι, 

άλλες µε κοινή θρησκευτική παράδοση και άλλες όχι, 

εάν διακρίνουµε στον εαυτό µας, στην καταγωγή µας, 

στην προσωπική µας ιστορία πολλές και αντιφατικές 

επιρροές, πολλές προσµείξεις και ετερόκλητες επιδρά-

σεις, τότε θα αναγνωρίσουµε µια διαφορετική σχέση µε 

τους άλλους. ∆ε θα έχουµε πια να κάνουµε µε µια 

οµοιογενή οµάδα των «δικών µας», αντίθετη σε µια εξί-

σου οµοιογενή των «άλλων». Θα υπάρχουν στην οµάδα 

των «δικών µας» κάποιοι µε τους οποίους µας συνδέουν 

πολλά και κάποιοι µε τους οποίους δεν έχουµε τίποτα 

κοινό να µοιραστούµε. Το ίδιο ακριβώς θα ισχύει και µε 

την οµάδα των «άλλων».13 

 

 

 
 

                                                 
13 Βλ. Μααλούφ Α., Οι φονικές ταυτότητες, µτφρ. Θ. Τραµπού-
λης, Ωκεανίδα, Αθήνα, 1999. 
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ΗΗ  εεππιικκααιιρρόόττηητταα  ττηηςς  ττααυυττόόττηηττααςς  
 

Το θέµα της ταυτότητας τίθεται µε ιδιαίτερη οξύτητα τα 

τελευταία χρόνια. Οι ραγδαίες πολιτικές, κοινωνικές, 

δηµογραφικές και ιδεολογικές αλλαγές κλονίζουν βεβαι-

ότητες οι οποίες άλλοτε διευκόλυναν τις «απλές» απα-

ντήσεις σε ταυτοτικά ζητήµατα. Η αναζωπύρωση ιδεολο-

γιών σχετικών µε την ένταξη σε εθνικές οµάδες ή τον 

αποκλεισµό από εθνικές οµάδες τροφοδοτεί τα κατα-

στροφικά συναισθήµατα που νιώθουν τα άτοµα όταν 

καλούνται να επιλέξουν τους φίλους και να τους διαχω-

ρίσουν από τους εχθρούς. Ουσιαστικά πρόκειται για 

στρατηγικές αµφισβήτησης ή διεκδίκησης εξουσίας που 

µπορούν να πάνε επικίνδυνα µακριά.  

 

«Μήπως έφτασε ο καιρός να πάψουµε πια να σκοτωνό-

µαστε στο όνοµα της εθνικής, φυλετικής, θρησκευτικής 

ή άλλης ταυτότητάς µας;», αναρωτιέται ο Αµίν Μααλούφ 

στο βιβλίο του Οι φονικές ταυτότητες.  
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ΠΠίίσσωω  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
 

Μιλήσαµε για τις ταυτοτικές διεργασίες, επισηµαίνοντας 

ότι είναι απαραίτητες στο άτοµο για την αίσθηση της 

συγχρονικής του συνοχής και της διαχρονικής συνέ-

χειας. Yπογραµµίσαµε ότι η ταυτοτική αναζήτηση εµπε-

ριέχει συγχρόνως ―και αναπόφευκτα― τον εαυτό και 

τον άλλο. Οι υπαγωγές µας στις διάφορες και διαφορε-

τικές οµάδες συνιστούν τον τόπο δύο διεργασιών: εκεί 

αρχίζει και καταλήγει η αναζήτηση της ταύτισης µε τους 

οµοίους, ενώ παράλληλα εκεί διαµορφώνεται η διαφο-

ροποίηση και η αναζήτηση της ιδιαιτερότητας. Εάν αυτή 

η διαλεκτική σχέση δεν καταφέρει να λειτουργήσει, τα 

άτοµα θα εγκλωβιστούν σε µονοσήµαντες και ασφυκτι-

κές ταυτότητες, βλαβερές τόσο στο ατοµικό όσο και στο 

συλλογικό επίπεδο. 

 

Ας ξαναγυρίσουµε όµως στα αρχικά µας παραδείγµατα 

και στα επιχειρήµατα σε σχέση µε τις απειλές της ταυτό-

τητας και τα εµπόδια στη µάθηση. Θα πρέπει να είναι 

τώρα καθαρό γιατί ο µιναρές λειτουργεί ως σύµβολο 

ταυτοποίησης του µαθητή µε τη δική του κουλτούρα, 

πράγµα που τον βοηθάει να κτίσει µια θετική αυτοεκτί-
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µηση και κατ’ επέκταση ευνοεί τη µαθησιακή διαδικασία. 

Θα πρέπει να είναι σαφέστερο ότι ο Ριτβάν διατηρώντας 

το όνοµά του είναι πιο ικανός να κάνει σύνθεση ανά-

µεσα στην ταυτότητα τη δική του και την ταυτότητα των 

παιδιών της άλλης κουλτούρας που τον φιλοξενεί.  

 

Όπως γίνεται στο επίπεδο της δόµησης της ταυτότητας 

του υποκειµένου, όπου το όµοιο συνδιαλέγεται µε το 

διαφορετικό, έτσι και στο επίπεδο του σχολείου χρειάζε-

ται η παράλληλη κίνηση ενσωµάτωσης των διαφορετι-

κών µαθητών, µε ταυτόχρονη την αναγνώριση του δι-

καιώµατος στη διαφορά και στη διατήρηση των πολιτι-

σµικών ιδιαιτεροτήτων.  

 

O µαθητής της µειονότητας στη Θράκη, για να µπορέσει 

να µάθει εύκολα και γρήγορα τα ελληνικά, έχει ανάγκη 

να αναγνωρίζει ο σχολικός θεσµός (το βιβλίο και ιδίως ο 

δάσκαλος) τις διαφορετικές ταυτότητες που φέρει σε 

σχέση µε την πλειονότητα, να τις αναγνωρίζει ως µέρος 

της πραγµατικότητας την οποία συναποτελούν όλες οι 

ταυτότητες αυτής της κοινωνίας. Aυτή η αναγνώριση 

είναι έµµεση αποδοχή δύο πολύ σηµαντικών διαδικα-

σιών. Eπιτρέπει να λειτουργήσει η διαλεκτική σχέση της 

αναζήτησης ταύτισης µε παράλληλη τη διαφοροποίηση, 

ενώ συγχρόνως επιτρέπει την αναγνώριση της διαφοράς 
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µε θετικό τρόπο, που οδηγεί στην απαραίτητη για τη 

µάθηση αυτοεκτίµηση. Παράλληλα αφήνει ανοιχτό το 

δρόµο για τις διαδικασίες ταύτισης και αναγνώρισης των 

οµοιοτήτων µε τους άλλους, πράγµα που αποτρέπει τα 

άτοµα από τον εγκλωβισµό σε µονοσήµαντες και ασφυ-

κτικές ταυτότητες. O εγκλωβισµός αυτός, όπως και η 

απουσία αυτοεκτίµησης, αναστέλλουν τις ικανότητες 

των ατόµων και εµποδίζουν τη µάθηση.  

 

O µικρός Pιτβάν, για να µπορέσει να ενσωµατωθεί στο 

νηπιαγωγείο, να µάθει καλά ελληνικά, να συνθέσει στοι-

χεία της κουλτούρας του µε στοιχεία της ελληνικής 

κουλτούρας, επιλέγοντας εκείνα που θα τον κάνουν ισό-

τιµο και αποδεκτό µέλος της οµάδας της τάξης, έχει 

ανάγκη να γίνουν αποδεκτά βασικά στοιχεία της ιδιαίτε-

ρης κουλτούρας του, όπως το όνοµά του και η εθνικό-

τητά του. Mετονοµάζοντάς τον, το σχολείο τού αρνείται 

το δικαίωµα να δοµήσει τη διαλεκτική σχέση της αναζή-

τησης ταύτισης µε παράλληλη τη διαφοροποίηση, είναι 

σαν να του λέει ότι για να γίνει αποδεκτό µέλος της τά-

ξης πρέπει να µην είναι αυτό που είναι ή, ίσως χειρό-

τερα, να αποκρύπτει µέρος της ταυτότητάς του. 

 

Τέλος, η επαφή µε τη διαφορετική εθνική, θρησκευτική, 

γλωσσική, πολιτισµική ταυτότητα του µαθητή φέρνει 
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στην επιφάνεια ταυτοτικά ζητήµατα του ίδιου του εκπαι-

δευτικού που έχουν να κάνουν µε την προσωπική, την 

επαγγελµατική, την κοινωνική του ταυτότητα. Ο εκπαι-

δευτικός καλείται να πάρει (είτε ανοικτά είτε µέσα του) 

θέση απέναντι σε δύσκολα και αποσταθεροποιητικά θέ-

µατα, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι φυλετικές 

διαφορές, η ανοχή και η αποδοχή της διαφοράς. Συχνά 

οι εκπαιδευτικοί, αντιµέτωποι µε τέτοιες δυσκολίες που 

κλoνίζουν τις ήδη υπάρχουσες βεβαιότητες, τους εθνι-

κούς µύθους και τον εφησυχασµό που ενυπάρχει στην 

οµοιογένεια, διοχετεύουν το άγχος τους σε αιτήµατα 

όπως: «οι συνταγές», οι υποδειγµατικές διδασκαλίες, οι 

γνωστικές και µόνο πληροφορίες σε σχέση µε τους δια-

φορετικούς πολιτισµούς.14 Αντιστέκονται στο να αποδε-

χθούν ότι χρειάζεται πολλή προσωπική δουλειά που 

αφορά στην επεξεργασία της δικής τους ταυτότητας.  

 

                                                 
14 Το σύνηθες πρόβληµα σε ορισµένου τύπου προσεγγίσεις στο 
χώρο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι ότι θεωρούν πως 
αν οι άνθρωποι διέθεταν περισσότερες πληροφορίες, θα άλλα-
ζαν στάση. Η Ψυχολογία όµως µας διδάσκει ότι η αντίσταση δεν 
οφείλεται ποτέ σε άγνοια ή αφέλεια. Αντίθετα, πρόκειται για µια 
ενεργητική απόρριψη µιας άλλου τύπου γνώσης που απειλεί το 
υποκείµενο µε διάλυση. 
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