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Η μέθοδος project στην υπηρεσία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Δρ. Καψάσκη Αγγελική
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου
Στην εισήγηση αυτή μετά από μια σύντομη αναφορά στις απόπειρες ορισμού
και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αναλύεται η χρησιμότητα
της διαθεματικής προσέγγισης και οι προϋποθέσεις για επιτυχή projects στη
διαπολιτισμική εκπαίδευση . Παρουσιάζονται κατόπιν και επεξηγούνται τα
βασικά στάδια ενός project.(Αφόρμηση, Ανάλυση του θέματος, Καθορισμός
στόχων και δραστηριοτήτων, Χωρισμός σε ομάδες εργασίας, Διεξαγωγή
ερευνητικών δραστηριοτήτων, Συντονισμός, σύνθεση και επιμέλεια του έργου,
Παρουσίαση, Αξιολόγηση )Τονίζεται η αναγκαιότητα της χρήσης βιωματικών
συμμετοχικών τεχνικών και διαφοροποιημένης παιδαγωγικής κατά την
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Γίνεται παρουσίαση ενδεικτικών βιωματικών
τεχνικών όπως π.χ. του καταιγισμού ιδεών και μορφών διαφοροποιημένης
παιδαγωγικής που είναι δυνατόν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην πράξη και
προτείνονται ενδεικτικά θέματα για projects που θα μπορούσαν να έχουν
διαπολιτισμική κατεύθυνση με την αξιοποίηση των φιλολογικών μαθημάτων.
Tέλος σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά του ρόλου του εκπαιδευτικού στην
διαπολιτισμική εκπαίδευση και οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα
έπρεπε να πειραματισθούν και με νέες παιδαγωγικές πρακτικές ανατρέποντας
τις κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις
Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί θα εκπονήσουν με την βοήθεια
φύλων εργασίας που θα τους δοθούν προτάσεις για projects με διαπολιτισμική
διάσταση, προγραμματίζοντας σχέδια εργασίας σύμφωνα με τα στάδια που
αναλύθηκαν, αξιοποιώντας βιωματικές τεχνικές και προβλέποντας
δραστηριότητες διαφοροποιημένης παιδαγωγικής .
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Διαπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτική πράξη
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Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης θα επιχειρήσουμε καταρχήν να
οριοθετήσουμε τη «Διαπολιτισμικότητα» ως θεωρητική προσέγγιση και στη
συνέχεια να εξετάσουμε το πώς ερμηνεύεται σε εκπαιδευτική πράξη μέσα από το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση της διαφοράς στην Ελλάδα.
Κλείνοντας την εισήγηση και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνουν από
κοινού κάποιες συζητήσεις – προτάσεις, προκειμένου μέσα στα θεσμικά περιθώρια
που υπάρχουν να βοηθήσουμε ως εκπαιδευτικοί τους εθνοπολιτισμικά
«διαφορετικούς» μαθητές στην προσπάθεια που καταβάλλουν για σχολική και
κοινωνική ένταξη.
Η διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση έχει ως αφετηρία την
πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία των σύγχρονων κοινωνιών και με
γνώμονα την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμών στοχεύει στην ειρηνική
συμβίωση ατόμων και ομάδων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Η
πολυπολιτισμικότητα δηλαδή είναι το δεδομένο και η διαπολιτισμικότητα το
ζητούμενο. Η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα αλλά δεν
απορρέει αυτόματα απ’ αυτήν. Γι’ αυτό και η απλή συνύπαρξη των πολιτισμών
(πολιτισμικός πλουραλισμός) δεν είναι διαπολιτισμικότητα (Μ. Δαμανάκης,
1997:38).
Η διαπολιτισμικότητα, ως θεωρία βασίζεται στα αξιώματα της ισοτιμίας
των πολιτισμών που εκπροσωπούνται σε μια κοινωνία, της ισοτιμίας των
διαφορετικών μορφωτικών κεφαλαίων των μαθητών (υπόθεση της διαφοράς) και
της παροχής ίσων ευκαιριών στους μαθητές, προκειμένου να αναπτύξουν τις
δυνατότητές τους με βάση τις δικές τους κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις.
Πέρα απ’ αυτό, όμως, ως παιδαγωγική αρχή, δεν απευθύνεται μόνο στις
μειονότητες, αλλά σε όλα τα μέλη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας τα οποία θα
πρέπει να αποδεσμευτούν από τις μονοπολιτισμικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις
τους και να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά στη βάση της ισοτιμίας και της
αμοιβαιότητας.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής η μαζική παλιννόστηση Ελλήνων
μεταναστών και ομογενών κυρίως κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1970
και κατά τη δεκαετία του 1980, από τη μια, και στη συνέχεια η μαζική είσοδος
στην Ελλάδα οικονομικών μεταναστών, από την άλλη, επέβαλε στις ελληνικές
κυβερνήσεις τη λήψη μέτρων, προκειμένου να διαχειριστεί τη διαφορά.
Στη δεκαετία του 1970 η εκπαιδευτική πολιτική για τους παλιννοστούντες
και αλλοδαπούς μαθητές αναδύει ένα πνεύμα περισσότερο «φιλανθρωπίας» παρά

εκπαιδευτικής θωράκισης, καθώς στηρίζεται στην υπόθεση του ελλείμματος και
στην συνακόλουθη αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική.
Με την έναρξη της δεκαετίας του 1980 η εκπαιδευτική πολιτική περνά στη
λογική της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων με την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής
(Τ.Υ.) και Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) τα οποία είχαν ως στόχο την
προσαρμογή των μαθητών στη ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Αξιολογώντας την εκπαιδευτική κατάσταση μέχρι τις αρχές του 1990
προκύπτει ότι τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πράξης προτάσσεται η μονοπολιτισμική, μονογλωσσική ταυτότητα
και απαιτείται από τον Άλλο να την υιοθετήσει και να προσαρμοστεί θυσιάζοντας
τη δική του ετερότητα.
Παράλληλα με την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων, στα μέσα της
δεκαετίας του 1990, με το Νόμο 2413 του 1996 καθορίζεται ο σκοπός της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θεσμοθετείται η ίδρυση ειδικών
σχολικών μονάδων για τους μαθητές με πολιτισμικές «ιδιαιτερότητες» και μάλιστα
όχι μόνο από το κράτος, αλλά και από διάφορους άλλους οργανισμούς, ιδρύματα
ή φιλανθρωπικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έτσι από τη μια
μετονομάζονται σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σχολεία με μεγάλο
ποσοστό αλλοδαπών και από την άλλη εθνοπολιτισμικές ομάδες μπορούν να
φτιάχνουν το δικό τους σχολείο (π.χ. Πολωνικό σχολείο). Αυτό σημαίνει ότι κάτω
από το μανδύα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης νομιμοποιείται η ίδρυση
ξεχωριστών, μειονοτικών εκπαιδευτικών μορφών, αναπαραγάγοντας έτσι την
ιδιαιτερότητα ή ακόμη και περιθωριοποιώντας την.
Αξιολογώντας την εφαρμογή της «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» στην
Ελλάδα θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από αντιφατικότητα, καθώς από τη μια
επιδιώκει την ένταξη των «διαφορετικών» μαθητών στο κύριο εκπαιδευτικό
σύστημα, πράγμα που στην εκπαιδευτική πράξη ισοδυναμεί με προσπάθεια
αφομοίωσης και από την άλλη το διαχωρισμό μέσω της ίδρυσης ξεχωριστών
εθνοτικών σχολείων.
Έτσι σήμερα κάποια ενδεικτικά ερωτήματα που τίθενται και που θα
επιχειρήσουμε να τα συζητήσουμε στα πλαίσια του εργαστηρίου είναι:
Τι περιθώρια υπάρχουν για να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε
παιδαγωγικές δραστηριότητες που θα περιορίζουν την άνιση μεταχείριση, την
περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμού του διαφορετικού;
- Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σχολικό περιβάλλον αποδοχής,
κατανόησης και ενσωμάτωσης των «διαφορετικών» μαθητών;
Πώς θα αποδυναμώσουμε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις;
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Η καλλιέργεια της ‘ακαδημαϊκής γλώσσας’ στους δίγλωσσους μαθητές

Xατζηδάκη Ασπασία
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Κρήτης
aspahatz@edc.uoc.gr
Οι δίγλωσσοι μαθητές που εντάσσονται σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ
ήδη έχουν φοιτήσει στο σύστημα της χώρας προέλευσής τους για μερικά
χρόνια, αντιμετωπίζουν την διπλή πρόκληση της κατάκτησης μιας δεύτερης
γλώσσας (Γ2) για επικοινωνιακούς αλλά και για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Και
ενώ μέσα σε δύο χρόνια μπορούν να κατακτήσουν τη ‘συνομιλιακή ευχέρεια’ και
κάποιες βασικές ‘διακριτές γλωσσικές δεξιότητες’ στη Γ2 (λ.χ. αλφαβητισμός,
κανόνες σύνταξης και μορφολογίας), η εκμάθηση πιο απαιτητικών και σύνθετων
όψεων της γλωσσικής ικανότητας, που τους είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική σχολική φοίτηση (‘ακαδημαϊκή γλώσσα’) αναπτύσσονται με
πιο αργούς ρυθμούς και ανεξάρτητα από την πρόοδό τους στις άλλες δύο όψεις
της γλωσσικής ικανότητας.
Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί το μοντέλο του Jim Cummins (1999,
2003/2005) για την ανάπτυξη της ‘ακαδημαϊκής γλώσσας’ στους δίγλωσσους
μαθητές. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την
επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών στο σχολείο είναι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι σχέσεις αυτές αφορούν δύο όψεις της
μαθησιακής διαδικασίας:
1) τη διδασκαλία/μάθηση υπό την στενή έννοια: περιλαμβάνουν δηλαδή
τις στρατηγικές και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος για να
κάνει κατανοητό το περιεχόμενο της διδασκαλίας και να ενθαρρύνει
τους μαθητές να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιώντας
όλες τις δυνατότητές τους (κίνητρα, ενεργοποίηση προηγούμενης
γνώσης, συνεργατική μάθηση, κ.λπ.) Η διδασκαλία που θα προσεγγιστεί
μέσα από αυτό το πρίσμα θα μεγιστοποιήσει τη γ ν ω σ τ ι κ ή
δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ί η σ η του μαθητή.
2) τη διαπραγμάτευση της ταυτότητας των μαθητών, έτσι όπως
εκδηλώνεται στα μηνύματα που μεταδίδονται στην τάξη σχετικά με το

πώς τους αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός και ποιες είναι οι προσδοκίες
του από αυτούς. Απαιτείται ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου να γίνεται
αποδεκτή η πολιτισμική, γλωσσική αλλά και η προσωπική ταυτότητα των
μαθητών, έτσι ώστε να προκύπτει η μ έ γ ι σ τ η ε π έ ν δ υ σ η τ α υ τ ό τ η τ α ς
σ τ η μαθησιακή διαδικασία.
Υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ γνωστικής δραστηριοποίησης και
επένδυσης ταυτότητας. Όσο περισσότερο μαθαίνουν τα παιδιά, τόσο περισσότερο
αναπτύσσεται η συνείδησή τους ως μαθητών και τόσο περισσότερο δραστηριοποιούνται
για μάθηση. Αντίθετα, τα παιδιά θα είναι απρόθυμα να επενδύσουν την
ταυτότητά τους στη μαθησιακή διαδικασία, αν νιώθουν ότι οι δάσκαλοι και οι
συμμαθητές τους δεν τα αποδέχονται.
Τέλος, η εισήγηση θα παρουσιάσει τα τρία συστατικά μιας επιτυχημένης
διδασκαλίας για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλώσσας, δηλαδή (α) την
εστίαση στο νόημα, (β) την εστίαση στην γλώσσα, και (γ) την εστίαση στη
χρήση της γλώσσας.
Βιβλιογραφία
Cummins, J. (2003) (μετάφρ. Σ. Αργύρη, επιμ. Ε. Σκούρτου) Ταυτότητες υπό
Διαπραγμάτευση. Αθήνα: Gutenberg. (2η έκδοση
βελτιωμένη).

Διδάσκοντας Νεοελληνική Γλώσσα σε διαφοροποιημένους μαθητικούς
πληθυσμούς
Ελένη Κατσαρού
Λέκτορας Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Κρήτης
e-mail: analyst@hol.gr

Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι στο σύγχρονο σχολείο –ανάμεσα σε άλλαστοχεύουμε στο γραμματισμό των μαθητών μας (στην ανάπτυξη της ικανότητας τους να
ενσωματώνουν αποτελεσματικά τις πρακτικές λόγου στις ποικίλες ανάγκες που
διαμορφώνουν οι κοινωνικές περιστάσεις), θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς τα
καινοτόμα στοιχεία των νέων βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας μπορούν να
εξυπηρετήσουν τέτοιους στόχους. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα:
διδάσκοντας διαφοροποιημένους μαθητικούς πληθυσμούς (που αποτελούν συνήθη συνθήκη
πια στις τάξεις μας) πώς μπορούμε να χειριστούμε τα νέα εγχειρίδια στοχεύοντας στο
γραμματισμό;
Πιο συγκεκριμένα:


Καταρχήν θα εξηγήσουμε τον όρο «γραμματισμός» και θα δείξουμε γιατί τον
θεωρούμε αξιόλογο στόχο για κάθε σύγχρονη τάξη και ειδικότερα για την
πολυγλωσσική.



Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε ποια θεωρούμε καινοτόμα στοιχεία των νέων βιβλίων
της Γλώσσας.



Θα αναφέρουμε και θα επεξεργαστούμε ενδεικτικά παραδείγματα καλών πρακτικών
διαφοροποίησης της διδασκαλίας για να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες
των μαθητών μας.

Τέλος, στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει την εισήγηση θα δοθεί η ευκαιρία στους
εκπαιδευτικούς να δουλέψουν ομαδικά για να διαμορφώσουν σχέδιο επί χάρτου για τη
διδασκαλία μιας ενότητας Νεοελληνικής Γλώσσας σε διαφοροποιημένους μαθητικούς
πληθυσμούς.
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Γεωργία Κατσιμαλή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
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Η κατάκτηση της μητρικής είναι φυσική διαδικασία σε περιβάλλοντα ομόγλωσσων
οικογενειών και διαφοροποιείται σε δίγλωσσα οικογενειακά ή κοινωνικά περιβάλλοντα, τα
οποία ενδέχεται να μη συνοδεύονται από συστηματική διδασκαλία της γλώσσας σε σχολικές
τάξεις.
Οι παρατηρούμενες γλωσσικές πραγματώσεις έφηβων δίγλωσσων παρουσιάζουν ομοιότητες
και διαφορές από τις αντίστοιχες των φυσικών ομιλητών. Οι μεν ομοιότητες αναδεικνύουν
χαρακτηριστικά φαινόμενα της νεοελληνικής γλώσσας (ενδογλωσσικά λάθη), ενώ οι
διαφορές οι οποίες εξαρτώνται από το διαγλωσσικό στάδιο των δίγλωσσων εν μέρει
αναδεικνύουν δομικές και λεξιλογικές (αν)αντιστοιχίες ελληνικής γλώσσας και μητρικής
γλώσσας των δίγλωσσων εφήβων. Οι διαφορετικές ομάδες μαθητών απαιτούν εκ μέρους του
εκπαιδευτικού διαφοροποιημένη διδακτική παρέμβαση.
Βιβλιογραφία για τη διδακτική της ελληνικής
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Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α., Α. Ράλλη, & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.). 2003. Το γένος.
Εκδ. Πατάκη.
Αντωνοπούλου Ν., Α. Τσαγγαλίδης & Μ. Μουμτζή (επιμ.). 2000. Η διδασκαλία της ελληνικής
ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Αρχές, Προβλήματα, Προοπτικές. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
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Εκπαιδευτικό Δράμα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Νάντια Τσενέ
Φιλόλογος
Περίληψη
Το Εκπαιδευτικό Δράμα(Drama in Education) χρησιμοποιεί την τέχνη του θεάτρου αλλά
σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Είναι μια διαδικασία που δεν έχει κύριο σκοπό τη δημιουργία
θεατρικής παράστασης αλλά τη μάθηση. Πρόκειται λοιπόν για μια μορφή τέχνης και
παράλληλα για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων
καθώς και για διαθεματική δουλειά. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως μεθοδολογία και στο πλαίσιο
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς ωθεί τους συμμετέχοντες λειτουργώντας μέσα σε
ένα θεατρικό πλαίσιο να μπουν στη θέση του «άλλου» και να διερευνήσουν ένα ζήτημα από
πολλές οπτικές. Στην εισήγηση παρουσιάζεται ένα εργαστήριο εκπαιδευτικού δράματος με
διαπολιτισμικό προσανατολισμό που πραγματοποιήθηκε με μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.
Στο επίκεντρό του ήταν το θέμα της μετανάστευσης και πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε το
ερώτημα: Τι είδους προβλήματα δημιουργούνται όταν ντόπιοι και αλλοδαποί καλούνται να
συνυπάρξουν και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
Βιβλιογραφία
Αυδή Άβρα, Χατζηγεωργίου Μελίνα (2007) Η τέχνη του Δράματος στην εκπαίδευση: 48
προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Bolton Gavin and Heathcote Dorothy (1999) So you Want to Use Role Play? ‘England:
Trentham
Books.
Bowell Pamela and Heap Brian S. (2001) Planning Process Drama, London: David Fulton
Publisher.
O’Neill Cecily and Lamber Alan (1982) Drama Structures; A practical handbook for teachers,
London: Stanley Thornes.
Σέξτου Περσεφόνη (2005) Θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα στα σχολεία, Αθήνα:Μεταίχμιο.
Woolland Brian (1993) Η διδασκαλία του Δράματος,(μτφρ. Ε. Κανηρά), Αθήνα: Ελληνικά
γράμματα.
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