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Διδασκαλία και ετερότητα: διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό 
πλαίσιο. 
 

Βασίλης Τσάφος, Λέκτορας Ε.Κ.Π.Α 
 

 Η ετερότητα αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα, που θα πρέπει να μας 
απασχολήσουν στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέρος του οποίου 
είναι και το σχολείο. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να επισημαίνουμε και να 
διαχειριζόμαστε διδακτικά την ετερότητα, πόσο μάλλον όταν αυτή ως θέμα 
προκύπτει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη. Η ετερότητα άλλωστε 
με την ευρύτερη έννοιά της χαρακτηρίζει έντονα την όποια παιδαγωγική 
συνάντηση στις μέρες μας. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που καίει και πρέπει να 
μας απασχολήσει σοβαρά. Γι’ αυτό  οφείλουμε να διερευνήσουμε τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε στο σχολείο την ετερότητα. Με 
ποιους δηλαδή τρόπους θα αναμορφώσουμε διδακτικά τη στάση μας, ώστε 
πλέον, με αφορμή την προβολή της ετερότητας σε ποικίλα μαθήματα και 
επιχειρώντας να την επεξεργαστούμε κριτικά, να επιχειρήσουμε να 
καλλιεργήσουμε το σεβασμό απέναντι στις διαφορετικές πολιτισμικές 
πρακτικές. Πώς δηλαδή θα αναδείξουμε ότι η ετερότητα, η οποία μπορεί να 
(ανα)παράγει σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε κράτη ή πληθυσμιακές ομάδες ενός 
κράτους (γηγενείς και ετερογενείς), μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά, αν 
αποκαλύψει τους εξουσιαστικούς δεσμούς που υποκρύπτει η διαπραγμάτευση 
των σχέσεων ταυτότητας/ετερότητας υπό το πρίσμα της υπεροχής. 
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Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών θεσμών, 

ιδιαίτερα, είναι βασικός παράγοντας της αποτελεσματικότητάς τους. Καθώς 

κάθε μαθητής/-τρια έχει μια ιδιαίτερη, μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα, 

ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο δομείται και παρέχεται η γνώση και οι 

ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η σχέση με αυτή 

αναδεικνύονται παράγοντες αποφασιστικής σημασίας σε όλους τους τομείς της 

ανάπτυξης του νέου ανθρώπου.  

Οι μαθήτριες/-ές που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό 

περιβάλλον συνήθως αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία ομάδα με κοινά 

χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όσο κι αν κάποια χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η 

μητρική γλώσσα, χαρακτηρίζουν λίγο πολύ το σύνολό των παιδιών που έχουν 

κοινή πολιτισμική ρίζα, δεν παύει κάθε παιδί να έχει τη δική του 

προσωπικότητα και τις δικές του, ατομικές ιδιαιτερότητες, που συνήθως στο 

χώρο του σχολείου καλύπτονται από μια τυπική ομοιομορφία. Τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ένα παιδί με μεταναστευτική ρίζα στην επαφή του με τους 

γηγενείς εκπαιδευτικούς θεσμούς έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δεν είναι 

όμως όμοια, όπως δεν είναι όμοια και τα στοιχεία της προσωπικότητας κάθε 

παιδιού.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα, αν επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του 

μορφωτικού αποτελέσματος για τα παιδιά με μεταναστευτική ρίζα, πρέπει να 

συνυπολογίσει τόσο τα κοινά στοιχεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

όσο και τις ιδιαίτερες πλευρές τους, όπως άλλωστε οφείλει να κάνει για κάθε 



παιδί, ανεξάρτητα από την προέλευση, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις 

πεποιθήσεις, την κοινωνική τάξη ή άλλα διακριτά κοινωνικά χαρακτηριστικά.  

Ο τρόπος οργάνωσης και πραγμάτωσης της διδακτικής - μαθησιακής 

διαδικασίας αποτελεί ένα από βασικά σχετικά ζητήματα. Η μελέτη και η 

ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων του έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για 

την περίπτωση των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, 

αλλά και για κάθε παιδί που εντάσσεται στους σχολικούς θεσμούς και 

διαμορφώνει στο πλαίσιό τους μια σχέση με τη γνώση.  

Θέματα γύρω από τα οποία θα κινηθεί η σχετική συζήτηση είναι: 

εξωτερική (π.χ. setting, streaming κ.λπ.) και εσωτερική διαφοροποίηση της 

διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας, εξατομίκευση και φύλλα εργασίας, 

ομαδική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, τρόπος/στυλ 

μάθησης και ο ρόλος τους στην οργάνωση της διδακτικής / μαθησιακής 

διαδικασίας κ.τ.ό., και η χρησιμότητα και οι τρόποι αξιοποίησής τους στο 

πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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