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Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ II 
 

Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 

 

Β’ έκδοση: 2007 

Α’ έκδοση: 2004 

 

 

 

 

Επιστηµονική υπεύθυνη της σειράς  

«Κλειδιά και Αντικλείδια» 
 

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΑΑννδδρροούύσσοουυ  
 

 

 

 

 

Η Αναστασία ∆ηµητρίου και η Βικτωρία Λαγοπού-

λου είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, επι-

µορφώτριες σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και 

συγγραφείς βιβλίων διδασκαλίας της γλώσσας για τη 

µειονοτική εκπαίδευση. Ο Τριαντάφυλλος Πετρίδης είναι 

φιλόλογος και συµµετέχει στην οµάδα ιστορίας του προ-

γράµµατος Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004. 
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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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«Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 

 
 

Σκηνή 1η 
 
Γκάζι, Φεβρουάριος 1998, ∆ηµοτικό σχολείο µε 65% 

αλλόγλωσσους µαθητές (στην πλειοψηφία τους τουρ-

κόφωνοι µουσουλµάνοι, εσωτερικοί µετανάστες από τη 

Θράκη) και 35% ελληνόφωνους χριστιανούς κατοίκους 

της περιοχής  
 

Επιτέλους, το σχολείο που πάντα ονειρευόµασταν αρχί-

ζει να παίρνει σάρκα και οστά. Μετά από ενάµιση χρόνο 

«παρέµβασής» µας στο σχολείο του Γκαζιού τα παιδιά 

αρχίζουν να µας εµπιστεύονται, οι σχέσεις τόσο µε τους 

γονείς όσο και µε τους συναδέλφους αρχίζουν να εξο-

µαλύνονται, ακόµα και ο περιπτεράς της γειτονιάς είναι 

δύο µήνες τώρα που µας λέει καληµέρα! 

Είναι 2 το µεσηµέρι, έχουµε ανέβει στην τάξη µετά από 

το µεσηµεριανό φαγητό, είναι ώρα µελέτης, τα περισσό-

τερα παιδιά κάθονται στη µοκέτα (που αγοράσαµε µε 

χρήµατα από το ταµείο της τάξης πριν από µία βδοµάδα) 

και ψάχνουν πληροφορίες για το project µε θέµα τα 

παιχνίδια. Είναι µια συνεργασία της Β’ µε την Ε’ τάξη και 

πάει πολύ καλά. Ξαφνικά χτυπάει η πόρτα. Είναι η διευ-

θύντρια του σχολείου που, φανερά ταραγµένη, µας λέει: 
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«Σας θέλω στο γραφείο µου στο σχόλασµα». 

Είµαστε όλοι οι συνάδελφοι µαζεµένοι στο γραφείο και η 

διευθύντρια µας ανακοινώνει ότι είχε ένα τηλεφώνηµα 

από το Υπουργείο Παιδείας! Της ανακοίνωσαν ότι το 

διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου γονέων του σχο-

λείου κατήγγειλε ότι σε κάποιες τάξεις οι δασκάλες έβα-

λαν χαλάκια σε γωνιές για να προσεύχονται οι µαθητές 

στον Αλλάχ! Μάλιστα ζήτησαν την παρέµβαση του 

Υπουργείου για να µας επαναφέρει στην τάξη. 

Χάσαµε τη γη κάτω από τα πόδια µας. Κάποιοι συνάδελ-

φοι γελούσαν ειρωνικά, «σας τα λέγαµε εµείς» είπαν 

κάποιοι άλλοι, όσο για τη διευθύντρια, από τη µία κατέ-

κρινε την κίνηση των γονέων και από την άλλη µάς 

έλεγε ότι έπρεπε να είχαµε ενηµερώσει τους γονείς για 

τη χρήση της µοκέτας! 

 

Σκηνή 2η 

 

Μάρτιος 1997, ορεινό χωριό της Θράκης, µάθηµα ιστο-

ρίας σε µειονοτικούς µαθητές της Β’ Λυκείου 
 

∆ίδασκα ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αι-

ώνα. Η ύλη της τάξης περιλάµβανε τη γαλλική και την 

ελληνική επανάσταση, την ιστορία του ελληνικού κρά-

τους και τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και 

τη βιοµηχανική επανάσταση. Το µάθηµα ιστορίας σε 
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αυτή την τάξη ήταν το πιο δύσκολο µάθηµα που είχα να 

διδάξω. Συχνά το συζητούσα µε τους συναδέλφους µου, 

για να καταλήξουµε σύντοµα στο γνωστό συµπέρασµα 

ότι, αν δε µάθουν καλά ελληνικά, µαταιοπονούµε. Οι 

µαθητές δε συµµετείχαν καθόλου, πολύ σπάνια µιλού-

σαν, και απαντούσαν στις ερωτήσεις σαν να µην κατα-

λάβαιναν τίποτα από όσα έλεγα. Εγώ, γεµάτος ανασφά-

λεια για όσα συνέβαιναν, προσπαθούσα να µηχανευτώ 

συνεχώς τρόπους για να κάνω το µάθηµα πιο ελκυστικό, 

µήπως και εξασφαλίσω τη συµµετοχή τους στην τάξη. 

Εκτιµώντας ότι το βιβλίο τούς δυσκόλευε αφάνταστα, 

έγραφα και µοίραζα απλοποιηµένες σηµειώσεις, ετοίµαζα 

σχεδιαγράµµατα, πιστεύοντας ότι κάπως τους βοηθώ. 

Ήθελα να βεβαιωθώ ότι κάτι συµβαίνει, ότι κάτι θα κινη-

θεί µέσα στην τάξη.  

Κάπου στα µέσα Μαρτίου εκείνης της χρονιάς δίδασκα 

για τις πρώτες διεκδικήσεις των γυναικών στην Αγγλία, 

την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, τις σου-

φραζέτες και τους αγώνες τους. Ξαφνικά αντιλαµβάνο-

µαι ότι οι µαθητές κοιτούν απορροφηµένοι µια εικόνα 

όπου ένας άγγλος αστυνοµικός συλλαµβάνει µια σου-

φραζέτα. Η τάξη ζωντάνεψε. Τα αγόρια άρχισαν να ρω-

τούν για τις γυναικείες διεκδικήσεις: «Τι κατάφεραν τε-

λικά; Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της κοινωνίας τότε;». 

∆ηµιουργήθηκε ένα πολύ διαφορετικό κλίµα από αυτό 
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που επικρατούσε µέχρι τότε. Άρχισαν κάποιες συζητή-

σεις, τέθηκαν ερωτήµατα, αρχίσαµε να ψάχνουµε στο 

βιβλίο, στις εικόνες, στις πηγές. Στα κορίτσια (τα οποία 

ήταν ελάχιστα τόσο στη συγκεκριµένη τάξη όσο και στο 

σύνολο των µαθητών) η σιωπή παρέµενε για κάποιο 

διάστηµα ακόµη. Τελικά, άρχισαν και αυτά να µιλάνε και 

να συµµετέχουν, αλλά λιγότερο σε σχέση µε τα αγόρια, 

σαν να ήθελαν να διατηρήσουν την όποια απόσταση 

υπήρχε ανάµεσά µας.  

Τελειώνοντας η χρονιά είχα την αίσθηση ότι από το 

Μάρτιο και µετά κάτι άλλαξε: επιτέλους έκανα µάθηµα. 

Οι σχέσεις µου µε τους µαθητές βελτιώθηκαν, άρχισα να 

βλέπω ότι υπήρχε τρόπος επαφής. 

(Από τα ηµερολόγια εκπαιδευτικών των σχολείων) 

 

Τι συνέβη στις δύο σκηνές; 

 

Σκηνή πρώτη: Οι δασκάλες εργάζονται σε ένα σχολείο 

µε πολλά προβλήµατα. Ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι 

µαθητές διδάσκονται µαζί σε ένα σχολείο στο κέντρο της 

Αθήνας1. Οι δυσκολίες µιας τέτοιας «συνύπαρξης» είναι 

πολλές και σε διαφορετικά επίπεδα.  

                                                 
1 Το συγκεκριµένο σχολείο βρίσκεται στο Γκάζι και, πέρα από 
τους ελληνόφωνους µαθητές της περιοχής, περιλαµβάνει ένα 
σηµαντικό ποσοστό, της τάξης του 65%, αλλόγλωσσων µαθη-
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Η ανοµοιογένεια σε αυτό το σχολείο δεν εντοπίζεται 

µόνο στις διαφορετικές επιδόσεις, στο διαφορετικό κοι-

νωνικοοικονοµικό περιβάλλον της οικογένειας, στο δια-

φορετικό φύλο ή στις διαφορετικές ταχύτητες µάθησης, 

παραµέτρους που συναντάµε σε οποιοδήποτε σχολείο, 

                                                                                       
τών (τουρκόφωνοι από τη ∆υτική Θράκη, Αλβανοί, Βούλγαροι 
κ.ά.). Από το 1995 οργανώθηκε από οµάδα του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών επιµόρφωση µε θέµα: «Παιδαγωγικές τεχνικές διαχεί-
ρισης της ετερότητας». Η επιµορφωτική παρέµβαση χρηµατο-
δοτούνταν από την Ευρωπαϊκή ∆ιεύθυνση XXII, Task Force for 
Human Resources, Training and Youth. Από το 1997 ως το 
2000 λειτούργησε στο σχολείο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εκπαίδευση Μου-
σουλµανοπαίδων». Επιστηµονική Υπεύθυνη του προγράµµατος, 
τριετούς διάρκειας (Ιούνιος 1997-Ιούνιος 2000), ήταν η Άννα 
Φραγκουδάκη, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε 
από το Β’ ΚΠΣ/Επιχειρησιακό Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), Ενέργεια 1.ζ.1β. Το 
σχολείο λειτουργούσε ως ολοήµερο και το πρόγραµµα προέ-
βλεπε φαγητό, µελέτη και απογευµατινό πρόγραµµα εργαστη-
ρίων. Το απογευµατινό πρόγραµµα εργαστηρίων τελούσε υπό 
την εποπτεία της Αλεξάνδρας Ανδρούσου, Λέκτορα Εκπαιδευτι-
κής Ψυχολογίας στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο πρόγραµµα 
αυτό συµµετείχαν 15 ειδικά εκπαιδευµένοι εµψυχωτές. 
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αλλά και στη διαφορετική µητρική γλώσσα και θρησκεία, 

στις διαφορετικές πολιτισµικές συνήθειες. 

 

Συγκρουσιακές είναι και οι σχέσεις του σχολείου µε τους 

γονείς: οι ελληνόφωνοι γονείς θεωρούν ότι το επίπεδο 

της γειτονιάς, όπως και του σχολείου, είναι χαµηλό 

λόγω της παρουσίας των τουρκόφωνων και οποιοδήποτε 

δυσάρεστο γεγονός αποτελεί για αυτούς αφορµή να εκ-

φράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Μέχρι τη συγκεκριµένη 

παρέµβαση οι εκπαιδευτικοί που δούλευαν στο σχολείο 

αυτό έκαναν µάθηµα σχεδόν αποκλειστικά µε τους ελ-

ληνόφωνους µαθητές, περιθωριοποιώντας παντελώς 

όλους τους αλλόφωνους. Οι τουρκόφωνοι γονείς δυσκο-

λεύονταν ακόµα και να περάσουν την πόρτα του σχο-

λείου, θεωρώντας ότι ήταν ένας απαγορευµένος για αυ-

τούς χώρος. Από τη µια πλευρά δεν κατείχαν καλά την 

ελληνική γλώσσα και δεν µπορούσαν να απευθυνθούν 

στους εκπαιδευτικούς και από την άλλη οι ίδιοι οι εκπαι-

δευτικοί δεν είχαν κάνει κάτι για να τους προσελκύσουν.  

 

Τέλος, συγκρουσιακές ήταν και οι σχέσεις ανάµεσα 

στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Από τη µια πλευρά 

υπήρχαν οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούσαν να δοκιµά-

σουν νέες παιδαγωγικές ιδέες, θεωρώντας βασική παρά-

µετρο της παιδαγωγικής διαδικασίας την ανάδειξη, µε 
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πολλούς και ποικίλους τρόπους, των δυνατοτήτων κάθε 

µαθητή. Από την άλλη πλευρά βρίσκονταν οι εκπαιδευ-

τικοί που επέµεναν να διατηρήσουν τον ίδιο τρόπο µε 

τον οποίο δούλευαν µέχρι τότε, πίστευαν ότι οι τουρκό-

φωνοι µαθητές δε µαθαίνουν και δεν ενδιαφέρονται για 

το σχολείο και θεωρούσαν ότι οι πειραµατισµοί που ει-

σηγούνταν οι άλλοι έθεταν σε κίνδυνο την πρόοδο των 

ελληνόφωνων µαθητών, άποψη που συµµεριζόταν και η 

πλειοψηφία των ελληνόφωνων γονέων.  

 

Οι δασκάλες της πρώτης σκηνής θεωρούσαν ότι µια 

διαφορετικού τύπου προσέγγιση των αναγκών του µα-

θητή, µε τις κατάλληλες παιδαγωγικές παρεµβάσεις, θα 

µπορούσε να βοηθήσει στην άµβλυνση των συγκρού-

σεων, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες όλων των µαθη-

τών, µε σεβασµό στην εθνοπολιτισµική ταυτότητά τους. 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση δούλευαν, τα παιδιά αντα-

ποκρίνονταν θετικά στην προσπάθεια και οι ίδιες άρχι-

σαν να αισθάνονται ότι, επιτέλους, η εκπαιδευτική δια-

δικασία έχει αποκτήσει νόηµα. Καθώς µε την πάροδο 

του χρόνου οι σχέσεις είχαν προοδεύσει, πίστευαν ότι τα 

πράγµατα πάνε καλύτερα και τα βήµατα που επρόκειτο 

να γίνουν αποκεί και πέρα θα ήταν προς τα εµπρός. 
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Έτσι, ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα από ένα γεγονός που 

ήρθε από το χώρο εκτός σχολείου, επηρέασε σοβαρά τη 

λειτουργία του και «ακύρωσε» την αίσθηση που είχαν 

ότι όλη αυτή η διαδικασία θα µπορούσε να είναι απλή 

και ανώδυνη.  

 

Στη δεύτερη σκηνή βλέπουµε τις δυσκολίες που αντιµε-

τωπίζει κάποιος καθηγητής για να διδάξει ιστορία, το πιο 

φορτισµένο, ίσως, ιδεολογικά µάθηµα2. Στο µεγαλύτερο 

µέρος της σχολικής χρονιάς διδάσκονται κεφάλαια από 

την ελληνική ιστορία του 19ου αιώνα. Η βασική αντί-

δραση των µειονοτικών µαθητών στο µάθηµα είναι η 

σιωπή. Η συµµετοχή τους είναι από ελάχιστη έως ανύ-

παρκτη. Το µάθηµα γίνεται ανιαρό, βαρετό, δύσκολο 

τόσο για το διδάσκοντα όσο και τους µαθητές. Ο εκπαι-

δευτικός, προσπαθώντας να ερµηνεύσει αυτή τη σιωπή, 

τη βλέπει ως τη βασική αδυναµία να κατανοήσουν οι 

µαθητές γλωσσικά τα κείµενα του βιβλίου. Αυτή η 

πρώτη ανάγνωση είναι άλλωστε αυτή που επικρατεί στο 

σχολείο και τη συµµερίζονται και οι υπόλοιποι συνάδελ-

φοί του.  

 

                                                 
2 Για το ρόλο της ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης που παίζει το 
µάθηµα της ιστορίας στο σχολείο, βλ. ενδεικτικά Αβδελά Ε., 
Ιστορία και σχολείο, Νήσος, Αθήνα, 1998, σ. 39-61.  
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Αυτή η σιωπή αρχίζει να σπάει κάποια στιγµή µε ένα 

φαινοµενικά άσχετο θέµα. Τα αγόρια της τάξης, µε 

αφορµή το κίνηµα της γυναικείας χειραφέτησης, αρχί-

ζουν δειλά να µιλούν µε δική τους πρωτοβουλία µέσα 

στην τάξη. Από την άλλη πλευρά τα κορίτσια, παρόλο 

που το θέµα διαπραγµάτευσης είναι ένα γυναικείο θέµα, 

εξακολουθούν να σιωπούν. Η άρση της σιωπής, από τη 

µεριά των αγοριών, τον χαροποιεί και τον προβληµατίζει.  

 

Γιατί όµως οι µαθητές αντέδρασαν µε αυτό τον τρόπο 

στο συγκεκριµένο συµβάν; ∆ύο τρία µαθήµατα πριν 

έγινε λόγος για τις διεκδικήσεις των εργατών την εποχή 

εκείνη, τη δηµιουργία των συνδικαλιστικών ενώσεων και 

άλλα συναφή θέµατα. Γιατί η σιωπή δεν έσπασε τότε; 

Γιατί τα κορίτσια παρέµειναν σιωπηλά σε ένα «γυναι-

κείο» θέµα; Γιατί, τέλος, τα αγόρια ταυτίστηκαν µε ένα 

«γυναικείο» θέµα; Γιατί η σιωπή έσπασε εξίµισι µήνες 

µετά την έναρξη των µαθηµάτων; Γιατί δεν ταυτίστη-

καν, παιδιά οικοδόµων και αγροτών, µε τις διεκδικήσεις 

της εργατικής τάξης αλλά µε το κίνηµα της γυναικείας 

χειραφέτησης; Ήταν απλώς πρωτόγνωρο για αυτούς και 

ως εκ τούτου δεν αισθάνονταν να απειλούνται;  

 

Σαφώς και επρόκειτο για ένα κίνηµα πολύ µακρινό σε 

σχέση µε τη δική τους κατάσταση. Αυτή ακριβώς η από-
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σταση τους επέτρεπε να ταυτιστούν µε το συγκεκριµένο 

κίνηµα διεκδίκησης και µέσω αυτής της ταύτισης να κα-

ταφέρουν να εκφράσουν, έµµεσα καταρχήν, τις διεκδι-

κήσεις της µειονοτικής τους ταυτότητας. Όποιες ταυτί-

σεις λάνθαναν ήθελαν δουλειά για να αναδειχθούν. Ως 

εκ τούτου, τους παρείχε ασφάλεια. ∆ε θα γίνονταν εύ-

κολες ταυτίσεις και αναγωγές στη δική τους κατάσταση. 

Επιπλέον, σε µια τόσο ανδροκρατούµενη κοινωνία, µε 

ξεχωριστούς και διακριτούς ρόλους για τα δύο φύλα, η 

ταύτιση αυτών των δύο (φεµινιστριών και µειονοτικών 

ανδρών) όσο παράλογη φαινόταν, τόση ασφάλεια πα-

ρείχε στους δεύτερους. Το αιτούµενο δεν ήταν η θέση 

της γυναίκας αλλά η ανάδειξη του µειονοτικού. Προς 

αυτή την κατεύθυνση στραφήκαµε3. Με ποιο κόστος 

όµως; 

                                                 
3 Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Κινητικότητας του ΥΠΕΠΘ, 
Κινητικότητα Μαθητών, ∆ράση 2.4., οργανώθηκαν δύο εκπαι-
δευτικά προγράµµατα συνεργασίας µε άλλα σχολεία, µε στόχο 
την έξοδο των µειονοτικών µαθητών από την αποµόνωση. Το 
πρώτο είχε θέµα: «Μύλοι: Ενεργειακά συστήµατα παραδοσια-
κής τεχνολογίας και αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας 
στη σύγχρονη εποχή», έλαβε χώρα στο χρονικό διάστηµα 
26/4-6/5/98, αφορούσε στην εκπαιδευτική επίσκεψη µαθητών 
του Ενιαίου Λυκείου Γλαύκης και Γυµνασίου Κεφάλου Κω στο 
Ενιαίο Λύκειο Τυµπακίου Κρήτης και συµµετείχαν 83 µαθητές 
(44 αγόρια και 39 κορίτσια) και 8 εκπαιδευτικοί (5 άνδρες και 3 
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ΠΠοοιιεεςς  ππααρράάµµεεττρροοιι  εεµµππλλέέκκοοννττααιι    

σσττιιςς  ππααρρααππάάννωω  σσκκηηννέέςς;;  
 

Αν προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τις παραπάνω σκη-

νές, θα κατανοήσουµε ότι οι παράµετροι οι οποίες 

εµπλέκονται είναι πολλές. Θα πρέπει σίγουρα να ξεκινή-

σουµε από το θεσµό του ελληνικού σχολείου, το οποίο 

αγνοεί τη διαφορετικότητα. Εθνοπολιτισµικά στοιχεία 

                                                                                       
γυναίκες). Το δεύτερο πρόγραµµα, µε θέµα «Ισλαµικά µνηµεία 
ανατολικής, κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας», έλαβε χώρα 
στο χρονικό διάστηµα 15-22/4/99, αφορούσε σε οκταήµερη 
εκπαιδευτική επίσκεψη και εργαστηριακή άσκηση µαθητών του 
Ενιαίου Λυκείου Γλαύκης και του 7ου Γυµνασίου Ηρακλείου 
Κρήτης και συµµετείχαν σε αυτό 60 µαθητές (29 κορίτσια και 
31 αγόρια) και 7 εκπαιδευτικοί (5 γυναίκες και 2 άνδρες). Τα 
σχολεία συνεργάστηκαν µε το Τµήµα Ιστορίας του Ιόνιου Πα-
νεπιστηµίου, το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο-
λική Ηλικία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών καθώς και µε το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευ-
σης του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαί-
σιο του προγράµµατος εκδόθηκε ένας οδηγός για τα οθωµανικά 
µνηµεία των περιοχών που επισκέφθηκαν οι µαθητές, Ισλαµικά 
µνηµεία ανατολικής, κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Μι-
κρός οδηγός, Ηράκλειο, 1999. Τα προγράµµατα χρηµατοδοτή-
θηκαν από το Β’ ΚΠΣ/Επιχειρησιακό Πλαίσιο Εκπαίδευσης και 
Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), Ενέργεια 1.ζ.1β.  
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διαφορετικά από τα κυρίαρχα του έλληνα µαθητή συνή-

θως παραµερίζονται ή αποσιωπούνται πλήρως και αξιο-

λογούνται ως κατώτερα και εχθρικά. Θα πρέπει επίσης να 

επισηµάνουµε ότι και στις δύο σκηνές συµµετέχουν εκ-

παιδευτικοί που αντιµετώπισαν στην καθηµερινή τους εκ-

παιδευτική πρακτική ποικίλες µορφές του «διαφορετικού». 
 

• Μαθητές και µαθήτριες που είχαν άλλη µητρική 

γλώσσα και θρησκεία και προέρχονταν από διαφο-

ρετικά κοινωνικοοικονοµικά περιβάλλοντα.  

• Συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, σε 

µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, είχαν διαφορετικές 

παιδαγωγικές αντιλήψεις και ιδεολογικές πεποιθήσεις.  

• Τον κοινωνικό περίγυρο: τους γονείς των µαθητών 

που εµπλέκονταν άµεσα και δε συµφωνούσαν µε τις 

επιλογές του σχολείου αλλά και τη γειτονιά, τους 

κατοίκους και τους εργαζοµένους στην περιοχή. 

 

Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η οµάδα των εκπαιδευ-

τικών που αποφασίζει να παρέµβει. Ήµασταν εµείς, η 

οµάδα µας. Ήταν η κοινή έντονη επιθυµία µας να δου-

λέψουµε σε σχολεία όπου οι µειονοτικοί µαθητές είχαν 

σηµαντική αριθµητική παρουσία ή αποτελούσαν, όπως 

στο δεύτερο παράδειγµα, το σύνολο των µαθητών. 

Αποφασίσαµε σε αυτά τα εκπαιδευτικά πλαίσια να δου-

λέψουµε προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της ταυτό-
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τητας των µαθητών µας. Ανακαλύψαµε έτσι ότι καθένας 

από µας ταυτιζόταν µε κοµµάτια των ταυτοτήτων των 

µαθητών, καθένας για διαφορετικό λόγο. Θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι τότε αντιλαµβανόµασταν τους µαθητές 

µας ως οµοιογενές σύνολο, µε κοινά χαρακτηριστικά, 

αγνοώντας τις µεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Στα µάτια 

µας οι µειονοτικοί φαίνονταν αρχικά ως µια συµπαγής 

οµάδα, περιθωριοποιηµένη και αδικηµένη, που χρειαζό-

ταν τη βοήθειά µας. Ταυτιζόµασταν αδιάκριτα µε τον 

αδύνατο.  

 

 

ΗΗ  ααννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  εεττεερρόόττηηττααςς  σσττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννήή    

εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  ππρράάξξηη::  µµιιαα  σσυυγγκκρροουυσσιιαακκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
 

Η διαδικασία ανάδειξης της ετερότητας σχετιζόταν µε µια 

σειρά από δραστηριότητες που στόχευαν: 
  

• στον επαναπροσδιορισµό των γνωστικών αντικειµέ-

νων µέσα από µια βιωµατική προσέγγισή τους, 

• στην ανάδειξη και αποδοχή των στοιχείων που συ-

γκροτούσαν τη µειονοτική ταυτότητα και τα οποία 

ήταν απόντα από το σχολείο, 

• στην ένταξη των µειονοτικών οικογενειών στη σχο-

λική ζωή, 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

 24

• στο άνοιγµα του σχολείου στους γονείς και γενικό-

τερα στην τοπική κοινωνία. 

 

Η διαδικασία αυτή ανέδειξε µια σειρά από συγκρούσεις 

που αφορούσαν στον τρόπο µε τον οποίο καθένας προ-

σωπικά αλλά και όλοι µαζί οι εµπλεκόµενοι διαχειριζό-

µασταν την επαφή µας µε την ετερότητα, τις προσδοκίες 

που τρέφαµε από µια τέτοιου είδους εµπλοκή, τον τρόπο 

µε τον οποίο αξιολογούσαµε τις προθέσεις µας και τη 

συµµετοχή µας σε αυτή τη διαδικασία. Στην πορεία, η 

προσπάθεια για την ανάδειξη της ετερότητας µας οδή-

γησε στην ανάδειξη και των δικών µας πολλαπλών ταυ-

τοτήτων. Η προσπάθεια αυτή έφερε στο προσκήνιο τις 

διαφορετικές ταυτότητες που περιλαµβάνει αυτό το 

«εµείς».  

 

Προσπαθούσαµε να διαµορφώσουµε τις συνθήκες εκεί-

νες που θα επέτρεπαν στους µαθητές να εκφραστούν 

ελεύθερα. ∆εν επιδιώκαµε να φέρουµε µονόπλευρα τους 

µειονοτικούς σε επαφή µε τα στοιχεία που ορίζουν την 

κυρίαρχη πλειονοτική ταυτότητα, να τους την παρου-

σιάσουµε µε όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο ώστε να 

αισθανθούν την ανωτερότητά της, αλλά και µε τα οφέλη 

που θα αποκόµιζαν από την υιοθέτησή της, καθώς δε θα 

ήταν πλέον οι «εχθροί». Αντίθετα, επιδιώκαµε, πολύ 
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συχνά υιοθετώντας µέτρα θετικής διάκρισης υπέρ των 

µειονοτικών, την ανάδειξη όλων των υπαγωγών που 

συνθέτουν τη µειονοτική ταυτότητα4. Σε αυτό το πλαίσιο 

οργανώσαµε και στα δύο σχολεία project για τα µνηµεία 

της οθωµανικής περιόδου στη Βόρεια Ελλάδα και στην 

Αθήνα5.  

 

Όταν προβάλλαµε στοιχεία από την ταυτότητα των µειο-

νοτικών µαθητών, οι περισσότεροι πλειονοτικοί, µαθητές 

και γονείς, αισθάνονταν ότι η δική τους πολιτισµική ταυ-

τότητα απειλούνταν, καθώς παραµεριζόταν και έχανε 

την ισχυρή θέση που µέχρι τότε κατείχε στο σχολείο. 

Αµφισβητούσαν την αποτελεσµατικότητα των παρεµβά-

σεών µας, ήταν απρόθυµοι να συνεργαστούν, συσπει-

                                                 
4 J. Cummins, Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση: Εκπαίδευση µε 
σκοπό την ενδυνάµωση σε µια κοινωνία της ετερότητας, µτφρ. 
Σ. Αργύρη, Gutenberg, Αθήνα, 1999 
 
5 Για το project µε θέµα «Ισλαµικά µνηµεία ανατολικής, κεντρι-
κής Μακεδονίας και Θεσσαλίας», βλ. υποσηµείωση 3. Το άλλο 
project είχε θέµα την «Ιστορία τεσσάρων µνηµείων: Παρθενώ-
νας, Φετιχέ Τζαµί, Μεντρεσές και Ρολόι του Κυρρήστου». Συµ-
µετείχαν 14 µαθητές (6 ελληνόφωνοι, 5 τουρκόφωνοι και 3 
αλβανόφωνοι) και 1 δασκάλα, η διάρκειά του ήταν 6 µήνες 
(∆εκέµβριος 1999 –  Μάιος 2000) και χρηµατοδοτήθηκε από τα 
Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.  
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ρώνονταν, πολύ συχνά µας αντιµετώπιζαν µε φανερή 

επιθετικότητα. Υπήρχαν ωστόσο και περιπτώσεις πλειο-

νοτικών οι οποίοι πρόθυµα συµµετείχαν στις παρεµβά-

σεις µας, αντιλαµβανόµενοι ότι έχουν όφελος τόσο σε 

γνωστικό όσο και σε επικοινωνιακό και συναισθηµατικό 

επίπεδο. 

 

Ανάλογες ήταν και οι αντιδράσεις των µειονοτικών. Η 

ανάδειξη της ταυτότητάς τους δηµιουργούσε αντιστάσεις 

και σε αυτούς. Αντιληφθήκαµε ότι ο τρόπος µε τον 

οποίο τους αντιµετωπίζαµε τους ξάφνιασε και τους προ-

βληµάτισε, καθώς δεν ήταν συνηθισµένοι σε ανάλογες 

παρεµβάσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώσαµε ότι 

κάποιοι από αυτούς ντρέπονταν για πολλά στοιχεία της 

ταυτότητάς τους. Άλλοι από αυτούς φάνηκαν πρόθυµοι 

να συµµετάσχουν, άλλοι όµως παρέµεναν καχύποπτοι: 

άλλοτε συµµετείχαν, άλλοτε υπαναχωρούσαν απέναντι 

στις δραστηριότητες στις οποίες τους εµπλέκαµε και άλ-

λοτε αυτοπεριορίζονταν και σιωπούσαν. Πολλές φορές ο 

ίδιος µαθητής, που συµµετείχε πρόθυµα, από ένα σηµείο 

και µετά µας αντιµετώπιζε µε άρνηση και επιθετικότητα. 

Ποια ήταν τα κίνητρά µας για ό,τι κάναµε; Πόσο ειλικρι-

νείς ήµασταν στις προθέσεις µας; Γιατί υιοθετούσαµε µια 

στάση εµφανώς διαφορετική από πολλών άλλων; Μή-

πως πίσω από τη στάση που κρατούσαµε υπήρχε «οί-
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κτος» προς το πρόσωπό τους; Μήπως κάναµε ό,τι κά-

ναµε από διάθεση «φιλανθρωπίας»; Μήπως ασχολούµε-

νοι µε την ανάδειξη της ετερότητας απλώς ικανοποιού-

σαµε την περιέργειά µας; Ποιοι ήταν οι απώτεροι στόχοι 

µας; Τι µπορούσαµε να κρύβουµε; Αυτά ήταν αρκετά 

από τα ερωτήµατα που, έµµεσα κυρίως, έθεσαν προς 

εµάς.  

 

Η στάση και οι αντιδράσεις τόσο των πλειονοτικών όσο 

και των µειονοτικών µαθητών σε καµιά περίπτωση δεν 

ήταν ενιαία και οµοιογενής, όπως αρχικά φαντασιωνό-

µασταν. Ανακαλύπταµε ότι και µέσα στην οµάδα των 

µειονοτικών υπήρχαν όρια και ισορροπίες ανάλογες µε 

αυτές που υπήρχαν στους πλειονοτικούς. Σιγά σιγά, κα-

θώς αναδεικνυόταν η διαφορετικότητα και µέσα στην 

οµάδα των µειονοτικών µαθητών, γινόταν φανερό στα 

µάτια µας ότι και αυτοί δεν αποτελούσαν ένα οµοιογενές 

σύνολο. Είχαν και αυτοί διαφορές: φύλου, κοινωνικοοι-

κονοµικού περιβάλλοντος, ρυθµών µάθησης, αντιλή-

ψεων και στάσεων, προσδοκιών, επιπέδου ελληνοµά-

θειας. Όλα αυτά καθόριζαν τις αντιδράσεις τους και το 

πόσο συµµετείχαν στις παρεµβάσεις µας.  

 

Η καχυποψία µε την οποία αντέδρασαν οι µειονοτικοί 

µαθητές ήταν για µας ο πρώτος κλονισµός. Μέχρι τότε 
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πιστεύαµε ότι αρκούν οι καλές προθέσεις για να φτά-

σουµε στο στόχο µας· ότι αρκούσε να προσπαθήσουµε 

να υλοποιήσουµε τις ιδέες και ότι θα είχαµε εξασφαλι-

σµένη την υποστήριξη των µειονοτικών. Τώρα διαπι-

στώσαµε ότι η ανάδειξη της ταυτότητας είναι µια περισ-

σότερο πολύπλοκη και µακρόχρονη διαδικασία. ∆ιαµορ-

φωνόταν ένα νέο πλαίσιο, µια νέα δυναµική στη δουλειά 

µας. Οι αντιδράσεις των πλειονοτικών ήταν αναµενόµε-

νες, αλλά καλούµασταν τώρα πια να τις διαχειριστούµε, 

να βρούµε διόδους συνεργασίας µαζί τους και να τους 

εντάξουµε λειτουργικά στο νέο πλαίσιο που προσπαθού-

σαµε να οικοδοµήσουµε. Σε καµιά περίπτωση δεν 

έπρεπε να αισθανθούν ότι περιθωριοποιούνται, ότι απει-

λούνται, να βρεθούν τώρα σε µειονεκτική θέση. Από την 

άλλη πλευρά έπρεπε να διαχειριστούµε και τις αντιδρά-

σεις των µειονοτικών, να περιορίσουµε τον υπερβολικό 

ενθουσιασµό µερικών ή την καχυποψία κάποιων άλλων, 

να εδραιώσουµε περισσότερο την αίσθηση ασφάλειας 

που ενδεχοµένως τους δηµιούργησαν οι παρεµβάσεις 

µας. Νέα ερωτήµατα αναδύθηκαν: Με ποιο τρόπο θα 

µπορούσαµε να περάσουµε από την ανάδειξη των στοι-

χείων που ορίζουν τη µειονοτική ταυτότητα στην περαι-

τέρω λειτουργική ένταξή τους στις ελληνικές εκπαιδευ-

τικές δοµές; Πώς θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε; Αντι-

λαµβανόµασταν πλέον ότι τα όρια του νέου πλαισίου 
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που προσπαθούσαµε να οικοδοµήσουµε ήταν ρευστά. 

Κάθε φορά προέκυπταν νέα ερωτήµατα και νέες παρά-

µετροι. Πόσο έτοιµοι ήµασταν να τα αντιµετωπίσουµε 

κάθε φορά;  

 

Αντιδράσεις σηµειώνονταν και από τους «άλλους» εκ-

παιδευτικούς, όσους δε συµµερίζονταν τις δικές µας 

ιδέες και πρακτικές6. Πολύ συχνά έθεταν το θέµα της 

προόδου των µαθητών. Υποστήριζαν ότι η παρέµβασή 

µας παρέβλεπε αυτή την παράµετρο, ότι δηλαδή οι µα-

θητές δε µαθαίνουν. Αντιλαµβανόµασταν ότι πίσω από 

αυτό κρυβόταν ο φόβος πως αµφισβητούνται στην 

πράξη οι δικές τους παγιωµένες αντιλήψεις για τις δυνα-

τότητες των µειονοτικών µαθητών. Φοβούνταν ότι το 

νέο πλαίσιο που προοδευτικά διαµορφωνόταν θα τους 

επηρέαζε και θα τους «ξεβόλευε». Καλούνταν να πά-

                                                 
6 Όσοι αποτελούσαµε την «οµάδα» µας συµµετείχαµε σε επι-
µόρφωση που οργανώθηκε στο χώρο του συγκεκριµένου σχο-
λείου από οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθήνας σε εβδοµαδιαία 
βάση. Για το συγκεκριµένο θέµα, βλ. Ανδρούσου Α. & Ασκούνη 
Ν., «Προσεγγίζοντας την έννοια της ετερότητας σε προγράµ-
µατα αρχικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών», 
στο Ερευνητικές οπτικές –  Εκπαιδευτικές προοπτικές, επιµ. Τζ. 
Βαρνάβα-Σκούρα, Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών, Αθήνα, 2003, σ. 151-164.  
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ρουν θέση µέσα σε αυτό. Και αυτό προϋπέθετε διάθεση 

εµπλοκής από την πλευρά τους, παραχωρήσεις, αλλα-

γές. Υπήρχε όµως η διάθεση να τις κάνουν; 

 

Από την πλευρά µας έπρεπε να υπερασπιστούµε τις 

«επιτυχίες», αλλά και να δικαιολογήσουµε τις «αποτυ-

χίες» µας. Αυτό πολλαπλασίαζε την ανασφάλειά µας σε 

σχέση µε το κατά πόσο µπορούσαµε να φέρουµε σε πέ-

ρας το εγχείρηµα που αναλάβαµε. Αρχίσαµε να αµφι-

βάλλουµε για το αν βρισκόµασταν στο «σωστό» δρόµο. 

Αναρωτιόµασταν αν διαθέταµε τα εφόδια και τις ικανό-

τητες να διαχειριστούµε το νέο πλαίσιο που διαµορφω-

νόταν. Νέα ερωτήµατα αναδύθηκαν: Μέχρι πού ήµασταν 

διατεθειµένοι να φτάσουµε; Μήπως ταυτιζόµασταν πλή-

ρως µε τους µειονοτικούς; Τι µπορεί να ήταν αυτό που 

µας έκανε να τους βλέπουµε τόσο διαφορετικά σε σχέση 

µε άλλους; Πώς θα µπορούσαµε να ξεπεράσουµε την 

«πόλωση» ανάµεσα σε µας και σε όσους συναδέλφους 

δε συµβάδιζαν µαζί µας; Πόσο αποτελεσµατικοί µπορού-

σαµε να είµαστε στη δουλειά µας, όταν καλούµασταν να 

αντιµετωπίζουµε συνεχείς συγκρούσεις τις οποίες σε 

µεγάλο βαθµό «προκαλέσαµε»; Πώς θα µπορούσαµε να 

εξασφαλίσουµε την απαραίτητη συναισθηµατική από-

σταση που θα µας επέτρεπε να εκτιµήσουµε «επιτυχίες» 

και «αποτυχίες», όρια και προοπτικές;  
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Όλα αυτά µας έκαναν να ζητάµε εναγωνίως τη στήριξη: 

θεωρητική και συναισθηµατική. Επειδή ούτε το θεσµικό 

πλαίσιο ούτε και οι σπουδές µας µας παρείχαν τη στή-

ριξη που θέλαµε, την αναζητήσαµε στην «οµάδα» µας, 

σε όσους πιστεύαµε ότι µοιράζονταν την αγωνία µας. Σε 

αυτό το σηµείο οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η εικόνα 

που είχαµε για την «οµάδα» µας οικοδοµήθηκε πάνω 

στην πλήρη αντίθεση που αισθανόµασταν ότι υπήρχε 

ανάµεσα σε αυτούς που είχαν αποφασίσει να µη συµµε-

τάσχουν σε αυτήν και σε µας. Το όριο λοιπόν ήταν η 

συµµετοχή ή µη. Στην αρχή οι συγκρουσιακές σχέσεις 

µε τους άλλους ενδυνάµωναν τις µεταξύ µας σχέσεις, 

έφτιαχναν µια συµπαγή οµάδα που, µέρα µε τη µέρα, 

ένιωθε περισσότερο ενωµένη και δυνατή, έτοιµη να 

αντιµετωπίσει τους «άλλους». Προοδευτικά, καθώς η 

ανάδειξη της ετερότητας έµπαινε σε πιο βαθιά νερά, κα-

θώς βιώναµε «επιτυχίες» και «αποτυχίες» στο εγχείρηµά 

µας, καθώς διαπιστώναµε τις προσωπικές και συλλογικές 

κατακτήσεις αλλά και τις παλινδροµήσεις, καθώς οι συ-

γκρούσεις που είχαµε πλέον να διαχειριστούµε γίνονταν 

όλο και πιο περίπλοκες, η εικόνα για την οµοιογένεια και 

τον ενιαίο χαρακτήρα της «οµάδας» µας άρχισε να αµ-

φισβητείται από εµάς τους ίδιους. Η ικανοποίηση και η 

ευχαρίστηση που νιώθαµε από τη µερική ή ολική επιτυ-

χία των παρεµβάσεών µας έκανε την «οµάδα» µας να 
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αισθανθεί µεν πιο ισχυρή, αλλά από την άλλη πλευρά 

έδωσε την ευκαιρία στα µέλη της να χαλαρώσουν και να 

διαπιστώσουν τη µεταξύ τους ανοµοιογένεια. Τώρα κα-

θένας µας µπορούσε να εξωτερικεύσει τις δικές του 

ανάγκες και τότε, φυσικά, φάνηκε η διαφορετικότητα, 

ότι δηλαδή καθένας µας είχε άλλες προτεραιότητες, για 

άλλους λόγους συµµετείχε στα συγκεκριµένα εγχειρή-

µατα, από άλλη οπτική γωνία έβλεπε τα πράγµατα και 

άλλους στόχους είχε θέσει. Έτσι, άρχισαν να δηµιουρ-

γούνται συγκρούσεις και διαφωνίες µέσα στην ίδια την 

«οµάδα» µας. Όταν συνειδητοποιήσαµε ότι έπρεπε να 

αλλάξουµε ρόλο ως δάσκαλοι, κάποιοι αρνήθηκαν να το 

πράξουν, άλλοι δεν µπόρεσαν, άλλοι το έκαναν µε «λά-

θος τρόπο» και άλλοι το επιδίωξαν ανεπιτυχώς. Κάποιοι 

προχώρησαν και κάποιοι επέλεξαν να επιστρέψουν σε 

πιο γνωστά και ασφαλή µονοπάτια.  

 

 

««ΕΕµµεείίςς»»  κκααιι  οοιι  ««άάλλλλοοιι»»  
 

Ξαναγυρνώντας στα δύο αρχικά παραδείγµατα, ας προ-

σπαθήσουµε να κάνουµε µια αποτίµηση του τι συνέβη. 

Και στις δύο περιπτώσεις έχουµε εκπαιδευτικούς που 

προσπαθούν να δουλέψουν µε τη διαφορετικότητα, που 

επιθυµούν να αναδείξουν τις ταυτότητες των διαφορετι-
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κών και να τις εντάξουν ισότιµα στην εκπαιδευτική δια-

δικασία. Ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, δουλεύ-

ουν σε διαφορετικά πλαίσια, αλλά ο στόχος τους είναι 

κοινός: η ανάδειξη της ταυτότητας του µειονοτικού µα-

θητή. Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν πιστεύοντας στο δια-

κριτό χαρακτήρα πλειονοτικών και µειονοτικών, τους 

οποίους αντιλαµβάνονται ως οµοιογενή σύνολα, µε δια-

κριτά µεταξύ τους χαρακτηριστικά. Επιπλέον, δουλεύουν 

µέσα σε οµάδες όπου πιστεύουν ότι µοιράζονται κοινές 

ιδέες, στάσεις και αντιλήψεις. Η ανάδειξη και η διαχεί-

ριση της ετερότητας, όµως, αποδεικνύεται ότι περιλαµ-

βάνει µια σειρά συγκρούσεων. Συγκρούονται µε τον 

άµεσο κοινωνικό περίγυρο, µε τις επικρατούσες στάσεις 

και αντιλήψεις, µε το θεσµικό πλαίσιο και µε όσους νιώ-

θουν ότι κλονίζεται η θέση ισχύος που απολάµβαναν 

µέχρι τότε. Πολλές από τις συγκρούσεις αυτές ήταν 

αναµενόµενες, αλλά προκύπτουν και άλλες, καινούριες, 

που στην αρχή πίστευαν ότι δε θα αντιµετώπιζαν. Αντι-

λαµβάνονται ότι οι «διαφορετικοί» δεν τους αντιµετωπί-

ζουν µε τον τρόπο που ανέµεναν, ότι δε χαίρουν πά-

ντοτε της αµέριστης αποδοχής και συµπαράστασης από 

την πλευρά τους. Από την άλλη πλευρά ακόµα και ανά-

µεσα στα µέλη της «οµάδας» τους, για την οποία πι-

στεύουν ότι αποτελεί ένα δοκιµασµένο και οµοιογενές 

σύνολο, προκύπτουν αντιφάσεις, υπαναχωρήσεις, σκε-
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πτικισµός. Αυτό που αρχικά φαινόταν αυτονόητο και 

σχετικά εύκολο παρουσιάζεται περίπλοκο, επώδυνο, συ-

χνά ριψοκίνδυνο. Η διαπίστωση αυτών των παραµέ-

τρων, η βίωση όλων αυτών των συγκρούσεων, στις 

οποίες άλλοτε βρίσκουν την επιθυµητή στήριξη και άλ-

λοτε όχι, νιώθουν ότι αλλάζει τους ίδιους.  

 

Από τη µια πλευρά προσπαθούν να παραµείνουν µέλη 

της οµάδας της οποίας αισθάνονται ότι είναι µέλη και 

από την άλλη αντιλαµβάνονται ότι οι προσωπικές αντι-

λήψεις, στάσεις, ιδέες δε συµβαδίζουν πάντοτε µε αυτές 

των άλλων. Την αρχική πεποίθηση ότι ξεκινούν από µια 

κοινή αφετηρία και αναµένουν µια κοινή κατάληξη δια-

δέχεται η αίσθηση ότι καθένας από τους εµπλεκοµένους 

έκανε διαφορετικά βήµατα, ενεπλάκη σε διαφορετικό 

βαθµό και, ενδεχοµένως, υπαναχώρησε. Ανακαλύπτουν 

τη µεταξύ τους διαφορετικότητα. Νιώθουν το αίσθηµα 

της ικανοποίησης αλλά εξίσου έντονα και το αίσθηµα της 

µαταίωσης. Πολλά από αυτά που ανέµεναν αρχικά δεν 

τα βρήκαν· αντίθετα, είχαν να αντιµετωπίσουν άλλα που 

ήταν πρωτόγνωρα.  

 

Αυτό που ήταν µέχρι τώρα «βέβαιο» και «δεδοµένο», 

ότι πλειονοτικοί και µειονοτικοί αποτελούµε διαφορετικά 

αλλά οµοιογενή σύνολα, αποδεικνύεται ένα πολύπλοκο 
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κατασκεύασµα στο οποίο περιέχονται πολλές, διαφορε-

τικές και συχνά αντιφατικές ταυτότητες. Και αυτό δεν 

αφορά µόνο στα συλλογικά υποκείµενα των πλειονοτι-

κών και µειονοτικών αλλά και στον καθένα µας προσω-

πικά. Η γνώση ότι τελικά και εσύ είσαι «διαφορετικός», 

όπως και οι άλλοι, και αυτό φανερώνεται καθώς ξεσκε-

πάζονται ξεχασµένες και καλά κρυµµένες πλευρές του 

εαυτού σου, πολλαπλασιάζει την ανασφάλεια και σί-

γουρα δεν οδηγεί στην ικανοποίηση. Ανακαλύπτεις ότι 

και η δική σου προσωπική ταυτότητα, την οποία θεω-

ρούσες οµοιογενή, περιλαµβάνει πολλά επιµέρους κοµ-

µάτια, πολλές επιµέρους ταυτότητες. Η ανοµοιογένεια 

και η αλλαγή δεν αφορά µόνο στους άλλους αλλά και σ’ 

εσένα τον ίδιο. ∆εν έχεις να διαπραγµατευτείς µόνο τις 

συγκρούσεις ανάµεσα σε πλειονοτικούς και µειονοτι-

κούς, τις συγκρούσεις µε τον άµεσο κοινωνικό και επαγ-

γελµατικό περίγυρο, µε όσους είναι εµφανώς διαφορετι-

κοί από εσένα, αλλά και τις συγκρούσεις µε τον ίδιο σου 

τον εαυτό, τον οποίο αρχίζεις να βρίσκεις «διαφορετικό» 

από αυτό που νόµιζες ότι είναι ή µπορεί να είναι, µε 

αυτό που πίστευες ότι είσαι και αυτό που διαπιστώνεις 

ότι γίνεσαι, καθώς έρχεσαι σε επαφή µε την ετερότητα. 

Νιώθεις να µετακινείσαι. Παγιωµένες απόψεις για τον 

εαυτό σου νιώθεις ότι βάλλονται, στάσεις και ιδέες που 

πίστευες ότι έχεις κατακτήσει και στις οποίες στηριζό-
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σουν αντιλαµβάνεσαι ότι είναι περισσότερο ευάλωτες 

από όσο εκτιµούσες. Η βεβαιότητα που λίγο ή πολύ 

ένιωθες για τις προθέσεις σου κλονίζεται άλλοτε περισ-

σότερο και άλλοτε λιγότερο, αλλά κλονίζεται. Αναδει-

κνύονται στάσεις και ιδέες που πίστευες ότι τις έχεις ξε-

περάσει. Νιώθεις περισσότερο µόνος, ενώ ταυτόχρονα 

καλείσαι να διαχειριστείς όλο και πιο περίπλοκες κατα-

στάσεις και υπαγωγές, συχνά αντιφατικές µεταξύ τους. 

Αντιλαµβάνεσαι ότι καλείσαι να οικοδοµήσεις µια νέα ταυ-

τότητα που θα περιέχει πια τις αντιφάσεις και τις δυσκο-

λίες, τις αναιρέσεις και την ποικιλία που ενέχει η ανάδειξη 

του διαφορετικού. Καλείσαι πλέον να αναλύσεις και να 

διαχειριστείς τις προσωπικές σου διαφοροποιήσεις.  

 

  

ΚΚααιι  µµεεττάά;;  
 

Το τέλος της παρέµβασης ανέδειξε µια επιπλέον σειρά 

ερωτηµάτων για τον τρόπο µε τον οποίο τα αποτελέ-

σµατά της θα µπορούσαν να συνδεθούν µε την υπό-

λοιπη εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Έχει δηµιουργηθεί 

εκπαιδευτικό υλικό, έχει αποκτηθεί εµπειρία, έχουν δο-

κιµαστεί στην πράξη µια σειρά από εκπαιδευτικά εργα-

λεία, οι ίδιοι οι εµπλεκόµενοι έχουν δοκιµαστεί σε µια 

«αποδοµητική διαδικασία». Με ποιο τρόπο θα µπορού-
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σαν όλα αυτά να συνδεθούν µε τη σχολική πραγµατικό-

τητα και να αποτελέσουν µόνιµα εργαλεία της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας; Όσον αφορά στις συγκεκριµένες εκ-

παιδευτικές παρεµβάσεις, πρέπει να επισηµάνουµε ότι δε 

γνώρισαν συνέχεια και παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό 

«ξεκοµµένες από την υπόλοιπη σχολική πραγµατικό-

τητα». Όσον αφορά στους εµπλεκόµενους εκπαιδευτι-

κούς, συνέχισαν να δουλεύουν στο σχολείο όπως και 

πριν, αυτή τη φορά, όµως, µε λιγότερες ενοχές. Αυτό 

συνέβη γιατί µέσα από όλη αυτή τη διαδικασία σαφώς 

και αποκτήθηκε αυτοπεποίθηση ότι µπορούµε να δου-

λέψουµε µε την ετερότητα. Μερικώς, ίσως καταφέραµε 

κάποια πράγµατα. Σαφώς και βελτιώθηκε η εικόνα του 

σχολείου στη µειονοτική κοινότητα. Φάνηκε ότι το σχο-

λείο µπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό από αυτό που 

είχαν µέχρι τότε όλοι στο µυαλό τους. Επίσης ότι µπορεί 

και σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον να γίνουν πράγµατα 

διαφορετικά. Ότι τέλος, πέρα από το µειονοτικό και το 

ελληνικό σχολείο, µπορεί να υπάρξει και ένα µοντέλο 

διαφορετικό. Όµως θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η 

συγκεκριµένη παρέµβαση δε δηµιούργησε προϋποθέσεις 

για να έχει συνέχεια, πολλά από αυτά που αποκοµίσαµε 

παρέµειναν βιώµατα και δε φάνηκε να έχουν ορατές 

επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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∆ιαπιστώσαµε ότι η ανάδειξη της ετερότητας είναι µια 

συγκρουσιακή διαδικασία που κάθε φορά διαµορφώνεται 

ανάλογα µε τα άτοµα που συµµετέχουν και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες στις οποίες αυτά βρίσκονται. Καταλάβαµε ότι 

δεν υπάρχουν «συνταγές» και µοντέλα για τον τρόπο 

που διαχειρίζεσαι την επαφή σου µε το «διαφορετικό», 

ότι δεν αρκεί να προσπαθήσεις να αντικαταστήσεις το 

υπάρχον κλειστό σχήµα αναφορών, ερµηνειών και προ-

σανατολισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος µε ένα 

άλλο περισσότερο ανοικτό. ∆ιαπιστώσαµε ότι δεν επαρ-

κούν απλώς και µόνο γνώσεις για το διαφορετικό. Σε 

κάθε περίπτωση απαιτείται προσωπική εµπλοκή. Η πε-

ρισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει σε προσωπικό επί-

πεδο, να ξεπεράσεις τον εφησυχασµό της οµοιογένειας, 

να αποδεχτείς και να διαχειριστείς τις πολλαπλές προ-

σωπικές σου ταυτότητες, διαδικασία συχνά επώδυνη.  
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