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Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη
συνύπαρξη ποικίλων πολιτισμικών αναφορών στη σχολική τάξη. Η πραγματικότητα
αυτή αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία τις
τελευταίες δεκαετίες. Ο πολιτισμικός πλουραλισμός είναι το άμεσο απότοκο μιας
πολύ σημαντικής αλλαγής στην ελληνική κοινωνική εμπειρία. Η Ελλάδα μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα μετατράπηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής
μεταναστών. Η πραγματικότητα της μετανάστευσης και της συνύπαρξης διαφόρων
πολιτισμικών ή αξιακών αναφορών βιώνεται στα ελληνικά σχολεία ως μια νέα
πρόκληση: η στάση των επιμέρους παραγόντων που αλληλεπιδρούν στο σχολικό
περιβάλλον άλλοτε προδίδει αμηχανία και ανετοιμότητα, άλλοτε περιέργεια και
άλλοτε πραγματική θέληση για τη διασφάλιση εκείνων των συνθηκών που εγγυώνται
την πλήρη ενσωμάτωση όλων των παιδιών στο σχολείο, την ενδυνάμωσή τους και την
πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.
Στόχος αυτής της επιμορφωτικής ενότητας είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια
βασικές έννοιες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο σχολείο και να αναδείξει τον
πλούτο και τις προκλήσεις μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που διασφαλίζει συνθήκες
ισότητας, αλληλοσεβασμού και πολύπλευρης ανάπτυξης των μαθητών. Η ανάπτυξη
ικανοτήτων διαχείρισης των προκλήσεων της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και η
ανάδειξη εκπαιδευτικών μεθοδεύσεων που ευνοούν τους παραπάνω στόχους,
αποτελούν τους βασικούς άξονες διερεύνησης.
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Δύο

στερεότυπα

έχουν

συνήθως

επικρατήσει

για

τις

σύγχρονες

πολυπολιτισμικές τάξεις. Άλλοτε, παρουσιάζονται ως τάξεις με συμπεριφορά βίαιη,
σκληρή, απαιτητική, επικριτική, δίχως πολλούς φραγμούς. Άλλοτε πάλι,
παρουσιάζουν μια παθητικότητα και συχνά δείχνουν μια ανημποριά και μια
ανικανότητα να επιτύχουν σημαντικά γνωστικά επιτεύγματα. Τα στερεότυπα αυτά
είναι υπεραπλουστευμένα και δε βοηθούν να κατανοήσουμε τα προβλήματα των
μαθητών και να βρούμε στρατηγικές και κίνητρα που θα στηρίξουν την
αποτελεσματική επικοινωνία και την κοινωνική συνύπαρξη.
Για την καλύτερη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, το σχολείο οφείλει
να βρει ένα σύγχρονο ύφος που θα του επιτρέψει να χαράξει κανάλια επικοινωνίας,
λαμβάνοντας υπόψη του την πολυμορφία και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, για να
μπορέσει να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες προ-σ-κλήσεις και να μην αναδιπλωθεί στον
εαυτό του. Τα νέα δεδομένα για τη διδακτική μεθοδολογία που δημιούργησαν τα
διεπιστημονικά και διαθεματικά προγράμματα σπουδών έφεραν στην επικαιρότητα
τα σχέδια εργασίας (projects), τα οποία διευρύνουν την προσέγγιση των θεμάτων και
ενεργοποιούν τις διαδικασίες μάθησης. Διαμορφώνουν επίσης μαθησιακά κανάλια
μέσα από διαφορετικές στρατηγικές μάθησης δίνοντας κίνητρα που βοηθούν τη
διαπολιτισμική διδασκαλία και οδηγούν σε μια «πολιτισμική διαμεσολάβηση». Η
πολιτισμική διαμεσολάβηση σε αντίθεση με τη διδασκαλία δεν προσεγγίζει τα
γνωστικά αντικείμενα και τις έννοιες με σκοπό να τα γνωρίσει, να τα κάνει γνωστά σε
όλους ανεξάρτητα τους μαθητές με την έννοια της εκμάθησης. Η πολιτιστική
διαμεσολάβηση προσεγγίζει από τα έξω και τείνει με τον πλέον άμεσο τρόπο να
κάνει αισθητό εκείνο που βρίσκεται στο εσωτερικό: να προκαλέσει το ενδιαφέρον,
όπως ενδιαφέρεται κανείς για τη γεμάτη πάθος ζωή μιας φανταστικής πριγκίπισσας ή
τη ζωή ενός αστυνόμου σε μια σύγχρονη ταινία. Τέλος, εναρμονίζεται με τα ιδιαίτερα
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δεδομένα που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και την
πολυμορφία της διαπολιτισμικής τάξης. Αυτό γίνεται εφικτό επειδή στοχεύει στις
αισθήσεις και τη συγκίνηση των παιδιών που είναι από μόνες τους ικανές να
δημιουργήσουν κανάλια επικοινωνίας και κίνητρα εσωτερικά - εξωτερικά, να
κινήσουν την περιέργεια, να εκπλήξουν, προκαλώντας ευχαρίστηση και μέθεξη.
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Τα εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν μαθήτριες και μαθητές διαφορετικής
πολιτισμικής ρίζας δεν αποτελούν πρόσφατο φαινόμενο. Η ενίσχυση όμως του
πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών, ως αποτέλεσμα της
αυξανόμενης αλληλεξάρτησής τους σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει αναδείξει τα σχετικά
προβλήματα σε θέματα μείζονος σημασίας και αυτή η τάση φαίνεται ότι θα ενισχυθεί
στο μέλλον. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η συστηματική ενασχόληση με αυτά, η
αναλυτική μελέτη τους και η συνεχής και οργανωμένη παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα,
με στόχο την αντιμετώπισή τους.
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 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
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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 κ.τ.ό., και η χρησιμότητα και οι τρόποι
αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης.
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