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Επισημαίνεται η δομή και λειτουργία της σχολικής τάξης ως μίας
ομάδας συνομηλίκων και τονίζεται η βαρύτητα που έχουν οι κοινωνικές σχέσεις
μεταξύ των συνομηλίκων για την κοινωνική, συναισθηματική και νοητική τους
ανάπτυξη. Με αφορμή την παρουσία των παιδιών με πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες θεματοποιείται το πρόβλημα των στερεοτύπων και των
προκαταλήψεων, που μπορεί να επηρεάζουν τις σχέσεις των συμμαθητών και
αναλύεται ειδικότερα η επίδρασή τους στην αντιμετώπιση του διαφορετικού.
Για την καλύτερη γνώση των σχέσεων στην τάξη προτείνεται η
κοινωνιομετρική μέθοδος, με την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποκομίσει
αξιόπιστα και ενδιαφέροντα στοιχεία για την κοινωνική θέση και τις σχέσεις
των μαθητών που τους χαρακτηρίζουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Αναλύεται
η λειτουργία των φιλικών κλικών και παρατίθεται ο προβληματισμός σχετικά
με τα αίτια και τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης συγκεκριμένων
μαθητών. Τέλος προτείνονται εναλλακτικές δυνατότητες παιδαγωγικών
χειρισμών για τη βελτίωση της συνοχής της ομάδας της τάξης, όπως και για
την ατομική βοήθεια σε μαθητές που μειονεκτούν από άποψη κοινωνικών
σχέσεων.
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Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές
κοινωνίες

Ελένη Νημά
Καθηγήτρια Ειδικής
Παιδαγωγικής Ακαδημίας

H συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας σήμερα είναι επίσημα
θεσμοθετημένη προκειμένου να επιτυγχάνονται κατά τον μέγιστο βαθμό οι
σκοποί της αγωγής και της εκπαίδευσης.
Το σχολείο λαμβάνει σοβαρά υπόψη του και αξιοποιεί το πολιτιστικό
κεφάλαιο και τα κίνητρα μάθησης που φέρνει το παιδί από την οικογένειά του,
τα οποία, αν η δεύτερη εμπλουτίζει και τροφοδοτεί διαρκώς, διευκολύνουν
σημαντικά το έργο του σχολείου.
Όταν όμως η προηγούμενη συνθήκη διαταράσσεται, προκύπτουν
προβλήματα στη συμπεριφορά και στις επιδόσεις των μαθητών, τα οποία
συχνά κανένα σύστημα (οικογένεια ή σχολείο) δεν θέλει να χρεωθεί, με
αποτέλεσμα να μένουν αβοήθητα τα παιδιά που εμφανίζουν το πρόβλημα και
ιδιαίτερα εκείνα που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες.
Τέτοιες

καταστάσεις

είναι

περισσότερο

συχνές

στις

σύγχρονες

πολυπολιτισμικές κοινωνίας και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους είναι
εφικτή στο πλαίσιο της αμοιβαίας κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ
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Ζητήματα διαπολιτισμικής
πλουραλισμού

επικοινωνίας

σε

σχολεία

πολιτισμικού

Χρήστος Τσιρώνης
Κοινωνικός Ερευνητής

Ποικίλες εκφάνσεις πολιτισμικού πλουραλισμού με γλωσσικές, εθνοτικές,
θρησκευτικές και άλλες διαστάσεις ενσωματώθηκαν σταδιακά σε όλο σχεδόν το
συστημικό

φάσμα

της

σύγχρονης

ελληνικής

κοινωνίας.

Συνακόλουθα,

η

εκπαιδευτική πραγματικότητα σήμερα χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη ποικίλων
πολιτισμικών αναφορών στη σχολική τάξη.
Βασικοί στόχοι κάθε εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που επιδιώκει να
διασφαλίσει συνθήκες ισοτιμίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο
ελληνικό σχολείο είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης των προκλήσεων της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και η ανάδειξη εκπαιδευτικών μεθοδεύσεων που
ευνοούν την ενσωμάτωση, τη συμμετοχή, τη συνεργασία, το σεβασμό όλων των
μαθητών.
Στο πλαίσιο μιας περιεκτικής περιγραφής μπορεί να ειπωθεί ότι η ανάπτυξη
της ενσυναίσθησης, η κατανόηση των στρατηγικών διαπολιτισμικής επικοινωνίας και
η εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών και επιλογών είναι τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα των δράσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Προϋπόθεση
εμπέδωσης των παραπάνω είναι εκπαιδευτικοί και μαθητές να προσεγγίσουν κριτικά
τόσο τον «ορίζοντα νοήματος» που προσφέρεται στο πλαίσιο της δικής τους
πολιτισμικής αναφοράς όσο και τον πολιτισμικό πλουραλισμό ως μια γόνιμη
πρόκληση εμπλουτισμού και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες αρχές οργάνωσης του
σχολικού μαθήματος και των δυνατοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη σχολική
τάξη και το σχολείο γενικότερα. Θα γίνει ακόμη κριτική διερεύνηση βασικών
προϋποθέσεων ισότιμης και γόνιμης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε πολυπολιτισμικό
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περιβάλλον και θα παρουσιαστούν προτάσεις που ευνοούν την κοινωνική
ενσωμάτωση όλων των μαθητών
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