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Διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές: πόσο εφικτές είναι στο σημερινό
σχολείο;
Κώστας Θεριανός
Εκπαιδευτικός

Η εισήγηση παρουσιάζει ένα ρεπερτόριο διδακτικών πρακτικών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Όμως, επειδή το σχολείο λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο νομικό, πολιτικό και
κοινωνικό πλαίσιο θα γίνει μια διαδικασία συζήτησης και κριτικού
αναστοχασμού σχετικά με την εφικτότητα των εναλλακτικών διδακτικών
παρεμβάσεων από τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός του σεμιναρίου, με αυτόν τον
τρόπο, δεν είναι η απλή παρουσίαση διδακτικών πρακτικών αλλά η ανάδειξη
παραδειγμάτων και προβληματισμού από την εκπαιδευτική καθημερινότητα.

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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