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Η επιλογή συντρόφων στο σχολείο

αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της

λεγόμενης διαπροσωπικής αντίληψης (interpersonal perception), του τρόπου δηλαδή με
τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει κάποιο υποκείμενο ένα άλλο υποκείμενο. Εξαρτάται κατά βάση από την ύπαρξη συλλογικών προτύπων και προσδοκιών, όπως και ατομικών αναγκών των υποκειμένων. Η γνώμη που διαμορφώνει κάποιος για οποιοδήποτε
άτομο, με το οποίο έρχεται σε επαφή, υπόκειται στους περιορισμούς και παρουσιάζει τις
ιδιαιτερότητες της διαπροσωπικής αντίληψης. Φαίνεται δηλαδή ότι όσο σημαντικά είναι τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του κρινόμενου εξίσου
σημαντικά είναι και τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και οι στόχοι αυτού που καλείται να εκφέρει γνώμη. Είναι επίσης διαπιστωμένο ότι στην αντιμετώπιση του «άλλου» και ιδιαίτερα
του διαφορετικού οι άνθρωποι λειτουργούν με στερεότυπα, με εντυπώσεις δηλαδή και
εικόνες από χαρακτηριστικά ανθρώπων, οι οποίες απλοποιούν και γενικεύουν αυτά τα
χαρακτηριστικά.
Η κοινωνική θέση των πολιτισμικά διαφορετικών από την πλειονότητα παιδιών
εμφανίζεται σε διεθνή κλίμακα δυσμενής. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την
πραγματικότητα είναι πολλοί και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη σχέση των γονέων τους
με το περιβάλλον, στο οποίο ζουν. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι το σοκ που
υφίστανται, όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον πολιτισμικά διαφορετικό από το δικό τους.
Οι δυσκολίες προσαρμογής σε νέες πραγματικότητες και άλλους κώδικες συμπεριφοράς
αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Οι παράμετροι του κοινωνικού περίγυρου και τα
χαρακτηριστικά των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες είναι όμως η μία όψη του
προβλήματος. Και τα παιδιά των μειονοτήτων έχουν ανάγκη να βρουν φίλους, να παίξουν
μαζί τους και γενικά να αισθανθούν αποδεκτά. Ενδεχόμενη αποτυχία σε αυτές τις επιδιώξεις
τους μπορεί να τα οδηγήσει σε αυξημένο άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα
εχθρότητας και μπορεί να προοιωνίζεται μέχρι και μελλοντική παραβατική συμπεριφορά.
Οι συνομήλικοι ήδη αυτής της ηλικιακής ομάδας λειτουργούν μέσα από την αλληλεπίδρασή
τους ως ρυθμιστές της συμπεριφοράς, καθώς τιμωρούν ή αγνοούν συμπεριφορές που δεν
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές νόρμες και αντίθετα ενισχύουν πολιτισμικά αποδεκτές
συμπεριφορές. Το κατά πόσον θα γίνει αποδεκτό κάποιο παιδί που χαρακτηρίζεται από
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πολιτισμικές ιδιαιτερότητες εξαρτάται από τις κοινωνικές του δεξιότητες που όπως και για
όλους τους ανθρώπους αποτελούν ιδιαίτερο ατομικό χαρακτηριστικό. Ειδικότερα όμως γι’
αυτά τα παιδιά η πιθανότητα να προσαρμοσθούν κοινωνικά και να γίνουν αποδεκτά φαίνεται
ότι εξαρτάται και από άλλα κοινωνικής υφής χαρακτηριστικά όπως η καταγωγή, η διάρκεια
παραμονής στην Ελλάδα, η γνώση της επίσημης γλώσσας, η γλώσσα που ομιλείται στο
οικογενειακό περιβάλλον, η απασχόληση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.

Κίνητρα μάθησης: ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο
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Στο πρώτο μέρος της εισήγησης παρουσιάζεται μια γενική θεώρηση της έννοιας και
του ρόλου των κινήτρων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο διαχωρισμός και η σημασία των
εσωτερικών και των εξωτερικών κινήτρων, οι προοπτικές και οι στόχοι των παιδιών ως
παράγοντες κινήτρου, ο ρόλος των κινήτρων στην επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία, οι
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη κινήτρων για θετική σχολική επίδοση αποτελούν,
μεταξύ άλλων, θέματα που αναλύονται και παραθέτονται προς συζήτηση και
προβληματισμό.
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης παρουσιάζεται ο ρόλος των κινήτρων μάθησης
στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η έννοια των κινήτρων μάθησης για τον
μαθητή του πολυπολιτισμικού σχολείου, ο ρόλος της αυτοεκτίμησης των παιδιών στην
ανάπτυξη κινήτρων, η δυνατότητα αύξησης των κινήτρων μάθησης και τελικά προτεινόμενες
στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας παρουσιάζονται, αναλύονται και εκτιμώνται.
Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να παρουσιάσει τη σημασία της ανάπτυξης
κινήτρων στην εξέλιξη της σχολικής πορείας του μαθητή και να αναδείξει το ρόλο του
εκπαιδευτικού στο σύγχρονο διαπολιτισμικό σχολείο.
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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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