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Εισαγωγή
Με τον όρο πολυπολιτισµική κοινωνία δηλώνεται µια κοινωνία µέσα στην
οποία συµβιώνουν άνθρωποι µε διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία και
γενικότερα µε διαφορετικό πολιτισµό.
Μετά την κατάρρευση του διπολισµού η ελληνική κοινωνία έχει τέτοια µορφή λόγω της µεγάλης, για τα µέχρι τότε ελληνικά δεδοµένα, εισόδου οικονοµικών µεταναστών στον κοινωνικό µας ιστό. Έτσι, από το 1989 και σταδιακά µέχρι σήµερα ο µαθητικός πληθυσµός της χώρας µας από εθνικά οµοιογενής έχει
καταστεί πολυπολιτισµικός και η αναγκαιότητα για τη διαπολιτισµική διάσταση
της εκπαίδευσης είναι προφανής.
Οι αλλοδαποί µαθητές βρίσκονται στα σχολεία µας για πάνω από δεκαπέντε χρόνια και µάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν γεννηθεί στην πατρίδα µας ή
βρίσκονται από µικρή ηλικία κοντά µας. Γι’ αυτό το λόγο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε στη διδακτική πράξη σταδιακά µεταφέρονται από το πεδίο της διδαχής της ελληνικής γλώσσας σε προβλήµατα µαθησιακών δυσκολιών, παρόµοια µε αυτά που αντιµετωπίζουν τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα της πατρίδας µας (Νικολάου, 2005).
Τα προβλήµατα αυτά κυρίως οφείλονται στο γεγονός ότι το ελληνόπουλο
χρησιµοποιεί την ίδια γλώσσα στο σχολείο, στην οικογένεια και στο ευρύτερο
περιβάλλον, σε αντίθεση µε το αλλοδαπό-µειονοτικό παιδί, που χρησιµοποιεί τη
µητρική του γλώσσα στην οικογένεια και την ελληνική στο σχολείο και στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, η ενδεχόµενη αρνητική αντιµετώπισή του από τους γηγενείς συµµαθητές του, ο αξιακός του αποπροσανατολισµός καθώς και άλλοι προσωπικοί παράγοντες (π.χ. η οικονοµική του κατάσταση) µπορούν να είναι λόγοι
σχολικής αποτυχίας (Μπερερής, 2001).
Το σύγχρονο σχολείο έχει χρέος να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα συγκεκριµένα προβλήµατα των παιδιών αυτών δείχνοντας σεβασµό πάντα στη διαφορετικότητα και στην κουλτούρα τους, και επιδιώκοντας την καλλιέργεια αµοιβαίων συναισθηµάτων αποδοχής σε όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές του.
Όπως αναφέρεται σχετικά (Γκότοβος, 2002· Νικολάου, ό.π.), όταν το σχολείο, στο πλαίσιο της ύπαρξης ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, επικε-
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ντρώνεται στη διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητικών µειοψηφιών, τότε ναι µεν αυτό το επιτυγχάνει, αλλά τα προβλήµατα των χαµηλών τους
επιδόσεων παραµένουν, αφού µέσα από την «κυριαρχία» του εθνικού προτύπου οι αλλοδαποί µαθητές τείνουν να αναπαράγουν τη χαµηλή κοινωνική θέση
που είχαν οι γονείς τους ως µετανάστες πρώτης γενιάς.
Αντίθετα, αν το εκπαιδευτικό σύστηµα βλέπει τη διαχείριση της ετερότητας
µέσα από µια προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα της παγκοσµιοποίησης, µε την
έννοια της διαµόρφωσης εκείνων των προϋποθέσεων (γνώσεων, δεξιοτήτων,
αξιών, πρακτικών) στη νέα γενιά οι οποίες θα της επιτρέψουν σε ατοµικό και
συλλογικό επίπεδο να βρει µια ισορροπία µε το πολυπολιτισµικό περιβάλλον
που βιώνει, τότε πεποίθησή µας είναι ότι και τα προβλήµατα χαµηλής επίδοσης
µπορούν να αντιµετωπιστούν.
Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, κατά κοινή οµολογία, δεν διάκεινται αρνητικά απέναντι στο διαφορετικό (Καλλιτσουνάκη, 2006), και τα όποια στοιχεία
«υφέρποντος» κοινωνικού ρατσισµού οφείλονται συνήθως σε στερεότυπα που
υπάρχουν στους ενηλίκους, που µεγάλωσαν σε ένα εθνικά οµοιογενές περιβάλλον.
Συνεπώς, η διαπολιτισµική διάσταση της εκπαίδευσης, µε κατεύθυνση τη δηµιουργία µιας κοινωνίας που από τη µια µεριά θα διατηρεί την εθνική της ταυτότητα µέσα και από τη διατήρηση της ετερότητας, αλλά, από την άλλη, όλες οι
επιµέρους πολιτισµικές οµάδες θα ζουν και θα συνδιαλέγονται µέσα σε συνθήκες πραγµατικής ισότητας σε όλους τους τοµείς, είναι η πρόκληση της εποχής µας.
Σκοπός του παρόντος άρθρού είναι µέσα από την προσέγγιση των εννοιών
της διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης να δοθούν προτάσεις για εφαρµογή
τέτοιων δραστηριοτήτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο, τώρα µάλιστα που το νέο
∆.Ε.Π.Π.Σ., τα νέα Α.Π.Σ. και η καθολική εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης στα
σχολεία επιτρέπουν µε µεγαλύτερη ευχέρεια τέτοιου είδους δραστηριότητες.

∆ιαπολιτισµική αγωγή και εκπαίδευση
Έχοντας υπόψη µας τη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα, όπου η τέως
εθνικά οµοιογενής ελληνική κοινωνία έχει µετατραπεί σε ένα χώρο συνάντησης πολλών και διαφορετικών πολιτισµών, επιβάλλεται ο διαπολιτισµικός χαρακτήρας της αγωγής, που πρέπει να έχει τους εξής τέσσερις βασικούς στόχους
(Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998):
1. τη διαµόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές µεταξύ των πολιτισµών,
2. την αλληλεγγύη,
3. τον ισότιµο σεβασµό των άλλων πολιτισµών, και
4. την αγωγή στην ειρήνη, που προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσµα όλων των παραπάνω στόχων.
Η εκπαιδευτική πρακτική ως επικοινωνία ανάµεσα στα µέρη και ως µια µορφή δυναµικής αλληλεπίδρασής τους απαιτεί, µέσα από την κατάλληλη διαµόρ-
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φωση των αναλυτικών προγραµµάτων, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και
τη χρήση της κατάλληλης διδακτικής µεθοδολογίας, να δοθεί η δυνατότητα στους
µαθητές να χρησιµοποιούν δηµιουργικά τα στοιχεία του οικείου πολιτισµού που
φέρνουν στο σχολείο µε τη µορφή βιωµάτων. Απώτερος σκοπός είναι µέσα από
τη γνωριµία µε το «άλλο» η αποφυγή των εντάσεων και η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι σε καθετί καινούριο, που λειτουργεί και ως εξελικτικός παράγοντας για την κοινωνία.
Υπάρχουν δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις της έννοιας της διαπολιτισµικότητας.
• Η πρώτη θεωρεί τη διαπολιτισµικότητα ως εργαλείο διαπραγµάτευσης των
διάφορων πολιτισµικών ταυτοτήτων, οι οποίες νοµιµοποιούνται όλες και ενθαρρύνονται στην ολοκλήρωσή τους, µέσα από τη σχετικοποίηση των αξιών
βάσει των οποίων οικοδοµούνται.
• Η δεύτερη δεν στέκεται στην αναγνώριση και την ανάδειξη της ετερότητας,
αλλά στην υπέρβασή της, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν οραµατίζεται κοινωνίες κατακερµατισµένες, όπου κάθε ταυτότητα και κάθε πολιτισµός θα βιώνουν τη δική τους µοναξιά, αλλά κοινωνίες µε αξίες, µε κοινωνική συνοχή,
µε ίσες ευκαιρίες και δίκαιες για όλους· άρα, κοινωνίες απαλλαγµένες από
εθνικές ιδεοληψίες και φυλετικά στερεότυπα µε διάθεση ανάµεσα στα µέλη
της για συνεργασία, συµµετοχή, υπευθυνότητα και προκοπή (Νικολάου, ό.π.).
Το σηµερινό σχολείο, λοιπόν, πρέπει να είναι ένα σχολείο για «όλους» (Νικολάου, ό.π.), ένα σχολείο ένταξης των «άλλων», που κινούνται στη φιλοσοφία
της δεύτερης προσέγγισης της έννοιας της διαπολιτισµικότητας. ∆ηλαδή ένα
σχολείο που θα σέβεται, θα αναγνωρίζει και θα λαµβάνει υπόψη του τους ιδιαίτερους πολιτισµούς στηριζόµενο στις εξής παραδοχές:
• αναγνώριση της ετερότητας,
• κοινωνική συνοχή,
• ισότητα και
• δικαιοσύνη.
Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, πρέπει να ακολουθηθεί στο σχολείο µια
«διαπολιτισµική πορεία» που θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
1. Γνωριµία µε το διαφορετικό. Αυτή είναι αναγκαία «συνθήκη» προκειµένου
να αρθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις που κατεξοχήν στηρίζονται στην
άγνοιά µας για το διαφορετικό. Μάλιστα, αυτή η άγνοια συνήθως µάς οδηγεί σε αυθαίρετες ερµηνείες, οι οποίες µε τη σειρά τους ωθούν σε κατηγοριοποιήσεις που λίγο-πολύ ενισχύουν τα υπάρχοντα στερεότυπα καθώς και
τις προκαταλήψεις µας.
2. Απόκτηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Αποτελεί το επόµενο, συνήθως, βήµα
µετά την επίτευξη του προηγούµενου σταδίου. Βέβαια, η γνωριµία µε το «άλλο» µπορεί να οδηγήσει και στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή, εκεί που είχαµε διάθεση για συνεργασία, η ουσιαστική µας γνωριµία να µας οδηγήσει
στην απόρριψή του. Επειδή, όµως, κυριαρχούν συνήθως τα αρνητικά στερε-
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ότυπα για τους «άλλους», η ουσιαστική µας γνωριµία οδηγεί συνήθως στην
αποδοχή του.
3. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη επικοινωνία ανάµεσα σε µας και τους «άλλους», αφού η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και η αµοιβαία εµπιστοσύνη επιτρέπουν την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ µας χωρίς
τις αλλοιώσεις που τα παραπάνω αρνητικά στοιχεία επιφέρουν. Στο σηµείο
αυτό πρέπει να τονιστεί η σηµασία του καλού χειρισµού της γλώσσας του
σχολείου από όλα τα µέρη, σε επίπεδο τέτοιο, µάλιστα, που τα µηνύµατα να
γίνονται κατανοητά µε σαφήνεια και ακρίβεια από όλους.
4. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται η διάθεση για συνεργασία ανάµεσα στα
άτοµα που συνθέτουν τη µικροκοινωνία της τάξης, πράγµα που αποτελεί, κατά την άποψή µας, και το ζητούµενο. Αυτή η διάθεση για εποικοδοµητική συνεργασία µπορεί να επεκταθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου, αλλά και
στην ευρύτερη κοινωνία.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί η σηµασία της εκµάθησης της γλώσσας
του σχολείου, ιδίως από τους αλλογενείς µαθητές. Η εκµάθηση αυτής της γλώσσας όµως δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να γίνει σε βάρος της µητρικής τους
γλώσσας, διότι πάνω στην τελευταία θα στηριχτεί η εκµάθηση της ελληνικής ως
ξένης γλώσσας. Η διγλωσσία (bilingual proficiency) είναι εκείνη που βοηθά ουσιαστικά τον αλλοδαπό µαθητή στη σωστή εκµάθηση της γλώσσας της χώρας
που τον φιλοξενεί (Νικολάου, ό.π.) και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι χώρες
που έχουν παράδοση σε αλλοδαπό µαθητικό πληθυσµό στο πρόγραµµά τους περιλαµβάνουν και µάθηµα της µητρικής γλώσσας1. Αντίθετα, η ηµιγλωσσία των
µαθητών αυτών, δηλαδή το να µη γνωρίζουν επαρκώς ούτε τη µητρική τους γλώσσα ούτε την επίσηµη, συντείνει όχι µόνο στη σχολική αποτυχία αλλά και στην περιθωριοποίησή τους, γεγονός που οδηγεί στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση
από αυτή που θέλει να οδηγήσει η διαπολιτισµική αγωγή.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. του
2002, τα οποία εφαρµόζονται στα σχολεία µας από το σχολικό έτος 2006-07, κινούνται εντός των παραπάνω αναφερόµενων πλαισίων και µε τα νέα σχολικά βιβλία δίνονται πολλά «εργαλεία» στον Έλληνα εκπαιδευτικό για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων.

Προτάσεις
Πεποίθησή µας είναι ότι, για να υπηρετηθούν καλύτερα τα παραπάνω, πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο οι οµαδοσυνεργατικές

1 Σε επίσκεψή µας στη Σουηδία τον Απρίλιο του 2006, στο πλαίσιο προγράµµατος Socrates-Arion, διαπιστώσαµε ότι πράγµατι αυτό συµβαίνει σε σχολεία τους όπου υπάρχουν αλλοδαποί µαθητές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα σηµειώνουµε την περίπτωση του ∆ηµοτικού – Γυµνασίου «Skogtorpsskolan»,
στη πόλη Falkenberg, όπου το 25% των µαθητών του είναι Αλβανοί από το Κόσσοβο.
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µέθοδοι διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000). Αυτή η άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι αποτελούν τις πιο πρόσφορες µεθόδους προκειµένου οι µαθητές να
καλλιεργήσουν, µέσα από τη δυναµική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται ανάµεσα στα µέλη των οµάδων, αµοιβαία κατανόηση και αποδοχή, καλύτερη ικανότητα επικοινωνίας και διάθεση για συνεργασία.
Επιπρόσθετα, η διαθεµατικότητα που εµπεριέχουν τα νέα σχολικά βιβλία, σε
συνδυασµό µε τις ποικίλες αφορµές που δίνουν ιδιαίτερα τα βιβλία της Γλώσσας και της Μελέτης του Περιβάλλοντος για να γνωρίσει κανείς τους «άλλους»,
βοηθούν τους µαθητές όχι µόνο µέσα στα στενά πλαίσια του µαθήµατος, αλλά
κυρίως δίνουν εναύσµατα για να ξεκινήσουν σχετικά σχέδια εργασίας (projects).
Επιπλέον, στα πλαίσια όλων των καινοτόµων δράσεων (Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας κ.λπ.) και ιδιαίτερα στην Ευέλικτης Ζώνη παρέχεται ευρύ
και άριστο πεδίο για την εφαρµογή σχεδίων εργασίας (projects) διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
Κλείνουµε αυτό το σύντοµο άρθρο µε την παράθεση ενός σχεδίου εργασίας
που συνδέεται µε το Α.Π.Σ., µε την ελπίδα ότι βάζουµε και εµείς ένα λιθαράκι
σε αυτό που ονοµάσαµε διαπολιτισµική διάσταση στην εκπαίδευση στα δηµοτικά µας σχολεία. Η εµπειρία µας από την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης κατά
τα τέσσερα τελευταία χρόνια σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας που είχαµε
υπό την εποπτεία µας έδειξε ότι το σηµείο στο οποίο δυσκολεύεται ο εκπαιδευτικός περισσότερο είναι η λεγόµενη εξακτίνωση του σχεδίου εργασίας στο
Α.Π.Σ., την οποία για λόγους συντοµίας παραθέτουµε αντί όλου του σχεδίου εργασίας.
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