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Summary
Considering that intercultural education is absolutely essential in
the contemporary Greek school, the present introduction addresses
the contribution of the interpersonal relationships that teacher
develops with his pupils, in and out of the classroom, as well as the
relationships among the pupils, which evolve in the framework of
cooperative learning. The stages of development of the interpersonal
relationships between teachers and pupils of diverse cultures are
enquired. The theoretical context concerning the pedagogical
conditions, that serve/support the development of qualitative
interpersonal relationships in the context of intercultural education is
examined. There is a special reference to the pedagogical acts and
practices that an educator should know and apply in the multicultural
class, in order to use his interpersonal relationships with the foreign
and the native students during the educational process. The aim of all
these will be to improve education in the multicultural school using
channels of communication between teacher and pupils as well as
among pupils.
1. Εισαγωγή
Η εγκατάσταση στη χώρα µας οικονοµικών µεταναστών και
παλιννοστούντων οµογενών από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης,
διαµόρφωσε νέα κοινωνικά δεδοµένα και νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η
σύσταση του µαθητικού πληθυσµού στα ελληνικά σχολεία άλλαξε και η
πολυπολιτισµικότητα αποτελεί πλέον το χαρακτηριστικό γνώρισµα της
σύγχρονης σχολικής τάξης.
Τα παιδιά των µειονοτήτων έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες,
καθώς βρίσκονται ανάµεσα σε δύο κουλτούρες και δύο ή περισσότερες
γλώσσες. Το γεγονός αυτό, δυσκολεύει την ακαδηµαϊκή τους πρόοδο και
την δηµιουργική τους ένταξη στην κοινωνία γενικότερα.
Από την άλλη, οι γηγενείς µαθητές, που κάθονται στα ίδια θρανία
µε τους µαθητές των µειονοτήτων, είναι αναγκαίο να µάθουν να
συνυπάρχουν ειρηνικά και δηµιουργικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η γνωριµία µε το διαφορετικό
«άλλο» και η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων µε τις µειονότητες.
Γεννήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη µιας νέας παιδαγωγικής προσέγγισης,
που θα ικανοποιούσε όλες τις παραπάνω ανάγκες. Προς αυτή την
κατεύθυνση κινείται η διαπολιτισµική αγωγή, που αποτελεί την
σύγχρονη διδακτική προσέγγιση του πολυπολιτισµικού σχολείου.
Βασικός συντελεστής για τη εφαρµογή αυτού του τύπου
εκπαίδευσης αποτελεί ο εκπαιδευτικός. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, ο
τρόπος χειρισµού των διαµαθητικών σχέσεων και οι προσωπικές σχέσεις,
που αναπτύσσει µε τους µαθητές, αποτελούν τη βάση της
διαπολιτισµικής αγωγής
2. Αρχές της διαπολιτισµικής αγωγής
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνουν η Κανακίδου και Παπαγιάννη1,
η διαπολιτισµική αγωγή περιλαµβάνει εκείνες τις «παιδαγωγικές αρχές
µε τις οποίες ρυθµίζονται µέτρα και διαδικασίες που απευθύνονται σε
όλα τα µέλη ενός κοινωνικού συνόλου, όπου αναπόφευκτα υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία, στις αντιλήψεις και στον τρόπο ζωής».
Είναι εκείνο το είδος της αγωγής, που στηρίζεται στην άποψη περί
ισότητας ανθρώπων, ισοτιµίας πολιτισµών και ισότητας ευκαιριών, ενώ
δέχεται την ύπαρξη των πολιτισµικών και γλωσσικών διαφορών ως

θετικό παράγοντα, που πρέπει να αποτελεί τη βάση των αναλυτικών
προγραµµάτων.
Ο Essinger2, συµπυκνώνοντας όλες τις µέχρι σήµερα
αναφορές για τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, αναφέρει τις
εξής:
1.
η ενσυναίσθηση, να µάθει δηλαδή ο µαθητής να κατανοεί
τους «Άλλους» µε βάση τον δικό τους τρόπο σκέψης.
η αλληλεγγύη, η οποία επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη
2.
συλλογικής συνείδησης και την κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων,
που σχετίζονται µε την εθνότητα, το χρώµα και τη θρησκεία
3.
ο διαπολιτισµικός σεβασµός, που αναφέρεται στην ανάπτυξη
της δυνατότητας ταυτόχρονης µελέτης όλων των πολιτισµικών
στοιχείων, που υπάρχουν σε µια κοινωνία, χωρίς αξιολογικές
διαβαθµίσεις και
4.
η ανατροπή των εθνοκεντρικών στάσεων µε την υπέρβαση
των προκαταλήψεων και στερεοτύπων για µια ειρηνική συνύπαρξη των
λαών.
3. Η ελληνική πραγµατικότητα - Στάσεις εκπαιδευτικών
Η δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος σε µια
πολυπολιτισµική τάξη, ανάµεσα σε αλλοδαπούς και γηγενής µαθητές,
επηρεάζεται καθοριστικά από τον ρόλο που διαδραµατίζει ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός. Ο Cummins3 δίνει µεγάλη σηµασία στο ρόλο του
δασκάλου και τον ονοµάζει «καταλύτη», που µπορεί να ανατρέψει τις
σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία, ξεκινώντας από την τάξη του και
αναπτύσσοντας µια συνεργατική σχέση µε τους µαθητές του, που να
επιτρέπει τη µάθηση µέσα από την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους.
Οι πρώτες έρευνες (Γκότοβος/Μάρκου 1984, Παπακωνσταντίνου/
∆ελλασούδας 1992 & Μπόµπας 1994) έδειχναν το ξάφνιασµα των
δασκάλων από την απότοµη πληθυσµιακή µεταβολή του µαθητικού τους
δυναµικού.
Επιδίωκαν
την
πλήρη
γλωσσική
και
πολιτισµική
προσαρµογή, ενώ παράλληλα θεωρούσαν πως οι αλλοδαποί δυσχέραιναν
τη
διεξαγωγή
του
µαθήµατος,
δηµιουργούσαν
προβλήµατα
συµπεριφοράς και γι’ αυτό ένας στους τρεις έκρινε αναγκαία τη ίδρυση
ξεχωριστών σχολείων4. Όµως, η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής
κοινότητας από την συνεχιζόµενη κρίση στην εκπαίδευση αυτών των
µαθητών, οδήγησε σε ριζική αλλαγή στην στάση στων εκπαιδευτικών.
Σε νεώτερες έρευνες5 (Νικολάου 2000 & ∆αµανάκης 2000)
επιβεβαιώνεται η θετική και απροκατάληπτη στάση των εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στους αλλοδαπούς µαθητές,
παρά την έλλειψη µετεκπαίδευσης και εξειδικευµένης κατάρτισής τους
πάνω στην πολυπολιτισµικότητα. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό
ότι, η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα προσανατολίζεται σε έναν
επαναπροσδιορισµό του ρόλου του δασκάλου και των δοµών, που
πλαισιώνουν τις αλληλεπιδραστικές
σχέσεις εκπαιδευτικών και
µαθητών6.
4. Οι προσωπικές σχέσεις στη διαπολιτισµική επικοινωνία
Η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων στα πλαίσια της διαπολιτισµικής
αγωγής απαιτεί µια βασική διαδικασία, που περιλαµβάνει τρία
τουλάχιστον στάδια7:
1.
Γνωριµία µε τον «Άλλο», προκειµένου να αρθούν τα
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, που οδηγούν σε θετικές ή αρνητικές
διακρίσεις. Τα στερεότυπα είναι οι υπεργενικευµένες, αξιολογικές και
αθέµιτες σκέψεις για κάποια άτοµα, που τα εντάσσουµε αυθαίρετα σε µια
κοινωνική κατηγορία. Οι προκαταλήψεις είναι οι στάσεις που
διαµορφώνονται από την πλειονότητα για τα άτοµα αυτά, ως αποτέλεσµα
των στερεοτυπικών σκέψεων. Οι διακρίσεις είναι η εφαρµογή στην
πράξη όλων των προκαταλήψεων, που διακατέχουν µια κοινότητα
ανθρώπων (σχήµα 1). Εποµένως, η επικοινωνία και η ουσιαστική
γνωριµία µε τον διαφορετικό «Άλλο» µπορεί να µας οδηγήσει σε

αξιόπιστες και ορθολογικές κρίσεις, οι οποίες θα ανατρέψουν την
προκατειληµµένη συµπεριφορά.
Σχήµα 1

2.
Απόκτηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης ή και οριστικής
απόρριψης, αφού µε την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων δεν
επιχειρούµε την εκ των προτέρων «αγιοποίηση» ή «δαιµονοποίηση»
του διαφορετικού Άλλου.
3.
Επικοινωνία, που λαµβάνει χώρα στα πλαίσια της δηµιουργίας
αµοιβαίας εµπιστοσύνης από την άρση των προκαταλήψεων. Έτσι, από
την διερευνητική γνωριµία, περνάµε στην ουσιαστική επικοινωνία και
συνεργασία, τόσο σε επίπεδο σχολικής τάξης όσο και σε ευρύτερο
κοινωνικό επίπεδο, που είναι ουσιαστικά και το ζητούµενο.
Η διαπολιτισµική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου οδηγεί στην
ανάπτυξη επικοινωνιακών καταστάσεων και προσωπικών σχέσεων
µεταξύ εκπαιδευτικών-µαθητών, που ανήκουν σε διαφορετικούς
πολιτισµικούς χώρους και εκφράζουν διαφορετικές κουλτούρες. Μια
επικοινωνία όπου διδάσκοντες και διδασκόµενοι αυτοπραγµατώνονται
σε µια σχέση αλληλεπίδρασης (σχήµα 2). Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι, οι
διαπροσωπικές σχέσεις στα πλαίσια της διαπολιτισµικής αγωγής δεν
αφορούν µόνο αυτές που αναπτύσσονται µεταξύ αλλοεθνών, ή
αλλόθρησκων ή ετερόδοξων µαθητών, αλλά και αυτές µεταξύ των
γηγενών µαθητών διαφορετικού φύλου, κοινωνικής προέλευσης,
οικονοµικής κατάστασης και τόπου καταγωγής8.
Σχήµα 2

5. Η συµβολή των εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση προσωπικών
σχέσεων µε τους µαθητές στις πολυπολυτισµικές τάξεις – Προϋποθέσεις
Η προσωπική σχέση µεταξύ εκπαιδευτικού – µαθητών είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάµωση της πολιτισµικής
ταυτότητας των µειονοτήτων και της γενικότερης πνευµατικής τους
ανάπτυξης. Οι πολιτισµικά διαφέροντες µαθητές ενδυναµώνονται ή
αποδυναµώνονται, ανάλογα µε το είδος και την ένταση των
αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσουν µε τους εκπαιδευτικούς στο
σχολείο. Οι Davidson και Lang, µε τη βοήθεια πειραµατικών ερευνών,
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, όσο πιο θετική είναι η εικόνα που
σχηµατίζει ο µαθητής για τα συναισθήµατα του δασκάλου του απέναντί
του, τόσο περισσότερο ενδυναµώνεται η αυτοεικόνα του και τόσο
υψηλότερη είναι η σχολική του απόδοση9 .
Η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων στοχεύει στην ευκολότερη
πρόσβαση του εκπαιδευτικού για την παροχή της αναγκαίας
παιδαγωγικής βοήθειας στους µαθητές, γεγονός που θα προκαλέσει
θετικά σχόλια από µέρους τους και δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης.
Αυτό, όµως, απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό, που
πρέπει να δείξει πραγµατικό ενδιαφέρον και φιλική διάθεση, ώστε να
προσελκύσει την προσοχή των µαθητών του και να ενεργοποιήσει τη
διάθεσή τους για µάθηση. Έτσι, η ισχυρή βούληση των µαθητών µπορεί
να υπερπηδήσει άλλα εµπόδια, που σχετίζονται µε την επάρκεια της
ακαδηµαϊκής γλώσσας και το κοινωνικό status. Στην αντίθετη
περίπτωση, η αδιαφορία του εκπαιδευτικού οδηγεί τον µαθητή στην
απογοήτευση και αυτό εγκυµονεί κινδύνους απείθαρχης συµπεριφοράς,
συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους
φορτώνουν µε ένταση και άγχος τον εκπαιδευτικό.

Η επιθετικότητα και ο αρνητισµός στη µάθηση, που παρατηρούσαν
οι εκπαιδευτικοί στις έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, οφείλονται
σε µεγάλο βαθµό στον υποβιβασµό της προσωπικότητας του µαθητή για
τα πολιτισµικά στοιχεία που κουβαλάει Είναι πολύ σηµαντικό ο
εκπαιδευτικός να παρέχει προσωπική στήριξη στους αλλοδαπούς
µαθητές, προκειµένου να διευκολύνει την ένταξής τους στο σχολικό
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, οφείλει από τη µια να αναπτύξει συνθήκες
συνεργατικής ενδυνάµωσης στις µεταξύ τους σχέσεις και από την άλλη
να τους δώσει πρωτοβουλίες δηµιουργικής δράσης.
Αυτό, όµως, προϋποθέτει τη διερεύνηση της ιδιοσυγκρασίας τους
και των ιδιαίτερων αναγκών τους, ώστε να τους παρέχει την κατάλληλη
κάθε φορά βοήθεια. Να γνωρίζει τις συνθήκες διαβίωσης, τα
συναισθήµατα και τα όνειρά τους. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µόνο µέσα
από την προσωπική επαφή και σχέση που θα αναπτύξει µαζί τους10.
Ο εκπαιδευτικός που έχει µεγαλώσει σε ένα αµιγές πολιτισµικό
περιβάλλον, έχει διαµορφώσει ένα σύνολο αρνητικών στάσεων απέναντι
στο «διαφορετικό», που πρέπει να υπερβεί, διότι το διαπολιτισµικό
µάθηµα έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις Έχοντας άµεση προσωπική επαφή µε
τους αλλοδαπούς µαθητές, η γνώµη του γι’ αυτούς θα στηρίζεται σε
αντικειµενικά δεδοµένα και όχι σε υποκειµενικές κρίσεις. Θα µάθει να
αντιστέκεται σε κάθε µορφή ρατσιστικής συµπεριφοράς και να
αντιµετωπίζει µε θετική στάση το δικαίωµά τους να διατηρήσουν την
πολιτισµική τους ταυτότητα. Για την επίτευξη µιας ουσιαστικής
προσωπικής σχέσης µε τους αλλοδαπούς µαθητές, είναι απαραίτητη µια
ξεκάθαρη αντιρατσιστική στάση του εκπαιδευτικού µέσα και έξω από το
σχολείο, απαλλαγµένη από κάθε είδους κατηγοριοποιήσεις. Απαιτείται
µια διανθρώπινη παιδαγωγική σχέση, που θα βασίζεται στην αµοιβαία
εµπιστοσύνη, στη ισότιµη αποδοχή και τον αλληλοσεβασµό.
Η Kleinfeld, µε εµπειρικές έρευνες που έκανε στις Η.Π.Α., απέδειξε
πως οι άριστες διαπροσωπικές σχέσεις, που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί
µε µαθητές από τις αστικές µειονότητες των Εσκιµώων και των Ινδιάνων,
είχαν ως αποτέλεσµα τη θετική ανταπόκριση των µαθητών για µάθηση11
(Αναγνωστοπούλου, 2005). Βλέπουµε, λοιπόν, ότι στις πολυπολιτισµικές
τάξεις η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, που αναπτύσσει ο
σηµαντικά
στην
εκπαιδευτικός
µε
τους
µαθητές,
συµβάλλει
αποτελεσµατική µάθηση12.
Μέσα σε σχολικά πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα, οι προσωπικές
σχέσεις πρέπει να διαµορφώνονται µε διαφάνεια προθέσεων και
συνειδήσεων, στη βάση ενός αυθεντικού διαλόγου, στον οποίο
εκπαιδευτικοί και µαθητές παρουσιάζουν µε απόλυτη ειλικρίνεια τους
εαυτούς τους στους άλλους13. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται,
εξαρτιούνται από τις σχέσεις που έχουν µε τους εαυτούς τους και οι
οποίες µε τις σειρά τους διαµορφώνονται µε βάση την θεώρηση του
εαυτού τους µέσα από τα βλέµµατα των άλλων. Η ενίσχυση της
αυτοεικόνας τόσο για τους µαθητές, που βρίσκονται ξαφνικά σε ένα
άγνωστο σχολικό περιβάλλον, όσο και για τους γηγενής, που έρχονται
σε επαφή µε µαθητές που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισµούς,
είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και
πρέπει να αποτελεί την ιδιαίτερη φροντίδα του εκπαιδευτικού14.
Πολύ σηµαντικές θεωρούνται οι δραστηριότητες που λαµβάνουν
χώρα εκτός πλαισίων του αναλυτικού προγράµµατος ή και εκτός
σχολικής τάξης, όπως το διάλειµµα, το παιχνίδι, οι εκδροµές και οι
θεατρικές παραστάσεις. Η συναισθηµατική σχέση που αναπτύσσεται,
αποτελεί προϋπόθεση για µάθηση, αφού δείχνει τη διάθεση του
εκπαιδευτικού να εκδηλώσει µε αµεσότητα την φιλική του διάθεση και
συµπάθεια15. Τους αποκαλεί µε το µικρό τους όνοµα και δείχνει
πρόθυµος να ακούσει και να αντιµετωπίσει µαζί τους τα όποια
προβλήµατα. Οι ανάγκες των µαθητών αυτών σε συναισθηµατικό και
επικοινωνιακό επίπεδο είναι πολύ µεγάλες, ποικίλουν από µαθητή σε
µαθητή και από κοινωνία σε κοινωνία και µπορούν να ικανοποιηθούν µε
µεγαλύτερη ευκολία, πέρα από το ασφυκτικά πλαίσια του αναλυτικού
προγράµµατος, µε τη θετική στάση και συµπεριφορά του εκπαιδευτικού.
Ιδιαίτερα για τους µαθητές που παρουσιάζουν προβλήµατα στη
χρήση της ακαδηµαϊκής γλώσσας, η επικοινωνία µπορεί να υποβοηθηθεί

µε τη χρήση της µη λεκτικής επικοινωνίας (κινήσεις χεριών, έκφραση
προσώπου, χαµόγελο κλπ). Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να στείλει
αυθόρµητα µηνύµατα, τα οποία γίνονται άµεσα αντιληπτά από τα παιδιά
και επηρεάζουν τον ψυχικό τους κόσµο και την εν γένει συµπεριφορά
τους16.
Εξίσου σηµαντικές, βέβαια, είναι και οι προσωπικές σχέσεις που
αναπτύσσει ο δάσκαλος µε τους γηγενείς µαθητές, σε µια προσπάθεια
αµφισβήτησης των καθιερωµένων νοητικών σχηµάτων που αφορούν την
ετερότητα. Με τη συνολική στάση του µέσα σε µια πολυπολιτισµική τάξη,
αποτελεί πρότυπο για τους γηγενείς µαθητές. Όσο πιο ουσιαστικές είναι
οι προσωπικές σχέσεις που διατηρεί µαζί τους τόσο ευκολότερα θα
µιµηθούν τη συµπεριφορά του, σε µια προσπάθεια υπέρβασης της
πολιτισµικής ετερότητας17.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την
ποιότητα των προσωπικών σχέσεων και σχετίζονται άµεσα µε την
προσωπικότητα του δασκάλου. Ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, ο
βαθµός οικειότητας µε τους αλλοδαπούς µαθητές και ο τύπος
διδασκαλίας που εφαρµόζει, επηρεάζουν αποφασιστικά το σχεσιακό
κλίµα σε ένα διαπολιτισµικό µαθησιακό περιβάλλον18.
6. Οι διαµαθητικές σχέσεις στη διαπολιτισµική αγωγή
Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των µαθητών, στα
πλαίσια της διδασκαλίας, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη
διαπολιτισµική αγωγή και µάθηση. Ιδανική προς αυτήν την κατεύθυνση
αποτελεί η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Έρευνες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό (Μιτίλης, Slavin, Blaney, Madden, Johnson & Johnson, Cooper
κ.ά.) έδειξαν την ευεργετική της επίδραση στην ανάπτυξη της
διαπροσωπικής επικοινωνίας ανάµεσα σε µαθητές διαφορετικών
εθνικοτήτων και στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και της
συναισθηµατικής τους ασφάλεια19. Οι µαθητές αποκτούν την ικανότητα
να συνάπτουν σχέσεις µεταξύ τους, υπερβαίνοντας τις πολιτισµικές και
εθνικές τους ταυτότητες και αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας
έτσι την αυτοεκτίµησή τους20.
Με την πάροδο του χρόνου, οι µαθητές των µειονοτήτων
αναπτύσσουν διάφορες δεξιότητες και ενδιαφέροντα, που µπορεί να
είναι κοινά µε αυτά ορισµένων µαθητών της πλειονότητας. Έτσι, οι
διαµαθητικές σχέσεις που αναπτύσσονται κατά την οµαδοσυνεργατική
διδασκαλία, διευκολύνουν την ανάδειξη αυτών των οµοιοτήτων και
αµβλύνονται µέσα στην τάξη τα φοβικά στερεότυπα, που ενδεχοµένως
να υπάρχουν για τους αλλοδαπούς. Στις πειραµατικές έρευνες που
προαναφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές βελτιώνουν σταδιακά τη
στάση τους απέναντι στη µειονότητα µέσα από την καλλιέργεια της
ενδοοµαδικής αντίληψης21. Ιδιαίτερα τα µικρά παιδιά, όταν έρθουν
νωρίς σε επαφή µε µαθητές άλλων πολιτισµών, γίνονται λιγότερα
προκατειληµµένα, αφού η προκατάληψη βασίζεται κατά κύριο λόγο στην
άγνοια. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Homans, όταν αυξάνονται οι σχέσεις
µεταξύ των µαθητών αυξάνεται η πιθανότητα ανάπτυξης συµπάθειας
ανάµεσά τους22.
Οι Sharan και Kagan, µετά από έρευνες σε Ισραήλ και Η.Π.Α
αντίστοιχα, βρήκαν την σηµαντική επίδραση της οµαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας στην βελτίωση της επίδοσης και στην ανάπτυξη σχέσεων
µεταξύ µαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη
θετικότερης στάσης εκατέρωθεν. Οµοίως και ο Witte κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι, η συνεργατική µάθηση δηµιούργησε τις κατάλληλες
συνθήκες για την ευκολότερη αποδοχή των φοιτητών της µειονότητας
στη Μ. Βρετανία23.
Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η εργασία σε οµάδες προσφέρει ένα
πλαίσιο ισοτιµίας, πολυφωνίας, διαλλακτικότητας και συνεργασίας. Ένα
πλαίσιο µέσα στο οποίο κάθε άτοµο θα µπορεί να εκφράζεται ελεύθερα
και να επικοινωνεί ποικιλότροπα µε την υπόλοιπη οµάδα, της οποίας θα
αυτοπροσδιορίζεται ως µέλος. Μέσα απ’ αυτή την επικοινωνιακή σχέση
ενεργοποιούνται
διεργασίες
αλληλεπίδρασης,
επιτυγχάνεται
η
ανταλλαγή εµπειριών πολιτισµικών στοιχείων και γνώσεων, ώστε να

διευρύνονται οι πνευµατικοί ορίζοντες των παιδιών. Έτσι, η
ανοµοιογένεια της τάξης δεν θα αποτελεί πρόβληµα, αλλά µια ζωογόνο
«πολυχρωµία», που εµπλουτίζει το νοητικό και συναισθηµατικό κόσµο
εκπαιδευτικών και µαθητών.
7. Συµπεράσµατα
Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται πως ο πυρήνας κάθε
παιδαγωγικής ενέργειας και η βάση κάθε καινοτοµίας, όπως αυτή της
διαπολιτισµικής
αγωγής,
εξαρτάται
από
την
ποιότητα
των
διαπροσωπικών σχέσεων, που διαµορφώνονται µεταξύ εκπαιδευτικών
και µαθητών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για να λειτουργήσουν, όµως, σωστά οι σχέσεις αυτές, απαιτείται
από τον εκπαιδευτικό:
1. επαρκής κατάρτιση
2. ξεκάθαρη αντιρατσιστική στάση µέσα και έξω από το σχολείο, που
θα αποσκοπεί στην ενδυνάµωση της πολιτισµικής ταυτότητας των
µειονοτήτων
3. κατάργηση των διαχωριστικών γραµµών µέσα στην τάξη, που
οδηγούν σε διακρίσεις
4. αξιοποίηση των προσωπικών σχέσεων, που αναπτύσσει µε τους
γηγενείς µαθητές
5. ανάδειξη πραγµατικού ενδιαφέροντος και φιλικής διάθεσης, ώστε
να προσελκύσει την προσοχή των µαθητών του και να
ενεργοποιήσει τη διάθεσή τους για µάθηση
6. παροχή προσωπικής στήριξης στους αλλοδαπούς µαθητές,
προκειµένου να διευκολύνει την ένταξής τους στο σχολικό
περιβάλλον
7. διερεύνηση της ιδιοσυγκρασίας και των ιδιαίτερων αναγκών τους
8. ενίσχυση της αυτοεικόνας τόσο των αλλοδαπών όσο και των
γηγενών µαθητών
9. αξιοποίηση των εκτός πλαισίων του αναλυτικού προγράµµατος
δραστηριοτήτων
10. ορθή εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
11. Η διαπολιτισµικότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας πρέπει
να βρίσκονται στο επίκεντρο της παιδαγωγικής διαδικασίας στο
σύγχρονο
σχολείο
και
της
διαδικασίας
αλληλεπίδρασης
εκπαιδευτικών και µαθητών. Μέσα από την εφαρµογή των
κατάλληλων
διδακτικών
και
παιδαγωγικών
στρατηγικών,
γεφυρώνονται οι οποιεσδήποτε διαφορές των πολιτισµικών
οµάδων της σχολικής τάξης, γεγονός που οδηγεί στην δηµιουργία
ειλικρινών προσωπικών σχέσεων.
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