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Παρόλο που τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνά λόγος για την αναγκαιότητα
της εισαγωγής της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση και το σχολείο,
παραμένει εν πολλοίς άγνωστο τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη διδασκαλία. Η
εισήγηση εστιάζει στη δυνατότητα εφαρμογής διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στις
Τάξεις Υποδοχής και στις «μικτές» τάξεις.
Οι

Τάξεις

Υποδοχής,

όπως

λειτουργούν

στην

ελληνική

εκπαιδευτική

πραγματικότητα, έχουν δεχτεί την κριτική, ότι ακολουθούν τη λογική της γρήγορης
ένταξης στις «κανονικές/μικτές τάξεις» και της σταδιακής αφομοίωσης των παιδιών σε
αυτές. Ωστόσο, με μία σειρά αλλαγών ως προς τη φιλοσοφία που τις διέπει και τη
διδακτική τους πράξη, μπορούν εν δυνάμει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο ενός
διαπολιτισμικού

περιβάλλοντος,

όπου

θα

είναι

δυνατή

η

αλληλεπίδραση

των

διαφόρων πολιτισμικών πλαισίων και γλωσσών και θα υπάρχει σεβασμός και
αξιοποίηση των μητρικών γλωσσών σε όφελος -μεταξύ άλλων- και της καλύτερης
εκμάθησης της ελληνικής. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Τάξη Υποδοχής δεν αποτελεί
απομονωμένο θεσμό, ο οποίος ετικετοποιεί τους μαθητές που φοιτούν σε αυτήν, αλλά
ένα θεσμό ουσιαστικής γλωσσικής υποστήριξης με απτά μαθησιακά αποτελέσματα που
επιτρέπουν

την

απόκτηση

όχι

μόνο

επικοινωνιακών,

αλλά

και

ακαδημαϊκών

ικανοτήτων από τους μαθητές.
Η

«μικτή» τάξη ορίζεται

ως τάξη που

απαρτίζεται

από μαθητές που

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αλλά και ως τάξη με μαθητές
διαφορετικών μαθησιακών επιδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ο στόχος είναι από τη μια
μεριά,

να

δημιουργηθούν

συνθήκες

γλωσσικής

και

πολιτισμικής

επαφής

και

ανταλλαγής στο πλαίσιο ολόκληρης της τάξης και του σχολείου και από την άλλη να
ενισχυθεί η μαθησιακή πορεία όλων των μαθητών. Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται η
αξιοποίηση των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών προς όφελος όλων των
μαθητών, η επιτυχής ένταξη των δίγλωσσων παλιννοστούντων και αλλοδαπών
μαθητών στην καθημερινή σχολική πρακτική,
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η εδραίωση της ακαδημαϊκής

γλωσσικής τους ικανότητας και η ανάπτυξη σε όλους τους μαθητές διαπολιτισμικής
συνείδησης και ικανότητας για διαπολιτισμική επικοινωνία.
Προκειμένου τα παραπάνω να γίνουν πραγματικότητα, κρίνεται αναγκαία η
«διαπολιτισμική

διεύρυνση»

των

Προγραμμάτων

Σπουδών,

η

υπέρβαση

της

δασκαλοκεντρικής λογικής οργάνωσης της διδασκαλίας και η αξιοποίηση σύγχρονων
μεθόδων που συνάδουν με τις αρχές της διαπολιτισμικής διδακτικής. Τέλος,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών της πράξης, έτσι
ώστε «να πάρουν την κατάσταση της πολυπολιτισμικής τάξης τους στα χέρια τους».
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