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Περίληψη
Οι βαθιές και εκτεταµένες αλλαγές που συµβαίνουν στη σηµερινή εποχή,
δεν θα µπορούσαν ν’ αφήσουν ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σήµερα όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την ενίσχυση του παιδαγωγικού
ρόλου του σχολείου και για την ανάγκη στενότερης σύνδεσης µε την κοινωνία και
την αγορά εργασίας.
Το
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
παίρνοντας
υπόψη
την
ανάγκη
εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και για λόγους
κοινωνικούς, επιστηµολογικούς, οικονοµικούς προχώρησε στη σύνταξη του
∆ΕΠΠΣ και του ΑΠΣ.
Η ιδιαιτερότητα της ∆ιαπολιτισµικής προσέγγισης σε σχέση µε άλλες
παρεµβάσεις που αποβλέπουν στην εκπαιδευτική ισότητα είναι ότι θέτει στο
επίκεντρο της τις ασυµµετρίες και τις ανισότητες που παράγονται στη βάση των
Εθνοπολιτισµικών ∆ιαφορών.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού κρίσιµη στρατηγική είναι η ανάπτυξη
του πολυπολιτισµικού και εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών τεχνικών που
υπερβαίνουν τις εθνοπολιτισµικές ιδιαιτερότητες, χωρίς ωστόσο να τις αγνοούν
και να εξασφαλίσουν την οµαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των διαφορετικών
µαθητικών πληθυσµών, χωρίς να απαιτούν την αφοµοίωση τους.
Summary
The educationalprocedure isbeenaffected by the deep and extended
changeswith taking place, nowadays. It’swidespread that a realneed exist
concerning the reinforce oft he educational role that chool plays and the
connectionbetweenschool, ociety and employment. The Greek Institute of
Education having under consideration the development of the educational ystem
and also for social, scientific challenges have organized the Educational
Curriculum.
The particularity of the Cross– culturalprocedure, related to other
interventions, connected with educationalequalities, isthat have based to the
disproportionsand inequalities, concerning the culturaldiversity. For thispurpose,
it is important the development of the\ multicultural\ educational hiff and the
evaluation of the teaching techniques above the differences of each nationality.
The target isthe schoolmainstreaming of different student popularities.
Εισαγωγή
Οι βαθιές και εκτεταµένες αλλαγές που συµβαίνουν στη σηµερινή εποχή,
δε θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σήµερα, όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την ενίσχυση του παιδαγωγικού
ρόλου του σχολείου και για την ανάγκη στενότερης σύνδεσής του µε την κοινωνία
και την αγορά εργασίας. Τονίζεται ακόµα η σηµασία της δια βίου µάθησης, η

αναγκαιότητα σεβασµού της πολιτισµικής ετερότητας και η σηµαντικότητα της
ανάπτυξης και ανανέωσης των δεξιοτήτων που απαιτεί µια κοινωνία, η οποία
χαρακτηρίζεται πλέον από ρευστότητα και αβεβαιότητα.
Όλο και πιο συχνά η προσοχή µας επικεντρώνεται στα µέτρα της πολιτικής
που πρέπει να παρθούν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, για την
υπέρβαση των δυσκολιών και τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στα σχολικά
προγράµµατα, τα διδακτικά εγχειρίδια, τη διδακτική µεθοδολογία, τις οργανωτικές
δοµές, αλλά και τις νοοτροπίες, τις στάσεις, τις συµπεριφορές, τη σχολική
κουλτούρα γενικότερα.
Το σηµερινό σχολείο και η εκπαίδευση γενικότερα, βρίσκεται µπροστά
στην πρόκληση της διαρκούς προσαρµογής σε ένα ασταθή κόσµο, µιας
προσαρµογής που προϋποθέτει σταθερές βάσεις και ταυτόχρονα ευελιξία και
ευρύτητα Kress 1999). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη
ότι κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα συνδυάζει στοιχεία του παρελθόντος, του
παρόντος και του µέλλοντος Le Metais 1999), όπου, το παρελθόν
αντικατοπτρίζεται στους στόχους, τις αξίες και τις δοµές, το παρόν το
αντιπροσωπεύουν στοιχεία της διδακτικής πράξης και το µέλλον διαµορφώνεται
µέσα από τα προγράµµατα σπουδών, εφόσον αυτά τείνουν να ενσωµατώσουν
όλες τις προσδοκίες για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής πράξης.
Τα Α.Π.Σ. αποτελούν συγκροτηµένες προτάσεις που αναφέρονται στο
περιεχόµενο και τη µορφή της σχολικής γνώσης, στον τρόπο που πρέπει να
οργανώνεται η γνώση αυτή και στις διαδικασίες µε τις οποίες αποκτάται και
αξιοποιείται από όλους τους µαθητές. Ο ρόλος των Α.Π.Σ. στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι σηµαντικός διότι βοηθούν στη διαµόρφωση του κοσµοειδώλου
των µαθητών, ώστε αυτοί να αποκτήσουν τα εφόδια για τη διαρκή και επιτυχή
προσαρµογή τους στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον που καλούνται να
ενταχθούν.
Ειδικά σήµερα που η επιστήµη και η τεχνολογία αναπτύσσονται ραγδαία
και οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές αλλαγές επηρεάζουν άµεσα και
χωρίς σύνορα τις διάφορες χώρες, η συζήτηση για την καλύτερη οργάνωση των
Α.Π.Σ. κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς την ολιστική και διαθεµατική
προσέγγιση της γνώσης µε ανακαλυπτικές, συµµετοχικές και βιωµατικές
µεθοδολογίες. Αυτή η προσέγγιση της γνώσης ανάγει την αποσπασµατική γνώση
– που συνεπάγεται ο πλήρης διαχωρισµός των γνωστικών αντικειµένων – σε
ολιστική και πραγµατική γνώση, που συνδεόµενη µε την πραγµατικότητα,
αξιοποιείται στην καθηµερινή ζωή (Ε. Καραζιά-Σταυλιώτη, 2002).
Τα επιχειρήµατα επιστηµολογικού περιεχοµένου που παρατίθενται από
τους υποστηρικτές της θέσης αυτής αναφέρονται στο ότι η γνώση αποκτά
πραγµατικό νόηµα και την απαιτούµενη εφαρµοσιµότητα στην καθηµερινή ζωή
κυρίως µέσα από την ολιστική, ενιαιοποιηµένη και διεπιστηµονική της µορφή
Walker & oltis 1997)
Τα επιχειρήµατα ψυχολογικού περιεχοµένου που βρίσκονται στη
σχετική βιβλιογραφία Francis 1994. White,1998) εντάσσονται τόσο στη
Μορφολογική Ψυχολογία, η οποία τονίζει την αρχή που αντιµετωπίζει το παιδί ως
ολότητα, όσο και η Ψυχολογία του Παιδιού, η οποία µέσα από τις διάφορες
σχολές της (εποικοδοµητισµός, πολλαπλές νοηµοσύνες κτλ.) υπογραµµίζει τη

σηµασία του τρόπου οργάνωσης των προγραµµάτων σπουδών- τόσο ως προς
την επιλογή του περιεχοµένου της διδασκαλίας όσο και ως προς την
εφαρµοζόµενη µεθοδολογία- στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού.
Τέλος, τα παιδαγωγικού περιεχοµένου επιχειρήµατα αναφέρονται στην
παιδαγωγική χρησιµότητα των διαθεµατικών, συνεργατικών και ανακαλυπτικών
διδακτικών µεθοδολογιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην παιδαγωγική αναγκαιότητα
της προετοιµασίας των µαθητών για τη µεταβαλλόµενη κοινωνία της γνώσης C
D.R 1998).
Εννοιολογική διασαφήνιση των όρων
Μετά
τα
παραπάνω,
παραθέτουµε
διευκρινίσεις
των
όρων
διεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση.
∆ιεπιστηµονικότητα είναι ο τρόπος οργάνωσης του Α.Π. που διατηρεί τα
διακριτά µαθήµατα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της σχολικής γνώσης, αλλά
επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους να συσχετίσει µεταξύ τους το περιεχόµενο των
διακριτών µαθηµάτων.
∆ιαθεµατικότητα είναι ο τρόπος οργάνωσης του Α.Π. που καταργεί ως
πλαίσια επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης τα διακριτά µαθήµατα και
αντιµετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία προσεγγίζει µέσα από τη
συλλογική συνήθως διερεύνηση θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµατικών
καταστάσεων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον µε τα κριτήρια των µαθητών.
ΗΕνιαιοποίηση αναφέρεται στην εσωτερική συνοχή και την οµαλή ροή
τόσο εντός των ενοτήτων και µεταξύ των ενοτήτων του αυτού µαθήµατος που
διδάσκεται σε διαφορετικές τάξεις όσο και στις διαδοχικές βαθµίδες της
εκπαίδευσης. Την αναγκαιότητα της ενιαιοποίησης υπογραµµίζουν όπως
αναφέραµε πιο πάνω, ψυχολογικοί και επιστηµολογικοί λόγοι (Η. Ματσαγγούρας,
2002).
Η πρόταση του ∆.ΕΠ.Π.Σ
Το Π.Ι. παίρνοντας υπόψη τις ανάγκες εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού
µας συστήµατος, καθώς και λόγους κοινωνικούς, επιστηµονικούς,
επιστηµολογικούς και οικονοµικούς προχώρησε στη σύνταξη του ∆.Ε.Π.Π.Σ.
και των αντίστοιχων Α.Π.Σ.
Στη διδακτική µεθοδολογία συναντάµε τους όρους διεπιστηµονικότητα
και διαθεµατικότητα ως βασικές θεωρίες επιλογής, οργάνωσης και προσέγγισης
της επιστηµονικής γνώσης οι οποίες αποτελούν τα άκρα ενός δίπολου.
Ως διεπιστηµονικότητα ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης του Α.Π. που
διατηρεί τα διακριτά µαθήµατα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της Σχολικής
Γνώσης, αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους να συσχετίσει µεταξύ τους το
περιεχόµενο των διακριτών µαθηµάτων και ως διαθεµατικότητα ο τρόπος
οργάνωσης του Α.Π. που καταργεί ως πλαίσια επιλογής και οργάνωσης της
Σχολικής Γνώσης τα διακριτά µαθήµατα και αντιµετωπίζει τη γνώση ως ενιαία
ολότητα, την οποία προσεγγίζει µέσα από τη συλλογική συνήθως διερεύνηση
θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµατικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον µε το κριτήριο των µαθητών (Ματσαγγούρας, 2002).

Στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα τα διακριτά διδακτικά αντικείµενα
διατηρούνται σε αρκετά υψηλό ποσοστό (85% περίπου) και η διαθεµατικότητα,
εφαρµόζεται µε την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, µε την εφαρµογή διαθεµατικών
δραστηριοτήτων και µε την αξιοποίηση των διαθεµατικών εννοιών. Για να
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη διαθεµατικότητα κατά τη διδασκαλία, πρέπει
να δοθεί έµφαση σε δύο κυρίως τοµείς:
1. στην εννοιοκεντρική προσέγγιση και
2. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να αποκτά την ικανότητα να επιλύει
προβλήµατα στην καθηµερινή ζωή, να αναπτύσσει κατάλληλες
στρατηγικές και να αξιοποιεί την αυτοδιόρθωση (µεταγνωστικές
δεξιότητες).
Στη σύνταξη των Α.Π.Σ. καταγράφονται δυο βασικές κατευθύνσεις.
Υπάρχουν τα Α.Π.Σ. που επικεντρώνονται στο περιεχόµενο της µάθησης και
αυτά που επικεντρώνονται στη διαδικασία της µάθησης. Θεωρείται χρήσιµο η
διαθεµατική προσέγγιση να άπτεται και να επηρεάζει και τις δύο κατευθύνσεις,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις Α.Π.Σ. που αναπτύσσουν το περιεχόµενο σπουδών µε
αναφορές και στη διαδικασία της µάθησης και κυρίως τις δραστηριότητες
µάθησης Middlewood Burton 2001), όπως π.χ. τα Α.Π.Σ. στην Ελλάδα.
Η περίπτωση του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων
Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) που εκπόνησε το Π.Ι. προσεγγίζει ως ένα βαθµό και τις
δύο εκφάνσεις της διαθεµατικότητας. Αναφέρεται στην εισαγωγή του ότι, για να
επιτευχθεί η απαιτούµενη «εσωτερική συνοχή» και η «ενιαία ανάπτυξη
περιεχοµένων», χρειάζεται η οριζόντια διασύνδεση των επιµέρους αντικειµένων
των Α.Π.Σ. µέσα από την κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης του κάθε
γνωστικού αντικειµένου, ώστε να εξασφαλίζεται η επεξεργασία εννοιών που
ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς τοµείς της επιστήµης µε τρόπο που να
αναδύει τις µεταξύ τους σχέσεις και τα αντίστοιχα σηµεία τοµής. Η διαθεµατική
προσέγγιση στην προκειµένη περίπτωση «θα δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να
συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, µια προσωπική, εν
πολλοίς, αντίληψη της γνώσης, που θα του επιτρέπει να διαµορφώνει
προσωπική άποψη για θέµατα που σχετίζονται µεταξύ τους, και να λειτουργεί µε
βάση αυτή ως υπεύθυνος πολίτης. Η διαθεµατική προσέγγιση δεν µπορεί παρά
να υποστηρίζεται από µεθόδους ενεργητικής προσέγγισης της γνώσης, οι οποίες
εφαρµόζονται στη διδασκαλία του κάθε αντικειµένου».
Έτσι το ∆.Ε.Π.Π.Σ. διατηρεί τα διακριτά µαθήµατα στο αναλυτικό και
ωρολόγιο πρόγραµµα, αλλά, ταυτόχρονα, αξιοποιεί ποικίλους τρόπους
συσχέτισης της γνώσης σε δύο άξονες, τον κατακόρυφο άξονα και τον οριζόντιο
που αυτοπροσδιορίζονται ως διαθεµατικός και ενιαίος αντίστοιχα.
Στον κατακόρυφο άξονα συσχέτισης το ∆.Ε.Π.Π.Σ. επιδιώκει να
εξασφαλίσει εσωτερική συνοχή και οµαλή ροή της γνώσης από ενότητα σε
ενότητα, τάξη σε τάξη και βαθµίδα σε βαθµίδα. Πρόκειται για µια ενδο-κλαδική
συνοχή, την οποία το ∆.Ε.Π.Π.Σ. επιχειρεί να διασφαλίσει µέσα από την
εννοιοκεντρική οργάνωση της γνώσης και ταυτόχρονα, µέσα από την απάλειψη
των πρωθύστερων και των επικαλύψεων στην ύλη.
Κατά τον οριζόντιο άξονα διαθεµατικής συσχέτισης το ∆.Ε.Π.Π.Σ. επιχειρεί:

Πρώτον, να αναδείξει κατά τη µελέτη των επιµέρους ενοτήτων κάθε
µαθήµατος τις διεπιστηµονικές συσχετίσεις που ενυπάρχουν στα θέµατα, στις
έννοιες και στις διαδικασίες µε όµορους και µη επιστηµονικούς κλάδους.
∆εύτερον, να εντάξει µέσα από διαδικασίες «διάχυσης» το περιεχόµενο
προγραµµάτων στα υπάρχοντα µαθήµατα, όπως είναι, για παράδειγµα, η αγωγή
υγείας και η αγωγή καταναλωτή, στο βαθµό που αυτά προσφέρονται για κάτι
τέτοιο.
Τρίτον, να κάνει συµπράξεις µαθηµάτων, που οδηγούν σε υβριδικά θα
λέγαµε µαθήµατα, όπως είναι, για παράδειγµα, η µελέτη περιβάλλοντος (Η.
Ματσαγγούρας, 2002)
Το ∆.Ε.Π.Π.Σ., όµως, δεν περιορίζεται στις διεπιστηµονικές συσχετίσεις,
αλλά
επεκτείνεται και
στη
θεσµοθέτηση
σχηµάτων
προωθηµένης
διαθεµατικότητας.
Συγκεκριµένα, θεσµοθετεί διαθεµατικές προσεγγίσεις και εντός των
διακριτών µαθηµάτων και εκτός αυτών, στα πλαίσια κοινής σύµπραξης
διαφορετικών µαθηµάτων.
Αναλυτικότερα, στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. προτείνεται µέρος των συνολικά
προβλεπόµενων ωρών στο εβδοµαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραµµα κατά µάθηµα, και
σε ποσοστό 5-10%, να διατίθεται από τον διδάσκοντα για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων σε µορφή σχεδίου εργασίας project) µε στόχο την εµβάθυνση σε
ιδιαιτέρως γνωστικά στοιχεία του µαθήµατος.
Εκτός από τη «διάθεση του 10%» του χρόνου σε διαθεµατικά στοιχεία του
προγράµµατος, το Π.Ι. προχώρησε στην αναµόρφωση του ωρολογίου
προγράµµατος του ∆ηµοτικού Σχολείου εισάγοντας την Ευέλικτη Ζώνη, η οποία
προσδοκάται ότι θα βοηθήσει στη βελτίωση της µεθοδολογικής προσέγγισης της
των γνωστικών αντικειµένων και στην κατάκτηση από τους µαθητές των
δεξιοτήτων της διερεύνησης, του «µαθαίνω πώς να µαθαίνω».
∆ιαπολιτισµικότητα στο πλαίσιο του ∆.Ε.Π.Π.Σ
Στο ερώτηµα τι είναι διαπολιτισµική εκπαίδευση, δεν είναι δυνατόν να
δοθεί µια απλή ή µια εύκολη απάντηση. ∆εν υπάρχει ένα µονοδιάστατο µοντέλο
το οποίο να εφαρµόζεται επιτυχώς σε µια συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα.
Ακόµα, δεν µπορούµε να πούµε ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση αφορά
αποκλειστικά τα σχολεία στα οποία φοιτούν «πολιτισµικά διαφοροποιηµένοι»
µαθητές. Το ζητούµενο είναι, όλα τα σχολεία, είτε εξυπηρετούν ένα
πολυπολιτισµικό µαθητικό πληθυσµό είτε όχι, να αντανακλούν την
πολυπολιτισµική φύση της κοινωνίας σ’ όλες τις εκπαιδευτικές λειτουργίες τους
(Πολίτου Ε., 1999, 3).
Στην τελική Έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση και
την πολιτισµική ανάπτυξη των µεταναστών Council of rope, The CDCC’ Project
No7: The ducation and Cultural Development of Migrants trasburg 1986), η
διαπολιτισµική εκπαίδευση ορίζεται µε βάση τα παρακάτω τέσσερα βασικά
στοιχεία:
¾ Στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες µας είναι πολυπολιτισµικές µε τάσεις
διεύρυνσης της πολυπολιτισµικότητας,

¾ Κ
 άθε πολιτισµός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να
αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά,
¾ Η πολυπολιτισµικότητα αποτελεί εν δυνάµει προνόµιο,
¾ Για να αξιοποιηθεί το προνόµιο της πολυπολιτισµικότητας πρέπει να
διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση ανάµεσα στους διάφορους πολιτισµούς –
χωρίς να εξαφανίζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα κανενός- και η µετατροπή της
πολυπολιτισµικής κατάστασης σε διαπολιτισµική.
Ως βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αναφέρονται στην
Έκθεση τα εξής. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση:
• Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική δραστηριότητα,
• Πεδίο αναφοράς της είναι η άµεση εµπειρία των παιδιών στις χώρες
υποδοχής,
• ∆ιευρύνει τους υφιστάµενους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου,
• Προκαλεί την αµοιβαία επίδραση των πολιτισµών των χωρών καταγωγής
και υποδοχής,
• ∆ηµιουργεί προϋποθέσεις
για αποδοχή της νέας πολιτισµικής
πραγµατικότητας και της δυναµικής της στις χώρες υποδοχής,
• Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κονωνικοκεντρικών και εθνοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου,
• ∆ιευρύνει την οπτική µέσα από την οποία θεωρούνται η εκπαίδευση, ο
πολιτισµός, τα παιδιά και οι ενήλικες,
Αποτελεί µέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και για την
επίτευξη της µέγιστης κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης (Μάρκου Γ.Π., 1997,
239-240).
Γενικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση
προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα σύστηµα αρχών και µεθόδων, στην βάση των
οποίων τείνει να αναδιοργανώσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες λειτουργίας
των σχολείων µε δικαιότερο για τους µαθητές τρόπο. Η ιδιαιτερότητα της
διαπολιτισµικής προσέγγισης σε σχέση µε άλλες παρεµβάσεις που αποβλέπουν
στην εκπαιδευτική ισότητα είναι ότι θέτει στο επίκεντρό της τις ασυµµετρίες και τις
ανισότητες που παράγονται στη βάση εθνοπολιτισµικών διαφορών (Πολίτου Ε.,
1999, 3) & (Μάρκου Γ.Π., 1997, 74).
Η διαπολιτισµική προοπτική στη συγκρότηση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και διαδικασιών υπαγορεύει καινούργια πεδία εκπαιδευτικής
δράσης (Ευέλικτη Ζώνη), στα οποία τονίζεται η αλληλοκατανόηση ως κινητήρια
δύναµη για τις αναγκαίες αλλαγές, ο ρόλος των αξιών, της αµοιβαιότητας και της
ισοτιµίας για την επίτευξη ίσης µεταχείρισης, ίσων ευκαιριών και ενσωµάτωσης
του διαφορετικού – ως πρόσωπο και ως αντίληψη – στο ντόπιο πολιτισµικό,
κοινωνικό και παιδαγωγικό περιβάλλον.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού κρίσιµη στρατηγική είναι η ανάπτυξη
πολυπολιτισµικού εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών τεχνικών που να
υπερβαίνουν τις εθνοπολιτισµικές ιδιαιτερότητες, χωρίς, ωστόσο, να τις αγνοούν
και να εξασφαλίζουν την οµαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των διαφορετικών
µαθητικών πληθυσµών, χωρίς να απαιτούν την αφοµοίωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό µια άλλη αντίληψη για αρκετά από τα µαθήµατα του
σχολείου αποτελεί έναν καλό αγωγό διαπολιτισµικής επικοινωνίας και µάθησης,
αλλά και συγκριτικής αµφιπολιτισµικής προσέγγισης.
Για παράδειγµα το µάθηµα της Γλώσσας – Λογοτεχνίας µπορεί ν’
αποτελέσει µια εκπαιδευτική στρατηγική νοµιµοποίησης των διαφόρων
πολιτισµών και διαπολιτισµικής αγωγής των µαθητών. Το λογοτεχνικό κείµενο
αποκαλύπτει τη δυνατότητα της γλώσσας να διαµεσολαβεί και να µεταφέρει την
εµπειρία του γηγενούς και του ξένου µέσα στην τάξη, καθώς και το ρόλο που η
Λογοτεχνία παίζει για τη διάδοση ή και την εξάλειψη πολιτισµικών στερεοτύπων,
κοινωνικών προκαταλήψεων και εθνικών διακρίσεων (Χ. Τουρνά, 2002).
Με την εφαρµογή διαπολιτισµικών διδακτικών τεχνικών συµβάλλουµε στη
δηµιουργία ενός θετικού σχολικού κλίµατος, διατηρώντας ταυτόχρονα τον
πολιτισµό καταγωγής και τον πολιτισµό υποδοχής των µαθητών. Μια τέτοια
προσέγγιση θα µπορούσε να ενισχύσει:
o Την αναγνώριση του δικαιώµατος της διαφοράς και της ισότητας στη
µάθηση και τη γνώση.
o Την κατανόηση του πλούτου και της πρωτοτυπίας των ποικίλων
πολιτισµών και θρησκειών.
o Την αυτοεκτίµηση των νεοεισερχοµένων στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα και την απελευθέρωση των µαθησιακών δυνατοτήτων τους. Την
κοινωνική ενσωµάτωση των ξένων µαθητών, µε παράλληλη διατήρηση
της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους.
o nhhjgh Τον εµπλουτισµό της ελληνικής εκπαίδευσης και κουλτούρας µε
στοιχεία από άλλα πολιτισµικά συστήµατα.
Ωστόσο, και µέσα από άλλα µαθήµατα του σχολείου όπως η Γεωγραφία, η
Ιστορία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τα Θρησκευτικά, η Μελέτη
Περιβάλλοντος, η Αισθητική Αγωγή είναι δυνατή η καλλιέργεια ενός κοινού
συστήµατος αξιών όπως: της ανοχής, του σεβασµού των άλλων, της
προσαρµοστικότητας, της ανεξιθρησκείας, της οικολογικής ευαισθησίας, της
πολυπολιτισµικότητας. Είναι αρκετά διακριτή η διάχυση διαπολιτισµικών
αναφορών σε όλα τα µαθήµατα και αυτό που µένει είναι να αδράξει την ευκαιρία
ο εκπαιδευτικός, για να προσεγγίσει µέσα από δραστηριότητες και σχέδια
εργασίας το διδακτικό αντικείµενο και να εµπλέξει σ’ αυτό τους µαθητές.
Αναφέρω ενδεικτικά το µάθηµα των Θρησκευτικών όπου σκιαγραφούνται και
χαρακτηριστικά άλλων θρησκευτικών οµάδων, ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο
µαθητής ως προς τη διαφορετικότητα των πολιτισµών, την αποδοχή και το
σεβασµό τους.
Η εφαρµογή διαπολιτισµικών προσεγγίσεων θα συµβάλλει:
Στην ανάδειξη της διαπλοκής και αλληλεπίδρασης των πολιτισµών, καθώς και
της δυναµικής τους.
Στην αξιοποίηση της παράδοσης και της ιστορικής µνήµης κάθε κουλτούρας και
στην νοµιµοποίηση της παρουσίας του «άλλου» στη σχολική κοινωνία.
Η λογική των διαθεµατικών προσεγγίσεων διαπολιτισµικού χαρακτήρα,
ξεκινά από την υπόθεση ότι µόνο γνωρίζοντας και κατανοώντας το διαφορετικό,
µπορεί κάποιος να αποµακρυνθεί από τις εγκαταστηµένες στάσεις της υποψίας,
της προκατάληψης, των στερεοτύπων και της απόρριψης του άλλου. Ο ρόλος

της εκπαιδευτικής παρέµβασης επιλέγει να είναι, όχι αφοµοιωτικός και
οµοιογενοποιητικός, αλλά διαφωτιστικός, ερµηνευτικός και νηφάλιος. Αυτό θα
οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν µαθησιακές εµπειρίες οι οποίες
σταδιακά θα υφάνουν έναν καµβά πολιτισµικά εξακτινωµένο, και να
συνειδητοποιήσουν αυτοί και οι µαθητές τους ότι στην παγκόσµια κοινωνία των
µεγάλων πληθυσµιακών ανακατατάξεων οι σταθερές και οι βεβαιότητες
καταρρέουν και ότι συγκροτούµε τις ταυτότητές µας σε συσχετισµό µε κάποια
άλλα πρόσωπα αρκετά διαφορετικά από αυτά που γνωρίζουµε.
Ο εκπαιδευτικός λόγος, ιδιαίτερα στη περιοχή των ανθρωπιστικών ή
κοινωνικών µαθηµάτων, που αποσιωπά την διαφορά, επικεντρώνοντας σε µια
µυθολογική κατασκευή περί ενός βιολογικά και πολιτισµικά ενιαίου και
διαχρονικού έθνους και εθνικής κοινότητας, επιµένει στην αναπαραγωγή ή στην
αποδοχή στερεοτύπων ή σιωπών και εντέλει φοβίζει και αποκλείει τους
διαφορετικούς.
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