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Περίληψη
Στη παρούσα προσέγγιση επιχειρείται µέσα από µία πρώτη εµπειρική
έρευνα να πραγµατευτούµε το ζήτηµα της πρόσληψης του µαθητικού προφίλ
αλλογενών µαθητών από τους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων και Λυκείων της
Πάτρας και της Ζακύνθου, µε απώτερο στόχο την αποτύπωση από πλευρά των
εκπαιδευτικών των µαθησιακών και συναισθηµατικών συµπεριφορών και κατ’
επέκταση των αλληλεπιδράσεων αλλογενών µαθητών µε την οµάδα των
συνοµηλίκων τους. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαµε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο
κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν την
έλλειψη διαπολιτισµικής επάρκειας και ετοιµότητας των εκπαιδευτικών απέναντι
στους αλλογενείς εφήβους.
Summary
Inour approach we attempt to treat the issue of conceiving the
emotionalprofile
of
foreignstudentsby
their
teachersbased
onanempiricalresearch.
Our
sample
arisesfromteachersof
secondary
schoolsinthe areasof Patrasand Zante, inorder to ascribe learning and
emotionalattitudesof foreignand furthermore interactionsbetweenthemand other
by answering a questionnaire designed for thisreason. Our resultsrevealed the
lack
of
the
interculturaladequacy
and
availability
among
teacherstowardsdevelopment and teaching practice for foreignteenagers.
1. Εισαγωγή
Η κλιµάκωση της διαπολιτισµικής επαφής στη σχολική τάξη και κατ’
επέκταση στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, προάγει την ιδέα περί πρόσληψης
και αντιµετώπισης του άλλου ως µίας αυτούσιας και συνάµα ετερογενούς
οντότητας. Η υιοθέτηση της αρχής αυτής αποτελεί γεγονός µε πολλαπλές πτυχές
και προσδοκεί να επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στη διαµόρφωση της
παιδαγωγικής πράξης και κατ’ επέκταση στη συγκρότηση µιας διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στα πλαίσια αυτά κινήθηκε η εµπειρική µελέτη µας,
που ως στόχο είχε να καταδείξει τις διαµορφωµένες στάσεις των εκπαιδευτικών
σε σχέση µε τους αλλόγλωσσους µαθητές, σε σχολικές τάξεις Πάτρας και
Ζακύνθου το 2007. Απευθυνθήκαµε σε σχολικά τµήµατα των παραπάνω
πόλεων, όπου διαπιστώθηκε πως το ποσοστό φοίτησης σε επίπεδο αλλογενών
µαθητών είναι της τάξεως του 10% και άνω. Συνολικά απευθυνθήκαµε σε 90
εκπαιδευτικούς λειτουργούς, που διδάσκουν σε Γυµνάσια και Λύκεια και µας
απαντήθηκαν συνολικά 62 ερωτηµατολόγια.

1. Το ερευνητικό ερώτηµα
Η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε στην ακόλουθη προβληµατική: κατά
πόσο η πρόσληψη της εικόνας του άλλου στα πλαίσια της σχολικής τάξης,
απορρέει από την διαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα του εκπαιδευτικού .
Πιο συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αποτυπώσουν στάσεις και
συµπεριφορές των αλλογενών µαθητών σε ζητήµατα που αφορούσαν τις
συναισθηµατικές αντιδράσεις και συναισθηµατικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, όπως επίσης και τη στάση τους απέναντι στις οµάδες των
συνοµιλήκων.
1.1 Η µαθησιακή στάση του αλλογενή µαθητή: Ερµηνεία και περιγραφή
Προκειµένου να διερευνήσουµε την αποτύπωση του µαθητικού προφίλ του
αλλογενούς µαθητή από την πλευρά των εκπαιδευτικών, επιχειρήσαµε να
καταγράψουµε αξιολογικές παραδοχές περί του βαθµού συµµετοχικότητας και
ενεργητικότητας αυτού κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Για το λόγο αυτό
σχεδιάσαµε µία απαντητική κλίµακα : ενεργός, παθητική, αρνητική, αµυντική,
εριστική και απορριπτική. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προέκυψε πως το 45% των
καθηγητών της έρευνας κρίνουν ότι οι µαθητές τους δεν είναι απλά παθητικοί
αλλά και απορριπτικοί σε ότι αφορά τη διδακτική διαδικασία. Αν σε αυτό το
ποσοστό συνυπολογίσουµε την άρνηση ( 3% ) και την άµυνα ( 17% ), τότε
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως το 65% των εκπαιδευτικών βιώνει τον
αλλογενή µαθητή ως αρνητική παρουσία κατά τη διδακτική διαδικασία. Στο
σηµείο αυτό προκύπτει και το ερώτηµα κατά πόσο ο πολιτιστικά διάφορος
µαθητής παράγει αυτή τη στάση και δεν αναπαράγει τη στάση και τα
συναισθήµατα που βιώνουν οι άλλοι για αυτόν.
Ένα επόµενο ερώτηµα που κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να απαντήσουν
είναι αν και σε ποιο βαθµό το αυτοσυναίσθηµα του αλλογενή µαθητή κυµαίνεται
και κατά πόσο υφίστανται τα εσωτερικά κίνητρα ως δυνάµεις ενεργοποίησης και
επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον. Το συµπέρασµα που προκύπτει από τον
ακόλουθο πίνακα, µας οδηγεί στη παραδοχή πως το αίσθηµα του ανήκειν είναι
αποδυναµωµένο και ενδεχοµένως απότοκο µίας µη επαρκούς εµπαθητικής
σχέσης ανάµεσα στον αλλογενή µαθητή και τον εκπαιδευτικό.
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1.2 Συγκινησιακή φόρτιση
Συσχετίζοντας την αξιολογική στάση της µαθησιακής εικόνας του αλλογενή
µαθητή µε τη καταγραφή της συγκινησιακής φόρτισης, θεωρήσαµε σκόπιµο να
αναζητήσουµε το επίπεδο και το βαθµό των συναισθηµατικών τους αντιδράσεων
. Σύµφωνα µε τον πίνακα (2) το αποδυναµωµένο «εγώ» του αλλογενή µαθητή
εκρήγνυται σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών είτε ένθερµα, είτε
υπεραµυντικά στις περιπτώσεις εκείνες που αισθάνεται πως αδικείται σε επίπεδο
διαπροσωπικής επικοινωνίας. Είναι επόµενο να υποθέσουµε πως το µειωµένο
«εγώ» γιγαντώνεται στα πλαίσια της διαπροσωπικής επικοινωνίας στο σχολικό
περιβάλλον και εκφράζει µε αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή του για τη µη
αποδοχή του από την οµάδα. Είναι άξιο επισήµανσης πως το 17% των
διδασκόντων παρατηρούν σιωπηρή στάση στην τιµωρία, η οποία τις
περισσότερες φορές βιώνεται ως αδικία.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, όταν οι αλλογενείς µαθητές νιώθουν πως αδικούνται ένα ποσοστό
της τάξης του 29% αντιδρά υπεραµυντικά, θεωρώντας προκατάληψη την τυχόν
επίπληξη ή τιµωρία τους, από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται. Αν και σηµαντικό
ποσοστό της τάξης του 26% υποστηρίζει πως οι µαθητές αυτοί αντιδρούν
ένθερµα και διαµαρτύρονται έντονα στη τιµωρία. Εύκολα λοιπόν, µπορεί να
διασαλευτεί το παιδαγωγικό κλίµα στην οµάδα, κάτω από τέτοιες
συναισθηµατικές αντιδράσεις.
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1.3 Συναισθηµατική ανατροφοδότηση
Το επόµενο βασικό ερώτηµα όπου κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να
απαντήσουν αφορούσε σε ζητήµατα συναισθηµατικής κάλυψης ως
ανατροφοδότηση σε µία σχέση αµοιβαίας αλληλεπίδρασης. Όπως παρατηρεί ο I.
Yalom η ανατροφοδότηση καλύπτει ανάγκες διαπροσωπικής επικοινωνίας και
κατ’ επέκταση εξασφαλίζει τη διαπροσωπική λειτουργικότητα ως δυναµική
διδακτική και παιδευτική διαδικασία.
Αν αναλογιστούµε πως οι καθηγητές της έρευνάς µας δηλώνουν σε
ποσοστό της τάξης του 19% ότι αισθάνονται τους αλλογενείς µαθητές να
αναζητούν σ’ αυτούς την εµψύχωση, ένα 14% απαντά πως αναζητούν την
προστασία και ένα όµοιο ποσοστό την καθοδήγηση, ενώ το 12% την επιείκεια, το
11% υπεράσπιση, το 9% να τους συναισθανθούν και τέλος το 5% να ταυτιστούν

µαζί τους, τότε προκύπτει το συµπέρασµα πως αφενός οι µαθητές αυτοί έχουν
ανάγκη την ανατροφοδότηση σε ιδιαίτερα υψηλό βαθµό, αφετέρου ότι αναζητούν
έντονα πέρα της γνωστικής παρέµβασης, τη συναισθηµατική εµπλοκή κατά τη
διδακτική πράξη. Τα αποτελέσµατα αυτά µας οδηγούν στη διαπίστωση –
εκτίµηση ότι οι αλλογενείς µαθητές ζουν σ’ ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο
δεν είναι αποδεκτοί στον ίδιο βαθµό µε τους αυτόχθονες συµµαθητές τους. Η
ανάγκη προστασίας και υπεράσπισης είναι ενδεικτικό χαρακτηριστικό ενός
αποδυναµωµένου και ανίσχυρου «εγώ». Τα ανωτέρω έρχονται σε πλήρη ταύτιση
µε µία έρευνα των Poplin και eeres που πραγµατοποιήθηκε στη Βόρεια Αµερική,
όπου
τα
συµπεράσµατα
της
καλύπτουν
24.000
σελίδες
από
αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, εκθέσεις, ζωγραφιές και σηµειώσεις σε
αλλογενείς µαθητές .
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1.4 Ο αλλογενής και οι συµµαθητές του
Σε µία προσπάθεια να ερµηνευτεί η σχέση των αλλογενών µαθητών µε την
οµάδα των συνοµηλίκων τους στη σχολική τάξη, κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να
περιγράψουν τις προτιµήσεις και τις διαθέσεις των αλλογενών στη σχέση τους µε
τους οµογενείς ή και αλλογενείς συµµαθητές τους. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις
που συλλέξαµε οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό της τάξεως του 46% θεωρούν πως
οι µαθητές αυτοί αισθάνονται συναισθηµατική ασφάλεια όταν κάθονται στη
σχολική τάξη µε έναν άλλο αλλογενή µαθητή. Το γεγονός αυτό επιδέχεται την
ερµηνεία πως κι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν
τους «λαστιχένιους φράχτες» της επικοινωνίας, που ορθώνονται κάθε φορά
όπου άτοµα µε διάφορο πολιτιστικό φορτίο καλούνται να µοιραστούν µία κοινή
πραγµατικότητα, που στη προκειµένη περίπτωση ορίζεται µέσα από διδακτικές
και παιδευτικές πρακτικές. Ένα ποσοστό της τάξης του 11% των απαντήσεων
των εκπαιδευτικών είχε την εµπειρία αλλογενών µαθητών που αρνούνται να
συναναστραφούν ακόµα και τους οµογενείς τους. Οι εκπαιδευτικοί ερµήνευσαν
πως πιθανό αυτή η κατηγορία να νιώθει πως δεν έχει να µοιραστεί τίποτα το
κοινό µε την οµάδα των συνοµηλίκων, χωρίς όµως να παραθέτουν µία
εναλλακτική ερµηνεία για το ότι ενδεχοµένως ο αλλογενής µαθητής να αισθάνεται
έντονα το άγχος και την ανασφάλεια από τη µη αποδοχή της οµάδας των άλλων.
Είναι προφανές πως η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται αντιµέτωπη µε ζητήµατα
που αφορούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της προσωπικότητας εφήβων,
αλλογενών και µη, γεγονός που επιφορτίζει τους αρµόδιους φορείς µε

επιµορφωτικά προγράµµατα σε εκπαιδευτικούς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε
εφήβους.
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4. Συµπεράσµατα
Ξεκινήσαµε αυτή τη εµπειρική έρευνα, θεωρώντας πως το ζήτηµα της
εκπαίδευσης των µαθητών µε διαφορετική γλωσσική και πολιτιστική προέλευση
δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τους ίδιους, αλλά το σύνολο της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Θεωρούµε πως για να αποδεχτούµε το διαφορετικό,
έχουµε ανάγκη από µία διαπολιτισµική εκπαίδευση . Στη πράξη ακυρώνεται µία
τέτοια προοπτική όταν έχουµε εκπαιδευτικούς που δεν είναι σε θέση να
µετακινηθούν από όσα χρόνια τώρα έχουν παγιώσει για το τι θεωρούν ότι είναι
µία διδασκαλία και δεν προτίθενται να µετακινηθούν από τις πάγιες αυτές θέσεις
τους. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη για επιµόρφωση και διάχυση της πληροφόρησης,
διότι δεν µπορούµε να περιµένουµε ένας εκπαιδευτικός µε µόνο εφόδιο την
αποκτηθείσα εµπειρία του να τα καταφέρνει στις απαιτήσεις µίας πολύ –
πολιτισµικής τάξης του σήµερα και ενός διαπολιτισµικού σχολείου του αύριου.
Πιο συγκεκριµένα καταλήξαµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα :
Α) Η έντονη ανάγκη για προστασία και υπεράσπιση από την πλευρά του
εκπαιδευτικού
αποτελούν
ενδεικτικά χαρακτηριστικά
της χαµηλής
αυτοσυναίσθησης και της εικόνας του «εγώ».
Β) Η απόσυρση του αλλογενή από τη διδακτική διαδικασία αποτελεί συνέπεια
αρνητικών συναισθηµάτων που βιώνει καθώς και απουσία υποστηρικτικών
µέσων ένταξης του σ’ αυτή.
Γ) Εντός της σχολικής πραγµατικότητας ο αλλογενής µαθητής βιώνει την
ετερότητά του ως διαφορά αλλά και έλλειµµα.
∆) Η σχολική επίδοση του αλλογενή αντανακλά σε µεγάλο βαθµό και το επίπεδο
ένταξής του στο σχολικό αλλά και ευρύτερο πολιτισµικό περίγυρο.
Ε) Η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµών µέσα σε µία σχολική αίθουσα τείνει να
καθορίζει τον όρο διαπολιτισµική επικοινωνία χωρίς αυτό να σηµαίνει πως έχει
εκκινήσει ένας γόνιµος πολιτισµικός διάλογος. Εποµένως ο αλλογενής
συνυπάρχει ως κάτι το έτερον και το ανόµοιον, δηλαδή το άνισον.
Κλείνοντας παραθέτουµε ένα απόσπασµα του Γ. Θεοτοκά, ο οποίος
έγραφε το 1956, µαζί µε άλλους θα ζήσουµε στο µέλλον, θέλοντας και µη. Μέσα
σε µία ευρύτερη οικογένεια λαών και συνεργασία µαζί της, θα έχουµε κάποτε να
οργανώνουµε τη ζωή µας. Αυτό το δρόµο µας ορίζει η εξέλιξη της ανθρωπότητας,
όπως τη βλέπουµε να διαγράφεται ολόγυρά µας, ∆υτικό και τον Ανατολικό κόσµο,

στην Ασία και, τώρα τελευταία και Αφρική, αυτόν µας επιβάλει η ανάπτυξη των
επιστηµών και της τεχνικής, η πορεία των κοινωνιών ή αν θέλετε να τοπούµε
αλλιώς, η ιστορική ανάγκη . Η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµών τείνει να
καθορίζει τον όρο διαπολιτισµική επικοινωνία, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως έχει
εκκινήσει ένας γόνιµος πολιτισµικός διάλογος, τον οποίο και έχουµε περισσότερο
από ποτέ ανάγκη.
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