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Το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης είναι δηµόσιο 
και ιδρύθηκε το 1984 ως σχολείο Υποδοχής Αποδήµων Ελληνοπαίδων από 
αγγλόφωνες χώρες, δηλαδή Η.Π.Α, Καναδά, Αυστραλία, Αγγλία, Ν. Αφρική. 

Στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε σχολείο Υποδοχής Παλιννοστούντων από 
αγγλόφωνες χώρες. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισε να εγγράφεται στο 
σχολείο ένα σηµαντικό ποσοστό προσφύγων πολέµου από χώρες της Αφρικής και 
παιδιά εργαζοµένων από τις Φιλιππίνες. 

Από το 1996 έχει ονοµαστεί σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης µε λίγα 
γηγενή παιδιά (10%) και παιδιά περίπου τριάντα (30) άλλων εθνικοτήτων. 

Στο σχολείο σε ποσοστό 70% δεύτερη γλώσσα είναι η αγγλική ενώ το 40% 
περίπου των µαθητών µιλάει τρεις γλώσσες (µητρική- αγγλική- ελληνική). Το 
διδακτικό προσωπικό είναι σε µεγάλο ποσοστό µόνιµο και χωρίς µεταθέσεις για 
πολλά χρόνια, ενώ, γενικά, οι αντιδράσεις στις αλλαγές της «ονοµασίας» µε ό,τι 
αυτές συνεπάγονταν χαρακτηρίζονται ως «ευαισθητοποιηµένες». Μία παρατήρηση 
που αξίζει να προσεχθεί είναι η µε διάφορους τρόπους σχέση, επαφή, διάδραση 
πολλών µελών του διδακτικού προσωπικού µε ξένες χώρες. Αρχικά η προσαρµογή 
σε νέα δεδοµένα και διαπολιτισµικές προσεγγίσεις σε ορισµένα γνωστικά 
αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος όπως η Γεωγραφία, η Μελέτη 
Περιβάλλοντος και η Ιστορία, πιθανόν να έλαβε χώρα «χωρίς µεγάλη αντίσταση». 
Έγινε αντιληπτό ότι η “ύπαρξη των διαφορετικών άλλων” και η διάδραση µαζί τους 
«ωφελεί» τη διδασκαλία αυτών των µαθηµάτων. 

Στο Σχολείο της Αλσούπολης στη διάρκεια αυτών των χρόνων και 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση των µαθητών, 
ακολουθήθηκαν διάφορες µέθοδοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στα 
ολιγοµελή τµήµατα είναι εφικτό να διδάξει ο δάσκαλος ατοµικά τον κάθε µαθητή. 
Αν και ολιγοµελή τα τµήµατα, είναι χωρισµένα σε επίπεδα που λειτουργούν ως 
οµάδες. Ο τρόπος εργασίας είναι παρόµοιος µε αυτόν των µονοθέσιων σχολείων, η 
δε διδασκαλία πολλές φορές γίνεται συνεργατική (partnership teaching). Η 
αλληλοδιδακτική µέθοδος επίσης καλύπτει κάποιες ανάγκες. Παλαιότερα, δεν 
υπήρχε µεγάλη δέσµευση από το επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Η σχολική 
µονάδα λειτουργούσε µε ένα «άτυπο» Αναλυτικό Πρόγραµµα, µε ευελιξία και 
αρκετή ελευθερία.  

Οι εκπαιδευτικοί, µέσα από την εµπειρία, των 20 περίπου χρόνων, 
διδασκαλίας των ελληνικών ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ανέπτυξαν διάφορες 
µεθόδους για ν’ αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της έλλειψης ειδικού διδακτικού 
υλικού. Ως δηµόσιο το σχολείο χρησιµοποιεί τα βιβλία του Οργανισµού Έκδοσης 
∆ιδακτικών Βιβλίων. Στις τάξεις των αρχαρίων κυρίως γίνονται περικοπές της 
ύλης. Επιλέγονται ενότητες από οποιοδήποτε µέρος του βιβλίου. ∆ιδάσκονται 
αποσπάσµατα από τις ενότητες και περιλήψεις. Χρησιµοποιούνται κάποιες 
µεταφράσεις στηριγµένες σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Παλαιότερα ο δίγλωσσος 
χαρακτήρας του σχολείου ήταν περισσότερο ξεκάθαρος. Η διδασκαλία των 
βασικών όρων γινόταν συνήθως και στις δύο γλώσσες. 

Όπως γίνεται αντιληπτό η έλλειψη ειδικού διδακτικού υλικού ήταν ένα 
χρόνιο πρόβληµα και ένα µόνιµα επαναλαµβανόµενο αίτηµα. Από την άλλη µεριά 
όλοι οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν την ανάγκη να παράγουν δικό τους 
διδακτικό υλικό.  

Αυτό είναι µια πολύ δύσκολη, χρονοβόρα αλλά και παρακινδυνευµένη 
διαδικασία. Το διδακτικό υλικό αυτό καλύπτει κάποιες συγκεκριµένες ανάγκες µία 
δεδοµένη στιγµή, σε µία συγκεκριµένη τάξη. Όµως οι τάξεις αλλάζουν, η σύνθεση 
των µαθητών αλλάζει και κατά συνέπεια το όποιο διδακτικό υλικό πρέπει να 
προσαρµόζεται. Σ’ ένα διαπολιτισµικό σχολείο- ειδικά για ορισµένα µαθήµατα- θα 
έπρεπε οι δάσκαλοι να είναι προσεκτικοί και σε επιφυλακή ώστε να 
επαναπροσδιορίζουν, να ξανασχεδιάζουν και να προσαρµόζουν το διδακτικό έργο 
στις «ιδιαιτερότητες» των µαθητών.  



Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
ήταν και είναι ακόµη η ακαταλληλότητα των βιβλίων του Οργανισµού. ∆υστυχώς, 
το σχολείο δεν έχει εύκολα πρόσβαση στο διδακτικό υλικό που έχει παραχθεί από 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπάρχουν ορισµένα 
βιβλία στη βιβλιοθήκες ως βιβλία αναφοράς. Βιβλία για τους µαθητές- όταν και αν- 
αποκτούνται µε ιδιαίτερη δυσκολία και σε µικρό αριθµό. Μόλις τα τελευταία 
σχολικά έτη χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα βιβλία του Π.Ι. και του ΚΕ.∆.Α. για 
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς µαθητές.  

Μέσα από την πολύχρονη εµπειρία της δίγλωσσης διδασκαλίας στο 
∆ιαπολιτισµικό Σχολείο Αλσούπολης, συστάθηκε µία συγγραφική οµάδα η οποία 
συνέγραψε, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, δύο εγχειρίδια Ιστορίας (για 
τις τάξεις Γ’ και ∆’) µε διαπολιτισµική προσέγγιση. Πρόκειται στην ουσία για ένα 
απλοποιηµένο εγχειρίδιο παγκόσµιας Ιστορίας µε στόχο ο κάθε µαθητής, από 
οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου, να βρει µέσα σ’ αυτό το βιβλίο ένα σηµείο, µια 
εικόνα, µια λέξη, ένα µύθο από τη χώρα καταγωγής του. Συγχρόνως, οι γηγενείς 
µαθητές, ξεφεύγοντας από τα πλαίσια της ιστορίας όπως ήξεραν το µάθηµα ως 
τώρα, µπορούν να γνωρίσουν στοιχεία για την ιστορία και τη µυθολογία και άλλων 
λαών του κόσµου- αν βεβαίως το υλικό χρησιµοποιηθεί από το σύνολο της τάξης. 
Έχουν ληφθεί υπ’ όψιν - όσο ήταν δυνατόν – οι λαοί που έχουν σχέση µε τις 
οµάδες των µαθητών της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (Ιλλυρία, Σκυθία, Αµερική, 
Αυστραλία, Προϊστορική Ευρώπη, Κίνα, Ιαπωνία, Αφρική, κ.ά.) 

Χρονολογικά το πρώτο µέρος αρχίζει από τις απαρχές του κόσµου, την 
εµφάνιση των φυτών και των ζώων και φτάνει περίπου ως το 1200 π. Χ.. Το 
δεύτερο µέρος καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1200 π. Χ. ως περίπου το 146 
π.Χ. µε µια σύντοµη αναφορά στη Ρωµαϊκή Ιστορία. Σηµαντικό µέρος κατέχει η 
ελληνική ιστορία συµπεριλαµβάνοντας κι εδώ εµβόλιµα την ιστορία άλλων λαών 
στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Καταβλήθηκε προσπάθεια να συµπεριληφθούν 
στοιχεία για όλα τα µέρη της γης – γνώσεις ιστορικές, µύθοι, παροιµίες, ρητά.  

Στο βιβλίο της Τρίτης συµπεριλαµβάνεται µια εκτενής περιγραφή των 
πρώτων εκατοµµυρίων και εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων της προϊστορίας ως το 
5.000 π.Χ. περίπου. Η οργάνωση της ύλης παραπέµπει στο εγχειρίδιο του 
Οργανισµού, στην αρχική του µορφή, το οποίο περιελάµβανε µία εκτενή µελέτη 
της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου στην Παλαιολιθική και στη Νεολιθική εποχή 
καθώς και στην Εποχή του χαλκού. Αυτή η εισαγωγή ανθρωπολογικών θεµάτων, 
όπως διαφαίνεται σε αρχικό, πιλοτικό στάδιο, υπηρετεί την εµπέδωση βασικών 
αρχών της διαπολιτισµικότητας. Σκοπός ήταν η τοποθέτηση των γεγονότων 
στο χρόνο να επιτυγχάνεται µε τη λογική-ιστορική διαδοχή αιτίων και 
αποτελεσµάτων. Αυτή όµως η αιτιακή σχέση είναι η ζωντανή γνώση της 
ιστορίας. 

Ζωντανές, λειτουργικές γνώσεις είναι εκείνες που βοηθούν το παιδί να 
αναπτύξει ένα συνολικό αντιληπτικό σύστηµα για να ερµηνεύσει τον κόσµο. 
Ζωντανές, λειτουργικές γνώσεις είναι εκείνες που συσχετίζονται µε τα προσωπικά 
βιώµατα και τις εµπειρίες του παιδιού. Τέτοιες γνώσεις θα βρούµε στην ιστορία των 
πρώτων ανθρώπων. Ο άνθρωπος είναι οικείος και συγκεκριµένος. Οι άνθρωποι 
όλων των εποχών (και όλων των περιοχών) έχουν κάτι κοινό µεταξύ τους και 
εποµένως και µε τους σύγχρονους «διαφορετικούς (;) µεταξύ τους» µαθητές: 
κάποιες απλές, θεµελιακές ανάγκες. Σε αυτό το σηµείο τα δεδοµένα της 
εξελικτικής ανθρωπολογίας «αγγίζουν» τα µικρά παιδιά. Η εξασφάλιση τροφής και 
νερού, η ανάγκη για ασφάλεια, η ικανότητα αυτό-προστασίας και αντιµετώπισης 
δυσµενών συνθηκών, η δυνατότητα αναπαραγωγής, η ανάγκη για δύναµη και 
κυριαρχία, για ανέσεις, για γνώσεις και επικοινωνία και η ανάγκη για αξιοπρέπεια, 
αναγνώριση και ελευθερία είναι ανάγκες οικείες και συγκεκριµένες ∆εν είναι 
βέβαια οι µόνες ανάγκες, αλλά είναι βέβαιο ότι τα παιδιά εύκολα µπορούν να 
καταλάβουν ότι οι άνθρωποι οποιασδήποτε εποχής είχαν τις ανάγκες αυτές και 
αγωνίζονταν να τις ικανοποιήσουν, γιατί αυτές είναι και δικές τους ανάγκες. Η 
πορεία της εξέλιξης παρουσιάζεται στα παιδιά ως µια αλυσίδα, µια σειρά αιτίων και 
αποτελεσµάτων, ένας συνεχής αγώνας ικανοποίησης αναγκών. 

Τα εγχειρίδια αυτά συνοδεύονται – σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό- από 
δίγλωσσα τεύχη-βοηθήµατα που περιέχουν τη µετάφραση τυχόν αγνώστων 
λέξεων και όρων στη µητρική γλώσσα του µαθητή. Παρατίθεται και ο βασικός 
τύπος ενώ µία σηµαντική λέξη-κλειδί παρουσιάζεται ως οικογένεια λέξεων µε τα 
παράγωγά της. Στο βοήθηµα περιλαµβάνονται µύθοι ή στοιχεία µικροϊστορίας, 
µεταφρασµένα στη µητρική γλώσσα για περαιτέρω χρήση ή προσωπική µελέτη. 



Αυτά τα κείµενα συνεισφέρουν στην ενίσχυση της µητρικής γλώσσας, ενός θεσµού 
που αν και νοµοθετηµένος, δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά ελάχιστα. Η ευελιξία των 
εγχειριδίων αυτών έγκειται στο ότι το βιβλίο του µαθητή, ως βιβλίο αναφοράς, έχει 
τη δυνατότητα να λειτουργήσει παράλληλα και ακόµη και µέσα σε µία κανονική 
τάξη γιατί καθιστά το µαθητή αυτόνοµο. 

Οι αρχικοί στόχοι της συγγραφικής οµάδας- όπως είχαν διαµορφωθεί µέσα 
από τους διάχυτους προβληµατισµούς του σχολικού χώρου- περιελάµβαναν και 
αντίστοιχα βιβλία για το µάθηµα των Θρησκευτικών. Οι λεπτοµέρειες ως προς το 
σχεδιασµό τους τέθηκαν υπό µελέτη, αλλά κανείς, όπως φαίνεται, δεν «αγγίζει» 
ευαίσθητα θέµατα · κανείς δεν επιθυµεί ή ίσως δεν τολµά! 

Οι µόνοι που καλούνται πάντα να διαπραγµατευθούν όλα τα θέµατα- µε 
όποιο τρόπο µπορούν και µε όποια εφόδια τους παρέχονται- είναι οι δάσκαλοι µέσα 
στην τάξη. 

Μέχρι σήµερα δε διαθέτουµε επιστηµονικά έγκυρα στοιχεία για τα Σχολεία 
Παλιννοστούντων, ενώ το νέο θεσµικό πλαίσιο αφήνει βασικά ερωτήµατα για τη 
λειτουργία των σχολείων αυτών (∆ιαπολιτισµικής) αναπάντητα[1]. Τα µαθήµατα 
των Θρησκευτικών και της Ιστορίας θεωρούνται συνήθως ως “δευτερεύοντα” 
µαθήµατα στο άτυπο, “κρυφό” αναλυτικό πρόγραµµα των τάξεων µε µεγάλο 
ποσοστό αλλοδαπών µαθητών. Ιδιαίτερα, δε στα ∆ιαπολιτισµικά ∆ηµοτικά σχολεία, 
σε συνδυασµό µε τα θέµατα των εθνικών εορτών, της πρωινής προσευχής και του 
εκκλησιασµού, αποτελούν ένα µόνιµο πεδίο προβληµατισµού και αµφισβητήσεων. 
Αντιµετωπίστηκαν αυτά τα θέµατα µετά το νόµο 2413/96 της ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης; Πώς διαπραγµατεύονται οι εκπαιδευτικοί καθηµερινά τα προβλήµατα 
που προκύπτουν;  

Μία διαπολισµική προσέγγιση του µαθήµατος της Ιστορίας πλαισιωµένης µε 
µύθους από όλον τον κόσµο – µια πραγµατικά πολυεθνική-πολυπολιτισµική µατιά 
στην Ιστορία, χωρίς δογµατικές αφετηρίες, κρίνεται απαραίτητη. Στο Σχολείο 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές 
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η παραδοσιακή µεθοδολογική 
προσέγγιση ήταν γεγονοκεντρική και χρονολογική, η διδασκαλία γινόταν µετωπικά 
και η οργάνωση ήταν δασκαλοκεντρική. Το σχολικό βιβλίο ήταν η αρχή και το 
τέλος, ήταν το «βιβλίο-αυθεντία». Η αδυναµία παρακολούθησης του βιβλίου του 
Οργανισµού εξαιτίας του επιπέδου γλωσσοµάθειας των αλλόφωνων µαθητών 
αποτέλεσε το ερέθισµα για την αναζήτηση µιας άλλης διαδικασίας. Η διαδικασία 
αυτή περιλαµβάνει τη χρήση ιστορικής γραµµής, διαθεµατικές συγκρίσεις και 
περιβαλλοντικές παρατηρήσεις, τη χρήση κινούµενων σχεδίων, πολλών βιβλίων, 
εικόνων και ταινιών στο video, εργασία σε project, επισκέψεις σε µουσεία, 
παιχνίδια και περιγραφές από την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, 
δραµατοποίηση η οποία ανάγεται σε ύψιστο εκπαιδευτικό εργαλείο. Ο όρος 
ενσυναίσθηση[2] (empathy) στη διδακτική παραπέµπει σε δεξιότητες που αποκτά ο 
µαθητής, ώστε να βοηθείται να προσεγγίζει µε το συναίσθηµα και τη φαντασία του 
βασικά εσωτερικά στοιχεία του υλικού που µελετά. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται 
στη φαντασιακή προβολή του εαυτού µας µέσα στη χρονική στιγµή που 
εξετάζουµε. Ο πλουραλισµός και ο σεβασµός του διαφορετικού που διαπνέουν τη 
∆ιαπολιτισµική Αγωγή προσδίδουν στα παιδιά µεγαλύτερη ελευθερία και άνεση να 
κινούνται µέσα στο χωρόχρονο, ν’ αντιλαµβάνονται τόσο διαφορετικές συνθήκες 
ζωής και να παίζουν ρόλους εµπνευσµένους από το µακρινό παρελθόν του 
ανθρώπου. 

Είτε ο εκπαιδευτικός έχει ειδικό διδακτικό υλικό, είτε όχι, µπορεί να 
εµπλουτίσει το γνωστικό αντικείµενο µε στοιχεία των πολιτισµών των εθνικών 
οµάδων που εκπροσωπούνται στην τάξη. Στόχος είναι η ανάδειξη των θετικών 
στοιχείων κάθε κουλτούρας, η ανάδειξη ενός “ενδιαφέροντος άλλου’’ τον οποίο 
αναγνωρίζει το σύνολο της τάξης, κατανοεί και αποδέχεται. Φωτογραφίες των 
παιδιών στον παγκόσµιο χάρτη, µερικά βελάκια που ξεχωρίζουν κι άλλες χώρες, 
παρουσιάσεις διαφόρων εθνικών συµβόλων µέσα σε Σχέδια Εργασίας ή ατοµικά 
φύλλα που ν’ αφορούν τους µύθους, τις παραδόσεις, τις εθνικές εορτές, την 
ιστορία “των άλλων”. Είναι απλό καθώς τα καινοτόµα προγράµµατα των 
τελευταίων ετών παρέχουν το σχολικό χρόνο και την ευκαιρία στον 
ευαισθητοποιηµένο εκπαιδευτικό να λειτουργήσει ευέλικτα. Κι είναι αυτή η τόσο 
απλή γνωριµία που οδηγεί στην κατανόηση και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας. Και τότε η διαφορετικότητα γίνεται οικεία και ο 
αλληλοσεβασµός φαντάζει εφικτός κι όχι ουτοπικός.  



Η φιλοσοφία της διαθεµατικής προσέγγισης καθώς και η εφαρµογή της στην 
πράξη προσδίδουν στον εκπαιδευτικό επιπλέον µεθοδολογικά εφόδια και την 
απαραίτητη ευελιξία ώστε ν’ αναπτυχθεί διδακτικά προς την υιοθέτηση και διάχυση 
της διαπολιτισµικής θεώρησης στο σύνολο του έργου του.  

Το µάθηµα των Θρησκευτικών, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής, 
διδάσκεται στα ∆ιαπολιτισµικά Σχολεία όπως προβλέπει ο νόµος και σύµφωνα µε 
ό,τι ισχύει και για όλες τις σχολικές µονάδες της χώρας. ∆εν υπάρχει καµία ειδική 
ρύθµιση µετά το νόµο 2413/96 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1999 που να δίνει 
τη δυνατότητα στα ∆ιαπολιτισµικά Σχολεία να χειρισθούν τα θέµατα των Εθνικών 
εορτών, της πρωινής προσευχής και του Εκκλησιασµού σύµφωνα µε τη σύσταση 
του µαθητικού πληθυσµού. Το νοµικό κενό παραµένει. Οι αρµοδιότητες του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων υπόκεινται σε συνεχή αµφισβήτηση, ενώ αποφάσεις τόσο 
σηµαντικές λαµβάνονται µε µεγάλη δυσκολία – αν λαµβάνονται. Καµία νοµοθετική 
ρύθµιση δεν επιτρέπει στη διαπολιτισµική σχολική µονάδα να διαπραγµατευθεί 
ουσιώδη αλλά λεπτά ζητήµατα. 

Είναι ενδιαφέρον στο σηµείο αυτό να γίνει µια αναφορά στα θρησκεύµατα 
των µαθητών του ∆ιαπολιτισµικού Σχολείου της Αλσούπολης κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά 2003-2004. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο σχολείο αυτό 
φοιτούσαν για πολλά χρόνια Έλληνες παλιννοστούντες µε δεδοµένη την Ορθόδοξη 
Χριστιανική τους ταυτότητα στο σύνολό τους. Οι εξαιρέσεις ήταν λίγες και 
αφορούσαν κυρίως παιδιά προσφύγων. Η τωρινή εικόνα διαφέρει κατά πολύ... 
Αναλυτικά: σε σύνολο 148 µαθητών οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι 48, οι 
Χριστιανοί Καθολικοί 48, οι Χριστιανοί ∆ιαµαρτυρόµενοι 4, οι Χριστιανοί 
Πεντηκοστιανοί 13, οι Χριστιανοί Αγγλικανοί 2, οι Χριστιανοί Ευαγγελιστές 1, οι 
Χριστιανοί που δήλωσαν απλώς Χριστιανοί 4, οι Μουσουλµάνοι 20, οι Μάρτυρες 
του Ιεχωβά 4, αυτοί που δεν δήλωσαν ή είναι αβάφτιστοι 3 και τέλος ένας µαθητής 
πρόσφυγας από το Θιβέτ, Βουδιστής, ο οποίος, αν και εγγεγραµµένος, δεν 
παρουσιάστηκε εφέτος. 

Ως προς τη διαπραγµάτευση του γνωστικού αντικειµένου των Θρησκευτικών, 
οι προβληµατισµοί όπως διαµορφώθηκαν µέσα στο σχολικό χώρο συνοψίζονται 
στα παρακάτω σηµεία: α) ιστορικοποίηση» του µαθήµατος των Θρησκευτικών µε 
παράλληλο δανεισµό της διδακτικής µεθοδολογίας της Ιστορίας, β)κατάλληλοι 
χειρισµοί κατά τη χρήση των εγχειριδίων του Οργανισµού που περιλαµβάνουν 
γενικεύσεις, αφαιρέσεις κεφαλαίων και επιλογή των ενοτήτων που προάγουν την 
ηθική και τις πανανθρώπινες αξίες, γ)µελέτη και παρουσίαση των κοινωνικών 
θρησκευτικών δρώµενων που σχετίζονται µε τη θρησκεία κάθε λαού και 
δ)αναλύσεις µε βάση την επιστήµη της Συγκριτικής Θρησκειολογίας και αναζήτηση 
κοινών στοιχείων – αρχών τα οποία περιέχονται στα δόγµατα και τα θρησκεύµατα 
του µαθητικού πληθυσµού. Τα σηµεία αυτά αφορούν τη διδασκαλία στο σύνολο 
της τάξης και όχι σε ένα µέρος της µε τους υπόλοιπους µαθητές (πόσους; την 
πλειοψηφία;)να βρίσκεται εκτός λόγω απαλλαγής. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να 
δοθεί στο τρίτο από τα παραπάνω σηµεία που αφορά την πολιτισµική, λαογραφική 
έκφραση της θρησκείας. Μέσα από projects οι µαθητές παρουσιάζουν τις εµπειρίες 
τους, τις χώρες τους, τον εαυτό τους. Ο κοινωνικός και λαογραφικός χαρακτήρας 
αυτής της προσέγγισης θα κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών και θα 
προάγει αυτές τις ίδιες τις αρχές της διαπολιτισµικότητας. Κατά συνέπεια η 
πρόταση αυτή αφορά τον επαναπροσδιορισµό του στόχου του µαθήµατος: αντί για 
τη διδασκαλία του δόγµατος, οι ίδιοι οι στόχοι της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής. 
Καθίστανται τότε τα Θρησκευτικά ένα όργανο συνοχής του σχολείου, το κεντρικό 
µάθηµα που ενώνει τους µαθητές αντί να τους χωρίζει! Από την άλλη µεριά, οι 
στόχοι της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής δε θα ήταν δυνατό να µεταβληθούν 
αναφορικά µε τους Χριστιανούς Ορθόδοξους µαθητές. Είναι δυνατό να 
επιτευχθούν µέσα από παράλληλη ή συνεργατική διδασκαλία, ξεχωριστή ώρα ή 
διαφορετική οµάδα εργασίας· διευθετήσεις απλές αν το σχολικό πρόγραµµα 
συντάσσεται µε ευελιξία και διάθεση για εύρεση λύσεων. Απαραίτητη δε 
προϋπόθεση είναι η ίδια η σχολική µονάδα να θέτει στόχους και ν’ αξιολογεί το 
έργο της συνυπολογίζοντας την ποσοστιαία εκπροσώπηση των διαφόρων 
δογµάτων και θρησκευµάτων. 

Η διαφορετικής προσέγγισης διδασκαλία της Ιστορίας και των Θρησκευτικών 
µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη γλωσσική καλλιέργεια των αλλοφώνων 
µαθητών, αλλά το κυριότερο, προσφέρει µια πραγµατική ευκαιρία να αλλάξει το 
κλίµα της τάξης, να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι µαθητές, να γίνει βίωµα η δια-



πολιτισµική προσέγγιση και να προαχθούν εν τέλει οι πανανθρώπινες αξίες του 
αλληλοσεβασµού και της ειρηνικής συµβίωσης. 

Συµπερασµατικά, ο κύριος και απώτερος σκοπός της παρούσας εισήγησης 
είναι η διατύπωση ορισµένων προβληµατισµών οι οποίοι µεταφέρουν την 
«αγωνία» της καθηµερινής πράξης και των συνεπειών του νοµικού κενού. Πιθανόν 
να αποτελέσουν προτάσεις που ν’ αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση µε 
τη ∆ιαπολιτισµική Αγωγή. Όµως η ίδια η σχολική πραγµατικότητα, η παρουσία των 
αλλοεθνών και αλλόθρησκων µαθητών µέσα στις τάξεις, οι επείγουσες ανάγκες 
όλων των µαθητών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών οι οποίοι καλούνται να 
διαπραγµατεύονται συνεχή πολύπλοκα θέµατα και να επιλύουν απτά προβλήµατα, 
διαµορφώνουν µία ξεχωριστή κατάσταση. Κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας και των 
Θρησκευτικών ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τα κοινωνικά 
στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διδακτικές συνήθειές του. Ο εκπαιδευτικός 
καλείται να παρέµβει µε ευαισθησία και ευελιξία στην εκπαιδευτική διαδικασία 
της οποίας είναι και ο ίδιος αδιαχώριστος παράγοντας “προσαρµόζοντάς την στις 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες των 
µαθητών’’.[3] Τα ερωτηµατικά, όµως, είναι πάντα εκεί, διαγράφονται στα λαµπερά 
µάτια των παιδιών. Και τα παιδιά - οι αριθµοί των στατιστικών, οι φορείς των 
“ιδιαιτεροτήτων”– είναι πάντα εκεί, περιµένουν να τους δώσεις την αγάπη σου, όχι 
όµως και τις ιδέες σου, γιατί ιδέες έχουν δικές τους. Είναι οι γιοι και οι κόρες της 
λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Είσαι το τόξο απ’ το οποίο εκτοξεύονται τα παιδιά 
σου σαν ολοζώντανα βέλη. Κάνε, τοξότη, η σαΐτα που στα χέρια κρατάς να 
σηµαίνει χαρά. Καhlil Gibran 
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