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         ΣΟΦΙΑ  ΖΕΡΔΕΛΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ- 

ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Δ.Π.Θ. 

 

 1. Εισαγωγή 

   Τα τελευταία χρόνια είναι χαρακτηριστικός ο αριθµός των ερευνών και των µελετών που 

γίνονται σχετικά µε την ανάπτυξη µεθόδων και αναλυτικών προγραµµάτων για την 

αποτελεσµατικότερη διδασκαλία και εκµάθηση της ελληνικής σε αλλόγλωσσους µαθητές. Το 

ενδιαφέρον ενισχύεται κατά ένα µεγάλο µέρος από τον πολυεθνικό και πολυπολιτισµικό 

χαρακτήρα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου και από την αναγκαιότητα προσαρµογής των 

εκπαιδευτικών στην αντιµετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν από τη διδασκαλία της 

ελληνικής σε µαθητές µε διαφορετικό εθνογλωσσικό και κοινωνικό υπόβαθρο (Σαραφίδου & 

Ζερδελή, 2008). 
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να προτείνει ένα διδακτικό µοντέλο διαθεµατικής 

προσέγγισης µε τη µέθοδο project στη διδασκαλία και εκµάθηση της Νεοελληνικής Γλώσσας, 

εφαρµόζοντας στρατηγικές που αφορούν νέες προσεγγίσεις και σύγχρονες θεωρήσεις στα 

πλαίσια της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα 

εφαρµογής του διαπολιτισµικού µοντέλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως προϋπόθεση 

αφενός, ενίσχυσης των σχέσεων ισοτιµίας και αλληλεπίδρασης διαφορετικών πολιτισµών και 

αφετέρου δηµιουργίας ευκαιριών ενδυνάµωσης της πλουραλιστικής ταυτότητας αλλόγλωσσων 

µαθητών (Γεωργογιάννης, 1997). 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχές και οι στόχοι της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης, προς την κατεύθυνση επίτευξης λειτουργικής διγλωσσίας και ανάπτυξης 

πολυπολιτισµικής ταυτότητας. Τέλος, παραθέτουµε ένα ενδεικτικό παράδειγµα/σχέδιο 

διαθεµατικής εργασίας στη Νεοελληνική Γλώσσα, που εκπονήσαµε την άνοιξη του 2009 σε 

µαθητές της Β’ τάξης του Γυµνασίου Δ. Ε. Σαπών. Η παρέµβαση αυτή είχε στόχο την 

ανάπτυξη όχι απλά ενός βασικού λειτουργικού αλφαβητισµού (basic functional literacy),αλλά 

και ενός κριτικού αλφαβητισµού (critical literacy) µέσα από τη συνεργατική κριτική έρευνα 

(Cummins, 1999), µε προτεραιότητα την προώθηση της διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης 

(intercultural sensitivity) όλων των µαθητών. 

 
2. Η αναγκαιότητα διαπολιτισµικής προοπτικής στην εκπαίδευση ως µέσο 

    ενδυνάµωσης ταυτοτήτων 

 

Η αυξηµένη ετερότητα και η πολιτισµική ποικιλοµορφία σε κοινωνικό επίπεδο επιβάλλουν 

τον επαναπροσδιορισµό και την αναδιαµόρφωση των κοινωνικών δεδοµένων προς ένα νέο 

πολυπολιτισµικό προσανατολισµό αρχών, αξιών και αντιλήψεων. Η διαρκώς αυξανόµενη 

µετακίνηση και επαφή πληθυσµιακών οµάδων στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια 

προσδίδει σ’ αυτήν, σταδιακά, συνεχώς εντονότερα πολυπολιτισµικά χαρακτηριστικά. 

Αυτή η σύγχρονη πραγµατικότητα είναι γεγονός ότι έχει επηρεάσει και τη λειτουργία του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο καλείται να υλοποιήσει στην πράξη το 
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ζητούµενο της κοινωνικής συνοχής και της εφαρµογής των αρχών της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης στη βάση µιας ανοιχτής κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό του επαναπροσδιορισµού των στόχων και των προγραµµάτων της 

εκπαίδευσης, δύσκολα κανείς αµφισβητεί την αναγκαιότητα κατανόησης της πολλαπλότητας 

και της ετερογένειας, καθώς και της υιοθέτησης νέων διδακτικών και διεπιστηµονικών 

µεθόδων διδασκαλίας, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µιας πολυγλωσσικής και 

γενικότερα µιας πολυµορφικής κοινωνίας. Ο  Δαµανάκης (1997) υποστηρίζει ότι «σ’ αυτή τη 

µεταβατική και κρίσιµη περίοδο αλλαγής, η ανάπτυξη µιας διαπολιτισµικής οπτικής που να 

προάγει µια ενοποιητική και όχι αφοµοιωτική αντίληψη της «ισότητας εν διαφορά» αποτελεί 

την καταλληλότερη εκπαιδευτική προοπτική». Επίσης, τονίζει χαρακτηριστικά ότι η 

διαπολιτισµική προσέγγιση εξασφαλίζει τη διαπολιτισµική αγωγή όλων των µαθητών, η οποία 

προϋποθέτει την ισοτιµία των πολιτισµών, την ισοτιµία του µορφωτικού κεφαλαίου µαθητών 

διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. 

Σύµφωνα µε τον Cummins (1999), το σχολείο συνιστά τον ιδανικό χώρο για την 

«ενδυνάµωση» των µαθητών. Η διαπραγµάτευση των ταυτοτήτων των µαθητών αφορά 

καταρχάς το γλωσσικό, κοινωνικό και ευρύτερα το πολιτισµικό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, η 

έννοια της διαπραγµάτευσης σχετίζεται µε τη διαδικασία της διαλεκτικής σχέσης, η οποία 

αναπτύσσεται µεταξύ των µαθητών και µεταξύ των µαθητών και του εκπαιδευτικού µέσα στη 

σχολική αίθουσα, µε απώτερο στόχο την αναγνώριση, την αποδοχή, την κριτική επιβεβαίωση 

και τον εµπλουτισµό της γλωσσικής, κοινωνικής και πολιτισµικής εµπειρίας, την οποία ο 

καθένας µεταφέρει στο σχολείο. Όταν η αναπτυσσόµενη αυτεπίγνωση των µαθητών 

επιβεβαιώνεται και διευρύνεται µέσα από τις σχέσεις τους µε τους δασκάλους, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να καταβάλλουν προσπάθεια για µάθηση και να συµµετέχουν 

ενεργά στη διδασκαλία. Οι σχέσεις αυτές αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευτικών, µαθητών 

και γονέων και η αποδοχή της ταυτότητας των µαθητών και της κοινότητάς τους µπορούν να 

οδηγήσουν σε ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και των µαθητών. 

 

3. Στόχοι της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης- Βασικές έννοιες, απόψεις και 

προοπτικές 

 

    Πρωταρχικός στόχος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων 

όλου του µαθητικού δυναµικού, που θα συµβάλει στην εποικοδοµητική συµβίωση σε ένα 

πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Επιδιώκει την αποδοχή, το σεβασµό του διαφορετικού, την 

αναγνώριση της πολιτισµικής του ταυτότητας, µέσα από µια καθηµερινή προσπάθεια διαλόγου, 

κατανόησης και συνεργασίας. Έχει επίσης σαν στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων και του 

αποκλεισµού και την παρεµπόδιση καλλιέργειας στερεοτύπων και προκατάληψης απέναντι σε 

πρόσωπα και πολιτισµούς (Μιχάλης, 2003). 

Ο Helmut Essinger ορίζει τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ως την παιδαγωγική απάντηση 

στα προβλήµατα διαπολιτισµικής φύσης, τα οποία ανακύπτουν σε µια  πολυεθνική κοινωνία. 

Κατά τον Essinger (1988), το διαπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης διέπεται από τέσσερις 

βασικές αρχές: 

1. την ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των προβληµάτων των άλλων και της 

διαφορετικότητάς τους 

2. την αλληλεγγύη, η οποία ως βασικός στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να καλλιεργεί 

µια συλλογική συνείδηση που θα υπερβαίνει τα όρια των οµάδων, των φυλών και των 

κρατών και να παραµερίζει την κοινωνική αδικία και ανισότητα 

3. το διαπολιτισµικό σεβασµό, που µπορεί να επιτευχθεί µε ανοίγµατα στους άλλους 

πολιτισµούς και πρόσκληση στους άλλους να συµµετέχουν στο δικό µας πολιτισµό 
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4. την εναντίωση στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης, που σηµαίνει εξάλειψη των εθνικών 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων, για να µπορέσουν οι διαφορετικοί λαοί να ανοίξουν 

διάλογο και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους  (Γεωργογιάννης, 1997). 

    Ο Baker (1993) θεωρεί ως βασικές αρχές διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τις ακόλουθες: 

1. ισότητα ατόµων ανεξαρτήτως γλώσσας και κουλτούρας 

2. ισότητα ευκαιριών ανεξαρτήτως εθνικής, πολιτιστικής ή γλωσσικής προέλευσης 

3. απαλοιφή τυχόν διακρίσεων 

4. αποφυγή ρατσιστικών απόψεων 

5. αποφυγή πολιτιστικών στερεοτύπων 

6. ευαισθητοποίηση των µειοψηφουσών πολιτισµικών οµάδων ως προς τη δική τους 

κουλτούρα 

7. συµµετοχή των γονέων στην πολιτισµική αγωγή των παιδιών τους (Μπατσαλιά & 

Σελλά- Μάζη, 2003). 

     Όπως υποστηρίζει ο Μάρκου (1997), γενικός στόχος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

αποτελεί η δηµιουργία προϋποθέσεων διαπολιτισµικής επικοινωνίας και η επικοινωνιακή 

διαδικασία δόµησης των ατοµικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Ο Μάρκου, επίσης, ορίζει το 

διαπολιτισµικό µοντέλο ως µια «διαλεκτική σχέση, διαδικασία αναγνώρισης και συνεργασίας 

ανάµεσα σε άτοµα εθνικών /µεταναστευτικών οµάδων» (Παπαγιάννη & Ρέππα, 2009). 

      Ο Νικολάου (2005), παραθέτοντας γενικές αρχές της διδακτικής, κάνει λόγο για την 

παιδαγωγική της ένταξης, την οποία ορίζει ως « το σύνολο των θεωρήσεων και των 

πρακτικών, που αποσκοπούν στο σεβασµό και την αναγνώριση της ετερότητας και στην 

παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων σε όλους για ισότιµη συµµετοχή στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι». Παράλληλα, µέσα από ένα διαπολιτισµικό πρίσµα, διατυπώνει το αίτηµα για τη 

συγκρότηση ενός « Σχολείου για όλους», ενός τόπου ιδανικού για την άρση των στερεοτύπων 

και των προκαταλήψεων κατά του διαφορετικού «Άλλου». Οι Παλαιολόγου και Ευαγγέλου 

(2003), τονίζουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας από την πλευρά του 

δασκάλου µε άτοµα και φορείς για τη στήριξη των αλλόφωνων µαθητών του και επισηµαίνουν 

ότι ο δάσκαλος οφείλει να αναπτύσσει την αποδοχή και την ενσυναίσθηση απέναντι στους 

µαθητές του, κατανοώντας και τις δικές τους πολιτισµικές αξίες και κώδικες επικοινωνίας. 

Ο Γεωργογιάννης (1997), τέλος, εξετάζοντας αναλυτικά τα εκπαιδευτικά µοντέλα 

µειονοτικών µαθητών και µετακινούµενων πληθυσµών, χαρακτηρίζει το διαπολιτισµικό 

µοντέλο ως «ολοκληρωµένο µοντέλο εκπαίδευσης, που λαµβάνει υπόψη πάνω απ’ όλα την 

αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης και της αµοιβαίας συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα 

διαφόρων µεταναστευτικών οµάδων και έχει ως στόχο τη δηµιουργία ανοιχτών κοινωνιών, 

που θα χαρακτηρίζονται από ισονοµία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή». 

 

 

4. Ανάπτυξη λειτουργικής διγλωσσίας κατά την εκµάθηση της Ελληνικής ως Γ2 

σε τάξεις συµφοίτησης 

 

   Για τους δίγλωσσους µαθητές η διδασκαλία της ελληνικής είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 

τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων στο σχολείο. Η Σκούρτου (2004) 

υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να οικοδοµηθεί µια τέτοια µαθησιακή συνθήκη, που να 

ενθαρρύνει και να αξιοποιεί την προηγούµενη γλωσσική και πολιτισµική γνώση στη διαδικασία 

κατανόησης και δηµιουργίας νοήµατος στη γλώσσα-στόχο. Σύµφωνα µε την αρχή της 

αλληλεξάρτησης των γλωσσών, η προώθηση των δεξιοτήτων στη δεύτερη γλώσσα είναι πιο 

αποτελεσµατική, όταν αυτή γίνεται µέσω της διδασκαλίας στην πρώτη γλώσσα (Cummins, 

1999). Το µάθηµα της γλώσσας, εξάλλου, θα πρέπει να δοµείται έτσι ώστε το περιεχόµενο να 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των µαθητών που προέρχονται από 
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διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα. Έτσι δεν θα αντιµετωπίζουν µε αδιαφορία τα κείµενα 

ή τους γλωσσικούς κανόνες που διδάσκονται, κάτι που θα λειτουργούσε ανασταλτικά ως προς 

το σκοπό του ίδιου του µαθήµατος (Κούρτη- Καζούλλη, 2000). Τέλος, οι διδακτικές 

δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν την αυθόρµητη και ενεργητική συµµετοχή των µαθητών 

σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις µέσα σε πλαίσια πραγµατικών επικοινωνιακών 

συνθηκών, συµβάλλουν στην ταχύτερη και ευχερέστερη εκµάθηση της Γ2 (Μήτσης 1998, 

Γεωργογιάννης 2010).  

 

5. Η Διαθεµατικότητα στη Ν. Γλώσσα 

  Η εισαγωγή καινοτοµιών στο σχολείο και ο διαθεµατικός προσανατολισµός του Νέου 

Διαθεµατικού Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) επαναπροσδιορίζουν και το 

µεθοδολογικό διδακτικό πλαίσιο, καθιστώντας επιτακτικό το αίτηµα για περισσότερο 

οµαδικές και συνεργατικές πρακτικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε ενότητα όλων των 

γνωστικών αντικειµένων, όπως προβλέπει το Α.Π.Σ., προτείνονται και συγκεκριµένα σχέδια 

εργασίας για τη διαθεµατική προσέγγισή της (Νικολάου, 2005).  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή και στο µάθηµα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας της διαθεµατικής προσέγγισης (cross-curricular approach), η 

οποία συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση του µαθήµατος (Φωτίου & Σουλιώτη, 

2009 ). 

Η γλώσσα, ως κατεξοχήν διαθεµατικό και διεπιστηµονικό αντικείµενο, προσφέρεται για την 

άσκηση όλων των µαθητών στη συνολική, «ολιστική» ανάγνωση θεµάτων ή εννοιών, που 

συνάγονται από τη µελέτη κειµένων, τα οποία περιλαµβάνονται σε ένα ευρύ φάσµα θεµατικών 

ενοτήτων- αξιοποιώντας παράλληλα τη «διαφορετικότητα» του πολιτισµικού και µορφωτικού 

κεφαλαίου των µαθητών (Αργυροπούλου &  Κατσιµπάρδης, 2006).    

     Επιπλέον µε τη διαθεµατικότητα επιδιώκεται: 

� Η παραγωγή πολυτροπικών κειµένων 

� Η κατανόηση των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων µέσα από τη χρήση τους 

(λειτουργική χρήση της γλώσσας) και 

� Η εµπέδωσή τους µέσα από δραστηριότητες (σχέδια εργασίας/projects). 

 

 6. Σχέδιο  Εργασίας (PROJECT) 

       Σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε µέχρι πριν λίγα χρόνια σχετικά µε τη διδακτική 

µεθοδολογία των Αναλυτικών Προγραµµάτων, τα οποία είχαν σχεδόν αποκλειστικά 

υιοθετήσει  παραδοσιακές προσεγγίσεις στη διδακτική διαδικασία, τα σχέδια εργασίας 

(projects) κερδίζουν ολοένα και περισσότερο την αποδοχή των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 

Σύµφωνα µε τον Νικολάου (2005), η µέθοδος project αναφέρεται σε ένα σύνολο 

στρατηγικών, που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να καθοδηγούν τα παιδιά στη µελέτη 

σηµαντικών θεµάτων διαµέσου της ερευνητικής µεθόδου. Η σωστή εφαρµογή του project 

έχει ως συνέπεια την παρώθηση και την ενεργή συµµετοχή των µαθητών µε τη δηµιουργική 

αξιοποίηση των γνώσεων και των δυνατοτήτων τους.  
 

Παράλληλα, η εφαρµογή του σχεδίου εργασίας κατά την εκπόνηση των διαθεµατικών 

εργασιών προτιµήθηκε, διότι το project αποτελεί µία διδακτική προσέγγιση που: 

 

1. Έχει ως αφετηρία τα ερωτήµατα των µαθητών  

2. Αξιοποιεί παράλληλα όλα τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος (Frey, 1998) 

3. Προωθεί την οµαδοσυνεργατική µέθοδο  
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4. Εστιάζεται στην απόκτηση της γνώσης µε βιωµατικές µεθόδους. O Χρυσαφίδης(2000) 

υποστηρίζει ότι στηρίζεται στις ανάγκες και τα βιώµατα των παιδιών  και για το λόγο 

αυτό ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τη Βιωµατική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία  

5. Συµβάλλει στην ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου, µέσω του οποίου οι 

αλλόγλωσσοι µαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και επιτυγχάνουν ευκολότερα την 

ένταξή τους στην οµάδα, στην οποία συνεισφέρουν και γίνονται αποδεκτοί (Νικολάου, 

2000) 

 Η υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας ακολουθεί µια σειρά από στάδια-φάσεις, που τα όριά 

τους µερικές φορές δεν είναι απολύτως ευκρινή. Ως τέτοια στάδια, µε τη σειρά που συνήθως 

υλοποιούνται, παραθέτουµε τα εξής:  

 

1.     Αφόρµηση 

2.     Ανάλυση του θέµατος 

3.     Καθορισµός στόχων και δραστηριοτήτων 

4.     Κατανοµή- επιµερισµός έργου σε οµάδες εργασίας 

5.     Διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

        

     Συλλογή δεδοµένων: 

� Βιβλιοθήκη και Διαδίκτυο 

� Βίντεο και CD 

� Επιτόπια Παρατήρηση 

� Συνέντευξη 

       Επεξεργασία δεδοµένων 

� Αναλύσεις και ταξινοµήσεις δεδοµένων 

� Πιθανά συµπεράσµατα  

6. Ενδο-οµαδικός προγραµµατισµός θέµατος 

� Διάρκεια σχεδίου εργασίας 

� Επιµέρους φάσεις (Ματσαγγούρας, 2006). 

7.  Διαδικασίες συντονισµού  

8.  Σύνθεση τελικού έργου  

9.  Παρουσίαση συµπερασµάτων 

10. Αξιολόγηση 

 

7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Παραθέτουµε στη συνέχεια ένα παράδειγµα προσέγγισης της 3ης ενότητας της Ν.Ε. Γλώσσας 

από µαθητές της Β΄ τάξης, µε την εκπόνηση  διαθεµατικής εργασίας , για την οποία 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος project. Τα παιδιά εργάστηκαν µε εξαιρετικό ζήλο και προθυµία, 

καθώς το θέµα που επεξεργάστηκαν ήταν ενδιαφέρον και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

ήταν διαφορετική σε σχέση µε τον τρόπο που δούλευαν συνήθως. Θεωρούµε ότι η 

προσπάθειά τους ήταν συγκινητική και η ανταπόκρισή τους αξιοσηµείωτη, εάν λάβουµε υπόψη 

τις τεράστιες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά στη χρήση της Ν.Ε. τόσο στον 

προφορικό, όσο και στο γραπτό λόγο.         

 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: « Η φιλία των ανθρώπων : από το παρελθόν στο 

παρόν». 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

  Αφορµή για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος αποτέλεσε το ενδιαφέρον και η 

ευαισθητοποίηση των µαθητών του σχολείου µας πάνω στο θέµα της φιλίας, δεδοµένης της 

ιδιαιτερότητας του συγκεκριµένου σχολείου ως διαπολιτισµικού, όπου συνυπάρχουν 

διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες µαθητών. Η επιλογή, εποµένως, του θέµατος είχε σαν 
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στόχο να καταδείξει ότι οι σχέσεις φιλίας, σεβασµού και αλληλοκατανόησης µεταξύ τους 

οδηγούν στην ενδυνάµωση τους. 

    Ο Γκόβαρης (2001) τονίζει χαρακτηριστικά ότι στο επίπεδο της σχολικής µάθησης 

ενδείκνυται η πυκνότερη αναφορά στις γνώσεις των παιδιών που σχετίζονται µε τα δρώµενα 

στο βιόκοσµό τους. Οι κανονιστικές πεποιθήσεις των µαθητών, οι ηθικές συγκρούσεις και οι 

διαφορές µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο καθηµερινής µάθησης, διατύπωσης 

διαδικαστικών αρχών για την επίλυση των αντιπαραθέσεων και σταδιακής σύνθεσης στάσεων 

και στόχων των πολιτισµικών οµάδων.  

  

� ΑΦΟΡΜΗΣΗ 

Α. Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ, 

που αναπτύχθηκε µε τους µαθητές, κατά  τη διδασκαλία των εισαγωγικών κειµένων της 

τρίτης ενότητας του βιβλίου της Ν. Γλώσσας. 

Β. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ συγκρουσιακών  καταστάσεων  µεταξύ µαθητών στο χώρο του σχολείου 

και η αναφορά στις συγκεκριµένες ανάγκες και τα προβλήµατά τους στο σχολικό περιβάλλον. 

� ΣΤΟΧΟΣ 

 Η παρούσα διαθεµατική δραστηριότητα είχε ως στόχο τη σύνταξη µιας απλής εργασίας, που 

θα παρουσίαζε την πορεία της φιλίας µέσα στο χρόνο (από το παρελθόν στο παρόν) 

προβάλλοντας τη διαχρονικότητα της αξίας της στη ζωή των ανθρώπων και ειδικά στις 

σηµερινές ανοµοιογενείς ως προς την εθνοτική προέλευση, τη γλώσσα και τη θρησκεία 

κοινωνίες.1 

Σκοπός µας ήταν να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι οι σχέσεις ντόπιων και αλλοδαπών 

πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπο, ώστε η συνάντησή τους να µην οδηγεί σε συγκρούσεις, 

αλλά στη δηµιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισµών τους (Γκόβαρης, 2001).  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

Επιδιώξαµε οι µαθητές να: 

� Αναπτύξουν την αισθητική τους αντίληψη 

� Διευρύνουν τη φαντασία τους 

� Καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους 

� Προσεγγίσουν ποικίλα γνωστικά αντικείµενα( Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία, 

Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή, Μουσική). 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 6 διδακτικές ώρες 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: 

Χώρος- Χρόνος, Επικοινωνία, Πολιτισµός, Μεταβολή- Εξέλιξη 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίχθηκε στην οµαδοσυνεργατική  µέθοδο. Οι µαθητές 

χωρίστηκαν σε 4 οµάδες. Κάθε οµάδα ανέλαβε να συγκεντρώσει υλικό και να παρουσιάσει µια 

συνθετική εργασία πάνω στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

 

1. Τη φιλία στην πορεία της ιστορίας 

2. Τη φιλία στη σύγχρονη πνευµατική δηµιουργία 

3. Τη φιλία στην καθηµερινή ζωή 

4. Την ύπαρξη ή όχι πραγµατικής φιλίας στις µέρες µας 
 

 
1 «Νεοελληνική Γλώσσα», Β΄ Γυµνασίου, Βιβλίο εκπαιδευτικού,  Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα, 2006. 
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Η Χατζηδάκη (2005) αναφέρει ότι η οµαδοσυνεργατική µέθοδος αποδεικνύεται εξαιρετικά 

χρήσιµη για τους αλλόγλωσσους µαθητές, διότι ενθαρρύνει την εµπλοκή τους στη µαθησιακή 

διαδικασία και ταυτόχρονα καλλιεργεί την αξία της συνεργασίας, αµβλύνοντας τις 

προκαταλήψεις µεταξύ πλειοψηφούσας οµάδας και µειονοτήτων. 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Α΄ΟΜΑΔΑ: Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 Οι µαθητές αυτής της οµάδας συγκέντρωσαν υλικό από ιστορικά κείµενα,από κείµενα της 

αρχαίας ελληνικής γραµµατείας( Οµήρου Οδύσσεια, (Οδυσσέας-Μέντης), Οµήρου 

Ιλιάδα,( Αχιλλέας- Πάτροκλος),  Πλάτωνα (Κρίτων), Αριστοτέλη, Ξενοφώντα (Ο Σωκράτης 

για τη φιλία), Πλούταρχο και από το µάθηµα των Καλλιτεχνικών (πίνακες ζωγραφικής ). Οι 

µαθητές ανέτρεξαν σε σχολικές βιβλιοθήκες, σχολικά εγχειρίδια και στο Διαδίκτυο για τη 

συλλογή του υλικού. Κατά τη φάση της σύνθεσης της εργασίας , δηµιούργησαν δύο αφίσες για 

την τάξη τους. 

• Β΄ΟΜΑΔΑ: Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 Οι µαθητές της οµάδας αυτής ανέλαβαν να µελετήσουν την πορεία της φιλίας στη σύγχρονη 

πνευµατική δηµιουργία. Συγκέντρωσαν υλικό από το χώρο της µουσικής, της λογοτεχνίας και 

του κινηµατογράφου. Στη συνέχεια δηµιούργησαν λεύκωµα, στο οποίο παρέθεσαν έργα της 

σύγχρονης λογοτεχνικής και κινηµατογραφικής παραγωγής. Αξιοσηµείωτο ήταν το 

ενδιαφέρον των παιδιών να συµπεριλάβουν στο λεύκωµα και δικό τους υλικό -κείµενα και 

ποιήµατα- σχετικά µε τη φιλία. Αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια από τα έργα που 

συγκέντρωσαν : 

             Λογοτεχνία 

� EROICA, του Κοσµά Πολίτη 

� Ο Μικρός Πρίγκιπας, του Αντουάν ντε Σεντ Εξυπερύ 

� Η «µυστική παπαρούνα», Η Ζωή εν τάφω, του Στράτη Μυριβήλη 

        Κινηµατογράφος 

� Σινεµά ο Παράδεισος (Τζουζέπε Τορνατόρε) 

� Oliver Twist (Ροµάν Πολάνσκι) κ.α. 

 

• Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

 Η οµάδα αυτή παρουσίασε την αξία της φιλίας στην καθηµερινή ζωή. Οι µαθητές 

συγκέντρωσαν άρθρα από εφηµερίδες, φωτογραφικό υλικό από περιοδικά, 

κόµικς( Αστερίξ-Οβελίξ, Μαφάλντα του Quino), εικόνες και κείµενα, τα οποία συνέθεσαν  

και έφτιαξαν κολάζ- αφίσα για την τάξη τους. 

• Δ΄ ΟΜΑΔΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ Η ΟΧΙ; 

Οι µαθητές αυτής της οµάδας χωρίστηκαν σε δύο υποοµάδες. Με αφορµή συζήτηση που 

έγινε στην τάξη και σχετικό θέµα παραγωγής γραπτού λόγου, η πρώτη υποοµάδα ανέλαβε 

να υποστηρίξει την άποψη ότι σήµερα υπάρχει αληθινή φιλία, παρουσιάζοντας τα 

επιχειρήµατά της και η δεύτερη την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή στις µέρες µας 

απουσιάζει η πραγµατική φιλία( στο σηµείο αυτό παρέπεµψε στο κείµενο «Ο πιστός 

φίλος», του Όσκαρ Ουάιλντ). Τις δύο αντικρουόµενες απόψεις – µε τα επιχειρήµατά τους 

– παρέθεσαν οι µαθητές σε αφίσα- κολάζ για την τάξη τους. 

Τελειώνοντας η κάθε οµάδα τις δραστηριότητές της , παρουσίασε τις εργασίες της στην τάξη.  

  Αποτελέσµατα 

  Ένα από τα βασικά εργαλεία, για να γίνει το περιεχόµενο του µαθήµατος ελκυστικότερο 

είναι η διαθεµατική προσέγγιση, η οποία ενισχύει τη δυνατότητα συµµετοχής όλων των 

µαθητών. Οι µαθητές εργάστηκαν σε οµάδες, αναζήτησαν στοιχεία, συνέλεξαν  πληροφορίες 
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και επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σχετικά µε το θέµα της φιλίας, αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη αποδοχής της  διαφορετικότητας. Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να έρθουν 

σε επαφή µε το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, που η χρήση τους ήταν άγνωστη σε 

πολλούς απ΄αυτούς. Πολλά από τα αλλόγλωσσα παιδιά, που είχαν αδυναµία να εκφραστούν 

στη δεύτερη γλώσσα, µέσα από την παρέµβαση αυτή, εργάστηκαν χωρίς να φοβούνται το 

λάθος, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και διαλόγου. Διαπιστώθηκε ότι µαθητές, που 

παρουσίαζαν µεγάλη αδυναµία στην κατανόηση της Ν. Ελληνικής και πολλές φορές 

επεδείκνυαν αδιαφορία και προβληµατική συµπεριφορά, ανταποκρίθηκαν µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

Ταυτόχρονα, η µέθοδος project προβάλλεται ως η πιο κατάλληλη για την αξιοποίηση της 

προσέγγισης αυτής σε τάξεις µε ανοµοιογενή σύνθεση, καθώς αποδείχθηκε ότι βελτίωσε την 

ποιότητα της µαθησιακής διαδικασίας µέσα από την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων, τη 

δυνατότητα ενεργητικής προσέγγισης της γνώσης και την αξιοποίηση του ιδιαίτερου 

µορφωτικού κεφαλαίου του κάθε µαθητή.  

 

Αντί Επιλόγου 

Διγλωσσία και διαπολιτισµικότητα είναι πραγµατικότητες αναπόσπαστα συνδεδεµένες 

µεταξύ τους, καθώς η γλώσσα δεν λειτουργεί µονάχα ως επικοινωνιακό σύστηµα, αλλά και ως 

φορέας πολιτισµού. 

Η επιτυχής προσαρµογή σε συνθήκες πολυπολιτισµικής συµβίωσης και συνεργασίας 

αποτελεί πρόκληση για την εκπαίδευση, η οποία είναι αναγκαίο να υιοθετήσει κατάλληλες 

στρατηγικές, ώστε να υπερβεί τον µονοπολιτισµικό της προσανατολισµό και να αντιµετωπίσει 

τα νέα µορφωτικά προβλήµατα και δεδοµένα. Το σχολείο, δηλαδή, οφείλει να γίνει χώρος 

βιωµατικής και δηµιουργικής µάθησης µε µαθητοκεντρικό χαρακτήρα. Ένας χώρος, που 

καλείται να δώσει τα απαραίτητα εκείνα εφόδια στα δί-(πολύ)γλωσσα παιδιά, ώστε αφενός να 

αναπτύξουν όλες τις δυνατότητές τους και αφετέρου να ενταχθούν οµαλά, ως ισότιµοι 

πολίτες, στο κοινωνικό τους περιβάλλον (Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη 2003,  Παπαγιάννη & 

Ρέππα 2009).  

Λέξεις- κλειδιά: 

Διαθεµατικότητα, project, διαπολιτισµική εκπαίδευση, Ν. Γλώσσα, οµαδοσυνεργατική 

µέθοδος, πολυπολιτισµικότητα 

 

Παραθέτουµε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγµατα από τις εργασίες των µαθητών - µε όποια 

γραµµατικά ή συντακτικά λάθη έκαναν . Τα κείµενα και τα  ποιήµατα ήταν δικά τους και τα 

συµπεριέλαβαν σε λεύκωµα και αφίσες- κολάζ που έβαλαν στην τάξη τους. 
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