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ΜΑΡΙΑ Μ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ, Σχολική Σύμβουλος 6ης & 11ης Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Π. Ε. Αθηνών 
 
«Για ένα Δημιουργικό Σχολείο Παραγωγικής Διαφοροποίησης: 
Εκπαιδευτικές Συνεπαγωγές» 
 
 

  «Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να διαβάζουν τις λέξεις και τον κόσμο» 
                                                                             Paulo Freire(1985) 

 
Η εκπαίδευση είναι χωρίς αμφιβολία το ισχυρότερο μέσο με το οποίο 

ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος, αλλά και το μέσο με το οποίο 
δημιουργούνται οι κοινωνικές αλλαγές(Πασιαρδής, 2004:37). Το 
εκπαιδευτικό σύστημα μιας κοινωνίας αντανακλά το κοινωνικό σύστημα 
που επικρατεί και ταυτόχρονα είναι η κύρια δύναμη που το συνεχίζει. 
Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα νοούνται ως μικρογραφίες των 
κοινωνικών συστημάτων.  

Παράλληλα, όμως, με την κοινωνιολογική και επικοινωνιακή αλλαγή 
επήλθε αλλαγή στις αξίες και στις αντιλήψεις. Η λέξη - κλειδί που 
χαρακτηρίζει τη διδακτική πρακτική στο σχολείο είναι η εξατομίκευση. Σε 
συνδυασμό με τον όρο εξατομικευμένα αναφέρεται ο όρος: 
διαφοροποίηση, η οποία εκλαμβάνεται ως θετικό ερέθισμα σε έναν κόσμο 
πολιτιστικής, φιλοσοφικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ετερογένειας. Το 
σχολείο αντιπροσωπεύει μια σχολική κουλτούρα στην οποία η 
πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα και η ομαδική συνεργασία αποτελούν τη 
«νόρμα»(Bolz M., Loethmann A., στο Κολιάδης, 2002:16-17).  

Η σύγχρονη σκέψη συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση και την 
αναθεώρηση θεωρητικών επεξεργασιών που αφορούν στη συγκρότηση του 
υποκειμένου, την ταυτότητα και τη διαφορά, τη συνύφανση του λόγου, 
την ιδιότητα του πολίτη, την ηθική και την πολιτική της κοινωνικής 
αλλαγής.  

Η κοινωνική, οικονομική, εκπαιδευτική πραγματικότητα εγκλείει από 
τη μια τη διαφοροποίηση στο ίδιο πολιτισμικό πλαίσιο και από την άλλη, 
την επιδίωξη ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμμεριστούν ο ένας τον άλλο 
μέσω κοινών σημείων αναφοράς. Συγκεκριμένα μέσω σημείων ροής 
πολιτικών δικτύων, ώστε ακόμη κι αν οι άνθρωποι ανήκουν σε 
διαφορετικές πόλεις, κοινωνικές εθνοτικές ομάδες να έχουν πρόσβαση στα 
περιεχόμενα των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών 
δράσεων. 
  O χώρος της εμφάνισης του πολίτη στη δημόσια σφαίρα 
διαστέλλεται και συστέλλεται. Αφορά άλλοτε τη γειτονιά μας, άλλοτε μια 
γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας αλλά και μια δια-περιφερειακή ζώνη 
εντός/εκτός εθνικών συνόρων. Χώροι πραγματικοί ή και εικονικοί που σε 
κάθε περίπτωση συγκροτούν μιαν ανταγωνιστική και μια συνεργατική 
σχέση ανάμεσα σε κέντρο/κέντρα και περιφέρεια/περιφέρειες. Οι χώροι 
αυτοί περιγράφονται από κοινωνικές πρακτικές, οικονομικές και 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, λόγους της διοίκησης, των ανθρώπινων και 
πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτιστικής δημιουργίας και της πολιτισμικής 
ετερότητας(Ιντζίδης, 2005).  
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Στις σύγχρονες κοινωνίες ο στόχος του γραμματισμού των πολιτών 
συνδέεται άμεσα με τις ικανότητές τους να λειτουργούν αποτελεσματικά σε 
διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις και να μην είναι αποκλεισμένοι από 
αυτές(Baynham, 2002). 

Η καταγωγή και η ομιλούμενη γλώσσα συνδέονται άμεσα με εθνικές 
και πολιτιστικές ρίζες και συχνά δε λαμβάνονται υπόψη η πολυπλοκότητα 
των όψεων στην κατασκευή της ταυτότητας και τη διασπορά υβριδικών 
πολιτισμικών μορφωμάτων(Bhabha, 1994). 

Στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και κυρίως της Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και των Επιστημών της Αγωγής, το άτομο -με την έννοια 
της διαδικασίας συγκρότησης του πολιτισμικού περιεχομένου της 
ταυτότητάς του-  αναδύεται ως πεδίο κοινωνικής δράσης και 
διαπραγμάτευσης, αλλά και ως οπτική γωνία ανάλυσης του πολιτισμού. 
Αναπτύσσεται έτσι ένας έντονος διάλογος μεταξύ της ανθρωπολογικής 
θεωρίας και της θεωρίας της εκπαίδευσης για την πολιτισμική 
διαφοροποίηση. 

Κάθε φορά, λοιπόν, οι πολίτες προσδιορίζονται από / και 
προσδιορίζουν το χώρο της παρέμβασής τους, διαμορφώνουν τα ειδικά 
περιεχόμενα της συμμετοχής τους, αναδεικνύουν τις πλευρές της 
ταυτότητάς τους, τους πολλαπλούς ρόλους της συμμετοχής τους. Για κάθε 
πολίτη η συμμετοχή είναι  πολλαπλή και απαιτεί μια σύνθεση ρόλων. Είναι 
διαπραγμάτευση, δράση και ταυτότητα. Είναι πλαίσια διαδικασιών 
παρέμβασης.  
   Έτσι, διαχείριση της διαφοροποίησης στην εκπαίδευση σημαίνει:  

• διαχείριση των πολλαπλών ταυτοτήτων – ρόλων με τους οποίους 
καλούνται οι μαθητές να συμμετέχουν και να ανήκουν στην τάξη 
αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο λ.χ. της γειτονιάς 

• διαχείριση της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής 
διαφοροποίησης 

• διαχείριση των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών 
συνθηκών, που τείνουν είτε να διατηρήσουν αυτή την πολυμορφία 
(ετερογένεια) είτε να την απαλείψουν ως μη αποτελεσματική 
(ομογενοποίηση).  

 
Αναλυτικά Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών για μια Κριτική 
Προσέγγιση της Γνώσης 
  

Είναι ανάγκη να μιλήσουμε για το σχολείο που διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά αυτή τη διαφοροποίηση μέσα από: 
 

• Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αναδιαρθρωμένο, με 
διαπολιτισμικές οπτικές 

• Στάσεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, και ενέργειες του σχολικού 
προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί παρεμβάλλουν στο Πρόγραμμα 
Σπουδών τις αξίες, τις απόψεις τους και τις πρακτικές διδασκαλίας. 
Ένα καλοσχεδιασμένο  πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική υποστήριξη του 
Αναλυτικού Προγράμματος(Ladson-Billings, 2001).       

• Μάθηση, διδασκαλία και πολιτισμικούς τρόπους που 
ευνοούνται από το σχολείο. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει 
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να εφαρμόζεται με στρατηγικές διδασκαλίας που απαιτούν 
συμμετοχή, αλληλεπίδραση, εξατομίκευση και συνεργασία. Ο 
δάσκαλος  χρειάζεται να ακούει και να νομιμοποιεί τις φωνές των 
μαθητών και των δύο φύλων, από ποικίλες εθνικές, πολιτισμικές και 
γλωσσικές ομάδες(Banks, 2004:185). 

Προσεγγίζοντας την πολυδιάστατη διαφορετικότητα σημαίνει ότι 
προσεγγίζουμε τη γνώση, όχι ως ένα περιεχόμενο προς αναμετάδοση, αλλά 
ως ένα ανοικτό λόγο που αναπλαισιώνεται κριτικά σε σχέση με τις 
ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες παραγωγής του. Η φωνή 
και ο πολιτισμικός τρόπος του κάθε μαθητή αναγνωρίζονται μέσα στη  
σχολική κοινότητα και αναδεικνύονται από τα εκπαιδευτικά εργαλεία 
μάθησης. 
. 

Σχολική Διακυβέρνηση με τα  Κοινωνικά Δίκτυα 

  
Η διακυβέρνηση της σχολικής κοινότητας -στο πλαίσιο που ορίσαμε- 

αποβλέπει στην εξασφάλιση συστημικών βημάτων για την είσοδο στο 
σχολείο της πολλαπλότητας και της διαφοροποίησης όπου τόσο η άτυπη 
εμπειρία όσο και η τυπική γνώση αλληλεπιδρούν.  
  Ο σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης είναι ακριβώς η 
επικοινωνία των διαφορετικών κόσμων που κινούνται γύρω από το 
σχολείο, ώστε αυτοί οι κόσμοι να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Ο 
Vygotsky(1997:204) για να τονίσει αυτήν τη σημαντική αλληλεπίδραση, 
πρότεινε μια έννοια – κλειδί, που είναι το λειτουργικό σύστημα μάθησης. 
Έτσι,  εξασφαλίζουμε εκείνη τη διακυβερνητική αρχή που μας επιτρέπει να 
προσεγγίζουμε στάσεις, γνώσεις, ικανότητες στο πλαίσιο που αυτές 
κατασκευάζονται και να διερευνούμε τους διαρκώς εξελισσόμενους 
σκοπούς που έρχονται σε συγκεκριμένα χωροχρονικά πλαίσια να 
εξυπηρετήσουν κοινωνικά, πολιτισμικά και εκπαιδευτικά αιτούμενα. 

Μια διαδικασία εξαιρετικά επωφελής είναι η  ικανότητα διαχείρισης 
ανθρώπων, μέσων, χρόνου και χώρων, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο στο οποίο προκρίνονται κανόνες, στόχοι διαφορετικά επίπεδα 
σκέψης και δράσης(Wragg, 2003).  

Η επιτυχία σε επίπεδο σχολείου, εργασιακού χώρου ή τοπικής 
κοινωνίας γίνεται ολοένα και περισσότερο υπόθεση της ικανότητας των 
μελών τους να διαπραγματευτούν την πολιτισμική διαφοροποίηση στο 
χώρο τους, για την επίτευξη κοινών στόχων. Αυτοί οι κοινοί στόχοι 
δημιουργούνται και εξελίσσονται επειδή τα μέλη κάθε κοινωνικού, 
σχολικού και εργασιακού χώρου, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές τους και 
τις εμπειρίες τους, είναι σε θέση να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν με 
τη διαφοροποίηση ως προς την εθνοτική καταγωγή, τη γλώσσα, το 
κοινωνικοοικονομικό status, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκευτική πίστη 
(Ιντζίδης, 2005). 

Η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή στο παγκόσμιο οικονομικό 
γίγνεσθαι, λόγου χάρη, απαιτεί μια παραγωγική αξιοποίηση της 
διαφοροποίησης που ενυπάρχει σε κάθε οργανισμό. Κάτι τέτοιο 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική δημιουργικότητα στην επίλυση 
προβλήματος, μια δημιουργικότητα που οφείλεται ακριβώς στη 
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διαφοροποίηση  των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων σε ένα μεταβαλλόμενο 
κόσμο. 

Δίχως την ικανότητα της πολιτισμικής κατανόησης, δημιουργούνται 
διακρίσεις στους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και εργασιακούς χώρους, 
που με τη σειρά τους οδηγούν σε ανελαστικές πρακτικές και 
αναποτελεσματικότητα. Κατά συνέπεια δίχως το πλαίσιο της πολιτισμικής 
κατανόησης  αυξάνεται το δημόσιο κόστος και διαταράσσεται η κοινωνική – 
εκπαιδευτική συνοχή. 

Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό τα μέλη των εκπαιδευτικών μονάδων, 
να διαθέτουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση της 
πολιτισμικής διαφοροποίησης, ώστε να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται 
σε ολοένα και ευρύτερα πολιτισμικά πλαίσια, και να αξιοποιούν τις 
διαφοροποιήσεις του ανθρώπινου δυναμικού ως πόρο γνώσεων και 
καινοτομίας. 

 Βασική προϋπόθεση για την οργάνωση κάθε εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι, να αναπτύσσει την ικανότητα της πολιτισμικής 
κατανόησης που συσχετίζεται με τα ακόλουθα πεδία: 

 

•το παγκόσμιο: η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αφορά από τη μια στη 
διεθνοποίηση του εμπορίου, αλλά από την άλλη η παγκοσμιότητα -όρος 
ευρύτερος- προτείνει ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτισμικών 
σχέσεων, ένα πλαίσιο ανταλλαγής, διεπίδρασης, επικοινωνίας με τους 
διαφορετικούς άλλους. 
  
•την τοπική κοινωνία: αποφασιστικό βήμα κάθε εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού είναι να εγγυάται την δημιουργία ταυτότητας ενεργών και 
αποτελεσματικών μαθητών- πολιτών, με ενσυναίσθηση και πολιτισμική 
κατανόηση, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατανοούν την ιστορία 
και τις διαφοροποιημένες πολιτισμικές πηγές της τοπικής τους κοινωνίας. 
Κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η πρόσβαση όλων στο κοινωνικοοικονομικό 
γίγνεσθαι, η παραγωγική αξιοποίηση της πολιτισμικής διαφοροποίησης, η 
ισότητα των φύλων και οι δημοκρατικές αξίες μιας πολυφωνικής κοινωνίας. 
 
•την εργασία: η εργασία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την εκπαίδευση, 
με την οικονομία της γνώσης και την οικονομία της αγοράς(θα άξιζε ο 
διάλογος αυτός να έχει κοινωνικό όφελος, και αυτή η διατύπωση να μην 
εκλαμβάνεται ως ουτοπική οπτική…). Η συνεχής διαπραγμάτευση με την 
εξέλιξη στο πεδίο της γνώσης ωστόσο, συμβάλλει στη διαμόρφωση  
παραγωγικής εργασιακής κουλτούρας. Αναδεικνύεται, έτσι, η κρισιμότητα 
της πολιτισμικής ικανότητας για την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
της γνώσης. 
 
• την εκπαίδευση: η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό, 
πολιτισμικό πλαίσιο. Σε αυτό ανήκει και η κατανόηση του πολιτικού, 
κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου κάθε κοινωνίας. Ο ορισμός των 
διδακτικών στόχων καθώς και ο προσδιορισμός κατάλληλης και 
αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας παραπέμπουν στο πλαίσιο της  
διαχείρισης της γνώσης που προϋποθέτει την κατανόηση της πολιτισμικής 
διαφοράς στα πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 
εκπαίδευσης(Κουζέλης, 2005:18). 
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 Οι διάφορες γλώσσες υπάρχουν και ομιλούνται επειδή υπάρχουν 
συγκεκριμένοι χώροι όπου για να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι, πρέπει να 
γνωρίζουν πώς θα τις χειριστούν. Ένα σημαντικό θέμα ορολογίας θέτει ο 
Δαμανάκης(1992) σε σχέση με την πρώτη και δεύτερη γλώσσα, τις οποίες 
τοποθετεί σε μια χρονική ακολουθία. Οι σχέσεις όμως της πρώτης και 
δεύτερης γλώσσας δεν περιορίζονται σε μια χρονική ακολουθία, αλλά 
αντικατοπτρίζουν μια ποιοτική σχέση, μια σχέση σε συνεχή 
διαπραγμάτευση.  

Το μοντέλο που προσφέρεται για να εξηγηθεί η αντίφαση ανάμεσα 
στα πραγματικά προβλήματα των δίγλωσσων παιδιών στο σχολείο και στα 
θετικά χαρακτηριστικά της διγλωσσίας, είναι του J. Cummins για την 
αλληλεξάρτηση των γλωσσών, για τις διαφορές ανάμεσα στη διαπροσωπική 
γλωσσική επικοινωνία και στην περισσότερο αφαιρετική χρήση της 
γλώσσας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του σχολικού προγράμματος 
(Σκούρτου,1997:54-57). 
 
•το άτομο: τα άτομα σε κάθε κοινωνία εκκινούν από ένα πολιτισμικό 
σημείο, εργάζονται έχοντας αποκτήσει διαφορετικές εμπειρίες, 
εφαρμόζοντας διαφορετικές δεξιότητες και υιοθετώντας διαφορετικές 
στάσεις. Κάθε άτομο ζει σε πολλαπλούς κόσμους καθώς ανήκει σε 
διαφορετικές κάθε φορά κοινωνικές ομάδες, κοινότητες, οργανισμούς, 
οικογένειες, στις οποίες συμμετέχει με διαφορετικούς ρόλους. Κάθε φορά 
έρχεται αντιμέτωπο με την αναγνώριση και τη διαπραγμάτευση της θέσης 
του  και της φωνής του, τη μετακίνησή του, μετασχηματίζοντας την 
εμπειρία και τη γνώση του, σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Η 
ικανότητα της πολιτισμικής κατανόησης γίνεται κρίσιμη για τη διαρκή 
προσαρμογή και ενεργή συμμετοχή του. 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η πολιτισμική ικανότητα 
πραγματώνεται ως: αποτελεσματική επικοινωνιακή διαφοροποίηση -με 
έμφαση στην κριτική επικοινωνία ως κοινωνική διαδικασία και κοινωνική 
πρακτική-, στα δικαιώματα και τις υπευθυνότητες, τη συμμετοχή στην 
κοινότητα με έμφαση στη διεπίδραση  ανάμεσα σε πολιτισμικά 
διαφοροποιημένα περιβάλλοντα. 
 
Δημιουργικό Σχολείο Παραγωγικής Διαφοροποίησης: Εκπαιδευτικές 
συνεπαγωγές 

 

Η διαφοροποίηση στο Σχολείο σηματοδοτεί τους διαφορετικούς 
τρόπους που συμμετέχουν οι μαθητές σε διαφορετικά πλαίσια, κάθε φορά, 
ενισχύοντας όψεις της ατομικής τους ταυτότητας μέσα από διαφορετικούς 
ρόλους. Υπό το πρίσμα αυτό, σηματοδοτείται, η επέκταση των εμπειριών 
τους σε μια διαβάθμιση ρεπερτορίων ανταλλαγής, διεπίδρασης και  
μάθησης από τους άλλους και με τους άλλους 

Η Δημιουργικότητα είναι κάτι περισσότερο από καθαρή φαντασία. 
Δημιουργικότητα είναι η ικανότητα παραγωγής νέων, πρωτότυπων και 
χρήσιμων ιδεών πάνω σε μια συνεχή βάση(Μαγνήσαλης, 1987:53). 
Δημιουργικότητα είναι μια δράση, μια ενέργεια, μια ώθηση προς τα εμπρός.  

Γεγονός είναι ότι όλα τα παιδιά μπορούν να σκέπτονται δημιουργικά 
αρκεί να βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον και να ασκηθούν σε 
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δημιουργικές προβληματικές καταστάσεις, με την υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού. Παραθέτουμε ορισμένες από τις στρατηγικές: όπως η 
δημιουργία δεκτικής ατμόσφαιρας στο νέο και διαφορετικό, η ενθάρρυνση 
και η διάθεση χρόνου για δημιουργικές εργασίες και η καλλιέργεια 
ενδιαφέροντος για ποικίλα γνωστικά αντικείμενα(Rothsteien, Ρ., στο: 
Τριλιανός, 1997:39). 

Διαπιστώνεται μέσω θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων 
(Ξανθάκου Γ. 1998), ότι η δημιουργικότητα είναι μια πράξη σφαιρική. 
Συγκεφαλαιώνει το πρωτότυπο, το πολυεπίπεδο, το διαφορετικό. 
Αναδεικνύει την ξεχωριστή ικανότητα ατόμων, κοινωνιών, πολιτισμών, 
σχολικών τάξεων να αφήνουν το μοναδικό τους ίχνος.  

Η γλώσσα είναι πολιτικός θεσμός: όσοι τη γνωρίζουν είναι ικανοί να 
τη χειριστούν για να καθορίσουν και να επιδιώξουν σημαντικούς 
προσωπικούς και κοινωνικούς στόχους. Είναι ικανοί να συμμετέχουν 
αποτελεσματικά στον κόσμο, αλλά και να επιδράσουν πάνω του, να 
αγωνιστούν για σημαντικές πολιτικές αλλαγές. Η εκπόνηση κατάλληλων 
προγραμμάτων γλωσσικής εκπαίδευσης είναι θέμα βαθύτατης σημασίας 
τόσο όσον αφορά τη διασφάλιση της ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών  
όσο και τη στήριξη για την ανάπτυξη εκείνων που είναι ικανοί και πρόθυμοι 
να υιοθετήσουν έναν αποτελεσματικό ρόλο σε δημοκρατικές διαδικασίες 
κάθε είδους, ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες(Kress, 2003: 16).  

 

Σκηνή πρώτη: Βρισκόμαστε σε μια τάξη της τρίτης δημοτικού σε 
σχολείο του κέντρου της Αθήνας. Η τάξη αποτελείται από ελληνόφωνους 
μαθητές, αλλά σε σημαντικό ποσοστό και από μαθητές που η ελληνική 
δεν αποτελεί τη μητρική γλώσσα ή η ελληνική είναι η γλώσσα του 
κοινωνικού περιβάλλοντος δράσης τους, λ.χ. η γειτονιά, και ταυτόχρονα 
είναι δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Οι 
αλλόγλωσσοι μαθητές της τάξης αυτής δεν έχουν την ίδια εθνοτική 
καταγωγή. Την ώρα της γλώσσας, οι μη ελληνόφωνοι μαθητές είτε 
φιλότιμα πασχίζουν να συμμετέχουν είτε σιωπούν. 

 

Σκηνή δεύτερη: Στο ίδιο σχολείο αναλαμβάνουμε την τάξη για 
διδασκαλία γλωσσικού μαθήματος. Στο σχεδιασμό της παρέμβασής μας 
συμπεριλαμβάνουμε γλωσσικά παιχνίδια, συμμετοχικά, διαδραστικά, που 
κινητοποιούν πλήρως το ενδιαφέρον όλων των μαθητών, και δίνουν 
έμφαση στην πολυφωνικότητα. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε, 
είναι ότι μετά από την παρέμβαση με στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης, 
η παθητικότητα και το χαμηλό ενδιαφέρον δεν διεκδικούν πρωτεύουσα 
θέση στο μάθημα. Τελικά, η αξιοποίηση της πολιτισμικής και κοινωνικής 
βιωματικής εμπειρίας των μαθητών αναδεικνύεται σπουδαίος  
μαθησιακός πόρος. 

 

Σκηνή τρίτη: Όταν οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, χρησιμοποιούν δομές 
συμμετοχής προσανατολισμένες σε συνεργατικές μαθησιακές τεχνικές, 
ενισχύουν τις επιδόσεις των μαθητών από ποικίλες φυλετικές, εθνικές, 
πολιτισμικές και γλωσσικές ομάδες. Για να αξιοποιηθούν όμως οι 
διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας χρειάζεται να 
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μεταρρυθμιστούν τα σχολεία, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ίσες 
ευκαιρίες στη γνώση και να βιώσουν την πολιτισμική ενδυνάμωση. Αυτό 
είναι εφικτό με την προϋπόθεση ότι η σχολική μεταρρύθμιση στοχεύει 
στις ακόλουθες κύριες σχολικές μεταβλητές(Banks, 2004: 42-47): 

• Οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι έχουν βαθιά γνώση και ενσυναίσθηση 
της διαφοροποίησης και έχουν την ικανότητα να  μετατρέπουν τη 
γνώση αυτή σε αποτελεσματική διδασκαλία, αξιοποιώντας όλα τα 
δημιουργικά στοιχεία που προκύπτουν από την πολιτισμική 
διαφοροποίηση.  

• Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες 
για να γίνουν αποτελεσματικοί πολίτες της παγκόσμιας 
κοινότητας(ο.π.:137). 

• Στα αποτελεσματικά σχολεία υπάρχουν υψηλές προσδοκίες σε ό, τι 
αφορά τις δυνατότητες μάθησης, ανεξάρτητα από 
κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές, ή άλλες διαφορές μεταξύ των 
μαθητών.  

• Η σχολική επίδοση των παιδιών έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού 
συνδέεται στενά με την αυτοαντίληψή τους, τις εκπαιδευτικές τους 
προσδοκίες και τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων και των 
εκπαιδευτικών τους γι΄ αυτά.  

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες 
ενός ατόμου και τη συμπεριφορά του(Μάρκου,1997:131). Επίσης, στα 
αποτελεσματικά σχολεία παραγωγικής διαφοροποίησης δίνεται συνεχής 
έμφαση στην επίτευξη στόχων ανώτερου επιπέδου(ανάλυση, σύνθεση, 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και λύση προβλήματος), ανάλογα με τις 
ικανότητες του κάθε μαθητή. Τα αποτελεσματικά σχολεία δίνουν έμφαση 
στη διδασκαλία ώστε η σχολική επίδοση όλων να βελτιώνεται(Πασιαρδής, 
2004:111-112). 

Αδρομερώς, περιγράφουμε στην παρούσα εισήγηση τη θεματολογία 
μιας ατζέντας για μια σύγχρονη  εκπαίδευση σε διαφοροποιημένο 
κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον όπως, η απόκτηση ικανοτήτων 
κατανόησης και διαπραγμάτευσης του νοήματος σε μια εκτεταμένη και 
πολύπλοκη ποικιλία επικοινωνιακών πλαισίων, η απόκτηση ικανοτήτων 
διαπραγμάτευσης με βάση τις κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες και 
τόσα άλλα που έχουν να κάνουν με τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου 
της συνεργασίας σχολείου και γονέων.  

 

Η συνεργασία με τους Γονείς 

Εξαιτίας των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην κοινωνία, 
χρειάζεται να ξανασκεφτούμε και την ιδέα συμμετοχής των γονέων στο 
σχολείο, αλλά και να επινοήσουμε τρόπους με τους οποίους οι γονείς θα 
μπορούσαν να έχουν εμπλοκή στο σχολείο(Commer, 1980). Η συνέργεια 
φορέων-δικτύων της κοινωνικο-οικονομικής -εκπαιδευτικής ανάπτυξης, 
του πολιτισμού και της οικογενειακής ζωής μπορούν να εμπλέκονται 
δημιουργικά με τη ζωή της σχολικής κοινότητας συμβάλλοντας έτσι στη 
διάχυση των λόγων και των πρακτικών για την ανεκτικότητα και την 
παραγωγική αξιοποίηση της διαφοροποίησης προς όφελος της κοινότητας 
και των παγκόσμιων  διασύνδεσεών της. 
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Τα αποτελεσματικά σχολεία εξασφαλίζουν αποτελεσματική επικοινωνία 
με τους γονείς ενημερώνοντάς τους για τους στόχους που τέθηκαν, τις 
προσδοκίες που έχουν για τα παιδιά τους και την πρόοδο τους στους 
διάφορους τομείς του αναλυτικού προγράμματος(Πασιαρδής, 2004:116). 

Κρίνεται σημαντικό οι σχολικές περιφέρειες,  να εκπονήσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα συμμετοχής των γονέων στο σχολείο 
που να είναι συμβατό με το μεταβαλλόμενο χαρακτήρα, των γονέων και 
της κοινωνίας(C.A.M. Banks, 2001, Graham, 1992, Hodgkinson,1991). 

Ένα πρόγραμμα συνεργασίας σχολείου –οικογένειας είναι αυτό που 
σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στην 6η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αθηνών, 
στην οποία είχαμε την  επιστημονική ευθύνη και καθοδήγηση. Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών των 
Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειάς μας, και των Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων.  

 
Επίλογος  

 
Η εκπαίδευση εντός του πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού 

κοινωνικού  χώρου σχετίζεται με τον εντοπισμό διαφορετικών όψεων της 
κουλτούρας, τον εντοπισμό των διαφορετικών στυλ επικοινωνίας και των 
λεξικογραμματικών χαρακτηριστικών που τα καθορίζουν, καθώς επίσης και 
με την αξιακή επένδυση της έννοιας του πολίτη στις σύγχρονες κοινωνίες.  

Συνήθως, εκτιμούμε ότι η διαφοροποίηση ευθύνεται για το έλλειμμα 
που εμφανίζουν οι αλλόγλωσσοι μαθητές στο γλωσσικό μάθημα και ότι  
αυτή η έλλειψη πιστοποιεί την  αδυναμία τους  ως προς την κατανόηση και 
την παραγωγή νοήματος. Εστιάζοντας, όμως, στις ευκαιρίες που 
αναδύονται από τη δημιουργική αξιοποίηση της παραγωγικής 
διαφοροποίησης, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου 
περιβάλλοντος μάθησης «για όλους τους μαθητές» με τη χρήση των 
διδακτικών δεξιοτήτων της διάδρασης, που  μετατρέπουν  τη διδασκαλία σε 
μαθητεία (Σαλβαράς, 2000:40).     

Μέσα από την κριτική-δημιουργική και διαλεκτική σκέψη, το 
διαπολιτισμικό μοντέλο φαίνεται ότι στηρίζει τα οράματα και τις προσδοκίες 
των κοινωνιών, να συνυπάρξουν και συνοικοδομήσουν την ευρύτερη 
οικουμενική και παγκόσμια κοινωνία( Παπάς,1998:297). 

 Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι ομοιογενοποιητική, αλλά χρειάζεται 
να λαμβάνει υπόψη της τη διαφορετικότητα  και να την αξιοποιεί 
στηρίζοντας τους μαθητές ανάλογα με τις κυρίαρχες πρακτικές λόγου των 
κοινωνιών στις οποίες δρουν. Ο θεσμός της εκπαίδευσης εξαρτάται 
απόλυτα από μια γλωσσική θεωρία στο κέντρο της οποίας βρίσκονται οι 
έννοιες της αλλαγής, της δημιουργικότητας, της προόδου, και του 
πολιτισμού. Εξ΄ άλλου πολιτισμός είναι η διαρκής ανακάλυψη που κάνει σε 
κάθε βήμα το εν κινήσει πνεύμα  σύμφωνα με τον ορισμό του Victor Hugo,   
ενώ για τον Bakhtin Μ. ο πολιτισμός συνιστά το αποτέλεσμα ενός 
πνεύματος ανήσυχου, εν κινήσει και εν εγρηγόρσει (Καρατσινίδου, 
2005:136). 

Σκιαγραφήσαμε σε πολύ αδρές γραμμές ένα ρεύμα που διαθέτει 
πολλές αποχρώσεις και εντός του οποίου η έρευνα συνεχίζεται. Με βάση τις 
ενδεικτικές αναφορές που εκτίθενται μέσα από φωτογραφικό υλικό στη 
συνέχεια  της εισήγησής μας, ως εκπαιδευτικές συνεπαγωγές, μπορούμε να 
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αντιληφθούμε τους νέους επικοινωνιακούς χώρους, τη δυνατότητα 
κατασκευής αμεσότητας, διαπροσωπικής εμπλοκής, αλλά επιχειρημάτων 
και ταυτοτήτων που τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται έγκυρα, 
αποτελεσματικά και δικαιώνουν το στοχασμό μας για το δημιουργικό 
σχολείο παραγωγικής διαφοροποίησης. 

 Το Δημιουργικό Σχολείο Παραγωγικής Διαφοροποίησης βρίσκεται σε 
συνεχή διάλογο μεταξύ της κοινωνίας, της οικογένειας, της πολιτικής, του 
δικτύου των εκπαιδευτικών. Το Δημιουργικό Σχολείο Παραγωγικής 
Διαφοροποίησης  δεν είναι μόνο χώρος μόρφωσης, αλλά είναι και χώρος 
κοινωνικής συνοχής.   
  
Εν-τοπίζοντας τις εκπαιδευτικές συνεπαγωγές σε ένα Δημιουργικό 
Σχολείο Παραγωγικής Διαφοροποίησης 
 

Το παράδειγμα του 15ου Δημ. Σχολ. Αθηνών. στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου.  «Ημέρα 

αφιερωμένη στη Μουσική των Λαών». 
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Και,  

Εκδηλώσεις 

συμπαράστασης 

για το Τσουνάμι 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Οι «Δαχτυλιές», μαθητικό έντυπο της 

Δ1 Τάξης του 15ου Δ.Σ. Αθηνών, 

τυπώθηκε το 2005 και φέρει και τη 

διακριτική σφραγίδα του 

εκπαιδευτικού κ. Νίκου 

Χατζηορφανού, που συντόνισε την 

έκδοση ενός τόσου ποιοτικού  

μαθητικού εντύπου, που αποτυπώνει 

την κοινωνικο-πολιτισμική 

διαφοροποίηση.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Η Μαθητική εφημερίδα της Ε΄ Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, Μάρτιος 2005, 

προκύπτει ως αποτύπωση του τρόπου εργασίας των μαθηματικών, μέσα από διαφορετικές λύσεις ενός 

προβλήματος(βλ. «ερευνώντας τα μαθηματικά»), και με διαδικασίες αναστοχασμού. Την επιμέλεια και 

το σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης είχε ο εκπαιδευτικός Πέτρος Χαβιάρης.  
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Στο δημόσιο χώρο, αίθουσα εκδηλώσεων του ΜΕΤΡΟ, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 

Μαριέττα Γιαννάκου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το βιβλίο, διαβάζει μια ιστορία στους μαθητές 

του 15ου  Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, τον Απρίλιο του 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
Ο δημόσιος χώρος συναντιέται εδώ με το χώρο του Σχολείου, όπου λαμβάνει χώρα ένα Project, για «το 

διαβασμένο βιβλίο», με συνεργατικές διαδραστικές εργασίες. Οι μαθητές αποτυπώνουν πολυτροπικά 

τα βιβλία που διάβασαν. Η σφραγίδα της Υποδιευθύντριας του Σχολείου κ. Αργυρώ Τουαντζόγλου και 

της θεατρολόγου κ. Μαρίας Σπυροπούλου είναι διακριτή και το ίχνος της γίνεται πιο έντονο με την 

υποστήριξη και των άλλων εκπ/κών του σχολείου.   
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Το παράδειγμα του 40ου Δ.Σ. Αθηνών, 

Α΄Δ/νση Π.Ε. 

Οι παρεμβάσεις στο χώρο έγιναν με βάση 

τις προτάσεις των  μαθητών του Σχολείου. 

Η ταυτότητα στο χώρο και στις υποδομές 

φέρει τη σφραγίδα της Δ/ντριας του 

Σχολείου κ. Μαργαρίτη Ι.,  του Συλλόγου 
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_____________________________________________________________________ 
Η σχολική χρονιά 2004-2005, βρίσκει άστεγους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 15ου 

Δ.Σ. Αθηνών, της Α΄Δ/νση Αθηνών στην καρδιά του 

Κολωνακίου!!!!, λόγω εργασιών στο νεοκλασσικό κτίριο του Μαράσλειου Διδασκαλείου, χώρο  

που φιλοξενούνταν και το Σχολείο. 

Ένα παράδειγμα συνεργασίας Σχολείου –Οικογένειας, είναι ο κοινός αγώνας για την απόκτηση 

μόνιμης στέγης, που διευθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα. Σε λίγα χρόνια αναμένεται η μεταστέγαση 

από τις λυόμενες αίθουσες στο σχολείο που θα ανεγερθεί στο χώρο του γυμναστηρίου.  

Ακόμη, όμως και σήμερα στους τοίχους υπάρχουν τα ίχνη - αποτυπωμένες φωνές των μαθητών -, 

για να μας υπενθυμίζουν την υποχρέωση μας για μια ποιοτική εκπαίδευση που δικαιούνται.  

Το σύνθημα των μαθητών στον αγώνα τους για την επίλυση του προβλήματος ήταν: 

«Καλύτερα κρυφό σχολειό / κάτω απ΄το φεγγαράκι / παρά να είσαι μαθητής/  

μέσα στο Κολωνάκι» 

 __________________________________________________________________________________     

        

Ένα συνεργατικό Πρόγραμμα  που σχεδιάσαμε με τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεμόνων για τους γονείς των μαθητών μας, με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ» 
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