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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η σχολική τάξη, με την έννοια της σχολικής βαθμίδας , είναι μια ομάδα 
που προκύπτει από την κατάταξη των μαθητών με βάση την ηλικία και τις γνώσεις 
τους,  συγκροτημένη με εξωτερικά κριτήρια και με έξωθεν προκαθορισμένους 
στόχους . Σκοπός της σχολικής τάξης είναι η μάθηση και μέσω αυτής η 
κοινωνικοποίηση και η ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.33  Η λειτουργία της 
σχολικής τάξης επηρεάζεται-πέρα από βιογενετικούς παράγοντες –από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες και συγκεκριμένα: 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
                  

δομή και λειτουργία                 βιβλία                              αναλυτικό πρόγραμμα 
 ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

               
κτήρια   βιβλιοθήκες    τεχνολογικός εξοπλισμός 

STATUS  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
              

οικονομική κατάσταση       κοινωνικήπροέλευση                   μετεκπαίδευση 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  
                                                                              
οικονομική                                                 πολιτισμική 
     Στο πλαίσιο αυτό η σχολική τάξη καλείται να επιτελέσει ένα τριπλό 

στόχο:34 
                                         

Προγραμματισμένη Μάθηση              Κοινωνικοποίηση             Εκπολιτισμός 
      Για να λειτουργήσει σωστά η σχολική τάξη πρέπει να αποκτήσει 

γνωρίσματα άτυπης ομάδας , δηλαδή να μετατραπεί σε παιδαγωγική ομάδα στο 
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Σε μία τάξη πολυγλωσσική, 
πολυπολιτισμική και πολυφυλετική, παιδιά και εκπαιδευτικοί καλούνται να 
αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικότητας και να δουλέψουν συνειδητά , 
ώστε όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας να αισθάνονται αποδεκτά, χωρίς να 
είναι υποχρεωμένα να αποποιούνται σημαντικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού 
τους.  

    Φυσικά δεν έχουμε τη ρομαντική ψευδαίσθηση ότι το σχολείο- και κατ’ 
επέκταση η σχολική τάξη, η οποία αποτελεί μονάδα του-μπορεί να εξαλείψει 
όλους τους μηχανισμούς αποκλεισμού που δρουν στην κοινωνία. Μπορεί όμως να 
                                                           
33 Η. Ματσαγγούρας, Η σχολική τάξη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 3003, σ. 17. 
34 Η σχολική τάξη γίνεται φορέας εκπαίδευσης. Οι μαθητές μαθαίνουν κοινωνικές αξίες, 
εσωτερικεύουν πολιτιστικές αξίες και ιδιότητες του πολιτισμού της κοινωνίας στην οποία ζει το 
άτομο με σκοπό την επίτευξη σωστής  συμπεριφοράς στο κοινωνικό σύστημα. 
 
 

 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),  4ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  με  θέμα:  «Σχολείο  Ίσο  για  Παιδιά  Άνισα», 
Αθήνα, 4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 46

διαπαιδαγωγήσει με δημοκρατικά ιδεώδη και να εμπνεύσει τις αρχές της ισότητας 
και της δικαιοσύνης.  

  Παιδιά τα οποία καθημερινά μέσα στη σχολική τους τάξη βιώνουν τη 
δημοκρατική και ισότιμη αντιμετώπιση ,εξελίσσονται σε αυριανούς πολίτες που  
αγωνίζονται διακαώς για τα δημοκρατικά ιδεώδη. 

     Η σχολική τάξη για να μπορεί να θεωρηθεί παιδαγωγική 
πολυπολιτισμική ομάδα, πρέπει να σέβεται τη διαφορά και να στοχεύει σε ίσες 
ευκαιρίες και δικαιώματα για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την πολιτισμική και 
τη γλωσσική τους κληρονομιά.  

     Η διαδικασία αλλαγής προς μια πολυπολιτισμική προσέγγιση αρχίζει 
από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός προβληματίζεται και αποφασίζει να αλλάξει 
τον τρόπο εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος. Επιλέγει τις διδακτικές 
μεθόδους και τα εκπαιδευτικά μέσα που εξασφαλίζουν ίση συμμετοχή και πρόοδο 
σε όλους τους μαθητές. Η επιλογή της πολυπολιτισμικής προσέγγισης 
προϋποθέτει: 

 Σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και αξιοπρέπεια όλων των παιδιών και των 
οικογενειών τους. 

 Σχολικό περιβάλλον και περιεχόμενο μαθημάτων σχετικό με τις 
εμπειρίες των παιδιών.35 

 Ευκαιρίες για προσωπική έκφραση. 36 
 Ιση αντιπροσώπευση όλων των πολιτισμών που συνυπάρχουν στο 

σχολείο.37 
 Ρεαλιστική και αυθεντική αναπαράσταση της ιστορίας των πολιτισμών 

που αντιπροσωπεύονται στο σχολείο και κριτική εξέταση των πηγών της ιστορίας. 
 Προσεκτική παρουσίαση των λογοτεχνικών κειμένων.38 
 Προσεγμένη ορολογία τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών.39 
 Σεβασμός στην ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού.40 
 Παρουσίαση καλλιτεχνικής δουλειάς από διαφορετικές κουλτούρες.41 

 
                                                           
35 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει αναφορές στο περιβάλλον κάθε πολιτισμού που 
αντιπροσωπεύει το σχολείο και  να στηρίζεται στις εμπειρίες όλων των παιδιών . 
36 Ο εκπαιδευτικός αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τα παιδιά και δραστηριότητες που απεικονίζουν 
τον κόσμο τρυγύρω μας. Με αυτόν τον τρόπο δεν προωθεί μια μη ρεαλιστική  εικόνα της 
πραγματικότητας , αλλά αναπτύσσει το κριτικό πνεύμα . Έτσι τα παιδιά γίνονται κριτικοί δέκτες 
κάθε μορφής πληροφόρησης και υπερασπιστές της αλήθειας. 
37 Μπορεί για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός να κρεμάσει στους τοίχους της σχολικής τάξης αφίσες 
από όλους τους πολιτισμούς που συνυπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον. 
38 Ο εκπαιδευτικός είτε παρουσιάζει κείμενα επιλεγμένα από το αναλυτικό πρόγραμμα είτε δικής 
του επιλογής οφείλει να δείξει μεγάλη προσοχή  ώστε να διαλύσει στερεότυπα και μύθους για τους 
διάφορους λαούς. Πρέπει να τονίζει την αξία της συνεργασίας των λαών , να εντοπίζει τις 
διαφορές και ομοιότητες ανάμεσά τους και να συζητά για θέματα που αφορούν στη θρησκεία, στη 
γλώσσα, στο χρώμα . Έτσι θα βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν μια ρεαλιστική εικόνα της 
σύγχρονης πραγματικότητας, να συνειδητοποιήσουν τις υπάρχουσες διαφορές και να συνυπάρξουν 
αρμονικά με τους συμμαθητές τους. 
39  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορολογία που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές 
ώστε να μην είναι προσβλητική για κανένα από τα μέλη της σχολικής τάξης.Στόχος του 
εκπαιδευτικού σε ένα πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό σχολείο είναι να παρέχει ψυχολογική 
στήριξη και να εξασφαλίζει δυνατότητα έκφρασης σε όλα τα παιδιά. 
40 Τάξεις που αποδέχονται εξίσου τη διαφορετικότητα του κάθε  παιδιού σε κάθε έκφανση( 
εικαστικά, γραπτά, ομαδική ή ατομική εργασία)άρουν το οποιοδήποτε αίσθημα κατωτερότητας και 
ενισχύουν το αυτοσυναίσθημα. 
41 Αυτό συντελεί στην καλλιέργεια της αισθητικής των παιδιών, εμπλουτίζει τα οπτικά τους 
ερεθίσματα και προωθεί μορφές τέχνης έξω από τα στενά πλαίσια της δικής τους κουλτούρας. 
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 Παρουσίαση ποκιλίας πολιτισμών στο πλαίσιο της διαθεματικότητας.42 
      
      Μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος στη δημιουργία θετικού 

περιβάλλοντος στη σχολική τάξη είναι η μητρική γλώσσα των παιδιών, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Μία σχολική τάξη που 
θέλει να είναι πολυπολιτισμική  ομάδα οφείλει θετική αντιμετώπιση της 
γλωσσικής ποικιλίας. Στις πολυγλωσσικές τάξεις πέρα από την κυρίαρχη γλώσσα , 
η μητρική γλώσσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καλοπροαίρετη και όχι κτιτική 
διάθεση καθώς η ανάπτυξή της είναι απαραίτητο στοιχείο για μια ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των παιδιών.   

     Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μάθει κάποιες εκφράσεις στη γλώσσα των 
μαθητών του ώστε αυτοί με τη σειρά τους να αποδεχτούν ευκολότερα την 
κυρίαρχη και ξένη γι’ αυτούς γλώσσα της σχολικής τάξης. Μπορεί να 
εξασφαλίσει δίγλωσση υποστήριξη σε καινούριους μαθητές , παρέχοντας  
πολύγλωσσο αναγνωστικό υλικό στις σχολικές βιβλιοθήκες.Επίσης μπορεί να 
αναρτήσει  στην τάξη του ανακοινώσεις σε όλες τις γλώσσες που απαρτίζουν τη 
μαθητική κοινότητα.  

Τα  παιδιά που προέρχονται από κάποια μειονότητα δεν πρέπει να 
αισθάνονται ότι η γλώσσα τους απορρίπτεται  και επειδή είναι αλλόγλωσσα δεν 
γίνονται αποδεκτά. 

     Η αλλαγή νοοτροπίας και στάσεων είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη 
διαδικασία η οποία τις περισσότερες φορές προκαλεί ενδορρολικές και 
δαρρολικές συγκρούσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που ερχόμαστε  αντιμέτωποι  με 
το αναλυτικό πρόγραμμα  έξωθεν αλλά  και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να άρουμε τις δικές μας αδυναμίες, προτιμήσεις, πεποιθήσεις 
αλλά και εσωτερικές διαμάχες. Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και η 
συνεργασία και επικοινωνία με την κοινότητα των μαθητών μας, αποτελούν τα 
πρώτα βήματα για την καθιέρωση της πολυφωνίας στη σχολική τάξη. Ενας 
εκπαιδευτικός ανοικτός στην υπάρχουσα πολυπολιτισμικότητα καταπολεμά κάθε 
διάθεση ρατσιστική και συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου 
περιβάλλοντος  ώστε να εξασφαλιστούν ίσες προοπτικές για παιδιά άνισα. 

    Η διαφορετικότητα δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα για τον 
εκπαιδευτικό αλλά πρόκληση για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος το οποίο πέρα από τους βασικούς στόχους  του επίσημου 
αναλυτικού προγράμματος πρέπει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά 
της σχολικής τάξης. Μία τάξη απαλλαγμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις , 
συντελεί στην αναγνώριση όλων των δυνατοτήτων ανεξάρτητα από το κοινωνικό-
οικονομικό περιβάλλον των παιδιών. 

     Προκατασκευασμένα σχήματα σκέψης που διαστρεβλώνουν την 
πραγματικότητα και ταξινομούν τους μαθητές ανάλογα με το χρώμα, τη γλώσσα, 
τη χώρα προέλευσης ,τη θρησκεία και το κοινωνικο-οικονομικό status, δεν πρέπει 
να έχουν καμία θέση στο σύγχρονο σχολείο. Σ’ αυτό όλες οι μειονότητες έχουν τη 
δική τους θέση, τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Είναι στο χέρι του 
εκπαιδευτικού να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας και σεβασμού, αρκεί να 
κάνει κουλτούρα του την κουλτούρα του μαθητή του. Αν ο εκπαιδευτικός δε 
                                                           
42 Γνωρίζοντας τα παιδιά διαφορετικούς πολιτισμούς εκτιμούν τις διαφορές και ομοιότητες και αναπτύσσουν 
κριτική σκέψη μέσα από καθημερινή συζήτηση. 
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γνωρίσει και δε σεβαστεί την πολιτισμική ταυτότητα του κάθε μαθητή του καμία 
μέθοδος δεν πρόκειται να τελεσφορήσει και το παιδί θα επιλέξει το δρόμο της 
απομόνωσης. 43 

                                                           
43 Α., Παπάς, Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική . τόμ. Α., Αθήνα 1998, σ. 348. 
 

 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),  4ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  με  θέμα:  «Σχολείο  Ίσο  για  Παιδιά  Άνισα», 
Αθήνα, 4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 49

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 
1. Βάμβουκας Μ., Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και 

Μεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1998. 
2. Δανασσής  Αφεντάκης Α., Θεματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης, 

Αθήνα 1992. 
3.Κασσωτάκης Μ., Από την Εκπαιδευτική Ανανέωση στον Εκπαιδευτικό 

Νεοσυντηρισμό, Αθήνα 1990. 
4. Καψάλης Α., Παιδαγωγική Ψυχολογία, εκδ.Κυριακίδη,Θεσσαλονίκη  

1996. 
5.Κολιάδης Α., Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και 

Εκπαιδευτική Πράξη, τόμ. Δ., Αθήνα 2002. 
6.Ματσαγγούρας Η., Η σχολική τάξη,εκδ. Γρηγόρη,Αθήνα 2003. 
7. Μπουζάκης Σ., <<Η ιδέα του σχολικού συναιτερισμού>>, στο 

Μπουζάκης Σ., Σύγχρονα Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά Προβλήματα, εκδ. 
Gutenberg,  Αθήνα 1989.  

8. Ξωχέλλης Π., Παιδαγωγική του Σχολείου, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη19863. 

9. Παπάς Α., Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική,τόμ Α’, Αθήνα 
1998. 

10. Τριλιανός Α., Παρώθηση, Αθήνα 1997. 
  

Β. ΞΕΝΗ 
 
 

1. Austin J .L , How to do things with words, eds. Harvard University 
Press, Massachusetts 19752. 

2. Delpit L., Other Peoples’ Children:Cultural Conflict in the 
Classroom, eds,. New Press, New York 1998. 

3. Hare R. M., Freedom and Reason, eds, Clarendon Press, Oxford 
199010. 

4. Vygotsky L. S., Thought and Language, translated by E. Hanfmann 
&G.Vakar, eds. M.I.T. Press, Massachusetts  1962. 

 
 
 
 


