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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη χώρα μας, η κλιμάκωση της 

διαπολιτισμικής επαφής αποτελεί μία πραγματικότητα με πολλαπλές πτυχές που 
συνδέονται άμεσα με τη σύγχρονη  εκπαιδευτική πράξη. Στα ελληνικά σχολεία 
αντιπροσωπεύονται περίπου 45 διαφορετικές χώρες, όπως Αλβανία, Βουλγαρία, 
Πολωνία, Αιθιοπία, Φιλιππίνες, Πακιστάν, κ.λ.π. ( Ι.Π.Ο.Δ.Ε., σελ.17, 2004). 
Επόμενο είναι και η σχολική τάξη να αποκτά έναν πλουραλιστικό χαρακτήρα 
όσον αφορά στα γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών που την 
συνθέτουν. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει άμεσα είναι κατά πόσο το σχολείο 
λειτουργεί  ως μία πολυπολιτισμική πραγματικότητα και κατά πόσο ο αλλογενής 
μαθητής αποτελεί κομμάτι και είναι φορέας αυτής της πραγματικότητας και όχι 
θύμα ενός πάγιου και κυρίαρχου μονοπολιτισμού.  

Στα πλαίσια αυτής της προβληματικής σχεδιάστηκε μία πρώτη εμπειρική 
έρευνα με στόχο την σκιαγράφηση της μαθητικής προσωπικότητας των 
αλλογενών μαθητών κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο, με βάση τις 
εκτιμήσεις, τις στάσεις και τις αξιολογικές κρίσεις των διδασκόντων τους. Στην 
έρευνα αυτή συμμετείχαν 60 καθηγητές από Γυμνάσια των νομών Αχαΐας και 
Ζακύνθου, οι οποίοι διδάσκουν σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό, δηλαδή 
αυτόχθονες και αλλογενείς μαθητές.  
1. Στάση του αλλογενή μαθητή κατά τη διδασκαλία  

Στα πλαίσια της εμπειρικής μας έρευνας θεωρήσαμε πως ήταν σκόπιμο να 
εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία βασικά ερωτήματα που αφορούν την 
μαθητική στάση του αλλογενή μαθητή. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη στάση του 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το επόμενο εστιάζει στις συναισθηματικές του 
αντιδράσεις και  το τελευταίο αναφέρεται στις συναισθηματικές του ανάγκες.  
Α. Μαθητική στάση του αλλογενή μαθητή 

Προκειμένου να διερευνήσουμε το βαθμό συμμετοχικότητας και 
ενεργητικότητας του αλλογενή μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
σχεδιάσαμε μία απαντητική κλίμακα : ενεργός, παθητική, αρνητική, αμυντική, 
εριστική και απορριπτική. Εκείνο που προέκυψε ήταν 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 στάσεις και συναισθήματα που βιώνουν οι άλλοι για αυτόν. 
 Ένα επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι αν και σε ποιο βαθμό η 
αυτοεκτίμηση του αλλογενή μαθητή κινείται χαμηλά με άμεση συνέπεια να 
απουσιάζουν τα κίνητρα που θα απέτρεπαν την απόσυρση στην οποία φαίνεται να 
οδηγείται. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αρνητική σχέση του αλλογενή μαθητή 
επιδέχεται την ερμηνεία πως το αίσθημα του ανήκειν κινείται σε χαμηλά επίπεδα. 
 Σύμφωνα με τον Cummins η βεβαιότητα ενός αλλογενή μαθητή ότι η 
παρουσία του είναι σεβαστή και επιθυμητή μέσα στη σχολική τάξη, το κίνητρό 
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του να πετύχει ακαδημαϊκά, αντανακλά τη θετικά αίσθηση ταυτότητας που 
αναπτύσσει ο μαθητής αυτός και είναι στενά δεμένη με την θετική σχολική 
απόδοσή του (Cummins 2005, σελ. 92).  
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           Πίνακας 1. Μαθητική στάση του αλλογενή μαθητή 

Β. Συναισθηματικές ανάγκες 
Το επόμενο βασικό ερώτημα αφορούσε την κάλυψη συναισθηματικών 

αναγκών. Οι καθηγητές της έρευνάς μας δηλώνουν πως σε ποσοστό 19% 
αισθάνονται πως οι αλλογενείς μαθητές τους αναζητούν σ’ αυτούς την εμψύχωση, 
ένα 14% απάντησε πως αναζητούν την προστασία και ένα όμοιο ποσοστό την 
καθοδήγηση, ενώ το 12% επιείκεια, το 11% υπεράσπιση, το 9% να τους 
συναισθανθούν και τέλος το 5% να ταυτιστούν μαζί τους. 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 Weeres που 
πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Αμερική, όπου τα συμπεράσματα της καλύπτουν 
24.000 σελίδες από απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, εκθέσεις, ζωγραφιές και 
σημειώσεις σε αλλογενείς μαθητές ( Poplin M., Weeres J., 1992). 
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           Πίνακας 2. Συναισθηματικές ανάγκες 
Γ. Συναισθηματικές αντιδράσεις 

Σε άμεση σχέση με το ερώτημα περί συναισθηματικών αναγκών κρίναμε 
σκόπιμο να θέσουμε το ερώτημα στους εκπαιδευτικούς πως ο αλλογενής μαθητής 
αντιδρά στο συναίσθημα της αδικίας. Σύμφωνα με τον πίνακα (3) το 
αποδυναμωμένο «εγώ» του αλλογενή μαθητή εκρήγνυται είτε ένθερμα είτε 
υπεραμυντικά σε περιπτώσεις 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. 



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 52

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. Είναι βέβαιο πως η αντιμετώπιση των αλλογενών μαθητών σα να μη 
διαφέρουν σε τίποτα από την υπόλοιπη ομάδα των συμμαθητών τους, θα οδηγήσει 
σε άνιση μεταχείριση των πρώτων και θα καταργήσει την ισότητα των ευκαιριών.  
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                   Πίνακας 3. Συναισθηματική εμπλοκή 
2. Η στάση του αλλογενούς  μαθητή απέναντι στην ομάδα των συνομηλίκων   

Θελήσαμε με μία δέσμη ερωτήσεων να διερευνήσουμε ποια είναι η στάση 
του αλλογενούς μαθητή απέναντι στην ομάδα των συνομηλίκων.  Είναι άλλωστε 
ιδιαίτερα σημαντική η αποδοχή της ομάδας, για την καλή συναισθηματική και 
ψυχική κατάσταση ενός εφήβου.  
Α. Ο αλλογενής και οι συμμαθητές του  

 Παρατηρούμε πως ένα ποσοστό 46% των απαντήσεων κινείται στο ότι οι 
μαθητές αυτοί προτιμούν να κάθονται στη τάξη με έναν άλλο αλλογενή μαθητή. 
Το γεγονός αυτό επιδέχεται την ερμηνεία πως οι μαθητές με διάφορο πολιτιστικό 
φορτίο μοιράζονται μεταξύ τους τα ίδια βιώματα και συναισθήματα και για το 
λόγο αυτό προτιμούν να συναναστρέφονται μεταξύ τους. Ένα σημαντικό κατά την 
άποψη μας ποσοστό της τάξης του 11% αλλογενών μαθητών, προτιμά να μη 
μοιράζεται το θρανίο του με κανένα συμμαθητή του, σύμφωνα με τις απαντήσεις 
που έδωσαν οι καθηγητές. Ίσως διότι νιώθει πως δεν έχει να μοιραστεί κάτι με την  
ομάδα των συνομηλίκων ή ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από αυτήν. Είναι 
τραυματικό και σίγουρα ανησυχητικό που ένας  έφηβος νιώθει ότι δεν μπορεί να 
μοιραστεί με κάποιον συνομήλικό του συναισθήματα, σκέψεις  και βιώματα.  
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  Πίνακας 4. Ο αλλογενής και οι συμμαθητές του 

Β. Συναναστροφές των αλλογενών μαθητών 
Ένα επόμενο ερώτημα που σχεδιάσαμε είναι το επίπεδο και ο βαθμός 

συναναστροφών των αλλογενών μαθητών με άλλους αλλογενείς, αλλά και με 
Έλληνες συμμαθητές τους. Σε αντίθεση με τον πίνακα (4) ο πίνακας (5) μας 
εμφανίζει τους διδάσκοντες σε ποσοστό 3% να παρατηρούν τον αλλογενή χωρίς 
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ομάδα συνομηλίκων. Σύμφωνα με τα προηγούμενα προκύπτει πως ο αλλογενής 
μαθητής βιώνει πιο έντονα την ομάδα των συνομηλίκων εκτός σχολικής αίθουσας, 
παρά εντός, γεγονός που επιδέχεται την αμφισβήτηση της διδακτικής πράξης ως 
μέσου άμβλυνσης και διευθέτησης ανισοτήτων.  
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Πίνακας 5. Συναναστροφές των αλλογενών μαθητών  

3. Η στάση του αλλογενούς μαθητή απέναντι στη γνώση και την ομαλή 
ένταξή  

Σημαντικός παράγοντας για την ομαλή κοινωνικοποίηση, αλλά και για την 
ομαλή γνωστική διαδικασία είναι η ένταξη του πολιτιστικά διάφορου μαθητή. Με 
αυτή τη δέσμη ερωτήσεων θελήσαμε να διερευνήσουμε ποια η στάση του 
αλλογενούς μαθητή απέναντι στη γνώση και την ένταξή του σε ένα διαφορετικό 
κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον. Παραθέτουμε δύο από τα πιο σημαντικά 
ερωτήματα που μας απασχόλησαν.  
Α. Επίδοση του αλλογενούς μαθητή 

Προκειμένου να ολοκληρώσουμε την εικόνα που συνθέτει την μαθητική 
προσωπικότητα του αλλογενή μαθητή παραθέτουμε τον πίνακα (6), ο οποίος και 
περιγράφει την σχολική επίδοση του. Επί συνόλου 60 καθηγητών το 53% δηλώνει 
πως οι αλλογενείς μαθητές είναι γνωστικά ανεπαρκείς. Μόνο το 4% των 
καθηγητών δηλώνει άριστη σχολική επίδοση των μαθητών αυτών. Η χαμηλή πάλι 
διακύμανση της σχολικής επίδοσης επιδέχεται την ερμηνεία πως είναι 
ανασταλτικός παράγοντας ενδεχόμενη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και 
η μη αξιοποίηση της διγλωσσίας όπου θεωρείται ως μία θετική γνωστική εμπειρία, 
η οποία οδηγεί σε πολλαπλά οφέλη. Για να υπάρξουν θετικές επιδόσεις είναι 
ανάγκη να έχει εδραιωθεί μία σχέση συνεργασίας που θα επιτρέπει σύμφωνα με 
τον Cummins την διαπραγμάτευση ταυτοτήτων, τη μεταφορά και αξιοποίηση της 
γνώσης από τη μία γλώσσα στην άλλη, την από κοινού διαμόρφωση της γνώσης  
(βλ. Cummins, 1992, σελ. 55-60).  
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Πίνακας 6. Επίδοση του αλλογενή μαθητή 

Β. Ελληνικό σχολείο και ετερότητα 
 Ολοκληρώνοντας θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε ένα κρίσιμο 
ερώτημα προς τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά πόσο 
θεωρούν πως το σημερινό σχολείο στη χώρα μας προάγει την ανεκτικότητα 
απέναντι στο διαφορετικό. Η απάντηση τους μας εξέπληξε. Με ένα μεγάλο 
ποσοστό της τάξης του 64% απάντησαν πως το ελληνικό γυμνάσιο και λύκειο δεν 
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προάγει την ετερότητα και την αποδοχή. Θα πρέπει να μας προβληματίσει ως 
κοινωνία το ότι τα σχολεία μας δεν μπορούν να είναι κοιτίδες του διαφορετικού 
και πως διαμορφώνουμε συνειδήσεις μη ανεκτικές και προσανατολισμένες στην 
ομοιομορφία, κάτι που βρίσκεται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Μία 
εποχή παγκοσμιοποίησης και ελεύθερης διακίνησης προϊόντων, ιδεών, πολιτισμών 
και ατόμων όπως θέλουμε να λέμε πως είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια και τα 
σχολεία μας στη χώρα μας να μη μπορούν να ανεκτούν την ετερότητα, η οποία 
αποτελεί πηγή πλούτου, θα πρέπει σοβαρά να μας απασχολήσει. Αναρωτιόμαστε 
πως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαμορφώνουν την παιδαγωγική πράξη, απαντούν 
πως το σχολείο όπου και οι ίδιοι συμμετέχουν και διαμορφώνουν ως ένα μεγάλο 
βαθμό, δεν υιοθετεί μία στάση αποδοχής του διαφορετικού. Είναι απογοητευτικό 
ότι το σχολείο του σήμερα που προτίθεται να προετοιμάσει τον μαθητή για την 
πραγματικότητα του 21ου αιώνα, όπου γεγονός είναι η πολιτιστική ετερότητα, 
τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή, να εμμένει στη μη αποδοχή του 
διαφορετικού. Πολλά ερωτήματα αναδύονται από την απάντηση των 
εκπαιδευτικών, για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας δεν είναι σε 
θέση να υπηρετήσουν ή δεν συμφωνούν με ένα πολύ-πολιτισμικό σχολείο. 
Εξάλλου αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν την διδακτική πράξη είναι οι 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί και όχι οι όποιοι γραφειοκράτες του Υπουργείου. 
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Πίνακας 7. Ελληνικό σχολείο και ετερότητα  
Συμπεράσματα 
Το σχολείο το οποίο προσανατολίζεται στο αύριο και υπηρετεί τη γνώση 

και την αλήθεια, είναι ανάγκη να παρέχει ίσες ευκαιρίες σ’ όλους τους μαθητές, 
ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα ή πολιτισμό. Είναι ανάγκη το σχολείο να καλλιεργεί 
την εθνική αυτογνωσία, δηλαδή μία εθνική ταυτότητα αρκετά ισχυρή, ώστε να 
μην την υπερασπίζονται οι φορείς της αμυντικά σαν να κινδυνεύει από την 
ανάμειξη των πολιτισμών και τις όποιες επιρροές, κι ακόμα αρκετά ανεκτική ώστε 
να μην την υπερασπίζονται επιθετικά και να δίνεται ο απαραίτητος σεβασμός στο 
δικαίωμα στη διαφορά ( Α. Φραγκουδάκη, Θ. Δραγώνα, 1997). 

Ξεκινήσαμε αυτή τη εμπειρική έρευνα, θεωρώντας πως το ζήτημα της 
εκπαίδευσης των μαθητών με γλωσσική και πολιτιστική προέλευση διαφορετική 
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 – 
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πολιτισμικής τάξης του σήμερα και ενός διαπολιτισμικού σχολείου του αύριου. 
Πιο συγκεκριμένα καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα :  
  Α) Εντός της σχολικής πραγματικότητας ο αλλογενής μαθητής βιώνει την 
ετερότητά του ως διαφορά αλλά και έλλειμμα.  
 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) Η έντονη ανάγκη για προστασία και υπεράσπιση από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού αποτελούν ενδεικτικά χαρακτηριστικά της χαμηλής 
αυτοσυναίσθησης και της εικόνας του «εγώ». 
 Δ) Η επιθετική διάθεση του αλλογενή κατά την τιμωρία, αποτελεί ένα 
μέσο έκφρασης της περιθωριοποίησης που βιώνει κατά τη διδακτική πράξη. 
 Ε) Οι ομάδες των συνομηλίκων εμφανίζουν πιο έντονη αλληλεπίδραση 
παρά η σχολική τάξη ως ευρύτερη ομάδα. 
 Στ) Η σχολική επίδοση του αλλογενή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και το 
επίπεδο ένταξής του στο σχολικό αλλά και ευρύτερο πολιτισμικό περίγυρο.  
 Ζ) 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.  
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