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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το Σχολείο του 21ου αιώνα είναι ένα σχολείο στο οποίο η πολιτισμική ετερότητα είναι ο κανόνας, 

τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή σκηνή. Ο Αυστραλός ιστορικός τέχνης Robert Hughes στο 

δημοφιλές βιβλίο του Culture of Complaint (Πολιτισμός Παραπόνων) σημειώνει: «στον κόσμο που 

έρχεται, αν δεν μπορείς να βρεις το δρόμο σου μέσα στη διαφορετικότητα, είσαι χαμένος».Αυτή 

τη διαφορετικότητα καλούμαστε σήμερα να «διαχειριστούμε» χωρίς φόβο αλλά με πάθος, αφού 

η μετάδοση της πολιτισμικής μυωπίας στα σχολεία αποτελεί συνταγή κοινωνικής καταστροφής. 

Οι κινδυνολόγοι που προειδοποιούν για τη διείσδυση του Άλλου (ξένος, τσιγγάνος, μαύρος, 

φτωχός, παιδί μονογονεϊκής οικογένειας) με τη μορφή των πολυπολιτισμικών αναλυτικών 

προγραμμάτων αλλά και της δίγλωσσης εκπαίδευσης κλείνουν τα μάτια μπροστά στην 

επείγουσα ανάγκη για σχολικά προγράμματα που θα προωθούν την ευαισθησία απέναντι στη 

διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και την κατανόησή τους.  

Το Σχολείο του 21ου αιώνα πρέπει να είναι «δημοκρατικό» και «ανθρώπινο»: δημοκρατικό, για να 

μπορούν να φοιτούν όλα τα παιδιά μαζί, χωρίς έκπτωση στα μορφωτικά αγαθά για κανένα παιδί 

και με μορφωτικά αγαθά προσανατολισμένα σε εκείνα τα θέματα, των οποίων η γνώση αποτελεί 

το απαραίτητο κλειδί για την κατανόηση και την «κατάκτηση» του κόσμου. Αυτό ισχύει δηλαδή 

και για τα παιδιά των οποίων η αποτυχία στο Σχολείο φαίνεται μερικές φορές να έχει 

χαρακτηριστικά νομοτέλειας, όπως συμβαίνει με παιδιά που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα ή 

ζουν σε περιβάλλον ακραίας φτώχειας ή έχουν μια αναπηρία για την οποία παραδοσιακά ισχύει 

η προκατάληψη ότι εμποδίζει την ισότιμη εκπαίδευση, και ανθρώπινο για να μπορούν τα παιδιά 

να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα και να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και να χαρούν την 

παιδική ηλικία και νεότητά τους. 

Οι μαθητές σήμερα δε χρειάζονται απλά έναν πολιτισμικά προσδιορισμένο αλφαβητισμό, αλλά 

ένα διαπολιτισμικά προσδιορισμένο αλφαβητισμό. Ο «πολιτισμικά προσδιορισμένος 

αλφαβητισμός» του Hirsch αντιπροσώπευε μια έκκληση για την « ενίσχυση του εθνικού 
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ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να μπορεί να αντιστέκεται με επιτυχία στην εκφυλιστική 

επίδραση της πολιτισμικής ετερότητας», όταν η πολιτισμική ετερότητα έγινε ο εσωτερικός 

εχθρός, πολύ πιο ισχυρός και ύπουλος στην απειλή του από κάθε εξωτερικό εχθρό. Έτσι τα 

πολιτισμικά όρια, συχνά, μετατρέπονται σε πολιτισμικά εμπόδια ή σύνορα στην ειρηνική 

συνύπαρξη που ως «νέα παγκόσμια τάξη» φάνηκε να γίνεται πραγματικότητα στο τέλος του 

προηγούμενου αιώνα όταν οι εκρήξεις βίαιων συγκρούσεων και η βία στα σχολεία και στους 

δρόμους αποτελεί ένδειξη της τεράστιας πίεσης που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια του 

κοινωνικού μας ιστού. 

 

Αυτά τα καθημερινά κρούσματα βίας –σωματικής, λεκτικής, συναισθηματικής, ψυχικής- στα 

σχολεία αλλά και τα αυξημένα ποσοστά εγκλεισμού σε σωφρονιστικά ιδρύματα απαντούν στα 

συμπτώματα μάλλον παρά στις βαθύτερες αιτίες. Αφετηρία μας είναι η αξιωματική θέση ότι «οι 

ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται στην καρδιά της σχολικής πρακτικής». Στο επίκεντρο της 

προσοχής μας βρίσκεται η σχέση εκπαιδευτικού- μαθητή. Η ανθρώπινη αυτή σχέση αποτελεί το 

χώρο και το δίαυλο όπου συντελείται μάθηση και μεταδίδεται γνώση σε άμεση συνάφεια με τη 

διαπραγμάτευση ταυτοτήτων.  

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι αποφασιστικό ρόλο στην σχολική, επαγγελματική, 

ακαδημαϊκή επιτυχία- αποτυχία μαθητών που πολιτισμικά διαφέρουν δεν παίζουν τόσο οι επί 

μέρους διδακτικές και τεχνικές όσο η θεμελιώδης αρχή της επιβεβαίωσης της ταυτότητας των 

μαθητών αυτών. Κατά συνέπεια, στην αντίθετη πλευρά, η εμπειρία της απόρριψης της 

ταυτότητας μπορεί να γίνει ικανός λόγος αποτυχίας παρά τις οποιεσδήποτε διδακτικές 

προσπάθειες. Όταν η αναπτυσσόμενη αυτεπίγνωση (sense of self) των μαθητών επιβεβαιώνεται 

και διευρύνεται μέσα από τις σχέσεις τους με τους δασκάλους, οι μαθητές έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να καταβάλλουν προσπάθεια για μάθηση και να συμμετέχουν ενεργά στη 

διδασκαλία. Αντίθετα, όταν η γλώσσα, ο πολιτισμός και η εμπειρία των μαθητών αγνοούνται ή 

αποκλείονται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη,   όταν αισθάνονται ότι η ταυτότητά 

τους κινδυνεύει από αυτή τη διαδικασία υποβάθμισης εγκαταλείπουν το σχολείο, προκειμένου 

να διατηρήσουν την αίσθηση της ταυτότητάς τους. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν 

πολιτισμικά διαφέροντες μαθητές που αισθάνονται, συνειδητά ή ασυνείδητα, ότι πρέπει να 

εγκαταλείψουν πλευρές της ταυτότητάς τους και του ιθαγενούς πολιτισμικού τους συστήματος 

για να φτάσουν στην επιτυχία, όπως αυτή ορίζεται από την κυρίαρχη ομάδα. Η πολιτισμική 

ακεραιότητά τους θα πρέπει να θυσιαστεί για να τα καταφέρουν . 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα τέτοιο πλαίσιο καθορίζεται από τη δημιουργία διδακτικών 

πλαισίων μέσα στα οποία και οι μαθητές δεύτερης γλώσσας μπορούν να γίνουν συνεργάτες τους 

στη μαθησιακή διαδικασία και από το πρίσμα που βλέπουν τον εαυτό τους ως μαθητές.. Για τον 

περιορισμό της σχολικής αποτυχίας, που θα οδηγήσει στην κοινωνική καταστροφή, απαιτείται η 

υλοποίηση μιας αληθινής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που δε θα εξαντλείται μόνο σε επίπεδο 
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νομοθεσίας και τεχνοκρατικής πολιτικής αλλά θα έχει στόχο τη βαθιά αλλαγή των 

εκπαιδευτικών δομών. Η υλοποίηση αυτής της αλλαγής εξαρτάται και από το βαθμό κατά τον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί τόσο συλλογικά όσο και ατομικά επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους 

απέναντι στους πολιτισμικά διαφέροντες μαθητές. 

Jim Cummins: Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Gutenberg 

blancdubois.blogspot.gr 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100 -120 λέξεις.  

25 Μονάδες  

Β1.  

α Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω προτάσεις 

γράφοντας δίπλα σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

I. Μέσω της δίγλωσσης εκπαίδευσης το ξένο στοιχείο θα αλλοιώσει το εγχώριο. 

II. Είναι απαραίτητη η βίωση της χαράς μέσω της σχολικής ζωής. 

III. Ο νέος εκπαιδευτικός οφείλει να προσπαθεί να διατηρήσει  τον πολιτισμό της 

πατρίδας του κάθε μαθητή. 

3 Μονάδες 

 

β Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 50-70 λέξεων το περιεχόμενο  του αποσπάσματος: ₍₍Το 

Σχολείο του 21ου αιώνα είναι ένα σχολείο στο οποίο η πολιτισμική ετερότητα είναι ο 

κανόνας, τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή σκηνή.₎₎  

7 Μονάδες 

Β2.  Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της 2 η ς  παραγράφου του κειμένου.  

3 Μονάδες  

Β3.Να βρείτε στο κείμενο τέσσερα παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της 

γλώσσας.  

4 Μονάδες  

Β4.Να εντοπίσετε τρία παραδείγματα ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο και να 

δικαιολογήσετε τη χρήση του.  

4 Μονάδες  

Β5.  ₍ ₍Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα τέτοιο πλαίσιο καθορίζεται από τη 

δημιουργία διδακτικών πλαισίων₎₎:  Να μετατρέψετε το απόσπασμα στ ην αντίθετη 

σύνταξη και να εξηγήσετε την επιλογή του συγγραφέα.  

4 Μονάδες  

Β6.    Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

http://blancdubois.blogspot.gr/2009/11/blog-post.html
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Εγχώρια, διαφορετικότητα, απαραίτητο, συνάφεια, ασυνείδητα  

5 Μονάδες  

Β7. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:  

Εμποδίζει,  ετερότητας, απόρριψης, , περιορισμό, βαθιά  

5 Μονάδες  

Γ.  Σε ένα άρθρο 500 -600 λέξεων που πρόκειται να δημοσιευτεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα του σχολείου σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με :  

α τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στο σύγχρονο σχολείο 

β τους τρόπους περιορισμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές 

στο σχολείο. 

40 Μονάδες  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 

 


