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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας σε θέματα διαφορετικότητας και ρατσισμου. 
Η παρουσία πολλών μαθητών με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά 

ενισχύει την προϋπάρχουσα πολυπολιτισμική όψη των σύγχρονων ελληνικών τάξεων. 

Ωστόσο, έντονη είναι η έλλειψη μιας αντιρατσιστικής πολιτικής στα σχολεία, η οποία 

θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. 
Αρχικά, παρουσιάζεται η αποσαφήνιση των όρων της προκατάληψης και των 

στερεοτύπων, δύο έννοιες πολύπλοκες που αποτελούν αντικείμενο έντονης 

ερευνητικής δραστηριότητας τις τελευταίες δεκαετίαες. Παράλληλα, παρατίθεται και 

ο ορισμός της έννοιας του ρατσισμού καθώς και οι διαδικασίες αναγνώρισης και 

αντιμετώπισής του στο χώρο της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ακολουθεί ο τρόπος με 

τον οποίο οι γηγενείς μαθητές οικοδομούν τις ιδέες τους για τη διαφορετικότητα, τα 

συναισθήματα των μειονοτικών μαθητών, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους 

μειονοτικούς μαθητές καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει το σχολείο. 
Στο κύριο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται κάποιες προτεινόμενες 

δραστηριότητες, οι οποίες καλλιεργούν τη βιωματική μάθηση, ενισχύουν την 

εποικοδομιτική προσέγγιση και τη δημιουργική συνεργασία των παιδιών. Σκοπός 

τους είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την αξία 

διαφορετικών ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών και να σεβαστούν το δικαίωμα του 

καθενός ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής ή την εμφάνισή του. 
Το τελευταίο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την διεξαγωγή συμπερασμάτων και 

έναν μικρό αναστοχασμό σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και με το τι 

θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.  
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ζούμε σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό. Η σύγχρονη 

πραγματικότητα καλεί και το σχολείο να πάρει τη θέση του, να διαδραματίσει το 

ρόλο του. Ένα ρόλο όμως διαφορετικό από εκείνο που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Σε 

όλα τα σχολεία βρίσκονται παιδιά με διαφορετικότητες. Αυτές προσδιορίζονται από 

τη γλώσσα, τα ήθη και έθιμα, τις αξίες, τη θρησκεία, τις ιδέες, τις αναπηρίες κ.α. Το 

σχολείο είναι υποχρεωμένο να συνταιριάζει τα παραπάνω και να βρίσκει τη 

συνισταμένη τους. Ως διαφορετικότητα ορίζουμε συνήθως τα προσωπικά στοιχεία 
ενός ατόμου που το διαφοροποιούν (ξεχωρίζουν) και καθιστούν δύσκολη την 
δραστηριοποίησή του μέσα σε μια ομάδα (κοινωνική ή μαθητική.) 

   Αν φανταστούμε πως όλοι πάνω στη γη ή σε μια κοινωνία είναι ίδιοι 
(κλωνοποιημένοι) τότε θα ζούσαμε σε μια τυποποιημένη, ισοπεδωμένη κοινωνία, 

χωρίς αξίες, χωρίς χρώμα. ∆ιαφορετικότητα δεν σημαίνει άσπρο ή μαύρο. Αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για να δώσει χρώμα, νόημα και σκοπό στη ζωή μας, στην 
ύπαρξή μας. Μας ενώνει με τον συνάνθρωπό μας, μας δίνει τη δυνατότητα να συν-
ζούμε με τον άλλον, να συν-αποφασίζουμε και τέλος να συν-αποκαλύπτουμε την 
ζωή. 

   Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο για την δραστηριοποίηση και την 
ανάπτυξη χρηστικών δεξιοτήτων. Είναι ένα πεδίο μέσα από το οποίο μπορεί να 
καταξιωθεί και να καθιερωθεί ο καθένας ξεχωριστά μέσα στην κοινωνία. Αυτό που 
μετράει είναι η στάση της κοινωνίας, του κάθε ενός από εμάς, οι προσδοκίες που 
απαιτούμε από τους άλλους (τους διαφορετικούς), η οπτική γωνία που 
αντιμετωπίζουμε την διαφορετικότητα. Η προκατάληψη και η υποτιμητικότητα στις 

δεξιότητες των ατόμων είναι η πραγματική διάσταση της διαφορετικότητας. Ας μην 
ξεχνάμε όμως πως σε μια ανοιχτή κοινωνία που θέλει να ισχυρίζεται πως έχει 
ανθρώπινο πρόσωπο, καθένας έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται σαν αυτόνομη 
προσωπικότητα. 

    Το βασικό στοιχείο που επιβάλλεται να αξιοποιήσει ο δάσκαλος είναι αυτή 
η διαφορετικότητα των μελών μιας ομάδας. Είναι σαφές πως σε μια κοινωνική ομάδα 
δεν μπορεί να έχουν όλοι ταυτόσημες ικανότητες. Παρ’ όλα αυτά συνυπάρχουν όλοι 
σε μια κοινωνική ομάδα, συνεργάζονται προσφέροντας ο καθένας κάτι από τις 

ικανότητές του. Επομένως τη διαφορετικότητα των ατόμων τη βιώνουμε όλοι 
καθημερινά. Έτσι ακριβώς σε μια ομάδα μαθητών υπάρχει η διαφορετικότητα μεταξύ 
των μελών της, προσδιοριζόμενη και από άλλους παράγοντες ( το σχολείο φοίτησης, 
ταεπαγγέλματα των γονέων, τη συνοικία που ζουν, τη συμπεριφορά τους, την 
εθνικότητά τους, τις αναπηρίες κ.λ.π.) Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί πάντα 
αρνητικό παράγοντα για την ένταξη κάποιων ατόμων σε μια ομάδα. Ο δάσκαλος έχει 
τη δυνατότητα μέσα από διαδικασίες βιωματικού χαρακτήρα, μέσα από 
δραστηριότητες ατομικές ή ομαδικές, να αφήσει να προσδιοριστεί αλλά και να 

καθιερωθεί η θέση κάθε μέλους. Συνήθως τη θέση του κάθε μέλους την προσδιορίζει 

και την κατέχει το ίδιο, με δικές του προσπάθειες. Σε περιπτώσεις όμως όπως των 
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Αμεα, οφείλει ο δάσκαλος να υποβοηθήσει, με διακριτικό τρόπο, αυτά τα άτομα ώστε 

να καταλάβουν κάποια θέση στην ομάδα, πάντα σύμφωναμε τις ικανότητές και 

δυνατότητές τους. 
    Αποδοχή της διαφορετικότητας από τον δάσκαλο σημαίνει αναγνώριση της 

μοναδικότητας του άλλου, της αυτονομίας του, των δυνατοτήτων του. Αναγνώριση 
των δικαιωμάτων του για πρόσβαση στη γνώση (όχι απαραίτητα σχολική), την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Buber (1964) υποστηρίζει πως παιδαγωγικά ωφέλιμο 
είναι η παιδαγωγική συνάντηση και όχι ο παιδαγωγικός στόχος. Στο σημείο που 
συναντιέται η αξία της διαφορετικότητας με την παιδαγωγική είναι η διαδικασία, η 
παιδαγωγική μέθοδος, που ακολουθείται για την παιδαγωγική συνάντηση. Αυτό 
σημαίνει πως οφείλει ο δάσκαλος να παρατηρήσει το παιδί, ώστε να είναι σε θέση να 
το κατανοήσει, να οργανώσει την εκπαίδευσή του, μη αποκλείοντας από το 
αλληλεπιδραστικό μοντέλο το περιβάλλον του παιδιού και τέλος να είναι σε θέση να 
προβεί σε διορθωτικές-παρεμβατικές αλλαγές της πορείας που ακολουθεί, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. 

   Το κυρίαρχο επομένως σημείο είναι η ανάπτυξη των προϋποθέσεων για μια 
ολόπλευρη ανάπτυξη, όσο το δυνατόν και ισόρροπη, σ’ όλους τους τομείς της 
προσωπικότητας του παιδιού. Είναι ανάγκη να ανακαλυφθεί ο δρόμος που θα 
χρησιμοποιηθεί ώστε οι όποιες κοινωνικές ή προσωπικές συγκρούσεις να μην 
Αποτελέσουν εμπόδιο για την ικανοποίηση αναγκών και ενδιαφερόντων του παιδιού. 

Κάθε προσπάθεια καλό θα ήταν να είναι προσανατολισμένη ώστε να το ωθήσουν και 
να το βοηθήσουν στην ανακάλυψη θετικών στοιχείων, ικανοτήτων, στην κατάκτηση 
της γνώσης (όχι απαραίτητα σχολικής) και τελικά να στην χρησιμοποίησή της. 

    Τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό, 

διαθέτουν ένα μεγάλο φάςμα από δυνατότητες αλλά και περιορισμούς. Αυτό σημαίνει 
πως κάθε παιδί θα προσεγγίσει το γνωστικό αντικείμενο με τη δική του αντίληψη, με 
το δικό του νοητικό δυναμικό. Αυτή η προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου είναι 
που προσδιορίζει τη διαφορετικότητα και στη συνέχεια το καθιερώνει. Για να 
βελτιωθεί το δεύτερο, θα πρέπει να παρέμβει ο δάσκαλος στο πρώτο. Η αρχή λοιπόν 
για τον δάσκαλο είναι να προσδιορίσει την διαφορετικότητα. Σ’ αυτό το κομμάτι 
μπορεί με τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και επιλεγμένες δραστηριότητες να 
παρέμβει ωστε να κατακτηθεί μια συγκεκριμένη ικανότητα.  

   Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με μια νέα προοπτική, από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ο ρόλος 
του δασκάλου, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ο τρόπος αντιμετώπισης της 

διαφορετικότητας του παιδιού, με όποια έννοια προσδίδεται σ’ αυτόν τον όρο, είναι 
καθοριστικός και επηρεάζει άμεσα τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της 

μάθησης. Αν δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και αξιοποιηθούν οι όποιες εμπειρίες 
του παιδιού, μπορεί ο δάσκαλος να ελπίζει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 

στην ανάπτυξη του παιδιου. Σ’ αυτή τη προσπάθεια, με όποιες παρεμβατικές 
διαδικασίες, βασικό στοιχείο είναι και το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, το 
οποίο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μείνει αμέτοχο. Αυτό σημαίνει ένα ευέλικτο 
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Αναλυτικό πρόγραμμα, με καθημερινό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης, συχνή 
αξιολόγηση του προγράμματος, αλλά και των αποτελεσμάτων των 
παρεμβατικώνδιαδικασιών.  
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

3.1 ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε όλο τον κόσμο μια σημαντική αύξηση των 

μεταναστευτικών ρευμάτων, η οποία συνδέεται με τον παγκοσμιοποιημένο 

χαρακτήρα των θεσμών που ελέγχουν τα μέσα παραγωγής, την ανισομερή ανάπτυξη 

και τις αλληλοεξαρτώμενες συναλλαγές μεταξύ των χωρών. 

  Η τεράστια διαφορά που υπάρχει στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των 

διαφόρων κρατών, τα ιστορικά και πολιτισμικά δεδομένα τους, ο ρυθμός με τον οποίο 

αναπτύσσονται δημογραφικά και η άνιση αντιμετώπιση των μεταναστών φαίνεται να 

βρίσκονται πίσω από τις πληθυσμιακές αυτές μετακινήσεις, οι οποίες δημιουργούν 

μια σειρά προβλημάτων, τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώρες υποδοχής 

των μεταναστών. Σύμφωνα με τον Stuart Hall (1992), μια από τις πιθανές συνέπειες 

της παγκοσμιοποίησης είναι η ενίσχυση των τοπικών ταυτοτήτων, που είναι δυνατό 

να οδηγήσει σε πολιτισμικό ρατσισμό και αποκλεισμό των διαφορετικών 

μειονοτήτων από την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα. 

  Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, ως αποτέλεσμα της 

συμβίωσης του γηγενούς πληθυσμού με τις κοινότητες των μουσουλμάνων, των 

Τσιγγάνων, των παλιννοστούντων ομεγενών και των προσφύγων, διευρύνεται 

τελευταία από τη συνεχή έλευση των μεταναστών, η οποία αυξάνει με γρήγορους 

ρυθμούς τη γλωσσική και θρησκευτική ανομοιογένεια της χώρας μας, δημιουργώντας 

παράλληλα νέους κοινωνικοπολιτικούς και εκπαιδευτικούς προβληματισμούς. 

   Το ερώτημα που προκύπει, είναι εάν στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

παρατηρούνται ρατσιστικά φαινόμενα και σε ποιο βαθμό. Όπως επισημαίνει η 

Ανδρούτσου (2001) η συχνότερη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική «εάν 

όμως ως ρατσισμό ορίσουμε την καθημερινή, μικρή ή μεγαλύτερη, συμβολική, βία 

που υφίστανται διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού και που οδηγεί στον 

αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση και στην αδυναμία ισότιμης συμμετοχής στο 
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σύστημα,τότε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο ρατσισμός ελλοχεύει 

καθημερινά παντού και κατά συνέπεια και στο σχολείο». 

   Τα προβλήματα των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και του 

ρατσισμού είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ελλάδα, σε βάρος των Τσιγγάνων, των 

Αλβανών και άλλων μεταναστών, καθώς επίσης και των μελών της μουσουλμανικής 

μειονότητας. Μια βασική αιτία των φαινομένων αυτών είναι οι πλημμελείς θεσμικές 

ρυθμίσεις στο στο πλάισιο της πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας. Η 

αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων, για να 

μην επιδεινωθούν ενόψει της ολοένα και αυξανόμενης εισροής μεταναστών. 

   Σύμφωνα με την Τρέσσου (1998), το φαινόμενο του εκπαιδευτικού 

αποκλεισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης χαρτογραφείται με πολύ αργούς 

ρυθμούς από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της χώρας μας και έρχεται σε αντίθεση 

με τα μικρά ποσοστά μαθητικής διαρροής που δίνει στην δημοσιότητα η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία. Η διαρροή των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες με 

χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό και επαγγελματικό υπόβαθρο αποδίδεται συνήθως σε 

αντιλήψεις, στάσεις, πολιτισμικούς παράγοντες ή συμπεριφορές που αφορούν τις 

συγκεκριμένες ομάδες, ενώ αποσιωπούνται επισήμως οι μηχανισμοί της κυρίαρχης 

πλειονοτικής ομάδας που επιφέρουν τον αποκλεισμό τους. Ο εκπαιδευτικός 

αποκλεισμός των μαθητών, οι οποίοι προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες, 

εκφράζεται είτε με εμπόδια στην αρχική τους πρόσβαση στο σχολείο είτε με την 

περιθωριοποίηση τους μέσα σε αυτό και οδηγεί στην σχολική αποτυχία, τη διακοπή 

της φοίτητησης ή τη μη μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα. 

   Η διαρροή που παρατηρείται κατά τη μετάβαση μαθητών συγκεκριμένων 

πληθυσμιακών ομάδων από τη μία βαθμίδα στην άλλη αποτελεί μια μορφή 

κοινωνικού αποκλεισμού, αφού το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε όλες του τις 

βαθμίδες «προωθεί τους προνομιούχους και εξοστρακίζει τους μη προνομιούχους, με 

μοναδικό κριτήριο τη σχολική και γνωστική επίδοση». Η δομή του ελληνικού 

σχολείου, ειδικότερα, είναι τέτοια που δεν καλλιεργεί στους μαθητές την ανάπτυξη 

του δημιουργικού διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς και θρησκείες. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει την ένταξη των μαθητών με 

διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι γίνονται συχνά αποδέκτες 

στερεοτυπικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών, που προέρχονται από τους 
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συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο σχολικό και εξωσχολικό 

περιβάλλον. 

   Η εξέρευση αποτελεσματικών στρατηγικών για την επίλυση των παραπάνω 

προβλημάτων είναι ανάγκη να αποτελεί άμεση προτεραιότητα των εκπαιδευτικών 

αρχών της χώρας, γιατί οποιαδήποτε παράβλεψη ή ολιγωρία ενέχει τον κίνδυνο της 

περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού μια μεγάλης μερίδας πολιτών, με 

απρόβλεπτες συνέπειες για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

 

3.2 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
 

Πολλές από τις ιδέες που αφορούν διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες και έχουν 

αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη διαομαδικών σχέσεων αποτελούν προϊόν 

στερεοτυπικών και προκατειλημμένων αντιλήψεων, παρά έγκυρων πληροφοριών. Τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε μια ομάδα μαθητών μπορεί να 

εξελιχθούν σε ισχυρές αντιπάθειες ή και αντιπαραθέσεις στο χώρο του σχολείου, οι 

οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τις 

προσπάθειες επίλυσης των πιθανών διαφορών που υφίστανται μεταξύ 

εθνοπολιτισμικών ομάδων. 

   Ο Allport (1979) ορίζει το στερεότυπο ως μια υπερβάλλουσα πεποίθηση, 

που συνδέεται με τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης η λειτουργία της πεποίθησης 

αυτής είναι να διακιολογήσει τη συμπεριφορά μας σε σχέση με τη διαδικασία της 

κατηγοριοποίησης. Αυτός ο ορισμός παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο στους 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα 

φυλετικά στερεότυπα, ώστε να ερμηνεύσουν ορισμένες στάσεις και συμπεριφορές 

απέναντι στους μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα φυλετικά και εθνικά 

στερεότυπα, ειδικότερα, μπορούν να ενταχθούν σε τουλάχιστον τρεις γενικές 

κατηγορίες: α) εκπαιδευτικά στερεότυπα και στερεότυπα νοημοσύνης, β) στερεότυπα 

προσωπικότητας ή χαρακτήρα και γ) στερεότυπα φυσικής εμφάνισης. 

   Τα στερεότυπα εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της απόδοσης υποτιθέμενων 

χαρακτηριστικών μιας ολόκληρης ομάδας σε όλα τα μεμονωμένα μέλη της, 

υπονοώντας και υπογραμμίζοντας την ομοιομορφία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της 

συγκεκριμένης ομάδας. Επίσης, μπορεί να αποδίδουν σε μία ομάδα χαρακτηριστικά 
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που είναι πιο θετικά ή πιο αρνητικά από άλλες ομάδες ή που είναι προφανώς 

αναληθή. Ωστόσο, έχουν την τάση να μεγαλοποιούν τις υφιστάμενες ή και 

υποτιθέμενες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Η αντιμετώπιση των στερεοτύπων 

επιτυγχάνεται μέσα από μια διαδικασία ενθάρρυνσης των ανθρώπων να 

αμφισβητήσουν τις γενικεύσεις για τις ιδιότητες των ομάδων ή των ατόμων. 

   Η ανάλυση των διαομαδικών φαινομένων προϋποθέτει τη γνώση της σχέσης 

μεταξύ στερεοτύπων και προκατάληψης. Το στερεότυπο είναι μια γνωστική δομή που 

καθορίζεται από την κατηγοριοποίηση, η οποία οργανώνει και αντιπροσωπεύει τις 

πληροφορίες για κοινωνικές κατηγορίες. Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης οδηγεί 

ενδεχομένως στη δημιουργία ορισμένων μορφών προκατάληψης (Duckitt 1922). 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα στερεότυπα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο 

στη μεροληπτική επεξεργασία πληροφοριών και στην κοινωνική συμπεριφορά, οι 

οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη προκατειλημμένων 

συμπεριφορών (Hamilton & Trolier 1986). Η στερεοτυπική σκέψη, επομένως, η 

οποία στηρίζεται στη δημιουργία σταθερών και ανελαστικών κατηγοριών, αποτελεί 

βασική αιτία στη λειτουργία των προκαταλήψεων. Στη δημιουργία στερεοτύπων 

σημαντκό ρόλο διαδραματίζει ο ψυχολογικός μηχανισμός της μετατόπισης, κατά τον 

οποίο «τα συναισθήματα της εχθρότητας ή του θυμού κατευθύνονται εναντίον 

αντικειμένων τα οποία δεν είναι οι πραγματικοί πρόξενοί τους» (Giddens 2002: 302). 

   Το στερεότυπο μπορεί να θεωρηθεί ως γνωστικό συστατικό της 

προκατάληψης, το οποίο υπάρχει παράλληλα με τα συναισθηματικά και 

συμπεριφοριστικά συστατικά, και έχει τη συνατότητα να οδηγήσει τα άτομα σε 

συμπεριφορές συχνά μεροληπτικές ή εχθρικές προς τα μέλη μιας άλλης ομάδας (Bar-

Tal et al. 1989). 

   Η έννοια της προκατάληψης αναφέρεται σε γνώμες ή στάσεις που έχουν 

διαμορφώσει εκ των προτέρων τα μέλη μιας ομάδας για τα μέλη μιας άλλης και οι 

οποίες δεν στηρίζονται σε αποδείξεις αλλά σε φήμες. Οι προκαταλήψεις, οι οποίες 

προδιαθέτουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά τους ανθρώπους, δύσκολα 

μεταβάλλονται, ακόμη και όταν υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία που τις ανατρέπουν 

(Giddens 2002: 301). Οι προκαταλήψεις, κατά συνέπεια, φαίνεται να αναπτύσσονται 

μέσα από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση γνώσεων, αξιών, στάσεων και 

συμπεριφορών και να ενισχύουν τη δημιουργία διακρίσεων σε βάρος ορισμένων 

ατόμων ή ομάδων. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 

11 
 

   Οι προκαταλήψεις είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εμφάνιση ρατσιστικών 

συμπεριφορών, όταν συνοδεύονται από δύο επιπλέον στοιχεία (Τσιάκαλος 2000): το 

πρώτο στοιχείο έχει σχέση με τη δύναμη και τη δυνατότητα χρήσης της σε βάρος μιας 

ομάδας ανθρώπων. Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με τη διάθεση των ατόμων 

εκείνων που είναι προκατειλημμένα και έχουν τη δύναμη να συμπεριφερθούν 

ρατσιστικά. 

   Σε γενικές γραμμές, οι θεωρίες επεξήγησης των προκαταλήψεων αποδίδουν 

την απόκτησή τους στην προσωπικότητα του ατόμου, στον τρόπο διαπαιδαγώγησης 

των παιδιών από την οικογένεια και στις ευρύτερες  κοινωνικές και πολιτισμικές 

επιρροές που δέχεται το άτομο. 

   Οι αρνητικές συνέπειες των στερεοτυπικών αντιλήψεων με τη μορφή της 

εχθρότητας και της προκατάληψης στα μέλη μιας άλλης ομάδας, ακόμη και μεταξύ 

των παιδιών, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων, 

προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι ελαχιστοποίησης των στερεοτυπικών 

χαρακτηριστικών που αποδίδονται σε ορισμένα άτομα ή ομάδες. 

   Οι στρατηγικές μείωσης των προκαταλήψεων πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 

θετικές αλλαγές στα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος σχετικά με την 

προσέγγιση της διαφορετικότητας και να προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κριτικής σκέψης. Ένα σημαντικό στοιχείο για τη μείωση των προκαταλήψεων, 

σύμφωνα με τη θεωρία του Allport (1979), είναι η προώθηση της θετικής 

διαφυλετικής αλληλεπίδρασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή των 

παρακάτω κριτηρίων: 

 Δημιουργία δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ενός κλίματος που προωθούν την 

επίτευξη κοινών στόχων μέσα από τη συνεργασία, παρά τον ανταγωνισμό, και 

έχουν την έγκριση της διεύθυνσης, του προσωπικού του σχολείου και του 

συλλόγου γονέων. 

 Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών. 

 Παροχή ευκαιριών για εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μαθητών. 

   Η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων, ωστόσο, δεν γίνεται μόνο με την 

εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία είναι ξεκομμένα από το 

ευρύτεροσχολικό περιβάλλον αλλά απαιτεί τη λήψη μέτρων και δράσεων σε όλα τα 

επίπεδα της σχολικής ζωής, «είτε πρόκειται για διαδικασίες διδασκαλίας γνώσεων, 
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αντιμετώπισης των μαθητών και των διαφορετικών συμπεριφορών, είτε πρόκειται για 

περιεχόμενο γνώσεων, για διαχωρισμό μαθημάτων και διαχωρισμό μαθητών».  

   Για τους αλλοδαπούς μαθητές των πολυτισμικών τάξεων, ειδικότερα, που 

είναι φορείς ενός διαφορετικού πολιτισμού (θρησκεία, γλωσσική προφορά, εθνική 

ενδυμασία, διατροφή κ.α), το σχολείο, μέσω της επιλεκτικής του λειτουργίας και της 

επίσημης ή ανεπίσημης ιδεολογίας του, γίνεται ο χώρος όπου συχνά βιώνουν τη 

διάκριση, αν όχι και τον αποκλεισμό. 

   Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα παρουσιάζουν, γενικότερα, 

σημαντικές ελλείψεις στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζουν 

για τις μειονότητες. Ένας από τους κύριους στόχους που θέτουν είναι η διατήρηση 

της εθνικής συνοχής και ταυτότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούν φανερές και 

συγκαλυμμένες μορφές ξενοφοβίας (Coulby & Jones 1995). Η ξαφνική είσοδος των 

μεταναστών στην Ελλάδα, ειδικότερα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας ξενοφοβίας 

για την οποία πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα. Επιπλέον, τα περιεχόμενα του 

Α.Π., όπως πιστεύει το 85,9% των εκπαιδευτικών, ευνοεί την ανάπτυξη ξενοφοβικών 

συμπεριφορών, κυρίως μέσα από το μάθημα της Ιστορίας και της Γλώσσας. 

   Η ξενοφοβία, όμως, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και αντιμετώπιση, γιατί, 

όπως υποστηρίζει ο Gillborn (1995), είναι δυνατό να εξελιχθεί σε ρατσισμό, αφού με 

την κοινή του χρήση ο όρος «ρατσισμός» συχνά ταυτίζεται με την προκατάληψη, την 

άγνοια και το παράλογο μίσος ή φόβο για μια άλλη κοινωνική ομάδα. 

   Τα γενικότερα ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες πολυπολιτσισμικές 

κοινωνίες και, κατ’ επέκταση, τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, όπως η διεύρυνση 

των κοινωνικών ανισοτήτων, η εσωστρέφεια, οι προκαταλήψεις, η ξενοφοβία ή ο 

ρατσιμός, επιζητούν την αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων και το σχεδιασμό 

μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας και της 

κοινωνίας, όπως τονίζει ο Χρυσαφίδης (2002: 122), «αναφέρεται στην ενίσχυση της 

κοινωνικής διάστασης του ατόμου, σε βάρος της εγωιστικής πλευράς και του 

απομονωτισμού, στην ενίσχυση δηλαδή της κοινωνικής δράσης και συναπόφασης». 

   Η διαμόρφωση αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών αποτελεί μια 

πολύπλοκη διαδικασία, που εκτυλίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα. Τα στερεότυπα και 

οι προκαταλήψεις των μαθητών επηρεάζονται έντονα από μια σειρά παραγόντων, 

όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικογένεια, οι συνομίλικοι οι αξίες και οι ιδέες 

που προωθούνται από τον κυρίαρχο πολιτσιμό. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο 
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ρόλος που διαδραματίζει το σχολείο, μέσα από διαδικασίες που είτε αφορούν 

φαινομενικά τυπικές διευθετήσεις μαθητών και αντικειμένων στο χώρο της σχολικής 

τάξης είτε επηρεάζονται καθοριστικά από μια σειρά αλληλεπιδράσεων που 

λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Κάθε προσπάθεια 

αντιμετώπισης στερεοτύπων , προκαταλήψεων, ξενοφοβίας ή ρατσιστικών 

συμπεριφορών απέναντι σε ορισμένες ομάδες ατόμων, ως βασικός σκοπός και στόχος 

μιας διαπολιτισμικής ώσμωσης, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας εάν περνά 

από το χώρο του σχολείου και απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές με διαφορετικά 

εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλά και στους γηγενείς μαθητές.    
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4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
 

Η κατανόηση της σύνθετης φύσης και των διαφορετικών εκφάσεων του ρατσισμού 

στις πολύπλοκες ατομικές αλληλεπιδράσεις, τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες και τις 

θεσμικές πρακτικές, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την αναγνώριση όσο 

και για την επιτυχή αντιμετώπισή του. 

   Ο όρος ρατσισμός αναφέρεται σε αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές και 

θεσμικές δομές που ωθούν μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

εκείνα της κυρίαρχης ομάδας σε μερικό ή ολικό αποκλεισμό από μια σειρά δημόσιων 

και κοινωνικών αγαθών. Η συμπεριφορά ενός ατόμου που με κάποιο τρόπο ασκεί 

εξουσία σε βάρος κάποιου άλλου μπορεί να είναι ρατσιστική ακόμη και όταν δεν 

προβάλλονται φανερά οι ρατσιστικές του πεποιθήσεις (Τσιάκαλος 1995). Μερικοί 

άνθρωποι ενδέχεται να είναι σκόπιμα ρατσιστές, ενώ άλλοι να συμπεριφέρονται κατά 

τρόπο ρατσιστικό χωρίς να τους ενδιαφέρει εάν βλάπτουν κάποιους συνανθρώπους 

τους. Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν συστήματα, κανόνες ή οργανώσεις που 

προκαλούν διακρίσεις σε βάρος ορισμένων ομάδων ανθρώπων είτε σκόπιμα είτε 

χωρίς πρόθεση. Μερικές φορές μάλιστα μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

αναγνωριστεί ο ρατσισμός ή οι διακρίσεις, ειδικά εάν ο στόχος δεν αφορά εμάς ή 

κάποιον από το κοντινό μας περιβάλλον. 

   Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρατσισμός λαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές 

και δεν περιορίζεται μόνο σε μια θεωρία ή ένα δόγμα, στο έντονο μίσος, στις βίαιες 

επιθέσεις ή στις ανικανότητες που προσάπτονται σε ορισμένα άτομα ή ομάδες 

εξαιτίας της «φυλής» τους. Εκτός των παραπάνω, ο ρατσισμός λειτουργεί με πιο 

διακριτικές μορφές, ακόμα και όταν υπάρχουν προθέσεις διαφύλαξης της ισότητας 

των ευκαιριών (Gillborn & Gipps 1996). Οι Brandt (1986) και Figueroa (1991) 

τονίζουν ότι υπάρχουν εξατομικευμένες, διαπροσωπικές, θεσμικές, πολιτισμικές και 

δομικές πλευρές στην έννοια του ρατσισμού, κάποιες από τις οποίες είναι αρκετά 

εμφανείς και κάποιες περισσότερο συγκαλυμμένες σε σχέση με άλλες. 

   Θεωρητικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της «φυλής» 

υποστηρίζουν τη θέση ότι ο ρατσισμός έχει τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις: 

1. Έχει στοιχεία που αναφέρονται σε μικρό- και μακρό-επίπεδο. 

2. Λαμβάνει θεσμικές ή και μεμονωμένες/ατομικές μορφές. 

3. Έχει συνειδητά και μη συνειδητά στοιχεία. 
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4. Ασκεί συσσωρευτική επίδραση και στο άτομο και στην ομάδα. 

Στην εκπαίδευση αναφέρει ο Oakes (1995), η έννοια της «φυλής» διαδραματίζει 

συχνά αποφασιστικό ρόλο στις πολυάριθμες πρακτικές, τα υιοθετούμενα 

προγράμματα και τις πολιτικές, που έχουν επιπτώσεις στους μαθητές σε τοπικό, 

κρατικό και εθνικό επίπεδο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 

«φυλή», για παράδειγμα, επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες τους για τη 

νοημοσύνη των μειονοτικών μαθητών, καθώς επίσης και τον τρόπο που ομαδοποιούν 

τους μαθητές με βάση τις ικανότητές τους. 

   Οι κοινωνικές διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως αναφέρει ο 

Γκότοβος (1996), μπορεί να είναι θεσμικά προσδιορισμένες ή άτυπες, θεσμικά μη 

προσδιορισμένες, αλλά υπαρκτές. Στην εκπαιδευτική πρακτική ο ρατσισμός 

εμφανίζεται είτε ως παραβίαση είτε ως αγνόηση των ρυθμίσεων εκείνων οι οποίες 

θεωρητικά απαγορεύουν ή αποτρέπουν τις κοινωνικές διακρίσεις. Ο θεσμικός 

εκπαιδευτικός ρατσιμός είναι πιθανό να εμφανίζεται σε τομείς όπως: η εκπαιδευτική 

υποδομή, η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, τα Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια, 

η αρχική εκπαίδευση και η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η 

οποία μπορεί να μην ανταπικρίνεται σε σύγχρονες προδιαγραφές και κριτήρια, το 

σύστημα τοποθέτησης και απόσπασης των εκπαιδευτικών σε σχολεία με ειδικές 

κατηγορίες μαθητών, στα οποία τοποθετούνται συνήθως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. 

Τέλος στο επίπεδο των παιδαγωγικών πρακτικών, όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο 

και οι μαθητές μπορεί να αγνοούν ή να παρενοσχλούν συστηματικά μαθητές με 

συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα. Ο άτυπος εκπαιδευτικός ρατσισμός ή 

πολιτισμικός ρατσισμός ενδέχεται να αφορά όλες τις πτυχές της σχολικής 

αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, επικεντρώνεται συνήθως σε δύο άξονες: την παροχή ίσων 

ευκαιριών και την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 

   Απλά καθημερινά παραδείγματα, που με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι δεν 

δημιουργούν καμία αρνητική συνέπεια, όμως οι αισθητικές κρίσεις για την τροφή, τη 

μουσική ή την ενδυμασία των διαφορετικών ομάδων, που βασίζονται σε 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, όπως τονίζει ο Jones (1986), αντανακλούν συχνά τις 

κοινωνικές σχέσεις εξουσίας και ενδέχεται να αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη 

προκαταλήψεων, οι οποίες διαμορφώνουν συμπεριφορές που οδηγούν στη 

δημιουργία ρατσιστικών διακρίσεων. 
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   Η ουσιαστική αντιμετώπιση τόσο των πρόδηλων όσο και των 

συγκαλυμμένων εκφάνσεων του ρατσισμού στο χώρο της εκπαίδευσης απαιτούν, 

αφενός, την αναγνώρισή τους και, αφετέρου, τη συντονισμένη αλλαγή των 

λανθασμένων αντιλήψεων και στερεοτυπικών πεποιθήσεων, στάσεων και 

συμπεριφορών. Για την επίτευξη των παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ανάπτυξη κατάλληλων στρατιγικών, εναλλακτικών διδακτικών μέσων και μεθόδων 

οργάνωσης της σχολικής τάξης, που προωθούν αποτελεσματικά το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα, τη συλλογικότητα και την ισότητα των ευκαιριών για όλους. 
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5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων των πολυπολιτισμικών χωρών υπάρχουν 

πολλά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και το ρατσισμό 

που, σε αρκετές περιπτώσεις, υφίστανται οι μαθητές με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Παρακάτω θα επισημανθούν οι κυριότερες ενδείξεις αναγνώρισης 

του εκπαιδευτικού ρατσισμού στους παρακάτω τομείς: στις συμπεριφορές των 

γηγενών μαθητών, των μαθητών με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά και 

των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και στο σχολικό περιβάλλον. Ακόμα θα 

αναφερθούν τρόποι αντιμετώπισης των παρατηρούμενων ρατσιστικών 

συμπεριφορών. 

 

5.1 ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Ο τρόπος με τον οποίο οι γηγενείς μαθητές οικοδομούν τις ιδέες τους για τη φυλετική 

και πολιτισμική διαφορετικότητα και ο τρόπος με τον οποίο οι ιδέες αυτές 

οργανώνονται κοινωνικά μέσω των παιδαγωγικών πρακτικών και του Αναλυτικού 

Προγράμματος διαφέρουν σημαντικά. Μεταξύ των μαθητών κάποιοι αποδέχονται και 

κατανοούν την πολυπολιτισμικότητα, ενώ άλλοι φοβούνται τις διαφορές και 

αισθάνονται ότι απειλούνται από τους ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο. Η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομίλικοι, τα χαρακτηριστικά των ίδιων 

μαθητών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ευρύτερη κοινότητα είναι πιθανό να 

βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη αυτών των αντιλήψεων και συμπεριφορών σε 

σχέση με την εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα. 

   Ο ρατσισμός στο χώρο του σχολείου και σε βάρος των μειονοτικών 

μαθητών γίνεται αισθητός όταν οι γηγενείς μαθητές παρουσιάζουν τις παρακάτω 

συμπεριφορές: 

 παρενοχλούν, τρομοκρατούν, εκφοβίζουν, απειλούν ή ασκούν φυσική βία, 

 κοροϊδεύουν τα ρούχα, την τροφή ή την φυσική τους εμφάνιση, 

 χρησιμοποιούν στερεοτυπικές εκφράσεις, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ή 

ανέκδοτα, 
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 χλευάζουν ή μιμούνται την προφορά και τις χειρονομίες τους ή τους λένε να 

επιστρέψουν στις χώρες τους, 

 κάνουν υποθέσεις για τις γλωσσικές ικανότητες κάποιων συμμαθητών τους με 

βάση την προφορά τους, 

 κάνουν υποθέσεις για τις ικανότητες και τις αξίες κάποιων συμμαθητών τους 

με βάση το πολιτισμικό και γλωσσικό τους υπόβαθρο, 

 αρνούνται να συνεργαστούν, να κάνουν παρέα, να παίξουν ή να καθίσουν 

δίπλα σε συμμαθητές τους, επειδή αυτοί ή οι συγγενείς τους έχουν 

συγκεκριμένο εθνικό, πολιτισμικό ή γλωσσικό υπόβαθρο, 

   Για την αντιμετώπιση παρόμοιων συμπεριφορών, όπως τονίζει ο Rex 

(1987), η εφαρμογή μιας αντιρατσιστικής πολιτικής απαιτεί από τα σχολεία τη 

δέσμευσή τους να τιμωρούν ανάλογα όλα τα φαινόμενα που έχουν σχέση με την 

εμφάνιση οποιασδήποτε παρενόχλησης ή κακοποίησης μαθητών με διαφορετικό 

γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Ακόμη, προϋποθέτει, τη συστηματική 

ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών γύρω από τις διάφορες μορφές που μπορεί να 

πάρει ο ρατσισμός των γηγενών μαθητών, καθώς επίσης και τρόπους αντιμετώπισης 

των ρατσιστικών αυτών συμπεριφορών. Τέλος, τονίζει τη λεπτομερή καταγραφή 

όλων εκείνων των περιστατικών τα οποία έχουν σχέση με διάφορες μορφές 

ρατσισμού και συνήθως εκλαμβάνονται ως συνηθισμένα ή αναπόφευκτα φαινόμενα 

στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 

   Στην οργάνωση και αναπαραγωγή των φυλετικών διαφοροποιήσεων, όπως 

αναφέρει ο Rizvi (1993), καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η έννοια της «φυλής», η 

οποία αναπτύσσεται στα παιδιά μέσω της καθημερινής τους εμπειρίας και των 

πρακτικών του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών στο σχολείο. Άλλοι ερευνητές 

έχουν διαπιστώσει ότι τα παιδιά γνωρίζουν την έννοια της «φυλής» σε μια νεαρή 

ηλικία και ότι οι φυλετικές τους συμπεριφορές γινονται πιο αρνητικές και 

αποκρυσταλλώνονται εάν δεν ληφθούν εγκαίρως σκόπιμα παρεμβατικά μέτρα. Οι 

αντιρατσιστικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται, ωστόσο, 

δεν πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στην τυχαία ή περιστασιακή διδασκαλία 

ζητημάτων που σχετίζονται με την έννοια της «φυλής». Πρέπει να σχεδιάζονται με 

μεγάλη προσοχή και να καλλιεργούν την ικανότητα κριτικής αμφισβήτησης. 

   Όταν οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο έχουν ήδη διαμορφώσει κάποιες 

κοινωνικές αντιλήψεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις, ως αποτέλεσμα κοινωνικής 
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μάθησης από επιδράσεις της οικογένειας, των συνομιλίκων και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό, το σχολείο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα με στόχο την αποδόμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Δυο 

κλασσικοί μηχανισμοί με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο χώρο του 

σχολείου είναι:  

 Η αλληλεπίδραση σε περιστάσεις αντιστροφής του status, όπου επιχειρείται η 

έμπρακτη διάψευση των στερεοτύπων, μέσω της αλληλεπίδρασης και της 

θετικής διαφοροποίησης των μειονεκτούντων μαθητών. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την ανάθεση επίσημων ρόλων σε μαθητές που 

προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. 

 Η συνεργασία σε συνθήκες αλληλεπίδρασης, όπου δύο ή περισσότεροι 

μαθητές με διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό ή εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο 

αντιμετωπίζουν την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο απαιτεί 

τη συνεργασία τους για εξεύρεση λύσεων που να ικανοποιούν τις ανάγκες και 

των δυο. 

   Πολλές εθνοπολιτισμικές ομάδες δίνουν διαφορετικές ερμηνείες στις ίδιες 

πολιτισμικές αξίες, όπως είναι για παράδειγμα η δικαιοσύνη, η ισότητα και η 

ελευθερία. Γι’ αυτό, οι μαθητές των πολυπολιτισμικών τάξεων πρέπει να 

διδάσκονται μια διαδικασία που θα τους βοηθά να αναγνωρίζουν τα διλήμματα και 

τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα των αξιών, να τα 

αναλύουν και να τις επιλύουν Banks (1997).  Οποιοδήποτε μέτρο και αν εφαρμοστεί 

για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ρατσισμού πρέπει να εμπερικλείει την 

κατάλληλη ενημέρωση των μαθητών της πλειονότητας, γιατί διαφορετικά οι 

τελευταίοι ενδέχεται να συνεχίζουν την εκδήλωση των ρατσιστικών τους 

συμπεριφορών και αφού τελειώσουν το σχολείο. 

   Τα δημόσια σχολεία έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν ζητήματα 

σχετικά με τις παρατηρούμενες ρατσιστικές συμπεριφορές, δεδομένου ότι «η 

εκπαίδευση είναι βασικά ένα κοινωνικό φαινόμενο, του οποίου απώτερος σκοπός 

είναι να κοινωνικοποιήσει το μαθητή» (Asante 1991: 170). Επομένως, αφού ο 

ρατσισμός αποτελεί προϊόν μάθησης, ο αντιρατσισμός μπορεί να είναι το 

αποτέλεσμα κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας. Ένα πρώτο βήμα, για να 

αναπτύξουν οι γηγενείς μαθητές θετικές προσεγγίσεις, στάσεις και συμπεριφορές 
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απέναντι στους μαθητές με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο, αποτελεί η 

ανάπτυξη της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. 

   Όσο νωρίτερα ενημερώνονται οι γηγενείς μαθητές για ζητήματα που 

αφορούν την εθνοπολιτισμική ποικιλομορφία τόσο καλύτερα εξοικειώνονται με τα 

άτομα που είναι διαφορετικά από αυτούς και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις  και 

δεξιότητες για να συνεργαστούν εποικοδομητικά μαζί τους. Μέσα από μια θετική 

προσέγγιση της διαφορετικότητας μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εμφάνισης 

έντονων ξενοφοβικών ή ρατσιστικών συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου. 

 

5.2 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιγράψει κανείς με ακρίβεια τα συναισθήματα των 

παιδιών τα οποία βιώνουν τις προκαταλήψεις, την ξενοφοβία ή τις ρατσιστικές 

συμπεριφορές των συμμαθητών τους ή των εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου. 

Τα συναισθήματα ή οι αντιδράσεις κάθε παιδιού διαφοροποιούνται. Μερικά 

κλείνονται στον εαυτό τους, ενώ άλλα μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για το πώς 

αισθάνονται. 

   Πολλοί μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους γηγενείς, συχνά, 

δεν αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό που εμφανίζεται να αποτελεί μια ουδέτερη 

ρύθμιση στο χώρο του σχολείου (Hooks 1994). Μέσα στις ρυθμίσεις αυτές βρίσκεται 

η δυνατότητα μιας «πολιτισμικής σύγκρουσης», όπως αναφέρει ο Delpit (1995), που 

ταλαιπωρεί πολλούς μειονοτικούς μαθητές, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τις 

μεθόδους διδασκαλίας, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Η 

πολιτισμική σύγκρουση εμφανίζεται όταν οι τρόποι επικοινωνίας των μαθητών, οι 

μέθοδοι αλληλεπίδρασης, οι υιοθετούμενες μορφές μάθησης και άλλοι πολιτισμικοί 

κανόνες διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

τους (Hale-Benson 1986) και κατ΄ επέκταση των μαθητών της κυρίαρχης κοινωνικής 

ομάδας. 

   Ενδείξεις για την ύπαρξη ρατσιστικών συμπεριφορών στα σχολεία μπορεί 

να αποτελούν οι παρακάτω καταστάσεις ή συμπεριφορές των μειονοτικών μαθητών 

(DET 2000): 
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 Έχουν χαμηλές επιδόσεις, ιδιαίτερα στην ανάγνωση, τη γραφή και τα 

μαθηματικά. 

 Παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής και παραμονής στο 

σχολείο. 

 Βρίσκονται συνέχεια σε αυτοάμυνα. 

 Αποσύρονται συχνά από την ομάδα, με αποτέλεσμα να μην κάνουν εύκολα 

φίλους. 

 Φοβούνται το σχολείο και στο προαύλιο βρίσκονται συχνά σε διαμάχες με 

τους γηγενείς μαθητές. 

 Αισθάνονται συχνά άγχος και νιώθουν δυστυχισμένοι. 

 Είναι υπερβολικά σιωπηλοί. 

 Το ενδιαφέρον τους για μάθηση είναι περιορισμένο. 

 Δυσκολέυονται να συγκεντρωθούν στο μάθημα. 

 Απουσιάζουν συχνά από το σχολείο. 

 Αντιδρούν επιθετικά ή βίαια. 

 Προκαλούν αναστάτωση στην τάξη. 

 Αντιμετωπίζονται υπεροπτικά για την προφορά τους, τις συνήθειες ή τις 

αξίες τους. 

   Άλλα γεγονότα, όπως η ίδρυση και λειτουργία ξεχωριστών σχολείων για 

μαθητές συγκεκριμένων εθνοπολιτισμικών ομάδων, όπως επισημαίνει ο Γκότοβος 

(1996), ενδέχεται να επισημοποιούν τους φραγμούς στην επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση όλων των μαθητών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ακόμη κι αν 

αποτελούν αίτημα των γονέων των μαθητών αυτών και όχι επιλογή της 

κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα υποδοχής. 

   Πολλά στοιχεία από έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Αυστραλία 

δείχνουν ότι η βία στα σχολεία εμφανίζεται συχνά ως ανταπόδοση στα ρατσιστικά 

πειράγματα, όταν δηλαδή τα θύματα του ρατσισμού παλεύουν ενάντια στους 

ρατσιστές. Αυτό αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τους Αβορίγινες 

μαθητές, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ανάμειξή τους σε καβγάδες, ως αποτέλεσμα 

ρατσιστικών προσβολών, είναι η πιο κοινή αιτία για τις αποβολές τους. 

   Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας μπορεί να λειτουργεί είτε ως θεσμός 

κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης των μειονοτικών μαθητών ή των μαθητών 
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ειδικών ομάδων είτε ως ισχυρός μηχανισμός για τον αποκλεισμό τους. Ο 

αποκλεισμός των μαθητών παίρνει τη μορφή: εμποδίων στην αρχική τους πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό σύστημα , περιθωριοποίησης στο χώρο του σχολείου, με 

αποτέλεσμα τη σχολική αποτυχία ή την πρόωρη διακοπή της φοίτησής τους. Τα 

ανήλικα άτομα στη χώρα μας, ειδικότερα, είναι αυτά που αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας της ανεπάρκιας που έχουν στην ελληνική γλώσσα, 

γεγονός που έχει άμεσες επιπτώσεις στις δυνατότητες ένταξής τους στο σχολείο. 

Κάποιες ομάδες μαθητών πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιες άλλες. Εάν 

όμως δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, μπορεί να διαμορφωθούν παρόμοιες καταστάσεις 

με εκείνες που βιώνουν σήμερα οι Τσιγγάνοι μαθητές. 

   Η ύπαρξη ρατσιστικών συμπεριφορών σε βάρος των μειονοτικών 

μαθητών, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους, μπορεί 

να έχει πολλές και διαφορετικές συνέπειες. Μπορεί, για παράδειγμα, οι μαθητές να 

απορρίπτουν το δικό τους πολιτισμό και τις αξίες των γονέων τους, να μη μιλάνε τη 

μητρική τους γλώσσα για να μην  τους κοροϊδεύουν και να νιώθουν μια σύγχυση για 

την ταυτότητά τους. Ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση που εμφανίζονται 

ορισμένες από τις παραπάνω συμπεριφορές είναι πιθανό να οδηγούν τους 

αλλοδαπούς μαθητές σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, να νιώθουν αδικημένοι, να κάνουν 

φιλίες τις περισσότερες φορές με όσους έχουν το ίδιο εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο και 

τελικά να απομονώνονται και να σχηματίζουν μια αρνητική εικόνα για το σχολείο, 

αφού το συνδέουν με δυσάρεστες εμπειρίες ή συναισθηματικές καταστάσεις. Όποιο 

μέτρο και αν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων πρέπει 

να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την κατάλληλη επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. 

 

5.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 

Η παρουσία μεγάλου αριθμού μαθητών με ποικίλες εθνοπολιτισμικές καταβολές στα 

σχολεία αυξάνει σημαντικά τις ευθύνες των εκπαιδευτικών. Ακόμη, προϋποθέτει την 

κατάλληλη πληροφόρησή τους, προκειμένου να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα 

των μαθητών τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ενδεχόμενες 
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συμπεριφορέςδιακρίσεων και τελικά να δημιουργήσουν ένα κλίμα δημιουργικής 

αλληλεπίδρασης των πολιτισμών και ενίσχυσης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

   Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία τους με μαθητές διαφορετικών 

φυλετικών ή πολιτισμικών χαρακτηριστικών, οι εκπαιδευτικοί πριν ακόμη μπουν 

στις τάξεις τους διαθέτουν ένα αρκετά πλούσιο σώμα γνώσεων σε θέματα όπως η 

κοινωνική διαστρωμάτωση, η κοινωνική κινητικότητα και οι ανθρώπινες διαφορές, 

βασισμένες στα βιώματά τους. 

   Πολλοί εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν την έννοια της «φυλής», για 

παράδειγμα, ως θέμα ταμπού. Μερικοί θεωρούν, εσφαλμένα, ότι εάν αποφύγουν τις 

σχετικές συζητήσεις δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στις τάξεις τους. Άλλοι 

αποσιωπούν συχνά τις συζητήσεις σχετικά με τη «φυλή» στις τάξεις τους, επειδή 

είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να διευκολύνουν ένα σχετικό διάλογο. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι δάσκαλοι φοβούνται μήπως πουν κάτι που είναι «λάθος» ή 

ανησυχούν μήπως παρερμηνευτούν ως ρατσιστές και ως εκ τούτου επιλέγουν να 

παραμείνουν σιωπηλοί. 

   Οι Banks & Lynch (1986) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

καταλάβουν πως η αλληλεπίδραση των εννοιών της «φυλής» και του πολιτισμού 

προκαλεί ποικίλα εκπαιδευτικά προβλήματα για πολλούς από τους μαθητές των 

εθνικών μειονοτικών ομάδων. Ο James (1994), εστιάζοντας στην ταυτότητα ή τις 

ταυτότητες των μαθητών, παρατήρησε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δύναμη είτε να 

κάνουν μερικά παιδιά να αισθανθούν αόρατα και ασήμαντα μέσα στην τάξη είτε να 

κάνουν τις διαφορές τους να φαίνονται ασήμαντες, μέσω της επιλογής κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού και τρόπου διδασκαλίας. 

   Αν και οι εκπαιδευτικοί, θεωρητικά, έχουν την υποχρέωση να 

συμπεριφέρονται δίκαια απέναντι σε όλους τους μαθητές, σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι πιθανό να επηρεάζονται από την κοινωνική καταγωγή, τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το φύλο ή το 

θρήσκευμα των μαθητών τους. Ενδείξεις διακρίσεων έχουμε όταν οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν τις παρακάτω συμπεριφορές, σε βάρος μαθητών συγκεκριμένης 

κοινωνικής ομάδας: 

 Αγνοούν συστηματικά τόσο την παρουσία τους στην τάξη όσο και τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν. 
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 Δεν αναθέτουν ρόλους σε ορισμένους μαθητές, παρότι οι τελευταίοι το 

επιζητούν. 

 Περνούν στην τάξη αρνητικά μηνύματα για μια συγκεκριμένη ομάδα 

μαθητών. 

 Εκφράζουν δημόσια αξιολογικά σχόλια για τις ικανότητες ή τις αδυναμίες 

τους. 

 Τους θεωρούν υπεύθυνους για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται στην 

τάξη. 

 Κάνουν αρνητικά σχόλια για ορισμένες συνήθειές τους. 

Στο πλαίσιο του σχολείου, οι παρακάτω καταστάσεις που αφορούν τον 

τρόπο διδασκαλίας και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, μπορεί επίσης να 

αποτελούν ενδείξεις εμφάνισης ρατσιστικών συμπεριφορών: 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλές προσδοκίες από τους μαθητές με 

διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή. 

 Κατατάσσουν τους μαθητές σε ομάδες χαμηλών ικανοτήτων με βάση το 

γλωσσικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο. 

 Δεν δίνουν εύκολα διακρίσεις ή επαίνους σε μαθητές με διαφορετικά 

εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά. 

 Δείχνουν χαμηλή εκτίμηση στα διαφοροποιημένα γλωσσικά και πολιτισμικά 

προγράμματα, εάν τυχαίνει να λειτουργούν στο σχολείο τους. 

Έρευνες του Partington (1998b, στο DET 2000), στην Αυστραλία, δείχνουν 

ότι η έλλειψη διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών είναι πιθανό να ευνοεί 

τις διακρίσεις και την ανάπτυξη ρατσιστικών συμπεριφορών απέναντι σε 

ορισμένους μαθητές, ιδιαίτερα στις περιόδους εκείνες που οι αρνητικές αντιλήψεις 

απέναντι στα μέλη των εθνικών μειονοτικών ομάδων βρίσκονται σε έξαρση και 

βρίσκουν ευρεία αποδοχή. Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών από τους 

εκπαιδευτικούς, που αναφέρθηκαν στην έρευνα, μεταξύ άλλων συμπεριλάμβαναν τα 

παρακάτω, σε βάρος μαθητών συγκεκριμένων εθνοπολιτισμικών ομάδων: 

 Στερεοτυπικούς χαρακτηρισμούς και ταπεινωτικά σχόλια. 

 Παροχή λιγότερης βοήθειας. 

 Μειωμένη προσοχή στις ανάγκες τους. 

 Διήγηση υποτιμητικών ανέκδοτων. 
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 Αρνητική στάση στην προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την 

επιχορήγηση και την εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων για τους μαθητές 

που προέρχονται από μη αγγλόφωνες χώρες και έχουν δυσκολίες στην 

εκμάθηση της αγγλικής. 

 Ενθάρρυνση μαθητών να εγκαταλείψουν το σχολείο, επειδή οι εκπαιδευτικοί 

στερεοτυπικά πιστεύουν ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης ομάδας δεν έχουν 

πολλές πιθανότητες να συνεχίσουν με επιτυχία το σχολείο. 

   Από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα, όσον αφορά 

τους εκπαιδευτικούς, προκύπτουν τα εξής: 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει 

να παρακολουθούν ξεχωριστά σχολεία ή τάξεις, ενώ μόνο το 38,1% θεωρεί 

ότι οι ίδιοι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν οποιοδήποτε ελληνικό 

σχολείο. 

 Το 67,9% δήλωσε ότι δεν θα τους ενοχλούσε αν στο σχολείο που διδάσκουν 

φοιτούσε σημαντικός αριθμός αλλοδαπών παιδιών, ενώ τρεις στους δέκα 

δήλωσαν ότι θα τους ενοχλούσε. 

 Το 41,6% θεωρεί ότι οι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

γίνονται σημαιοφόροι στις εθνικές εορτές, ενώ το 41,1% διαφωνεί. Οι 

απόψεις δηλαδή φαίνονται διχασμένες. 

 Το 44% θεωρεί υπερβολική τη στάση των γονέων εκείνων οι οποίοι ζητούν 

την εκδίωξη των αλλοδαπών μαθητών από το σχολείο που παρακολουθούν 

τα παιδιά τους, το 33,8% τη θεωρεί απαράδεκτη, ενώ το 20% τη θεωρεί 

δικαιολογημένη. 

 Το 10% χαρακτηρίζει τους αλλοδαπούς γονείς ως αδιάφορους για την 

πρόοδο των παιδιών τους. 

 Διαφοροποιήσεις στις απόψεις των εκπαιδευτικών προκύπτουν ανάλογα με 

το φύλο και την ηλικία τους. Οι γυναίκες και οι μικρότεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί φαίνονται περισσότερο επιρρεπείς στις διακρίσεις. Στα 

ελληνικα σχολεία, γενικότερα, οι αλλοδαποί μαθητές γίνονται συχνά 

αποδέκτες διακρίσεων, που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τη διεύθυνση 

και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές 

και οι γονείς των γηγενών μαθητών εμφανίζονται περισσότερο αρνητικοί 
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από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

όσον αφορά, αφενός, την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά 

σχολεία και, αφετέρου, τη γενικότερη παρουσία των αλλοδαπών στη χώρα 

μας. 

   Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων 

εκπαιδευτικών ενοχλείται από την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στην τάξη 

τους, δεν θέλει να απονέμει διακρίσεις σε όσους αριστεύουν και θεωρεί 

καλύτερη τη δημιουργία ξεχωριστών σχολείων γι’ αυτούς, γεγονός που 

αποτυπώνει τις υπολανθάνουσες πεποιθήσεις διαμόρφωσης διαχωριστικών 

γραμμών στην εκπαίδευση μαθητών με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Η 

έρευνα αναδεικνύει, επίσης, την ύπαρξη ρατσιστικών συμπεριφορών, που 

προέρχονται από τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων. 

   Όπως αναφέρει ο Τσιάκαλος (2000), για να αναγνωριστούν και να 

κατανοηθούν τα φαινόμενα των ρατσιστικών συμπεριφορών, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να καταγράφουν συστηματικά και σε ειδικό βιβλίο όλα τα σχετικά 

γεγονότα που συμβαίνουν στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, να τα αξιολογούν 

ανάλογα και να προβαίνουν στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης. 

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί στην εξέλιξη 

ορισμένων ρατσιστικών περιστατικών αφορούν κυρίως τον τομέα των 

αντιλήψεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς των μαθητών. Ωστόσο, η 

προσπάθειά τους να παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση για το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα ρατσιστικά φαινόμενα 

έρχεται συχνά αντιμέτωπη με μια σειρά κοινωνικοποιητικών θεσμών, που 

λειτουργούν μέσα και έξω από το σχολείο, αλλά και με θεσμοθετημένα μέτρα 

που ενδεχομένως δικαιολογούν τις διακρίσεις. 

   Στην Αγλλία, η Γενική Εντολή για τη συμμετοχή όλων των μαθητών, η 

οποία συνοδεύει το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, καλεί τους εκπαιδευτικούς: 

 Να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου 

όλοι οι μαθητές αισθάνονται ασφάλεια, συμμετέχουν και αξιολογούνται 

ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

 Να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να φορούν, όταν το 

επιθυμούν, ενδύματα ανάλογα των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. 
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 Να αμφισβητούν τις στερεότυπες αντιλήψεις των μαθητών τους και να 

τους μαθαίνουν να εκτιμούν και να βλέπουν θετικά τις διαφορές των 

ανθρώπων, που οφείλονται στη «φυλή», το φύλο, την ικανότητα ή την 

αναπηρία. 

 Να απαγορεύουν όλα τα είδη εκφοβισμού και παρενόχλησης, 

συμπεριλαμβανομένων των παρενοχλήσεων φυλετικού χαρακτήρα. 

   Τα φυλετικά στερεότυπα λαμβάνουν συχνά διαφορετικές μορφές στο 

επαγγελματικό επίπεδο. Πράγματι, δεν θα ήταν καθόλου επαγγελματικό για τους 

εκπαιδευτικούς και τους επιμορφωτές τους να περιγράφουν τους οπτικά 

διαφορετικούς μαθητές τους, για παράδειγμα, ως «ανόητους», «βρόμικους» ή 

«οκνηρούς». Γι’ αυτό, αντί να χρησιμοποιούν τους προηγούμενους όρους, 

μερικοί εκπαιδευτικοί μπορεί να χρησιμοποιούν μια διαφορετική και πιο 

επιτηδευμένη ορολογία, όπως «ανεπίδεκτοι μάθησης», «στερούνται υγιεινής» ή 

«στερούνται κινήτρων», η οποία ωστόσο, είναι εξίσου υποτιμητική. 

   Η γλώσσα μπορεί να μεταφέρει αρνητικές προκαταλήψεις και 

στερεότυπα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί κάποιος για να αναφερθεί σε μια 

εθνική ομάδα, π.χ., είναι σαφώς ενδεικτική μιας ιδιαίτερης πολιτισμικής 

προκατάληψης. Επιπλέον, η γλώσσα του σώματος, που χρησιμοποιεί ο 

εκπαιδευτικός στη συνεργασία με τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές του, 

μπορεί να φανερώσει έως ένα βαθμό τις πολιτισμικές του προκαταλήψεις, οι 

οποίες μπορούν να παρουσιαστούν με πολύ λεπτούς τρόπους, που τις 

περισσότερες φορές ο εκπαιδευτικός, δεν γνωρίζει ή δεν συνειδητοποιεί. 

Εντούτοις, αυτά τα γλωσσικά σήματα είναι πολύ σαφή και προφανή για τους 

πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές. Οι Lynch & Hanson (1992) θεωρούν ότι η 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας βελτιώνεται όταν ο εκπαιδευτικός: 

 Σέβεται τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 Κάνει συνεχείς και ειλικρινείς προσπάθειες να κατανοήσει τον κόσμο 

μέσα από διαφορετικές οπτικές. 

 Είναι ανοικτός στη νέα μάθηση. 

 Είναι ευπροσάρμοστος. 

 Έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ. 

 Προσεγγίζει τους άλλους με την επιθυμία να μάθει. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 

28 
 

   Αξίζει να σημειώσουμε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο 

σχολείο, είτε έτσι όπως αποτυπώνεται στα σχολικά εγχειρίδια είτε έτσι όπως 

εκφέρεται από το δάσκαλο έχει ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα για τους μαθητές. Η 

γλώσσα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να περιγράψουν τις αρετές και 

τις αδυναμίες των διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων ή να ερμηνεύουν 

παλαιότερα και νεότερα ιστορικά γεγονότα ενδέχεται να οδηγεί τους μαθητές 

στην ανάπτυξη στερεοτυπικών αντιλήψεων. 

   Όσον αφορά το συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο του εθνοκεντρισμού 

στην τάξη τους, ο Martin (1985) προτείνει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το 

αντιμετωπίσουν με τρεις τρόπους: 

 Διευρύνοντας τις γνώσεις τους για τις διαδικασίες από τις οποίες 

διαμορφώνεται ο εθνοκεντρισμός και οδηγεί στην αλλαγή των 

συμπεριφορών, διευρύνοντας, επίσης, το ανθρωπολογικό τους υπόβαθρο, 

μέσα από την εμπεριστατωμένη μελέτη άλλων πολιτισμών. 

 Μελετώντας τις διάφορες μορφές και προεκτάσεις που ενδέχεται να 

λαμβάνει ο εθνοκεντρισμός, πολλές από τις οποίες μπορούν ασυναίσθητα 

να εκφράζουν και οι ίδιοι στις καθημερινές τους πρακτικές. 

 Κάνοντας παρατηρήσεις, ασκώντας κριτική και δοκιμάζοντας 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν στη 

μείωση του εθνοκεντρισμού στην τάξη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων, οι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν: 

 Να συμβουλετούν ή να προσκαλέσουν στην τάξη τους αντιπροσώπους 

συγκεκριμένων πολιτισμικών ομάδων, για να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες ή να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν τα 

μέλη της ομάδας τους. 

 Να μάθουν να προσφέρουν σωστά τα ονόματα των μαθητών τους από 

άλλες χώρες, όσο δύσκολα και αν τους φαίνονται. 

 Να επιτρέπουν στους μαθητές να περιγράφουν τον πολιτισμό τους με 

τους δικούς τους όρους. 

 Να εξετάζουν κάποιες πλευρές των άλλων πολιτισμών που είναι 

κοντύτερα στον πολιτισμό των γηγενών μαθητών, για να φανούν οι 
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μεταξύ τους ομοιότητες. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο σε 

επιφανειακά χαρακτηριστικά, όπως η τροφή και η ενδυμασία. 

 Να συμμετέχουν στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών 

τους, ενδιαφερόμενοι για την πραγματική σημασία τους. 

 Να μάθουν να επικοινωνούν με τους μαθητές τους σε μορφές 

διαφορετικές από τη γλώσσα, όπως ο χορός, η μουσική, η τέχνη, το 

δράμα, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του 

σώματος. 

 Να βοηθούν τους μαθητές τους να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες, για 

να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή τους στο σχολείο και την 

ευρύτερη κοινότητα. 

   Από όσα αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο αυτό, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η γνώση των εκπαιδευτικών για την πολιτισμική ετερότητα 

των τάξεων τους, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, διαφέρει σημαντικά, με 

αποτέλεσμα ορισμένοι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ή να κατανοούν ελάχιστα τη 

ζωή και τον πολιτισμό των μαθητών τους. Συνεπώς, είναι πιθανό μερικοί 

εκπαιδευτικοί να έχουν σχηματίσει ορισμένες στερεοτυπικές απόψεις σχετικά με 

τις δυνατότητες ή τον τρόπο συμπεριφοράς των μαθητών τους. Αυτές οι απόψεις 

ή οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, οι οποίες επηρεάζονται από τον πολιτισμό ή 

την εθνικότητα των μαθητών τους, μπορούν να επηρεάσουν το γενικότερο τρόπο 

διδασκαλίας και συμπεριφοράς τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν υψηλές 

προσδοκίες για όλους τους μαθητές τους, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό ή 

γλωσσικό τους υπόβαθρο, και να λαμβάνουν μέτρα ώστε οι πηγές διδασκαλίας 

και οι συζητήσεις στις τάξεις να μην διαιωνίζουν τα στερεότυπα, τις 

προκαταλήψεις ή τους ρατσιστικούς μύθους. 

   Εξετάζοντας το ευρύ πλαίσιο των διαφορετικών μορφών που μπορεί να 

πάρει ο ρατσισμός στο σχολικό περιβάλλον, συνειδητοποιεί κανείς ότι μεταξύ 

των παρεμβατικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν για να εξασφαλιστούν 

καλύτερες προϋποθέσεις μάθησης στα παιδιά των μειονοτήτων, είναι και η 

κατάλληλη ενημέρωση των εκπαιδευτικών από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

τους επαγγελματικούς τους συλλόγους ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε 

να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα που προκύπτουν 

στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. 
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   Οι εκπαιδευτικοί σήμερα πρέπει να κινηθούν πέρα από το στενό 

πλαίσιο που θέτουν ο εθνοκεντρισμός, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι 

ξενοφοβικές και ενδεχομένως ρατσιστικές συμπεριφορές, οι οποίες συνειδητά ή 

όχι εμποδίζουν την ανάπτυξη ενός ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου που να 

αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα χωρίς εμπόδια και φόβους. Για να μπορέσουν, 

ωστόσο, να αναπτύξουν μια πολιτισμική ευαισθησία, αφού πρώτα καταλάβουν 

και αξιολογήσουν τις δικές τους πολιτισμικές ρίζες, θεωρούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα ήταν χρήσιμο: 

 Να απαιτήσουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο και να 

ευαισθητοποιηθούν για την υπάρχουσα πολιτισμική και γλωσσική 

διαφορετικότητα. 

 Να κατανοήσουν τις πολιτισμικές διαφορές που φέρουν οι μαθητές στο 

σχολείο, πράγμα που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικότερα στις ανάγκες τους. 

 Να προσδιορίσουν τις πολλές ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των 

πολιτισμών και να σέβονται το δικαίωμα της διαφορετικότητας. 

 Να εκτιμούν την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία των μαθητών 

και των οικογενειών τους. 

 Να προσδιορίζουν και να σέβονται αυτό που είναι σημαντικό για τις 

μεμονωμένες ομάδες. 

 Να διευρύνουν τα συναισθήματα των διαφορετικών μαθητών τους και το 

βαθμό αυτοεκτίμησής τους. 

 Να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των μειονωτικών μαθητών τους. 

 Να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους πολιτισμικά και γλωσσικά 

διαφορετικούς μαθητές τους, χωρίς καμία διάκριση στο ζήτημα της 

παροχής ίσων ευκαιριών. 

 Να αυτοαξιολογούνται και να κατανοούν την πολιτιμική τους ταυτότητα. 

   Η αλληλεπίδραση παραγόντων όπως οι προκατειλημμένες πεποιθήσεις 

και στάσεις των εκπαιδευτικών, συνεπείς ή ασύνειδες, σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα άσκησης εξουσίας, την άνιση παροχή ευκαιριών, καθώς και την 

εφαρμογή μεροληπτικών πρακτικών και διαδικασιών, ευνοεί την ανάπτυξη 

ρατσιστικών συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου. Συνεπώς, είναι απαραίτητο 
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οι εκπαιδευτικοί να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα, ώστε να μπορούν να 

αρχίσουν και να διευκολύνουν το διάλογο που αφορά τις φυλετικές διαφορές και 

τις ρατσιστικές διακρίσεις. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές των 

σχολείων πρέπει, αφενός, να γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης 

του ρατσισμού και να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, έχοντας 

υπόψη το εθνικό, πολιτισμικό, ιστορικό, γλωσσικό και θρησκευτικό υπόβαθρο 

τους και, αφετέρου, να αξιοποιούν τις υπολανθάνουσες δυνατότητες της 

πολιτισμικής διαφορετικότητας. 

 

5.4 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Τα σχολεία διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

των μαθητών και των απόψεών τους για τον κόσμο. Το γενικότερο περιβάλλον και η 

ειδικότερη πολιτική που ενδεχομένως ακολουθεί το κάθε σχολείο ξεχωριστά –η οποία 

συνδιαμορφώνεται από παράγοντες όπως ο σύλλογος διδασκόντων, το 

εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο και οι ανάγκες των μαθητών, ο σύλλογος γονέων, η 

διεύθυνση του σχολείου, οι τοπικές αρχές, η υλικοτεχνική υποδομή και οι διαθέσιμοι 

οικονομικοί πόροι- πρέπει να στοχεύουν στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους 

μαθητές και στον περιορισμό των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των 

ρατσιστικών φαινομένων. 

   Σε μια δημοκρατική κοινωνία, τόσο στο δημόσιο σχολείο όσο και το 

ιδιωτικό, θα πρέπει να προωθούν το σεβασμό των γηγενών μαθητών προς τους 

αλλόφωνους συμμαθητές τους. Επιπροσθέτως, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση 

και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό 

υπόβαθρο, ως ισότιμα μέλη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Όταν τα σχολεία 

αγνοούν ή παραμελούν να αντιμετωπίσουν με συντονισμένα προγράμματα τα 

προβλήματα εκείνα που δυσκολεύουν την αρμονική συμβίωση γηγενών και 

μειονοτικών μαθητών, μειώνονται οι πιθανότητες διαπολιτισμικής 

αλληλεπίδρασης και αναπτύσσεται ευκολότερα ο ρατσισμός. 

   Οι συνηθισμένες διαδικασίες των σχολείων, που οδηγούν στην 

προκατειλημμένη αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, μπορούν να 
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αναγνωριστούν σχετικά εύκολα, γιατί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις 

παρακάτω ενδείξεις: 

 Κανονισμούς που δεν αναγνωρίζουν τις θρησκευτικές και πολιτισμικές 

αξίες των μαθητών. 

 Σχολικό ήθος το οποίο μπορεί να αγνοεί τις πολιτισμικές και «φυλετικές» 

εμπειρίες των μαθητών και των γονέων τους και, με αυτόν τον τρόπο, να 

αποτρέπει τη γονική συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

 Εθνοκεντρικό περιεχόμενο Αναλυτικού Προγράμματος, που μπορεί να 

μην αναγνωρίζει την πολυπολιτισμική και αντιρατσιστική προοπτική και 

συνεπώς να αποτυγχάνει να χρησιμοποιήσει την ιστορική και 

πολιτισμική εμπειρία των εθνικών μειονοτικών ομάδων. 

 Σχολική οργάνωση η οποία επιτρέπει την κατάταξη των μειονοτικών 

μαθητών στα χαμηλότερα επίπεδα, τον περιορισμό των εκπαιδευτικών 

τους ευκαιριών ή το χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων μαθήσεως. 

   Τα σχολεία τα οποία ομαδοποιούν τους μαθητές ανάλογα με την 

κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα ευνοούν την ανάπτυξη 

διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στους μαθητές, τη δημιουργία ιεραρχικών 

κατατάξεων, τον αποκλεισμό μαθητών με βάση τη θέση τους στην ιεραρχία, και 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη στερεοτύπων, προκαταλήψεων και κοινωνικών 

διακρίσεων. Το γενικότερο περιβάλλον και η πολιτική που ακολουθούν τα 

σχολεία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας πρέπει να ευνοούν τη διαπολιτισμική 

αλληλεπίδραση, μέσα από την οργάνωση κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των 

μαθητών οι οποίες δεν στηρίζονται στις διαχωριστικές γραμμές που δημιουργεί 

η καοινωνική ταυτότητα του «άλλου». Η οργάνωση των μαθητών είναι καλό να 

γίνεται σε πολιτισμικά ετερογενείς συνεργατικές ομάδες μάθησης, με στόχους 

που προϋποθέτουν την ισότιμη αντιμετώπιση και που απαιτούν τη δημιουργική 

συνεργασία και την αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας. Οι δραστηριότητες 

πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται έτσι ώστε οι ομάδες να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να δοκιμάσουν την επιτυχία (Cotton 1994). 

   Φαινόμενα ρατσισμού όμως ενδέχεται να έχουμε ακόμη κι όταν η 

πολιτική που εφαρμόζεται στα σχολεία, για την αντιμετώπιση των διακρίσεων 

σε βάρος των μειονοτικών μαθητών, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (DET 

2000): 
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 Δεν τιμωρεί τις παρατηρούμενες ρατσιστικές συμπεριφορές. 

 Αγνοεί ή δεν ανταποκρίνεται στα παράπονα των μαθητών που βιώνουν 

ρατσιστικά περιστατικά. 

 Επιβάλλει αυστηρότερα πειθαρχικά μέτρα στους μαθητές με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 Απαγορεύει τη χρήση της μητρικής γλώσσας στο σχολείο ή πιέζει τους 

μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αντίθετες με τον πολιτισμό 

ή τη θρησκεία τους. 

 Δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση προς τους μαθητές, τους γονείς τους και 

το προσωπικό του σχολείου για τα δικαιώματά τους όταν βιώνουν 

ρατσιστικές συμπεριφορές. 

 Δεν προωθεί την αντιπροσώπευση όλων των πολιτισμικών ομάδων της 

σχολικής κοινότητας στους συλλόγους γονέων. 

 Δεν διαθέτει μεταφραστικές υπηρεσίες για καλύτερη επικοινωνία με 

τους μειονοτικούς γονείς. 

 Αποθαρρύνει την εμπλοκή των γονέων και των μελών της κοινότητας με 

διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο στις σχολικές 

δραστηριότητες ή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

   Οι γονείς των μειονοτικών μαθητών θα πρέπει να νιώθουν άνετα στο 

χώρο του σχολείου των παιδιών τους και να εμπλέκονται σε διάφορες σχολικές 

δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε εκείνες που προγραμματίζονται για την 

αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού. Στη 

διαδικασία αυτή μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο εξειδικευμένοι 

εκπαιδευτικοί σε θέματα αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. 

   Τα σχολεία και γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιθυμούν την 

προώθηση της δικαιοσύνης, της ισότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, 

χρειάζεται να προβούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των 

παρατηρούμενων ρατσιστικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με τον Figueroa 

(1998), τέτοια μέτρα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη λεπτομερή καταγραφή 

ρατσιστικών περιστατικών, παροχή συμβουλών στα θύματα του ρατσισμού, 

θέσιση πειθαρχικών κανόνων και κατάλληλη ενημέρωση όσων ενέχονται σε 

ρατσιστικά περιστατικά. Η ενημέρωση, όσον αφορά τους μαθητές, μπορεί να 
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έχει τη μορφή συζητήσεων σχετικών θεμάτων μέσα στην τάξη ή την ώρα της 

συγκέντρωσης των μαθητών. Η καθιέρωση ενημερωτικών συναντήσεων για την 

αντιμετώπιση του ρατσισμού μπορεί να γίνεται προγραμματισμένα από τα 

συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών, τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν το 

έργο τους και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

   Τα σχολεία που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 

ρατσισμό, σύμφωνα με όσα προτείνει ο Jones (1986: 28), είναι σημαντικό να 

έχουν: 

 Πλήρη κατανόηση του τι πραγματικά σημαίνει ο όρος «ρατσισμός». 

 Κατανόηση του πώς και γιατί ο ρατσισμός οικοδομείται σε θεσμούς και 

ιδρύματα της κοινωνίας μας. 

 Ένα μοντέλο μιας πολιτισμικά διαφορετικής κοινωνίας, για την οποία τα 

σχολεία πρέπει να προετοιμάσουν όλα τα παιδιά. 

 Μια δέσμη μέτρων τα οποία βοηθούν εκπαιδευτικούς και μαθητές να 

αντιμετωπίσουν το ρατσισμό στα σχολεία και στην ευρύτερη κοινωνία. 

   Η διαδικασία αποδόμησης των αρνητικών εικόνων, αντιλήψεων, 

πεποιθήσεων, στερεοτύπων ή προκαταλήψεων για τη διαφορετικότητα των 

φυλετικών χαρακτηριστικών, οι οποίες είναι διάχυτες τόσο στο χώρο του 

σχολείου όσο και έξω από αυτόν, απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων. Η εφαρμογή 

νέων πολυπολιτισμικών αντιρατσιστικών προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις 

περιοχές μάθησης, από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι τα πανεπιστήμια, καθώς 

και η ανάπτυξη ενδοϋπηρεσιακών προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, συγκαταλέγονται μεταξύ των μέτρων που πρέπει να ληφθούν 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών διακρίσεων, σε ένα 

περιβάλλον που ευνοεί τον πολυπολιτισμικό διάλογο. 

   Για να είναι όμως θετικά τα αποτελέσματα κάθε προσπάθειας που 

στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της σχολικής ζωής απαιτείται: 

 Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων. 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και κατάρτιση τους πάνω σε νέες τεχνικές 

διδακτικής παρέμβασης. 

 Ενίσχυση του διαδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, με την παραγωγή 

κατάλληλου διδακτικού υλικού. 
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   Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι η καταπολέμιση του φαινομένου 

του ρατσισμού στα σχολεία απαιτεί τον προσεκτικό εντοπισμό και τη 

συντονισμένη αντιμετώπιση των στερεοτυπικών αντιλήψεων, στάσεων και 

συμπεριφορών. Απαιτεί, ακόμη, ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Α.Π. και στην 

αρχική εκπαίδευση ή και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να 

προωθείται αποτελεσματικά ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η 

συλλογικότητα και η ισότητα των ευκαιριών για όλους. Τόσο οι υπεύθυνοι της 

εκπαιδευτικής πολιτικής μιας χώρας όσο και οι εκπαιδευτικοί ή οι επιστήμονες 

με εξειδικευμένη γνώση  σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ζητήματα, σε στενή 

συνεργασία με τους φορείς των ποικίλων μειονοτικών ομάδων, πρέπει να 

εργάζονται με στόχο τη δημιουργία και συνεχή βελτίωση ενός διαπολιτισμικού 

και αντιρατσιστικού σχολικού περιβάλλοντος, που θα παρέχει τα εχέγγυα για 

εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των ομάδων και θα διασφαλίζει 

αμερόληπτα, στο μέτρο του δυνατού, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

εδραίωση της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. 
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6. ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 Η ανάπτυξη του αντιρατσιστικού προτύπου έθεσε ως βασικό σκοπό της εκπαίδευσης 

την αντιμετώπιση των ρατσιστικών εκείνων μηχανισμών που οδηγούν στην 

εκμετάλλευση διάφορων κοινωνικών ομάδων. Η υλοποίηση του παραπάνω στόχου 

επιχειρείται, κυρίως, μέσα από μια σειρά αλλαγών που πρέπει να γίνονται στα 

Αναλυτικά Προγράμματα των σχολείων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση, αν όχι την 

πλήρη απουσία, των διακρίσεων τις οποίες βιώνουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, 

των προκαταλήψεων και του ρατσισμού. 

   Για να ανταποκρίνεται ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα στις διαφορετικές 

ανάγκες των μαθητών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πρέπει να στηρίζεται, 

σύμφωνα με τον Jeffcoate (1979, στο Lynch 1986: 84-85), σε τέσσερις 

βασικούς άξονες, που συνδέονται με: 

1) Την ενδυμική φύση του ρατσισμού και την υποχρέωση του σχολείου να 

προωθήσει τον φυλετικό αυτοσεβασμό και τη διαφυλετική κατανόηση. 

2) Το δικαίωμα των μειονοτικών ομάδων να δουν τον πολιτισμό τους να 

αντιπροσωπεύεται θετικά και να κατέχει σημαντική θέση στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. 

3) Την παραδοσιακή αντίληψη του σχολικού Αναλυτικού Προγράμματος, 

δηλαδή τη λειτουργία του να παρουσιάζει μια ακριβή εικόνα της 

κοινωνίας. 

4) Τη λειτουργία του πολυπολιτισμικού Αναλυτικού Προγράμματος, η οποία 

θα κινεί το ενδιαφέρον και θα προκαλέι τους μαθητές περισσότερο από 

ένα άλλο πρόγραμμα που δεν αντανακλά την πολιτισμική 

διαφορετικότητα. 

   Η αντιρατσιστική εκπαίδευση έχει ως απώτερο σκοπό τη 

δικαιοσύνη, που θα προκύψει μέσα από μια αναδομημένη τάξη πραγμάτων 

και θα έχει ως θεμέλιο λίθο τον πολιτισμό. Η αντιρατσιστική εκπαίδευση 

γίνεται έτσι «ένας αγώνας ενάντια στο ρατσισμό στην εκπαίδευση και 

αντιτίθεται στην ανάπτυξη των σχέσεων εκείνων που εμποδίζουν την 

κοινωνική απελευθέρωση και αλλαγή» (Mullard 1984: 38). Η διαδικασία του 
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αντιρατσισμού θα μπορούσε να περιγραφεί και ως «αποδόμηση, κατάργηση, 

ανοδόμηση» (Brandt 1986, στο Gillborn 1990: 155). 

   Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο στη δημιουργία και 

αναπαραγωγή των λανθασμένων, αντιανθρωπιστικών αντιλήψεων, 

προκαταλήψεων και ρατσιστικών συμπεριφορών όσο και στις διαδικασίες 

αποδόμησης τους, μέσα από τη χρήση αποφασιστικών μεταρρυθμιστικών 

μέτρων, είναι καθοριστική (Τσιάκαλος 1995). 

   Η αντιμετώπιση του ρατσισμού είναι ένα ευρύτερο και αρκετά 

πολύπλοκο ζήτημα, που αφορά την εφαρμογή των γενικότερων αρχών της 

ισότητας και της διακαιοσύνης, τόσο σε σχολικό όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο. Η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ βασικό παράγοντα 

στην εξάλειψη του ρατσισμού, την αμοιβαία εκτίμηση, κατανόηση και 

αναγνώριση της πολιτισμικής και «φυλετικής» διαφορετικότητας. Η 

αντιρατσιστική εκπαίδευση δημιουργεί εϋνοικές συνθήκες, που παρέχουν 

στους μαθητές τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις τους. Τα σχολεία είναι αναγκαίο να διαθέτουν συγκεκριμένο 

κώδικα αντιρατσιστικής συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση όλων των 

διακρίσεων, ο οποίος πρέπει να διαμορφώνεται και να αναθεωρείται με την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών, των γονέων, της κοινότητας και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

   Για μια αντιρατσιστική προσέγγιση στα νηπιαγωγεία, ο Mullard 

(1984) προτείνει: 

 Την οργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς, με σκοπό 

την ενθάρρυνση της προσχολικής εκπαίδευσης όλων των παιδιών. 

 Έμφαση στις ομοιότητες, παρά στις διαφορές των μαθητών που 

προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Σε πολλές 

περιπτώσεις αυτό θα σήμαινε τη χρήση έμμετρων λόγων, τραγουδιών 

από διάφορους πολιτισμούς και άλλων μορφών μάθησης μέσω του 

παιχνιδιού, που δεν μεταβιβάζουν τις ρατσιστικές, σεξιστικές, ταξικές 

αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές. 

 Οργάνωση οικογενειακών/κοινοτικών προγραμμάτων και 

συνεργασία με τους γονείς, έτσι ώστε οι πραγματικές γονικές 

αντιρατσιστικές απόψεις σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της 
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κοινωνικοποίησης να μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως ως τμήμα 

των δραστηριοτήτων και των πρακτικών του νηπιαγωγείου, της τάξης 

ή των ομάδων παιχνιδιού. 

   Η αντιρατσιστική εκπαίδευση κατηγορείται ότι δεν μπορεί να 

προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ουσιαστική βοήθεια στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά στο πλαίσιο των 

πολυπολιτισμικών τάξεων και ότι αποτελεί έναν τρόπο πολιτικής κατήχησης, 

επειδή χρησιμοποιεί συστηματικά την αντίθετη γλώσσα. 

   Παρά τους κινδύνους που ενδεχομένως ενέχει η αντιρατσιστική 

εκπαίδευση σύμφωνα με  τους επικριτές της, ο σημαντικός ρόλος που 

διαδραματίζει η εκπαίδευση, γενικότερα, στην ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της 

μισαλλοδοξίας, αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Η θέσπιση κατάλληλων 

νομοθετικών διατάξεων και πολιτικών κατά του ρατσισμού και της 

μισαλλοδοξίας δεν θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα αν δεν συνοδεύεται 

από την ανάπτυξη δρατσηριοτήτων που επιδιώκουν να επιφέρουν νέες 

συμπεριφορές και στάσεις και να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση 

μεταξύ των ομάδων με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο. 

   Μια ολική διαφοροποίηση στις πρακτικές του σχολείου, με 

αντιρατσιστική κατεύθυνση, συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύσκολές 

αλλαγές στις συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς 

θεσμικούς, μη θεσμικούς παράγοντες και τις μειονοτικές ομάδες. Μαθητές, 

γονείς και μέλη της τοπικής κοινότητας πρέπει να συνεργαστούν στενά. Εάν 

οι στόχοι της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης δεν παραμείνουν στο επίπεδο της 

θεωρίας, κρίνεται απαραίτητη μια σειρά αλλαγών που θα στοχεύουν τόσο 

στην αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων και των Αναπυτικών 

Προγραμμάτων όσο και στην ανάπτυξη μιας εποικοδομιτικής συνεργασίας 

του σχολείου με τους γονείς των μειονοτικών μαθητών. 
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7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

            7.1 ΣΚΟΠΟΙ  
 

1) Να αρχίσουν τα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι, ενώ είμαστε διαφορετικοί 

είμαστε όλοι ίσοι. 

2) Να αναπτύξουν τα παιδιά την αυτοεκτίμησή τους. 

3) Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους, αλλά και να διακρίνουν τις            

ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους, έτσι ώστε να μάθουν να τις 

σέβονται. 

4) Να μάθουν να σέβονται τους άλλους, αναπτύσσοντας   συναισθήματα 

αγάπης για όλα τα πλάσματα της γης. 

5) Να απαλλαγούν από στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους άλλους, 

αλλά και για τα διαφορετικά περιβάλλοντα. 

6) Να κατανοήσουν πως μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλο δουλεύοντας 

και παίζοντας μαζί.  

 

7.2 ΑΦΟΡΜΗΣΗ 

Ως αφόρμηση για την εισαγωγή στο θέμα της διαφορετικότητας διάβασα στα 

παιδιά και συζητήσαμε το παραμύθι «Το Κάτι Άλλο». 
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7.3 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ» 
 

ΧΡΟΝΟΣ: 30΄ 

 

            ΣΤΟΧΟΙ:  

1) Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά που κάνουν τον 

καθέναν μας μοναδικό καθώς και στοιχεία τα οποία είναι κοινά σε όλους 

τους ανθρώπους. 

2) Να παρατηρήσουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά του άλλου και να 

εξοικειωθούν μαζί του. 

3)Να αναπαραστήσουν εικαστικά διάφορα χαρακτηριστικά των φίλων τους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Βιωματική προσέγγιση 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: 

χαρτιά Α4, μαρκαδόροι, χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, μουσική, φωτογραφίες 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  

1) Είναι κάποιος στην τάξη ακριβώς ίδιος με  τους υπόλοιπους; 

2) Εσείς πως συμπεριφέρεστε σε κάποιον που είναι διαφορετικός από εσάς; 

3) Παρόλο που είμαστε διαφορετικοί, έχουμε όλοι κάτι κοινό μεταξύ μας; 

4) Ποιο είναι αυτό; 

 

             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες και φτιάχνουμε με τις καρέκλες δύο 

ομόκεντρους κύκλους, έτσι ώστε κάθε μαθητής από τον εξωτερικό κύκλο να 

έχει μπροστά του ένα μαθητή από τον εσωτερικό κύκλο. Δίνουμε σε όλα τα 

παιδιά από μία λευκή κόλλα Α4 που επάνω γράφει το όνομά τους. Στην 

συνέχεια τους ζητάμε να ανταλλάξουν την κόλλα με τον απέναντί τους. 

Τους λέμε ότι όσο θα παίζει η μουσική θα πρέπει να ζωγραφίσουν το 

πορτρέτο του απέναντί τους. Όταν σταματήσει η μουσική πρέπει να 

σταματήσουν να ζωγραφίζουν. Σταματάμε τη μουσική και τους ζητάμε να 

ανταλλάξουν πάλι το χαρτί έτσι ώστε να έχει στα χέρια του ο καθένας το 
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δικό του πορτρέτο. Τώρα οι μαθητές που κάθονται στον εξωτερικό κύκλο 

πρέπει να μετακινηθούν μία θέση προς τα δεξιά, έτσι ώστε τώρα να έχουν 

μπροστά τους ένα νέο ζευγάρι. Ζητάμε να ανταλλάξουν ξανά την κόλλα τους 

και να συνεχίσουν το σχέδιο που ξεκίνησε ο προηγούμενος. Συνεχίζουμε το 

ίδιο μοτίβο όσες φορές θέλουμε ώστε να έχουμε ένα λεπτομερές πορτρέτο 

για τον καθένα. Κολλάμε όλα τα πορτρέτα στον τοίχο και δίνουμε χρόνο στα 

παιδιά να παρατηρήσουν τις διαφορές. Έπειτα δημιουργούμε ζευγάρια και 

εξηγούμε στους μαθητές ότι καθένας πρέπει να δημιουργήσει την 

«ταυτότητα» του άλλου. Η «ταυτότητα» αυτή, όμως, θα είναι διαφορετική, 

φτιαγμένη από χαρτόνι, ενώ τα περιεχόμενα πρέπει να παρουσιάζουν την 

προσωπικότητα κάθε μαθητή. Χρησιμοποιούμε μια φωτογραφία για κάθε 

παιδί και διαβάζουμε μια λίστα με χαρακτηριστικά που πρέπει να 

περιλαμβάνει η «ταυτότητα».Τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας είναι: 

όνομα, χρώμα, αγαπημένο παιχνίδι και αγαπημένο ζώο. 

Ζητάμε από κάθε ζευγάρι να παρουσιάσει την «ταυτότητα» που έφτιαξε για 

το συμμαθητή του ώστε να καταλήξουμε στο πόσο διαφορετικοί είμαστε 

μεταξύ μας. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν στην ιδέα να ζωγραφίσουν το πορτρέτο του 

συμμαθητή τους. Επίσης με μεγάλη προθυμία χωρίστηκαν σε ζευγάρια και 

δημιούργησαν τις «ταυτότητες» με τα διάφορα χαρακτηριστικά. 
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7.4 2η 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 

 

ΧΡΟΝΟΣ: 30΄ 

 

ΣΤΟΧΟΙ: 

1) Να διερευνήσουν τα παιδιά τις ομοιότητες ανάμεσα στα παιδιά όλου του 

κόσμου, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και το φύλο στο οποίο ανήκουν. 

2) Να κατανοήσουν ότι οι διαφορές εμπλουτίζουν και διευρύνουν τη 

ζωή και ότι υπάρχει ανάγκη για αμοιβαίο σεβασμό. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: 

Παρατήρηση, συζήτηση, προβληματισμός 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: 

Εικόνες με παιδιά από τον υπόλοιπο κόσμο, χαρτιά, μαρκαδόρους 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1)Τι ομοιότητες είχαν τα παιδιά στις εικόνες; 

2)Τι ήταν διαφορετικό;  

3)Πώς θα θέλατε να σας αντιμετωπίσουν οι άλλοι, αν έπρεπε να πάτε στο 

σχολείο τους; Γιατί; 

4)Φανταστείτε ότι μερικά από τα παιδιά στις φωτογραφίες επισκέπτονται το 

σχολείο σας. Τι θα λέγατε στα παιδιά της διπλανής τάξης για το πώς θα 

έπρεπε να φερθούν στα παιδιά αυτά; 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

Μοιράζουμε στα παιδιά κάποιες εικόνες που συλλέξαμε με παιδιά από όλο 

τον κόσμο που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια ζητάμε 

από τα παιδιά να μας βοηθήσουν να ομαδοποιήσουμε τις φωτογραφίες βάσει 

εμφανών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, αγόρια και κορίτσια, χρώμα 

μαλλιών, χρώμα δέρματος κ.α. Έπειτα ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν 

τρεις διαφορές που έχουν (π.χ. παιχνίδια, προτιμήσεις στο φαγητό, και τρία 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 

43 
 

κοινά χαρακτηριστικά, π.χ. ανάγκη για τροφή, ανάγκη για στέγη και 

περίθαλψη) τα οποία και καταγράφουμε σε δυο κόλλες χαρτί. 

Τέλος, παροτρύνουμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν την ποικιλία και το χρώμα 

που υπάρχει χάρη στη διαφορετικότητα, καθώς και πόσο ομοιόμορφος και 

βαρετός θα ήταν ο κόσμος, αν ήμασταν όλοι ίδιοι. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στο να παρατηρήσουν εικόνες  με 

παιδιά από τον υπόλοιπο κόσμο. Στη συνέχεια τους ζητήσαμε να 

ομαδοποιήσουν τις εικόνες, βάση των χαρακτηριστικών που είχαν τα παιδιά, 

διαδικασία η οποία τους εντυπωσίασε. Τέλος, προσπάθησαν μόνα τους να 

εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους καταλήγοντας έτσι στο 

συμπέρασμα πως ο κόσμος θα ήταν βαρετός αν ήμασταν όλοι ίδιοι. 
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7.5 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΕΙΡΗΝΗ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙ» 
 

ΧΡΟΝΟΣ: 40΄ 

 

ΣΤΟΧΟΙ: 

1)Να εκφράσουν τα παιδιά συναισθήματα και συγκινήσεις 

που μας προκαλεί η ιστορία της Ειρήνης, καλλιεργώντας την ενσυναίσθησή 

μας για εκείνους που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους. 

2)Να κατανοήσουμε την έννοια της διαφορετικότητας και του αποκλεισμού 

σε συνδυασμό με τις βασικές και καθολικές ανάγκες των παιδιών. 

3)Να αναπαραστήσουν εικαστικά σκηνές από την ιστορία. 

4)Να αναπαραστήσουν εικαστικά τους φόβους τους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ:  

Παρατήρηση, συζήτηση, βιωματική προσέγγιση 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: 

Η/Υ, χαρτιά, μαρκαδόροι,κουτί, ψαλίδια, κόλλες 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1)Γιατί όλοι απέρριπταν την Ειρήνη; 

2)Πως πιστεύετε ότι ένιωθε; 

3)Πως θα νιώθατε αν ήσασταν στην θέση της; 

4)Εσείς έχετε φόβους; 

 

             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

Προβάλλουμε στα παιδια την ταινία «Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού 

προσφυγα» χωρίς κάποια προηγούμενη συζήτηση, σε ήρεμη και χαλαρή 

ατμόσφαιρα. Μετά την προβολή αφήνουμε τα παιδιά να εκφραστούν 

ελεύθερα και παρεμβαίνουμε μόνο, εάν κάτι δεν έγινε κατανοητό.  

Στη συνέχεια προτείνουμε σε κάθε παιδί να ζωγραφίσει μια σκηνή που του 

άρεσε ή το εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Ελέγχουμε τέλος, αν όλα τα μέρη της 

ιστορίας έχουν καλυφθεί. Τοποθετούμε τις ζωγραφιές στον τοίχο με τη 
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χρονολογική σειρά που διαδραματίζονται στην ιστορία. Έχουμε 

κατασκευάσει τους χαρακτήρες της ιστορίας και προτρέπουμε ένα παιδί να 

παρουσιάσει την ιστορία κουνώντας τις φιγούρες ανάμεσα στις ζωγραφιές 

στον τοίχο. Στην συνέχεια ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν για τους 

φόβους τους, τονίζοντας την ποικιλία και την καθολικότητα κάποιων απ’ 

αυτούς (π.χ. το φόβο για τα τέρατα, το σκοτάδι, τους κεραυνούς, τους 

εφιάλτες, κάποιες ταινίες, να μείνει κανείς μόνος κ.λπ.). 

Έπειτα καλούμε κάθε παιδί να ζωγραφίσει τους φόβους του σε ένα χαρτι και 

να βάλει σ’ αυτό το όνομά του. Συγκεντρώνουμε τις ζωγραφιές και θέτουμε 

το ερώτημα: «Τι θα κάνατε για να καταπολεμήσετε το φόβο σας;» Κάθε 

παιδί πρέπει να προτείνει διάφορους τρόπους, με τους οποίους αντιμετωπίζει 

κανείς τους φόβους του (μιλάει γι’ αυτούς, τους ζωγραφίζει κ.λπ.). 

Τέλος δημιουργούμε τη «Φαγομηχανή Φόβου». Αυτή μπορεί να 

κατασκευασθεί με ένα μεγάλο χάρτινο κουτί, το οποίο θα διακοσμήσουν τα 

παιδιά. Εάν τα ίδια το επιθυμούν μπορούν να διώξουν τους φόβους τους 

πετώντας τις ζωγραφιές τους μέσα στη φαγομηχανή. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η προβολή της ταινίας «Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα» 

εντυπωσίασε τα παιδιά, πράγμα που έγινε αντιληπτό από την επιθυμία τους 

να την προβάλλουμε για δεύτερη φορά. Ένα πράγμα που τους δυσκόλεψε 

ήταν να αναπαραστήσουν εικαστικά διάφορες σκηνές από την ταινία. 

Ωστόσο, όταν ζωγράφισαν τους φόβους τους και στην συνέχεια τους 

καταπολέμησαν ένιωσαν ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. 
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7.6 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «Η ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΛΑΕΙ» 
 

ΧΡΟΝΟΣ: 30΄ 

 

ΣΤΟΧΟΙ: 

1)Να μάθουν τα παιδιά να σέβονται την ιδιαιτερότητα του άλλου όσον 

αφορά τη σωματική διάπλαση. 

2)Να συνειδητοποιήσουν τα νήπια πως η ιδιαιτερότητα του άλλου δεν 

αποτελεί εμπόδιο. 

3)Να παίξουν τα παιδιά και μέσα από το παιχνίδι να καταλάβουν τις 

δυσκολίες των ατόμων με αναπηρία. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: παρατήρηση, συζήτηση, βιωματική προσέγγιση 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Η/Υ, χαρτιά, πινέλα, τέμπερες, μαντήλια 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1)Τι διαφορετικό έχει η Αργυρώ; 

2)Ξέρετε άλλα άτομα σαν την Αργυρώ; 

3)Τι παιχνίδια μπορούμε να παίξουμε με αυτά τα άτομα; 

4)Πως ζωγραφίζουν αυτά τα άτομα; 

5)Θέλετε να δοκιμάσουμε να ζωγραφίσουμε και εμείς με αυτό τον τρόπο; 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μαζεύουμε τα παιδιά στην γωνιά της παρεούλας και τους προβάλουμε το 

βίντεο «Η Αργυρώ γελάει». Στην συνέχεια τα παιδιά ανταλλάσουν απόψεις 

και προβληματίζονται σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Έπειτα ζητάμε από τα παιδιά να καθίσουν 

στα τραπεζάκια της ζωγραφικής με σκοπό να δοκιμάσουν πως είναι να 

ζωγραφίζεις με το στόμα και χωρίς χέρια. Τους μοιράζουμε πινέλα και 

τέμπερες και το καθένα φτιάχνει την δική του ζωγραφιά. Μόλις τελειώσουν 

τους ζητάμε να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους και για τα προβλήματα 

που αντιμετώπισαν. Τέλος παίζουμε με τα παιδιά το παραδοσιακό παιχνίδι 
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της τυφλόμυγας. Κάθε φορά ένα παιδί κλείνει με ένα μαντήλι τα μάτια του 

και όποιον συμμαθητή του πιάνει προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι μόνο 

με την αφή. Με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουν την δυσκολία των ανθρώπων 

που δεν βλέπουν. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Τα παιδιά προβληματίστηκαν σχετικά με την καθημερινή ζωή των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. Εξέφρασαν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες και 

δυσκολεύτητκαν αρκετά να ζωγραφίσουν με το στόμα και να κλείσουν τα 

μάτια τους με μαντήλι. 
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7.7 5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑΚΙΑ» 
 

ΧΡΟΝΟΣ: 30΄ 

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

1)Να αρχίσουν τα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι, ενώ είμαστε διαφορετικοί, 

είμαστε όλοι ίσοι. 

2)Να κατανοήσουν πώς μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον 

δουλεύοντας και παίζοντας όλοι μαζί. 

3)Να διερευνήσουν τις σχέσεις τους με όσους τους βοηθούν. 

4)Να αναγνωρίσουν και να εκτιμούν όσους τους βοηθούν. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: 

Συζήτηση, βιωματική προσέγγιση 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: 

Χαρτιά, υλικά ζωγραφικής, ψαλίδια 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1)|Γιατί κάποια δάκτυλα πίστευαν ότι είναι πιο σημαντικά από τα άλλα; 

2)Πώς κατάφερε ο αντίχειρας να τα κάνει να σταματήσουν να τσακώνονται; 

3)Έχουμε νιώσει ποτέ λιγότερο ή περισσότερο σημαντικοί από κάποιον άλλο 

στο σχολείο ή στο σπίτι; 

4)Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον στο σπίτι ή στο σχολείο που 

νιώθει «λίγος»; 

5)Μπορείτε να θυμηθείτε μια φορά που κάποιος σας βοήθησε στο σπίτι ή 

στο σχολείο; 

6)Πώς νιώθουμε όταν μας βοηθά κάποιος ή όταν μπορούμε να βοηθήσουμε 

εμείς κάποιον άλλο; 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

Στην αρχή διαβάζουμε την παρακάτω ιστορία στα παιδιά, 

χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά μας για να παρουσιάσουμε όλους τους 

χαρακτήρες: 

 

Μια μέρα τα δάκτυλα άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιο ήταν 

το καλύτερο. Πρώτος μίλησε ο Δείκτης: «Νομίζω ότι είμαι το καλύτερο και 

το πιο σημαντικό δάκτυλο γιατί όταν κάποιος θέλει να μάθει προς τα πού να 

πάει εγώ μπορώ να του δείξω το δρόμο. Χωρίς εμένα όλοι θα ήταν 

χαμένοι!». «Για μισό λεπτό!», είπε ο Μέσος. «Εγώ είμαι το πιο μακρύ 

δάκτυλο από όλα. Και, αφού είμαι το μεγαλύτερο, είμαι και το καλύτερο». 

«Ορίστε;», είπε ο Παράμεσος. «Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εγώ είμαι το 

πιο σημαντικό δάκτυλο, αφού φοράω χρυσό, ασήμι και διαμάντια. Μα δεν 

είμαι πολύ όμορφο;». «Σσσσς… σειρά μου τώρα», είπε το Δακτυλάκι. 

«Μπορεί να είμαι το πιο μικρό απ’ όλα, αλλά ποιο άλλο δάκτυλο μπορεί να 

γλείφει τη σοκολάτα από τα τοιχώματα του μπολ, όταν ανακατεύουμε;». 

Τίποτα δεν ακουγόταν. Μόνο ο Αντίχειρας δεν είχε πάρει ακόμα το λόγο. 

«Είμαι ο Αντίχειρας και, ναι, μπορεί να είμαι μόνος μου στο πλάι της 

παλάμης, αλλά χωρίς εμένα πώς θα κρατούσατε το μολύβι, πώς θα 

ξεκουμπώνατε το παλτό σας, πώς θα ξεφλουδίζατε μια μπανάνα και πώς θα 

βουρτσίζατε τα δόντια σας; Θα σας ήταν πολύ δύσκολο, όπως θα ήταν και 

για μένα, εάν δεν είχα όλους εσάς να με βοηθάτε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον 

άλλον. Κανένα δάκτυλο δεν είναι καλύτερο από τα υπόλοιπα. Είμαστε όλοι 

εξίσου σημαντικοί. Ας δώσουμε λοιπόν τα χέρια και ας θυμόμαστε ότι 

χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να γινόμαστε καλύτεροι». 

 

Αφού διαβάσουμε την ιστορία εξηγούμε στα παιδιά ότι θα 

σχεδιάσουμε το περίγραμμα των χεριών μας, θα το ζωγραφίσουμε και έπειτα 

θα το κόψουμε. Κάθε παιδί θα πρέπει να φτιάξει δύο χεράκια.  Ζητάμε από 

τα παιδιά να γράψουν στο ένα χέρι το όνομά τους και να το διακοσμήσουν 

όπως θέλουν. Θα χρησιμοποιήσουν το άλλο ως βοηθητικό χέρι. Σε κάθε 

δάκτυλο του βοηθητικού χεριού τους θα πρέπει να ζωγραφίσουν μια εικόνα 

ή να γράψουν το όνομα κάποιου που τα βοήθησε σήμερα στο σχολείο ή στο 
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σπίτι. Εξηγούμε στα παιδιά ότι στο βοηθητικό χέρι μπορούν να αλλάξουν ή 

να προσθέσουν ό,τι θέλουν, ώστε να μην έχει σημασία ποιου το όνομα 

έγραψαν σήμερα. Ζητάμε να τοποθετήσουν τα χέρια που έφτιαξαν σε ένα 

σημείο. Ολοκληρώνουμε τη δραστηριότητα, καλώντας τα παιδιά να 

καθίσουν σε κύκλο και παροτρύνοντάς τα να πουν με τη σειρά ποιον 

συμπεριέλαβαν στα βοηθητικά χέρια που έφτιαξαν. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Τα νήπια άκουσαν με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον την ιστορία που τους 

αφηγήθηκε η νηπιαγωγός και προβληματίστηκαν πάνω σε αυτήν. Στη 

συνέχεια ενθουσιάστηκαν με την ιδέα να κατασκευάσουν ένα βοηθητικό χέρι 

στα δάχτυλα του οποίου θα ζωγραφίζουν καθημερινά αυτόν που τους 

βοήθησε. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο εκπαιδευτικός ρατσισμός έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα στο συνολικό 

μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου, γιατί παράγει εντάσεις που διαστρευλώνουν 

την πολιτισμική κατανόηση και περιορίζουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Γίνεται αντιληπτός είτε άμεσα, από διάφορες ενδείξεις ρατσιστικών 

συμπεριφορών και διακρίσεων στο χώρο του σχολείου, είτε έμμεσα, υπό μορφή 

προκατειλημμένων τοποθετήσεων. 

   Ο εκπαιδευτικός ρατσισμός συχνά δεν αναγνωρίζεται ή δεν 

εξετάζεται με μεγάλη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα 

να διογκώνονται οι συνέπειές του, όταν δεν λαμβάνονται έγκαιρα 

αποτρεπτικά μέτρα. Η καθυστερημένη όμως αντιμετώπιση των διάφορων 

μορφών διακρίσεων ενδέχεται να τις καθιερώνει και να τις ενισχύει στα 

μάτια των μαθητών. 

Η δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που εκτιμά τη 

διαφορετικότητα σε όλες τις διαστάσεις της είναι σημαντική για την 

εξασφάλιση υγιών σχέσεων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που 

ενισχύει τις μαθησιακές διαδικασίες. 

 Ο περιορισμός των ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία 

προϋποθέτει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των στερεοτυπικών 

αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών, αλλά και ουσιαστικές 

παρεμβάσεις στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στην αρχική εκπαίδευση και 

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να προωθείται ο 

σεβασμός στη διαφορετικότητα, η συλλογικότητα και η ισότητα των 

ευκαιριών για όλους. 

   Η αντιρατσιστική εκπαίδευση θέτει ως στόχο την εξάλειψη των 

προκαταλήψεων, των διακρίσεων καθώς και τη διατήρηση υψηλών 

προσδοκιών απ’ όλου τους μαθητές. 
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8.2 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
    

Όταν πραγματοποίησα στο νηπιαγωγείο τις παραπάνω δραστηριότητες που σας 

παρουσίασα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα της 

διαφορετικότητας, αναστοχάστηκα σχετικά με το πώς πήγε η διαδικασία αλλά και 

με το τι θα μπορούσα να αλλάξω. 

   Αρχικά, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο ενθουσιασμός των 

παιδιών όταν τους παρουσίαζα τις δραστηριότητες. Έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα και πολύ πρόθυμα διηγήθηκαν 

προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με την περιθωριοποίηση και το 

ρατσισμό. 

   Η διαδικασία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κύλισε ομαλά 

και με μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, υπήρχαν δραστηριότητες στις οποίες θα 

άλλαζα κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, θα προέβαλα το βίντεο 

«Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα» και μια δεύτερη φορά για 

την καλύτερη κατανόηση από τα παιδιά. Επίσης, τα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν στην εικαστική αναπαράσταση των σκηνών της ταινίας 

και αυτό ήταν άλλο ένα πράγμα που θα άλλαζα. Επιπλέον, όταν τα 

παιδιά προσπάθησαν να ζωγραφίσουν με στόμα και να κλείσουν τα μάτια 

τους με μαντήλι δυσκολεύτηκαν αρκετά. 

 Εν κατακελίδι, αυτό που έχει σημασία είναι πως τα νήπια 

ευαισθητοποιήθηκαν και κατανόησαν την έννοια της διαφορετικότητας.  

Αυτό που τους βοήθησε παραπάνω ήταν πως μέσα στην τάξη υπήρχε 

παιδί με αυτισμό αλλά και παιδί με κινητικά προβλήματα. Οι 

συγκεκριμένες δραστηριότητες βοήθησαν να αλλάξει η συμπεριφορά 

των νηπίων απέναντι σε αύτα τα δύο παιδιά αλλά και απέναντι σε άλλους 

συμμαθητές τους. 
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