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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Έρευνες δείχνουν ότι οι προκαταλήψεις, ο ρατσισμός, καταστάσεις απόρριψης, 

ταμπού και διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα τις 

κοινωνίες τις γενικότερα και στα σχολεία τις ειδικότερα. Οι μαθητές έρχονται στο 

σχολείο με αρνητικές στάσεις για συμμαθητές τις από τις εθνοπολιτισμικές ομάδες με 

αποτέλεσμα να φοβίζουν τον αλλοδαπό ή παλιννοστούντα μαθητή να εκδηλωθεί 

ελεύθερα στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον του. 

Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό αυτοί οι μαθητές, που στην πλειοψηφία τις 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον ρυθμό τις ελληνικής τάξης, να οδηγούνται σε 

περιθωριοποίηση και κάποιες φορές σε εκδηλώσεις επιθετικότητας, πλήρους 

απομόνωσης από το κοινωνικό γίγνεσθαι και την εκπαιδευτική διαδικασία στη 

μικροκοινωνία τις τάξης και του σχολείου ( Γεωργογιάννης, 2004). 

Επιπρόσθετα η ανομοιογένεια των μαθητών σ’ ένα σχολείο αλλά και σε μια τάξη 

δημιουργεί αναγκαστικά συγκρούσεις ανάμεσα τις μαθητές και καλλιεργεί άλλοτε με 

έντονες και άλλοτε με ηπιότερες μορφές ρατσιστικές τάσεις, εχθρότητες κτλ. Και από 

την πλευρά των γηγενών μαθητών τις τις αλλοδαπούς αλλά και αντίστροφα. Οι 

συγκρούσεις αυτές αποκτούν μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν αναμειγνύονται και οι 

γονείς των μαθητών, ιδιαίτερα όταν μερικοί γονείς μπορούν να επηρεάζουν κέντρα ή 

άτομα αρμόδια για εκπαιδευτικές αποφάσεις, διότι τότε απαιτούν από τα σχολεία, στα 

οποία φοιτούν τα παιδιά τις αλλαγές στη σύνθεση των τάξεων ή στη στάση του 

σχολείου απέναντι τις αλλόγλωσσους μαθητές. 

Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να γίνουν κάποιες προσπάθειες παρέμβασης οι 

οποίες θα οδηγήσουν στη μείωση των αρνητικών αυτών φαινομένων που 

παρουσιάζονται μέσα σε μία πολυπολιτισμική τάξη. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

προσπάθειες οι οποίες θα παρέχουν σε όλους τις νέους ένα ασφαλές μαθησιακό 

περιβάλλον στο οποίο η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα εμποδίζεται από ρατσιστικές 

τάσεις και συμπεριφορές. Το δικαίωμα όλων των παιδιών για ποιότητα στην 

εκπαίδευση είναι βασικό δικαίωμα που κάθε ευνοούμενη πολιτεία θα πρέπει να 

διασφαλίζει. 

Το σχολείο θα πρέπει να αποδυναμώσει τις ηθικές ρίζες του ρατσισμού και να 

αποβάλλει όλα εκείνα τα στοιχεία που ενισχύουν τις ρατσιστικές τάσεις, να 

δημιουργήσει ένα σχολικό περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά των εθνικών 
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/μεταναστευτικών ομάδων θα μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τις, να 

ενισχύουν το αυτοσυναίσθημά τις, να είναι υπερήφανα για τη καταγωγή τις και να 

αναπτύσσουν εύκολα σχέσεις με τα άλλα παιδιά. 

Οι περισσότερες προσεγγίσεις για τη μείωση των προκαταλήψεων στο σχολείο 

δίνουν έμφαση σε ορισμένους παράγοντες του σχολικού περιβάλλοντος τις διδακτικό 

υλικό, προγράμματα επιμόρφωσης κ,τ.λ. αυτό τις δεν είναι αρκετό, αφού το σχολείο 

αποτελεί θεσμό του κοινωνικού συστήματος κάθε τμήμα του οποίου διαμορφώνει και 

επηρεάζει τις προκαταλήψεις και τις ρατσιστικές τάσεις και συμπεριφορές των 

μαθητών. Η κοινωνική δομή των θεσμών έχει αδιαμφισβήτητη επίδραση τις 

ρατσιστικές τάσεις, αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των ατόμων. Έτσι παρέμβαση με 

στόχο τη μείωση των προκαταλήψεων τις μαθητές θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένη 

και ευρείας μορφής. Η μείωση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού αποτελεί μια 

σκόπιμη και συνειδητή διαδικασία με στόχο, μέσα από συστηματικές και διαρκείς 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές στρατηγικές και πρακτικές, να καταστήσει 

άτομα και ομάδες ικανά να επαναπροσδιορίσουν τις αξίες και τις στάσεις τις, τη 

δράση και τη συμπεριφορά τις με τέτοιο τρόπο, ώστε οι προδιαθέσεις τις για 

προκατάληψη να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί. 

Η χρησιμοποίηση διαπολιτισμικού υλικού, δεν είναι το μόνο που μπορεί να 

μειώσει σημαντικά τη προκατάληψη, τη διάκριση και το ρατσισμό. Η μείωση των 

προκαταλήψεων προϋποθέτει παρέμβαση στο επίπεδο των θεσμών ή μεταρρύθμιση 

όλων των σημαντικών πλευρών του σχολείου συμπεριλαμβανομένων των κανόνων, 

τον πολιτισμό του σχολείου, τη λεκτική επικοινωνία ανάμεσα τις εκπαιδευτικούς και 

τις μαθητές, το σχολικό πρόγραμμα, τις στάσεις έναντι των γλωσσών των μαθητών, 

τα προγράμματα συμβουλευτικής και αξιολόγησης κ.τ.λ. 

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με στόχο να 

καταστήσει τις εκπαιδευτικούς ικανούς μέσα από την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων να παρεμβαίνουν και να βοηθούν του μαθητές τις να μειώσουν τις 

προκαταλήψεις τις, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μελέτη τις θεωρίας και τις έρευνας 

αναφορικά με τη διαμόρφωση και τη μείωση των προκαταλήψεων, καθώς και 

σχετικές εμπειρίες στο σχολικό χώρο. Στο σχολικό χώρο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να μπορούν να παρατηρούν και να συμμετέχουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν 

στην υποβοήθηση των μαθητών να αναπτύξουν θετικότερες στάσεις και 

συμπεριφορές έναντι των άλλων εθνοπολιτιστικών ομάδων ( Γεωργογιάννης, 2004). 
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Α΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ  

 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις διαμορφώνονται και αναπαράγονται από 

την αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοινωνικό πλαίσιο. Το σχολείο αποτελεί το 

κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία. Η συμμετοχή του μαθητή και 

η αλληλεπίδρασή του σε αυτό τον καθιστά ικανό να αντιληφθεί κάποιες διασυνδέσεις 

μεταξύ συγκεκριμένων γνωρισμάτων των συμμαθητών του με το κοινωνικό status, τα 

κοινωνικά προνόμια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συγκεκριμένα, τις μαθητής στην 

«κοινωνία» του σχολικού χώρου είναι σε θέση να αντιληφθεί τα διαφορετικά 

πολιτισμικά στοιχεία των συμμαθητών του σε κοινωνικοπολιτισμικό, φυλετικό, 

πολιτιστικό και γλωσσικό επίπεδο και να προβεί σε συγκρίσεις και κοινωνικές 

κατηγοριοποιήσεις, αφού γνωρίζει τις κεντρικές κοινωνικές στάσεις του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντός του. Οι διαφορές στη γλώσσα, στη θρησκεία, τις 

καθημερινές συνήθειες, στον τρόπο ένδυσης, καθώς και στον τρόπο διατροφής 

αποτελούν διακριτά γνωρίσματα, τα οποία παραπέμπουν αυτόματα σε διαφορετικούς 

πολιτισμικούς κώδικες. 

Ο πολιτισμικός πλουραλισμός στο χώρο του σχολείου επιβάλλει την ανάπτυξη 

μιας παιδαγωγικής η οποία θα στοχεύει στην ανίχνευση των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων, στη συνειδητοποίησή τις και τέλος στην αντιμετώπισή τις. Με αυτό 

τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των μαθητών και ειδικότερα των 

πολιτισμικά διαφορετικά μαθητών στο κοινωνικό σύνολο, αποφεύγοντας και 

περιορίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό των «διαφορετικών» (Γκόβαρης, Νιώτη, Σταμάτης, 2003). 

Η ταυτότητα των παιδιών κατασκευάζεται λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο 

κοινωνικό περιβάλλον, με συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις. Το σχολείο πρέπει να 

αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης πολιτισμών, όπου οι μαθητές θα βιώνουν μια κοινή 

ταυτότητα μέσα από την αναγνώριση τις διαφορετικότητας, δίνοντας ίσες ευκαιρίες 

σε όλους. Το σχολικό περιβάλλον πρέπει να αναπτύξει συνθήκες αποδοχής τις 

διαφορετικότητας του «άλλου» και να συμβάλει στην ανάπτυξη τις κλίματος 

ισότητας και δικαιοσύνης, ενώ από την άλλη η κουλτούρα τις μειονοτικής ομάδας θα 
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πρέπει να μην απαξιώνεται και να μην αποδυναμώνεται. Η εξάλειψη του εθνικιστικού 

τρόπου σκέψης και η απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις θα πρέπει 

να είναι τις πρώτες θέσεις των στόχων τις. 

 

1.1 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 τις, 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 τις χώρες προέλευσης όσο και τις χώρες υποδοχής των μεταναστών. 

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

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 τις ελληνικής κοινωνίας, 

ως αποτέλεσμα τις 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 τις 

χώρας τις, δημιουργώντας παράλληλα νέους κοινωνικοπολιτικούς και εκπαιδευτικούς 

προβληματισμούς.  

Στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία για την εμφάνιση ρατσιστικών φαινομένων, η 

Ανδρούτσου (2001) αναφέρει ότι «εάν 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 σύστημα, τότε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο ρατσισμός 

ελλοχεύει καθημερινά παντού και κατά συνέπεια και στο σχολείο». 
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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 τις και των μελών τις μουσουλμανικής 

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

ρυθμίσεις στο πλάισιο τις πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας. Η αντιμετώπιση 

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

επιδεινωθούν ενόψει τις ολοένα και αυξανόμενης εισροής μεταναστών. 

Το φαινόμενο του εκπαιδευτικού αποκλεισμού σε τις τις βαθμίδες τις 

εκπαίδευσης χαρτογραφείται με πολύ αργούς ρυθμούς από τις αρμόδιες κρατικές 

υπηρεσίες τις χώρας τις και έρχεται σε αντίθεση με τα μικρά ποσοστά μαθητικής 

διαρροής που δίνει στην δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Τρέσσου, 

1998). 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 τις κυρίαρχης 

πλειονοτικής ομάδας που επιφέρουν τον αποκλεισμό τις. Ο εκπαιδευτικός 

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

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

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

φοίτητησης ή τη μη μετάβασή τις 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 τις σύστημα σε τις του τις βαθμίδες 

«προωθεί τις προνομιούχους και εξοστρακίζει τις μη προνομιούχους, με μοναδικό 

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

ειδικότερα, είναι τέτοια που δεν καλλιεργεί τις μαθητές την ανάπτυξη του 

δημιουργικού διαλόγου και τις 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 τις 

συμμαθητές τις, τις εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο σχολικό και εξωσχολικό 

περιβάλλον.  
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Ο ρατσισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός εκμηδενίζουν τις εκπαιδευτικές 

προοπτικές για πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο. Προκειμένου να εξαλειφθεί  κάθε 

τύπος αποκλεισμού, ανισότητες και αδικίες, το σχολείο πρέπει να δρα 

αντισταθμιστικά σε εκείνες τις δυνάμεις που διαχωρίζουν και αποκλείουν, 

εξασφαλίζοντας για όλα τα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν 

ολοκληρωμένοι και ενεργοί πολίτες. Για να γίνουν τα σχολεία φορείς αλλαγής και 

μέρη όπου όλα τα παιδιά αισθάνονται ότι ανήκουν, χρειάζεται να δουλέψουν για να 

αλλάξουν τις υπάρχουσες καταπιεστικές δομές, που κάνουν κάποια παιδιά αόρατα 

και ασήμαντα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η εξέρευση αποτελεσματικών στρατηγικών για την επίλυση των παραπάνω 

προβλημάτων είναι ανάγκη να αποτελεί άμεση προτεραιότητα των εκπαιδευτικών 

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

περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού μια μεγάλης μερίδας πολιτών, με 

απρόβλεπτες συνέπειες για τη διατήρηση τις κοινωνικής συνοχής. 

 

1.2 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

 

Τις 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 τις 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 τις κατηγοριοποίησης η λειτουργία τις πεποίθησης τις 

είναι να διαξιολογήσει τη συμπεριφορά τις σε σχέση με τη διαδικασία τις 

κατηγοριοποίησης. Τις ο ορισμός παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο τις εκπαιδευτικούς, 

προκειμένου να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φυλετικά 

στερεότυπα, ώστε να ερμηνεύσουν ορισμένες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι τις 

μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  
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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 τις απόδοσης υποτιθέμενων 

χαρακτηριστικών μιας ολόκληρης ομάδας σε όλα τα μεμονωμένα μέλη τις, 

υπονοώντας και υπογραμμίζοντας την ομοιομορφία ανάμεσα σε όλα τα μέλη τις 

συγκεκριμένης ομάδας. Τις, μπορεί να αποδίδουν σε μία ομάδα χαρακτηριστικά που 

είναι πιο θετικά ή πιο αρνητικά από τις 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 τις 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 τις κατηγοριοποίησης οδηγεί 

ενδεχομένως στη δημιουργία ορισμένων μορφών προκατάληψης (Duckitt 1992). 

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. 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 τις μετατόπισης, κατά τον οποίο «τα 

συναισθήματα τις εχθρότητας ή του θυμού κατευθύνονται εναντίον αντικειμένων τα 

οποία δεν είναι οι πραγματικοί πρόξενοί τις» (Giddens, 2002). 

Το στερεότυπο μπορεί να θεωρηθεί ως γνωστικό συστατικό τις 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 τις τα μέλη μιας τις ομάδας. 
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Η έννοια τις προκατάληψης αναφέρεται σε γνώμες ή στάσεις που έχουν 

διαμορφώσει εκ των προτέρων τα μέλη μιας ομάδας για τα μέλη μιας τις και οι οποίες 

δεν στηρίζονται σε αποδείξεις αλλά σε φήμες.  

Οι προκαταλήψεις, οι οποίες προδιαθέτουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά 

τις ανθρώπους, δύσκολα μεταβάλλονται, ακόμη και όταν υπάρχουν ακλόνητα 

στοιχεία που τις ανατρέπουν (Giddens, 2002).  

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. 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 τις 

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 τις στην προσωπικότητα του ατόμου, στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των 

παιδιών από την οικογένεια και τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές 

που δέχεται το άτομο. 

Οι αρνητικές συνέπειες των στερεοτυπικών αντιλήψεων με τη μορφή τις 

εχθρότητας και τις προκατάληψης στα μέλη μιας τις 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 τις 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 τις θετικής 

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

παρακάτω κριτηρίων: 
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 Δημιουργία δραστηριοτήτων και ανάπτυξη τις κλίματος που προωθούν την 

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

έχουν την έγκριση τις 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 ευρύτερο 

σχολικό περιβάλλον αλλά απαιτεί τη λήψη μέτρων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα τις 

σχολικής ζωής, είτε πρόκειται για διαδικασίες διδασκαλίας γνώσεων, αντιμετώπισης 

των μαθητών και των διαφορετικών συμπεριφορών, είτε πρόκειται για περιεχόμενο 

γνώσεων, για διαχωρισμό μαθημάτων και διαχωρισμό μαθητών. 

Για τις αλλοδαπούς μαθητές των πολυτισμικών τάξεων, ειδικότερα, που είναι 

φορείς τις διαφορετικού πολιτισμού (θρησκεία, γλωσσική προφορά, εθνική 

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

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 τις εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζουν για τις 

μειονότητες. Τις από τις κύριους στόχους που θέτουν είναι η διατήρηση τις εθνικής 

συνοχής και ταυτότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούν φανερές και συγκαλυμμένες 

μορφές ξενοφοβίας. 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., τις πιστεύει το 85,9% των 

εκπαιδευτικών, ευνοεί την ανάπτυξη ξενοφοβικών συμπεριφορών, κυρίως μέσα από 

το μάθημα τις Ιστορίας και τις Γλώσσας.  

Η ξενοφοβία, τις, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και αντιμετώπιση, γιατί 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 (Gillborn, 1995). 
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Τα γενικότερα ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες πολυπολιτσισμικές 

κοινωνίες και, κατ’ επέκταση, τα εκπαιδευτικά τις συστήματα, τις η διεύρυνση των 

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

ρατσισμός, επιζητούν την αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων και το σχεδιασμό 

μέτρων για την αντιμετώπισή τις.  

 

Το μεγάλο ζητούμενο τις εποχής τις και τις κοινωνίας, «αναφέρεται στην 

ενίσχυση τις κοινωνικής διάστασης του ατόμου, σε βάρος τις εγωιστικής πλευράς και 

του απομονωτισμού, στην ενίσχυση δηλαδή τις κοινωνικής δράσης και 

συναπόφασης» (Χρυσαφίδης, 2002). 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, τις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικογένεια, οι 

συνομήλικοι οι αξίες και οι ιδέες που προωθούνται από τον κυρίαρχο πολιτισμό. 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και o ρόλος που διαδραματίζει το σχολείο, μέσα από 

διαδικασίες που είτε αφορούν φαινομενικά τυπικές διευθετήσεις μαθητών και 

αντικειμένων στο χώρο τις σχολικής τάξης είτε επηρεάζονται καθοριστικά από μια 

σειρά αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο τις 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 

τις μαθητές με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλά και τις γηγενείς 

μαθητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 

2. Η  ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

 

Ο ρατσισμός αποτελεί μία έκφραση τις ανθρώπινης συμπεριφοράς, ένα 

φαινόμενο που έχει απασχολήσει αρκετούς επιστημονικούς κλάδους, τις την 

ανθρωπολογία, τη βιολογία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. H 

προκατάληψη και ο ρατσισμός σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, καθώς η προκατάληψη 

αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο του ρατσισμού.  

Η διατύπωση τις ορισμού για το ρατσισμό κοινώς αποδεκτού από όλους τις 

ανθρώπους δεν εντοπίζεται στη σχετική βιβλιογραφία. Αυτό είναι πιθανό να 

οφείλεται τις διαφορετικές μορφές του ρατσισμού κατά την ιστορική του πορεία και 

εξέλιξη. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τον D.Milner το 1981 στη συγκέντρωση όλων 

εκείνων των στοιχείων για τη προσέγγιση του όρου αυτού στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό. Σύμφωνα με τον D.Milner, τα βασικά στοιχεία που ορίζουν και οριοθετούν τη 

φυλετική προκατάληψη αναφέρουν ότι αυτή:  

α) είναι μία άκαμπτη στάση που δύσκολα διαφοροποιείται και μεταβάλλεται,  

β) βασίζεται σε μία λανθασμένη και άκαμπτη γενίκευση,  

γ) αποτελεί προκατειλημμένη κρίση,  

δ) είναι μια στάση που προδιαθέτει το άτομο να δράσει ευνοϊκά ή δυσμενώς 

απέναντι σε μία ομάδα, και  

ε) είναι λανθασμένη γιατί ο προκατειλημμένος άνθρωπος παρεκκλίνει από 

ιδανικούς κανόνες (Μίτιλης, 1998). 

Ο όρος ρατσισμός αναφέρεται σε αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές και 

θεσμικές δομές που ωθούν μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

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

και κοινωνικών αγαθών. Η συμπεριφορά τις 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 τις ενδιαφέρει εάν βλάπτουν κάποιους συνανθρώπους τις.  

Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν συστήματα, κανόνες ή οργανώσεις που προκαλούν 

διακρίσεις σε βάρος ορισμένων ομάδων ανθρώπων είτε σκόπιμα είτε χωρίς πρόθεση. 
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Τις 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 τις 

περιβάλλον.  

Σήμερα το νομικό πλαίσιο των κρατών, διάφορα δημοκρατικά κινήματα και μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο καταδικάζουν τις ρατσιστικές 

συμπεριφορές και πολιτικές και επικρίνουν τη δυσμενή μεταχείριση τις ατόμου λόγω 

εθνικότητας, φυλής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Τις, εμφανής είναι η παρουσία του 

«νεορατσισμού» τις σημερινές κοινωνίες. Πρόκειται, σύμφωνα με τον E. Balibar, για 

μία νέα μορφή ρατσισμού, η οποία στρέφεται κυρίως ενάντια τις μετανάστες και τις 

ξένους εργαζομένους (Βalibar & Wallerstein, 1991). Οι μετανάστες γίνονται θύματα 

ρατσισμού και ξενοφοβίας από τις γηγενείς αλλά κυρίως από τις ομάδες του 

πληθυσμού που χαρακτηρίζονται από ανεργία και οικονομική ανασφάλεια 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρατσισμός λαμβάνει τις διαφορετικές μορφές και δεν 

περιορίζεται μόνο σε μια θεωρία ή ένα δόγμα, στο έντονο μίσος, τις βίαιες επιθέσεις ή 

τις ανικανότητες που προσάπτονται σε ορισμένα άτομα ή ομάδες εξαιτίας τις 

«φυλής» τις. Εκτός των παραπάνω, ο ρατσισμός λειτουργεί με πιο διακριτικές 

μορφές, ακόμα και όταν υπάρχουν προθέσεις διαφύλαξης τις 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 τις.  

Θεωρητικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα τις «φυλής» υποστηρίζουν 

τη θέση ότι ο ρατσισμός έχει τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις: 

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

  Λαμβάνει θεσμικές ή και μεμονωμένες/ατομικές μορφές. 

 Έχει συνειδητά και μη συνειδητά στοιχεία.  

 Ασκεί συσσωρευτική επίδραση και στο άτομο και στην ομάδα. 

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

συχνά αποφασιστικό ρόλο τις πολυάριθμες πρακτικές, τα υιοθετούμενα προγράμματα 

και τις πολιτικές, που έχουν επιπτώσεις τις μαθητές σε τοπικό, κρατικό και εθνικό 

επίπεδο.  

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «φυλή», για παράδειγμα, 

επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες τις για τη νοημοσύνη των μειονοτικών 
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μαθητών, καθώς τις και τον τρόπο που ομαδοποιούν τις μαθητές με βάση τις 

ικανότητές τις. 

Οι κοινωνικές διακρίσεις στο χώρο τις εκπαίδευσης μπορεί να είναι θεσμικά 

προσδιορισμένες ή άτυπες, θεσμικά μη προσδιορισμένες, αλλά υπαρκτές (Γκότοβος, 

2002). 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 ρατσισμός είναι πιθανό να 

εμφανίζεται σε τομείς τις: 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 παρενοχλούν συστηματικά μαθητές με 

συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα. Ο άτυπος εκπαιδευτικός ρατσισμός ή 

πολιτισμικός ρατσισμός ενδέχεται να αφορά τις τις πτυχές τις σχολικής 

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

ευκαιριών και την αξιολόγηση τις επίδοσης των μαθητών. 

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

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

μουσική ή την ενδυμασία των διαφορετικών ομάδων, που βασίζονται σε 

στερεοτυπικές αντιλήψεις 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 

(Jones, 1986). Η ουσιαστική αντιμετώπιση τόσο των πρόδηλων όσο και των 

συγκαλυμμένων εκφάνσεων του ρατσισμού στο χώρο τις εκπαίδευσης απαιτούν, 

αφενός, την αναγνώρισή τις 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 στρατηγικών, εναλλακτικών διδακτικών μέσων και μεθόδων οργάνωσης 

τις σχολικής τάξης, που προωθούν αποτελεσματικά το σεβασμό στη 

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

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

 

Στη σημερινή κοινωνία παρατηρείται έντονα το γνωστό σε όλους τις φαινόμενο 

τις παγκοσμιοποίησης. Το παρόν φαινόμενο έχει επιφέρει αλλαγές σε όλο τον κόσμο, 

τόσο σε επίπεδο οικονομικό και πολιτικό όσο σε κοινωνικό και πολιτισμικό. Η 

ελευθερία τις μετακίνησης των πολιτών, η κατάργηση των εθνικών συνόρων, η 

πολυεθνική συμμετοχή και η πολυπολιτισμική ετερότητα, η απελευθέρωση τις 

αγοράς και του κεφαλαίου, η ύπαρξη μιας πολιτείας πολλών γλωσσών και θρησκειών 

είναι οι συνέπειες τις παγκοσμιοποίησης που συγκροτούν την τωρινή 

πραγματικότητα. Η δομή τις κοινωνία έχει αλλάξει ριζικά. Οι κλειστές κοινωνίες 

έδωσαν τη θέση τις τις ανοιχτές, τα εθνικά και οικονομικά σύνορα έπαψαν να 

υπάρχουν, ενώ η αλληλεξάρτηση των κρατών είναι πια εμφανής (Γεωργογιάννης, 

2008). 

Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν επιδρά κυρίως στον οικονομικό, τον πολιτισμικό, 

τον κοινωνικό, τον εκπαιδευτικό και τον πολιτικό τομέα (Γεωργογιάννης, 2008). Πιο 

συγκεκριμένα, οι επιδράσεις στον οικονομικό τομέα φαίνονται μέσα από τις 

υπερεθνικούς οικονομικούς μετασχηματισμούς και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, 

στον πολιτισμικό τομέα μέσα από τη διαφοροποίηση των εθνικών πολιτισμικών 

ταυτοτήτων και στον πολιτικό τομέα μέσα από τη διαφοροποίηση των πολιτικών 

ιδεολογιών. Στον κοινωνικό τομέα οι επιδράσεις φαίνονται μέσα από την 

αναβάθμιση μέρους τις μεσαίας τάξης, τις διεύρυνσης τις κατώτατης κοινωνικής 

τάξης ενώ στον εκπαιδευτικό τομέα οι επιδράσεις διαπιστώνονται μέσα από τη 

διατήρηση τις συλλογικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών και τις αναπροσαρμογής 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η Ελλάδα ως κράτος, για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα υπήρξε κράτος 

αποστολής μεταναστών σε τις χώρες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί η ίδια 

σε κέντρο υποδοχής μεταναστών και μεταναστευτικό προορισμό.  

 

 

 

 

 



 
18 

Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές βελτίωσαν το βιοτικό επίπεδο 

τις χώρας, η οποία μετατράπηκε πλέον σε ένα σύγχρονο κράτος και συνεπώς 

σημαντικό μεταναστευτικό στόχο. Το υπάρχον πολιτικό και κοινωνικό σύστημα τις 

χώρας τις δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη νέα διαμορφωμένη κατάσταση, με 

αποτέλεσμα το μεταναστευτικό ζήτημα και οι συνέπειές του σε όλα τα επίπεδα να 

αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τις χώρας. 

Η αλληλεξάρτηση των κρατών απαιτεί μια επικοινωνία είτε σε μάκρο- επίπεδο 

είτε σε μίκρο- επίπεδο, μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων ή ομάδων και 

συνεπώς υπονοίται μια προσέγγιση μεταξύ πολιτισμικά διαφερόντων. Η επικοινωνία 

και η προσέγγιση μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων επηρεάζεται από τον 

παράγοντα τις πολιτισμικής ετερότητας. Το αμοιβαίο βίωμα τις πολιτισμικής 

ετερότητας και η δυναμική και αμοιβαία αλληλεπίδραση που υφίστανται τα άτομα 

διαφορετικών πολιτισμών τις επιτρέπουν να μιλήσουμε για την έννοια τις 

διαπολιτισμικότητας και την αναγκαιότητά τις τις σημερινές κοινωνίες. 

Η έννοια τις διαπολιτισμικότητας, η οποία θα αναλυθεί στο παρακάτω 

κεφάλαιο,  βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο χώρο τις εκπαίδευσης, οπότε πλέον μιλάμε 

για διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο δίπολο εκπαίδευση- κοινωνία υπάρχει μια 

αμφίδρομη σχέση, αφού ο θεσμός τις εκπαίδευσης είναι τις που υπηρετεί τις ανάγκες 

τις κοινωνίας. Οι σκοποί και οι στόχοι τις εκπαίδευσης αναμορφώνονται ή αλλάζουν 

ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες. Σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνική 

αλλαγή η εκπαίδευση υφίσταται τις ανάλογες αλλαγές, έτσι ώστε να ανταποκριθεί τις 

αντίστοιχες ανάγκες τις κοινωνίας. Συνεπώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιβάλλει 

«τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη τις 

διαπολιτισμικότητας και τις διαπολιτισμικής επικοινωνίας , αλλά και τις 

διαπολιτισμική ς προσέγγισης» (Γεωργογιάννης, 2008). 

Βασικές αρχές του διαπολιτισμικού μοντέλου οι οποίες σύμφωνα με τον 

Helmut Essinger είναι οι εξής : 

α)η ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των προβλημάτων των άλλων και τις 

διαφορετικότητάς τις. 

Β)η αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών, των φυλών και 

παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία. 
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Γ)ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα που πραγματοποιείται με το άνοιγμά τις 

τις τις πολιτισμούς και τη συμμετοχή αυτών στο δικό τις πολιτισμό. Δ)η εξάλειψη του 

εθνικιστικού τρόπου σκέψης και απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και 

προκαταλήψεις (Γεωργογιάννης, 2008). 

Η μεταναστευτική πολιτική τις χώρας τις συνίσταται τις διαδικασίες που έχουν 

σχέση με την εισαγωγή των μεταναστών αλλά και με τις διαδικασίες που αφορούν 

την ένταξη τις στο οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστημα τις χώρας 

(Γεωργογιάννης, 2008). Παρατηρώντας τη σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση από 

τη σκοπιά του μάχιμου εκπαιδευτικού, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία τις διαδικασίες 

ανάπτυξης και διατήρησης τις πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας των 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, καθώς και των υποχρεώσεών και δικαιωμάτων 

τις σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα τις χώρας τις. 

Ο πολιτισμικός πλουραλισμός στο χώρο του σχολείου επιβάλλει την ανάπτυξη 

μιας παιδαγωγικής η οποία θα στοχεύει στην ανίχνευση των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων, στη συνειδητοποίησή τις και τέλος στην αντιμετώπισή τις. Με αυτό 

τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των μαθητών και ειδικότερα των 

πολιτισμικά διαφορετικά μαθητών στο κοινωνικό σύνολο, αποφεύγοντας και 

περιορίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό των «διαφορετικών» (Γκόβαρης,  Νιώτη,  Σταμάτης,  2003). 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις διαμορφώνονται και αναπαράγονται από 

την αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοινωνικό πλαίσιο. Η συμμετοχή του μαθητή 

και η αλληλεπίδρασή του με το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου τον καθιστά ικανό 

να αντιληφθεί κάποιες διασυνδέσεις μεταξύ συγκεκριμένων γνωρισμάτων των 

συμμαθητών του με το κοινωνικό status, τα κοινωνικά προνόμια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Ειδικότερα, τις μαθητής δημοτικού στην «κοινωνία» του σχολικού 

χώρου είναι σε θέση να αντιληφθεί τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία των 

συμμαθητών του σε κοινωνικοπολιτισμικό, φυλετικό, πολιτιστικό και γλωσσικό 

επίπεδο και να προβεί σε συγκρίσεις και κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις, αφού 

γνωρίζει τις κεντρικές κοινωνικές στάσεις του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντός 

του. Οι διαφορές στη γλώσσα, στη θρησκεία, τις καθημερινές συνήθειες, στον τρόπο 

ένδυσης, καθώς και στον τρόπο διατροφής αποτελούν διακριτά γνωρίσματα, τα οποία 

παραπέμπουν αυτόματα σε διαφορετικούς πολιτισμικούς κώδικες. 
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Η ταυτότητα των παιδιών κατασκευάζεται λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο 

κοινωνικό περιβάλλον, με συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις. Το σχολείο πρέπει να 

αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης πολιτισμών, όπου οι μαθητές θα βιώνουν μια κοινή 

ταυτότητα μέσα από την αναγνώριση τις διαφορετικότητας, δίνοντας ίσες ευκαιρίες 

σε όλους. Το σχολικό περιβάλλον πρέπει να αναπτύξει συνθήκες αποδοχής τις 

διαφορετικότητας του «άλλου» και να συμβάλει στην ανάπτυξη τις κλίματος 

ισότητας και δικαιοσύνης, ενώ από την άλλη η κουλτούρα τις μειονοτικής ομάδας θα 

πρέπει να μην απαξιώνεται και να μην αποδυναμώνεται. Η εξάλειψη του 

εθνικιστικού τρόπου σκέψης και η απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και 

προκαταλήψεις θα πρέπει να είναι τις πρώτες θέσεις των στόχων τις. 

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. Οι κυριότερες ενδείξεις αναγνώρισης του 

εκπαιδευτικού ρατσισμού είναι τις παρακάτω τομείς: τις συμπεριφορές των γηγενών 

μαθητών, των μαθητών με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά και των 

εκπαιδευτικών, καθώς τις και στο σχολικό περιβάλλον.  

 

 ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ο τρόπος με τον οποίο οι γηγενείς μαθητές οικοδομούν τις ιδέες τις 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 τις ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο. Η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι, 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 τις εμφάνιση, 



 
21 

 χρησιμοποιούν στερεοτυπικές εκφράσεις, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ή 

ανέκδοτα, χλευάζουν ή μιμούνται την προφορά και τις χειρονομίες τις ή τις 

λένε να επιστρέψουν τις χώρες τις, 

 κάνουν υποθέσεις για τις γλωσσικές ικανότητες κάποιων συμμαθητών τις με 

βάση την προφορά τις, 

 κάνουν υποθέσεις για τις ικανότητες και τις αξίες κάποιων συμμαθητών τις με 

βάση το πολιτισμικό και γλωσσικό τις υπόβαθρο, 

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

δίπλα σε συμμαθητές τις, επειδή αυτοί ή οι συγγενείς τις έχουν συγκεκριμένο 

εθνικό, πολιτισμικό ή γλωσσικό υπόβαθρο. 

Για την αντιμετώπιση παρόμοιων συμπεριφορών η εφαρμογή μιας 

αντιρατσιστικής πολιτικής απαιτεί από τα σχολεία τη δέσμευσή τις 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 τις και τρόπους αντιμετώπισης των ρατσιστικών αυτών 

συμπεριφορών. Τέλος, είναι χρήσιμο να γίνεται λεπτομερής καταγραφή όλων εκείνων 

των περιστατικών τα οποία έχουν σχέση με διάφορες μορφές ρατσισμού και συνήθως 

εκλαμβάνονται ως συνηθισμένα ή αναπόφευκτα φαινόμενα στο πλαίσιο τις σχολικής 

ζωής. 

Στην οργάνωση και αναπαραγωγή των φυλετικών διαφοροποιήσεων, τις 

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

οποία αναπτύσσεται στα παιδιά μέσω τις καθημερινής τις εμπειρίας και των 

πρακτικών του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών στο σχολείο. Άλλοι ερευνητές 

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

ηλικία και ότι οι φυλετικές τις συμπεριφορές γίνονται πιο αρνητικές και 

αποκρυσταλλώνονται εάν δεν ληφθούν εγκαίρως σκόπιμα παρεμβατικά μέτρα. Οι 

αντιρατσιστικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται δεν 

πρέπει να στηρίζονται τις αποκλειστικά στην τυχαία ή περιστασιακή διδασκαλία 

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

μεγάλη προσοχή και να καλλιεργούν την ικανότητα κριτικής αμφισβήτησης. 
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 Όταν οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο έχουν ήδη διαμορφώσει κάποιες 

κοινωνικές αντιλήψεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις, ως αποτέλεσμα κοινωνικής 

μάθησης από επιδράσεις τις οικογένειας, των συνομηλίκων 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 κλασικοί 

μηχανισμοί με τις 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 τις αλληλεπίδρασης και τις 

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 τις για εξεύρεση λύσεων που να ικανοποιούν τις ανάγκες και 

των δυο. 

Τις εθνοπολιτισμικές ομάδες δίνουν διαφορετικές ερμηνείες τις τις πολιτισμικές 

αξίες, τις είναι για παράδειγμα η δικαιοσύνη, η ισότητα και η ελευθερία. Γι’ αυτό, οι 

μαθητές των πολυπολιτισμικών τάξεων πρέπει να διδάσκονται μια διαδικασία που θα 

τις 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 τις 

πλειονότητας, γιατί διαφορετικά οι τελευταίοι ενδέχεται να συνεχίζουν την εκδήλωση 

των ρατσιστικών τις συμπεριφορών και αφού τελειώσουν το σχολείο. 

Τα δημόσια σχολεία έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν ζητήματα σχετικά με 

τις παρατηρούμενες ρατσιστικές συμπεριφορές, μιας και απώτερος σκοπός τις είναι 

να κοινωνικοποιήσει το μαθητή.  
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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 

απέναντι τις μαθητές με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο, αποτελεί η 

ανάπτυξη τις 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 τις και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για 

να συνεργαστούν εποικοδομητικά μαζί τις. Μέσα από μια θετική προσέγγιση τις 

διαφορετικότητας μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εμφάνισης έντονων 

ξενοφοβικών ή ρατσιστικών συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου. 

 

 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 τις ή των εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου. Τα 

συναισθήματα ή οι αντιδράσεις κάθε παιδιού διαφοροποιούνται. Μερικά κλείνονται 

στον εαυτό τις, ενώ άλλα μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για τις αισθάνονται. 

Πολλοί μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις γηγενείς, συχνά, δεν 

αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό που εμφανίζεται να αποτελεί μια ουδέτερη ρύθμιση 

στο χώρο του σχολείου (Hooks, 1994). Μέσα τις ρυθμίσεις αυτές βρίσκεται η 

δυνατότητα μιας «πολιτισμικής σύγκρουσης», τις 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 

τις και κατ΄ επέκταση των μαθητών τις κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας. 

Ενδείξεις για την ύπαρξη ρατσιστικών συμπεριφορών στα σχολεία μπορεί να 

αποτελούν οι παρακάτω καταστάσεις ή συμπεριφορές των μειονοτικών μαθητών: 

 Έχουν χαμηλές επιδόσεις, ιδιαίτερα στην ανάγνωση, τη γραφή και τα 

μαθηματικά. 
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 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 

τις γηγενείς μαθητές. 

 Αισθάνονται συχνά άγχος και νιώθουν δυστυχισμένοι. 

 Είναι υπερβολικά σιωπηλοί. 

 Το ενδιαφέρον τις για μάθηση είναι περιορισμένο. 

 Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο μάθημα. 

 Απουσιάζουν συχνά από το σχολείο. 

 Αντιδρούν επιθετικά ή βίαια. 

 Προκαλούν αναστάτωση στην τάξη. 

 Αντιμετωπίζονται υπεροπτικά για την προφορά τις, τις συνήθειες ή τις 

αξίες τις (DET, 2000). 

Η ίδρυση και λειτουργία ξεχωριστών σχολείων για μαθητές συγκεκριμένων 

εθνοπολιτισμικών ομάδων είναι πιθανό να επισημοποιούν τις 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 τις κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα υποδοχής (Γκότοβος, 

2002). 

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 τις ρατσιστές. Αυτό αποτελεί ένα 

ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τις Αβορίγινες μαθητές, οι οποίοι αναφέρουν ότι η 

ανάμειξή τις σε καβγάδες, ως αποτέλεσμα ρατσιστικών προσβολών, είναι η πιο κοινή 

αιτία για τις αποβολές τις. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας μπορεί να λειτουργεί είτε ως θεσμός 

κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης των μειονοτικών μαθητών ή των μαθητών 

ειδικών ομάδων είτε ως ισχυρός μηχανισμός για τον αποκλεισμό τις. Ο αποκλεισμός 

των μαθητών παίρνει τη μορφή: εμποδίων στην αρχική τις πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα , περιθωριοποίησης στο χώρο του σχολείου, με αποτέλεσμα τη 

σχολική αποτυχία ή την πρόωρη διακοπή τις φοίτησής τις. 
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 Τα ανήλικα άτομα στη χώρα τις, ειδικότερα, είναι αυτά που αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας τις ανεπάρκιας που έχουν στην ελληνική γλώσσα, 

γεγονός που έχει άμεσες επιπτώσεις τις δυνατότητες ένταξής τις στο σχολείο.  

Κάποιες ομάδες μαθητών πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιες τις. Η 

ύπαρξη ρατσιστικών συμπεριφορών σε βάρος των μειονοτικών μαθητών, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπισή τις, μπορεί να έχει τις και 

διαφορετικές συνέπειες. Μπορεί, για παράδειγμα, οι μαθητές να απορρίπτουν το δικό 

τις πολιτισμό και τις αξίες των γονέων τις, να μη μιλάνε τη μητρική τις γλώσσα για 

να μην τις κοροϊδεύουν και να νιώθουν μια σύγχυση για την ταυτότητά τις. Ανάλογα 

με τη συχνότητα και την ένταση που εμφανίζονται ορισμένες από τις παραπάνω 

συμπεριφορές είναι πιθανό να οδηγούν τις 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.  

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Η παρουσία μεγάλου αριθμού μαθητών με ποικίλες εθνοπολιτισμικές καταβολές 

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

την κατάλληλη πληροφόρησή τις, προκειμένου να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα 

των μαθητών τις, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ενδεχόμενες συμπεριφορές 

διακρίσεων και τελικά να δημιουργήσουν ένα κλίμα δημιουργικής αλληλεπίδρασης 

των πολιτισμών και ενίσχυσης τις διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία τις με μαθητές διαφορετικών φυλετικών ή 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών, οι εκπαιδευτικοί πριν ακόμη μπουν τις τάξεις τις 

διαθέτουν ένα αρκετά πλούσιο σώμα γνώσεων σε θέματα τις η κοινωνική 

διαστρωμάτωση, η κοινωνική κινητικότητα και οι ανθρώπινες διαφορές, βασισμένες 

στα βιώματά τις.  

Πολλοί εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν την έννοια τις «φυλής», για παράδειγμα, ως 

θέμα ταμπού. Μερικοί θεωρούν, εσφαλμένα, ότι εάν αποφύγουν τις σχετικές 

συζητήσεις δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα τις τάξεις τις. 
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 Άλλοι αποσιωπούν συχνά τις συζητήσεις σχετικά με τη «φυλή» τις τάξεις τις, 

επειδή είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να διευκολύνουν ένα σχετικό διάλογο. 

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

ανησυχούν μήπως παρερμηνευτούν ως ρατσιστές και ως εκ τούτου επιλέγουν να 

παραμείνουν σιωπηλοί. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταλάβουν πως η αλληλεπίδραση των 

εννοιών τις «φυλής» και του πολιτισμού προκαλεί ποικίλα εκπαιδευτικά προβλήματα 

για πολλούς από τις μαθητές των εθνικών μειονοτικών ομάδων (Banks & Lynch, 

1986). Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δύναμη είτε να κάνουν μερικά παιδιά να 

αισθανθούν αόρατα και ασήμαντα μέσα στην τάξη είτε να κάνουν τις διαφορές τις να 

φαίνονται ασήμαντες, μέσω τις επιλογής κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και 

τρόπου διδασκαλίας (James,1994). 

Αν και οι εκπαιδευτικοί, θεωρητικά, έχουν την υποχρέωση να συμπεριφέρονται 

δίκαια απέναντι σε όλους τις 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 

τις. Ενδείξεις διακρίσεων έχουμε όταν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν τις παρακάτω 

συμπεριφορές, σε βάρος μαθητών συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας: 

 Αγνοούν συστηματικά τόσο την παρουσία τις στην τάξη όσο και τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν. 

 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 

τις. 

 Τις θεωρούν υπεύθυνους για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται στην 

τάξη. 

 Κάνουν αρνητικά σχόλια για ορισμένες συνήθειές τις. 
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Στο πλαίσιο του σχολείου, ενδείξεις εμφάνισης ρατσιστικών συμπεριφορών 

μπορούν να θεωρηθούν και οι παρακάτω καταστάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο 

διδασκαλίας και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών: 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλές προσδοκίες από τις μαθητές με 

διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή. 

 Κατατάσσουν τις μαθητές σε ομάδες χαμηλών ικανοτήτων με βάση το 

γλωσσικό και πολιτισμικό τις 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 τις. 

Έρευνες που διεξήχθηκαν 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 τις περιόδους εκείνες που οι αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στα μέλη των 

εθνικών μειονοτικών ομάδων βρίσκονται σε έξαρση και βρίσκουν ευρεία αποδοχή 

(DET 2000). Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών από τις 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 τις ανάγκες τις. 

 Διήγηση υποτιμητικών ανέκδοτων.  

 Αρνητική στάση στην προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την 

επιχορήγηση και την εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων για τις μαθητές που 

προέρχονται από μη αγγλόφωνες χώρες και έχουν δυσκολίες στην εκμάθηση 

τις αγγλικής. 

 Ενθάρρυνση μαθητών να εγκαταλείψουν το σχολείο, επειδή οι εκπαιδευτικοί 

στερεοτυπικά πιστεύουν ότι οι μαθητές τις συγκεκριμένης ομάδας δεν έχουν 

τις πιθανότητες να συνεχίσουν με επιτυχία το σχολείο. 
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Από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα, όσον αφορά τις 

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 τις ενοχλούσε αν στο σχολείο που διδάσκουν 

φοιτούσε σημαντικός αριθμός αλλοδαπών παιδιών, ενώ τρεις τις δέκα 

δήλωσαν ότι θα τις ενοχλούσε. 

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

γίνονται σημαιοφόροι τις 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 τις, το 33,8% τη θεωρεί απαράδεκτη, ενώ το 20% τη θεωρεί 

δικαιολογημένη. 

 Το 10% χαρακτηρίζει τις αλλοδαπούς γονείς ως αδιάφορους για την πρόοδο 

των παιδιών τις. 

Διαφοροποιήσεις τις απόψεις των εκπαιδευτικών προκύπτουν ανάλογα με το 

φύλο και την ηλικία τις. Οι γυναίκες και οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί 

φαίνονται περισσότερο επιρρεπείς τις διακρίσεις. Στα ελληνικά 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 από τις μαθητές τις πρωτοβάθμιας και τις δευτεροβάθμιας 

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

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

τις. 

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων εκπαιδευτικών 

ενοχλείται από την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στην τάξη τις, δεν θέλει να 

απονέμει διακρίσεις σε όσους αριστεύουν και θεωρεί καλύτερη τη δημιουργία 

ξεχωριστών σχολείων γι’ τις, γεγονός που αποτυπώνει τις υπολανθάνουσες 

πεποιθήσεις διαμόρφωσης διαχωριστικών γραμμών στην εκπαίδευση μαθητών με 

διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά.  
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Η έρευνα αναδεικνύει, τις, την ύπαρξη ρατσιστικών συμπεριφορών, που 

προέρχονται από τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων. Τις 

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 τις 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 τις συμπεριφοράς των μαθητών. Ωστόσο, η προσπάθειά τις 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 τις εκπαιδευτικούς: 

 Να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου όλοι οι 

μαθητές αισθάνονται ασφάλεια, συμμετέχουν και αξιολογούνται ανάλογα με 

τις δυνατότητές τις. 

 Να παρέχουν τις μαθητές τη δυνατότητα να φορούν, όταν το επιθυμούν, 

ενδύματα ανάλογα των θρησκευτικών τις πεποιθήσεων 

  Να αμφισβητούν τις στερεότυπες αντιλήψεις των μαθητών τις και να τις 

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. 

Δεν θα ήταν καθόλου επαγγελματικό για τις εκπαιδευτικούς και τις επιμορφωτές 

τις να περιγράφουν τις οπτικά διαφορετικούς μαθητές τις, για παράδειγμα, ως 

«ανόητους», «βρόμικους» ή «οκνηρούς». Γι’ αυτό, αντί να χρησιμοποιούν τις 

προηγούμενους όρους, μερικοί εκπαιδευτικοί μπορεί να χρησιμοποιούν μια 

διαφορετική και πιο επιτηδευμένη ορολογία, τις «ανεπίδεκτοι μάθησης», «στερούνται 

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

Αυτά τα γλωσσικά σήματα είναι πολύ σαφή και προφανή για τις πολιτισμικά 

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

αποτελεσματικότητα τις 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 τις τις με την επιθυμία να μάθει 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο, είτε έτσι τις αποτυπώνεται στα 

σχολικά εγχειρίδια είτε έτσι τις εκφέρεται από το δάσκαλο έχει ιδιαίτερη θεσμική 

βαρύτητα για τις 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 τις 

μαθητές στην ανάπτυξη στερεοτυπικών αντιλήψεων. 

Όσον αφορά το συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο του εθνοκεντρισμού στην τάξη 

τις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν με τρεις τρόπους: 

 Διευρύνοντας τις γνώσεις τις για τις διαδικασίες από τις οποίες διαμορφώνεται 

ο εθνοκεντρισμός και οδηγεί στην αλλαγή των συμπεριφορών, διευρύνοντας, 

τις, το ανθρωπολογικό τις υπόβαθρο, μέσα από την εμπεριστατωμένη μελέτη 

άλλων πολιτισμών. 

 Μελετώντας τις διάφορες μορφές και προεκτάσεις που ενδέχεται να λαμβάνει 

ο εθνοκεντρισμός, τις από τις οποίες μπορούν ασυναίσθητα να εκφράζουν και 

οι ίδιοι τις καθημερινές τις πρακτικές. 
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 Κάνοντας παρατηρήσεις, ασκώντας κριτική και δοκιμάζοντας συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν στη μείωση του 

εθνοκεντρισμού στην τάξη (Martin,1985). 

 

 

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

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν: 

 Να συμβουλετούν ή να προσκαλέσουν στην τάξη τις αντιπροσώπους 

συγκεκριμένων πολιτισμικών ομάδων, για να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες ή να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν τα 

μέλη τις ομάδας τις. 

 Να μάθουν να προσφέρουν σωστά τα ονόματα των μαθητών τις από τις 

χώρες, όσο δύσκολα και αν τις φαίνονται. 

 Να επιτρέπουν τις μαθητές να περιγράφουν τον πολιτισμό τις με τις 

δικούς τις όρους. 

 Να εξετάζουν κάποιες πλευρές των άλλων πολιτισμών που είναι 

κοντύτερα στον πολιτισμό των γηγενών μαθητών, για να φανούν οι 

μεταξύ τις ομοιότητες. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο σε 

επιφανειακά χαρακτηριστικά, τις η τροφή και η ενδυμασία. 

 Να συμμετέχουν τις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών τις, 

ενδιαφερόμενοι για την πραγματική σημασία τις. 

 Να μάθουν να επικοινωνούν με τις μαθητές τις σε μορφές διαφορετικές 

από τη γλώσσα, τις ο χορός, η μουσική, η τέχνη, το δράμα, οι 

χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος. 

 Να βοηθούν τις μαθητές τις να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες, για να 

προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή τις στο σχολείο και την ευρύτερη 

κοινότητα. 

Η γνώση των εκπαιδευτικών για την πολιτισμική ετερότητα των τάξεων τις, αλλά 

και τις ευρύτερης κοινότητας, διαφέρει σημαντικά, με αποτέλεσμα ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ή να κατανοούν ελάχιστα τη ζωή και τον πολιτισμό των 

μαθητών τις. Συνεπώς, είναι πιθανό μερικοί εκπαιδευτικοί να έχουν σχηματίσει 

ορισμένες στερεοτυπικές απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες ή τον τρόπο 

συμπεριφοράς των μαθητών τις.  
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Αυτές οι απόψεις ή οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, οι οποίες επηρεάζονται 

από τον πολιτισμό ή την εθνικότητα των μαθητών τις, μπορούν να επηρεάσουν το 

γενικότερο τρόπο διδασκαλίας και συμπεριφοράς τις. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

έχουν υψηλές προσδοκίες για όλους τις μαθητές τις, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό ή 

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

συζητήσεις τις τάξεις να μην διαιωνίζουν τα στερεότυπα, τις 

προκαταλήψεις ή τις 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, τις 

επαγγελματικούς τις συλλόγους ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να 

διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα που προκύπτουν τις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές τάξεις. 

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 τις 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 τις 

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 τις επιτρέψει να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα 

τις ανάγκες τις. 

 Να προσδιορίσουν τις τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των πολιτισμών 

και να σέβονται το δικαίωμα τις διαφορετικότητας. 

 Να εκτιμούν την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία των μαθητών και 

των οικογενειών τις. 

 Να προσδιορίζουν και να σέβονται αυτό που είναι σημαντικό για τις 

μεμονωμένες ομάδες. 
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 Να διευρύνουν τα συναισθήματα των διαφορετικών μαθητών τις και το βαθμό 

αυτοεκτίμησής τις. 

 Να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των μειονοτικών μαθητών τις. 

 Να εκπαιδεύουν κατάλληλα τις πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικούς 

μαθητές τις, χωρίς καμία διάκριση στο ζήτημα τις παροχής ίσων ευκαιριών. 

 Να αυτοαξιολογούνται και να κατανοούν την πολιτιμική τις ταυτότητα. 

Η αλληλεπίδραση παραγόντων τις 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 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 αντιμετώπιση του ρατσισμού και να καλύπτουν τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των μαθητών, έχοντας υπόψη το εθνικό, πολιτισμικό, ιστορικό, γλωσσικό 

και θρησκευτικό υπόβαθρο τις και, αφετέρου, να αξιοποιούν τις υπολανθάνουσες 

δυνατότητες τις πολιτισμικής διαφορετικότητας. 

 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα σχολεία διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τις 

συμπεριφοράς των μαθητών και των απόψεών τις για τον κόσμο. Το γενικότερο 

περιβάλλον και η ειδικότερη πολιτική που ενδεχομένως ακολουθεί το κάθε σχολείο 

ξεχωριστά διαμορφώνεται από παράγοντες τις 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. Όλα αυτά στοχεύουν στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τις 

μαθητές και στον περιορισμό των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των 

ρατσιστικών φαινομένων. 

Το δημόσιο και το ιδιωτικό σχολείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας έχει ως στόχο 

την προώθηση και το σεβασμό των γηγενών μαθητών τις τις αλλόφωνους 

συμμαθητές τις και την ενίσχυση τις αυτοεκτίμησης και τις ακαδημαϊκής επιτυχίας 

των μαθητών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο, ως ισότιμα μέλη μιας 
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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 τις πολιτισμικής διαφορετικότητας, μπορούν να 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 τις και, με αυτόν τον τρόπο, να 

αποτρέπει τη γονική συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών τις. 

 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 τις ευκαιριών ή 

το χαρακτηρισμό τις ως ανεπίδεκτων μαθήσεως. 

Τα σχολεία τα οποία ομαδοποιούν τις μαθητές ανάλογα με την κοινωνική και 

πολιτισμική τις ταυτότητα ευνοούν την ανάπτυξη διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα 

τις μαθητές, τη δημιουργία ιεραρχικών κατατάξεων, τον αποκλεισμό μαθητών με 

βάση τη θέση τις 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 τις διαχωριστικές γραμμές 

που δημιουργεί η κοινωνική 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 τις ομάδας.  
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Οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται έτσι ώστε οι 

ομάδες να μπορούν να ανταποκριθούν τις απαιτήσεις και να δοκιμάσουν την επιτυχία 

(Cotton 1994).  

Φαινόμενα ρατσισμού τις 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): 

 Δεν τιμωρεί τις παρατηρούμενες ρατσιστικές συμπεριφορές. 

 Αγνοεί ή δεν ανταποκρίνεται στα παράπονα των μαθητών που βιώνουν 

ρατσιστικά περιστατικά. 

 Επιβάλλει αυστηρότερα πειθαρχικά μέτρα τις μαθητές με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 Απαγορεύει τη χρήση τις μητρικής γλώσσας στο σχολείο ή πιέζει τις μαθητές 

να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αντίθετες με τον πολιτισμό ή τη θρησκεία 

τις. 

 Δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση τις τις μαθητές, τις γονείς τις και το 

προσωπικό του σχολείου για τα δικαιώματά τις όταν βιώνουν ρατσιστικές 

συμπεριφορές. 

 Δεν προωθεί την αντιπροσώπευση όλων των πολιτισμικών ομάδων τις 

 σχολικής κοινότητας τις συλλόγους γονέων. 

 Δεν διαθέτει μεταφραστικές υπηρεσίες για καλύτερη επικοινωνία με τις 

μειονοτικούς γονείς. 

 Αποθαρρύνει την εμπλοκή των γονέων και των μελών τις κοινότητας με 

διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο τις σχολικές 

δραστηριότητες ή τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Οι γονείς των μειονοτικών μαθητών θα πρέπει να νιώθουν άνετα στο χώρο του 

σχολείου των παιδιών τις και να εμπλέκονται σε διάφορες σχολικές δραστηριότητες, 

ιδιαίτερα σε εκείνες που προγραμματίζονται για την αντιμετώπιση τις 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 

τις δικαιοσύνης, τις ισότητας και τις διαπολιτισμικής επικοινωνίας, χρειάζεται να 

προβούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των παρατηρούμενων 

ρατσιστικών συμπεριφορών.  
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Σύμφωνα με τον Figueroa (1998), τέτοια μέτρα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη 

λεπτομερή καταγραφή ρατσιστικών περιστατικών, παροχή συμβουλών στα θύματα 

του ρατσισμού, θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και κατάλληλη ενημέρωση όσων 

ενέχονται σε ρατσιστικά περιστατικά. Η ενημέρωση, όσον αφορά τις μαθητές, μπορεί 

να έχει τη μορφή συζητήσεων σχετικών θεμάτων μέσα στην τάξη ή την ώρα τις 

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 τις και τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Τα σχολεία που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ρατσισμό, 

σύμφωνα με όσα προτείνει ο Jones (1986), 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 τις κοινωνίας τις. 

 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 τις τις περιοχές μάθησης, από τις 

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 τις θετικά τα αποτελέσματα κάθε προσπάθειας που στοχεύει στην 

αναδιαμόρφωση τις σχολικής ζωής απαιτείται: 

 Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων. 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και κατάρτιση τις πάνω σε νέες τεχνικές 

διδακτικής παρέμβασης. 
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 Ενίσχυση του διαδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, με την παραγωγή 

κατάλληλου διδακτικού υλικού. 

Η καταπολέμηση 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 τις εκπαιδευτικής πολιτικής μιας χώρας όσο και οι 

εκπαιδευτικοί ή οι επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά ζητήματα, σε στενή συνεργασία με τις φορείς των ποικίλων 

μειονοτικών ομάδων, πρέπει να εργάζονται με στόχο τη δημιουργία και συνεχή 

βελτίωση τις 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 τις κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. 

 

 

2.2 ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

Η ανάπτυξη του αντιρατσιστικού προτύπου έθεσε ως βασικό σκοπό τις 

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 τις διαφορετικές ανάγκες των 

μαθητών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πρέπει να στηρίζεται, σύμφωνα με τον 

Jeffcoate (1979, στο Lynch 1986), σε τέσσερις βασικούς άξονες, που συνδέονται με: 

 Την ενδυμική φύση του ρατσισμού και την υποχρέωση του σχολείου να 

προωθήσει τον φυλετικό αυτοσεβασμό και τη διαφυλετική κατανόηση.  

 Το δικαίωμα των μειονοτικών ομάδων να δουν τον πολιτισμό τις να 

αντιπροσωπεύεται θετικά και να κατέχει σημαντική θέση στο Αναλυτικό 
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Πρόγραμμα. 

 Την παραδοσιακή αντίληψη του σχολικού Αναλυτικού Προγράμματος, 

δηλαδή τη λειτουργία του να παρουσιάζει μια ακριβή εικόνα τις κοινωνίας. 

 Τη λειτουργία του πολυπολιτισμικού Αναλυτικού Προγράμματος, η οποία θα 

κινεί το ενδιαφέρον και θα προκαλέι τις 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 «τις αγώνας ενάντια στο 

ρατσισμό στην εκπαίδευση και αντιτίθεται στην ανάπτυξη των σχέσεων εκείνων που 

εμποδίζουν την κοινωνική απελευθέρωση και αλλαγή» (Mullard, 1984). Η διαδικασία 

του αντιρατσισμού θα μπορούσε να περιγραφεί και ως «αποδόμηση, κατάργηση, 

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

Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο στη δημιουργία και 

αναπαραγωγή των λανθασμένων, αντιανθρωπιστικών αντιλήψεων, προκαταλήψεων 

και ρατσιστικών συμπεριφορών όσο και τις διαδικασίες αποδόμησης τις, 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 τις ισότητας και τις 

δικαιοσύνης, 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 τις πολιτισμικής και «φυλετικής» 

διαφορετικότητας. Η αντιρατσιστική εκπαίδευση δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες, που 

παρέχουν τις μαθητές τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις τις. 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, τις 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 τις προσχολικής εκπαίδευσης όλων των παιδιών. 

 Έμφαση τις ομοιότητες, παρά τις διαφορές των μαθητών που προέρχονται από 
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διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Σε τις 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 τις 

γονείς, έτσι ώστε οι πραγματικές γονικές αντιρατσιστικές απόψεις σε αυτό το 

κρίσιμο στάδιο τις κοινωνικοποίησης να μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως 

ως τμήμα των δραστηριοτήτων και των πρακτικών του νηπιαγωγείου, τις 

τάξης ή των ομάδων παιχνιδιού.  

Η αντιρατσιστική εκπαίδευση κατηγορείται ότι δεν μπορεί να προσφέρει τις 

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 τις κινδύνους που ενδεχομένως ενέχει η αντιρατσιστική εκπαίδευση 

σύμφωνα με τις επικριτές τις, ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η εκπαίδευση, 

γενικότερα, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και στην καταπολέμηση του 

ρατσισμού, τις ξενοφοβίας και τις μισαλλοδοξίας, αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Η 

θέσπιση κατάλληλων νομοθετικών διατάξεων και πολιτικών κατά του ρατσισμού και 

τις μισαλλοδοξίας δεν θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα αν δεν συνοδεύεται από 

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που επιδιώκουν να επιφέρουν νέες συμπεριφορές και 

στάσεις και να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ομάδων με 

διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο.  

Μια ολική διαφοροποίηση τις πρακτικές του σχολείου, με αντιρατσιστική 

κατεύθυνση, συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύσκολές αλλαγές τις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς θεσμικούς, μη θεσμικούς 

παράγοντες και τις μειονοτικές ομάδες. Μαθητές, γονείς και μέλη τις τοπικής 

κοινότητας πρέπει να συνεργαστούν στενά. Εάν οι στόχοι τις αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης δεν παραμείνουν στο επίπεδο τις θεωρίας, κρίνεται απαραίτητη μια 

σειρά αλλαγών που θα στοχεύουν τόσο στην αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων 

και των Αναλυτικών Προγραμμάτων όσο και στην ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής 

συνεργασίας του σχολείου με τις γονείς των μειονοτικών μαθητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3. Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Με τον όρο Διαπολιτισμικότητα δηλώνεται η μορφή τις σχέσης, που 

αναπόφευκτα δημιουργείται, μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών που συμβιώνουν 

σε κοινά γεωγραφικά όρια. Τις χαρακτηριστικά διατυπώνει ο  Γεωργογιάννης, «το 

χαρακτηριστικό του συγκερασμού δύο πολιτισμών στο ίδιο το άτομο ή στο ίδιο 

σύνολο ατόμων» (Γεωργογίαννης,1997). Το συγκέρασμα δηλαδή, των 

χαρακτηριστικών δύο διαφορετικών πολιτισμών στην πολιτισμική ταυτότητα του 

ατόμου, του συνόλου ατόμων ή του έθνους, δημιουργεί μια νέα πολιτισμική 

ταυτότητα. 

Η διαπολιτισμικότητα πιο απλά υποδηλώνει την συνάντηση και την 

αλληλοεπιρροή καθορισμένων χαρακτηριστικών και προϊόντων που προέρχονται από 

διάφορους πολιτισμούς σε ορισμένο τόπο. Ήδη στα τέλη τις δεκαετίας του 1970 ο 

όρος, αναφέρεται «στην ισότιμη συνάντηση, αλληλεπίδραση, επικοινωνία και 

αλληλοεμπλουτισμό φορέων διαφορετικών πολιτισμών» (Δαμανάκης,2007). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι τις όρος πρόσφατος, καθώς μόλις τα 

τελευταία χρόνια κυριαρχεί και αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό 

χρειάζεται ακόμα να μορφοποιηθεί στα επίπεδα του πολιτικού σχεδιασμού και τις 

πρακτικής εφαρμογής. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από τη 

δυναμική διαδικασία συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών και 

μεταναστευτικών κοινωνικών ομάδων (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια 

Λεξικό,1990). 

Στην Ελλάδα η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια τις 

δεκαετίας του ’80 (Μάρκου,1995). Ορίζεται ως η «διαδικασία μεταρρύθμισης με 

τελικό στόχο το μετασχηματισμό του σχολείου και τις κοινωνίας, ώστε να παρέχονται 

σ’ όλους τα μέσα να εκφραστούν ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες, να 

προβάλουν τις δικές τις πολιτισμικές απαιτήσεις και να έχουν την υποστήριξη και τη 

συνεργασία του κράτους στην αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, ελευθερίας και 

αυτοεκπλήρωσης»
 
(Μάρκου,1995). 
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Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, «όταν στην αγωγή εμπλέκονται 

περισσότερες από μία ζωτικής σημασίας συλλογικές ταυτότητες, τις π.χ. η εθνική, η 

εθνοτική, η θρησκευτική και η γλωσσική, τότε μιλάμε για διαπολιτισμική αγωγή, ενώ 

όταν το ίδιο πράγμα συμβαίνει στη εκπαίδευση, ο κατάλληλος όρος είναι 

διαπολιτισμική εκπαίδευση» (Γκότοβος, 2002). 

Στο πλαίσιο τις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υπάρχει ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την ισονομία, την αλληλοκατανόηση, την 

αλληλοαποδοχή, την αλληλεγγύη και την κατάργηση των διακρίσεων, μεταξύ 

εθνικού και μειονοτικού πληθυσμού, μέσα από την ανάπτυξη τις 

διαπολιτισμικότητας, τις διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τις διαπολιτισμικής 

προσέγγισης
 
 (Γεωργογιάννης, 2009). 

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται τις ομάδες πληθυσμού με διαφορετική 

μητρική γλώσσα και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, στα πλαίσια μιας 

συγκεκριμένης πολιτικής και τις ορισμένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Κανακίδου, 

Παπαγιάννη,1998). Ακόμη, ένα τέτοιο περιβάλλον εκπαίδευσης για την ομαλή 

λειτουργία του πρέπει να διέπεται από κάποιες αρχές. «Οι έννοιες τις ισότητας και τις 

αναγνώρισης συνιστούν τις βασικές αρχές τις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Πρόκειται για γενικές αρχές τις εκπαίδευσης οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα 

και περιεχόμενο στο πλαίσιο τις πολυπολιτισμικού σχολείου»
 
(Γκόβαρης,). 

 

3.1 ΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Οι πολυπολιτισμικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν τις κλασικές χώρες 

υποδοχής μεταναστών, ήδη από την δεκαετία του 1960, ήταν επόμενο να 

προκαλέσουν ποικίλα προβλήματα τις διάφορες μειονοτικές ομάδες, τις τις 

εκπαίδευσης, γλώσσας, κοινωνικής αποδοχής και ενσωμάτωσης στο υπάρχον 

εκπαιδευτικό σύστημα. Τα προβλήματα αυτά τα οποία σχετίζονταν με την ομαλή 

ένταξη τις τις μειονοτικές χώρες υποδοχής, δεν είχαν μία ενιαία και οικουμενική 

αντιμετώπιση και οι παιδαγωγικές πρακτικές που υιοθετούνταν από τις διάφορες 

χώρες υποδοχής μεταναστών εμπεριείχαν μια σειρά αλληλοσυγκρουόμενων 

θεωρητικών και πρακτικών απαντήσεων τις προκλήσεις και τα προβλήματα τις 

εκπαίδευσης των μειονοτικών ομάδων.  

 

 



 
42 

Αντίθετα, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής όσο και ευρύτερα κοινωνικής 

πολιτικής, υπήρξαν αρκετές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα 

ακόλουθα πέντε μοντέλα εκπαίδευσης: το αφομοιωτικό μοντέλο ενσωμάτωσης, το 

πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό, και το διαπολιτισμικό μοντέλο 

(Γεωργογίαννης,1997) 

 

3.1.1 ΤΟ ΑΦΟΜΟΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Γενικά με τον όρο «αφομοίωση» εννοείται η διαδικασία μέσα από την οποία 

άτομα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και 

συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή μιας ευρύτερης κοινωνίας, χωρίς να παίζει ρόλο η 

διαφορετική τις προέλευση. Μια ολοκληρωμένη μορφή αφομοίωσης είναι ταυτόσημη 

με την ανυπαρξία εθνικών ή φυλετικών χαρακτηριστικών, που διαχωρίζουν τη δομή 

μιας πολυεθνικής-πολυφυλετικής κοινωνίας (International encyclopedia of the social 

sciences, 1968). Αφομοίωση ορίζεται τις, το τελικό στάδιο τις τις διαδικασίας 

επιπολιτισμού (acculturation) που ακολουθεί τα στάδια τις επαφής, τις σύγκρουσης 

και τις προσαρμογής (The international encyclopedia of education,1985). 

Η αφομοιωτική αυτή πολιτική κυριαρχούσε μέχρι τα μέσα τις δεκαετίας του 1960 

και είχε ως βασική αρχή πως οι μειονοτικές ομάδες πρέπει να απορροφηθούν από το 

σύνολο των πλειονοτικών για να μπορούν να συμμετέχουν ισοδύναμα στη 

διαμόρφωση και στη διατήρηση τις κοινωνίας. Αναφορικά με την εκπαίδευση το 

αφομοιωτικό μοντέλο σήμαινε πως όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτου εθνικής ή 

πολιτισμικής προέλευσης πρέπει να αποκομίσουν γνώσεις και ικανότητες μέσα από 

την εκμάθηση τις επίσημης γλώσσας και του εθνικού πολιτισμού, οι οποίες θα τις 

επιτρέψουν να συμμετέχουν στον κοινό εθνικό πολιτισμό.  

Σε ότι αφορά τη διδασκαλία τις μητρικής γλώσσας των μειονοτικών μαθητών, 

σύμφωνα με την αφομοιωτική θεωρία, υποστηρίζεται ότι αποτελεί υπόθεση των ίδιων 

των μειονοτικών ομάδων και όχι τις δημόσιας εκπαίδευσης. Έτσι, αν τα μέλη των 

μειονοτικών ομάδων επιθυμούν τα παιδιά τις να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν 

τη γλώσσα και τις πολιτισμικές τις ιδιαιτερότητες, είναι δικαίωμά τις και ιδιωτική τις 

υπόθεση και όχι ευθύνη των δημοσίων φορέων. 
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 Έτσι, η ευθύνη για την εκπαιδευτική ανισότητα που προκύπτει από την 

υιοθέτηση αφομοιωτικών εκπαιδευτικών πρακτικών, μετατοπίζεται τις τις τις 

μαθητές, καθώς και στο οικογενειακό και κοινωνικό τις περιβάλλον, ενώ οι δομές του 

εκπαιδευτικού συστήματος και οι ευρύτερες κοινωνικές δομές που επηρεάζουν την 

απόδοση των μαθητών διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης, δε 

γίνονται αντικείμενο κριτικής (Κάτσικας & Πολίτου,1999). 

Τις τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων συνήθως αντιμετωπίζονται ως 

«πρόβλημα», που παρεμποδίζει την πρόοδο των υπόλοιπων παιδιών και δυσχεραίνει 

την εκπαιδευτική διαδικασία, γι’ αυτό επιβάλλεται η εκμάθηση τις επίσημης γλώσσας 

και του πολιτισμού των μεταναστών τουλάχιστον από τις δημόσιους θεσμούς, τις το 

σχολείο. 

Συμπερασματικά, η αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική υπήρξε ανεπιτυχής, 

καθώς οδήγησε το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών μεταναστών στη σχολική αποτυχία 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μια τέτοια εξέλιξη ήταν αναπόφευκτη αν 

αναλογιστεί κανείς την απαξιωτική αντιμετώπιση του πολιτισμικού και γλωσσικού 

κεφαλαίου των παιδιών αυτών από την εκπαιδευτική πολιτική τις χώρας υποδοχής, η 

οποία προέβλεπε τη σταδιακή εξαφάνιση όλων των χαρακτηριστικών στοιχείων τις 

πολιτισμικής ταυτότητας των μεταναστών και συντελούσε στη βίαιη αποκοπή τις από 

πολιτισμικά αγαθά που αποτελούσαν βασικά στοιχεία τις ταυτότητάς τις. Το γεγονός 

αυτό, τις περιθωριοποίησης των «ξένων» πολιτισμών από την κυρίαρχη κοινωνία 

άσκησε αναμφισβήτητα αρνητική επιρροή στην αυτοεικόνα των αλλοδαπών μαθητών 

που ένιωθαν απομονωμένοι και υποδεέστεροι πολιτισμικά και γλωσσικά συγκριτικά 

με τις γηγενείς και πολιτισμικά ομοιογενείς ομάδες (Γκόβαρης ,2001). 

 

3.1.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Ο όρος «ενσωμάτωση» υποδηλώνει την αναγνώριση ότι κάθε μειονοτική ομάδα 

είναι φορέας τις πολιτισμού που δέχεται βέβαια τις επιδράσεις τις πλειονοτικής 

κοινωνίας ταυτόχρονα τις ασκεί επίδραση σε αυτή και συμμετέχει στην 

αναδιαμόρφωσή τις. Έτσι, ενώ με την αφομοίωση σημειώνεται αποκοπή με τις ρίζες 

του παρελθόντος, αντίθετα με την ενσωμάτωση η υπάρχουσα παράδοση τις εθνικής 

ομάδας αποτελεί μέρος τις τις εθνικής ταυτότητας (Vlachos,1968). 

Η πολιτισμική ετερότητα εδώ γίνετε αποδεκτή σε βαθμό που δεν εμποδίζει την 

ενσωμάτωση και δε θέτει σε κίνδυνο τις πολιτισμικές αρχές τις κυρίαρχης κοινωνίας. 
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Αυτό σημαίνει ότι η ανεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα υπαγορεύτηκε από 

την αντίληψη ότι ο στόχος τις ενσωμάτωσης αρχικά και τις αφομοίωσης στη συνέχεια 

διευκολύνεται σημαντικά αν επιτραπεί στα μέλη των εθνικών/μεταναστευτικών 

ομάδων να διατηρήσουν πλευρές των πολιτισμικών τις παραδόσεων και αν 

δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας και ασφάλειας (Μάρκου, 1996). 

Καίριοι στόχοι του μοντέλου τις ενσωμάτωσης είναι η ένταξη στην κοινωνία των 

μειονοτικών μαθητών με παράλληλη διατήρηση των γλωσσικών και πολιτισμικών τις 

ιδιαιτεροτήτων. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν επιδιώκει εξ αρχής την αφομοίωση 

των μειονοτικών πληθυσμών. Αποδέχεται το δικαίωμα του πολίτη τις μειονότητας να 

διατηρήσει τα διαφορετικά πολιτισμικά του στοιχεία που αφορούν τις θρησκευτικές 

του πεποιθήσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την ενδυμασία και τις εθνικές εορτές. Ο σεβασμός 

και η ανεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα των μειονοτικών ομάδων συνδέεται 

ταυτόχρονα με την υποχρέωση τις να γνωρίζουν τον πολιτισμό του πλειονοτικού 

πληθυσμού, να τον αποδέχονται και να τον υιοθετούν στο βαθμό που μπορούν να 

δράσουν μέσα σ’ αυτόν ως υπεύθυνοι πολίτες. Άλλωστε σκοπός του μοντέλου τις 

ενσωμάτωσης είναι η αποδοχή των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών αξιών και 

πεποιθήσεων τις οποίες στηρίζεται η κοινωνία και οι βασικοί τις θεσμοί. Το μοντέλο 

τις ενσωμάτωσης προσπαθεί να καταστήσει σαφές στα μέλη των διαφόρων 

μειονοτικών ομάδων ότι οι αξίες και οι πεποιθήσεις που προσδιορίζουν τη δομή τις 

κοινωνίας τις χώρας είναι αδιαπραγμάτευτες και ότι αν θέλουν να επιτύχουν οφείλουν 

να τις σεβαστούν και να τις υιοθετήσουν (Πυργιωτάκης, 2000) . 

Αναφορικά με την εκπαίδευση πέρα από την εκμάθηση τις μητρικής τις γλώσσας 

δημιουργούνται πιο λεπτομερή και σχεδιασμένα προγράμματα σχολικής και 

κοινωνικής ενίσχυσης των μειονοτικών παιδιών για την αποτελεσματικότερη 

ενσωμάτωσή τις στο σχολείο και την κοινωνία. Πιστεύεται ότι η γνώση από τα παιδιά 

τις μειονότητας των πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείων θα βοηθήσει στην 

αναγνώριση τις διαφοροποίησης στον τρόπο ζωής, τη θρησκεία κτλ., κάτι που θα 

διευκολύνει πολύ τη διαδικασία ενσωμάτωσης και θα αποτρέψει λάθη από άγνοια 

(Bolton.,1979). 

 

 

Εν κατακλείδι, παρά την ενδιαφέρουσα ενσωματωτική προσέγγιση του 

πολιτισμού των μειονοτικών και μεταναστευτικών ομάδων, η ενσωμάτωση εξαρτάται 

από τα παιδιά αυτά να αυτά ώστε να αλλάξουν και να προσαρμοστούν τις 
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υπάρχουσες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές, την ίδια στιγμή που οι προσδοκίες 

τις τις τις κοινωνίας υποδοχής για να προσαρμοστεί και να αλλάξει τις στάσεις και τις 

πρακτικές τις είναι λιγοστές (Κάτσικας, & Πολίτου, 1999). Στο πλαίσιο τις τις 

αντίληψης η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών ισοδυναμεί με την ικανότητα των 

παιδιών διαφορετικές γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης να ανταποκριθούν τις 

στόχους και τις απαιτήσεις τις σχολείου, το οποίο έχει διαμορφωθεί για να 

ανταποκριθεί τις απαιτήσεις τις κυρίαρχης ομάδας, αλλά αγνοεί και αδυνατεί να 

καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών των μεταναστών. Ακόμα και στην 

περίπτωση που τα πολιτισμικά στοιχεία των μειονοτικών ομάδων 

συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα του σχολείου, δεν αξιολογούνται 

σύμφωνα με τα δικά τις πολιτισμικά πρότυπα αλλά σύμφωνα με του κυρίαρχου 

πολιτισμού (Νικολάου, 2000). 

 

3.1.3 ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970, όταν έγινε 

αντιληπτό σε τις χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ευρώπη) ότι ο εθνικός διαχωρισμός 

αναπαράγεται από γενιά σε γενιά και ότι η αφομοίωση και η ενσωμάτωση δεν έδιναν 

ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα παιδιά στο σχολείο. Γι’ αυτό 

έγινε μια μετατόπιση από τα εθνοκεντρικά μοντέλα τις τον πλουραλισμό, που είναι 

γνωστή στην παιδαγωγική με τον όρο «πολυπολιτισμική εκπαίδευση» 

(Γεωργογίαννης, 1997). 

Οι υποστηρικτές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού μοντέλου υποστηρίζουν ότι η 

κοινωνική συνοχή προωθείται με την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 

των μεταναστευτικών ομάδων και τη διαμόρφωση τις κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο 

οποίο θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισμοί, χωρίς 

να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή τις. Στον εκπαιδευτικό τομέα 

αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα τις γνώσης από το παιδί του εθνικού πολιτισμού και 

τις εθνικής παράδοσης, με σκοπό τη βελτίωση των σχολικών του επιδόσεων και να 

υπάρξουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για το σύνολο των μαθητών. 

 Έτσι, δημιουργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα τις γλωσσικές και 

πολιτισμικές δραστηριότητες των μειονοτικών ομάδων που στοχεύουν στο να 

καλλιεργήσουν το σεβασμό και την ανοχή τις τα άτομα με διαφορετική εθνική, 
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πολιτισμική, φυλετική και θρησκευτική προέλευση. Κριτήριο αποτελεί ο κάθε 

πολιτισμός χωριστά (μαζί και ο κυρίαρχος) και όλοι μαζί σαν σύνολο. 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε μία τομή στην 

εκπαίδευση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα καθώς απέβλεπε όχι μόνο σε 

παιδαγωγικές παρεμβάσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών των 

μεταναστών αλλά και στην αλλαγή των στάσεων, συμπεριφορών και πρακτικών από 

την πλευρά τις πλειοψηφικής κοινωνίας απέναντι τις διάφορες μεταναστευτικές 

μειονότητες (Κάτσικας & Πολίτου, 1999). Τις σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει 

σε χώρες που έχουν εφαρμόσει στο εκπαιδευτικό τις σύστημα το πολυπολιτισμικό 

μοντέλο παρατηρείται σημαντική απόκλιση τις συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

πρακτικής από τις θεωρητικές παραδοχές. Έτσι σε μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων 

εφαρμογής του εξαντλείται σε πρακτικές που παρουσιάζουν τον πολιτισμό των 

μεταναστών σαν κάτι το εξωτικό μέσα από δραστηριότητες τις είναι η παρουσίαση 

παραδοσιακών φαγητών και χορών με τις οποίες αναμένεται τα παιδιά των 

μεταναστών ή των μειονοτήτων να ξεπεράσουν το μειωμένο συναίσθημα τις, που 

θεωρείται ότι τις εμποδίζει να συμμετέχουν ισότιμα στη σχολική ζωή. 

 

3.1.4 ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο αναπτύχθηκε στα μέσα και στο τέλος τις δεκαετίας 

του 1980 κυρίως στην Αγγλία και στην Αμερική. Οι υποστηρικτές του αντιτίθενται 

στο πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης υποστηρίζοντας ότι έχει την τάση να 

τονίζει περισσότερο ατομικές στάσεις παρά κοινωνικές δυνάμεις. Το αντιρατσιστικό 

μοντέλο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του τις θεσμούς και τις δομές τις κοινωνίας 

όπου μέσα από τις νόμους και τις διατάξεις του κράτους εμφανίζεται ο θεσμικός 

ρατσισμός. Πέρα από τις στάσεις των ατόμων υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξουν 

και οι δομές τις εκπαίδευσης τις κοινωνίας ώστε να εξαλειφθούν οι φυλετικές 

διακρίσεις σε βάρος των μειονοτικών ομάδων. 
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Το αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαίδευσης έχει ως βασικούς στόχους: 

 Την ισότητα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως τις εθνικής ή 

φυλετικής τις προέλευσης, κάτι που προϋποθέτει το ριζικό μετασχηματισμό των 

δομών και των συστημάτων που παράγουν και διαιωνίζουν την ανισότητα. 

 Τη δικαιοσύνη που το κράτος οφείλει να δείχνει σε όλους, παρέχοντας ίσες 

ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συμμετοχής σε όσα η κοινωνία προσφέρει και 

θεσπίζοντας ισχυρούς νόμους για την καταδίκη όλων των ρατσιστικών τάσεων και 

των κοινωνικών παρεμβάσεων. 

 Τη χειραφέτηση και απελευθέρωση των καταπιεζόμενων και των 

καταπιεστών από τις δομές τις ρατσιστικής πρακτικής και από την κυριαρχία του 

ρατσισμού. 

 Την καλλιέργεια κλίματος ισοπολιτείας και αναγνώρισης τις συνεισφοράς 

όλων των κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική ευδαιμονία. 

 Το σαφή διαχωρισμό του σχολείου από τις πολιτικές θέσεις, για υπεροχή του 

γηγενούς πληθυσμού και την προνομιακή μεταχείριση (Μάρκου, 1996, Νικολάου, 

2000) . 

 

3.1.5  ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Ενώ ο όρος «πολυπολιτισμικός» χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια 

συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα και την διαδικασία αλληλεπίδρασης τις και 

αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών 

μεταναστευτικών ομάδων (Μάρκου,1997). Το μοντέλο αυτό εμφανίστηκε τη 

δεκαετία του 1980 , κυρίως στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο τις Ευρώπης, η Unesco και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν τη «διαπολιτισμική» προσέγγιση ως αρχή που διαπερνά 

ολόκληρο το σχολικό πρόγραμμα αλλά και ως στόχο και δράση για την επίτευξη τις 

ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Ενώ ο όρος 

«πολυπολιτισμικότητα» αναφέρεται συνήθως σε μια κοινωνική κατάσταση, στην 

οποία άτομα διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης συμβιώνουν και οι 

πολιτισμοί που εκφράζουν συνυπάρχουν (Modgil ,(eds), 1997), ο όρος 

«διαπολιτισμικότητα» δηλώνει μια δυναμική διαδικασία που βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση, στην αμοιβαία αναγνώριση και συνεργασία ανάμεσα σε άτομα 

διαφόρων εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων (Μάρκου, 1997). 
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Σύμφωνα με την τελική έκθεση του συμβουλίου τις Ευρώπης για την εκπαίδευση 

και την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών (Council of Europe, The CDCC’s 

Project No 7:The Education and Cultural Development of Migrants (Final Report), τα 

βασικά χαρακτηριστικά του διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης είναι τα εξής: 

 Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε σχολική δραστηριότητα 

 Έχει ως πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών τις χώρες υποδοχής 

 Επανεξετάζει και αναθεωρεί τις εθνοκεντρικούς και μονοπολιτισμικά 

προσανατολισμένους στόχους του σχολείου. Δημιουργεί τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για την αποδοχή τις τις πολιτισμικής πραγματικότητας τις χώρες 

υποδοχής 

 Αποτελεί το μέσον για την επίτευξη τις μέγιστης δυνατής κοινωνικής και 

οικονομικής ένταξης των παιδιών των μεταναστών στη χώρα υποδοχής (Μάρκου, 

1996). 

 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές, σύμφωνα με 

τον Helmut Essinger (Μάρκου, 1996) : 

 Την ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον παιδιά διαφορετικής γλωσσικής και 

πολιτισμικής προέλευσης. 

 Την αλληλεγγύη, που υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των κρατών και των 

φυλών και παραγκωνίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία. 

 Το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα που αποτελεί πραγματικότητα τις 

σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, με την είσοδο σε αυτές νέων πολιτισμών 

παράλληλα με τη συμμετοχή και του δικού τις. 

 Εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και την απαλλαγή από εθνικά 

στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε οι διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τις (Essinger, 1988). 
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3.2 ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Η χρήση του όρου διαπολιτισμική επικοινωνία χρησιμοποιείται για την 

αλληλεπίδραση των ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες. Εξαιτίας τις 

διαφοράς των προτύπων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των λεκτικών και μη 

λεκτικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται, είναι φυσικό σε ένα πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον να υπάρχουν παρανοήσεις και παρερμηνείες στην αποκρυπτογράφηση 

των μηνυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία 

προϋποθέτει τη γνώση τις πολιτισμικής πραγματικότητας και των διαφορών αλλά και 

μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια γνήσια επικοινωνιακή σχέση είναι (Κοσμίδου & 

Hardy, Χ.1999):  

 ο άνευ όρων σεβασμός του άλλου 

 η ενσυναίσθητη κατανόηση ή ενσυναίσθηση (η κατανόηση δηλαδή του 

προσωπικού κόσμου του άλλου) 

 η γνησιότητα ή συνέπεια 

 η ζεστασιά ή η θετική αναγνώριση-αποδοχή και 

  η ενεργή ακρόαση 

Συνεπώς, γηγενείς και αλλοδαποί μαθητές βρίσκονται σε μια διυποκειμενική 

σχέση μεταξύ τις και αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο τις μοντέλου επικοινωνίας, που 

υπονοεί διαλεκτική σχέση του «εαυτού» με τον «άλλο».  

Η διαλεκτική επικοινωνία καθίσταται εφικτή μέσα από την καθημερινή 

διδακτική πράξη κι όταν διασφαλίζονται: 

 Η δεκτικότητα, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση τις αμοιβαίας ανταλλαγής 

απόψεων.  

 Η ευελιξία στην επικοινωνία μέσω τις κατάλληλης χρήσης του τρόπου 

ομιλίας, του τόνου τις φωνής και τις στάσης του σώματος.  

 Η αναζήτηση κοινών και μη, λεκτικών κωδίκων.  

 Η ενίσχυση τις συμμετοχής και η ενθάρρυνση για ενεργή εμπλοκή.  

 Η αποφυγή τις ασάφειας για τη διασφάλιση τις κατάλληλης μεταβίβασης του 

νοήματος και τις καθαρότητας κάθε μηνύματος.  

 H αποδοχή μέλους μέσα στη σχολική ομάδα.  
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 Η ευγένεια, η φιλικότητα, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και η ένδειξη σεβασμού 

(Καπετανίδου, Μ. & Α. Γιαννόγκονα, 2002).  

Η γλώσσα αποτελεί τον βασικό δίαυλο τις επικοινωνίας και τις αλληλεπίδρασης 

των μαθητών. Στην περίπτωση τις σχολικής φοίτησης των πολιτισμικά διαφορετικών 

μαθητών, ο βαθμός γνώσης τις δεύτερης γλώσσας τις χώρας υποδοχής, επηρεάζει 

κατά πολύ τον βαθμό ένταξης και κοινωνικοποίησης τις. Συμβάλλει στη διαμόρφωση 

τις εικόνας τις μέσα στην τάξη, τις αντίληψης και των προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών γι’ τις, λειτουργεί ως κριτήριο για την κατηγοριοποίηση τις (βάσει τις 

σχολικής τις επίδοσης) και για την συμμετοχή τις σε συγκεκριμένα δίκτυα 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.  

Η είσοδος των αλλοδαπών μαθητών στη σχολική τάξη προκαλεί ένταση και 

σύγκρουση στην πλειοψηφία των γηγενών μαθητών, που απορρέει κυρίως από την 

προκατάληψη και τη ξενόφοβη στάση που έχουν. Αποτέλεσμα τις προκατάληψης τις 

είναι η κατηγοριοποίηση των αλλοδαπών μαθητών σε μια διαφορετική από την 

πλειονότητα (γηγενείς) ομάδα και συνακόλουθα οι τελευταίοι να γίνονται αποδέκτες 

όλων των αρνητικών συνεπειών τις τις κατηγοριοποίησης. Είναι οι «άγνωστοι άλλοι» 

τις τάξης, τις οποίους ελάχιστοι μαθητές προσπαθούν να προσεγγίσουν και να 

αναπτύξουν φιλικές σχέσεις. Οι υπόλοιποι μαθητές αδιαφορούν και συνειδητά τις 

απωθούν, κυρίως από το φόβο τις απόδοσης σ’ τις όλων των μειονοτικών 

χαρακτηριστικών που τις συνοδεύουν, καθώς αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη δική τις 

ταυτότητα και θα υποβάθμιζε τη θέση τις μέσα στην τάξη (Μίτιλης, Α., 1998).   

Η αρνητική στάση των γηγενών μαθητών αντικατοπτρίζει τη γενικότερη 

φυλετική προκατάληψη τις ελληνικής κοινωνίας έναντι των μειονοτήτων. Ο Balibar 

(1988) αναφέρεται στην ύπαρξη τις «νεορατσισμού», που στρέφεται κυρίως εναντίον 

των μεταναστών και των ξένων εργαζομένων. Η θέση αυτή βρίσκει σύμφωνο και τον 

Λίποβατς (1990), ο οποίος με τη σειρά του παρατηρεί ότι οι «πολυεθνικές», λόγω τις 

μετανάστευσης, κοινωνίες τις Δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ρατσισμού κυρίως τις μερίδες εκείνες του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται από 

ανεργία, υποαπασχόληση και οικονομική ανασφάλεια. 

Περνώντας στη σύγχρονη εποχή μπορούμε να πούμε ότι ο ρατσισμός έπαψε να 

εκδηλώνεται φανερά. Παρόλα αυτά, πρόσφατες έρευνες στη φυλετική προκατάληψη 

αποκάλυψαν τη δράση μιας «λανθάνουσας» ρατσιστικής στάσης, η οποία 

παρατηρείται σε μεγάλο μέρος τις πλειοψηφίας και η οποία, προφανώς, λόγω τις 
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αρνητικής κοινωνικής φόρτισης που περιβάλλει τη ρατσιστική συμπεριφορά δεν 

εκδηλώνεται ανοιχτά (Μίτιλης, Α., 1998).    

Σύμφωνα με έρευνες η φυλετική συνειδητοποίηση εμφανίζεται στα παιδιά στην 

ηλικία των τριών ετών και εκδηλώνεται με θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, κυρίως 

μέσα από τις προτιμήσεις τις στο παιχνίδι. Στην ηλικία των επτά με οκτώ ετών οι 

υποτυπώδεις στάσεις αποκτούν μια πληρέστερη μορφή, καθώς εμπλουτίζονται με 

διάφορες πληροφορίες, τις τα κοινωνικά στερεότυπα, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

και οι στάσεις των «σημαντικών άλλων» (γονείς, εκπαιδευτικοί, συγγενείς κ.λπ.).  

Η προοδευτική κοινωνικοποίηση του παιδιού με την είσοδο του στο σχολείο, του 

επιτρέπει να έρθει σε επαφή με τις «τις» και να αναπτυχθεί μια πρώτη διομαδική 

αλληλεπίδραση. Κατά την φάση αυτή η επιρροή του οικογενειακού περιβάλλοντος 

στη διαμόρφωση τις φυλετικής στάσης του παιδιού είναι καθοριστική. Η καλλιέργεια 

και η αναπαραγωγή των προκαταλήψεων γίνεται μέσα από έμμεσες διαδικασίες και 

ερεθίσματα, τις είναι οι συζητήσεις, οι στάσεις και οι απόψεις των γονέων σε 

ανάλογα θέματα (προτροπές των γονέων για επιλογή φίλων ή συμπαικτών, 

υποτιμητικά ή και εχθρικά σχόλια για τις μειονότητες κ.λπ.). Συνέπεια αυτών, η 

μίμηση των στάσεων των γονέων και του περίγυρου τις  (Μίτιλης, Α., 1998). 

Όλα τα παιδιά με την είσοδο τις στο σχολείο έχουν την ανάγκη τις κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Μέσα στα πλαίσια τις τάξης σχηματίζονται υποομάδες, οι οποίες 

στηρίζονται στο πλέγμα των συμπαθειών που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ορισμένα 

μέλη τις. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση ομάδων συνομηλίκων (peer 

group).  Σημαντικό χαρακτηριστικό τις κάθε ομάδας είναι ο πολύ υψηλός βαθμός 

συνοχής, ο οποίος εξασφαλίζεται από την όμοια αντιμετώπιση θεμάτων τις 

καθημερινής ζωής, λόγω του κοινού συστήματος αξιών που ασπάζονται τα μέλη τις. 

Η συνοχή τις, ενώ ενοποιεί τα μέλη τις επιμέρους ομάδας, ταυτόχρονα τα διαχωρίζει 

έντονα από τα μη μέλη, δημιουργώντας στεγανά και κλίκες.  

Σύμφωνα με τον Adams η συνοχή μπορεί να πάρει αρνητική χροιά στην 

αντιμετώπιση του διαφορετικού. Μια πολύ συνεκτική ομάδα μπορεί να συντελέσει 

στην απόρριψη των μαθητών που διαφέρουν ως τις την πολιτισμική τις προέλευση 

και να έχει επιπτώσεις στο κλίμα των ανθρώπινων σχέσεων τις σχολικής τάξης. 

 Κάθε υποομάδα αναπτύσσει ένα δικό τις σύστημα από ιδέες, προτεραιότητες, 

αξίες και νόρμες συμπεριφοράς, που ονομάζεται κουλτούρα συνομηλίκων (peer 

culture) (Μπίκος, Γ.,2004).  
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Η κουλτούρα συνομηλίκων εκφράζει μια ζωτικής σημασίας ανάγκη για όλα τα 

παιδιά και τις εφήβους, η ικανοποίηση τις οποίας επηρεάζει σημαντικά την 

ισορροπημένη κοινωνική και συναισθηματική συγκρότηση. Η ένταξη σ’ αυτό το 

δίκτυο επικοινωνίας και σχέσεων των συνομηλίκων φαίνεται ότι εξισορροπεί τη 

δυσμενή θέση που βρίσκονται οι μαθητές με προβλήματα μάθησης (τις και οι 

αλλοδαποί μαθητές). Η συμμετοχή τις στη μαθησιακή διαδικασία χαρακτηρίζεται από 

συστηματική αποτυχία, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται αποκλεισμένοι από τις παρέες 

και το δίκτυο σχέσεων των συνομηλίκων. Τα παιδιά αυτά ουσιαστικά δεν είναι 

ενταγμένα σε καμία ομάδα, ούτε μέσα ούτε έξω από την τάξη, γεγονός που αποτελεί 

έναν ιδιαίτερο αρνητικό παράγοντα για την πορεία τις κοινωνικής και 

συναισθηματικής τις εξέλιξης (Μπάρμπας, 2007).  

Σε έρευνα που έκανε η Μεταξά (2001) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με 

αντικείμενο τις διαφορές στον τρόπο που οι γηγενείς και οι αλλοδαποί μαθητές 

συνάπτουν τις πρώτες τις κοινωνικές σχέσεις παρατήρησε ότι, παρόλο που τα 

απομονωμένα παιδιά (αλλοδαπά και μη) ξεκινούν από μια κοινή αφετηρία τις 

κοινωνικές τις συναναστροφές, η ταχύτητα και η πιθανότητα ένταξης των γηγενών 

μαθητών σε κάποια ομάδα συνομηλίκων ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτή των 

αλλοδαπών. Η λεκτική τις επικοινωνία ήταν σαφώς καλύτερη, γεγονός που ενίσχυε 

τις αλληλεπιδράσεις τις και συνέβαλε στη βελτίωση τις θέσης τις στην κοινωνική 

ιεραρχία τις τάξης. Η διαφορετική πολιτισμική προέλευση των μαθητών εμποδίζει 

αρχικά τα παιδιά να επικοινωνήσουν και να συνάψουν σχέσεις με τις τις, τις αυτό δεν 

είναι οριστικό, καθώς τα παιδιά που πραγματικά ενδιαφέρονται να αναζητήσουν 

φιλικό δεσμό, ξεπερνούν το εμπόδιο τις γλώσσας και καταφεύγουν στη μη λεκτική 

επικοινωνία.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές 

διαφοροποιούνται σε σχέση με την κυρίαρχη ομάδα των μαθητών (γηγενών) λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τις (γλώσσα, θρησκεία, κουλτούρα, πολιτισμός 

κ.α.). Στα πλαίσια του σχολικού συστήματος, οι μειονοτικοί μαθητές λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και του χαμηλού κοινωνικού-οικονομικού status των 

οικογενειών τις, θεωρούνται μαθητές χαμηλού κοινωνικού κύρους.  

Η παρουσία και η συνύπαρξη διαφορετικών ομάδων στο σχολείο τις είναι φυσικό 

επακόλουθο ενεργοποιεί τις μηχανισμούς τις σύγκρισης και τις κατηγοριοποίησης.  

Οι γηγενείς μαθητές επικεντρώνονται σε χαρακτηριστικά, που ευνοούν τη δική 

τις ομάδα και τις διαφοροποιούν από τις αλλοδαπούς. Παράλληλα με τη δημιουργία 
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θετικών αναπαραστάσεων για την ομάδα τις τείνουν να σχηματίζουν αρνητική εικόνα 

για τις «τις». Θεωρούν τις εαυτούς τις ανώτερους σε όλους τις τομείς και η αντίληψη 

τις τις υπεροχής συντελεί σε εχθρική και μειωτική συμπεριφορά τις τις αλλοδαπούς 

μαθητές. Αποτέλεσμα τις τις στάσης είναι τις η διαμόρφωση μιας αρνητικής 

κοινωνικής ταυτότητας από τις αλλοδαπούς μαθητές, καθώς έχουν επίγνωση και τις 

θέσης τις ομάδας τις και τις αντίληψης των γηγενών μαθητών γι’ τις.  

Με το πέρασμα του χρόνου το σκηνικό αυτό τείνει να αλλάξει. Παρατηρείται 

άμβλυνση τις διαφοροποίησης και τις διομαδικής σύγκρουσης με ταυτόχρονη 

βελτίωση τις εικόνας των αλλοδαπών μαθητών, τις και αύξηση τις κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης με τις γηγενείς. Σε όλο αυτό βέβαια, σημαντικοί αρωγοί, εκτός των 

εκπαιδευτικών, μπορεί να είναι και οι γονείς των παιδιών. 

 

3.3 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

Ο βαθμός που η διαπολιτισμικότητα αλλά και οι διαπολιτισμικές αξίες 

εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα σε πρακτικό επίπεδο 

εκφράζονται στην ίδια τη διδακτική πράξη με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

και τα διδακτικά εγχειρίδια όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τα σύγχρονα 

Αναλυτικά Προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και οι μέθοδοι διδασκαλίας 

που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αναπαράγουν τον εθνοκεντρισμό 

του παρελθόντος, αλλά να κινούνται μάλλον σε ένα κλίμα αποεθνοποίησης, 

βοηθώντας τις μαθητές να αναπτύσσουν την κατανόηση και το σεβασμό των 

πολιτισμικών (και όποιων άλλων βέβαια) διαφορών (Βερτσέτης, 2004, Ευαγγέλου & 

Κάντζου, 2005). 

 

 

Ανατρέχοντας στο Νόμο 1566/85 σχετικά με την εκπαίδευση και στα αντίστοιχα 

Αναλυτικά Προγράμματα επισημαίνεται, για πρώτη φορά, ως τις από τις στόχους, η 

ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας με όλους τις λαούς τις γης, η εκτίμηση ατόμων από 

διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές ομάδες καθώς και η εξοικείωση 

των μαθητών με τις πανανθρώπινες αξίες. Τις, αμφισβητείται το αν στην πράξη (π.χ. 

μέσα από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων) προωθούνται πράγματι, την εποχή 

εκείνη, τέτοιοι στόχοι (Φλουρής & Καλογιαννάκη, 1996). 
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Σαφέστερα βήματα τις αυτή την κατεύθυνση παρατηρούνται μόλις την τελευταία 

δεκαετία, γεγονός που συνδέεται και με την αύξηση τις υποδοχής μεταναστών στη 

χώρα τις. Πράγματι, στο νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.), για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα σχετικών προσαρμογών και νέων προσανατολισμών. Μία από τις 

αναφερόμενες αρχές τις εκπαίδευσης αποτελεί «η ενίσχυση τις πολιτισμικής και 

γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας». Πιο 

συγκεκριμένα, εκφράζεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα καλλιέργειας τις αυριανούς 

πολίτες στάσεων αποδοχής και σεβασμού τις πολιτισμικής ετερότητας των 

συμπολιτών του «ώστε όλοι να ζουν αρμονικά σε ένα περιβάλλον πολιτισμικής, 

εθνικής και γλωσσικής πολυμορφίας» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003). 

Απαραίτητη κρίνεται η ανάπτυξη προσωπικότητας υπεύθυνης, δημοκρατικής, με 

θετική διάθεση για συνεργασία, με κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς 

θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις καθώς και την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και διασφάλιση τις 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003). Έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη 

αντίστοιχων κοινωνικών δεξιοτήτων, τις συνεργασίας, επικοινωνίας, διαλεκτικής 

ικανότητας. Χωρίς να παραβλέπεται η σημασία τις διατήρησης τις εθνικής και 

πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από την ανάπτυξη τις εθνικής, πολιτιστικής, 

γλωσσικής και θρησκευτικής αγωγής, ενθαρρύνεται η γνώση και άλλων γλωσσών και 

η ενημέρωση για την ιστορία και την πολιτισμική παράδοση και των άλλων εθνικών, 

θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003). 

Σε μια πολυπληθή σειρά σχετικών ερευνών πάνω σε ελληνικά σχολικά εγχειρίδια 

τις περιόδου 1975-2000 περίπου (Κονσόλας, 2000. Ασκούνη, 1997β, Κελεπούρη, 

2006, Ξωχέλλης και συν., 2000) η εικόνα των «άλλων», ατόμων και ομάδων από 

διαφορετικούς λαούς, εθνότητες και πολιτισμούς, αφορά περισσότερο στη θέασή τις 

ως μέλη ξεχωριστών κοινωνιών, ως κατοίκους άλλων χωρών και χωρίς να έχει 

αποβάλει μια τάση εθνοκεντρισμού. Η σύγχρονη σχετικά για τη χώρα τις πολυπληθής 

εισροή μεταναστών εξηγεί τις την μέχρι πρόσφατα έλλειψη αναφορών στα σχολικά 

κείμενα σχετικά με τις «τις», τις αλλοεθνείς ως μέλη τις τις, τις ελληνικής κοινωνίας. 
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Όσον αφορά στα πιο σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια, που εκδόθηκαν μετά από 

την εκπόνηση των προαναφερθέντων ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, σύμφωνα με κάποιες πρόσφατες 

αναλύσεις (Πρίντεζη & Παυλόπουλος, 2010. Παύλος, Καρακατσάνη & Πρίντεζη....) 

φαίνεται να αναδεικνύουν άμεσα ή έμμεσα τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και τις 

ελληνικής κοινωνίας και να δίνουν έμφαση σε αξίες που απορρέουν από το 

διαπολιτισμικό μοντέλο. 

Παρακάτω γίνεται  ανάλυση, όχι με απόλυτα αυστηρό τρόπο, του περιεχομένου 

των εγχειριδίων του νηπιαγωγείων τις διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Για το 

συγκεκριμένο ζήτημα στο “Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο” (το οποίο 

βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 486/1989 Φ.Ε.Κ. 208 Α΄). Στο υποκεφάλαιο 

του κοινωνικοσυναισθηματικού τομέα τις συλλογικές Δραστηριότητες που 

καλλιεργούν την κατανόηση και το σεβασμό τις ιδιαιτερότητες των άλλων, να 

αναφέρει: «…Ιδιαίτερη τις βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην καλλιέργεια του σεβασμού 

απέναντι σε νήπια που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (παλιννοστούντες, 

πρόσφυγες, εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες)…» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) 

Στον Οδηγό τις Νηπιαγωγού (2006) διαβάζουμε:  

 Στο 1
ο
 Κεφάλαιο- Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για 

μικρά παιδιά: «…στην αρμονική ενσωμάτωση παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά 

και γλωσσικά περιβάλλοντα…».  

 Στο 2
ο
 κεφάλαιο – Ο ρόλος τις εκπαιδευτικού:  «η εκπαιδευτικός καλείται… να 

καλλιεργεί κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των 

παιδιών, υποστηρίζοντας τα να αντιληφθούν και να επεξεργαστούν στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων τις την έννοια τις ποικιλομορφίας, τις τη συναντούν μέσα στη σχολική 

τάξη, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό τις περίγυρο…»,«Η εκπαιδευτικός… Δείχνει 

σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού όταν αναγνωρίζει, αποδέχεται και 

σέβεται την πολιτισμική του ταυτότητα και τη γλώσσα του. Αυτό σημαίνει ότι του 

επιτρέπει να τοποθετηθεί απέναντι τις τις αναγνωρίζοντας τις ομοιότητες και τις 

διαφορές του και ότι του τονώνει το αίσθημα αυτοεκτίμησης και υπερηφάνειας για την 

προσωπική του ιστορία…», «Φροντίζει να λειτουργεί ως “πολιτισμικός διερμηνέας” 

ανάμεσα στα παιδιά τις κυρίαρχης ομάδας και τα παιδιά τις όποιας μειοψηφίας …»,  

αλλά και: «…τις περιπτώσεις των παιδιών που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα την 

ελληνική, φροντίζει ώστε η γλώσσα που μιλούν στην οικογένεια τις να ακούγεται και να 

αναγνωρίζεται μέσα στην τάξη…».  
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Στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011), στο κεφάλαιο: Η 

ένταξη στο νηπιαγωγείο, αναφέρεται: «… προωθείται η μάθηση και η ανάπτυξη όλων 

των παιδιών, τις παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παιδιά από διαφορετικά 

πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα…»  

και: «Ο όρος “ένταξη” αναφέρεται στην παροχή προγραμμάτων σπουδών υψηλού 

επιπέδου που βασίζονται τις παρακάτω αρχές … σεβασμός και αναγνώριση τις 

διαφορετικότητας, προώθηση τις ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ενεργής 

συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργία τις ασφαλούς 

σχολικού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, ενδυνάμωση τις 

οικογένειας», « Για τα παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά 

περιβάλλοντα ο εκπαιδευτικός: δείχνει ενδιαφέρον για το πολιτισμικό και γλωσσικό τις 

κεφάλαιο… εκθέτει το σύνολο των παιδιών τις τάξης του σε διαφορετικούς πολιτισμούς 

(έθιμα, συνήθειες, παραδόσεις) και σε εθνικές και πολιτισμικές διαφορές, 

χρησιμοποιώντας τις τέχνες, το δραματικό παιχνίδι και τη λογοτεχνία … συνεργάζεται 

με τις γονείς τις γιατί μόνο αυτοί μπορούν να πληροφορήσουν τον εκπαιδευτικό για τα 

γνωρίσματα του πολιτισμού τις…» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Την τελευταία εικοσαετία η αναφορά στα παιδιά με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

και ειδικότερα στην ένταξη τις πέρασε από το στάδιο των μικρών προτάσεων (Α. Π. 

1989), σε αυτό των παραγράφων (Α. Π. 2003) για να καταλήξει σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο (Α.Π. 2011), δίνοντας τις να καταλάβουμε πως όσο περνάνε τα χρόνια τόσο 

πιο απαραίτητες είναι για όλους τις οι γνώσεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 

3.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ  

 

Η διαχείριση τις πολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο προϋποθέτει αλλαγές που 

αφορούν ποικίλες διαστάσεις τις εκπαιδευτικής πραγματικόττας. Σε αυτές 

συγκαταλέγονται η γενικότερη φιλοσοφία που διαπνέει το εκπαιδευτικό σύστημα και 

τη σχολική μονάδα, η οργάνωση του σχολείου και τις σχολικής ζωής, η αρχική 

εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η διδασκαλία των γλωσσών, το 

πρόγραμμα διδασκαλίας και οι διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στο 

πολυπολιτισμικό σχολείο.  
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Στο επίκεντρο των ερευνητών βρίσκεται το πρόγραμμα διδασκαλίας, το 

εκπαιδευτικό υλικό και οι διδακτικές μέθοδοι, καθώς καθορίζουν σε σημαντικό 

βαθμό αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα σ’ ένα σχολείο (Παπαναούμ, 2007). 

Βασικός συνδετικός κρίκος των προγραμμάτων, των παιδαγωγών και των μαθητών 

είναι το εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο και θα πρέπει κατά ένα μεγάλο ποσοστό να 

στηρίζεται η όλη οργάνωση τις διδασκαλίας. Για να είναι τις αποτελεσματική η 

χρήση του, θα πρέπει να εμπλέκει το παιδί με την ύπαρξη τις σεναρίου και να 

αποτελεί μ’ αυτόν τον τρόπο μέσο δημιουργίας και όχι μέσο πειραματισμού ή 

εμπέδωσης.  

Εκπαιδευτικό υλικό είναι οποιοδήποτε μέσο διευκολύνει τη μάθηση και βοηθά 

τον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει ένα δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον. Ως 

εκπαιδευτικά υλικά νοούνται τα διδακτικά και μαθησιακά μέσα ποικίλων μορφών και 

ειδών: έντυπα, ψηφιακά, οπτικά και ηχητικά. Στο εκπαιδευτικό υλικό 

συμπεριλαμβάνεται το υλικό που χρησιμοποιείται τις διαδικασίες διδασκαλίας και 

μάθησης και το οποίο ανήκει, είτε στο σχολείο, τις για παράδειγμα βιβλία, 

κατασκευές, εποπτικό υλικό κ.τ.λ., είτε τις μαθητές τις υλικό γραφής, ανάγνωσης, 

καθώς και προσωπικά αντικείμενα. Τις παραπάνω κατηγορίες βέβαια εντάσσεται και 

οποιοδήποτε αντικείμενο που, ανεξάρτητα από την προέλευση του, κρίνεται 

κατάλληλο για να αξιοποιηθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν δε το υλικό 

αυτό προέρχεται από κατασκευή των ίδιων των παιδιών, τότε είναι πιο προσιτό σε 

αυτά λόγω τις πιο πυκνής και στοχευόμενης δομής που έχει (Γερμανός, 2002).    

 

Όταν το παιδαγωγικό υλικό για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

σχεδιάζεται με διαπολιτισμικό προσανατολισμό, τότε επιδιώκεται η ενίσχυση τις 

επικοινωνίας και τις συνεργασίας ανάμεσα σε παιδιά με διαφορετική γλωσσική και 

πολιτισμική υπόσταση, τις και η ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που 

ευνοούν την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών. Κατά το 

σχεδιασμό του υλικού γίνεται προσπάθεια σε αρκετές περιπτώσεις να ληφθούν 

υπόψη, όχι μόνο οι πρόσθετες γλωσσομαθησιακές ανάγκες των δίγλωσσων παιδιών, 

αλλά και να ενταχθούν τα βιώματα και οι εμπειρίες μη γηγενών παιδιών. Οι μαθητές 

άλλωστε πρέπει να πράττουν και να δοκιμάζουν προκειμένου να μάθουν, ιδιαίτερα σε 

πλουραλιστικές τάξεις νηπιαγωγείων, τις οι σημερινές (Βαμβακίδου και συν., 2003). 

 Η διαφορετικότητα δεν είναι ανάγκη να προσεγγιστεί μέσα από τεράστιες 

εκδηλώσεις ή φεστιβάλ, διότι έτσι δεν μένουν και πολλά περιθώρια για να 
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λειτουργήσει η διαδικασία αυτή ενισχυτικά. Το επιθυμητό είναι η αναγνώριση των 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων να εκδηλώνεται στην καθημερινή πρακτική του 

νηπιαγωγείου μέσα από βιβλία, posters, puzzles, χορό, τραγούδι, συνταγές μαγειρικής 

και σχετικά παιχνίδια, ώστε η διαφορετικότητα να αποτελεί φυσική συνέπεια τις 

σύγχρονης ζωής και όχι κάτι το ξεχωριστό.  

Οι δραστηριότητες του νηπιαγωγείου έχουν ως σκοπό να : 

 Να αρχίσουν τα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι, ενώ είμαστε διαφορετικοί 

 είμαστε όλοι ίσοι. 

 Να αναπτύξουν τα παιδιά την αυτοεκτίμησή τις. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τις, αλλά και να διακρίνουν τις 

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

 σέβονται. 

 Να μάθουν να σέβονται τις τις, αναπτύσσοντας συναισθήματα 

 αγάπης για όλα τα πλάσματα τις γης. 

 Να απαλλαγούν από στερεότυπα και προκαταλήψεις για τις τις, 

 αλλά και για τα διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 Να κατανοήσουν πως μπορούμε να βοηθάμε ο τις τον άλλο δουλεύοντας 

 και παίζοντας μαζί. 

Οι έρευνες έχουν αποδείξει πόσο χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η Παιδική 

Λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2002). Τα βιβλία μπορούν να 

προαγάγουν τη κατανόηση για τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. 

 Μέσα από αυτά, τα παιδιά μπορούν να εντοπίσουν τις ομοιότητες (το καλύτερο 

βέβαια είναι να εστιάζουν τις ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων) και τις διαφορές 

μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών, πολιτισμών και γλωσσών και να δοθεί έτσι η 

αφορμή για την έναρξη τις διαλόγου, ο οποίος θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

στερεοτύπων, που πιθανώς να έχουν.  

Οι ιστορίες, οι οποίες προέρχονται από τον χώρο καταγωγής των πολιτισμικά 

διαφορετικών ατόμων και προβάλλουν δικές τις αξίες, συνήθειες, ήθη και έθιμα 

μπορούν τις να συμβάλλουν πολλαπλά στην εξέλιξη τις εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούν γνωστοποιήσουν τις τις τα βιώματα τις.  

Δραστηριότητες τις η μουσική και ο χορός αποτελούν χρήσιμα εργαλεία καθώς 

μέσω αυτών μπορούν να παρασχεθούν εμπειρίες επιτυχίας στα μειονοτικά παιδιά. Η 

εργασία άλλωστε με μουσικές από όλο τον κόσμο είναι μια πολύ συνηθισμένη και 

αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών στο νηπιαγωγείο. 
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Συγκεκριμένα κινητικά παιχνίδια από όλο τον κόσμο (κυνηγητό, κρυφτό, 

κυκλικά παιχνίδια κ.α.) μπορούν τις να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, καθώς σε 

αρκετά από αυτά αρκεί η μη λεκτική επικοινωνία των νηπίων για να τα φέρουν εις 

πέρας (αλλά και αν χρειαστεί βοήθεια για να διεκπεραιωθούν, ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να ανατρέξει σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία ή να βοηθηθεί από τις γονείς των 

μαθητών).  

Οι φωτογραφίες και οι αφίσες μπορούν τις να αποτελέσουν βασικό παιδαγωγικό 

υλικό για την εργασία του νηπιαγωγού πάνω στην πολυπολιτισμικότητα. Αν και 

κάποιοι τις κατακρίνουν και δεν τις θεωρούν σαν κάτι το ιδεώδες, μιας και μπορεί να 

είναι δημιουργία των μαθητών ή του εκπαιδευτικού άρα μη ανταποκρινόμενες στην 

πραγματικότητα, όλοι παραδέχονται πως μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια 

πρώτη γνωριμία με τον χώρο και την ομάδα προέλευσης των “άλλων”. Αν μάλιστα 

τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία τις αίθουσας τότε θα δώσουν την ευκαιρία στα 

παιδιά για περαιτέρω σχολιασμό και παρατηρήσεις που είναι και ένα από τα 

ζητούμενα.  

Ένα ακόμα υλικό που μπορεί αβίαστα να προκαλέσει σχόλια και εξοικείωση των 

παιδιών με το διαφορετικό είναι οι κούκλες. Μια γκάμα από αντιπροσωπευτικές 

κούκλες για κάθε φυλή και πολιτισμό είναι σκόπιμο να υπάρχουν στο νηπιαγωγείο 

ώστε τα παιδιά να αισθάνονται πιο οικεία και να μπορούν να παίξουν μ’ αυτές.  

Η μαγειρική αν μη τι άλλο προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα παιδιά. Όταν ο 

νηπιαγωγός έχει τα ανάλογα μέσα και τη διάθεση μπορεί να ενημερωθεί ή/και να 

ζητήσει την συνδρομή των γονέων για να παρασκευάσει ένα φαγητό ή γλυκό, 

αντιπροσωπευτικό τις κουζίνας τις. Έτσι μπορεί να καταπολεμήσει στερεότυπα του 

τύπου «Οι Ιταλοί τρώνε μακαρόνια», «Οι Κινέζοι τρώνε ρύζι» και να επεξεργασθεί 

αντιλήψεις για την υγιεινή διατροφή των διαφόρων ομάδων (Τσιούμης, 2003). 

Η γωνιά των πολιτισμών (home corner) μπορεί να διακοσμηθεί με οικιακά σκεύη 

και ρούχα (όχι εθνικές στολές γιατί δεν προσφέρουν ρεαλιστική εικόνα) από 

διάφορους πολιτισμούς, με φωτογραφίες και posters από διάφορες εθνοτικές ομάδες, 

αλλά και καθρέφτες, ώστε τα παιδιά να βλέπουν τον εαυτό τις.  

Οι καθρέφτες, σύμφωνα με την λογική που εφαρμόζεται στα δημοτικά 

προσχολικά κέντρα του Reggio Emilia, θα μπορούσαν να υπάρχουν σε διάφορα 

μεγέθη και σχήματα παντού, τις τάξεις, στα τραπέζια, τις κοινόχρηστους χώρους, τις 

τουαλέτες, ακόμα και τις τσιμεντένιους τοίχους έξω από το σχολείο για να 
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εξερευνούν τα παιδιά τονεαυτό τις, τις τις και γενικά το περιβάλλον τις, ώστε να τα 

γνωρίζουν ακόμα καλύτερα . (Edwards et al., 2001,  Ντολιοπούλου, 2002). 

Οι εφαρμοσμένες τέχνες προσφέρουν τις τις δυνατότητες στο εκπαιδευτικό έργο 

του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά μέσα από τα έργα τέχνης, τα οποία καλό θα είναι να 

εκπροσωπούν τις κουλτούρες, μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο έκφρασης που 

είναι σημαντικός για κάθε πολιτισμό (Τσιούμης, 2003). 

Οι γιορτές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι τις ζωής του νηπιαγωγείου. Η 

προετοιμασία τις δεν είναι αποκομμένη από την καθημερινή παιδαγωγική εργασία, 

αλλά αντίθετα αποτελεί μέρος και συνέχειά τις. Είναι σημαντικό να μπορούν να 

εντοπισθούν ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εορτάζονται από 

διάφορους πληθυσμούς. Ανάλογα με την προσέγγιση του εκπαιδευτικού, μπορούν να 

οργανωθούν με τη μορφή τις θέματος που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση (π.χ. τα 

Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο με παρουσίαση των διαφορετικών εθίμων) ή με την 

μορφή οργανωμένης δραστηριότητας που περιλαμβάνει την παρουσίαση γνώσεων 

και εμπειριών που απέκτησαν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο (π.χ. η γιορτή για το τέλος 

τις σχολικής χρονιάς) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006).   

Ένα σωστά επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να προσφέρει τις δυνατότητες 

στα παιδιά και στον εκπαιδευτικό αρκεί τις να χρησιμοποιείται με σύνεση και μέτρο 

και πάντα σε συνδυασμό με τον παιδοκεντρικό τύπο διδασκαλίας, αλλά και με μια 

κατάλληλη διαρρύθμιση στο χώρο ( Γερμανός,1999). 

 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο μεθοδολογικός σχεδιασμός που 

ακολουθήθηκε για την έρευνα. Καταγράφεται η έρευνα δράσης, οι υποθέσεις, 

το δείγμα και ο πληθυσμός τις έρευνας, τα μέσα συλλογής δεδομένων και η 

διαδικασία συλλογής τις. 
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      4.1 ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 

            Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο, στη περιοχή της Φλώρινας. Οι       

νηπιαγωγοί κλήθηκαν να απαντήσουν και ηχογραφήθηκαν, σε ένα 

ερωτηματολόγιο που αφορά τον ρατσισμό μέσα στο σχολικό περιβάλλον του 

νηπιαγωγείου και πιο συγκεκριμένα σε τυχόν συμβάντα, στηριζόμενη στις 

εμπειρίες της εκπαιδευτικής τους καριέρας.    

      4.2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

            Πριν την διεξαγωγή της έρευνας οι υποθέσεις, ως επί το πλείστον δεν 

ποίκιλαν. Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί στις μέρες μας δεν αντιμετωπίσουν 

ρατσιστικές αντιδράσεις ανάμεσα στα νήπια, παρόλο που τις περισσότερες 

φορές υπάρχουν παιδιά από άλλες χώρες μέσα στη τάξη. Μπορεί κάποιες 

φορές να υπάρχουν προκαταλήψεις ως προς τη διαφορετική καταγωγή ενός 

παιδιού αλλά σπάνια θα δημιουργηθούν συγκρούσεις ανάμεσα σε παιδιά, 

ιδιαίτερα σε αυτή τη τρυφερή ηλικία. Ακόμα και στη περίπτωση συγκρούσεων 

ο/η νηπιαγωγός είναι κατάλληλα καταρτισμένος, με τέτοιες γνώσεις, ώστε να 

μπορέσει να το αντιμετωπίσει έγκαιρα και να λυθεί. 

       4.3 ΔΕΙΓΜΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα έγινε σε νηπιαγωγείο της Φλώρινας, ανάμεσα σε πέντε γυναίκες 

νηπιαγωγούς με πολυετή εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο. Η επιλογή των 

υποκειμένων  έγινε με την μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας ενώ 

αυτό το νηπιαγωγείο επιλέχτηκε διότι πραγματοποιήθηκε εκεί η διαδικασία 

της πρακτικής μου άσκησης. 

 

        4.4 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    

             Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, βασισμένη  

στο ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν τις δέκα ερωτήσεις, σχετικά με τον 

ρατσισμό και τις προκαταλήψεις  μέσα στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου. 

Έγινε ανώνυμα και χωρίς προσωπικά στοιχεία. Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 
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1. Υπάρχουν νήπια από τις χώρες στην τάξη; 

2. Τα αντιμετωπίζουν ρατσιστικά τα υπόλοιπα νήπια; 

3. Έχουν δημιουργηθεί ποτέ διενέξεις λόγω τις διαφορετικής καταγωγής τις 

νηπίου; 

4. Πώς θα αντιμετωπίζατε μία τέτοια κατάσταση; 

5. Τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έχει μια τέτοια αντίδραση σε ένα νήπιο; 

6. Έχετε διακρίνει προκαταλήψεις ανάμεσα στα νήπια; 

7. Αν ναι, πως αντιμετωπίσατε αυτή τη κατάσταση; 

8. Πως επηρεάζει αυτό το σύνολο τις τάξης; 

9. Πιστεύετε ότι η οικογένεια υποκινεί τέτοιες αντιδράσεις;  

10. Πως μπορεί να βοηθήσει η οικογένεια απέναντι σε τέτοιες αντιδράσεις;    

 

 4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

        

Αφού δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο, ακολούθησε μία δομημένη   

συνέντευξη στηριζόμενη σε αυτό, ξεχωριστά σε κάθε άτομο, όπου μέσα από 

την εμπειρία τους απαντούν με ειλικρίνεια ώστε τα αποτελέσματα να είναι 

αξιόπιστα και βασισμένα στην πραγματικότητα. Οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί του 

δείγματος καθόρισαν την ώρα και την μέρα, καθώς και τον χώρο που τους 

διευκόλυνε για να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη. Όλες οι συνεντεύξεις 

έγιναν στον χώρο του νηπιαγωγείου και γενικά υπήρξε θετική και 

ικανοποιητική ανταπόκριση από τις νηπιαγωγούς. 

 

       5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ   

            Από τις συνεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς προέκυψε ότι ως επί το πλείστον δεν    

υπάρχουν ρατσιστικές αντιδράσεις και προκαταλήψεις ανάμεσα στα παιδιά. 

Πιο συγκεκριμένα τέσσερις στις πέντε δεν τους έχει συμβεί, αλλά και σε 

περίπτωση που προέκυπτε ένα τέτοιο θέμα θα το αντιμετώπιζαν με ψυχραιμία, 

συζητώντας με το παιδί που προκάλεσε την σύγκρουση αλλά και με την 

οικογένεια του. Ωστόσο μόνο μία στις πέντε νηπιαγωγούς ήρθε αντιμέτωπη με 

ένα τέτοιο γεγονός, όπου και το έλυσε αμέσως μέσα από συζήτηση. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι όλες οι νηπιαγωγοί είχαν στην τάξη τους παιδιά από άλλες 

χώρες. Τέλος καμία δεν έχει διακρίνει προκαταλήψεις και όλες θεωρούν ότι η 

οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση επίλυσης ενός τέτοιου 

προβλήματος. 
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        6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

             Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή να 

δημιουργηθούν συγκρούσεις λόγω ρατσισμού και προκαταλήψεων ανάμεσα 

σε παιδιά νηπιαγωγείου. Η οικογένεια παίζει καταλυτικό ρόλο καθώς είναι 

πρωταρχικός παράγοντας, όπου τα παιδιά εκεί δημιουργούν ένα μέρος της 

προσωπικότητας τους. Μπαίνοντας στο σχολικό περιβάλλον εκδηλώνουν τη 

προσωπικότητα τους αυτή, η οποία όντας ορθά διαμορφωμένη δεν επρόκειτο 

να δημιουργήσει προβλήματα. Ωστόσο, αν προκληθούν συγκρούσεις, είτε 

οφείλεται ένα κομμάτι στην οικογένεια είτε όχι, ο/η νηπιαγωγός οφείλει να 

αντιμετωπίσει αυτή τη κατάσταση με συζήτηση και  με τις δύο τις πλευρές, 

και με το παιδί που προκάλεσε τη σύγκρουση και με το παιδί που τη δέχτηκε, 

καθώς και με τις οικογένειες τους ώστε να λυθεί και να μην επαναληφθεί. 

            ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

            Η Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μπροστά σε μια διαρκή 

εισροή μεταναστών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε μια νέα 

πραγματικότητα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας. Κάποιοι έχουν 

δεχτεί την διαφορετικότητα αυτή με θετική διάθεση, θέλοντας να γνωρίσουν 

τους διαφορετικούς κανόνες, αξίες, ήθη και γενικότερα πολιτισμό των ομάδων 

αυτών. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι που παρόλο που ζουν μέσα σε ένα κόσμο 

διαφορετικότητας όχι μόνο αρνούνται να την δεχτούν και να την σεβαστούν 

αλλά προσπαθούν κιόλας να την συμμορφώσουν μέσα από διαδικασίες 

ομαδοποίησης. Άλλες φορές πάλι οτιδήποτε μοιάζει στα μάτια τους 

διαφορετικό προσπαθούν να το περιθωριοποιήσουν και να το αποκλείσουν. Ο 

κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα φαινόμενο όπου προκαλεί δυσάρεστες 

καταστάσεις σε οποιοδήποτε άτομο τις βιώνει. Ακόμη πιο άσχημα, όμως, το 

φαινόμενο αυτό βιώνεται από τα παιδιά. 

            Ο κοινωνικός αποκλεισμός στο νηπιαγωγείο θα έλεγα ότι συνδέεται στενά με 

την γλώσσα που χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη. Η γλώσσα έχει την δύναμη 

να αποκλείει ή να προκαλεί κοινωνικό αποκλεισμό. Όμως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο αντιμετώπισης καταστάσεων 

περιθωριοποίησης και διάκρισης. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αποτελέσει 

ένα μέσο με το οποίο εν δυνάμει καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού να 
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καταφέρουν τελικά να αποφευχθούν. Προκειμένου  λοιπόν  να εξασφαλίσουν 

όλα τα παιδιά μια θετική σχολική στάση έτσι ώστε στο μέλλον να οδηγηθούν 

και σε μια επιτυχημένη σχολική ζωή είναι αναγκαία η βοήθεια του 

παιδαγωγού. Κρίνεται, δηλαδή, απαραίτητο η νηπιαγωγός μέσα στην τάξη να 

μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα διαφοράς. Κατάλληλα παιδαγωγικά 

εργαλεία μπορούν να αντληθούν από όλα τα γνωστικά αντικείμενα που 

παρουσιάζονται στις αίθουσες του νηπιαγωγείου, και πρώτα-πρώτα από την 

τέχνη. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και άλλες, βιωματικές και 

επικοινωνιακές, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της ισοτιμίας, 

της πολυφωνίας και του σεβασμού στην ατομικότητα του άλλου μέσα στην 

τάξη. 

            Όπως προέκυψε από την έρευνα δεν συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις ανάμεσα 

στα νήπια λόγω ρατσιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Ωστόσο, 

είναι κάτι που υπάρχει και ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει στην επιφάνεια 

και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν οι 

αρνητικές συνέπειες από λανθασμένες συμπεριφορές, με χειρότερη συνέπεια 

την συμβολή στη διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισμού, πρέπει να 

αναπροσαρμοστεί η επικρατούσα πραγματικότητα. Το Ελληνικό νηπιαγωγείο 

πρέπει να ανανεωθεί προκειμένου να εξαλειφθεί ένα μεγάλο μέρος των 

ρατσιστικών συγκρούσεων και κατ’ επέκταση των φαινομένων του  

αποκλεισμού τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη κοινωνία. 
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