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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση και η
καταγραφή των απόψεων μιας ομάδας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τις
έννοιες της πολιτειότητας και της ετερότητας μέσα από τρία στάδια δραστηριοτήτων.
Συγχρόνως, η εργασία πραγματεύεται την σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε
άτομα διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, με βασικούς άξονες τον σεβασμό της
διαφορετικότητας και την αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας. Παράλληλα, γίνεται
μια προσπάθεια προσδιορισμού των εννοιών της ιδιότητας του πολίτη, της
ετερότητας, της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας, ενώ τονίζεται
και η παιδαγωγική κατεύθυνση των συγκεκριμένων εννοιών, μέσω της σχέσης τους
με την εκπαίδευση. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην αναγώριση της πολιτισμικής
ετερότητας

καθώς

και

στην

κατοχύρωση

των

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται επίσης, η ανάγκη της συμβολής κάθε ατόμου για την διαχείριση της
διαφορετικότητας, τόσο στον χώρο του σχολείου, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον, καθώς και η προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε είδους διακρίσεων και
προκαταλήψεων που αναδύονται μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο. Τέλος,
παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι απόψεις των μαθητών, που ανακύπτουν
μέσα από την υλοποίηση τους, από τις οποίες διαπιστώνονται οι στάσεις και οι
πεποιθήσεις που υιοθετούν οι μαθητές για τα άτομα διαφορετικής πολιτισμικής
προέλευσης

Λέξεις

–

Κλειδιά:

πολιτειότητα,

ετερότητα,

πολιτισμική

ταυτότητα,

πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική επίγνωση πολιτισμική
ετερότητα, διαφορετικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα.
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Abstract
The purpose of this dissertation is to investigate and record the views of a group of
primary school students on the concepts of citizenship and diversity through three
stages of activities. At the same time, the thesis deals with the relationship developed
between individuals of different cultural identities, with the basic axes of respecting
diversity and accepting cultural diversity. In addition, an attempt is made to define
the concepts of citizenship, diversity, multiculturalism and interculturalism, while
emphasizing the pedagogical direction of these concepts through their relationship
with education. Great emphasis is placed on the recognition of cultural diversity and
the safeguarding of human rights. It also highlights the need for each person to
contribute to managing diversity both at school and in the wider social environment,
as well as the effort to cofront all sorts of discrimination and prejudices emerging
within a multicultural context. Finally, the pupils' activities and views that arise from
their implementation are presented, which show the attitudes and beliefs that pupils
adopt for people of different cultures.

Key Words: citizenship, diversity, cultural identity, multiculturalism, interculturalism,
intercultural awareness, cultural diversity, diversity, human rights.
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Εισαγωγή
Το είδος της εκπαίδευσης που προφέρει μια κοινωνία στα παιδιά της και
ιδιαίτερα στα παιδιά που προέρχονται από τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, είναι
ο κυριότερος δείκτης του επιπέδου δημοκρατικότητας και δικαιοσύνης της. Η
εκπαίδευση αποτελεί βασικό δικαίωμα όλων των παιδιών, η οποία για να μπορέσει να
συμβάλλει στην εξομάλυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, χρειάζεται
εκτός από την ισότιμη πρόσβαση να εξασφαλίζει και την ισότιμη συμμετοχή κάθε
παιδιού στο σχολείο. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός σχολικού
περιβάλλοντος που θα παρέχει την ίδια ποιοτική εκπαίδευση σε όλους, σε συνάρτηση
με τις προϋποθέσεις που θα κάνουν αποτελεσματική τη μάθηση και τη διδασκαλία
( Coelho, 2007). Τη σύγχρονη εποχή, οι μαθητές δεν έρχονται στο σχολείο απλώς ως
ατομικές υπάρξεις, ως φορείς προσωπικής ταυτότητας, αλλά και ως μέλη
συλλογικοτήτων, ως φορείς κοινωνικών ταυτοτήτων, όπως π.χ. της εθνικής,
εθνοτικής και θρησκευτικής ταυτότητας. Το σχολείο είναι υποχρεωμένο να
αναγνωρίσει το γεγονός της εκπροσώπησης περισσότερων συλλογικοτήτων στο χώρο
του και να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις και ενέργειες, ώστε όλες οι τατυότητες
–δηλαδή η ετερότητα ως καθεστώς- να συνυπάρχουν και να επηρεάζονται αμοιβαία,
χωρίς να δοθεί κάποιο ειδικό προνόμιο ή προτεραιότητα σε κάποια από αυτές. Το
ιδανικό περιβάλλον που οραματίζεται μια τέτοια φιλοσοφία είναι ένα σχολείο το
οποίο ελεύθερα κυκλοφορούν πολιτισμικά στοιχεία με διαφορετική προέλευση, χωρίς
κάποια από αυτά να ευνοούνται ή να εμποδίζονται με ειδικές ρυθμίσεις. Σε ό,τι
αφορά το παιδαγωγικό αποτέλεσμα, στα πλαίσια της ίδιας παραδοχής, το ιδεώδες
προϊόν της αλληλεπίδρασης θα ήταν η διατήρηση όλων των συλλογικών ταυτοτήτων
μέσα στο χρόνο. Η προστασία της ετερότητας είναι αποστολή και υποχρέωση του
σχολείου.
Η έννοια της ετερότητας νοούμενη ως ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών,
κοινωνικών διαφορών και η πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσουν τα
άτομα και οι κοινωνίες, οικοδομούν ένα νέο και μεταβαλλόμενο κοινωνικό κεφάλαιο
μάθησης. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση των χώρων στους
οποίους κινούνται τα άτομα, καθώς και στον ανασχηματισμό των μεθόδων που
χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό έργο. Βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν η ανάδειξη
της συνεργατικής μάθησης και δράσης και η έννοια της διαπολιτισμικότητας, μέσω
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της οποίας οι διαφορές επαναπροσδιορίζονται στη βάση της αποτελεσματικής
επικοινωνίας και μάθησης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται η έννοια της πολυπολιτισμικότητας, η
οποία εντείνεται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη εποχή, αυξάνοντας την
ετερότητα την οποία ο εκπαιδευτικός και η κοινωνία καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Η ζωή σε γλωσσικά και πολιτισμικά ποικίλες κοινότητες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
είναι ενδιαφέρουσα και παρέχει σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό, ατομικό και συλλογικό
επίπεδο,

πολύτιμες ευκαιρίες για πολιτισμικό εμπλουτισμό και παγκόσμια

εκπαίδευση (Coelho, 2007). Η πολυπολιτισμικότητα είναι μια κοινωνική κατάσταση
η οποία προσφέρει την δυνατότητα συνάντησης, αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας
συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ των πολιτισμών. Πυρήνας της συζήτησης για το
πώς τα εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαν να διαχειρίζονται την ετερότητα,
αποτελεί η επιστήμη της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Η επιστήμη αυτή, η οποία
πρόκειται για μια εκπαιδευτικά προσανατολισμένη πολιτισμική επιστήμη, βλέπει το
σχολείο ως ένα θερμοκήπιο πολιτισμικών ταυτοτήτων, ως ένα περιβάλλον
διατήρησης, συντήρησης και αναπαραγωγής πολιτισμικών παραδόσεων (Γκότοβος,
2002). Η έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας δηλώνει τις αξίες, τις στάσεις και τις
συμπεριφορές που εκδηλώνονται από το

φορέα της. Τα αξιώματα

της

διαπολιτισμικής προσέγγισης έχουν να κάνουν με την ισοτιμία των πολιτισμών, τη
θέση για το σεβασμό της διαφορετικότητας, την ενδυνάμωση της ταυτότητας και της
μεταρρύθμισης του σχολείου. Θεμέλιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι μια
εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις και στερότυπα ως προς τον πολιτισμό,
την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, η οποία αντίστοιχα θα δώσει όλα εκείνα τα
εφόδια σε κάθε μαθητή που θα τον καταστήσουν δημοκρατικό πολίτη. Στόχος της
πολυπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη είναι να αντιλαμβάνεται και να σκέφτεται
οικουμενικά με κριτικό πνεύμα και επίσης να μπορεί να αναπτύσσει τις κατάλληλες
δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίζει ευέλικτα και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά
στις νέες κοινωνικές πολιτισμικές συνθήκες (Banks, 2012). Σε μια εποχή όπου
ολοένα και περισσότερο τονίζεται η σημασία των «διαφορετικών» χαρακτηριστικών
ενός ατόμου, παράλληλα αναδεικνύεται και η σημασία της συνεχούς αλληλεπίδρασης
των χαρακτηριστικών αυτών για τη δόμηση της προσωπικότητας και της
ατομικότητας του σύγχρονου πολίτη (Banks, 2012). Στη διαμόρφωση του ενεργού
πολίτη μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά η εκπαίδευση, δημιουργώντας ηθικά
κίνητρα στα άτομα με σκοπό την καλλιέργεια της δημοκρατικής πολιτικής
9

ικανότητας και των δημοκρατικών αξιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προβάλλεται ακόμη η σχέση της
εκπαίδευσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα»,
σημαίνει ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση, πρακτικές και δραστηριότητες που
εξοπλίζουν τους μαθητές με τις δεξιότητες και τις γνώσεις, οι οποίες θα τους
βοηθήσουν στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση του παγκόσμιου πολιτισμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Banks, 2012). Επιπλέον,

καθοριστική σημασία

καταλαμβάνουν παράγοντες όπως η ενδυνάμωση, η προώθηση και η προστασία των
θεμελιωδών ελευθεριών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ανοχής, πόσο μάλλον σε
μια κοινωνία η οποία αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικών πολιτισμικών
στοιχείων ( εθνοτικά, γλωσσικά, θρησκευτικά κ.α.).
Βασικό γνώρισμα, μέσα σε ένα πολύμορφο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της
σύγχρονης εποχής,

αποτελεί η αναγνώριση της ανάγκης να διαμορφωθεί η

πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία, τόσο στο εσωτερικό της κοινωνίας όσο και
στο επίπεδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με τρόπο που θα επιφέρουν οφέλη για όλους
τους πολίτες. Βασικά ζητήματα είναι η ελαχιστοποίηση

του ενδεχόμενου

επικράτησης ενός μονοδιάστατου πολιτισμικού μοντέλου, καθώς και η αποδυνάμωση
ρατσιστικών στάσεων και συμπερφορών (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Στην
εργασία τους οι Γκόβαρης και Ρουσσάκης (2008) παρουσιάζουν ορισμένους
βασικούς στόχους της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
 Διερεύνηση και αναγνώριση των κοινών και των διαφορετικών
πολιτισμικών στοιχείων.
 Οικοδόμηση γνώσεων σχετικά με την ιστορική διάσταση της
πολυπολιτισμικότητας.
 Οικοδόμηση γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες αιτίας

της

πολυπολιτισμικότητας, όπως μετανάστευση.
 Αναγνώριση πολιτισμικών ομοιοτήτων ή πολιτισμικών διαφορών σε
σχέση με τις κοινές ανθρώπινες ανάγκες.
 Οικοδόμηση γνώσεων για τον πλουραλιστικό χαρακτήρα ενός
πολιτισμού.
 Εξοικείωση με μια δυναμική έννοια του πολιτισμού, γνωρίζοντας τις
αλλαγές που επιτελέστηκαν στην κουλτούρα με την πάροδο τοτ
χρόνου.
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Τα στοιχεία που συνθέτοτυν την διαπολιτισμική ικανότητα είναι κοινωνικές
δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, ιδιαίτερα ως προς τις εμπειρίες στιγματισμού και
αποκλεισμού μελών μειονοτητών ομάδων, η αναστοχαστικότητα και η κριτική
διάθεση απέναντι σε «αυτονόητες» πολιτισμικές παραδοχές. Η ανεπαρκής ικανότητα
αναστοχασμού του πολιτισμικού πλαισίου, που επηρεάζει τους προσανατολισμούς
και τις δράσεις μας, ευθύνεται για την στερεοτυπική αντιμετώπιση του
«διαφορετικού» (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων
μιας ομάδας μαθητών, σχετικά με τις έννοιες της πολιτειότητας και ετερότητας. Πολύ
περισσότερο, αποσκοπεί στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης των
μαθητών, στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση τους με την έννοια της ιδιότητας του
πολίτη, καθώς και με αυτό που ονομάζουμε ως «διαφορετικό». Ειδικότερα, η επαφή
με τις δύο εξεταζόμενες έννοιες επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ανακάλυψης της
γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, με βασικά χαρακτηριστικά την συνεργασία,
την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και της ενσυναίσθησης. Θεμελιώδεις
συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αποτέλεσε η πραγματοποίηση
δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλάμβαναν την μελέτη και περιγραφή μιας εικόνας με
διαπολιτισμικό περιεχόμενο, ένα παιχνίδι ρόλων που πραγματοποίησε η ομάδα των
μαθητών, με σκόπο την καταγραφή των απόψεων τους για την έννοια της
διαφορετικότητας,

καθώς

και

ατομικές

συνεντεύξεις

αξιολόγησης

των

δραστηριοτήτων.
Η ερευνητική διαδικασία διαρθρώνεται σε τρία στάδια, σε καθένα από τα
οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να ευαισθητοποιούν για ζητήματα που αφορούν
τις έννοιες της ετερότητας και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Στο πρώτο στάδιο,
κατά τη διάρκεια του οποίου η συμμετέχουσα ομάδα καλείται να περιγράψει μια
εικόνα, επιτυγχάνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των εννοιών της πολιτειότητας,
της ετερότητας, της πολυπολιτισμικότητας και των μορφών της, μέσω της
παρατήρησης και της διερεύνησης των ζητούμενων στοιχείων από τους μαθητές.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται στους μαθητές η εικόνα ενός εικαστικού έργου στο
οποίο απεικονίζονται παιδιά διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, την οποία
καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά, εστιάζοντας στην νοηματική ανάλυση όλων
εκείνων των χαρακτηριστικών που προβάλλονται μέσα από την εικόνα. Καθ΄όλη τη
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διάρκεια της δραστηριότητας καταγράφονται οι απόψεις τους, οι οποίες αναδύονται
μέσα από την παρατήρηση αυτής της απεικόνισης. Στην φάση αυτή οι μαθητές
αναπτύσσουν τις πρώτες τους σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα συναισθήματα
τους για το θέμα που εξετάζουμε. Έπειτα, πραγματοποιείται μια συζήτηση με σκοπό
την εκμαίευση ορισμένων πληροφοριών και εννοιών από τους ίδιους τους μαθητές,
γύρω από τις δύο εξεταζόμενες παραμέτρους, της πολιτειότητας και της ετερότητας.
Στο δεύτερο στάδιο, οι επτά συμμετέχοντες εμπνεόμενοι από την εικόνα που
μελέτησαν, καλούνται να δραματοποιήσουν ένα παιχνίδι ρόλων, το οποίο
πραγματοποιείται έπειτα από συνεργατική δράση μεταξύ της ομάδας και ελεύθερη
επιλογή, τόσο των ρόλων, όσο και του σεναρίου που θα περιλαμβάνει η
δραστηριότητα. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μόνοι τους το σκηνικό, τους
ρόλους και τα λόγια που θα περιλαμβάνει το παιχνίδι, το οποίο αφενός θα πρέπει να
αντανακλά την έννοια της διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας των ανθρώπων,
αφετέρου την αντίδραση των ανθρώπων απέναντι σε ένα άτομο με διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο. Στόχος αυτής της δραστηριότητας, είναι η άντληση
πληροφοριών μέσα από τη σκέψη, τη συμπεριφορά, την λεκτική και εξωλεκτική
επικοινωνία των μαθητών, για το πώς αντιλαμβάνονται και πώς αντιδρούν απέναντι
στην έννοια της διαφορετικότητας. Στο τελευταίο στάδιο της ερευνητικής
διαδικασίας, το οποίο περιλαμβάνει μια ολιγόλεπτη συνένετευξη για καθένα από τα
επτά μέλη της συμμετέχουσας ομάδας, καταγράφονται

οι απόψεις και τα

συναισθήματα των μαθητών, τα οποία προκλήθηκαν μέσα από τις δραστηριότητες
που πραγματοποίησαν.
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Α΄ ΜΕΡΟΣ
1. Ορίζοντας την πολιτειότητα
Πολιτειότητα (citizenship) ορίζεται η ιδιότητα του να είναι κανείς πολίτης,
μια έννοια ιδιαίτερα σημαντική στη δυτική πολιτική φιλοσοφία, η οποία συνδέεται
και με άλλες έννοιες, όπως τη ¨δημοκρατία¨, τα ¨δικαιώματα¨, τις ¨αξίες¨. Παραπέμπει
όμως και σε νοήματα, όπως είναι το κοινό όφελος, το εθνικό συμφέρον, η πολιτική
δράση, η πολιτική αρετή και τα ατομικά συμφέροντα. Είναι μια έννοια πολυσήμαντη
και δύσκολη να αποσαφηνιστεί, καθώς μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Ο
όρος «ιδιότητα του πολίτη» και τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε αυτόν,
προσδιορίζονται με βάση τις αξίες και προτεραιότητες των κοινωνιών, οι οποίες
εξίσου μεταβάλλονται.
Ζούμε σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από βαθιά κοινωνική και
οικολογική κρίση: ανεργία, έξαρση της βίας και του ρατσισμού, κοινωνικός
αποκλεισμός, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. H ανάπτυξη μιας
κοινωνίας πρέπει να βασίζεται στις πολιτισμικές αξίες των ανθρώπων. Θα πρέπει
δηλαδή, να λαμβάνει υπόψη την κουλτούρα, τη γλώσσα και τις αξίες, ως εργαλεία για
την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του
χρόνου και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο μέλλον. Η
ταύτιση της ιδιότητας του πολίτη με την εθνική ιδιότητα του πολίτη συνεπάγεται ότι
η έννοια της ιδιότητας του πολίτη περιέχει δύο κύρια συστατικά στοιχεία, τα έννομα
δικαιώματα (entitlements, τα οποία ενσωματώνουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα)
και το «αίσθημα του ανήκειν» σε μια κοινότητα (belonging). Η ιδιότητα του πολίτη
αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και της κοινής
ταυτότητας μεταξύ των μελών της εθνικής κοινότητας, από την οποία απέρρεαν τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Με την έννοια αυτή, η πορεία προς ένα βιώσιμο
μέλλον, θίγει καθιερωμένα πρότυπα σχέσεων εξουσίας, θέματα κοινωνικής ισότητας,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαχείριση της ετερότητας. Η έννοια του πολιτικού
γραμματισμού σχετίζεται άμεσα με την διαδικασία της πολιτικής κοινωνικοποίησης,
η οποία κατά την Καλογιαννάκη (2003) στο Δερτούζου (2015), «συνδέεται με τη
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μεταβίβαση πολιτικών αξιών, τη διαμόρφωση πολιτικών στάσεων, την επεξεργασία
ιδεών και πεποιθήσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση συμβόλων και
κανόνων με βάση τις οποίες συγκροτείται στη συνέχεια η πολιτική ταυτότητα,
διαμορφώνεται η πολιτική συνείδηση και εκδηλώνεται η πολιτική συμπεριφορά».
Μια τέτοια θεώρηση απαιτεί στην ουσία μια αναδόμηση εκείνων των διδακτικών
στρατηγικών, που φέρουν αλλαγές στο σύστημα αξιών, στις στάσεις, στον τρόπο
ζωής των ατόμων και της κοινωνίας και στον επαναπροσδιορισμό της πολυδιάστατης
ιδιότητας του πολίτη. Η νέα θεώρηση της ιδιότητας του πολίτη περιλαμβάνει μια
ολιστική προσέγγιση, «η οποία κινείται συνεχώς ανάμεσα σε μια προσωπική-ατομική
διάσταση και σε μια υπερεθνική – οικουμενική - παγκόσμια διάσταση. Ανάμεσα στα
δύο αυτά παρεμβάλλονται: η οικογένεια, η τοπική κοινωνία, η εθνική και η ευρύτερη
κοινότητα» (Καρακατσάνη, 2004 στο Μπάλιας & συν., 2008). Παρεμβάλλεται επίσης
και το σχολείο το οποίο οφείλει να συμβάλλει στην οικοδόμηση του ενεργού πολίτη,
ενός πολίτη που σκέφτεται οικουμενικά και δρα τοπικά.
Η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον,
βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση τόσο και με την κατανόηση του εαυτού του και
την αποδοχή του «άλλου», όσο και με την ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται και να
δρα κριτικά. Η σύγχρονη εποχή καθιστά επιτακτική την ανάγκη καλλιέργειας και
ανάπτυξης των μαθητών, ιδιαίτερα της κριτικής αναστοχαστικής σκέψης τους, καθώς
και των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο η εκπαίδευση αποσκοπεί
στην ανάπτυξη της ικανότητας των ατόμων να χειρίζονται ζητήματα περιβάλλοντος
και ανάπτυξης πολιτισμικής ετερότητας, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στις
κοινωνικές αλλαγές και στις διαδικασίες που αυτές περιλαμβάνουν. Η εκπαίδευση
παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια με τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης
για το πώς βλέπουμε τους «άλλους», προσεγγίζοντας τους και αναπτύσσοντας μαζί
τους μια σχέση αλληλεγγύης και σεβασμού. Η γνώση και η κατανόηση, μέσω της
κριτικής σκέψης, των άλλων πολιτισμών και των κοινών προβλημάτων της
παγκόσμιας κοινωνίας θα οδηγήσει τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες
στην αυτογνωσία, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την διαπίστωση της
πολυπλοκότητας των προβλημάτων και της διαφορετικότητας των «άλλων». Η
εκπαίδευση για να προετοιμάσει τον «ενεργό πολίτη», οδηγεί το άτομο στην
αποδέσμευση από τις στατικές κοινωνικές και πολιτισμικές δομές, προωθεί την
ενεργή συμμετοχή και δράση, καθώς και την ανάπτυξη μιας κριτικής θεώρησης και
επανεξέτασης των αρχών και αξιών του πολιτισμικού πλαισίου του ατόμου. Βέβαια, η
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παραπάνω αντίληψη, προκειμένου να επιτευχθεί, θα πρέπει να συνοδεύεται και από
τις αντίστοιχες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές. Με λίγα λόγια η διαδικασία της
μάθησης περιλαμβάνει α) την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη δική τους μάθηση,
β) την αναγνώριση και την αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας, γ) την
αποδοχή του περιεχομένου του μαθήματος ως μέρος σκέψης και της γλώσσας των
συμμετεχόντων μαθητών, δ) την ενθάρρυνση αναστοχαστικών συζητήσεων και ε) την
επικέντρωση της διαδικασίας στο μαθησιακό ερευνητικό σχήμα δράση –
αναστοχασμός – δράση.
Συνεπώς η μάθηση δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία κοινωνικοποίησης,
προσαρμογής ή συμμόρφωσης του μαθητή, αλλά πολύ περισσότερο του παρέχει τις
δυνατότητες εκείνες που τον καθιστούν ικανό να σκέφεται και να δρα κριτικά στην
κοινωνία όπου εντάσσεται. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη διερεύνησης και
αξιολόγησης των καθιερωμένων κοινωνικών προτύπων από τους ίδιους τους μαθητές
και οικοδόμηση ενναλακτικών προοπτικών (Κωστούλα - Μακράκη & Μακράκης,
2006). Η εκπαίδευση οφείλει να βοηθήσει το άτομο να συμμετέχει ενεργά στα
εκπαιδευτικά και κοινωνικά δρώμενα, εφοδιάζοντας το με τα απαραίτητα γνωστικά
εργαλεία, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει οικουμενικά προβλήματα μέσα από μια
κριτικο-εποικοδομιστική και διαλεκτική διάσταση (Μακράκης, 1996, 2000).
Προϋπόθεση για την επίτευξη της παραπάνω πρότασης αποτελεί η σύνδεση θεωρίας
και πράξης, σχολείου και κοινωνίας. Η σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας και του
περιεχομένου της μάθησης με τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο, προϋποθέτει την
ανάπτυξη της αυτονομίας, της υπευθυνότητας, αλλά και της ικανότητας των μαθητών
να θέτουν στόχους και να αποδίδουν νοήματα στις δικές τους δραστηριότητες κατά
την μαθησιακή διαδικασία. Η διδασκαλία δεν συνιστά μια αποπολιτικοποιημένη
διαδικασία, αλλά προωθεί τον πολιτικό γραμματισμό με τον οποίο μπορούμε να
αναπτύξουμε

την

ανεκτικότητα,

τον

σεβασμό

στη

διαφορετικότητα,

την

ενσυναίσθηση, την ευαισθησία, την αλληλεγγύη, καθώς και την ικανότητα
σχηματισμού ανεξάρτητης κρίσης, χαρακτηριστικά τα οποία είναι συνυφασμένα με
την έννοια του ενεργού και υπέυθυνου πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλεται η
ανάγκη δημιουργίας περιβαλλόντων μάθησης, μέσα από τα οποία οι σημερινοί
μαθητές και αυριανοί πολίτες θα:
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 Αναπτύσσουν κριτήρια μέσα από τα οποία καθορίζουν και διατηρούν την
πολιτισμική τους κληρονομιά.
 Διακρίνουν αξίες και στρατηγικές για την ανάπτυξη αρχών στις τοπικές
κοινωνίες.
 Έχουν την δυνατότητα να συναποφασίζουν για την οργάνωση της
διδασκαλίας και μάθησης τους.
 Κοινωνικοποιούνται με τρόπους μάθησης, μέσα από τους οποίους θα
μαθαίνουν να συμμετέχουν με υπευθυνότητα στη λήψη προσωπικών και
συλλογικών αποφάσεων.
 Έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν δραστηριότητες που ενθαρρύνουν
την ισότιμη συμμετοχή, το συνεργατικό πνεύμα, την ομαδικότητα και τη
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 Αποκτούν πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι
θεώρησης, ερμηνείας και επίλυσης των προβλημάτων που πραγματεύονται
( Κωστούλα - Μακράκη & Μακράκης, 2006).
Τα σύγχρονα έθνη – κράτη και η εθνική ταυτότητα διαμορφώθηκαν μέσα από
πολυδιάστατες διεργασίες με επίκεντρο την εκπαίδευση, η οποία κατά την
φιλελεύθερη παράδοση υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία οικοδόμησης
του έθνους κράτους και βασικό μέσο για την επίτευξη της πολιτικής ισότητας, αλλά
και του μετριασμού των κοινωνικών ανισοτήτων στο πλαίσιο της ισότητας των
εκπαιδευτικών ευκαιριών. Είναι γεγονός ότι στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές
δημοκρατικές κοινωνίες, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται στις μειονότητες
απέχουν από το οικουμενικό ιδεώδες της ιδιότητας του πολίτη (Gamarnikow & Green
στο Μπάλιας & συν., 2008). Ωστόσο, μια πραγματικά δημοκρατική εκπαίδευση
οφείλει να προσφέρει σε όλα τα μέλη της χωρίς διάκριση τις δυνατότητες και τα μέσα
που θα καταστήσουν δυνατή την αυτονομία και τον αυτοσεβασμό τους, παράγοντες
χωρίς τους οποίους τα φιλελεύθερα και δημοκρατικά δικαιώματα δεν έχουν νόημα
(Wellmer, 1997 στο Μπάλιας & συν., 2008). Η εκπαίδευση οφείλει να προσαρμοστεί
στις συνθήκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και να απαντήσει στα δημοκρατικά
αιτήματα για ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα στη βάση της δημοκρατικής αρχής
της ισότητας και της ελευθερίας όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την ταυτότητα
τους. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργεί τον αμοιβαίο σεβασμό, την ιδέα της ανοχής και
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την αναγνώριση όλων των πολιτισμικών ταυτοτήτων στη βάση του οικουμενικού
ανθρωπισμού.
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1.1. Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη
Ως «πολιτικό εγώ» ορίζεται εκείνη η πλευρά του εαυτού, η οποία εμπλέκεται
σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Σε κάποιο βαθμό όλοι οι άνθρωποι εκδηλώνουν
αυτή την πλευρά του εαυτού τους. Η διαμόρφωση του «πολιτικού εγώ» απαιτεί
κατανόηση, ανατροφή

και

υποστήριξη, ενώ υπογραμμίζει κάποια

βασικά

χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν το «πολιτικό εγώ». Με λίγα λόγια το
«πολιτικό εγώ»:
 Αναζητά την έκφραση του σε ένα δημόσιο χώρο, όπου πολλοί συνυπάρχουν
και ο οποίος είναι ανοιχτός για όλους.
 Εισέρχεται στο δημόσιο χώρο, ώστε να συνδεθεί με τους άλλους μέσω του
λόγου και της πράξης. Η πολιτική δραστηριότητα ορίζεται ως ένα σύνολο
ανθρώπων που συνδιαλέγονται και δρουν μαζί δημόσια.
 Εστιάζει σε ζητήματα ή προβλήματα με δημόσιο χαρακτήρα, με απώτερο
σκοπό την παραγωγή ενός δημόσιου αγαθού.
 Αναγνωρίζει τις εσωτερικές πολιτικές αξίες στο άτομο. Η εμπλοκή του
ατόμου σε πολιτικές δραστηριότητες προκαλεί μια αίσθηση αξίας,
αποτελεσματικότητας και ευτυχίας.
 Επεξεργάζεται τις πεποιθήσεις και αναδεικνύει τις απόψεις των άλλων
ατόμων, συνυπολογίζει τις συνέπειες ενδεχόμενων δράσεων και στοχεύει στη
γνώση και στη δικαιοσύνη.
 Πραγματοποιώντας σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να οδηγήσει
στην καλλιέργεια μιας πλήρης και ολοκληρωμένης ανθρώπινης ύπαρξης.
Τα παραπάνω χαρακτηριτικά περιγράφουν ορισμένες αντιλήψεις, στάσεις και
πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία σχετίζονται με την πολιτική πραγματικότητα. Οι
πολιτικές στάσεις είναι κοινωνικές στάσεις με μια ιδιαίτερη σημασία για την
κοινωνική πραγματικότητα. Αυτές δεν είναι αμετάβλητες μέσα στον χρόνο, αντιθέτως
επηρεάζονται από τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και υπόκεινται τις ανάλογες
μεταβολές.
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Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι, σύμφωνα με τον νόμο, πολίτες
του ενός ή του άλλου εθνικού κράτους και αυτό τους κάνει δικαιούχους
συγκεκριμένων δικαιωμάτων και προνομίων. Όντας κανείς πολίτης, έχει επίσης
συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις, τις οποίες το κράτος με τη σειρά του
αξιώνει από τους πολίτες της δικαιοδοσίας του. Έτσι, οι πολίτες εκπληρώνουν
συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς το κράτος και ανταποδοτικά μπορούν να αξιώνουν
προστασία των ζωτικών συμφερόντων τους.
Η ιδέα της πολιτότητας είναι αντικείμενο συζήτησης εδώ και χιλιάδες χρόνια
και υπάρχουν αρκετές έννοιες σχετικά με το τί ακριβώς σημαίνει. Η νομική έννοια
της ιδιότητας του πολίτη φαίνεται σχετικά απλή, καθώς συνδέεται κανονικά με ένα
έθνος – κράτος και προσδιορίζεται από τους νόμους του κράτους αυτού. Αυτός είναι
πιθανά ο λόγος, για τον οποίο είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι η ιδιότητα του
πολίτη συνδέεται άμεσα με την ιδέα του πατριωτισμού: «καλός πολίτης» σημαίνει
συχνά «καλός πατριώτης». Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη έχει, ωστόσο,
περισσότερα εννοιολογικά επίπεδα, όπως μπορούμε να δούμε από τις ιστορικές
απαρχές της ιδέας, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω.
Τόσο τα δικαιώματα όσο και οι υποχρεώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό
κομμάτι της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη ήδη από τον πρώτο καιρό. Αναμένεται
από τους πολίτες να έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και από την άλλη να επιτελούν
συγκεκριμένα καθήκοντα. Είναι αυτά τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που έχουν
κατά νου οι άνθρωποι, όταν γίνεται λόγος για το τί θα έπρεπε να είναι οι πολίτες ή
πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται. Ωστόσο, αν αυτή η έννοια δίνει την εντύπωση
της ελευθερίας και αξιοπρέπειας των πολιτών ως ατόμων, τότε είναι σημαντικό να
γνωρίζει κανείς ότι τα όρια αυτά προκύπτουν ως άμεση απόρροια της θεωρίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο η επιθυμία να οικοδομήσουμε κοινωνίες, οι οποίες
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, είναι αυτή που αναθέτει
ευθύνες σε όλους μας ως πολίτες.
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Υπάρχουν δύο άμεσες συνδέσεις ανάμεσα στις ευθύνες που απορρέουν από την
«ιδιότητα του πολίτη» και τη θεωρία των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
1.

Το γεγονός ότι κάθε άτομο κατέχει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα δε
δίνει σε κανέναν την άδεια να συμπεριφέρεται όπως θα ήθελε. Του επιτρέπει
να το κάνει μόνο στον βαθμό που αυτό δεν προσκρούει στα ανθρώπινα
δικαιώματα άλλων ατόμων. Έτσι, κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε για την
«καλή» ιδιότητα του πολίτη, είναι ότι προϋποθέτει από πλευράς των πολιτών
σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων.

2.

Η δεύτερη σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορά στον τρόπο με
τον οποίο η έννοια της ιδιότητας του πολίτη είναι ουσιαστικά συνδεδεμένη με
την ιδιότητα του μέλους της κοινωνίας. «Πολίτης», σημαίνει πολλά
περισσότερα από κάτοικος μιας συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής. Ουσιαστικά
σημαίνει ένα μέλος της κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε αυτή την περιοχή, κι
έτσι επιθυμώντας να οικοδομήσουμε κοινωνίες που να σέβονται τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τότε αυτό θέτει έναν ακόμη περιορισμό στον τρόπο με τον οποίο
τα άτομα σε μια κοινωνία θα πρέπει να συμπεριφέρονται.
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2. Ιδιότητα του πολίτη στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες &
εκπαίδευση
2.1. Πολυπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ιδιότητα του πολίτη

Η πολυπολιτισμικότητα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στις δυτικές χώρες
από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα. Ο όρος αναφέρεται στη δημόσια αποδοχή των
μεταναστευτικών και μειονοτικών ομάδων ως διακριτές κοινότητες που διαφέρουν
από τον πλειοψηφικό πληθυσμό ως προς τη γλώσσα, την κουλτούρα και την
κοινωνική συμπεριφορά και που συχνά έχουν τις δικές τους ενώσεις και τη δική τους
κοινωνική υποδομή. Η πολυπολιτισμικότητα υπονοεί ότι τα μέλη τέτοιων ομάδων
πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας, χωρίς να
απαιτείται από αυτά να παραχωρήσουν την διαφορετικότητα τους, παρόλο που
συνήθως υπάρχει μια προσδοκία συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες βασικές αξίες. Η
αναγνώριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας σημαίνει ότι τόσο ο πλειονοτικός
πληθυσμός όσο και οι διάφορες μειονότητες πρέπει να αποδεχθούν ότι η κοινωνία δεν
είναι μονοπολιτισμική, αλλά αντίθετα αποτελείται από ομάδες με διαφορετικές
γλώσσες, θρησκείες, πολιτισμικές αξίες και πρακτικές.
Η ιδιότητα του πολίτη κατέχει κεντρική θέση στον κοινωνικό ρόλο και την
ταυτότητα ενός ατόμου στον σύγχρονο κόσμο, καθώς υπονοεί την ιδιότητα του
μέλους όχι σε κάποια υποθετική παγκόσμια κοινωνία αλλά σε ένα συγκεκριμένο
έθνος – κράτος, το οποίο παραμένει το κύριο πεδίο πολιτικής νομιμοποίησης και
δημοσίου λόγου. Η εξέλιξη της ιδιότητας του πολίτη αφορά ένα σύστημα αστικών,
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για όλα τα μέλη της κοινωνίας, το οποίο
αποσκοπεί στην οικονομική και κοινωνική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως τάξης, φύλου
ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Βασικός ρόλος του κράτους είναι η
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για συμμετοχή των πολιτών. Σε αυτή την
προσέγγιση καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση, μέσα από την οποία τα
άτομα καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις βασικές πολιτισμικές ικανότητες που
χρειάζονται για να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία, καθώς και τις
εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους δίνουν την δυνατότητα ανοδικής κοινωνικής
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κινητικότητας στη βάση της ατομικής ικανότητας.
Η ολοένα αυξανόμενη φυλετική, εθνοτική, πολιτισμική και γλωσσική
διαφορετικότητα σε έθνη – κράτη σε όλο τον κόσμο, καθώς και η αναγνώριση και
νομιμοποίηση της διαφορετικότητας, ωθούν τους παιδαγωγούς να αναλογιστούν εκ
νέου το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην ιδιότητα του πολίτη. Ως «πολίτης» μπορεί να
οριστεί ένας «ντόπιος ή πολιτογραφημένο μέλος ενός κράτους ή έθνους που οφείλει
αφοσίωση στην κυβέρνηση του και έχει το δικαίωμα προστασίας της (στο Banks,
2012). Η ιδιότητα του πολίτη, ορίζεται ως την «κατάσταση κατά την οποία
περιβάλλεται κάποιος με τα δικαιώματα, τα προνόμα και τις υποχρεώσεις ενός
πολίτη». Πολλοί ακαδημαϊκοί αναφέρουν ότι οι πολίτες μέσα στα δημοκρατικά
πολυποτισμικά έθνη – κράτη υιοθετούν τα υπερπροβαλλόμενα ιδανικά του έθνους –
κράτους, όπως τη δικαιοσύνη και την ισότητα, είναι αφοσιωμένοι στη διατήρηση και
διαιώνιση αυτών των ιδανικών, και είναι διατεθειμένοι και ικανοί να αναλάβουν
δράση, ώστε να συμβάλλουν στο κλείσιμο του χάσματος ανάμεσα στα δημοκρατικά
ιδανικά του έθνους τους και σε πρακτικές που παραβιάζουν αυτά τα ιδανικά, όπως
την κοινωνική, φυλετική, πολιτισμική και οικονομική ανισότητα.
Συνεπώς, σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης στην ιδιότητα του πολίτη σε
μια δημοκρατική πολυπολιτισμική κοινωνία είναι να βοηθήσει τους μαθητές να
αποκτήσουν τη γνώση, τις στάσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη λήψη
αναστοχαστικών αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων για να κάνουν τα έθνη –
κράτη τους πιο δημοκρατικά και δίκαια (Banks, 1997 στο Banks, 2012). Οι μαθητές
προκειμένου να είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις ως ενεργοί πολίτες, χρειάζεται
να κατακτήσουν τη γνώση των κοινωνικών επιστημών, να αποσαφηνίσουν τις ηθικές
δεσμεύσεις τους, να προσδιορίσουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης και να δράσουν
με τρόπους που να συνδέονται με τις δημοκρατικές αξίες (Banks & Banks, με Clegg,
1999 στο Banks, 2012). Η εκπαίδευση οφείλει να διδάξει την ανοχή και την
αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών, με απώτερο σκοπό οι αυριανοί πολίτες μιας
δημοκρατικής κοινωνίας να είναι ικανοί να εργάζονται για την βελτίωση ολόκληρης
της κοινωνίας και όχι μόνο για τα δικαιώματα της συγκεκριμένης φυλετικής,
κοινωνικής ή πολιτισμικής ομάδας τους. Σύμφωνα με το έργο ορισμένων
ακαδημαϊκών, πρέπει να σκεφτούμε εκ νέου την εκπαίδευση στην αγωγή του πολίτη
και να οραματιστούμε ένα είδος πολιτικής αγωγής που θα προετοιμάζει τους μαθητές
να λειτουργήσουν

τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών συνόρων. Λόγω της

παγκοσμιοποίησης και του μεγάλου αριθμού πολιτών παγκοσμίως που περνούν ένα
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μέρος της ζωής τους σε διαφορετικά έθνη – κράτη, οι παιδαγωγοί που διδάσκουν την
Αγωγή του Πολίτη πρέπει να συλλάβουν τρόπους για να εκπαιδεύσουν τους πολίτες
ώστε να λειτουργούν σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται από την παγκόσμια
μετανάστευση (Martin & Widgren, 2002, Sassen, 1998 στο Banks, 2012). Η
εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη μπορεί να βοηθήσει μαθητές από διαφορετικές
πολιτισμικές, φυλετικές, εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές ομάδες να
κατανοήσουν και να εξετάσουν κριτικά τις πολιτισμικές τους ταυτίσεις και
προσκολλήσεις. Επιπλέον, μπορεί να δώσει στους μαθητές την ευχέρεια να
διατηρήσουν τους πολιτισμικούς τους δεσμούς, καθώς και να υιοθετήσουν κι άλλες
κουλτούρες και ταυτότητες. Παράλληλα, αποκτούν τις στάσεις, τη γνώση και τις
δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν σε πολιτισμικές ταυτότητες
διαφορετικές από τις δικές τους, μέσα στην εθνική κουλτούρα και κοινότητα, καθώς
και μέσα στην παγκόσμια κοινότητα. Τα μαθήματα και τα προγράμματα εκπαίδευσης
που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν
μια λεπτή ισορροπία πολιτισμικών, εθνικών και παγκόσμιων ταυτίσεων και
προσκολλήσεων. Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ζωή στις πολιτισμικές
κοινότητες και το έθνος επηρεάζει άλλα έθνη και τη σαφή επιρροή που τα διεθνή
γεγονότα έχουν στις καθημερινές τους ζωές. Η ιδιότητα του πολίτη καθίσταται μια
έννοια συλλογική, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή στην κοινότητα, καθώς
«πολίτης» είναι εκείνος που παλεύει, κατακτά, συμμετέχει, ενστερνίζεται,
υπερασπίζεται, εκφράζει την πίστη και την αφοσίωση του σε αυτό που του ανήκει,
όχι μόνο ατομικά, αλλά και συλλογικά. Η ιδιότητα του πολίτη δεν περιορίζεται μόνο
σε μια νομική κατάσταση, δηλαδή σε ένα σύνολο που εξασφαλίζει στο άτομο μια
σειρά δικαιωμάτων, αλλά εμπεριέχει και την έννοια της ταυτότητας ή αλλιώς την
έννοια του ανήκειν σε μια πολιτική κοινότητα. Η ιδέα του ενεργού πολίτη είναι
συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναγνώριση της οικουμενικότητας
τους. Μέσα σε όλα τα παραπάνω η εκπαίδευση καλείται να παίξει κεντρικό ρόλο
στην προώθηση των ιδεωδών του δημοκρατικού ανθρωπισμού.
Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αναπτύξει στο άτομο τις
δεξιότητες που θα χρειαστεί στο μέλλον, τις συνεχώς εξελισσόμενες γνώσεις, αλλά
κυρίως τον τρόπο που θα αποκτήσει τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού, που
συνίσταται τον σεβασμό, την ισότητα, την δημοκρατία, την αξιοπρέπεια. Η
εκπαίδευση στον 21ο αιώνα βασίζεται πάνω σε άξονες που αφορούν με λίγα λόγια τα
εξής: μαθαίνω πώς να μαθαίνω, μαθαίνω πώς να ενεργώ, μαθαίνω πώς να υπάρχω
23

και μαθαίνω πώς να συμβιώνω με τους άλλους, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις
συνθήκες της εποχής μας, η οποία χαρακτηρίζεται από νέους τρόπους επικοινωνίας
και διάδοσης των γνώσεων.
Σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι παιδαγωγοί είναι να οικοδομηθεί
μια εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη, η οποία θα βοηθά στην καλλιέργεια ενός
δίκαιου και ενταξιακού πλουραλιστικού έθνους – κράτους, το οποίο θα
αντιλαμβάνονται ως νομιμοποιημένο όλοι οι μαθητές και οι ομάδες. Οι μαθητές θα
πρέπει να είναι ικανοί να διερευνούν, να αποκαλύπτουν και να κατανοούν την
κοινοτική και πολιτισμική γνώση που φέρνουν στο σχολείο και να αντιλαμβάνονται
οτι μοιάζει αλλά και διαφέρει από τις γνώσεις που κάποιοι άλλοι μαθητές φέρνουν
στο σχολείο. Η δημοκρατική εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη οφείλει να
αντανακλά τις σύνθετες εθνικές ταυτότητες που αναδύονται σε έθνη – κράτη ανά την
υφήλιο, οι οποίες αντανακλούν αντίστοιχα την αυξανόμενη διαφορετικότητα εντός
τους. Το μάθημα της Αγωγής του Πολίτη θα πρέπει να εστιάζει σε ένα περιεχόμενο
συμβατό προς το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, που θα προωθεί την εθνική ταυτότητα
ενώ ταυτόχρονα θα αντανακλά τις διαφορετικές κουλτούρες μέσα στο έθνος –
κράτος. Επιπλέον, αναγκαίο είναι να αναπτυχθούν κοινωνικοί χώροι διαπολιτισμικής
επικοινωνίας και κατανόησης, να προσαρμοστούν θεσμικές δομές και πρακτικές με
σκοπό να αφαιρεθούν οι πολιτισμικές προκαταλήψεις. Η προϋπόθεση μιας
συνεκτικής και και ειρηνικής κοινωνίας είναι η αμοιβαία αποδοχή και ο σεβασμός,
κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί στην πράξη, διότι υπάρχει μεγάλη
διαφορετικότητα σε σχέση με τις αξίες και τα στιλ ζωής σε όλες τις ομάδες.
Η διάσταση της κοινωνικής ισότητας στην πολυπολιτισμικότητα απαιτεί τη
δράση του κράτους, για να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη των εθνοτικών μειονοτήτων
έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους τους στίβους της κοινωνίας. Η κρατική
δράση μπορεί με τα κατάλληλα μέτρα να συμβάλλει στην καταπολέμηση των
διακρίσεων και του ρατσισμού και στην αύξηση των ικανοτήτων και των ευκαιριών
συμμετοχής των μελών των μειονοτήτων. Είναι σαφές ότι και η διάσταση της
πολιτισμικής αναγνώρισης και η διάσταση της πολυπολιτισμικότητας απαιτούν
θεσμική μεταβολή σε πολλές πτυχές της κοινωνίας. Η κρατική ηγεσία μπορεί να
συμβάλλει στην εισαγωγή τέτοιων διαδικασιών, αλλά εξίσου σημαντικός είναι και ο
ενεργός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει μια
μεταβολή στάσεων και μια διαδικασία επανεκτίμησης της εθνικής κουλτούρας. Η
πολυπολιτισμικότητα σημαίνει την εγκατάλειψη του μύθου των ομοιογενών και
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μονοπολιτισμικών εθνών – κρατών. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος ελέγχου της
διαφοράς εντός του πλαισίου του έθνους – κράτους, επειδή δεν αμφισβητεί την
εδαφική αρχή. Ουσιαστικά, υποθέτει ότι η μετανάστευση θα οδηγήσει σε μόνιμη
εγκατάσταση και στη γέννηση δεύτερης και επόμενων γενεών, που θα είναι και
πολίτες και υπήκοοι, δηλαδή θα ανήκουν στην κυρίαρχη ομάδα τόσο πολιτικά όσο
και πολιτισμικά. Άρα, η πολυπολιτισμικότητα διατηρεί την ιδέα ενός πρωτογενούς
αισθήματος του ανήκειν σε μία μόνο κοινωνία και μιας αφοσίωσης σε ένα μόνο έθνος
– κράτος.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν βασικούς άξονες στο πλαίσιο των
διαδικασιών συγκρότησης μιας κοινωνικά συνεκτικής κοινότητας. Ένας από τους
βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της δυναμικής του ατόμου, η
οποία αδιαμφισβήτητα θα οδηγήσει στην συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική,
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. Η προώθηση της ιδιότητας του ενεργού
πολίτη βρίσκεται βρίσκεται στο επίκεντρο των θεμελιωδών ζητημάτων του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ο ενεργός πολίτης αποτελεί προτεραιότητα και βασικό
άξονα μιας σειράς δράσεων. Για παράδειγμα, κάθε δράση που αναπτύσσεται στους
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί πολύτιμο μέσο για την
προώθηση της συμμετοχής μέσα στο πλαίσιο της πολυμορφίας των πολιτισμών και
κοινωνιών. Μια ολόκληρη σειρά προγραμμάτων δράσης στην εκπαίδευση
λειτούργησαν και λειτουργούν ως πλαίσιο καλλιέργειας και διαμόρφωσης της
ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία επιδιώκουν να
δώσουν έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης των μαθητών όλων των
ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την αίσθηση
του συνανήκειν στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και ενισχύοντας την συνειδητοποίηση
της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Παράλληλα, λαμβάνουν χώρα ανταλλαγές
μαθητών και φοιτητών εστιάζοντας έτσι στις πολυπολιτισμικές πτυχές, ενώ
σημαντικός στόχος παραμένει η στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας των παιδιών
των μεταναστών και των μειονοτικών ομάδων. Τέτοια προγράμματα προσφέρουν
σημαντική βοήθεια στην εξοικείωση με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη,
συμβάλλοντας επίσης καθοριστικά στην αναγνώριση της σημασίας της ευρωπαϊκής
της διάστασης.
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Βέβαια, παραδόσεις και προσεγγίσεις της έννοιας του πολίτη διαφέρουν στον
ευρωπαϊκό χώρο. Παρά τις όποιες διαφορές όμως, η βασική ιδέα του δημοκρατικού
πολίτη στις μοντέρνες κοινωνίες έγκειται στο γεγονός ότι η ενεργή συμμετοχή και η
αφοσίωση του ατόμου σε μια κοινότητα που έχει το ίδιο επιλέξει ενθαρρύνουν την
απόκτηση γνώσεων και υπευθυνότητας, καθώς και την οικοδόμηση της αίσθησης της
κοινής ταυτότητας και κοινού πολιτισμού. Η άσκηση της ενεργούς υπηκοότητας
διασφαλίζεται από την ύπαρξη ενός δικτύου αστικών, κοινωνικών και πολιτικών
ομάδων που συναντώνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Αξίζει να τονίσουμε πως από μόνη της η ύπαρξη του δικαιώματος συμμετοχής
στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή δεν οδηγεί αυτόματα και στην άσκηση
του εν λόγω δικαιώματος. Επιπλέον, κυριαρχεί και το γεγονός της διάστασης
απόψεων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται
την ενεργή συμμετοχή. Η αρχή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη αναφέρεται στην
αίσθηση της ιδιαίτερης σύνδεσης που διακατέχει τόσο τα μεμονωμένα άτομα, όσο και
τις κοινωνικές ομάδες με τις κοινωνίες και τις κοινότητες όπου θεωρητικά ανήκουν.
Συνεπώς η αρχή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και με ζητήματα ταυτότητας και αξιών.
Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι χρειάζονται μια βάση πληροφοριών και γνώσης πάνω στην
οποία θα οικοδομήσουν τη δράση τους (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα παραπάνω συνεπάγονται μια πιο ολιστική αρχή της
ιδιότητας του ενεργού πολίτη, που θα συνάδει με τη μοντέρνα ευρωπαϊκή κοινωνία, η
οποία μπορεί να εμπεριέχει νομικά, πολιτικά και κοινωνικά στοιχεία, καθώς επίσης
και να ενσωματώνει διαφορετικές αξίες και ταυτότητες. Αυτή η πολυπλοκότητα και η
ρευστότητα διευκολύνουν τη διατήρηση μιας κοινωνικής συνοχής (στο Γκόβαρης &
Ρουσσάκης, 2008).
Η οικοδόμηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη μπορεί να ορισθεί ως μια
διαδικασία κατά την οποία τα άτομα τυγχάνουν ευκαιριών – σε γνωστικό,
συναισθηματικό και πραγματικό επίπεδο – με σκοπό να ενισχύσουν και να
ανανεώσουν τις δεξιότητες της ενσυνείδητης συμμετοχής στα κοινά. Είναι σαφές ότι
η παγκοσμιοποίηση δεν συνίσταται μόνο στην οικονομική, εμπορευματική και
εργασιακή της σημασία, αλλά αφορά και τον μετασχηματισμό του χώρου και του
τρόπου του βίου μας, που εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η παγκοσμιοποίηση έχει προκαλέσει μια διαρκώς αυξανόμενη
πολιτισμική και εθνική διαφοροποίηση που οδήγησε στην αποδυνάμωση των εθνικών
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ταυτοτήτων, οι οποίες ήταν θεμελιωμένες στην παραδοσιακή εθνική ομοιογένεια.
Επιπλέον, φαινόμενα όπως η μετανάστευση, έχουν αλλάξει το επίπεδο της
κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Παράλληλα, οι αλλαγές
που εντοπίζονται στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, έχει μετασχηματίσει έννοιες όπως η κρατική κυριαρχία, η εθνικότητα
και η ιδιότητα του πολίτη. Ωστόσο, στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης
και της πολυπολιτισμικότητας, το εθνικό μοντέλο που στηρίζεται στο φυλετικό /
πολιτισμικό μοντέλο θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε πολιτικό / εθνικό μοντέλο, το
οποίο δίνει έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και την ίση και ελεύθερη άσκηση
άσκηση της ιδιότητας του πολίτη. Με αυτό τον τρόπο δίνεται μια ευκαιρία διανόησης
σχετικά με τις προϋποθέσεις συνύπαρξης και ουσιαστικής συμμετοχής στο ίδιο
πολιτικό σύστημα ατόμων και ομάδων διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων.
Κάτω από τις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, η ιδιότητα του
πολίτη διαμορφώνεται στη βάση μιας νέας διάστασης περισσότερο οικουμενικής και
διεθνικής. Τα νέα παγκόσμια προβλήματα που προκύπτουν απαιτούν έναν πιο
διευρυμένο ρόλο του πολίτη, που συνίσταται σε μια ολιστική προσέγγιση, η οποία
κινείται σε μια προσωπική – ατομική διάσταση και σε μια υπερεθνική – οικουμενική
– παγκόσμια διάσταση. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν
την

την οικογένεια, την τοπική κοινωνία, την εθνική και ευρύτερη κοινότητα.

Άλλωστε, οι ευκαιρίες που προσφέρονται σήμερα στους πολίτες για ενεργή
συμμετοχή στα κοινά έχουν ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα. Ο πολίτης της σύγχρονης
δημοκρατικής κοινωνίας είναι φορέας οικουμενικών αξιών και οφείλει να έχει
ενδιαφέρον για τα παγκόσμια εθνικά ζητήματα. H ενεργοποίηση των πολιτών και η
συμμετοχή τους στις κοινωνικές αλλαγές και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
έχουν μεγάλη σημασία, καθώς δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μιας συλλογικής
συνειδητοποίησης της ευθύνης των πολιτών, δημιουργώντας έτσι ένα πολίτη ικανό
και ενεργό που θα οδηγήσει αντίστοιχα στην δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας.
Τέλος, λόγω της αύξησης της εθνικής, πολιτισμικής, φυλετικής και
θρησκευτικής πολυμορφίας σε όλο τον κόσμο, η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει
τους νέους να καλλιεργήσουν τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες που
απαιτούνται για να λειτουργήσουν μέσα στις πολιτισμικές κοινότητες. Η εκμάθηση
της πολυπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη θα ευαισθητοποιήσει τα άτομα να
συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στις διάφορες εθνοτικές, πολιτιστικές και
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γλωσσικές ομάδες, συνειδητοποιώντας τον ρόλο και την συνεισφορά τους στο
πλαίσιο της παγκόσμιας κοινότητας ( J. A. Banks, 2001).

Cultural identification
National identification
Global identification

«A major goal of multicultural citizenship education
should be to help students acquire a delicate balance
of cultural, national and global identifications».
( J. A. Banks, 2001)
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2.2. Πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση
Στην σημερινή εποχή το εκπαιδευτικό έργο εντάσσεται μέσα σε ένα
κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της κοινωνίας, με κυρίαρχο στόχο να βοηθήσει τυς
σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες, να διαμορφώσουν την προσωπική τους
ολοκλήρωση ως άτομα, τα οποία θα διέπονται από τις αξίες και τα εφόδια εκείνα που
θα

τους

εξασφαλίζουν

τα

εξής

χαρακτηριστικά:

α)

την

ικανότητα

να

αναπροσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας, β) την
ικανότητα να προωθούν τις ανθρωπιστικές αξίες, παράλληλα με την ανάπτυξη των
γνωστικών δεξιοτήτων, γ) την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και
αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων και δ) την προετοιμασία για τον ρόλο τους ως
ενεργοί πολίτες σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Μέσα σε ένα διαφορετικό
πολιτισμικό και κοινωνικό μαθητικό πλαίσιο, στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο
η κατανόηση της ύπαρξης του «άλλου», αλλά πολύ περισσότερο η αναγνώριση του
δικαιώματος του να είναι κάποιος «διαφορετικός». Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό,
το εκπαιδευτικό έργο οφείλει να εστιάζει στην δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών που θα προωθούν την ενδυνάμωση, την έκφραση και κατανόηση της
διαφορετικότητας, την ενθάρρυνση της συμμετοχής στα σχολικά και εξωσχολικά
δρώμενα και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μεταξύ ενός συνόλου ατόμων (στο
Κέλλης, 2011).
Στο σχολικό περιβάλλον η ελευθερία γίνεται αντιληπτή με την έννοια της
ανεμπόδιστης έκφρασης όλων των απόψεων και θέσεων, ενώ η δημοκρατία με την
έννοια του σεβασμού και της αποδοχής του «διαφορετικού». Οι έννοιες αυτές είναι
συμπληρωματικές και η μία προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης, παράλληλα με την
έννοια της ισότητας και της αναγνώρισης της αξίας όλων των ανθρώπων,
διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους, ανεξάρτητα από την εθνική τους
προέλευση ή τις όποιες ατομικές – κοινωνικές τους διαφορές. Χρέος της εκπαίδευσης
είναι η μέριμνα για την ανάδειξη των αξιών όλων των μαθητών, όπως η γλωσσική
τους κληρονομιά και η πολιτισμική τους παράδοση, προστατεύοντας με κάθε τρόπο
τα δικαιώματα των μαθητών και αποτρέποντας τις όποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις.
Η πολυπλοκότητα του πλαισίου που δημιουργούν οι μαθητές διαφορετικής
πολιτισμικής προέλευσης, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας, αποτελεί το πλαίσιο
αρχών μέσα στο οποίο οφείλουν να εξελίσσονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές
πρακτικές (στο Κέλλης, 2011).
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Η εκπαίδευση μέσω της ελεύθερης ανάπτυξης των μαθητών, διασφαλίζει ότι
στην αυριανή κοινωνία θα μετέχουν κριτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, που θα μπορούν
να κατανοούν τα προβλήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και θα
παρεμβαίνουν ενεργητικά για την αντιμετώπιση τους. Βασικά στοιχεία της
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας, είναι η
γνωριμία με την έννοια της «διαφορετικότητας» και ειδικότερα με την έννοια της
«πολιτισμικής ετερότητας». Η έννοια της ετερότητας, κατέχει κεντρική θέση στην
εκπαίδευση, καθώς ο παγκόσμιος πολίτης είναι αυτός που καλείται να
δραστηριοποιείται και να αναπτύσσεται πέρα από τα σύνορα της δικής του
πολιτισμικής προέλευσης. Την παραπάνω θέση έρχεται να συμπληρώσει ο Banks
(2003 στο Κέλλης, 2011), σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές κατανοώντας πως η
πολιτισμική παράδοση του καθενός επηρεάζει άλλες πολιτισμικές παραδόσεις και
καθημερινούς τρόπους ζωής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, οφείλουν να
αποδεχτούν τις αλληλοεξαρτήσεις που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο και να
διαμορφώσεις στάσεις σεβασμού προς όλα τα έθνη και όλες τις πολιτισμικές ομάδες
και να προσδιοριστούν ως μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας. Γνωρίζοντας και
κατανοώντας αυτούς που είναι πολιτισμικά «διαφορετικοί», μαθαίνουμε να
κατανοούμε καλύτερα και τον εαυτό μας.
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3. Διαπολιτισμική προσέγγιση της ετερότητας
Η έννοια της διαπολιτισμικότητας, ασχολείται σε θεωρητικό και εμπειρικό
επίπεδο με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης υποκειμένων και
ομάδων που είναι ή λογίζονται ως «διαφορετικά» μεταξύ τους, όταν η
αλληλεπίδραση αυτή αφορά παιδαγωγικά πεδία. Ορισμένα βασικά ερωτήματα με τα
οποία ασχολείται η αναλυτική διαπολιτισμική παιδαγωγική είναι «ποιός ορίζει, πότε,
πού ή τι ως διαφορετικό», «ποιός παρουσιάζεται, σε ποιό περιβάλλον και πώς ως
διαφορετικός», «πώς εισπράττει ο οριζόμενος ως διαφοετικός την ταξινόμηση αυτή»
κ.ά. (στο Γκότοβος Α. Ε. , 2002). Συγχρόνως, ο συγγραφέας τονίζει πως ο κλάδος
αυτός ασχολείται και με ζητήματα, τα οποία αναφέρονται στην εικόνα του «άλλου»,
όπως αναγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια και όπως συναντώνται γενικότερα στο
σχολικό περιβάλλον. Ως αναλυτικός κλάδος των Επιστημών της Αγωγής, η
διαπολιτισμική παιδαγωγική ενδιαφέρεται αφ΄ενός για τη συστηματική διερεύνηση
της κοινωνικοποίησης του ατόμου που ορίζεται ως «διαφορετικός» και ζει εντός της
επικράτειας του εθνικού κράτους, αφ΄ετέρου για τη συγκρότηση της εικόνας του
συλλογικού «εγώ» και του συλλογικού «άλλου» μέσα στα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Ο προσανατολισμένος αυτός κλάδος επιδιώκει να ερμηνεύσει, όσο το
δυνατόν περισσότερο, την εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται με την
διαχείριση της ετερότητας (στο Γκότοβος Α. Ε., 2002).
Η διαπολιτισμική παιδαγωγική ως κανονιστικός κλάδος προσεγγίζει τη
φιλοσοφία της παιδείας και την εκπαιδευτική πολιτική, η οποία ενδιαφέρεται για
ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της διαφοράς. Σε ότι σχετίζεται με αυτή την
κανονιστική διάσταση της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής στο διεθνές και στο
ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, ανιχνεύονται δύο διακριτές φιλοσοφίες. Η πρώτη
αναφέρει την διαπολιτισμική παιδαγωγική ως εργαλείο για την συμβίωση πολιτισμών
στο σχολείο, μέσω της αποδοχής και ενεργοποίησης του αξιώματος της ισοτιμίας των
πολιτισμών και του δικαιώματος στην προβολή, συντήρηση και αναπαραγωγή της
διαφορετικότητας. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο όχι μόνο ως ατομικές υπάρξεις,
αλλά και ως μέλη συλλογικοτήτων και ως φορείς κοινωνικών ταυτοτήτων.
Υποχρέωση του σχολείου είναι η εκπροσώπηση περισσότερων συλλογικοτήτων στο
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χώρο του και η ανάληψη ενεργειών και ρυθμίσεων ώστε όλες οι ταυτότητες να
συνυπάρχουν. Η φιλοσοφία αυτή οραματίζεται ένα σχολείο στο οποίο θα περιέχονται
πολιτισμικά στοιχεία με διαφορετική προέλευση και θα αλληλεπιδρούν.
Η δεύτερη φιλοσοφία έχει να κάνει με τα ωφέλη του μαθητή από τη θητεία
του στο σχολείο, κατά την οποία η ετερότητα - είτε ως γεγονός είτε ως πεποίθηση –
ενδιαφέρει κυρίως στο βαθμό που μπορεί να αποτελέσει μορφωτικό κεφάλαιο και να
αξιοποιηθεί ανάλογα από τον μαθητή. Με λίγα λόγια, στην δεύτερη αυτή παράδοση η
προτεραιότητα δίνεται στην αξιοποίηση, εκ μέρους όλων των μαθητών, των
δυνατοτήτων που προσφέρει το σχολείο με τη μορφή λειτουργικών εφοδίων και
προσόντων για τη ζωή. Ωστόσο, δεν υπάρχει κριτήριο για το ποια από τις δύο
φιλοσοφίες είναι η ορθότερη, καθώς η αποδοχή της μίας ή της άλλης στα πλαίσια της
κανονιστικής διαπολιτισμικής παιδαγωγικής είναι ένα ζήτημα πολιτικο-ιδεολογικό.
Η ετερότητα με την οποία ασχολείται η διαπολιτισμική παιδαγωγική αφορά
κυρίως συλλογικές ταυτότητες. Οι ατομικές διαφορές εντοπίζονται στον παιδαγωγικό
τομέα με την παρουσία διαφορετικών ατομικών υπάρξεων στο περιβάλλον. Η
διαπολιτισμική παιδαγωγική εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ένταξη των ατομικών
αυτών υπάρξεων σε συλλογικότητες, σε κοινωνικές ομάδες και στις επιπτώσεις που
φανερώνει αυτή η ένταξη (στο Γκότοβος Α. Ε., 2002). Σύμφωνα με τον συγγραφέα
στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε δύο επισημάνσεις γενικότερης σημασίας:
A. Ο μαθητής ανήκει σε πολλαπλές συλλογικότητες, είναι δηλαδή ένα
«πολυταυτοτικό»,από

κοινωνικής

πλευράς,

υποκείμενο.

Εκτός

από

τις

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο φύλο και την ηλικία, ο μαθητής ενδέχεται να
διαφοροποιείται από τον συμμαθητή του σε γεωγραφικό, οικονομικό, μορφωτικό,
πολιτισμικό κτλ. επίπεδο. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική ασχολείται κυρίως με
διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται σε εθνικό, εθνοτικό, θρησκευτικό και γλωσσικό
επίπεδο. Συνεπώς, στο επίκεντρο βρίσκεται η ετερότητα η οποία αναδύεται μέσα από
την ύπαρξη διαχωριστικών γραμμών που σχετίζονται με την εθνότητα, θρησκεία και
γλώσσα (στο Γκότοβος, Α. Ε. 2002).
Β.

Οι διαχωριστικές αυτές γραμμές σε σύνδεση με τις κοινωνικές και

συλλογικές ταυτότητες ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο θεσμικού ενδιαφέροντος,
δηλαδή να αποτυπώνονται επίσημα στη δημόσια σφαίρα, να φέρουν τη σφραγίδα του
κράτους, των επίσημων αρχών ή ακόμα να είναι αντικείμενο της κοινωνίας των
πολιτών (στο Γκότοβος, Α. Ε. 2002).
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Το πεδίο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την εθνική, εθνοτική, θρησκευτική και
γλωσσική διαφοροποίηση των μελών μιας κοινωνίας. Συχνά, συναντάμε τους όρους
πολιτισμική ταυτότητα ή πολιτισμική ετερότητα. Ο όρος πολιτισμική ταυτότητα
εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε σε συνδυασμό με μία ή περισσότερες από τις παραπάνω
κατηγορίες της εθνικότητας, εθνότητας, θρησκείας και γλώσσας, προσδιορίζοντας
αντίστοιχα και το περιεχόμενο της ανάλογης διαφοράς. Η έννοια της πολιτισμικής
ταυτότητας παραπέμπει συνήθως στο περιεχόμενο, στην ουσία της ταυτότητας.
Δηλώνει τις αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που φανερώνονται από τον
φορέα της.. Παράλληλα, η εθνική και πολιτισμική ταυτότητα είναι τα βασικά
συστατικά στοιχεία, που οδηγούν στην διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας. Η
πολιτισμική ταυτότητα επηρεάζεται από τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Συγχρόνως, η διαπολιτισμική ταυτότητα περιγράφει άτομα τα οποία βρίσκονται
μεταξύ

δύο

πολιτισμικών

συστημάτων

και

ενσωματώνουν

αντίστοιχα

χαρακτηριστικά τους (στο Κωστούλα – Μακράκη, 2001).
Η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης επιτυγχάνεται μέσω της
συσχέτισης του πολιτισμού ενός ατόμου με τον «άλλο πολιτισμό», την άντληση
γνώσεων, πεποιθήσεων και την ενεργοποίηση δεξιοτήτων συσχέτισης και
αλληλεπίδρασης με κύριο στόχο την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία. Η
διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα βοηθά τον ομιλητή να αλληλεπιδρά με
άτομα που

προέρχονται

από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα,

είτε αυτή

πραγματοποιείται σε ένα μικρο – επίπεδο, είτε σε ένα μακρο – επίπεδο εθνικό ή
διεθνικό. Επιπλέον, με τον όρο «διαπολιτισμική επικοινωνία» αναφερόμαστε σε μια
σύνθετη διαδικασία, η οποία διέπεται από στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες που
βασίζονται σε κώδικες , οι οποίοι προκύπτουν λόγω της διαφορετικότητας του κάθε
πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.
Σημαντική διάσταση αποτελεί η κατανόηση εννοιών που χαρακτηρίζουν τον
σύγχρονο κόσμο όπως η πολιτισμοποίηση (culturalisation), η παγκόσμια και
διαπολιτισμική

διασύνδεση

(intercultural

interconnectness),

και

ιδιαίτερα

η

διαπολιτισμικότητα. Η πολιτισμοποίηση αναφέρεται σε ένα πλέγμα πολιτισμικών
συμβόλων, αξιών, ιδεών, αλλά και στη μεταξύ τους σχετικοποίηση και προσαρμογή
στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πραγματικότητας. Η ροή των διαπολιτισμικών
ρευμάτων επιτρέπει ένα διαρκή πολιτισμικό μετασχηματισμό, επιβάλλοντας τη
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διαπολιτισμική διασύνδεση. Επιπλέον, η διαπολιτισμικότητα είναι μια πολυδιάστατη
έννοια που υιοθετεί μια συμπεριληπτική στάση απέναντι στην διαφορετικότητα
(diversity). Αναφέρεται στην κοινωνική δυναμική διαχείρισης της ετερότητας και τις
σχέσεις εξουσίας, αλλά και στην εσωτερική διαφοροποίηση που χαρακτηρίζουν τις
εκάστοτε πολιτισμικές ομάδες. Επίσης, οριοθετείται από διαδικασίες αμοιβαιότητας,
αλληλοκατανόησης,

διαπροσωπικής

επικοινωνίας

και

συνεργατικής

δράσης,

υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την κινητικότητα και την ευέλικτη συμμετοχή σε
διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα (στο Arvanitis,
2016).
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3.1. Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, ο όρος «διαπολιτισμικότητα» χρησιμοποιείται
για την ανάλυση και περιγραφή αφενός της πολυπολιτισμικής κατάστασης που
υπάρχει σε πολλές χώρες υποδοχής, αφετέρου για τη διατύπωση των στόχων της
διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης (Δαμανάκης, 1995 στο Κέλλης, 2011). Ο
όρος «πολυπολιτισμικότητα», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη
κοινωνική πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξης της, ενώ ο όρος
«διαπολιτισμικότητα» για να δηλώσει μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και
αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας, ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών
πολιτισμικών ομάδων (Μάρκου 1996β στο Κέλλης, 2011). Επιπλέον, ως
διαπολιτισμικότητα, ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ομάδες ατόμων
διαφορετικών πολιτισμών, αντιλαμβάνονται, αναγνωρίζουν και βιώνουν την
πολιτισμική ετερότητα, δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας μεταξύ τους και
υιοθετώντας τα χαρακτηριστικά που αναδύονται από κάθε πολιτισμό. Σημαντική
θέση στην έννοια της διαπολιτισμικότητας αποτελεί η σύνδεση της με τρείς ακόμη
όρους οι οποίοι αφορούν: α) την διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, η οποία αναφέρεται
στην συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, με στόχο τη διάχυση της πολιτισμικής
εμπειρίας, β) την διαπολιτισμική επικοινωνία, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία η
ανθρώπινη συμπεριφορά - λεκτική και μη λεκτική - γίνεται αντιληπτή από άτομα που
ανήκουν σε διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες και τους επιτρέπει να
ανταποκριθούν

και

να

επικοινωνήσουν

μεταξύ

τους,

αναπτύσσοντας

την

διαπροσωπική τους επαφή, και γ) την διαπολιτισμική κατανόηση, η οποία δηλώνει την
ικανότητα εφαρμογής και αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών και αντιλήψεων
σε συγκεκριμένες πολυπολιτισμικές καταστάσεις (Γεωργογιάννης, 2007 στο Κέλλης,
2011).
Όπως έχει προαναφερθεί, πολυπολιτισμικότητα είναι μια κοινωνική κατάσταση
κατά την οποία συμβιώνουν άτομα διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής
προέλευσης, των οποίων οι πολιτισμοί συνυπάρχουν. Παρομοίως, η πολυπολιτισμική
εκπαίδευση αναφέρεται σε κάθε είδους εκπαιδευτικές αλλαγές, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν προβλήματα σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών διαφορετικών
εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών ομάδων. Επιπλέον, διασφαλίζει για όλους τους
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μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλετική, πολιτισμική
και

κοινωνική

καταγωγή.

Από

τα

παραπάνω

προκύπτει

η

έννοια

της

διαπολιτισμικότητας, η οποία περιγράφεται ως μια διαδικασία συνάντησης,
αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας συνεργασίας και ανάπτυξης των πολιτισμών. Αποτελεί
μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, μέσω της οποίας δίνεται σε όλους η
δυνατότητα να εκφράζονται ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες,
διατηρώντας την πολιτισμική τους ταυτότητα και παράλληλα εμπλουτίζοντας την με
στοιχεία του «άλλου». Τα αξιώματα της διαπολιτισμικής θεωρίας αναφέρονται στην:
 Ισοτιμία των πολιτισμών.
 Ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων

διαφορετικής πολιτισμικής

προέλευσης.
 Παροχή ίσων ευκαιριών.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση απευθύνεται τόσο στα μέλη της μειονότητας, όσο
και στα μέλη της πλειονότητας, προωθεί την συνάντηση με άλλους πολιτισμούς,
παραμερίζοντας τους όποιους φραγμούς, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην
ανάπτυξη πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό τον πολιτισμό εμπλουτισμό,
προκειμένου να επιτευχθεί ο σεβασμός της πολιτισμικής πολλαπλότητας και η
ικανότητα

της

διαπολιτισμικής

επικοινωνίας.

Βασική

παράμετρος

της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ελευθερία διερεύνησης άλλων πολιτισμών και
προοπτικών, καθώς και η ελευθερία στην οργάνωση των ατομικών επιλογών με
πλήρη επίγνωση των προσφερόμενων

εφικτών επιλογών.

Οι προκλήσεις που

καλείται να αντιμετωπίσει το πολυπολιτισμικό σχολείο είναι η καλή εκμάθηση από
τους μαθητές μετανάστες της γλώσσας της χώρας υποδοχής, η αντιμετώπιση
ευρύτερων μαθησιακών δυσκολιών που σχετίζονται με το νέο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, η πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας
με στόχο την ανάπτυξη στους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές μιας υγιούς
διπολιτισμικής ταυτότητας και της ενεργούς προσθετικής διγλωσσίας. Παράλληλα,
μέσα από παιδαγωγικές διαδιακασίες και δραστηριότητες συμβάλλει στην ομαλή
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ένταξη των μαθητών αυτών στο σχολείο και την
κοινωνία, δημιιουργεί ένα ευνοϊκό μαθησιακό κλίμα για το σύνολο των μαθητών
στην τάξη, προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μέσω της ανάπτυξης
διαπολιτισμικής

συνείδησης

και

ικανότητας
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διαπολιτισμικής

επικοινωνίας,

εμπλουτίζει μέσω του πολιτισμικού πλουραλισμού την εκπαιδευτική εμπειρία για
όλους εξομαλύνοντας έτσι τις όποιες κοινωνικοοικονομικές διαφορές.

Περιεχόμενο της
εκπαίδευσης

Ενδυνάμωση
κουλτούρας σχολείου

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Μείωση
προκαταλήψεων

Διαδικασία κατασκευής
της γνώσης

Παιδαγωγική
ισότητας

Αρχές Διαπολιτισμικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στο σχολείο ,
Μ. Λιακοπούλου.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης οφείλει να αναδεικνύει πληροφορίες και παραδείγματα από άλλους
πολιτισμούς, προωθώντας έτσι μια διαδικασία κατασκευής της γνώσης. Η γνώση
αυτή α) κατασκευάζεται υπό την επίδραση πολιτισμικών παραδοχών, πλαισίων και
προοπτικών και β) δομείται υπό την επίδραση του φύλου και της φυλής, της εθνικής
καταγωγής και της κοινωνικής τάξης των ατόμων και ομάδων που πέρνουν τις
αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται τροποποίηση της διδασκαλίας, με
προσαρμογές στο στυλ μάθησης των μαθητών η οποία διευκολύνει όλους τους
μαθητές να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις, επιδιώκοντας μια παιδαγωγική της ισότητας.
Παράλληλα, τονίζεται η μείωση ενδεχομένων προκαταλήψεων μέσα από διδακτικές
και παιδαγωγικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην τροποποίηση των
συμπεριφορών των μαθητών που στηρίζονται στην εθνική, φυλετική και πολιτισμική
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ταυτότητα. Ο βαθμός επίτευξης των παραπάνω, οδηγεί σε έναν βασικό και απώτερης
σημασίας στόχο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, που είναι η ενδυνάμωση της
κουλτούρας του σχολείου, οικοδομώντας έτσι μια γέφυρα αλληλοσεβασμού και
αλληλοαποδοχής μεταξύ του ενός πολιτισμού με τον άλλο.
Οι κεντρικές έννοιες γύρω από τις οποίες περιστρέφεται η διαπολιτισμική
εκπαίδευση και η ετερότητα στην εκπαίδευση, είναι τέσσερις: εθνική, εθνοτική,
θρησκευτική και γλωσσική ταυτότητα. Και οι τέσσερις προσδιορίζουν μια άισθηση
του υποκειμένου ότι ανήκει σε συγκεκριμένες συλλογικότητες και στην επιβεβαίωση
της αίσθησης αυτής, η οποία προέρχεται από τις αντιδράσεις αποδοχής των εν λόγω
μελών ή συλλογικοτήτων (στο Γκότοβος, Α. Ε. 2002). Η έκφραση που έχει σφραγίσει
το προφίλ της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής είναι «σεβασμός στη διαφορά». Η
προσωπική ταυτότητα είναι αυτή που καθιστά κάθε άτομο μοναδικό, διαφορετικό και
ξεχωριστό από τους άλλους. Η μοναδικότητα της προσωπικής ταυτότητας του
καθενός ορίζεται από τις φυσικές ιδιότητες του, τα χαρακτηριστικά της
ιδιοσυγκρασίας του, τις πνευματικές του ανησυχίες, τις προσωπικές του προτιμήσεις
κ.ά. Η έννοια της κοινωνικής ταυτότητας αφορά την επίγνωση του ατόμου ότι ανήκει
σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως η θρησκεία, η κοινωνική τάξη, η
εθνικότητα σε συνδυασμό με την αξιολογική σημασία που έχει για το άτομο η ομάδα
στην οποία ανήκει.
Στην διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση, πρέπει κάθε φορά να λαμβάνεται
υπόψη το σύνολο των παιδαγωγικών αρχών με τις οποίες ρυθμίζονται οι διαδικασίες
εκείνες που αφορούν όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου, μέσα στο οποίο
περιλαμβάνονται διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία, στις αντιλήψεις και στον τρόπο
ζωής. Ως διαπολιτισμική εκπαίδευση, ορίζεται το είδος της αγωγής το οποίο διέπεται
από τα εξής χαρακτηριστικά: α) απορρέει από την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι
είναι ίσοι, β) προσανατολίζει και αποσκοπεί στην ισότητα ευκαιριών όλων, γ) θεωρεί
ότι οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές εμπλουτίζουν το περιεχόμενο των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δ) είναι ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις και
αποκλεισμούς (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998 στο Κέλλης, 2011). Η φιλοσοφία της
διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης

συνίσταται

στις

αρχές

του

σεβασμού

της

πολυπολιτισμικότητας, στην ευαισθησία και ενσυναίσθηση, στην αυτοεκτίμηση, στη
δημοκρατία και ισότητα και στην εξάλειψη της προκατάληψης και του ρατσισμού
(Baker 2001, στο Κέλλης, 2011). Ο πολιτισμικός πλουραλισμός, η αναγνώριση της
ετερότητας,

η

συνεργασία

μεταξύ

ατόμων
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διαφορετικών

πολιτισμών,

η

αλληλοκατανόηση, η αλληλεγγύη και η παροχή ίσων ευκαιριών, είναι εκείνα τα
χαρακτηριστικά που καθορίζουν την διαπολιτισμικότητα.
Η εκπαίδευση είναι αυτή που παρέχει στον πληθυσμό μιας κοινωνίας τις
απαραίτητες γνώσεις και τα πολιτισμικά ερεθίσματα που θα τον βοηθήσουν να
προοδεύσει στην επιστήμη, στα γράμματα και στις τέχνες. Μια καλά εκπαιδευμένη
κοινωνία, είναι μια κοινωνία που θα προοδεύει συνεχώς, θα ανακαλύπτει νέες
γνώσεις που θα τη βοηθούν να βελτιώνει το επίπεδο της διαβίωσης της. Σχεδόν κοινό
τόπο για κάθε επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση και τις λειτουργίες της,
αποτελεί το γεγονός ότι η εκπαίδευση υπάρχει για να επιτυγχάνει τους σκοπούς που η
κάθε κοινωνία θέτει ως σημαντικούς για τη λειτουργία της, τη διατήρηση και την
αναπαραγωγή της. Στη βάση της δομολειτουργικής θεώρησης της εκπαίδευσης κατά
τον E. Durkheim ( στο Κυρίδης, 2017), η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί σημαντική
συνιστώσα, η οποία συνιστά τον οργανικό δεσμό που «συγκρατεί» ενωμένα τα μέρη
μιας κοινωνίας εξασφαλίζοντας την ύπαρξη των κοινωνικών δεσμών της κοινωνικής
συνοχής και της συναίνεσης. Η αύξηση του πληθυσμού, η κοινωνική διαφοροποίηση
και η αλληλοσυμπλήρωση των ρόλων μέσα στην κοινωνία μετατρέπουν την όποια
ομοιογένεια σε ετερογένεια. Τα κοινωνικά γεγονότα προσδιορίζουν τη θέση του
ατόμου και τον ρόλο ή τους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει στο κοινωνικό
γίγνεσθαι. Η εκπαίδευση ως βασικός κοινωνικός θεσμός κατέχει ενεργό ρόλο σε κάθε
κοινωνία, επιτελώντας ίσως τους σημαντικότερους σκοπούς που κάθε κοινωνία θέτει.
Η εκπαίδευση είναι πολύτιμη για την ύπαρξη της ίδιας της κοινωνίας. Οι σκοποί της
εκπαίδευσης κατά τον E. Durkheim (στο Κυρίδης, 2017), όχι μόνο έχουν τον
χαρακτήρα της μετάδοσης γνώσεων, στοιχείων κοινωνικής ηθικής και δεξιοτήτων,
που θα είναι απαραίτητες στην ενήλικη ζωή των παιδιών, αλλά πολύ περισσότερο
αποτελούν τον πυλώνα του κοινωνικού οικοδομήματος. Η εκπαίδευση δημιουργεί
την κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία οδηγεί στην συνεργασία και στην αίσθηση της
κοινότητας μεταξύ των ατόμων. Επιπλέον, σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι η
μετάδοση της κουλτούρας στα μέλη μιας κοινωνίας. Η έννοια της κουλτούρας
περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις, που η
κοινωνία επιλέγει να μεταδώσει και αναπαράγει. Η κοινωνία αλλάζει αφήνοντας τα
αποτυπώματα αυτής της αλλαγής και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση έτσι
αποκτά δυναμικό ρόλο προς την εμπέδωση αυτής της αλλαγής, καθώς αντανακλά την
ίδια την κοινωνία, εξυπηρετεί τους σκοπούς της και αναλαμβάνει τη διατήρηση και
αναπαραγωγή της. Σκοπός της λοιπόν είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν το
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πλήθος των σωματικών, πνευματικών και ηθικών δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο
από την πολιτική κοινωνία όσο και από το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να
ζήσουν τα παιδιά (στο Κυρίδης, 2017).
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3.2. Πολιτισμική ετερότητα
Η έννοια της «ετερότητας» αναφέρεται στην έκφραση της ανθρώπινης
δημιουργικότητας, μέσω της οποίας προωθείται ο αυτοπροσδιορισμός ενός ατόμου
και μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τον πολιτισμό,
αλλά και με χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία κ.ά. Επομένως, κάθε κοινωνία
είναι εξ ορισμού πολυπολιτισμική. Η «πολιτισμική ετερότητα» (cultural diversity),
συνδέεται τόσο με τη διαφορετικότητα ως προς τα έθιμα, τη γλώσσα, την πολιτισμική
έκφραση, όσο και με τις κοινωνικές πρακτικές, την εκπαίδευση και όλους τους τομείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η έννοια αυτή αποκτά σημασία στο βαθμό που
αποτελεί έκφραση και πραγμάτωση μιας κοινότητας ανθρώπων ως προς τον τρόπο
ζωής και συνύπαρξης τους με τους άλλους. Επιπλέον, η πολιτισμική ετερότητα
συνδέεται άμεσα με την έννοια της κοινότητας, καθώς διαμορφώνεται σε συλλογικό
επίπεδο μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από
διαφορετικά στοιχεία ο καθένας και συνυπάρχουν μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
Σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα, σημαίνει σεβασμός στα άτομα και
στην κοινότητα, σεβασμός στην ανθρώπινη πολυπλοκότητα, με στόχο την ανάπτυξη
μιας κοινωνίας η οποία θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην κατανόηση και αποδοχή
του άλλου. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών, με τη
συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, γεννά νέες προκλήσεις και ευκαιρίες
τόσο για τα άτομα, όσο και για την ίδια την κοινωνία, με απώτερο σκοπό την
αναγνώριση της αξίας του άλλου (στο Κέλλης, 2011).
Η έννοια της «ετερότητας» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε
κοινωνιογνωστικό

σύστημα

κατηγοριοποιήσεων

περιβάλλοντος (Κωνσταντοπούλου, 2000 στο

και

αναπαραστάσεων

του

Μπελέση Δ., 2009). Η ετερότητα

αφορά ένα σύνολο στοιχείων που τονίζουν ανθρώπινες ιδιομορφίες ή διαφορές, όπως
είναι η καταγωγή, το φύλο, το χρώμα, η θρησκεία, ο πολιτισμός. Τα στοιχεία αυτά
χαρακτηρίζουν ένα άτομο ή μια ομάδα και το εντάσσουν σε ένα σύνολο, το οποίο
διαφοροποιείται από ένα άλλο. Η ετερότητα μπορεί να εμφανίζεται ως
εθνοπολιτισμική, γλωσσική, φυλετική ή θρησκευτική και αποτελεί συστατική
συνιστώσα της ταυτότητας. Το γεγονός ότι συγκροτούμε και διαμορφώνουμε μια
ταυτότητα σημαίνει ότι ταυτόχρονα μοιάζουμε και διαφέρουμε από κάποιους άλλους.
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Οι έννοιες του «εαυτού» και του «άλλου» είναι σημαντικά συστατικά

για την

ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ταυτότητας (στο Μπελέση Δ., 2009).
Ορίζοντας

την

«ετερότητα»,

μπορεί

να

σημαίνει

είτε

την

εθνική

διαφορετικότητα, την πολιτισμική ιδιαιτερότητα, είτε την κοινωνική έκφραση ή
παρουσία η οποία μπορεί να παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την
πληοψηφεία. Η πολιτισμική διαφορά, στην ουσία, δηλώνει την ποικιλία που υπάρχει
ανάμεσα σε πολιτισμούς. Σύμφωνα με την συγγραφέα, στην εποχή μας η
εγκατάσταση μεταναστών προερχόμενων από άλλες χώρες, είχε ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση πολλών διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμικών ομάδων μέσα στην ίδια
κοινωνία, δημιουργώντας έτσι μια πολιτισμική ανομοιογένεια των σύγχρονων
εθνικών – κρατών (στο Μπελέση Δ., 2009). Αυτό που αξίζει να τονιστεί, είναι η
αντίληψη της πραγματικότητας στη βάση δύο παραμέτρων: α) αυτή της πολιτισμικής
ποικιλίας (cultural diversity) και β) αυτή της πολιτισμικής διαφοράς (cultural
difference) (Bhabha, 1994, στο Μπελέση Δ., 2009). Ο όρος πολιτισμική ποικιλία,
περιλαμβάνει διακριτά συστήματα, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, λαμβάνοντας
υπόψη το πολιτισμικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να προωθεί τις φιλελεύθερες
αντιλήψεις περί πολυπολιτισμού. Ο όρος πολιτισμική διαφορά, δεν αναφέρεται σε
προκαθορισμένες και σταθερές πολιτισμικές οντότητες, αλλά στην διαδικασία με την
οποία κατανοούνται και αποκτούν υπόσταση. Με αυτό τον τρόπο, η πολιτισμική
διαφορά δεν είναι στατική και δεδομένη, αλλά υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με το
πλαίσιο στο οποίο εντοπίζεται.
Στη βάση της σύγχρονης σκέψης, η πολιτισμική ετερότητα εστιάζει σε
ορισμένες κυρίαρχες παραδοχές, οι οποίες έχουν ως εξής:
 Η ανθρωπότητα δεν εξελίσσεται ομοιόμορφα, αλλά περιλαμβάνει μια ποικιλία
κοινωνικών και πολιτιστικών μορφών.
 Κανένας πολιτισμός δεν είναι μόνος του.
 Οι πολιτισμοί αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται.
 Σε έναν κόσμο, ο οποίος κινδυνεύει από ομοιομορφία, η διατήρηση της
πλούσιας ποικιλίας πολιτισμών καθίσταται αναγκαία.
 Η παράλληλη συνύπαρξη και η αρμονική συμβίωση δομούνται μόνο σε
πλαίσιο αμοιβαίας ανοχής, κατανόησης και σεβασμού.

42

Η έννοια της ετερότητας έρχεται στο προσκήνιο, τόσο θεωρητικά όσο και
πρακτικά, μέσα από τις σχέσεις εξουσίας που διαφαίνονται ανάμεσα σε μειονότητες
και κράτη και σχέσεις ανισότητας ανάμεσα σε μετανάστες και γηγενείς. Ακόμη, το
σχολείο στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες αποτελεί χώρο ποικίλων
πολιτισμικών συναντήσεων, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται νέες δυναμικές στις
σχέσεις

μεταξύ των πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικών ομάδων, ενώ οι

διαφορές που εντοπίζονται – κοινωνικές, πολιτισμικές – κατέχουν σημαντικό ρόλο,
διότι διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα, η οποία πολλές φορές οδηγεί στον
«στιγματισμό» του ατόμου (Cummins, 2005 στο Μπελέση Δ., 2009). Καθώς μέσα
από τις διαφορές αυτές προκύπτουν κάποιες σχέσεις εξουσίας και ανισότητας, είναι
αναγκαίο ο εκπαιδευτικός της σύγχρονης πολυπολιτισμικής τάξης να γνωρίζει πώς θα
τις χειριστεί, ώστε να αποφευχθεί ο «στιγματισμός» και η περιθωριοποίηση του
ατόμου.Η βασική πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι
πολυποπλιτισμικές κοινωνίες, αφορά κυρίως την οργάνωση των σχέσεων των
ατόμων, ώστε η συνάντηση τους να μην οδηγεί σε συγκρούσεις, αλλά στη
δημιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισμών τους. Η πολυπολιτισμική κοινωνία
γεννά την πολιτισμική ετερότητα, εκείνα δηλαδή τα στοιχεία τα οποία μπορεί να
διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η πολιτισμική ετερότητα παρουσιάζεται σε σχέση με
άλλους πολιτισμούς, αλλά και στο εσωτερικό κάθε πολιτισμού με τη μορφή
αντιθέσεων.
Το σχολείο, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους φορείς
κοινωνικοποίησης, μέσα από την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στα
πολυπολιτισμικά δεδομένα των σύγχρονων κοινωνιών, καλείται να διαδραματίσει
στον σχηματισμό προϋποθέσεων αποδοχής της ετερότητας. Καλείται δηλαδή να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σχολικής και κοινωνικής ένταξης για τα παιδιά
διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων που ζουν σε πολυπολιτισμικές
κοινωνίες και να διαμορφώσει το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για την λειτουργική
συμβίωση και εκπαίδευση τους. Με λίγα λόγια τα σχολεία θα πρέπει να
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα άτομα διαφορετικών
πολιτισμικών ταυτοτήτων θα μπορούν να ζήσουν αρμονικά, αξιοποιώντας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το πολιτισμικό κεφάλαιο και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
που φέρει ο καθένας.
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Το νέο αυτό κοινωνικό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικές ανάγκες της
σύγχρονης πολιτισμικής κοινωνίας, αποτέλεσαν την αφετηρία για την εφαρμοφή της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση δηλαδή, με την έννοια της
προσαρμογής για τα άτομα διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας και κατανόηση
των «άλλων» για τους γηγενείς. Σύμφωνα με τον Παππά (1998, στο Κέλλης, 2011), η
διαπολιτισμική εκπαίδευση, «στοχεύει στην καθιέρωση μιας κοινωνίας με
αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση, με πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας στα
κοινωνικά μέλη, με αλληλοαποδοχή των εκάστοτε αξιών και ακόμα την άποψη των
βασικών δικαιωμάτων που έχουν τα κοινωνικά όντα».
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3.2.1. Σχολείο και ετερότητα – Παιδαγωγική κατεύθυνση

Οι ειδικές μορφές πολιτισμικής ετερότητας που καλείται σήμερα ο
εκπαιδευτικός οργανισμός του εθνικού κράτους να αντιμετωπίσει δικαιολογείται από
το γεγονός ότι το σύγχρονο σχολείο, το σχολείο του 20ου και 21ου αιώνα, λειτουργεί
ως διαχειριστής πολιτισμικής ετερότητας είτε αυτή σχετίζεται με τμήματα του
γηγενούς πληθυσμού που λογίζονται ως διαφορετικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό,
είτε με νέους, αλλόχθονες πληθυσμούς, που έρχονται στη χώρα στα πλαίσια κάποιου
τύπου μετανάστευσης. Ως μορφές της πολιτισμικής ετερότητας αναφέρονται οι εξής:
 Εθνική ετερότητα
 Εθνοτική ετερότητα
 Θρησκευτική ετερότητα
 Γλωσσική ετερότητα
 Πολιτισμική ετερότητα (αξιακοί κώδικες, στάσεις, ενδιαφέροντα, καθημερινές
πρακτικές, γνώσεις και δεξιότητες κ.ά.)
Οι πρώτες δύο μορφές ετερότητας (εθνική, εθνοτική) αφορούν την αίσθηση
του υποκειμένου και του περίγυρου ότι το εν λόγω υποκείμενο ανήκει σε διαφορετική
συλλογικότητα, από ό,τι ο μεγάλος αριθμός του πληθυσμού μιας χώρας. Η τρίτη
μορφή ετερότητας αφορά την ένταξη του υποκειμένου σε κάποια θρησκευτική
κοινότητα. Η τέταρτη μορφή σχετίζεται με την ύπαρξη γλωσσικών κοινοτήτων
διαφορετικών από την δεσπόζουσα κοινότητα η οποία χρησιμοποιεί την επίσημη
(κυρίαρχη) γλώσσα του κράτους, ενώ η πέμπτη δεν συνιστά ξεχωριστή μορφή
ετερότητας, αλλά σχετίζεται κυρίως με τις διαφορετικές ικανότητες που απαιτούνται
από το υποκείμενο για να λειτουργήσει στις διάφορες περιστάσεις της επικοινωνίας
και κοινωνικής αλληλεπίδρασης γενικότερα, σε σύγκριση με εκείνες που διαθέτει ως
αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησης του σε έναν κοινωνικό χώρο διαφορετικό σε
σχέση με τον νέο χώρο. Με τον όρο πολιτισμική ετερότητα παραπέμπουμε κατά βάση
σε υπαρκτά ή λογιζόμενα ως υπαρκτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου που
έχει από κοινού με άλλους, και συγκεκριμένα με εκείνους που ανήκουν επίσης στην
ίδια κατηγορία (εθνική, εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική) στην οποία ανήκει και το
υποκείμενο. Εξάλλου, στο βαθμό που οι εθνοτικοί, εθνικοί, θρησκευτικοί και
γλωσσικοί προσδιορισμοί συγκροτούν πολιτισμικά στοιχεία, ο όρος πολιτισμική
ετερότητα ως ξεχωριστή, πρόσθετη, κατηγορία ετερότητας θα ήταν προβληματικός,
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ακριβώς επειδή δεν παραπέμπει σε μια διακριτή κοινότητα, αλλά σε πολιτισμικό
περιεχόμενο των εν λόγω κατηγοριών. Η πέμπτη αυτή μορφή ετερότητας απασχολεί
το σχολείο κυρίως στην περίπτωση μαθητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό περιβάλλον
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους τροχιάς. Λιγότερο αφορά τους μαθητές
εκείνους που ξεκίνησαν τη σχολική τους σταδιοδρομία ταυτόχρονα με τους
υπόλοιπους συμμαθητές τους, μέσα στα ίδια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. (Γκότοβος,
Α. Ε. 2002).
Η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία μπορούν να αποτελέσουν ένα
σημαντικό θετικό πλαίσιο, το οποίο περιέχει εναλλακτικές γνώσεις, οι οποίες με την
στήριξη κατάλληλων πολιτικών θα δώσουν νέα ώθηση στην δημιουργικότητα τόσο
σε κοινωνικοπολιτισμικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην
κοινωνική συνοχή. Η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό πεδίο
αποτελεσματικής διαχείρισης της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, με τη
σημασία της διαμόρφωσης θετικών αντιλήψεων και στάσεων προς αυτήν (στο
Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική έχει επεξεργαστεί μια σειρά προτάσεων
σχετικά με το πώς το σχολείο, σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής και στο πλαίσιο
των προγραμμάτων σπουδών, μπορεί να συμβάλλει τόσο στην αξιοποίηση του
γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού, προς όφελος όλων των μαθητών, όσο
και στην αποδυνάμωση ενδεχομένων αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων,
που πολλές φορές παρεμβάλλονται αρνητικά στις σχέσεις των μαθητών. Για το λόγο
αυτό η επιστήμη της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής προτείνει δύο βασικές αρχές,
αυτές της ισότητας και της αναγνώρισης για την οργάνωση της σχολικής ζωής, έτσι
ώστε οι διαφορές – γλωσσικές , πολιτισμικές, θρησκευτικές – που εντοπίζονται, να
λειτουργούν ως κριτήρια μάθησης και συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας και
όχι ως κριτήρια διάκρισης (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Στην Διαπολιτισμική
Παιδαγωγική η αντίληψη περί ισότητας προϋποθέτει την αναγνώριση των όποιων
σημαντικών πολιτισμικά διαφορών. Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών προϋποθέτει μια
συγκεκριμένη μορφή αναγνώρισης των διαφορών αυτών. Επιδιώκοντας να ορίσουμε
την έννοια της αναγνώρισης, μπορούμε να πούμε ότι αυτή αποτελεί θεμελιώδη
ανθρώπινη ανάγκη, καθώς η προσωπική ταυτότητα αποκτά θετικό δόμημα, όταν
αναγνωρίζεται στο διαπροσωπικό και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Μέσα από
την αναγνώριση το άτομο νιώθει βέβαιο για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του και
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως πλήρες κοινωνικό μέλος. Παρόλα αυτά, η
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αναγνώριση δεν οδηγεί στην άκριτη αποδοχή μιας κουλτούρας ή ταυτότητας.
Συγκεκριμένα, στοχεύει στην στήριξη των υποκειμένων για να εκφράσουν τη
διαφορετικότητα τους με τον τρόπο που αυτά την διαμορφώνουν, την νοηματοδοτούν
και την εντάσσουν στη συγκρότηση της ταυτότητας τους. Σύμφωνα με αυτή την
παραδοχή, η αναγνώριση επιζητά από τα άτομα την ετοιμότητα κριτικής
αντιπαράθεσης με κάθε είδους ταυτίσεις και αυτοκατηγοριοποίησεις (στο Γκόβαρης
& Ρουσσάκης, 2008).
Το σύνολο των λειτουργιών και πρακτικών που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό
περιβάλλον, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν βιώματα αναγνώρισης, τα οποία
αναδύονται μέσα από τα πεδία της σχολικής κουλτούρας, της διδακτέας ύλης, των
μεθόδων διδασκαλίας, της αξιολόγησης των σχολικών επιδόσεων, των σχέσεων του
σχολείου με τους γονείς και την κοινότητα (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
Στο έργο τους οι Γκόβαρης και Ρουσσάκης (2008), επισημαίνουν ως σημεία
αναφοράς για την κατανόηση των αναγκών σχετικά με την αναγνώριση στο χώρο του
σημερινού σχολείου, τα ακόλουθα ερωτήματα:
 Δημιουργούν οι πρακτικές του σχολείου τις απαραίτητες γνωστικές και
συναισθηματικές σχέσεις αλληλεγγύης για την εξέλιξη της υποκειμενικότητας
των μαθητών; Παράλληλα, προωθείται ένα περιβάλλον με βασικά
γνωρίσματα την συμμετοχή, την ανοιχτή σχολική κουλτούρα και το κλίμα
εμπιστοσύνης;
 Παρέχονται οι ανάλογες ευκαιρίες και δυνατότητες στους «διαφορετικούς»
μαθητές, ώστε να ανακαλύψουν στα περιεχόμενα της διδασκαλίας στοιχεία
της προσωπικής τους ταυτότητας και της οικογενειακής τους κουλτούρας;
 Συμβάλλει το σχολείο στις προσπάθειες των «διαφορετικών» μαθητών να
ξεπεράσουν τα βιώματα διάκρισης και διαχωρισμού;
 Δίνονται οι απαιτούμενες ευκαιρίες στους μαθητές να κατασκευάσουν
κοινούς κώδικες συνύπαρξης;
 Ποιές διαδικασίες αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων λαμβάνει
υπόψη το σχολείο και σε ποιές ενέργειες προχωρά για την αποδυνάμωση τους;
 Ποιές

δυνατότητες

παρέχει

το

σχολείο

στους

μαθητές,

ώστε

δημιουργήσουν μια κοινή – πέρα από τις όποιες διαφορές - ταυτότητα;
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να

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτήματα γίνεται κατανοητό ότι το σχολείο καλείται
να λειτουργήσει ως χώρος οικοδόμησης γνώσεων και ανάπτυξης ατομικών
ικανοτήτων, οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν σε
διαδικασίες διαλογικής αναζήτησης των όρων για τη διαμόρφωση των κοινωνικών
σχέσεων εντός και εκτός του σχολείου. Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική βασίζεται στη
συγκρότηση παιδαγωγικών πρακτικών ως σχέσεις αλληλεγγύης, με κυρίαρχο στόχο
να υποστηριχθούν οι μαθητές στην αναζήτηση, κατασκευή και αμοιβαία αποδοχή
ενός κοινού και πλουραλιστικού πλαισίου αξιών (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης,
2008).
Αυτές οι προσπάθειες συγκρότησης ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου
προσανατολισμών θα είναι επιτυχείς στο μέτρο όπου οι μαθητές θα είναι ικανοί να
τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στα πολιτισμικά τους γνωρίσματα. Η κριτική στάση
απέναντι σε ένα καθιερωμένο σύνολο προτύπων, αποτελεί βασικό στόχο της
διαπολιτισμικής μάθησης. Για την εφαρμογή των παραπάνω η Δ.Π. οφείλει να
δημιουργήσει τις συνθήκες που θα οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση και
ανάπτυξη του σχολείου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ιδέα, θα πρέπει να
συνδεθούν κριτήρια του πλουραλισμού και της ισότητας με δράσεις για την ανάπτυξη
και τη διασφάλιση της ποιότητας του σχολείου και της μάθησης. Η ποιότητα οφείλει
να ορισθεί ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες μάθησης του σχολείου
(στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο θεσμικός ρόλος του σχολείου είναι στενά
συνδεδεμένος με τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η παροχή ίσων ευκαιριών
κοινωνικής ένταξης σε όλους τους μαθητές, καθώς και η παροχή γνωστικών και
κοινωνικο-ηθικών πόρων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη συγκρότηση ακέραιων
προσωπικοτήτων, έχουν αποκτήσει βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης. Καθώς στις
μέρες μας η εκπαίδευση συντελείται σε ένα πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα
πολιτισμικό πλουραλισμό, αλλά και από φαινόμενα εμφάνισης κοινωνικών
ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, το ζητούμενο είναι η επεξεργασία
παιδαγωγικών πρακτικών που να συνδυάζουν κριτήρια του πλουραλισμού και της
ισότητας ευκαιριών (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
Στην εργασία της η Μπελέση αναφέρει την διατύπωση του Honneth, ο οποίος
επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην έννοια της αναγνώρισης υποστηρίζοντας ότι «η
εμπειρία της κοινωνικής αναγνώρισης αποτελεί όρο της συνολικής ανάπτυξης της
ταυτότητας του ατόμου» (Honneth, 2000, στο Μπελέση, 2009). Μια βασική
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παράμετρος της άποψης του Honneth (2000) στο Μπελέση 2009, είναι ότι η
συγκρότηση των ατομικών

και συλλογικών ταυτοτήτων εξαρτάται από την

επιβεβαίωση που δέχονται άτομα ή ομάδες από τον κοινωνικό τους περίγυρο (στο
Μπελέση, 2009). Η βίωση της κοινωνικής αναγνώρισης συνιστά προϋπόθεση μιας
θετικής αυτοαντίληψης.Επιπλέον, η Μπελέση (2009) αναφέρει τη θέση του Honneth
ο οποίος στο πλαίσιο της ηθικής υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αναγνώρισης:
α) Η μέριμνα, αποτελεί την αναγνώριση του άλλου ως προς τις φυσικές του ανάγκες
και επιθυμίες. Μέσα από σχέσεις που βασίζονται στην μέριμνα και την αγάπη
καθίσταται δυνατή η αναγνώριση του ατόμου με μοναδικές και συγκεκριμένες
ανάγκες.
β) Ο ηθικός σεβασμός, δηλαδή η αναγνώριση του «άλλου» ως ηθικά υπεύθυνου
υποκειμένου, γεγονός που αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου
ελεύθερων και ίσων κοινωνιών. Η μορφή αυτή δίνει στα άτομα τη δυνατότητα της
ισότιμης συμμετοχής στο κοινωνιό γίγνεσθαι και διατύπωσης κοινωνικά αποδεκτών
αιτημάτων, θεμελιώνοντας με αυτό τον τρόπο τον αυτοσεβασμό τους.
γ) Η αλληλεγγύη ή κοινωνική εκτίμηση, δηλαδή η αναγνώριση του «άλλου» ως προς
την αξία των ιδιαίτερων ικανοτήτων του, μέσω των οποίο συνεισφέρει στο κοινό
καλό.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι απαραίτητη είναι η κοινωνική εκτίμηση
και αλληλεγγύη, η οποία συνιστά ένα σύνολο στάσεων θετικής αποδοχής και
αναγνώρισης των άλλων ως προς την αξία της μοναδικότητας των ικανοτήτων τους,
οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ρόλο μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Αποτελεί την μορφή
της αναγνώρισης η οποία συμβαδίζει με τον σεβασμό της ετερότητας (στο Μπελέση,
2009). Για παράδειγμα, οι αλλοδαποί μαθητές μπορούν να νιώσουν αισθήματα
αλληλεγγύης, όταν τους δίνονται δυνατότητες επεξεργασίας των προσωπικών τους
στοιχείων και της προσωπικής τους ταυτότητας, χωρίς να έχουν τον φόβο του
«στιγματισμού» της διαφορετικότητας τους. Τέλος, κατά τη Μπελέση (2009) η
έννοια της αναγνώρισης έτσι όπως προσεγγίζεται από τον Honneth, μπορεί να
αποτελέσει μια θεωρητική και φιλοσοφική βάση για τις παιδαγωγικές – διδακτικές
αρχές και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Μια δίκαιη κοινωνία συγκροτείται στη βάση κατά την οποία διαμορφώνεται
μια κοινωνική τάξη που διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των μορφών αναγνώρισης
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(Honneth, 2000 στο Μπελέση 2009). Σε παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό επίπεδο,
επιθυμητή είναι η συγκρότηση ενός διαπολιτισμικού δημοκρατικού σχολείου, το
οποίο θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης,
προβάλλοντας την αναγνώριση των ταυτοτήτων όλων των μαθητών. Απώτερος
στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι η αναγνώριση και αποδοχή
των διαφορετικών ταυτοτήτων, καθώς και η έκφραση του ξεχωριστού πολιτισμικού
κεφαλαίου όλων των μαθητών. Επιπλέον, κατά τη Μπελέση (2009) κεντρική θέση
σύμφωνα με τον Cummins (2005), κατέχει η ιδέα ότι αποφασιστικό ρόλο στην
σχολική επιτυχία των δίγλωσσων και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών παίζει η
επιβεβαίωση της ταυτότητας τους, ενώ αντίθετα η όποια απόρριψη τους μπορεί να
επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.
Συμπερασματικά, αυτό που αναδεικνύεται ως ζητούμενο μέσα στις σύγχρονες
συνθήκες της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον, είναι η αναγκαιότητα
για την υιοθέτηση μιας διαφορετικής παιδαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία θα τονίζει
την έννοια της αναγνώρισης μεταξύ των ατόμων, οικοδομώντας αντίστοιχα μια σχέση
με τον εαυτό τους και τους άλλους η οποία θα διακρίνεται από τον αυτοσεβασμό και
την θετική αυτοαντίληψη ( στο Μπελέση, 2009).
Αξιοσημείωτη, στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι η θέση
του Banks ο οποίος υποστηρίζει ότι το σχολείο πρέπει να παρέχει σε όλους τους
μαθητές τις γνώσεις εκείνες που θα τους εξασφαλίσουν μια παιδεία πολυπολιτισμική.
Οι εγγράμματοι πολίτες (literate citizens), μέσα σε μια δημοκρατική πολυπολιτισμική
κοινωνία θα πρέπει, εκτός από τις βασικές δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης,
να αποκτήσουν καιι τον πολυπολιτισμικό αλφαβητισμό (multicultural literacy) (στο
Μπελέση, 2009). Ο πολυπολιτισμικός αλφαβητισμός είναι η ικανότητα που αποκτά
κάποιος, ώστε να είναι σε θέση: α) να προσδιορίζει τους παραγωγούς της γνώσης και
τα συμφέροντα τους, β) να αποκαλύπτει τις παραδοχές της γνώσης, γ) να βλέπει τη
γνώση μέσα από διαφορετικές εθνικές και πολιτισμικές προοπτικές και δ) να
χρησιμοποιεί την ικανότητα αυτή ως οδηγό στη δράση του για έναν πιο ανθρώπινο
και δίκαιο κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό διαφαίνεται μια αντίληψη για την πολυπολιτισμική παιδεία,
όπου η γνώση προσεγγίζεται όχι ως στατική και ουδέτερη, αλλά ως μεταβαλλόμενη
και δυναμική, η οποία παράγεται μέσα σε ένα ορισμένο κοινωνικό πεδίο. Το σχολείο
οφείλει να βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν ότι η γνώση αντανακλά το
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και ότι έχει κανονιστικές και
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αξιολογικές αρχές (Banks, 1996 στο Μπελέση, 2009). Επιπλέον, απαραίτητη
θεωρείται η συμμετοχή στην παραγωγή και διαμόρφωση της γνώσης, με αποτέλεσμα
να γίνει κτήμα όλων των πολιτών. Με λίγα λόγια, η σχολική γνώση δεν θα πρέπει να
εξυπηρετεί τις ανάγκες μόνο των κυρίαρχων ομάδων, αλλά αντιθέτως οφείλει:
 Να αντικατοπτρίζει την πολιτισμική δημοκρατία.
 Να εξυπηρετεί τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων, από τις οποίες συντελείται
ο μαθητικός πληθυσμός.
 Να συμβάλλει στο κοινό καλό.
 Να αντανακλά τις εμπειρίες όλων των πολιτών της χώρας.
 Να δίνει σε όλους την δυνατότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια
δημοκρατική κοινωνία.
Στο ίδιο έργο η Μπελέση (2009) αναφέρει άλλη μια θέση του Banks (2004), ο
οποίος σε αυτό το σημείο ορίζει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση (multicultural
education), ως ένα κίνημα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που έχει κύριο σκοπό να
αναδιαρθρώσει το πρόγραμμα σπουδών και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τέτοιο
τρόπο, ώστε οι μαθητές από διάφορες κοινωνικές τάξεις, φυλές και εθνικές ομάδες,
να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. Σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή,
επισημαίνονται τρεις βασικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης: α)
είναι ένα κίνημα μεταρρύθμισης για την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών όλων
των μαθητών, β) αποτελεί μια ιδεολογία που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των
δημοκρατικών ιδεωδών, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
και γ) θεωρείται μια διαρκής διαδικασία, καθώς πάντα θα υφίσταται κάποια διάσταση
ανάμεσα στα ιδεώδη και στις πρακτικές του σχολείου. Συγχρόνως, ο Banks (στο
Μπελέση 2009) οριοθετεί την πολυπολιτισμική εκπαίδευση σε πέντε διαστάσεις οι
οποίες είναι οι εξής:
 ενσωμάτωση περιεχομένου,
 διαδικασία παραγωγής γνώσης,
 περιορισμός των προκαταλήψεων,
 παιδαγωγική ισότητας και
 ενθαρρυντική σχολική κουλτούρα και κοινωνική δομή.
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Για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης,
απαιτούνται ορισμένες αλλαγές στις παραδοχές, στις πεποιθήσεις και στις δομές του
σχολείου. Η μετασχηματιστική προσέγγιση του Banks (στο Μπελέση, 2009),
υποστηρίζει ότι η γνώση δεν παράγεται σε πολιτισμικό ή κοινωνικό κενό, αλλά
επηρεάζεται από τις αξίες των ατόμων και το κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και από
παράγοντες, όπως η φυλή, η τάξη και το φύλο. Πρωταρχικός ρόλος της κυρίαρχης
ακαδημαϊκής γνώσης είναι να κατασκευάζει θεωρίες και ερμηνείες, ενώ της
μετασχηματιστικής ακαδημαϊκής γνώσης να αλλάξει την κοινωνία κάνοντας την πιο
δίκαιη και ανθρώπινη. Οι μαθητές συμμετέχοντας στην παραγωγή της γνώσης, δεν
ακολουθούν την κυρίαρχη ακαδημαϊκή γνώση, η οποία συνδέεται με έννοιες, θεωρίες
και ερμηνείες, αντιθέτως υιοθετούν μια μετασχηματιστική προσέγγιση η οποία τους
βοηθά να διερευνήσουν έννοιες, γεγονότα και καταστάσεις από διαφορετικές και
προσωπικές τους οπτικές. Καθώς το σχολείο αποτελεί τον πρώτο φορέα
κοινωνικοποίησης μέσω του οποίου ερχόμαστε

σε καθημερινή επαφή με την

διαφορετικότητα, είτε αυτή σχετίζεται με άτομα διαφορετικής εθνικής καταγωγής, με
άτομα που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με διαφορετική
κοινωνικο-οικονομική προέλευση, αλλά και με άτομα τα οποία διαθέτουν
διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά, το σχολείο οφείλει να αναγνωρίσει την
ετερότητα όχι ως μια αφηρημένη υποκειμενικότητα, αλλά ως βασική αρχή της
κοινωνικής αλληλεγγύης. Απώτερος στόχος του εκπαιδευτικού έργου, είναι η
δημιουργία μιας στρατηγικής η οποία θα προβάλλει μια νέα ηθική των αξιών μέσα
στο σχολείο, με βασικές αρχές: α) την κατανόηση της πολυμορφίας στη φύση και στη
ζωή, β) την δημιουργική διαχείριση της κοινωνικής ποικιλομορφίας, γ) την
διαμόρφωση της ανεκτικής κουλτούρας και δ) την «δημοκρατία» στην πράξη, μέσα
από μια νέα ηθική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση το
σχολείο πρέπει να εργαστεί, προωθώντας ένα ολιστικό κοινωνικό και παιδαγωγικό
όραμα.
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3.2.2. Γλωσσική ανάπτυξη σε ετερογενές περιβάλλον
Στο περιβάλλον του σχολείου η πολιτισμική ετερότητα εκδηλώνεται μέσα από
την γλωσσική ετερότητα, την γλωσσική πολυμορφία. Οι γλώσσες έχουν την
δυνατότητα να δανείζονται μεταξύ τους στοιχεία, αλλά και να εμπλουτίζουν η μία την
άλλη βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην εύρεση νέων τρόπων προσέγγισης της
διδασκαλίας της. Παράλληλα, μέσω των κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
προωθείται η δημιουργία ενός γλωσσικού διδακτικού υλικού που θα είναι κατάλληλο,
ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να ενταχθούν τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και
στην ευρύτερη κοινωνία, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και στην
επαγγελματική τους πορεία.
Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η αξιοποίηση της γλώσσας των μαθητών
διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας στο σχολείο μπορεί να γίνει, είτε με τη μορφή
της δίγλωσσης εκπαίδευσης, όπου η γλώσσα των μαθητών αυτών χρησιμοποιείται
στη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, είτε μέσα από έναν τρόπο
διδασκαλίας ο οποίος λαμβάνει υπόψη του και αξιοποιεί στη μάθηση το γλωσσικό
κεφάλαιο των μαθητών αυτών. Σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη και να εντάξουμε
στο μαθησιακό πλαίσιο τη γλώσσα των μαθητών, γεγονός που θα συμβάλλει και στην
βελτίωση των σχολικών τους επιδόσεων. Για τον λόγο αυτό παρακάτω
επισημαίνονται κάποιες αρχές οργάνωσης της διδασκαλίας, που θα οδηγήσουν στην
επίτευξη του παραπάνω στόχου (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008):
 Μεγιστοποίηση της γνωστικής δραστηριοποίησης και επένδυσης ταυτότητας: Οι
μαθητές με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα, έχουν καλύτερες επιδόσεις
στην μαθησιακή διαδικασία, όταν οι δραστηριότητες που καλούνται να
διεκπεραιώσουν βασίζονται σε ένα πλαίσιο στήριξης. Με τον τρόπο αυτό θα
ενεργοποιήσουν τις γνώσεις που ήδη κατέχουν και θα αναπτύξουν κίνητρα
μάθησης, πόσο μάλλον αν η διδασκαλία περιλαμβάνει και την δική τους
ταυτότητα. Επιπλέον, οι μαθητές αυτοί θα ενδιαφερθούν και θα συμμετέχουν
ακόμη περισσότερο στη μαθησιακή διδασκαλία, όταν αυτή περιλαμβάνει και
προωθεί και το δικό τους πολιτισμικό και γλωσσικό κεφάλαιο.
 Ανάπτυξη της γλωσσικής ακαδημαϊκής ικανότητας: Προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλώσσας είναι α) η διαμόρφωση συνθηκών
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κατανόησης των πληροφοριών με τη χρήση κατάλληλων μέσων, β) η
συστηματική διδασκαλία της γλώσσας και γ) η παροχή στήριξης των μαθητών
διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας.
 Η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των κυρίαρχων γλωσσών, δηλαδή η
συστηματική σύνδεση μεταξύ αυτών.
 Αξιοποίηση της προηγούμενης και άλλης γνώσης: Μια διδασκαλία που
παρακινεί τους μαθητές να ανακαλέσουν και να αξιοποιήσουν γνώσεις και
έννοιες που είναι ήδη γνωστές σε αυτούς και να τις συνδέσουν με το νέο
περιεχόμενο, τους βοηθάει και τους κινητοποιεί να ενταχθούν μέσα στο νέο
κοινωνικό και γλωσσικό πλαίσιο.
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4. Πολυπολιτισμικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα & εκπαίδευση
Η πολυπολιτισμικότητα κάτω από την έννοια της εθνοπολιτισμικής
διαφοροποίησης του πληθυσμού μιας χώρας εντείνεται όλο και περισσότερο λόγω της
παγκοσμιοποιήσης – οικονομικής, πολιτισμικής – με αποτέλεσμα να αυξάνονται και
τα μεταναστευτικά ρεύματα και να δημιουργούνται αντίστοιχες ανισότητες και
διαφοροποιήσεις. Η αφομοίωση, η ενσωμάτωση ή η περιθωριοποίηση των
μεταναστών ή των μειονοτήτων, η αναγνώριση της «διαφοράς» και τα ανθρώπινα
δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού στοχασμού. Η αναγνώριση
των πολιτισμικών διαφορών αναδεικνύει την κοινωνική και πολιτική σημασία της
υπαγωγής των ατόμων σε διακριτές εθνοπολιτισμικές κοινότητες. Παράλληλα, η
λογική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προβάλλει τα κοινά χαρακτηριστικά των
ατόμων ως μελών του κοινωνικού πλαισίου και την οικουμενικότητα της ανθρώπινης
ύπαρξης (στο Ανδρούσου & Ασκούνη, 2009). Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στα
δικαιώματα και την έννοια της ετερότητας δημιουργεί ένα πλαίσιο για την κατανόηση
και την αντιμετώπιση των πολυπολιτισμικών προκλήσεων στην εκπαίδευση. Ο
σεβασμός της ετερότητας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο αποτελεί προϋπόθεση για την
καταπολέμηση

της

κοινωνικής

ανισότητας.

Πολυπολιτισμικότητα,

σημαίνει

πλουραλισμός ιδεών και πνευματικών πηγών, με βασικά χαρακτηριστικά την
προάσπιση του δικαιώματος της διαφορετικότητας και την ελευθερία να διαμορφώνει
κανείς την προσωπική πολιτισμική του ταυτότητα, μέσα από την αλληλεπίδραση του
με τους άλλους. Μία ακόμη παράμετρος, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με
τα παραπάνω, αποτελεί η διαμόρφωση του παγκόσμιου πολίτη, εκείνου που
διαπνέεται από μια παγκόσμια ηθική, σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν
θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και την υποχρέωση να σέβονται και προωθούν αυτά τα
δικαιώματα. Στην επίτευξη αυτών των στόχων αποβλέπει η εκπαίδευση, χρέος της
οποίας είναι να οδηγεί το άτομο στην απόκτηση των γνώσεων, των στάσεων και των
δεξιοτήτων, που θα του επιτρέπουν να κατανοεί τις έννοιες της κοινωνικής
δικαιοσύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της
διαπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικής διασύνδεσης, κάνει την εμφάνιση της η
πολιτισμοποίηση, η οποία αναφέρεται σε ένα πλέγμα

πολιτισμικών συμβόλων,

αξιών, ιδεών και πρακτικών, που προβάλλονται μέσα από την πολυμορφία μιας
κοινωνίας. Παράλληλα, η διαπολιτισμικότητα υιοθετεί μια συμπεριληπτική στάση και
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διαχειρίζεται την ετερότητα κάθε κοινωνίας, μέσα από διαδικασίες αμοιβαιότητας,
αλληλοκατανόησης, αποδοχής, διαπροσωπικής επικοινωνίας και συνεργατικής
δράσης. Με άλλα λόγια, η διαπολιτισμικότητα υποστηρίζει την συμμετοχή σε κάθε
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, επιτρέποντας σε κάθε άτομο και κάθε ομάδα,
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού.
Μέσα σε αυτόν τον πολυπολιτισμικό κοινωνικό μετασχηματισμό, οι κοινωνικές
σχέσεις, οι εντάσεις, οι διαφορές και οι κοινωνικές δυνατότητες που εντοπίζονται,
αποτελούν κύρια φαινόμενα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί η
εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην εξισορρόπηση των κρίσεων
που δημιουργεί η πολυπολιτισμικότητα, καθώς και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων
για την εξέλιξη της κοινωνικής ζωής που αυτή εμπεριέχει, με απώτερο στόχο την
διαμόρφωση σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ της ταυτότητας και της ετερότητας.
Η εκπαίδευση των «διαφορετικών» ομάδων αποτελεί αντικείμενο εθνικών,
πολιτικών, διεθνών οργανισμών και κοινωνικών διεκδικήσεων, καθώς και
διεπιστημονικής διερεύνησης και θεωρητικής επεξεργασίας. Η μαζική παρουσία
παιδιών μεταναστών στο σχολείο μπορεί να επιφέρει ορισμένες δυσκολίες και
επιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την εκμάθηση της γλώσσας, με την επίδοση των
μαθητών και με την διαχείριση ετερογενών σχολικών τάξεως από μέρους των
εκπαιδευτικών.

Συχνά οι λύσεις για τέτοια ζητήματα αναζητούνται στην

παιδαγωγική σφαίρα, σε επίπεδο εργαλείων κατάλληλων για την εκπαιδευτική πράξη
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Βέβαια, οι τρόποι ένταξης των μεταναστών
διαμορφώνονται πάντοτε σε συνάρτηση με ένα πλαίσιο πρόσληψης και επεξεργασίας
της διαφοράς. Η ομοιομορφία των εκπαιδευτικών δομών, των σχολικών κανόνων και
του περιεχομένου της σχολικής γνώσης θεωρείται συχνά ταυτόσημη της ισότητας.
Παρόλα αυτά, μέσα στο ενιαίο σχολείο τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων
διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνική και εθνοπολιτισμική σύνθεση των
μαθητών τους. Σε αυτό το σημείο καθοριστικό ρόλο κατέχει ο κλάδος της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, η οποία επιδιώκει την αρμονική συνύπαρξη των
διαφορετικών ομάδων , την αναγνώριση και την αποδοχή της ιδιαίτερης κουλτούρας
των μαθητών (στο Ανδρούσου & Ασκούνη, 2009). Στο σύγγραμα τους οι Ανδρούσου
και Ασκούνη (2009) αναφέρουν τη θέση της Mary Kalantzis, η οποία διατυπώνει την
άποψη ότι στη νέα εποχή που ζούμε, με το άνοιγμα των νέων τεχνολογιών και τις
νέες αντιλήψεις για τη μάθηση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να
υλοποιούνται άλλα τύπου αναλυτικά προγράμμτα στην εκπαίδευση. Η ετερότητα δεν
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πρέπει απλώς να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστή, αλλά χρειάζεται και να
αντιμετωπίζεται ως παραγωγικός πόρος για την ενεργοποίηση υψηλών επιδόσεων
στην εκπαίδευση. Υποστηρίζει έτσι ότι αν τα σχολεία κάνουν κάποιες αλλαγές στα
αναλυτικά προγράμματα, σύμφωνα με την αντίληψη ότι η διαφορετικότητα είναι
βασική «πολιτισμική ικανότητα» για ανάπτυξη, τότε θα δημιουργηθούν μαθησιακά
περιβάλλοντα με ποικίλα ερεθίσματα, ώστε όλοι να βρίσκουν τις αξίες τους και να
εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τη Mary Kalantzis
(στο Ανδρούσου & Ασκούνη, 2009), η «ενεργός συμμετοχή» είναι το κλειδί για τη
σχολική επιτυχία και η αναγνώριση της ετερότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για
συνεργατικές

σχέσεις

και

πρακτικές

αυτοπραγμάτωση όσο και το κοινό καλό.
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που

υπηρετούν

τόσο

την

ατομική

4.1. Ανθρώπινα δικαιώματα - Αντιμετώπιση στερεοτύπων στο διαπολιτισμικό
σχολείο
Σκοπός της παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να οικοδομηθεί ένας
πολιτισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη μετάδοση των γνώσεων και την ανάπτυξη
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και κανόνων και στάσεων (στο Πανταζής, 2011).
Ο πολιτισμός αυτός προωθεί δύο βασικά γνωρίσματα, αυτά της ανάπτυξης του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των θεμελιωδών ελευθεριών.
Αυτό κατά τον Πανταζή συνίσταται στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης
προσωπικότητας και ανάπτυξης της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, την προώθηση της
κατανόησης, της ανεκτικότητας, της ισότητας φύλων και της αρμονικής σχέσης
μεταξύ εθνοτικών και πολιτισμικών ομάδων, θρησκειών και γλωσσών. Μέσω της
παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν επιδιώκεται μόνο η μετάδοση γνώσεων
αλλά και η αλλαγή και η υιοθέτηση άλλων στάσεων και πεποιθήσεων ( Alefsen, 2004
στο Πανταζής, 2011), που βασίζονται στην κοινωνική και πολιτική αγωγή και σε μια
εκπαίδευση για την ειρήνη, την δημοκρατία και την ανεκτικότητα (Mihr, 2005 στο
Πανταζής, 2011). Η παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επιδιώκει μόνο να
γνωρίζουν οι πολίτες μιας χώρας το πολίτευμα και τους νόμους, αλλά πολύ
περισσότερο αποσκοπεί στην καλλιέργεια την ηθικής έννοιας στη συνείδηση του
ανθρώπου. Παράλληλα, οφείλει ανάλογα με τις επικρατούσες πολιτικές, κοινωνικές
και πολιτισμικές συνθήκες σε κάθε χώρα, να προσαρμόζεται στις ανάγκες των
ανθρώπων,

να

αντιλαμβάνεται

και

να

επικεντρώνεται

στους

εκάστοτε

προβληματισμούς τους. Η κατανόηση των αρχών και των διαδικασιών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να συμμετέχουν στις
αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή τους, συμβάλλοντας στην ατομική, κοινωνική και
οικονομική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, θα πρέπει να διδάσκεται και να γίνεται
αντιληπτή η ολιστική τους αρχή με βασικά χαρακτηριστικά την ενσυναίσθηση, την
αντίληψη παραβίασης των δικαιωμάτων και την διαμόρφωση κοινής συνείδησης
(Muller, 2002 στο Πανταζής, 2011). Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την
εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Το σχολείο, καθώς αντικατοπτρίζει
την

υπάρχουσα

κοινωνική

πραγματικότητα,
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συμβάλλει

σημαντικά

στην

κοινωνικοποίηση του ατόμου, επιδιώκοντας την ύπαρξη ίσων ευκαιριών στη μάθηση,
την αναγνώριση και αποδοχή, την υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και
την μείωση του αποκλεισμού (στο Πανταζής, 2011). Ο σεβασμός για την αξιοπρέπεια
του κάθε ανθρώπου, τόσο για τον εαυτό του όσο και για την αξιοπρέπεια του
«άλλου», αποτελεί θεμελιώση αρχή και βρίσκεται στο επίκεντρο των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Οι μαθητές, γηγενείς και μετανάστες, συνυπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον
έχοντας γνώσεις και εμπειρίες για την κοινωνική αξία των ομάδων τους και των
κοινωνικών τους ταυτοτήτων. Πολλές φορές η ανισότητα αυτή προκαλεί διαταραχές
στις μεταξύ τους σχέσεις, καθιστώντας δύσκολη την προσπάθεια αλληλοαποδοχής
και συνεργασίας. Οι μαθητές κατασκευάζουν στην τάξη ένα δικό τους «κοινωνικό
κόσμο», ένα είδος κρυφού αναλυτικού προγράμματος ανθρωπίνων σχέσεων, με
βασικά δομικά γνωρίσματα τις προσπάθειες για ίση συμμετοχή στις δράσεις και στην
επικοινωνία (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Οι ανισότητες αυτές εκφράζονται
ως διαφορές επιρροής στη διαμόρφωση της ομάδας και ως διαφορές στην αποδοχή
και στην υποστήριξη από τα μέλη της. Ο παράγοντας της κοινωνικής προέλευσης
είναι καθοριστικός για τη δημιουργία σχέσεων αποδοχής, αλλά και για τις σχολικές
επιδόσεις. Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές με διαφορετική πολιτισμική
ταυτότητα τις περισσότερες φορές κατέχουν περιθωριακές θέσεις στην τάξη. Για το
λόγο αυτό οφείλουμε να δώσουμε σημασία σε κάποιες δυνατότητες διδακτικών
παρεμβάσεων, οι οποίες στόχο έχουν την αποδυνάμωση των αρνητικών
προκαταλήψεων, στερεοτύπων και αντίστοιχων κατηγοριοποιήσεων (στο Γκόβαρης
& Ρουσσάκης, 2008).

Αξίζει να τονιστεί πως η δυνατότητα επικοινωνίας και

αλληλεπίδρασης σε διαπροσωπικό επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή των
όποιον αρνητικών ζητημάτων, συντελώντας στην αποδοχή των «διαφορετικών»
μαθητών. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως εξής (Hartinger, 2005 στο Γκόβαρης &
Ρουσσάκης, 2009):
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 Διασφάλιση βιωμάτων ίσου κύρους για όλους τους μαθητές: Η ισότητα ως
προς το κύρος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την παροχή δυνατοτήτων
εκπροσώπευσης και ίσης συμμετοχής σε όλους τους τομείς της σχολικής
ζωής. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσης αποδοχής και αναγνώρισης στο
πλαίσιο υπαρκτών κοινωνικών ανισοτήτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα
με την Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, οι μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής
ταυτότητας αποκομίζουν το αίσθημα της αναγνώρισης, όταν βιώνουν στον
σχολικό χώρο την εκπροσώπηση του πολιτισμικού τους κεφαλαίου. Επιπλέον,
οι πρακτικές ενδυνάμωσης της αυτοαντίληψης και της αυτονομίας των
μαθητών, συμβάλλουν θετικά στην δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ τους. Το
μάθημα που προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής και συλλογικής δράσης, μπορεί
να

λειτουργήσει

ως

πλαίσιο

ενίσχυσης

της

αυτοαντίληψης

των

«διαφορετικών» μαθητών, δημιουργώντας μια «συμμετοχική δημοκρατική
κουλτούρα». Σημαντικό είναι επίσης οι μαθητές να γνωρίζουν τις βασικές
αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά πόσο τα δικαιώματα αυτά
βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
εκφράζοντας συγχρόνως και τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες (στο
Γκόβαρης – Ρουσσάκης, 2008).


Δραστηριότητες θετικής αλληλεπίδρασης: Η δράση για την επίτευξη ενός
κοινού στόχου παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και
αναστοχασμού των προκαταλήψεων και των κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων.
Στο χώρο του σχολείου η εργασία σε ομάδες, η συνεργατική μάθηση, δίνει
στα άτομα το δικαίωμα να αναπτύξουν το αίσθημα του ανήκειν, καθώς και
δυνατότητες αποδυνάμωσης των στερεότυπων κατηγοριοποιήσεων του
«άλλου». Ακόμη, η τοπική κοινωνία και η συμμετοχή σε αυτή μπορεί να
βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τη συγκρότηση μιας κοινής ταυτότητας για όλους
τους μαθητές. Μια άλλη δυνατότητα συνεργατικής μάθησης και ενδυνάμωσης
της κοινής ταυτότητας είναι η οργάνωση «εργαστηρίων του μέλλοντος». Το
«εργαστήριο του μέλλοντος» ορίζεται ως τόπος δημοκρατίας και κοινωνικών
εφευρέσεων (Burow 2000, στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).

Στο

επίκεντρο των δραστηριοτήτων βρίσκονται η συνάντηση, η ανταλλαγή και η
επεξεργασία πληροφοριών, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν και οι θέσεις του
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Dewey, καθώς δίνει έμφαση στον πειραματισμό, στην κοινή αναζήτηση
κανόνων και εναλλακτικών τρόπων ζωής (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης,
2008).
Όλα τα παραπάνω, επιδιώκουν την εμπλοκή τόσο των εκπαιδευτικών και των
μαθητών, όσο και των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας. Η εμπλοκή αυτή σε
κοινές δράσεις ανάδειξης και αναγνώρισης των διαφορών αποδίδει κύρος στο
πολιτισμικό κεφάλαιο όλων των μαθητών και δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις
αποδοχής του «διαφορετικού» (στο Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008).
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5. Παιχνίδι
5.1. Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Το παιχνίδι συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των
παιδιών, καθώς εμπλέκει μια σειρά από γνωστικές και συναισθηματικές διαδικασίες
(Russ, 1996 στο Γρίβα & Σέμογλου, 2016). Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει,
είναι δύσκολο να δοθεί ένας σαφής εννοιολογικός προσδιορισμός για το παιχνίδι. Το
παιχνίδι αποτελεί μέσο για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού,
μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται ποικίλες συμπεριφορές και καταστάσεις. Επιπλέον,
το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως μια αυθόρμητη και έμφυτη δραστηριότητα των
παιδιών, μέσα από το οποίο νιώθουν μια εσωτερική επιθυμία και ανάγκη να παίξουν
δημιουργώντας μάλιστα το δικό τους παιχνίδι, το οποίο θα πλαισιώνεται από τους
κανόνες που οι ίδιοι θα έχουν θέσει. Με μια βαθύτερη σημασία, η έννοια του
παιχνιδιού για τα παιδιά σχετίζεται με το εργαλείο μάθησης, ανακάλυψης,
σωματικής, πνευματικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τον Piaget, τα παιδιά υπακούουν στους κανόνες του παιχνιδιού
ως μια εσωτερική αυτοσυγκράτηση και εσωτερικού αυτοπροσδιορισμού. Συγχρόνως,
ο Vygotsky (1996) εστιάζοντας στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του παιχνιδιού για τα
παδιά, τονίζει πως η συμπεριφορά του παιδιού δε διέπεται τόσο πολύ από κανόνες
όσο στο παιχνίδι (στο Γρίβα & Σέμογλου, 2016). Παράλληλα, ο Vygotsky (στο Γρίβα
& Σέμογλου, 2008) αναφέρει πως το παιχνίδι, σαν παιχνίδι άσκησης και σαν παιχνίδι
με ρόλους, είναι ιστορικό φαινόμενο και βρίσκεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη της
κοινωνίας και τη θέση του παιδιού σε αυτή, η οποία διαρκώς μεταβάλλεται. Το
παιχνίδι τυπικά μπορεί να σημαίνει μια δραστηριότητα μέσα από την οποία
επιτυγχάνεται η διασκέδαση των παιδιών, όμως πολύ περισσότερο αποτελεί το
εργαλείο μάθησης, το οποίο βοηθά στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του
παιδιού.
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η σημασία και ο ρόλος του παιχνιδιού ως
εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, με τη χρήση του οποίου
προωθείται η ενεργή συμμετοχή των παιδιών και δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα
μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο που οι σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις εμπεριέχουν το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης, καθώς συμβάλλει στην
αύξηση των κινήτρων των μαθητών και στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
Μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές,
ακόμη και σε αυτούς που είναι πιο εσωστρεφείς, να αναπτύξουν γνωστικούς,
ψυχοκινητικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς στόχους (στο Σέμογλου & Τζάνη,
2014). Σύμφωνα με έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι οι δημιουργικές ικανότητες των
μαθητών, ανάλογα με τον τρόπο αξιολόγησης και αξιοποίησης τους, οδηγούν και
στην βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης (Fisher, 2004 στο Σέμογλου & Τζάνη,
2014). Σημαντική είναι επίσης η θέση του Richards (Σέμογλου & Τζάνη, 2014), κατά
την οποία η δημιουργική διδασκαλία αυξάνει τα κινήτρα και την αυτοεκτίμηση των
μαθητών, εφοδιάζοντας τους με τις δεξιότητες για μια ποιοτικότερη ζωή στο μέλλον.
Με λίγα λόγια τα παιχνίδια προσδίδουν ενδιαφέρον σε κάτι που τα παιδιά μπορεί να
βρίσκουν ανιαρό κινητοποιώντας τους για ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή
διαδικασία, ενώ περιλαμβάνουν διαδικασίες που οδηγούν στην ενεργοποίηση όλων
εκείνων των δεξιοτήτων για την ανάπτυξη του συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος
( Γρίβα & Σέμογλου, 2016).
Τη σύγχρονη εποχή αυξάνεται όλο και περισσότερο η αξιοποίηση των
παιχνιδιών μέσα στη σχολική τάξη, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι μέσα από τη χρήση
τους αμβλύνονται οι δυσκολίες του μαθήματος και δημιουργείται μια ευχάριστη
ατμόσφαιρα. Με αυτή την έννοια το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για την
ανάπτυξη των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων όλων των
μαθητών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο και σε διάφορες μορφές. Μια από τις
μορφές, την οποία χρησιμοποίησα και στη δική μου έρευνα, είναι το παιχνίδι ρόλων,
λίγια λόγια για το οποίο παρατίθενται στη συνέχεια.
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5.2. Παιχνίδι ρόλων

Τα παιχνίδια ρόλων αποτελούν ένα δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο τα οποία
ενθαρρύνουν τους μαθητές, σε όποιο γνωστικό επίπεδο και αν βρίσκονται, να
επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας περισσότερο μη λεκτικά μέσα επικοινωνίας, όπως
είναι οι εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώματος. Συγχρόνως, δίνουν
την δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν τη γλώσσα μέσα από ποικίλες
περιστάσεις επικοινωνίας, οι οποίες μπορεί να πλησιάζουν αρκετά σε αυτές ου
συναντούν στην καθημερινότητα τους. Σύμφωνα με τον Fleming (2006 στο Γρίβα &
Σέμογλου, 2016), τα παιχνίδια ρόλων είναι μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, οι
οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλόδρασης μεταξύ
των μαθητών. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται ως κοινωνικού τύπου δραστηριότητες,
διότι δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ποικίλους
τρόπους σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων οι
μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας, καθώς τους
παρέχουν τη δυνατότητα να εξασκούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, όπως θα
έκαναν και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές
ερμηνεύουν ένα ελεγχόμενο ή μη σενάριο είτε σε ζευγάρια είτε σε ομάδες
περισσότερων ατόμων. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει, συντονίζει, βοηθάει, καθοδηγεί
τους μαθητές, δίνοντας τους το χώρο ώστε να παίξουν και να εκφραστούν ελεύθερα,
ενώ παρεμβαίνει μόνο όταν το κρίνει απαραίτητο. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται
η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη των παιδιών στον εαυτό τους, καθώς και η
θέληση για συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία.
Τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, σε α)
δομημένα και β) ελεύθερης παραγωγής/επικοινωνίας (Rixon, 1981, στο Γρίβα &
Σέμογλου, 2016). Δομημένα παιχνίδια ρόλων ονομάζονται αυτά στα οποία η πρόθεση,
η πορεία και το αποτέλεσμα είναι προκαθορισμένα από την αρχή, περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες οδηγίες και αποσκοπούν στην επανάληψη και χρήση συγκεκριμένων
δομών και λεξιλογίου. Όσον αφορά τα ελεύθερης παραγωγής/επικοινωνίας παιχνίδια
ρόλων, δίνεται αρχικά στους μαθητές ένα πλαίσιο επικοινωνίας, όμως οι μαθητές
είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την εκτέλεση του παιχνιδιού.
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Σημαντικές είναι οι θέσεις των Maley και Duff (2005) στο Γρίβα και Σέμογλου,
οι οποίοι παραθέτουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης των παιχνιδιών
ρόλων. Μερικά απο αυτά είναι τα εξής:


Συνδυάζουν στοιχεία λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας



Αξιοποιούν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες



Συμβάλλουν στην αλληλόδραση μέσω της μετάδοσης και κατανόησης
επικοινωνιακών μηνυμάτων



Συμβάλλουν στην ολιστική και πολυαισθητηριακή μάθηση



Ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης και την αυτοπεποίθηση



Τονίζεται η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία



Συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της φαντασίας και δημιουργικότητας των
μαθητών



Δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον για τη συνεργασία των μαθητών



Δημιουργούν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο επικοινωνίας στην τάξη



Βοηθούν τους μαθητές να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να
χρησιμοποιούν αυθόρμητα τη γλώσσα.
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6. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των απόψεων μιας ομάδας
μαθητών, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τις έννοιες της πολιτειότητας και
της ετερότητας, μέσα από τρία στάδια υλοποίησης δραστηριοτήτων. Αναλυτικότερα,
οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν ορισμένες ενέργειες συνεργατικής
δράσης, μέσα από τις οποίες προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και η
καλλιέργεια των εννοιών της διαπολιτισμικής επίγνωσης, της ιδιότητας του πολίτη,
της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο

στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν μια
εικόνα ενός εικαστικού έργου, η οποία αντανακλά την έννοια της «ετερότητας» μέσα
από την απεικόνιση παιδιών διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας. Στο σημείο αυτό
οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα, διατυπώνουν τις
πρώτες τους σκέψεις και εκφράζουν τα συναισθήματα που τους γεννά η εικόνα.
Συγχρόνως, καταγράφονται οι απόψεις και οι προτάσεις τους, σχετικά με το πώς
αντιλαμβάνονται την έννοια της «διαφορετικότητας». Στο δεύτερο στάδιο οι μαθητές
καλούνται να σχεδιάσουν μόνοι τους, εμπνεόμενοι από το εικαστική εικόνα, ένα
παιχνίδι ρόλων. Ο κάθε ρόλος, το χωρικό και χρονικό πλαίσιο, τα λόγια και η
συμπεριφορά κάθε μαθητή εξαρτάται από τον ίδιο και από τη συζήτηση που
πραγματοποίησε με την υπόλοιπη ομάδα. Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην
παρατήρηση της συμπεριφοράς κάθε μαθητή για την αποδοχή ή μη αποδοχή του
ρόλου που του ανατέθηκε, στην μελέτη της λεκτικής και εξωλεκτικής του
εποικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, στην ανάδειξη των συναισθημάτων
του, καθώς και στην παρατήρηση του τρόπου αντίληψης κάθε μαθητή απέναντι σε
ένα άτομο διαφορετκής πολιτισμικής ταυτότητας. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, το
οποίο περιλαμβάνει ατομικές συνεντεύξεις, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε
ορισμένα ερωτήματα αξιολόγησης, εκφράζοντας τι όποιες σκέψεις, τα συναισθήματα,
και τους προβληματισμούς,

που τους γεννήθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια των

δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη
των γνωστικών, ψυχοκινητικών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των
μαθητών. Μέσα από αυτές τις παιγνιώδεις δραστηριότητες προσέγγισης της
πολιτειότητας και της ετερότητας, αναδεικνύεται η δημιουργικότητα των μαθητών,
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καθώς καλούνται να ανακαλύψουν νέες έννοιες και σχέσεις, να αναλογιστούν
πρωτότυπες ιδέες και σκέψεις αναφορικά με ένα θέμα που τους δίνεται, καθώς και να
αξιοποιήσουν την φαντασία τους για την διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας.
Συγχρόνως, αναπτύσσεται η οπτική τους αντίληψη, η δημιουργική τους έκφραση,
καλλιεργείται το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και ενισχύεται η πολιτισμική τους
συνείδηση.
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Β΄ ΜΕΡΟΣ
7. Η έρευνα για την πολιτειότητα και την ετερότητα
7.1. Δείγμα

Το δείγμα της ερευνητικής διαδικασίας αποτέλεσε μία ομάδα 7 μαθητών
ηλικίας 11 ετών, ενός δημοτικού σχολείου του Νομού Φλώρινας. Στην ομάδα αυτών
των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν στην πέμπτη τάξη,
εντάσσονται 4 αγόρια και 3 κορίτσια. Η έρευνα έλαβε χώρα εντός της σχολικής
τάξης, στα τρία στάδια της οποίας συμμετείχε όλη η ομάδα. Οι μαθητές κλήθηκαν να
λάβουν μέρος σε τρείς φάσεις διερεύνησης των απόψεων τους, σχετικά με τις έννοιες
της πολιτειότητας και της ετερότητας. Σημαντική θέση στην διερεύνηση και
καταγραφή των απόψεων των μαθητών, αποτέλεσε το παιχνίδι ρόλων, το οποίο
δραματοποίησαν οι ίδιοι εντός της σχολικής τάξης. Το δείγμα των μαθητών
επιλέχθηκε τυχαία, με σκοπό την παρατήρηση, την μελέτη, την καταγραφή και την
αξιολόγηση των απόψεων τους, για θέματα που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη, την
διαπολιτισμική

επίγνωση,

την

πολυπολιτισμικότητα,

διαφορετικότητας.
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7.2. Μέθοδος

Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας ακολούθησα μια πορεία υλοπίησης
δραστηριοτήτων, η οποία διαρθρώθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο
περιλαμβάνει την περιγραφή της εικόνας, χρησιμοποιήθηκε μια εικόνα η οποία
απεικονίζει μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, με στόχο την ανάπτυξη
της οπτικής αντίληψης των μαθητών και την καταγραφή των πρώτων τους απόψεων
σχετικά με τις έννοιες της πολιτειότητας και της ετερότητας. Στο δεύτερο στάδιο της
έρευνας, το οποίο περιλαμβάνει ένα παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές αναπτύσσοντας την
δημιουργική τους έκφραση και φαντασία, καλούνται να σκεφθούν και να
πραγματοποιήσουν ένα παιχνίδι ρόλων, με στόχο την ανάδειξη των ιδεών και
στάσεων τους απέναντι στην έννοια της διαφορετικότητας και στην αντιμετώπιση
ενός ατόμου με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Στο τελευταίο στάδιο,
διεξήχθησαν ατομικές συνεντεύξεις για κάθε ένα από τα επτά μέλη της
συμμετέχουσας ομάδας, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένα
ερωτήματα αξιολόγησης και διατύπωσης των προσωπικών τους σκέψεων και
πεποιθήσεων, αναφορικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εξεταζόμενων
εννοιών – της ετερότητας και της πολιτειότητας - που αυτές πρόβαλλαν.
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7.3. Διαδικασία

7.3.1. Πρώτο στάδιο – Περιγραφή εικόνας

Η διαδικασία της έρευνας αποτελείται από τρία στάδια, στα οποία οι μαθητές
κλήθηκαν να συμμετέχουν σε έναν συνδυασμό δραστηριοτήτων με σκοπό την
ανάδειξη των απόψεων τους, σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της
«διαφορετικότητας» και την έννοια της «ιδιότητας του πολίτη». Η διαδικασία έλαβε
χώρα εντός της σχολικής τάξης.
Το πρώτο στάδιο της ερευνητικής πορείας εστιάζει στην παρατήρηση και
μελέτη της εικόνας ενός εικαστικού έργου, μέσα από την οποία εκμαιεύονται οι
πρώτες σκέψεις, οι ιδέες και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων. Οι μαθητές,
τοποθετημένοι κυκλικά, εργάζονται ομαδοσυνεργατικά για την εκτέλεση της
δραστηριότητας. Το εικαστικό έργο αποτελεί ένας πίνακας του καλλιτέχνη Norman
Rockwell ( 1894 -1978), με τίτλο «New kids in the Neighborhood» , 1967. Ο πίνακας
απεικονίζει τον διαχωρισμό στη δεκαετία του ΄60, ως μια πρακτική που χωρίζει έναν
πληθυσμό με βάση τη φυλή, την θρησκεία ή την εθνικότητα. Αναφέρεται στην έννοια
της ετερότητας και στις αξίες, τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τις οποίες μπορεί
κάποιος να αναλογιστεί μελετώντας το συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση του
καλλιτέχνη να χρησιμοποιήσει παιδιά, ήταν τρόπος υποδείξεως της αθωότητας. Ο
Rockwell, ενδεχομένως χρησιμοποίησε αυτές τις λεπτές τεχνικές για να απεικονίσει
την κατάσταση του έθνους εκείνη τη στιγμή και την πεποίθηση ότι οι δύο φυλές
μοιράζονται κοινές αξίες και συνθέτουν το έθνος. Ο διαχωρισμός ήταν ένα σημαντικό
πρόβλημα της κοινωνίας τη δεκαετία του ΄60 και εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό
κοινωνικό φαινόμενο και τη σημερινή εποχή. Με λίγα λόγια, ο πίνακας απεικονίζει
πέντε χαρακτήρες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι αποτελούνται από δύο παιδιά έγχρωμα
που προέρχονται από την Αφρική και τρία παιδιά λευκής φυλής που προέρχονται από
την Αμερική. Από την πρώτη ματιά μπορεί κανείς να διακρίνει ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ των ατόμων αυτών. Αυτές τις ομοιότητες και διαφορές, καθώς και
άλλα σημαντικά στοιχεία, καλούνται να παρατηρήσουν και να διατυπώσουν οι
συμμετέχοντες της έρευνας. Ορισμένα στοιχεία του πίνακα προβάλλουν ομοιότητες
μεταξύ των παιδιών, όπως για παράδειγα το γάντι του μπέιζμπολ και τα κατοικίδια,
τα οποία σχετίζονται με την κοινή αγάπη που έχουν για τα αθλήματα και τα ζώα. Από
70

την άλλη, στοιχεία τα οποία βασίζονται στις εκφράσεις και στη στάση σώματος των
απεικονιζόμενων προσώπων, προβάλλουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο αυτών
ομάδων. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές, ήδη από την νοηματική
ανάλυση του τίτλου, να αντιληφθούν τον ερχομό ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής
προέλευσης σε ένα νέο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, όπως γίνεται εύκολα
αντιληπτό παρατηρώντας τους χαρακτήρες που επεικονίζονται στο έργο. Με έναυσμα
λοιπόν την εικόνα, τα μέλη της συμμετέχουσας ομάδας αναπτύσσοντας την κριτική
τους σκέψη και τη φαντασία τους, απάντησαν σε ερωτήματα μέσα από τα οποία
οδηγήθηκαν σε μια πλήρη περιγραφή και νοηματοδότηση των μηνυμάτων του έργου,
που μπορεί κανείς να αντλήσει παρατηρώντας το.

“New kids in the Neighborhood”
Norman Rockwell (1899 – 1978), 1967.
Oil on canvas. Illustration for «Look», May 17, 1967.
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Με βάση την παραπάνω εικόνα οι μαθητές, όπως προαναφέρθηκε, αντλούν
πληροφορίες, ώστε να έρθουν σε επαφή με τις δύο κύριες εξεταζόμενες έννοιες, την
πολιτειότητα και την ετερότητα. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται εντός της
σχολικής τάξης, όπου οι συμμετέχοντες βρίσκονται τοποθετημένοι κυκλικά γύρω από
ένα θρανίο. Σε αυτό το πρώτο στάδιο τους δίνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία του
πίνακα. Αρχικά, έχουν στη διάθεση τους ένα χρονικό διάστημα περίπου πέντε έως
δέκα λεπτών, ώστε να παρατηρήσουν προσεκτικά την εικόνα και να αρχίσουν να
επεξεργάζονται τα πρώτα στοιχεία που αντικρίζουν. Η διαδικασία της περιγραφής του
πίνακα ξεκινά αρχικά με την επεξεργασία και την νοηματοδότηση του τίτλου, «New
kids in neighborhood», ζητώντας από τους μαθητές να τον μεραφράσουν από την
αγγλική στην ελληνική γλώσσας. Σε πρώτη φάση τα μέλη της συμμετέχουσας
ομάδας, επιδιώκουν την νοηματική ανάλυση του τίτλου σε συνδυασμό με το
περιεχόμενο της εικόνας, κάνοντας κάποιες πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με το
εξεταζόμενο θέμα. Έπειτα, μέσα από συζήτηση και ερωτήματα διατυπώνουν τις
σκέψεις, τις απόψεις και τους προβληματισμούς που τους δημιούργησε το εικαστικό
έργο. Μέσα από αυτή τη συζήτηση, από την οποία οι μαθητές προσπάθησαν να
αντλήσουν χαρακτηριστικά που να αναφέρονται σε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ
των χαρακτήρων του έργου, προέκυψαν αρκετές έννοιες τις οποίες η ομάδα κλήθηκε
να συσχετίσει με τους δύο κεντρικούς πυλώνες της έρευνας, δηλαδή την «ιδιότητα του
πολίτη» και την «διαφορετικότητα». Στο σημείο αυτό και μέσα από τον διάλογο, τα
μέλη της ομάδας συμπλήρωσαν δύο πινάκες με λέξεις και φράσεις που ανήκουν στο
ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο με την έννοια της πολιτειότητας και την έννοια της
ετερότητας. Στο τέλος του πρώτου σταδίου, οι μαθητές αναπτύσσοντας την κριτική
τους σκέψη, διατύπωσαν τις απόψεις και τα συναισθήματα που τους γεννήθηκαν
μέσα από την μελέτη του πίνακα.
Τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές μέσα από την
παρατήρηση της εικόνας, διατυπώνοντας την προσωπική τους άποψη, με στόχο την
προσέγγιση και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων από τα οποία
προβάλλονται οι έννοιες της πολιτειότητας και της ετερότητας είναι τα εξής:
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Ερωτήματα

1. - «Τι παρατηρείτε στην εικόνα;»
2. - «Ποιά είναι η πρώτη σας σκέψη όταν αντικρίζετε την εικόνα;»
3. - «Συμφωνείτε όλοι σε αυτή την άποψη; Διακρίνετε κάποιες διαφορές ανάμεσα
στα παιδιά, όσον αφορά τη στάση του σώματος τους και την έκφραση του
προσώπου τους;»
4. - «Ποιές άλλες διαφορές διακρίνετε ανάμεσα τους; Μπορείτε να σκεφτείτε και
ορισμένες διαφορές, οι οποίες ίσως δεν απεικονίζονται στην εικόνα».
5. - «Παρατηρείτε κάποιες ομοιότητες ανάμεσα τους; Έχουν κάτι κοινό μεταξύ
τους;»
6. - «Πολύ σωστά το παρατήρησες. Αυτός μάλιστα είναι ένας ενήλικας. Ποιά είναι
η άποψη σας σχετικά με αυτή την παρατήρηση;»
7. - «Εσείς κρίνετε σωστή μια τέτοια ρατσιστική στάση απέναντι σε ανθρώπους
που προέρχονται από μια διαφορετική χώρα;»
8. - «Προηγουμένως αναφερθήκατε στον όρο «δικαιώματα». Θα ήθελα
παρατηρώντας και την εικόνα, να μου πείτε λίγα λόγια σχετικά με αυτό τον όρο
έχοντας στο μυαλό σας ότι και εσείς είστε μέλη μιας κοινωνίας».
9. - « Δηλαδή αν ερχόταν στην τάξη σας ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, θα
είχε τα ίδια δικαιώματα με εσάς; ».
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10. - « Κάθε άνθρωπος λοιπόν ως πολίτης μιας κοινωνίας, μιας χώρας έχει και
αντίστοιχα δικαιώματα και διέπεται από ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς. Η
έννοια που ασχολείται με την ιδιότητα του πολίτη ονομάζεται «πολιτειότητα».
Έχετε ακούσει ξανά αυτή την έννοια;».
11. - «Γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη έννοια ασχολείται με την ιδιότητα του
πολίτη μιας κοινωνίας, θα ήθελα να μου πείτε ορισμένες λέξεις ή φράσεις που σας
έρχονται στο μυαλό με το άκουσμα της ».
12. - «Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχετε πει ως τώρα και αντλώντας κάθε στοιχείο που
μας προσφέρει ο πίνακας, θεωρείτε πώς τα παιδιά αυτά τα οποία ήρθαν από μια
άλλη χώρα, είναι πολίτες αυτής της νέας κοινωνίας και έχουν τα ίδια δικαιώματα
με τους υπόλοιπους;»
13. - «Μελετώντας τον πίνακα, εκτός από τις ομοιότητες μεταξύ των χαρακτήρων
που απεικονίζονται, διακρίνατε και ορισμένες διαφορές. Αναπτύξατε δηλαδή την
έννοια της διαφορετικότητας ή αλλιώς θα λέγαμε την έννοια της ετερότητας.
Έχετε ακούσει ξανά αυτή την έννοια;»
14. - «Ετερότητα λοιπόν ονομάζουμε αλλιώς την διαφορετικότητα, την οποία
συναντάμε σε διάφορες μορφές. Σύμφωνα με όσα συζητήσαμε, ποιές λέξεις
μπορούν να σχετίζονται με την έννοια της ετερότητας;».
15. - « Συνοψίζοντας λοιπόν όλα όσα αναφέραμε από την περιγραφή του πίνακα
μέχρι τις έννοιες που οι ίδιοι αναπτύξατε, θα ήθελα τώρα να σκεφτείτε ότι έχει
έρθει στην τάξη σας ή στην γειτονιά σας ένα παιδί με διαφορετικό χρώμα και
διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα από τη δική σας. Ποιές λέξεις – έννοιες σας
έρχονται αμέσως στο μυαλό; »
16. - « Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πει ο καθένας με λίγα λόγια ποιά θα ήταν η
συμπεριφορά του απέναντι σε ένα άτομο διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης ».
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7.3.2. Δεύτερο στάδιο – Παιχνίδι ρόλων

Το δεύτερο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας αποτελείται από ένα παιχνίδι
ρόλων. Με αφορμή την περιγραφή της εικόνας του πρώτου σταδίου, όπου οι μαθητές
έχουν αναπτύξει το κίνητρο για ευαισθητοποίηση, μελέτη και ανάλυση των
ζητούμενων

εννοιών

(

πολιτειότητα

–

ετερότητα),

καλούνται

τώρα

να

δραματοποιήσουν ο καθένας από τα επτά μέλη της ομάδας, έναν ρόλο που θα
βασίζεται στην ανάδειξη της θέσης τους για την έννοια της διαφορετικότητας. Πιο
συγκεκριμένα, δίνεται στη διάθεση των μαθητών ένα χρονικό διάστημα περίπου
είκοσι λεπτών για να συσκεφθούν, ώστε να δημιουργήσουν και να σκηνοθετήσουν
ένα μικρό θεατρικό έργο, το οποίο θα προβάλλει τις απόψεις και τα συναισθήματα
τους για αυτό που ονομάζεται ως «διαφορετικό». Όλα τα μέλη ( 3 κορίτσια - 4
αγόρια) συμμετέχουν στην διαδικασία, όπου ο καθένας διατυπώνει την προσωπική
του σκέψη για την επιλογή κάθε ρόλου και όλοι μάζι από κοινού αποφασίζουν για
την υλοποίηση του θεατρικού αυτού έργου. Τα πρόσωπα, ο χώρος, ο χρόνος, τα
λόγια, οι εκφράσεις από τα οποία θα αποτελείται το παιχνίδι ρόλων, επιλέγονται από
τους ίδιους τους μαθητές. Με λίγα λόγια τους δίνεται η ελευθερία λόγου και
απόφασης, ώστε μέσα από τη σκέψη τους να καταγραφούν οι προσωπικές τους ιδέες
και τα προσωπικά τους συναισθήματα, τα οποία θα λάμβαναν χώρα μέσα σε ένα
πολυπολιτισμικό πλαίσιο. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης και του καθορισμού
του ρόλου κάθε ατόμου, ένας μαθητής καλείται να παρουσιάσει τα πρόσωπα από τα
οποία συντελείται το θεατρικό έργο και τον ρόλο που θα διαδραματίσει ο καθένας.
Παρουσιάζει επίσης τον χώρο και τον χρόνο όπου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Μετά την παρουσίαση των βασικών αυτών παραμέτρων του
παιχνιδιού, ξεκινά η υλοποίηση του. Ο χρόνος λήξης του εξαρτάται επίσης από τα
μέλη των συμμετεχόντων.
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να διερευνηθούν μέσα σε ένα
ρεαλιστικό πλαίσιο επικοινωνίας, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των μαθητών, για το
πώς αντιλαμβάνονται και πώς αντιδρούν απέναντι σε άτομα διαφορετικής
πολιτισμικής ταυτότητας. Πιο αναλυτικά, η παιγνιώδη αυτή δραστηριότητα
ενεργοποιεί τους μαθητές δίνοντας τους την δυνατότητα ανάπτυξης γνωστικών,
ψυχοκινητικών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων. Σημαντικός παράγοντας
είναι επίσης η καλλιέργεια και η ανάδειξη της δημιουργικότητας των παιδιών.
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Σύμφωνα με τον Richards (2013, στο Σέμογλου & Τζάνη, 2014), η
δημιουργική διδασκαλία αυξάνει τα κίνητρα και την αυτοεκτίμηση των μαθητών, ενώ
παράλληλα τους προσφέρει όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να έχουν μια ποιοτικότερη
ζωή στο μέλλον. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί και η συγκεκριμένη δραστηριότητα,
ώστε οι μαθητές έχοντας κατανοήσει τη σημασία των εννοιών της πολιτειότητας και
της ετερότητας, να μπορούν να εντάσσονται αποτελεσματικά μέσα σε ένα
πολυπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο θα κυριαρχεί η διαφορετικότητα σε όποια μορφή
και αν συναντάται. Αξιοποιώντας την δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, οι
συμμετέχοντες οδηγούνται αυτομάτως στην κατασκευή ενός ρεαλιστικού πλαισίου
επικοινωνίας, το οποίο θα κοσμούν οι προσωπικές τους ιδέες και τα προσωπικά τους
μηνύματα αναφορικά με τη σημασία της πολιτισμικής, εθνικής, γλωσσικής,
θρησκευτικής ταυτότητας. Παράλληλα, αναπτύσσονται τα εσωτερικά κίνητρα των
μαθητών τα οποία μέσω λεκτικών και εξωλεκτικών μηχανισμών επικοινωνίας,
προωθούν τον τρόπο σκέψης και αντίληψης τους για το εξεταζόμενο θέμα. Όλοι οι
μαθητές συμμετέχουν για την διεκπαιρέωση της δραστηριότητας, οι οποίοι καλούνται
μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, ώστε
να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
Το παιχνίδι ρόλων πραγματοποιήθηκε έπειτα από επιλογή και ελεύθερη
συζήτηση μεταξύ των επτά μελών της συμμετέχουσας ομάδας. Στόχος της
συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται
ομαδοσυνεργατικά, αναπτύσσοντας τους λεκτικούς και εξωλεκτικούς μηχανισμούς
επικοινωνίας, αναφορικά με το ποιές θα ήταν οι αντιδράσεις τους στην προέλευση
ενός ατόμου διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας. Η ομάδα των μαθητών
αποτελείται από επτά μέλη (4 αγόρια – 3 κορίτσια), τα οποία έπειτα από προσωπική
τους επιλογή και συννενόηση μεταξύ τους, κατέληξαν στους εξής ρόλους, οι οποίοι
θα πρωταγωνιστούσαν στο παιχνίδι: 1) δύο αγόρια με καταγωγή από την Αφρική
(δίδυμα αδέρφια), 2) τέσσερα παιδιά με καταγωγή από την Ελλάδα (2 αγόρια – 2
κορίτσια) και 3) μία δασκάλα (1 κορίτσι). Ο χώρος πραγματοποίησης της
δραστηριότητας ήταν η σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, ο διάλογος μεταξύ των
χαρακτήρων που έλαβαν μέρος στην δραστηριότητα έχει ως εξής: α) όπου «Δ»:
Δασκάλα, β) όπου «ΜΕ»: Μαθητές με καταγωγή από την Ελλάδα και γ) όπου «ΜΑ»:
Μαθητές με καταγωγή από την Αφρική.

76

7.3.3. Τρίτο στάδιο – Ατομικές συνεντεύξεις

Στο τελευταίο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας, οι μαθητές καλούνται να
πραγματοποιήσουν μια ολιγόλεπτη συνέντευξη. Η συνέντευξη είναι ατομική, δηλαδή
γίνεται ξεχωριστά για καθένα από τα επτά μέλη της συμμετέχουσας ομάδας, ώστε οι
υπόλοιποι να μην ακούν τις απαντήσεις του άλλου. Επίπλέον, η συνέντευξη
υλοποιείται εντός της σχολικής τάξης, όπου οι συμμετέχοντες εισέρχονται ένας ένας
κάθε φορά. Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν αφορούν κυρίως τις
εντυπώσεις που τους δημιούργησε το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων, από
το πρώτο στάδιο της περιγραφής του εικαστικού έργου, μέχρι το παιχνίδι ρόλων.
Σκοπός αυτού του σταδίου είναι κάθε μαθητής να εκφράσει τις απόψεις του και τους
προβληματισμούς του, τις ενδεχόμενες διαφωνίες ή προτάσεις του, καθώς και να
διατυπώσει με λίγα λόγια τις σκέψεις και τα συναισθήματα του σχετικά με την έννοια
της διαφορετικότητας. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα στοχεύουν στην διερεύνηση και
μελέτη των στάσεων των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για άτομα
διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας και κουλτούρας, καθώς και με ποιόν τρόπο θα
αντιμετώπιζαν οι ίδιοι την προσέλευση ενός τέτοιου ατόμου. Τα ερωτήματα που
κλήθηκε να απαντήσει κάθε ένα από τα επτά μέλη της συμμετέχουσας ομάδας είναι
τα εξής:
Ερωτήματα

1. «Ποιός ήταν ο ρόλος που υποδύθηκες;»
2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου την ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»
3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, ποιά
θα ήταν η συμπεριφορά σου;»
4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη “διαφορετικός”;»
5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από διαφορετική χώρα και έχει διαφορετικό
χρώμα ή θρησκεία ή μιλάει μια άλλη γλώσσα από τη δική σου, πιστεύεις ότι είναι
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κατώτερος από σενα;»
6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από αυτή την δραστηριότητα στην οποία
συμμετείχες;»
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8. Αποτελέσματα
8.1. Αποτελέσματα από την περιγραφή της εικόνας

Με αφορμή την περιγραφή της εικόνας, για την ανάδειξη των εννοιών της
ετερότητας και της πολιτειότητας, διαπιστώνεται πώς τα ερωτήματα, στα οποία οι
μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν, οι απόψεις καθενός από τα επτά μέλη
συμφωνούσαν στο μεγαλύτερο βαθμό ως προς τις άλλες, ενώ ορισμένες μόνο φορές
διαχώριζαν τις θέσεις τους. Πιο αναλυτικά, τα ερωτήματα έχοντας μια αλληλουχία
σχετικά με την περιγραφή των στοιχείων της εικόνας, εστίαζαν στην ανάλυση από το
γενικό προς το ειδικό και ήταν τα εξής:

1. - «Τι παρατηρείτε στην εικόνα;»
- « Βλέπω δύο έγχρωμα παιδιά που μετακομίζουν σε μία καινούργια πόλη. Το
κοριτσάκι της έγχρωμης φυλής κρατάει μια άσπρη γάτα και τα παιδιά της λευκής φυλής
κρατούν έναν μαύρο σκύλο. Τα παιδιά αυτά φαίνεται να κοιτάνε περίεργα τα άλλα
παιδιά που ήρθαν στη γειτονιά ».
 Όλα τα μέλη της ομάδας, μέσα από την προσωπική τους διατύπωση,
επικεντρώθηκαν στην παραπάνω άποψη, τονίζοντας αρχικά το χρώμα
των δύο μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας.
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2. - «Ποιά είναι η πρώτη σας σκέψη όταν αντικρίζετε την εικόνα;»

- « Τα παιδιά της έγχρωμης φυλής φαίνονται πιο φτωχά από τα άλλα παιδιά ».
- « Όχι, δεν συμφωνώ. Και τα δύο φαίνονται το ίδιο ».
- « Εγώ αυτό που βλέπω πρώτα είναι ότι έχουν διαφορετικό χρώμα. Αυτοί είναι λευκοί,
όπως και η δική μας φυλή, ενώ οι τα άλλα παιδιά είναι προέρχονται από μια έγχρωμη
φυλή ».

- « Εγώ θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή δεν συμπαθούσαν και δεν ήθελαν τους
μαύρους. Πολλές φορές τους έβαζαν να δουλεύουν σκληρά και οι λευκοί ήταν ρατσιστές
και σκληροί απέναντι τους ».
- « Ναι και σήμερα γίνεται αυτό όμως, οι άνθρωποι πολλές φορές κοροϊδεύουν κάποιον
που είναι μαύρος. Αλλά εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, είναι ότι τα παιδιά αυτά
(λευκής φυλής) κοιτάνε τα άλλα σαν να βλέπουν κάτι το τρομακτικό ».
- « Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Είναι σαν να βλέπουν κάτι το περίεργο ».

 Από τις απόψεις των μαθητών στο συγκεκριμένο ερώτημα, διαπιστώνεται
η αντίληψη που έχουν για άτομα, τα οποία προέρχονται από μια έγχρωμη
φυλή. Οι διατυπώσεις τους σχετίζονται περισσότερο με τον τρόπο που
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μιας λευκής φυλής αυτούς που κατάγονται
από μια μαύρη φυλή, τόσο στη σύγχρονη εποχή όσο και παλιότερα.
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3. - «Συμφωνείτε όλοι σε αυτή την άποψη; Διακρίνετε κάποιες διαφορές ανάμεσα
στα παιδιά, όσον αφορά τη στάση του σώματος τους και την έκφραση του
προσώπου τους;»
- « Ναι, τα λευκά παιδιά φαίνονται να είναι πιο επιθετικά απέναντι στα άλλα, ενώ τα
έγχρωμα παιδιά φαίνεται να στέκονται πιο πίσω ».
- « Συμφωνώ και αυτό που βλέπω είναι ότι το μαύρο κοριτσάκι φαίνεται λίγο
τρομαγμένο, ενώ τα άλλα παιδιά τους κοιτάνε πολύ περίεργα ».
- « Εγώ βλέπω τα έγχρωμα παιδιά να στέκονται πιο ήσυχα, ενώ τα άλλα παιδιά
στέκονται με περιέργεια και απορία σαν να θέλουν να τους πούνε κάτι ».
- « Τα δύο πιο ψηλά αγόρια που στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλο κοιτάζονται με
απορία και γενικά φαίνεται ότι τα έγχρωμα παιδιά είναι κάπως λυπημένα ».
- « Εγώ νομίζω ότι τα έγχρωμα παιδιά θέλουν να προχωρήσουν αλλά φοβούνται. Και
αυτή η γραμμή μπροστά τους είναι σαν να τους χωρίζει ».

- « Ναι, και φαίνεται σαν να μην έχουν τον ίδιο χώρο με τα άλλα παιδιά της λευκής
φυλής ».
 Από τις απαντήσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο ερώτημα, φαίνεται
ότι

επικεντρώνονται

σε

μεγάλο

βαθμό

στις

εκφράσεις

των

απεικονιζόμενων χαρακτήρων, ενώ παράλληλα βασίζονται σημαντικά και
στην

στάση

σώματος

των

παιδιών,

από

την

οποία

αντλούν

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και της διάθεσης, που ενδέχεται να
έχει ο ένας απέναντι στον άλλο.
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4. - «Ποιές άλλες διαφορές διακρίνετε ανάμεσα τους; Μπορείτε να σκεφτείτε και
ορισμένες διαφορές, οι οποίες ίσως δεν απεικονίζονται στην εικόνα».

- « Η διαφορά που φαίνεται στην εικόνα είναι το χρώμα τους και το πώς στέκονται

ο

ένας απέναντι στον άλλο ».
- « Ναι, το χρώμα τους είναι διαφορετικό. Θα μπορούσαν όμως να έχουν διαφορετικές
συνήθειες στη χώρα τους ».
- « Ναι, και διαφορετικά έθιμα ».
- « Μπορεί να μιλάνε διαφορετική γλώσσα και να έχουν διαφορετική θρησκεία ».
- « Στην εικόνα η πρώτη διαφορά που βλέπω ανάμεσα στα παιδιά είναι το χρώμα τους
και το πώς στέκονται και κοιτάζονται. Μπορεί να μιλάνε άλλη γλώσσα και να έχουν
άλλη θρησκεία ».

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πώς η διαφορά στην οποία εστιάζουν
αρχικά οι μαθητές είναι το χρώμα των προσώπων της εικόνας. Στη
συνέχεια οι απόψεις τους σχετίζονται και με διαφορές, που ενδεχομένως
συναντώνται σε στοιχεία και παραμέτρους της πολιτισμικής τους
κουλτούρας, όπως η γλώσσα και η θρησκεία.
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5. - «Παρατηρείτε κάποιες ομοιότητες ανάμεσα τους; Έχουν κάτι κοινό μεταξύ
τους;»
- « Είναι όλοι παιδιά. Είναι και γείτονες αφού τα παιδιά αυτά ήρθαν στην νέα τους
γειτονιά ».
- « Εγώ βλέπω ότι τα δύο αγόρια, ένα έγχρωμης φυλής και ένα λευκής φυλής, κρατάνε
ένα γάντι του μπέιζμπολ ».
- « Ναι και έχουν και οι δύο ένα κατοικίδιο ».
- « Δηλαδή τα παιδιά αγαπούν τα ζώα και τους αρέσει το ίδιο άθλημα ».
- « Εγώ θέλω να πω μια λεπτομέρεια που είδα. Και τα δύο κοριτσάκια φοράνε την ίδια
κορδέλα στα μαλλιά. Μπορεί να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο ».
- « Εγώ παρατήρησα κάτι ακόμα. Πίσω στο παράθυρο φαίνεται να είναι κάποιος
κρυμμένος που κοιτάζει τα παιδιά όταν αυτά γνωρίζονται ».

 Οι ομοιότητες στις οποίες εστιάζουν όλα τα μέλη της συμμετέχουσας
ομάδας, αφορούν στοιχεία που σχετίζονται με την καθημερινότητα των
απεικονιζόμενων χαρακτήρων και με κοινές συνήθειες, οι οποίες μπορεί
να τους ενώνουν. Σημαντική θέση κατέχει η τελευταία άποψη ενός
μαθητή, μια παρατήρηση από την οποία αντλούνται στοιχεία για τον
τρόπο αντίληψης της διαφορετικότητας, τα οποία σημειώνονται στη
συνέχεια.
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6. - «Πολύ σωστά το παρατήρησες. Αυτός μάλιστα είναι ένας ενήλικας. Ποιά είναι
η άποψη σας σχετικά με αυτή την παρατήρηση;»

- « Ίσως παρακολουθεί τους νέους γείτονες για να δει πώς θα τα πάνε με τα άλλα
παιδιά ».
- « Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι μεγάλοι μερικές φορές είναι αδιάφοροι όταν
έρχονται κάποιοι νέοι άνθρωποι στην γειτονιά ή γύρω μας ».
- « Ναι και ακόμα μπορεί τα παιδιά να γίνουν φίλοι και να παίζουν πράγματα που τους
αρέσουν, όπως είδαμε εδώ με το μπέιζμπολ, όμως οι μεγάλοι πολλές φορές δεν
δέχονται τα νέα παιδιά ».
- « Ναι, γιατί μπορεί να είναι ρατσιστές. Εμείς όμως δεν είμαστε ».
- « Δεν έχει σημασία που έχουν διαφορετικό χρώμα. Άλλοι όμως δεν τους δέχονται και
δεν τους κάνουν παρέα για αυτό ».
- « Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μπορεί να μη δέχονται κάποιον ξένο που μπορεί
να έχει άλλο χρώμα και πολλές φορές νομίζουν ότι είναι κακοί άνθρωποι. Αλλά αυτό
δεν ισχύει ».
 Από τις απόψεις των μαθητών στο συγκεκριμένο ερώτημα, διαπιστώνεται
ότι πολλές φορές ο τρόπος αντίληψης των ενηλίκων απέναντι σε άτομα με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, διαφέρει από τον τρόπο αντίληψης
και συμπεριφοράς των παιδιών. Τα παιδιά μπορούν να βρούν κοινά
χαρακτηριστικά μεταξύ τους, ξεπερνώντας κάθε σύνορο που μπορεί να
βασίζεται σε γλωσσικό, πολιτισμικό, φυλετικό επίπεδο.
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7. - «Εσείς κρίνετε σωστή μια τέτοια ρατσιστική στάση απέναντι σε ανθρώπους
που προέρχονται από μια διαφορετική χώρα;»

- « Όχι γιατί δεν είμαστε ρατσιστές και όλοι είμαστε ίσοι ».
- « Δεν έχει σημασία το χρώμα ή η γλώσσα. Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και
είμαστε ίσοι ».
- « Και επίσης είναι ωραίο να έρχονται και άλλοι άνθρωποι από άλλες χώρες, γιατί
μπορούμε να μάθουμε τη δική τους γλώσσα και αυτοί τη δική μας ».
- « Μπορούμε και να τους μιλήσουμε για τα έθιμα μας και αυτοί για τα δικά τους ».
- « Εγώ αν ερχόταν στην τάξη μου ή στη γειτονιά μου ένα παιδί από άλλη χώρα θα
έκανα παρέα μαζί του και θα του έδειχνα την πόλη μου ».
- « Πάνω απο όλα είμαστε άνθρωποι και αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα δεν πρέπει να
μας ενδιαφέρουν ».
 Τα λόγια των μαθητών στο παρόν ερώτημα, βασίζονται σε ένα κοινό
σημείο

αντιμετώπισης

ταυτότητας,

με

των

κυρίαρχα

ατόμων

διαφορετικής

χαρακτηριστικά

την

πολιτισμικής
ισότητα,

την

αλληλεπίδραση και αλληλοκατανόηση μεταξύ των ατόμων κάθε
πολιτισμού. Τονίζουν την σημαντικότητα των αξιών και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
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8. - «Προηγουμένως αναφερθήκατε στον όρο «δικαιώματα». Θα ήθελα
παρατηρώντας και την εικόνα, να μου πείτε λίγα λόγια σχετικά με αυτό τον όρο
έχοντας στο μυαλό σας ότι και εσείς είστε μέλη μιας κοινωνίας».
- « Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις από όποια χώρα και αν
είμαστε. Πρέπει να υπάρχει δημοκρατία και όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα».
- « Εμείς είμαστε μέλη μιας κοινωνίας και όταν μεγαλώσουμε θα έχουμε και το
δικαίωμα να ψηφίζουμε ».
- « Εγώ πιστεύω πώς δεν έχει σημασία το χρώμα μας ή από πού είμαστε, αλλά κάθε
άνθρωπος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα για στέγη, εκπαίδευση, τροφή και άλλα ».
- « Πολλά παιδιά αναγκάζονται να δουλέψουν για να βοηθήσουν τους γονείς τους και
να ζήσουν και δεν πηγαίνουν σχολείο ή δεν έχουν την ζωή όπως άλλα παιδιά ».
- « Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο και όταν έρχεται
κάποιος από μια άλλη χώρα θα πρέπει να του φέρονται με όμορφο τρόπο ».
- « Πρέπει να σεβόμαστε τον άλλο, να τον βοηθάμε όταν χρειάζεται και να μη του
φερόμαστε άσχημα ».
 Οι απόψεις των μαθητών επικεντρώνονται, με συμφωνία μεταξύ όλων,
στην αμείωτη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εξέλιξη της
ζωής ενός ατόμου και του ρόλου του ως πολίτης μιας κοινωνίας.
Επιπλέον,

από

τα

παραπάνω

διαπιστώνονται

ορισμένοι

κανόνες

συμπεριφοράς, που κατά την γνώμη των μαθητών, πρέπει να διέπουν τον
άνθρωπο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.
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9. - « Δηλαδή αν ερχόταν στην τάξη σας ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, θα
είχε τα ίδια δικαιώματα με εσάς; ».
- « Ναι, γιατί όλοι είμαστε ίσοι ».
- « Ναι και εγώ συμφωνώ όλοι θα είχαμε τα ίδια δικαιώματα, δεν έχει σημασία από πού
είναι ».
- « Ναι, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι ».
- « Ναι, όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα ».
- « Ναι και πρέπει να υπάρχει σεβασμός και εμπιστοσύνη ».
 Οι απόψεις των μαθητών, όπως γίνεται εύκολα φανερό, βασίζονται σε ένα
κοινό σημείο αναφοράς περί των δικαιωμάτων κάθε ατόμου, τονίζοντας
τις αξίες του σεβασμού, της δικαιοσύνης και της ισότητας.

10. - « Κάθε άνθρωπος λοιπόν ως πολίτης μιας κοινωνίας, μιας χώρας έχει και
αντίστοιχα δικαιώματα και διέπεται από ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς. Η
έννοια που ασχολείται με την ιδιότητα του πολίτη ονομάζεται «πολιτειότητα».
Έχετε ακούσει ξανά αυτή την έννοια;».

- « Όχι ».
 Έπειτα από την σύμφωνη γνώμη των μαθητών της συμμετέχουσας
ομάδας, διαπιστώνεται σε πρώτο στάδιο πώς η έννοια της πολιτειότητας
στο άκουσμα της ήταν άγνωστη για αυτούς.
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11. - «Γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη έννοια ασχολείται με την ιδιότητα του
πολίτη μιας κοινωνίας, θα ήθελα να μου πείτε ορισμένες λέξεις ή φράσεις που σας
έρχονται στο μυαλό με το άκουσμα της ».
- « Πολιτεία, πολιτικός, πολιτισμός, κοινότητα, κοινωνία, δικαιώματα, πολίτευμα,
αίσθημα του ανήκειν, δικαιοσύνη, αποφάσεις, υποχρεώσεις, λήψη αποφάσεων, ενεργός
πολίτης ».

12. - «Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχετε πει ως τώρα και αντλώντας κάθε στοιχείο που
μας προσφέρει ο πίνακας, θεωρείτε πώς τα παιδιά αυτά τα οποία ήρθαν από μια
άλλη χώρα, είναι πολίτες αυτής της νέας κοινωνίας και έχουν τα ίδια δικαιώματα
με τους υπόλοιπους;»

- « Ναι, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, πρέπει να υπάρχει ισότητα και εμπιτοσύνη και
να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο ».
 Από

τις

απαντήσεις

των

μελών

της

συμμετέχουσας

ομάδας,

διαπιστώνεται η παραπάνω κοινή άποψη, τονίζοντας για ακόμη μια φορά
τις αξίες και τις πεποιθήσεις, από τις οποίες πρέπει να διέπεται ο πολίτης
μιας δημοκρατικής κοινωνίας.
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13. - «Μελετώντας τον πίνακα, εκτός από τις ομοιότητες μεταξύ των χαρακτήρων
που απεικονίζονται, διακρίνατε και ορισμένες διαφορές. Αναπτύξατε δηλαδή την
έννοια της διαφορετικότητας ή αλλιώς θα λέγαμε την έννοια της ετερότητας.
Έχετε ακούσει ξανά την έννοια «ετερότητα» ;»

- « Όχι ».
 Έπειτα από την σύμφωνη γνώμη των μαθητών της συμμετέχουσας
ομάδας, διαπιστώνεται σε πρώτο στάδιο πώς η έννοια της ετερότητας στο
άκουσμα της ήταν άγνωστη για αυτούς.

14. - «Ετερότητα λοιπόν ονομάζουμε αλλιώς την διαφορετικότητα, την οποία
συναντάμε σε διάφορες μορφές. Σύμφωνα με όσα συζητήσαμε, ποιές λέξεις
μπορούν να σχετίζονται με την έννοια της ετερότητας;».

- « Χρώμα δέρματος, γλώσσα, θρησκεία, ψυχαγωγία, συνήθειες, έθιμα, γνώσεις,
πολιτισμός, έθνος, χαρακτηριστικά που αφορούν την εμφάνιση ».
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15. - « Συνοψίζοντας λοιπόν όλα όσα αναφέραμε από την περιγραφή του πίνακα
μέχρι τις έννοιες που οι ίδιοι αναπτύξατε, θα ήθελα τώρα να σκεφτείτε ότι έχει
έρθει στην τάξη σας ή στην γειτονιά σας ένα παιδί με διαφορετικό χρώμα και
διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα από τη δική σας. Ποιές λέξεις – έννοιες σας
έρχονται αμέσως στο μυαλό; »
- « Σεβασμός, ισότητα, συμπάθεια, δικαιοσύνη, φιλία, αποδοχή, εμπιστοσύνη,
δικαιώματα, αγάπη, bulling, βοήθεια, κατανόηση, ένταξη ».
 Μέσα από την διατύπωση των εννοιών σχετικά με την προέλευση ενός
ατόμου διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, διαπιστώνεται πώς οι
μαθητές βασίστηκαν, στην πλειοψηφία, στην ανάπτυξη θετικών
πεποιθήσεων και στάσεων και στην καλλιέργεια των αξιών της αποδοχής
και αλληλοκατανόησης.

16. - « Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πει ο καθένας με λίγα λόγια ποιά θα ήταν η
συμπεριφορά του απέναντι σε ένα άτομο διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης ».
- « Εγώ θα προσπαθούσα να έρθω πιο κοντά του, αν υπήρχαν κάποια παιδιά που δεν θα
τον ήθελαν εγώ θα ήμουν μαζί του και θα κάναμε παρέα και θα μπορούσα και να τον
φιλοξενήσω στο σπίτι μου ».
- « Αν ερχόταν από μια άλλη χώρα θα του φερόμουν με ωραίο τρόπο, θα του πρόσφερα
βοήθεια, θα τον καλούσα σπίτι μου και θα προσπαθούσα να μάθω τη γλώσσα του και
αυτός τη δικιά μου ».
- « Εγώ θα τον καλωσόριζα και θα του έδειχνα την πόλη μου και τα έθιμα μας ».
- « Εγώ θα είχα μια επιφύλαξη γιατί δεν θα τον ήξερα πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να τον
γνωρίσω και να κάνουμε παρέα ».
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- « Θα τον ρωτούσα πώς τον λένε και γιατί έφυγε από τη χώρα του. Αν είχε κάποιο
πρόβλημα θα τον βοηθούσα και θα του έδινα ότι χρειαζόταν. Θα ήθελα να μάθω τη
γλώσσα και θα τον ξεναγούσα στην πόλη μου ».
- « Θα τον σεβόμουν, θα τον έκανα παρέα και θα ήθελα να μάθω πώς περνούσε την
καθημερινότητα του στη χώρα του ».
- « Θα κάναμε παρέα, θα τον ρωτούσα πώς του αρέσει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο
του, θα του έδειχνα τα μέρη της πόλης μου και θα του πρόσφερα ότι βοήθεια χρειαζόταν
».
 Μέσα από τις απόψεις των μαθητών, διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό η
ανάπτυξη όλων εκείνων των θετικών χαρακτηριστικών και στάσεων τους
απέναντι σε ένα άτομο διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Επιπλέον,
μέσα από την διατύπωση κάθε μαθητή, διαπιστώνεται η καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα τονίζεται η επιθυμία
της αλληλεπίδρασης, της γνωριμίας και της ανταλλαγής των πολιτισμικών
αξιών μεταξύ των λαών.
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8.2. Αποτελέσματα από το παιχνίδι ρόλων

Το παιχνίδι ρόλων, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε έπειτα από επιλογή
και ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των επτά μελών της συμμετέχουσας ομάδας. Οι
συμμετέχοντες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά τόσο για τον σχεδιασμό, όσο και για
την υλοποίηση της δραστηριότητας, μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικής έκφρασης και
καλλιέργειας της φαντασίας τους. Παρακάτω αναγράφονται οι ρόλοι και τα λόγια που
διατύπωναν καθ΄όλη την διάρκεια του ολιγόλεπτου θεατρικού έργου.
Οι ρόλοι, με τους οποίους αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το παιχνίδι
ρόλων οι συμμετέχοντες ειναι οι εξής:
 Όπου «Δ»: Δασκάλα.
 Όπου «ΜΕ»: Μαθητές με καταγωγή από την Ελλάδα.
 Όπου «ΜΑ»: Μαθητές με καταγωγή από την Αφρική.
Ο διάλογος μεταξύ των χαρακτήρων που έλαβαν μέρος στην δραστηριότητα έχει
ως εξής:
Διάλογος:
-

Δ: « Καλημέρα παιδιά. Σήμερα ήρθαν δύο καινούργιοι μαθητές στην τάξη μας.
Κατάγονται από την Αφρική και πριν από μερικά χρόνια ήρθαν στη χώρα μας,
επειδή στη δική τους χώρα τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά. Θέλω να τους
υποδεχτούμε όλοι μαζί με όμορφο τρόπο. Πηγαίνω να τους φέρω στην τάξη ».

 Η δασκάλα βγαίνει από την τάξη ώστε να έρθει μέσα μαζί με τους δύο
μαθητές, επιθυμώντας να νιώσουν πιο οικεία στο νέο αυτό κοινωνικό
περιβάλλον. Οι μαθητές από την Αφρική μπαίνουν στην τάξη ντροπαλοί
και με σκυμμένο το κεφάλι. Οι μαθητές από την Ελλάδα κοιτάζονται για
λίγα λεπτά μεταξύ τους, ψιθυρίζοντας ο ένας στον άλλο. Έπειτα, ξεκινά
μια συζήτηση γνωριμίας μεταξύ όλων των μαθητών.
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-

ΜΕ: « Γειά σας. Καλώς ήρθατε στην τάξη μας ».

-

ΜΑ: « Γειά σας. Ευχαριστούμε ».

-

Δ: « Καθίστε παιδιά. Αυτές είναι η θέσεις σας »

-

ΜΕ: « Πώς σας λένε; ».

-

ΜΑ: « Εμένα Ντουγκάμπε. Και τον αδερφό μου Ντουγκέμπε. Είμαστε
αδέρφια».
 Οι μαθητές συστήνονται ο ένας στον άλλο, λεγοντας με τη σειρά όλοι τα
ονόματα τους.

-

ΜΕ: « Γιατί φύγατε από τη χώρα σας; »

-

ΜΑ: « Φύγαμε πριν λίγα χρόνια γιατί είχαμε πόλεμο και οι συνθήκες ήταν πολύ
δύσκολες για εμάς εκεί. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο εκεί »

-

ΜΑ: « Ναι. Κάναμε αρκετά ταξίδια και περάσαμε δύσκολα μέχρι να φτάσουμε
εδώ »

-

ΜΕ: « Θα πρέπει να ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα για σε εσάς »

-

ΜΕ: « Δηλαδή πώς ήταν η ζωή σας εκεί; »
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-

ΜΑ: « Στη χώρα μας όλα τα παιδιά αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για να
βοηθάμε τους γονείς μας. Τα χρήματα που πέρνουμε είναι πολύ λίγα. Υπάρχει
μεγάλη φτώχεια στη χώρα μας »

-

ΜΕ: « Δουλέυετε; Μα είστε παιδιά. Τι δουλειές κάνετε δηλαδή; »

-

ΜΑ: « Πολλές φορές μας έβαζαν να σκάβουμε, να δουλεύουμε στα χωράφια,
να κουβαλάμε πράγματα και μερικές φορές δουλεύαμε και σε εργοστάσια »

-

ΜΕ: « Μα πώς γίνεται αυτό. Δεν είναι σωστό να δουλεύουν τα παιδιά »

-

ΜΕ: « Ναι, τα παιδιά πρέπει να ζουν την παιδική τους ηλικία. Έχουν και αυτά
δικαιώματα »

-

Δ: « Βλέπετε λοιπόν παιδιά ότι η δική σας ζωή είναι διαφορετική; Στην Ελλάδα
δουλεύουν τα παιδιά; »

-

ME: « Όχι »

-

ΜΕ: « Όχι, εδώ πηγαίνουμε σχολείο και κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν »

-

ΜΕ: « Μπορείτε δηλαδή να μας πείτε πώς περνούσατε την καθημερινότητα
σας; »

-

ΜΕ: « Πηγαίνατε σχολείο; »

-

ΜΑ: « Δεν είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί τις περισσότερες ώρες έπρεπε να
δουλεύουμε »
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-

ΜΑ: « Ναι και σχολείο πηγαίναμε λιγες φορές και μερικές φορές έπρεπε να
πάμε το βράδυ »

-

ΜΕ: « Δηλαδή δεν παίζατε ή δεν κάνατε άλλες δραστηριότητες όπως εμείς
εδώ;»

-

ΜΑ: « Όχι συνέχεια. Όποτε είχαμε χρόνο. Παίζαμε με μπάλες που φτιάχναμε
μόνοι μας ή με άλλα παιχνίδια που κατασκευάζαμε μόνοι »

-

ΜΑ: « Εσείς πώς περνάτε τη μέρα σας; »

-

ΜΕ: « Εδώ εμείς τα παιδιά δε δουλεύουμε, πηγαίνουμε σχολείο, μετά γυρίζουμε
στο σπίτι και κάνουμε τα μαθήματα μας και όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο
κάνουμε διάφορες δραστηριότητες »

-

ΜΕ: « Εγώ πηγαίνω ποδόσφαιρο και πολλές φορές μαζευόμαστε στη γειτονιά
μου και πάιζουμε. Σας αρέσει το ποδόσφαιρο; »

-

ΜΑ: « Ναι, πολύ »

-

ΜΕ: « Ωραία! Την επόμενη φορά θα έρθετε και εσείς να παίξουμε όλοι μαζί »

-

ΜΕ: « Βγαίνουμε και έξω στην πόλη και πηγαίνουμε βόλτες. Αν θέλετε
μπορούμε να πάμε και μαζί »

-

ΜΑ: « Ναι θα χαρούμε πολύ να είμαστε όλοι μαζί. Μπορούμε να σας δείξουμε
και κάποια παιχνίδια που παίζαμε στη χώρα μας. Θα περάσουμε πολύ ωραία »

-

ΜΕ: « Τέλεια! Μπορούμε και στο διάλειμμα να παίξουμε »
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-

Δ: « Παιδιά θα θέλατε να μάθετε κάτι άλλο για τους νέους σας συμμαθητές; »

-

ΜΕ: « Ναι έχω μια απορία. Πώς ήταν δηλαδή η πόλη που μένατε; »

-

ΜΑ: « Δεν ήταν όπως εδώ. Ήταν μικρή και φτωχική »

-

ΜΑ: « Ναι αναγκαστήκαμε να φύγουμε όμως γιατί θα την κατέστρεφαν. Εδώ
περνάμε πολύ ωραία όμως και είμαστε ασφαλείς »

-

ΜΕ: « Μην ανησυχείτε. Εδώ θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρέα. Θα σας
ξεναγήσουμε και θα σας δείξουμε όλα τα όμορφα μέρη της πόλης μας »

-

ΜΕ: « Θα σας δείξουμε και τα έθιμα μας »

-

ΜΕ: « Μπορείτε να έρθετε και στο σπίτι μου να πάιξουμε και να σας
φιλοξενήσουμε »

-

ΜΑ: « Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι μπορούμε να το κανονίσουμε και να έρθετε
και εσείς στο δικό μας σπίτι »

-

ΜΑ: « Είστε πολύ καλοί. Πολλές φορές άλλοι μας φέρονται άσχημα και δε μας
δίνουν σημασία. Μας κοροϊδεύουν για το χρώμα μας και αυτό μας στεναχωρεί »

-

ΜΕ: « Δεν πρέπει να στεναχωριέστε. Όλοι είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια
δικαιώματα »

-

ΜΕ: « Ναι, μην στεναχωριέστε εμείς θέλουμε να κάνουμε παρέα. Δεν έχει
σημασία το χρώμα που έχει κάποιος »
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-

ΜΑ: « Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δεχτήκατε και μας σέβεστε. Και εμείς
σας σεβόμαστε. Μάλιστα στη χώρα μας προς ένδειξη σεβασμού κάνουμε αυτή
την κίνηση » ( ο μαθητής σηκώνεται από τη θέση του και δείχνει την κίνηση).

-

ΜΑ: « Ναι σας ευχαριστούμε »

-

Δ: « Είμαι πολύ χαρούμενη παιδιά. Χαίρομαι που σας βλέπω έτσι και θα έχετε
χρόνο να γνωριστείτε ακόμα καλύτερα και να μάθετε πολλά ο ένας από τον
άλλο. Τώρα θα χτυπήσει το κουδούνι. Μπορείτε να περάσετε έξω και θα
συνεχίσουμε με το μάθημα μας την επόμενη ώρα »
 Οι μαθητές βγαίνουν από την αίθουσα αγκαλιασμένοι και γεμάτοι
χαμόγελα.
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8.3. Αποτελέσματα των ατομικών συνεντεύξεων

Όπως προαναφέρθηκε, διεξήχθησαν ατομικές συνεντεύξεις αξιολόγησης για
την διερεύνηση των απόψεων και την καταγραφή των συναισθημάτων των μαθητών,
σχετικά με το παιχνίδι ρόλων, καθώς και με ποιόν τρόπο θα αντιμετώπιζαν ένα άτομο
διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι
ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις των μαθητών, από τις οποίες διαπιστώνεται
ότι σε μεγάλο βαθμό η μία άποψη ταυτίζεται με την άλλη, ως προς την διαχείριση της
πολιτισμικής ετερότητας.

1ος Μαθητής:

Ερωτήσεις

Απαντήσεις
«Ήμουν μια μαθήτρια από την Ελλάδα που

1.

«Ποιός

ήταν

ο

ρόλος

υποδύθηκες;»

που υποδέχτηκε δύο μαθητές από άλλη χώρα και
δεν είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι
τους».

2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου την «Ε δεν μου άρεσε καθόλου που στην αρχή
ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»

κοροιδεύαμε λίγο τα άλλα παιδιά, ένιωθα
άσχημα».

3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα «Σίγουρα δεν θα τον κορόιδευα, γιατί είναι
ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, πολύ άσχημο και δεν θα μου άρεσε να είμαι
ποιά θα ήταν η συμπεριφορά σου;»

στη θέση του. Εγώ θα ήθελα να τον γνωρίσω
και να κάνουμε παρέα και να μάθω πράγματα
για τη χώρα του και αυτός για τη δική μου».

4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Διαφορετικός είναι κάποιος που μπορεί να
“διαφορετικός”;»

είναι άπο άλλη χώρα και να μιλάει άλλη
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γλώσσα και να έχει άλλο χρώμα από το δικό
μου».
5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από « Όχι, δεν έχει σημασία το χρώμα κάποιου ή
διαφορετική χώρα και έχει διαφορετικό από που είναι. Όλοι πρέπει να φερόμαστε
χρώμα ή θρησκεία ή μιλάει μια άλλη στον άλλο με ωραίο τρόπο, γιατί όλοι είμαστε
γλώσσα από τη δική σου, πιστεύεις ότι ίσοι».
είναι κατώτερος από σενα;»
6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από
αυτή την δραστηριότητα στην οποία «Ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι
συμμετείχες;»

διαφορετικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
πρέπει να του φερόμαστε με άσχημο τρόπο.
Πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα σε
όλους τους ανθρώπους».
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2ος Μαθητής:

Ερωτήσεις
1.

«Ποιός

ήταν

ο

Απαντήσεις
ρόλος

που «Έκανα τη μαθήτρια από την Ελλάδα».

υποδύθηκες;»
2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου την «Καλά ένιωθα, αλλά δε μου άρεσε πολύ που
ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»

όταν μπήκαν οι νέοι μαθητές, εμείς μιλούσαμε
κρυφά

ο

ένας

στον

άλλο

και

τους

κοροϊδεύμαμε λίγο. Και όταν είπαν ότι έπρεπε
να δουλεύουν στη χώρα τους στεναχωρέθηκα
πολύ, γιατί αυτό γίνεται και σήμερα σε μερικές
χώρες. Μετά που αρχίσαμε να μιλάμε μου
άρεσε πολύ».
3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα «Δεν θα του συμπεριφόμουν άσχημα, τώρα
ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, κάναμε έτσι γιατί παίζαμε ένα ρόλο. Αν
ποιά θα ήταν η συμπεριφορά σου;»

ερχόταν

στα

αλήθεια

εγώ

θα

του

συμπεριφερόμουν όπως σε έναν συγγενή μου
που είχε φύγει για πολύ καιρό και γύρισε».
4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Ένας άνθρωπος που είναι από άλλη χώρα
“διαφορετικός”;»

και δε μιλάμε ίδια γλώσσα».

5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από «Όχι βέβαια, όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο,
διαφορετική χώρα και έχει διαφορετικό αυτά

δεν

έχουν

σημασία.

Πρέπει

να

χρώμα ή θρησκεία ή μιλάει μια άλλη σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε
γλώσσα από τη δική σου, πιστεύεις ότι παρέα».
είναι κατώτερος από σενα;»

6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από «Ότι όπως έρχεται κάποιος στη χώρα μας και
αυτή την δραστηριότητα στην οποία μας φέρεται με ωραίο τρόπο, έτσι πρέπει να
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συμμετείχες;»

του φερόμαστε και εμείς. Πρέπει να υπάρχει
δηλαδή ισότητα».
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3ος Μαθητής:

Ερωτήσεις
1.

«Ποιός

ήταν

ο

Απαντήσεις
ρόλος

που «Εγώ έκανα την δασκάλα».

υποδύθηκες;»
2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου «Ένιωσα ωραία γιατί υποδέχτηκα με ωραίο
την ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»

τρόπο τους νέους μαθητές και είχα ζητήσει και
από τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν και αυτοί
το ίδιο. Αλλά όταν είδα ότι οι άλλοι ψιθύριζαν
λίγο μεταξύ τους πήγα κοντά τους και τους είπα
να σταματήσουν, γιατί δεν ήταν σωστό».

3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα « Στην αρχή μπορεί να αγχωνόμουν γιατί αν
ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα δεν ξέρω πώς
θα συννενοούμασταν. Αλλά θα προσπαθούσα

ποιά θα ήταν η συμπεριφορά σου;»

να βρώ άλλους τρόπους και μπορεί να μάθαινα
τη γλώσσα τους. Σίγουρα θα κάναμε παρέα».
4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αυτός που έχει διαφορετικό χρώμα από το
δικό μου, μιλάει άλλη γλώσσα και μπορεί να

“διαφορετικός”;»

έχει άλλες συνήθειες και έθιμα».
5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από «Όχι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο
διαφορετική

χώρα

και

έχει είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα.

διαφορετικό χρώμα ή θρησκεία ή Πρέπει να φερόμαστε όμορφα ο ένας στον
μιλάει μια άλλη γλώσσα από τη δική άλλον».
σου, πιστεύεις ότι είναι κατώτερος από
σενα;»
6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από «Ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε κάποιον που
αυτή την δραστηριότητα στην οποία μπορεί να είναι από άλλη χώρα, γιατί κανένας
συμμετείχες;»

δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του και το ότι
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μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα δεν έχει
σημασία γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι, είμαστε
το ίδιο».
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4ος Μαθητής:

Ερωτήσεις
1.

«Ποιός

ήταν

ο

Απαντήσεις
ρόλος

που «Έκανα ένα φτωχό παιδί που ήρθε από μια
άλλη χώρα».

υποδύθηκες;»

2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου «Λύπη, ταπείνωση και προσβολή όταν είδα τα
την ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»

άλλα παιδιά να με κοροϊδεύουν. Βέβαια στη
συνέχεια άρχισαμε να μιλάμε και να μας
ρωτάνε διάφορα πράγματα και τότε ένιωσα ότι
μας δέχτηκαν στην τάξη και στην παρέα τους.
Τότε ήταν ωραία γιατί συζητούσαμε για
διάφορα θέματα».

3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα «Δεν θα τον κορόιδευα γιατί και εμένα δε μου
ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, άρεσε καθόλου που με έκαναν έτσι τα παιδιά,
θα προσπαθούσα να έρθω κοντά του και θα

ποιά θα ήταν η συμπεριφορά σου;»

κάναμε παρέα και θα τον προστάτευα αν
κάποια άλλα παιδιά του έκαναν bulling».
4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αυτός που μπορεί να είναι από άλλη χώρα και
να μιλάει άλλη γλώσσα ή να έχει άλλη

“διαφορετικός”;»

θρησκεία. Γενικά όλοι οι άνθρωποι είμαστε
διαφορετικοί μεταξύ μας, αλλά ίσοι».

5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από «Όχι σε καμία περίπτωση γιατί όλοι οι
διαφορετική

χώρα

και

έχει άνθρωποι είναι ίσοι και είναι ωραίο να

διαφορετικό χρώμα ή θρησκεία ή μάθουμε πράγματα ο ένας για τον άλλον και να
μιλάει μια άλλη γλώσσα από τη δική γνωρίζουμε πώς είναι και σε άλλες χώρες».
σου, πιστεύεις ότι είναι κατώτερος από
σενα;»
6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από «Θα θυμάμαι πώς ένιωσα όταν με κοροϊδεύανε
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αυτή την δραστηριότητα στην οποία και δεν θα ήθελα να το κάνω σε κάποιον, ούτε
συμμετείχες;»

να το κάνουν σε μένα. Όλοι οι άνθρωποι
είμαστε σαν αδέρφια μεταξύ μας και να
φερόμαστε με καλό τρόπο ο ένας στον άλλον».
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5ος Μαθητής:

Ερωτήσεις
1.

«Ποιός

ήταν

ο

Απαντήσεις
ρόλος

που «Έκανα ένα παιδί από την Αφρική, που ήρθε
στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή».

υποδύθηκες;»

2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου «Όταν μπήκα στην τάξη ένιωθα ντροπή και δεν
την ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»

μου άρεσε καθόλου που είδα τα άλλα παιδιά να
ψιθυρίζουν και να μας κοιτάνε περίεργα, αλλά
μετά γνωριστήκαμε, μάθαμε πράγματα ο ένας
για τον άλλο και γίναμε φίλοι».

3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα «Θα ήθελα να τον γνωρίσω, θα τον έκανα φίλο
ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, μου και θα του έδειχνα την πόλη μου και θα
ποιά θα ήταν η συμπεριφορά σου;»

του έδινα ότι βοήθεια χρειαζόταν. Θα τον
ρωτούσα να μου πει πράγματα και για τη δική
του χώρα και πώς του αρέσει να περνάει τον
ελεύθερο χρόνο του».

4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Διαφορετικός είναι κάποιος που μπορεί να
είναι από μια άλλη χώρα ή γενικά να έχει κάτι

“διαφορετικός”;»

διαφορετικό από μένα».
5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από «Όχι , όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα και δεν
διαφορετική

χώρα

και

έχει πρέπει να μας νοιάζει αν κάποιος είναι από

διαφορετικό χρώμα ή θρησκεία ή άλλη χώρα ή έχει άλλο χρώμα από το δικό μας.
μιλάει μια άλλη γλώσσα από τη δική Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερος. Είναι
σου, πιστεύεις ότι είναι κατώτερος από και αυτός άνθρωπος».
σενα;»
6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από «Από το παιχνίδι κατάλαβα ότι όλοι πρέπει να
αυτή την δραστηριότητα στην οποία έχουμε σεβασμό για τον καθένα, να είμαστε
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συμμετείχες;»

κοντά και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, γιατί
είναι πολύ άσχημο να έρχεται κάποιος σε αυτή
τη θέση, δηλαδή να τον κοροϊδεύουνε».
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6ος Μαθητής:

Ερωτήσεις
1.

«Ποιός

ήταν

ο

Απαντήσεις
ρόλος

που «Ήμουν

ένας

Έλληνας

μαθητής

που

υποδέχτηκε δύο παιδιά από την Αφρική».

υποδύθηκες;»

2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου «Ένιωθα χαρά, αλλά λύπη για τα δύο νέα
την ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»

παιδιά γιατί στην αρχή τους κοιτούσαμε
περίεργα και λέγαμε διάφορα, αλλά μετά που
αρχίσαμε να μιλάμε και να γνωριζόμαστε
ένιωσα πολύ ωραία».

3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα «Δεν θα τον κορόιδευα γιατί και τώρα στο
ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, παιχνίδι που κάναμε έτσι στην αρχή δεν ήταν
ποιά θα ήταν η συμπεριφορά σου;»

ωραίο για τα άλλα παιδιά. Και εννοείται πως
αν γινόταν στα αλήθεια θα του φερόμουν όσο
πιο καλά μπορούσα και θα γινόμασταν φίλοι».

4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Αυτός που έρχεται στη χώρα μου από κάπου
αλλού και μιλάει άλλη γλώσσα ή έχει άλλλο

“διαφορετικός”;»

χρώμα από μένα».
5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από « Όχι δεν είναι κατώτερος γιατί ο κάθε
διαφορετική

χώρα

και

έχει άνθρωπος είναι ίσος με τον άλλο, πρέπει να

διαφορετικό χρώμα ή θρησκεία ή σεβόμαστε ο ένας τον, να βοηθάμε ο ένας τον
μιλάει μια άλλη γλώσσα από τη δική άλλο και ποτέ να μη συμπεριφερόμαστε με
σου, πιστεύεις ότι είναι κατώτερος από άσχημο τρόπο».
σενα;»
6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από «Ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε σε κάθε
αυτή την δραστηριότητα στην οποία άνθρωπο τα δικαιώματα του και πάνω από όλα
συμμετείχες;»

να υπάρχει δικαιοσύνη και σεβασμός στον
άλλο ή σε κάποιον που έρχεται στη χώρα μας
και να τον βοηθάμε».
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7ος Μαθητής:

Ερωτήσεις
1.

«Ποιός

ήταν

ο

Απαντήσεις
ρόλος

που «Έκανα τον μαθητή από την Ελλάδα».

υποδύθηκες;»
2. «Ποιά ήταν τα συναισθήματα σου «Στην αρχή που μιλούσα με τον συμμαθητή
την ώρα που έπαιζες αυτό τον ρόλο;»

μου και γελούσαμε δεν μου άρεσε για τα άλλα
παιδιά, αλλά μετά μου άρεσε πολύ που
αρχίσαμε να μιλάμε ο ένας στον άλλο και να
λέμε πράγαματα για μας και ένιωσα ότι και τα
παιδιά αυτά είναι σαν εμάς και πρέπει να τους
φερόμαστε καλά».

3. «Αν ερχόταν στην πραγματικότητα «Δεν θα έκανα όπως τώρα νομίζω γιατί αυτό
ένας μαθητής από διαφορετική χώρα, ήταν ένα παιχνίδι. Θα ήθελα να τον κάνω να
ποιά θα ήταν η συμπεριφορά σου;»

νιώσει άνετα και ωραία, θα τον ξεναγούσα
στην πόλη μου και θα ήθελα να κάνουμε
παρέα. Θα τον καλούσα και στο σπίτι μου, θα
τον φιλοξενούσα και αν χρειαζόταν κάτι θα του
το έδινα».

4. «Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Κάποιος που είναι από διαφορετική χώρα και
έχει διαφορετικό χρώμα».

“διαφορετικός”;»

5. «Αν ένας άνθρωπος προέρχεται από «Όχι, κανείς δεν είναι κατώτερος από κάποιον
διαφορετική

χώρα

και

έχει άλλον. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα

διαφορετικό χρώμα ή θρησκεία ή και τα παιδιά έχουν δικαιώματα και όλοι
μιλάει μια άλλη γλώσσα από τη δική είμαστε

ίσοι.

Σε

μερικές

χώρες

σου, πιστεύεις ότι είναι κατώτερος από συμπεριφέρονται με πολύ κακό τρόπο σε
σενα;»

κάποιον που είναι «μαύρος» και αυτό δεν

109

πρέπει να γίνετα γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι
το ίδιο, πρέπει να υπάρχει σεβασμός».

6. «Τι είναι αυτό που θα θυμάσαι από «Ότι όποιος και να είναι ο άλλος εμείς θα
αυτή την δραστηριότητα στην οποία πρέπει να του φερόμαστε όσο πιο καλά
συμμετείχες;»

μπορούμε, με σεβασμό, γιατί θα πρέπει να
σκεφτόμαστε πώς θα νιώθαμε και εμείς στη
θέση του. Και ακόμη ότι μπορεί με κάποιον
που έρχεται στη χώρα μας να μας αρέσουν τα
ίδια πράγματα για αυτό δεν πρέπει να
βιαζόμαστε να πούμε κάτι, θα πρέπει να τον
γνωρίζουμε

καλύτερα

και

να

μην

τον

κοροϊδεύουμε ή να του συμπεριφερόμαστε
άσχημα».
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9. Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων μιας ομάδας
μαθητών, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τις έννοιες της πολιτειότητας και
της ετερότητας, μέσα από τρία στάδια υλοποίησης δραστηριοτήτων. Αναλυτικότερα,
οι

μαθητές

κλήθηκαν

μέσα

σε

ένα

πνεύμα

συνεργατικής

δράσης

να

πραγματοποιήσουν ορισμένες ενέργειες, οι οποίες είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της
κριτικής τους σκέψης και την καλλιέργεια των εννοιών της διαπολιτισμικής
επίγνωσης,

της

ιδιότητας

του

πολίτη,

της

διαφορετικότητας

και

της

πολυπολιτισμικότητας. Η ερευνητική διαδικασία διαρθρώθηκε σε τρία στάδια, κατά
την διάρκεια των οποίων τα μέλη της συμμετέχουσας ομάδας οδηγήθηκαν μέσα από
παιγνιώδεις δραστηριότητες, στην ανακάλυψη και εξοικείωση με το εννοιολογικό
πλαίσιο των δύο ζητούμενων εννοιών, της πολιτειότητας και της ετερότητας. Σε κάθε
στάδιο, απώτερος στόχος ήταν η άντληση πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο οι
μαθητές αντιλαμβάνονται, αντιδρούν και συμπεριφέρονται απέναντι σε άτομα
διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ερευνητική
διαδικασία είχε ως στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών, ψυχοκινητικών και
κοινωνικοσυναισθηματικών
δραστηριότητες

προσέγγισης

χρησιμοποιήθηκαν

σε

κάθε

δεξιοτήτων
της

των

πολιτειότητας

στάδιο,

μαθητών.
και

αποσκοπούσαν

της
στην

Οι

παιγνιώδεις

ετερότητας,

που

ανάδειξη

της

δημιουργικότητας των μαθητών, καθώς μέσα από τις προσωπικές τους επιλογές και
την συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη νέων εννοιών
και σχέσεων, στον σχεδιασμό πρωτότυπων ιδεών και σκέψεων αναφορικά με το θέμα
που κλήθηκαν να μελετήσουν, καθώς και στην αξιοποίηση της φαντασίας τους για
την διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας. Επιπλέον, βασικοί στόχοι αποτέλεσαν η
ανάπτυξη της οπτικής τους αντίληψης, η καλλιέργεια της δημιουργικής τους
έκφρασης και η ενίσχυση της πολιτισμικής τους συνείδησης.
Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας περιλάμβανε την
περιγραφή μιας εικόνας η οποία απεικόνιζε τον διαχωρισμό στη δεκαετία του ΄60, ως
μια πρακτική που χωρίζει έναν πληθυσμό με βάση τη φυλή, την θρησκεία ή την
εθνικότητα. Η νοηματική ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας είχε να κάνει με την
έννοια της ετερότητας και τις αξίες, τις στάσεις, τις συμπεριφορές, από τις οποίες
μπορεί να διέπεται ένας άνθρωπος απέναντι σε κάποιον ο οποίος παρουσιάζεται
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«διαφορετικά» από τον ίδιο. Με βάση την εικόνα, η οποία αποτελεί εικαστικό έργο
ενός σπουδαίου καλλιτέχνη την δεκαετία του ’60 στην Αμερική, οι μαθητές
κλήθηκαν να παρατηρήσουν προσεκτικά και να αντλήσουν, βασιζόμενοι σε ορισμένα
ερωτήματα καθοδήγησης, όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία μέσα από τα οποία
προβάλλεται η έννοια της «ετερότητας». Αρχικά, ζητήθηκε από τους μαθητές η
νοηματοδότηση του τίτλου της εικόνας, «New kids in the neighborhood». Όλοι οι
μαθητές γνώριζαν την μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, ώστε στη
συνέχεια έκαναν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για το περιεχόμενο της εικόνας. Οι
διατυπώσεις τους ήταν σύμφωνες ως προς το σύνολο τους και αφορούσαν την
υποχρεωτική μετακίνηση πληθυσμών, λόγω κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών,
γεγονός που τόνισαν ότι συναντάται έντονα και την σύγχρονη εποχή. Στην συνέχεια,
ξεκίνησε μια συζήτηση, η οποία εστίαζε στο βαθύτερο εννοιολογικό πλαίσιο της
απεικόνισης των συγκεκριμένων χαρακτήρων, δηλαδή των δύο παιδιών που
προέρχονταν από τη μαύρη φυλή και των τριών παιδιών που προέρχονταν από την
λευκή φυλή. Παρατηρώντας τις απόψεις τους, διαπιστώνεται πώς το στοιχείο στο
οποίο εστίασαν με την πρώτη ματιά, ήταν το χρώμα δέρματος των παιδιών και η
ομοιότητα τους για την κοινή αγάπη για τα ζώα, η οποία ήταν εμφανής. Οι μαθητές
διατυπώνοντας την αρχική τους άποψη, τόνισαν το χρώμα των προσώπων, χωρίς
όμως να προβούν σε περεταίρω σχόλια, τα οποία τις περισσότερες φορές θα
περιμέναμε να ήταν αρνητικά. Και αυτό το γεγονός προκύπτει, από το πλήθος των
αντιδράσεων ανθρώπων που έχουμε συναντήσει τόσο στην σύγχρονη εποχή, όσο και
παλιότερα, οι οποίες σχετίζονταν με ρατσιστικές αντιλήψεις και στάσεις, απέναντι σε
άτομα κάθε μορφής πολιτισμικής
εθνικής.

ετερότητας, είτε γλωσσικής, φυλετικής, είτε

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιγραφής της εικόνας, τα μέλη της

συμμετέχουσας ομάδας, άρχισαν να εντοπίζουν ορισμένες διαφορές και ομοιότητες
μεταξύ των χαρακτήρων. Με βάση τις απόψεις τους, οι διαφορές είχαν να κάνουν
κυρίως με το χρώμα, ενώ πολλές φορές τόνισαν την διαφορετικότητα της
καθημερινότητας και των συνηθειών των ανθρώπων. Με λίγα λόγια, σε αυτό το
σημείο άρχισαν να αναστοχάζονται τον τρόπο ζωής κάθε λαού και κάθε ανθρώπου,
αναπτύσσοντας

την πολιτισμική τους

συνείδηση και

αναγνωρίζοντας

την

πολυπλοκότητα και την πολυμορφία των κοινωνιών. Σημαντικές αποτέλεσαν οι
απόψεις τους, σχετικά με τις διαφορές που παρατήρησαν, οι οποίες αναφέρονταν
στην στάση σώματος και στην έκφραση των παιδιών της εικόνας. Συγκεκριμένα,
τόνισαν πώς τα παιδιά της έγχρωμης φυλής διακρίνονται από τα χαρακτηριστικά του
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φόβου, ενώ τα παιδιά της λευκής φυλής διακρίνονται από επιθετικότητα και
περιέργεια απέναντι στους «άλλους». Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτό, πώς οι
μαθητές επηρεασμένοι ίσως από στερεότυπα που συνοδεύουν τις κοινωνίες του
σύγχρονου κόσμου, τόνισαν χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τις στάσεις που
μπορεί να έχει ένα άτομο απέναντι σε ένα άτομο έγχρωμης φυλής. Αρχίζουν λοιπόν
οι μαθητές να ευαισθητοποιούνται και να αναλογίζονται ζητήματα, τα οποία γεννούν
την έννοια της ετερότητας. Όσον αφορά τις ομοιότητες που κλήθηκαν να
παρατηρήσουν, τα μέλη της συμμετέχουσας ομάδας επικεντρώθηκαν σε στοιχεία της
εικόνας, με σημαντικότερα την κοινή αγάπη που φαίνεται να έχουν οι δύο ομάδες των
παιδιών για το άθλημα του μπέιζμπολ και για τα ζώα. Βασίστηκαν σε
χαρακτηριστικά, μέσα από τα οποία άτομα κάθε πολιτισμικής προέλευσης, κυρίως
νεαρής ηλικίας, διακρίνονται από κοινούς στόχους οδηγώντας τους στην αποδοχή και
στην αλληλεγγύη και όχι στον διαχωρισμό. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να διατυπώσουν την άποψη τους σχετικά με το πώς πιστεύουν ότι
αντιμετωπίζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κάποιον ο οποίος προέρχεται από
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Οι απόψεις τους με προβλημάτισαν, καθώς
τόνισαν πολλές φορές πώς οι ενήλικες διακρίνονται από αρνητικά χαρακτηριστικά
απέναντι σε αυτά τα άτομα, σε αντίθεση με τα παιδιά. Σημαντικό αποτέλεσε το
γεγονός, ότι ανέφεραν πολλές φορές τις αξίες της ισότητας, του σεβασμού, της
δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή τη θέση συμφωνούσαν όλα
τα μέλη της ομάδας, επισημαίνοντας μάλιστα πώς κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να
χαρακτηρίζεται από ρατσιστικές και στερεοτυπικές αντιλήψεις. Αργότερα, όταν τους
ρωτήθηκε πώς θα αντιδρούσαν οι ίδιοι στον έρχομο ενός ατόμου διαφορετικής
κουλτούρας, οι απαντήσεις τους περιστρέφονταν και πάλι γύρω από τις έννοιες της
αλληλεγγύης, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της αποδοχής και των
δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου. Με λίγα λόγα, όλο το πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ
της συμμετέχουσας ομάδας κατακλύστηκε από ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για την
γνωριμία και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των πολιτισμών. Αν και οι έννοιες της
πολιτειότητας και της ετερότητας, δεν ήταν οικείες στους μαθητές ως προς το
άκουσμα τους, η προσέγγιση τους μέσα από τα ερεθίσματα της εικόνας σε
συνδυασμό με τις απόψεις που αυτά τους γέννησαν, έγινε με εντυπωσιακό και
ορισμένες φορές με συγκινητικό τρόπο, καθώς τα λόγια τους συνοδεύοντας συνεχώς
από τις όλες εκείνες τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που οφείλει να έχει κάθε
άνθρωπος, ο οποίος εντάσσεται και αλληλεπιδρά με τους «άλλους» μέσα σε ένα
113

πολύμορφο, πολυπολιτισμικό, κοινωνικό πλαίσιο. Με την ολοκλήρωση λοιπόν αυτού
του πρώτου σταδίου, οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και ευαισθητοποίηθηκαν σχετικά
με τις δύο εξεταζόμενες έννοιες, εξέφρασαν τις σκέψεις, τα συναισθήματα τους και
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πολιτισμική ετερότητα. Οι απόψεις και
των επτά μελών ήταν σύμφωνες στο σύνολο τους, οι οποίες συμπερασματικά
βασίζονται στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, αναφορικά
με τα άτομα διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας και στην προώθηση και
διασφάλιση των αξιών και των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου.
Στο δεύτερο στάδιο οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν μόνοι τους,
εμπνεόμενοι από την εικαστική εικόνα, ένα παιχνίδι ρόλων. Ο κάθε ρόλος, το χωρικό
και χρονικό πλαίσιο, τα λόγια και η συμπεριφορά κάθε μαθητή αποφασίστηκε από
τον ίδιο και από τη συζήτηση που πραγματοποίησε με την υπόλοιπη ομάδα. Η
δραστηριότητα αυτή είχε ως στόχο την παρατήρηση της συμπεριφοράς κάθε μαθητή
για την αποδοχή ή μη αποδοχή του ρόλου που του ανατέθηκε, την μελέτη της
λεκτικής και εξωλεκτικής του εποικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, την
ανάδειξη των συναισθημάτων του, καθώς και την παρατήρηση του τρόπου αντίληψης
κάθε μαθητή απέναντι σε ένα άτομο διαφορετκής πολιτισμικής ταυτότητας.
Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας διερευνήθηκαν σε ένα
ρεαλιστικό πλαίσιο επικοινωνίας, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των μαθητών, για το
πώς αντιλαμβάνονται τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και πώς
αντιδρούν απέναντι σε αυτά. Ακόμη, η παιγνιώδη αυτή δραστηριότητα στόχευε στην
ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών δίνοντας τους την δυνατότητα
της ανάπτυξης των γνωστικών, ψυχοκινητικών και κοινωνικοσυναισθηματικών τους
δεξιοτήτων. Ειδικότερα, τα μέλη της συμμετέχουσας ομάδας αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν ένα παιχνίδι ρόλων, στο οποίο δύο μαθητές έκαναν τα παιδιά από
την Αφρική τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα, τέσσερα παιδιά έκαναν τους Έλληνες
μαθητές και μια μαθήτρια έκανε ην δασκάλα. Αρχικά, θα ήθελα να τονίσω πώς όλοι
οι μαθητές συνεργάστηκαν πολύ καλά χωρίς εντάσεις και διαμάχες. Όλοι μαζί
αποφάσισαν τους ρόλους από κοινού και κανένας δεν είχε αρνητική αντίδραση ως
προς τον ρόλο του. Ήδη από την έναρξη του θεατρικού, τα λόγια της «δασκάλας»
σχετίζονταν με την αποδοχή και τον σεβασμό απέναντι στους νέους μαθητές. Με την
είσοδο των νέων μαθητών από την Αφρική, οι Έλληνες μαθητές περικλύονταν από
αντιδράσεις κυρίως περιέργειας και προβληματισμού, οι οποίες διήρκησαν όμως
μόνο για τα πρώτα λεπτά. Ακόμα και στο παιχνίδι, τα παιδιά φάνηκε πώς δεν είχαν
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καμία διάθεση ρατσιστικής στάσης και προκατάληψης απέναντι σε κάποιον που είχε
διαφορετικό χρώμα από αυτούς και καταγόταν από άλλη χώρα. Γενικότερα, το
παιχνίδι κύλησε όμορφα και δημιουργικά, με τους μαθητές να συμμετέχουν
ενθουσιασμένοι και να παίζουν τους ρόλους τους βασιζόμενοι κυρίως στην γνωριμία
μεταξύ των υποτιθέμενων χαρακτήρων, και στην ανταλλαγή των πολιτισμικών τους
ιδεωδών. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας
είναι ότι τα παιδιά έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν πράγματα ο ένας για τον
άλλο και να διερευνήσουν όλα εκείνα τα κοινά ενδιαφέροντα που τους ένωναν,
ακόμα κι αν αυτό επιτεύχθηκε στο πλαίσιο μιας παιγνιώδους δραστηριότητας και
αφορούσε υποτιθέμενους ρόλους και χαρακτήρες. Τα λόγια τους στο παιχνίδι
βασίστηκαν και γύρω από την παιδική εργασία, γεγονός που σημαίνει ότι τα παιδιά
είναι συνειδητοποιημένα και αναλογίζονται πώς κάθε πολιτισμός, κάθε χώρα μπορεί
να διέπεται από διαφορετικούς θεσμούς και κανόνες. Μέσα από αυτή την
δραστηριότητα, έγινε αντιληπτό πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της
«διαφορετικότητας» κυρίως με βάση το χρώμα δέρματος ενός ανθρώπου, τη γλώσσα
ή τη θρησκεία του. Αυτό για τους μαθητές δε σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι
κατώτερος από κάποιον άλλο, αντιθέτως μέσα από τα λόγια τους τόνιζαν συνεχώς τις
αξίες της ισότητας, του σεβασμού και της θέσπισης των δικαιωμάτων για όλους τους
ανθρώπους. Συμπερασματικά και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της
ερευνητικής διαδικασίας, οι απόψεις των μαθητών βασίστηκαν στην ελευθερία
έκφρασης κάθε ανθρώπου, στην προάσπιση της δημοκρατίας, στην καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης και της αρμονικής συμβίωσης των ανθρώπων από διαφορετικούς
πολιτισμούς. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την πρωτοβουλία των μαθητών να
πραγματοποιήσουν ένα επιπλέον ολιγόλεπτο παιχνίδι ρόλων με τους ίδιους ρόλους
και το ίδιο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, με την προϋπόθεση ότι οι νέοι μαθητές
μιλούσαν διαφορετική γλώσσα από τη δική τους. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές
ανέπτυξαν τους εξωλεκτικούς μηχανισμούς επικοινωνίας τους, ώστε να μπορέσουν
να επικοινωνήσουν με άτομα διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, μέσα από
νοήματα και εκφράσεις, καταλήγοντας σε ένα πρωτότυπο και δημιουργικό
αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο, γίνεται φανερή η ανάπτυξη της δημιουργικής
έκφρασης και της φαντασίας των παιδιών, έναν από τους βασικότερους στόχους της
συγκεκριμένης δραστηριότητας, ο οποίος επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
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Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, το οποίο περιλάμβανε ατομικές συνεντεύξεις,
οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα αξιολόγησης,
εκφράζοντας τι σκέψεις, τα συναισθήματα, και τους προβληματισμούς, που τους
γεννήθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Όλοι οι μαθητές τόνισαν
πώς στο παιχνίδι ρόλων η πρώτη αντίδραση που είχαν απέναντι στα παιδιά
διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, δηλαδή το γεγονός ότι στην αρχή τους
κοιτούσαν περίεργα και μιλούσαν μεταξύ τους, τους δημιούργησε συναισθήματα
λύπης. Στη συνέχεια ανέφεραν πώς τους χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός και τους
δημιούργησε συναιθήματα χαράς και εξοικείωσης με τους νέους μαθητές, το ότι
άρχισαν να γνωρίζονται, να ανταλάσσουν τις ιδέες τους και να πληροφορούν ο ένας
τον άλλο για τα στοιχεία του πολιτισμού τους. Ακόμη, έχοντας ως αφόρμηση την
εικόνα που μελέτησαν στο πρώτο στάδιο, ανέφεραν ότι όλοι οι άνθρωποι,
προερχόμενοι από κάθε πολιτισμικό, εθνικό, γλωσσικό και φυλετικό πλαίσιο, έχουν
τόσα πολλά κοινά μεταξύ τους, τα οποία συναντώνται ακόμη και στα πιο μικρά
πράγματα της καθημερινής ζωής, αρκεί να δίνει ο καθένας την ελευθερία έκφρασης
στον άλλο και να βασίζεται στις αξίες της της αλληλεγγύης και της ισότητας. Όταν οι
μαθητές ρωτήθηκαν για το πώς θα αντιδρούσαν στην προέλευση ενός
«διαφορετικού» ατόμου στην πραγματική τους ζωή, επικεντρώθηκαν στο μέγιστο
βαθμό στην αποδοχή αυτού του ατόμου, αποτρέποντας κάθε είδους ρατσισικές
στάσεις και προκαταλήψεις. Σημαντικό αποτελεί επίσης το γεγονός, ότι θα ήθελαν να
καλέσουν αυτό το άτομο στην κατοικία τους, συνεισφέροντας του κάθε βοήθεια που
θα είχε ανάγκη. Σε αυτό το σημείο γίνεται εύκολα αντιληπτή η καλλιέργεια και η
ανάδειξη της ενσυναίσθησης των παιδιών απέναντι σε ανθρώπους διαφορετικής
πολιτισμικής ταυτότητας και η επιθυμία τους για γνωριμία και ένταξη αυτών των
ατόμων στο κοινωνικό πλαίσιο κάθε παιδιού. Αξιοσημείωτη αποτελεί η θέση που
αναδύεται στο σύνολο μέσα από τα λόγια των παιδιών, η οποία στηρίζεται στην
αντίληψη πώς οι άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν να δώσουν τόσα πολλά ο ένας στον
άλλον, ιδιαίτερα μέσα από τα λόγια τους και τις εμπειρίες τους, καθώς μπορούν να
ταξιδέψουν σε κάθε πολιτισμό συναντώντας όλα εκείνα τα διαφορετικά πολιτισμικά,
κοινωνικά στοιχεία, που συνιστούν την κουλτούρα κάθε λαού και είναι άξια
σεβασμού για κάθε άνθρωπο. Συγκεκριμένα, «διαφορετικός» για τους μαθητές,
σημαίνει αυτός που μπορεί να προέρχεται από ένα άλλο γλωσσικό, εθνικό, φυλετικό,
πολιτισμικό πλαίσιο, χωρίς όμως να σημαίνει πώς είναι κατώτερος ή διακρίνεται από
λιγότερα δικαιώματα από τους ίδιους. Καθ΄ όλη την διάρκεια των δραστηριοτήτων,
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γεγονός που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, οι μαθητές τόνιζαν συνεχώς την
σημαντικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει να αναγνωρίζονται σε
κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως της πολιτισμικής του προέλευσης. Ανέφεραν όλες
εκείνες τις αξίες, την ισότητα, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την αποδοχή, την
αλληλεγγύη, από τις οποίες πρέπει να διέπεται ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ένα
άτομο που αποτελεί συνιστώσα στη σύνθεση ενός πολυπολιτισμικού κοινωνικού
πλαισίου.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πώς όλη η ομάδα συμμετείχε ενεργά με μεγάλο
ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Οι απόψεις
τους μου δημιούργησαν συναισθήματα χαράς και συγκίνησης, διότι απέναντι σε ένα
φαινόμενο που συναντάται όλο και πιο έντονα στην σύγχρονη εποχή, φάνηκε πώς ο
τρόπος αντίληψης και αντιμετώπισης τους, είναι αυτός που θα έπρεπε να υιοθετεί
κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία, είναι η ανάγκη για κριτική
αναθεώρηση των γνώσεων μας για τους «άλλους» και των βασικών κατηγοριών
αντίληψης των «διαφορών» μας. Το να γνωρίζουμε την καταγωγή ενός «ξένου» ή
ενός «διαφορετικού» ανθρώπου δε σημαίνει ότι γνωρίζουμε και τις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες που φέρνει μαζί του είτε στο σχολείο, είτε στον κοινωνικό μας
περίγυρο και την υποκειμενική αξία που μπορεί να έχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες για
την εξέλιξη της προσωπικής του ταυτότητας. Η παιδαγωγική πράξη, αλλά πολύ
περισσότερο η προσωπική θεώρηση κάθε ατόμου, οφείλει να στοχεύει στην
προσέγγιση και ανάδειξη του υποκειμενικού νοήματος όλων εκείνων των στοιχείων
που συνθέτουν έναν πολιτισμό, καθώς και στην κατανόηση του ενός πολιτισμού με
έναν άλλο. Η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία, ως ένα διαρκές ζητούμενο στο
κοινωνικό γίγνεσθαι, δεν διασφαλίζεται μόνο στη βάση της αναγνώρισης της, αλλά
στη βάση του σχεδιασμού των κατάλληλων πρακτικών, μέσω των οποίων μπορεί να
επιτευχθεί ένας κοινός πλουραλιστικός πολιτισμός που θα βασίζεται σε μια σχέση
αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης.
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