
 
Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων 

Εργαστήριο  

Μελετών  

Απόδημου Ελληνισμού &  

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

 

«Η Δράση 1.2/13: 

Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών-ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.             Έργο 1.2.β/13: 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού συνολικού προϋπολογισμού 133.422,06€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από 

κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους» 

 

 

 

 

 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού 

 

Πρακτικά Ημερίδας 

 

 

 

 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου 

 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2015 

 

 

 

 

Επιμέλεια 

Θεόδωρος Θάνος 

 

 

Ιωάννινα, Ιούνιος 215 

 



 
Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων 

Εργαστήριο  

Μελετών  

Απόδημου Ελληνισμού &  

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

 

«Η Δράση 1.2/13: 

Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών-ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.             Έργο 1.2.β/13: 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού συνολικού προϋπολογισμού 133.422,06€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από 

κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους» 

 

 

Περιεχόμενα 
 

Εισαγωγή ....................................................................................................................... 3 
 

A'  Μέρος: Εισηγήσεις ................................................................................................. 5 

Aντιρατσιστική εκπαίδευση μέσω του θεατρικού παιχνιδιού ....................................... 6 
Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ........................... 6 

Ψυχολογικές διαστάσεις και εκπαιδευτική αντιμετώπιση του ρατσισμού .................. 12 
Σόφη Λεοντοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .................... 12 

Παιδαγωγικές πρακτικές για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και την προώθηση της 

ισότητας στο σχολικό περιβάλλον ............................................................................... 23 

Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. ............................................ 23 

Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και ένταξη μεταναστών μαθητών στη σχολική 

κοινότητα ..................................................................................................................... 33 
Θεόδωρος Θάνος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ........................... 33 

Ερωτήσεις .................................................................................................................... 39 
 

Β΄ ΜΕΡΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ .. 45 

Τοκμακίδης, Αναστάσιος, Διευθυντής Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου .... 46 

Κολίτση Φιλοθέη, Καθηγήτρια Φιλολογίας .......................................................... 47 

Αλίκη Ζηρίδου, Εκπαιδεύτρια-Θεατρολόγος ......................................................... 48 

Αγαθή Παππά, Εκπαιδεύτρια-Θεατρολόγος .......................................................... 49 

Κονδυλία Καρτσιώτη, Εκπαιδεύτρια-Θεατρολόγος ............................................. 50 

Γεωργία Στογιάννου, Δασκάλα ............................................................................. 51 

 

Γ' ΜΕΡΟΣ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ............................................................. 53 
«Οι μικροί δημοσιογράφοι» - Αλίκη Ζηρίδου, Θεατρολόγος: ..................................... 55 
«Θέλω να σε γνωρίσω και να με γνωρίσω καλύτερα» -   Κονδυλία Καρτσιώτη, 

Θεατρολόγος ................................................................................................................. 56 
«Ο γλύπτης και το γλυπτό» - Αγαθή Παππά, Θεατρολόγος ........................................ 58 
 



 
Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων 

Εργαστήριο  

Μελετών  

Απόδημου Ελληνισμού &  

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

 

«Η Δράση 1.2/13: 

Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών-ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.             Έργο 1.2.β/13: 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού συνολικού προϋπολογισμού 133.422,06€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από 

κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους» 

 

 

 

Εισαγωγή 
 

Στο πλαίσιο του Έργου 1.2.β/13 του «Ευαισθητοποίηση των μαθητών για 

θέματα ρατσισμού» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Υπουργείου Εσωτερικών που υλοποίησε 

το Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε 

επιστημονική ημερίδα με θέμα Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα 

ρατσισμού στις 21 Ιουνίου 2015 στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου 

Θεσσαλονίκης. 

Σκοπός της επιστημονικής ημερίδας ήταν αφενός η ενημέρωση για την 

υλοποίηση του Έργου στα σχολεία και τα αποτελέσματά του και αφετέρου η 

ευαισθητοποίηση για θέματα ρατσισμού στο σχολείο. Τα Πρακτικά, σύμφωνα και με 

το πρόγραμμα της ημερίδας αποτελείται από τρία μέρη. 

Στο α΄ μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν οι 

παρεμβάσεις/δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο σχολείο. Αρχικά, ο 

αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Νικολάου εισηγήθηκε το θέμα Αντιρατσιστική 

εκπαίδευση μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, στο οποίο παρουσιάζεται η σημασία 

του θεατρικού παιχνιδιού ως μια εναλλακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση 

ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών των μαθητών και την ανάπτυξη της 

συνεργασίας τους. Η επίκουρη καθηγήτρια Σόφη Λεοντοπούλου ανέπτυξε το θέμα 

Ψυχολογικές διαστάσεις και εκπαιδευτική αντιμετώπιση του ρατσισμού  όπου 

παρουσιάστηκαν οι ψυχολογικές επιπτώσεις του ρατσισμού και η αντιμετώπισή τους 
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μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η επίκουρη καθηγήτρια Αναστασία Κεσίδου 

παρουσίασε το θέμα Παιδαγωγικές πρακτικές για την αντιμετώπιση του 

ρατσισμού και την προώθηση της ισότητας στο σχολικό περιβάλλον εστιάζοντας 

στην ετερότητα και τις διακρίσεις που υφίσταται προτείνοντας εκπαιδευτικές 

πρακτικές με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο παροχής ίσων 

ευκαιριών σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως από διάφορες παραμέτρους μεταξύ 

των οποίων και η εθνοπολιτισμική προέλευση των μαθητών. Ο επίκουρος καθηγητής 

Θεόδωρος Θάνος εισηγήθηκε το θέμα Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και ένταξη 

μεταναστών μαθητών στη σχολική κοινότητα στην οποία παρουσιάστηκε ο θεσμός 

της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης που εφαρμόστηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές 

χώρες και η συμβολή του στην ένταξη των μεταναστών μαθητών στη σχολική 

κοινότητα και την ανάπτυξη της συνεργασίας και του σεβασμού μεταξύ των 

μαθητών.  

Το β΄ μέρος αφορά το πρακτέο, δηλαδή την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

στα σχολεία και τα αποτελέσματά τους. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκαν ο 

διευθυντής του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου Θεσσαλονίκης κ. Τοκμακίδης 

Αναστάσιος, η φιλόλογος Κολίτση Φιλοθέη και οι θεατρολόγοι-εκπαιδεύτριες 

Αλίκη Ζηρίδου, Αγαθή Παππά και Αλίκη Καρτσιώτη. 

Στο γ΄ μέρος πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια με δραστηριότητες 

που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στα σχολεία.  
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Aντιρατσιστική εκπαίδευση μέσω του θεατρικού 
παιχνιδιού 

 

Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Να καλημερίσω όλους και όλες. Πολλοί από τους παρευρισκομένους είναι 

παλιοί συνεργάτες από το πρόγραμμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αυτό που 

θα αναπτύξω σήμερα είναι κάτι, το οποίο τουλάχιστον οι θεατρολόγοι μας αλλά και 

το προσωπικό, τουλάχιστον των σχολείων που συνεργάστηκαν με το πρόγραμμα, το 

γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι μια προσπάθεια εναλλακτικών προσεγγίσεων για 

την αντιμετώπιση ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών μέσα στη σχολική 

μονάδα και, βεβαίως, η ανάπτυξη ενός αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των 

μαθητών, η δημιουργία του αισθήματος του ανήκειν μέσα σε μια ομάδα, 

χρησιμοποιώντας όχι τις καθημερινές σχολικές πρακτικές, που οι μαθητές τόσο πολύ 

έχουν βαρεθεί και τόσο πολύ τις αποστρέφονται, γιατί αποτελούν μέρος της σχολικής 

τους ρουτίνας. Είναι, περισσότερο, η αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης 

των θεματικών αυτών και με σκοπό την καλλιέργεια ενός καλύτερου κλίματος μέσα 

στα σχολεία, καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και αυτό το πράγμα 

να γίνει με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό.  

Είναι αλήθεια ότι κατά τα τελευταία χρόνια, μετά από την είσοδο μεγάλου 

αριθμού αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών μέσα στην εκπαίδευση, το 

σχολείο μας δεν μπορούσε παρά και αυτό να ακολουθήσει τα κοινωνικά φαινόμενα, 

τα οποία εξελίσσονταν έξω από αυτό. Δηλαδή  η  επιφυλακτι-κότητα απέναντι στους 

μετανάστες, ενίοτε οι συγκρούσεις και η εύρεση εξιλαστήριων θυμάτων και 
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αποδιοπομπαίων τράγων μέσα στην σχολική πραγματικότητα. Βεβαίως, όπως 

συμβαίνει συνήθως, τις συνέπειες τις  πληρώνουν οι μαθητές, οι οποίοι είναι 

διαφορετικοί από τους άλλους.  

Παλαιότερα, πριν έρθουν οι μετανάστες βλέπαμε ότι δέκτες αυτών των 

συμπεριφορών ήταν άλλες μειονότητες όπως ήταν οι τσιγγάνοι, οι μουσουλμάνοι και 

όποιο άλλο παιδί, είτε μαύρο είτε άλλης εθνικότητας, που μπορεί να βρίσκονταν μέσα 

στην αίθουσα. Όταν το φαινόμενο έλαβε μια πιο μαζική μορφή, εκεί στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90, στοχοποιήθηκαν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες μεταναστών. Οι 

ομάδες αυτές των μαθητών είναι δύσκολο ν υπολογιστούν πόσοι είναι. Βεβαίως, 

έχουμε τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Υγείας 

και μπορούμε να πούμε ότι γενικά αντιπροσωπεύουν ένα 10% του μαθητικού 

πληθυσμού, χωρίς σ’ αυτό το ποσοστό να προσθέτουμε τσιγγάνους ή μουσουλμάνους 

μαθητές, που και αυτοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και οι οποίοι ως 

Έλληνες πολίτες είναι δύσκολο να καταγραφούν. Επιπλέον, πρέπει να τονίσω ότι τα 

τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης, ένας πολύ σημαντικός αριθμός μεταναστών 

επειδή δεν βρίσκουν δουλειά μέσα στην Ελλάδα έχουν αναγκαστεί να φύγουν και να 

αναζητήσουν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.  

Είναι αλήθεια από την άλλη μεριά ότι σε γενικές γραμμές και εξαιρώ το 

σχολείο στο οποίο βρίσκεστε και μας φιλοξενεί, υπάρχουν προβλήματα ένταξης μέσα 

στην ελληνική σχολική πραγματικότητα των μαθητών αυτών και ειδικά η πρώτη 

γενιά των μαθητών, οι οποίοι δεν ήξεραν και την γλώσσα, είχαν πολύ σημαντικότερα 

προβλήματα ένταξης. Σήμερα τα προβλήματα αυτά βεβαίως αντιμετωπίζονται, αλλά 

συνεχίζει να υφίσταται μία υποεπίδοση των μαθητών αυτών. η οποία, αν θέλετε, δεν 

τους επιτρέπει να απολαύσουν σε όλο του το εύρος το προϊόν που προσφέρει το 

σχολείο και βεβαίως στερούνται και των ευκαιριών της πρόσβασης σε ανώτερες 
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βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι ενώ μέσα στην εκπαίδευση 

αντιπροσωπεύουν το 10%, σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το ποσοστό τους είναι πολύ χαμηλότερο. Επομένως 

υπάρχει ένα ζήτημα μέσα στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο ενδεχομένως οφείλεται 

στην υποτίμηση του πολιτισμικού κεφαλαίου και της μητρικής γλώσσας των 

μαθητών αυτών, ενδεχομένως οφείλεται σε κάποιες διακρίσεις θεσμικές ή άτυπες, οι 

οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Το ζήτημα είναι ότι οι μαθητές αυτοί, σε γενικές 

γραμμές και από τις έρευνες που έχουμε διεξαγάγει, φαίνεται να έχουν χαμηλότερες 

επιδόσεις και η εκπροσώπηση, όπως σας είπα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 

χαμηλή. Από την άλλη μεριά, είναι σαφές ότι ανήκουν στις πλέον υποβαθμισμένες 

κοινωνικές ομάδες, οι οποίες σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, 

αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα ποιότητας ζωής. 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, και σε αυτό δεν έχουμε καταλήξει ούτε οι παιδαγωγοί 

ούτε ο κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης, εάν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται 

με την παρουσία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και ειδικά με των 

μεταναστών σήμερα, είναι περισσότερο προβλήματα  κοινωνικής ένταξης των 

μαθητών αυτών, δηλαδή ένα χαμηλό πολιτισμικό, μορφωτικό και κοινωνικό 

κεφάλαιο το οποίο μεταφέρουν ως κληρονόμοι από το σπίτι τους ή είναι η 

εθνοπολιτισμική διαφοροποίηση αυτή που τα δημιουργεί. Υπάρχουν πολλές 

προσεγγίσεις και αρκετές διαφωνίες στο χώρο των Επιστημών Αγωγής και ίσως δεν 

είναι της παρούσης να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντως δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε την 

κοινωνική προέλευση των μαθητών αυτών όταν προσεγγίζουμε τα ζητήματα της 

ετερότητας.  

Το θέμα είναι ότι ακόμα και στα προβλήματα της βίας, όπως σας είπα και 

αναφέρθηκα προηγουμένως, παρατηρείται ότι περισσότερα περιστατικά έχουμε 
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στους νεοεισελθόντες μαθητές και όχι σε αυτούς οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην 

Ελλάδα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η προσπάθεια ένταξης, η δυσκολία που 

αντιμετωπίζει ένας αλλοδαπός μαθητής στο θέμα της γλώσσας, το γεγονός ότι 

περιθωριοποιείται ή αποκλείεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον, είναι ζητήματα 

σοβαρά  τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα 

αντιμετωπίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, το θέμα είναι η 

επικοινωνία: πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ασφάλεια και με αμοιβαίο 

σεβασμό με τα παιδιά αυτά, πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα ζητήματα μαζί τους και 

πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε, ειδικά για τα παιδιά που δεν μιλούν την γλώσσα, 

εκείνα τα γλωσσικά προβλήματα και εκείνη την χρήση, την μη δόκιμη των 

γλωσσικών κωδίκων, που έχει κάθε γλώσσα και των μικρών λεπτών εκφάνσεων της 

κάθε γλώσσας, που αποδίδει κάποια συγκεκριμένα γεγονότα ή κάποια συγκεκριμένη 

κατάσταση, χωρίς να είναι πάντα σίγουρο πως τα καταλαβαίνουν όλοι και ειδικά οι 

μετανάστες μαθητές.  

Εδώ λοιπόν έρχεται αρωγός, και δεν είναι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός, το 

θεατρικό παιχνίδι. Το θεατρικό παιχνίδι είναι η δραματοποίηση, η δραματική τέχνη. 

Με λίγα λόγια είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας ο οποίος ξεπερνάει το 

γλωσσικό θέμα  και το γλωσσικό πρόβλημα και έχει περισσότερο να κάνει με την 

εκπαίδευση των αισθημάτων και την έκφραση αυτών των αισθημάτων μέσα από το 

σώμα μας. Είναι ένα πολύτιμο βοήθημα, το οποίο μας κάνει να ξεπεράσουμε την 

άγνοια του άλλου, να ξανασκεφτούμε, να αναστοχαστούμε τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις, τα οποία έχουμε και να ενδυναμώσουμε την ενσυναίσθησή μας. 

Γιατί μέσα από το παιδικό παιχνίδι είμαστε υποχρεωμένοι να υποδυθούμε ρόλους, να 

«μπούμε στο πετσί τους», «να φορέσουμε τα παπούτσια» άλλων προσώπων, σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις, και βεβαίως μέσα από αυτή την διαδικασία ίσως 

καταφέρουμε να μπούμε και στην θέση του άλλου και να καταλάβουμε αυτά τα οποία 
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τον βασανίζουν, αυτά τα οποία τον κάνουν να μην αισθάνεται καλά μέσα στην χώρα 

υποδοχής. Αυτά  τα οποία εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ως πολίτες αυτής της 

χώρας που απολαμβάνουμε της αποδοχής, γενικότερα, μέσα στο κοινωνικό μας 

περιβάλλον.  

Επιπλέον το θεατρικό παιχνίδι  είναι μια παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας, με 

όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα γνωρίσματα του παιχνιδιού και μπορεί να 

συμβάλει καθοριστικά τόσο στην κατάκτηση της γνώσης, δηλαδή να λειτουργήσει σε 

ένα γνωστικό επίπεδο, να μάθουμε πράγματα δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα 

διασκεδάζουμε, γιατί δανειζόμαστε τεχνικές από το θέατρο. Ως μέθοδος θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ψυχοπαιδαγωγική και καλλιτεχνική θεατρική 

διαδικασία, κατά την οποία ο εμψυχωτής, αυτός που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει 

τις δραστηριότητες, παρέχει στα παιδιά ποικίλα ερεθίσματα, ώστε μέσα από 

σχεδιασμούς να δημιουργήσει ένα ελεύθερο παιδικό δρώμενο, που σημαίνει για τα 

παιδιά απελευθέρωση.  

Η αξιοποίηση λοιπόν των τεχνικών του θεάτρου αποτελεί ένα άριστο μέσο τόσο 

για τη υπέρβαση συναισθηματικών και ψυχολογικών αδιεξόδων των παιδιών, τόσο 

για την αξιολόγηση όσο και την αποδοχή των συναισθημάτων του παιδιού, πράγμα 

που είναι πολύ σημαντικό. Για την έκφραση των ενδόμυχων σκέψεων, να βγάλει το 

παιδί πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα έλεγε, αν μιλούσε φυσιολογικά ή με τον 

δάσκαλό του και με τους γονείς ακόμα και με τους φίλους του.  

Έχουμε, λοιπόν, ένα σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο έχει 

δοκιμασθεί και λειτουργεί και το οποίο αξιοποιούν οι θεατροπαιδαγωγοί μας. Οι ίδιοι 

γνωρίζουν καλύτερα τις τεχνικές και με την καθοδήγηση των ειδικών, καταφέρνουν 

σημαντικά πράγματα μέσα στα σχολεία. 
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Αρμοδιότεροι να μιλήσουν, σε επίπεδο μεθόδων είναι οι ίδιοι. Τους 

παιδαγωγικούς στόχους βεβαίως τους έχουμε θέσει εμείς και σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων και βέβαια, τους μαθητές, νομίζω ότι έχουμε μέχρι 

σήμερα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. 

Σας ευχαριστώ πολύ 
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Ψυχολογικές διαστάσεις και εκπαιδευτική 
αντιμετώπιση του ρατσισμού 

 

Σόφη Λεοντοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Καλημέρα σας. κ. Θάνο σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι 

πολύ που δεν μπορώ σήμερα να είμαι κοντά σας. Ελπίζω όμως ότι θα έχετε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα ημερίδα. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε σήμερα μαζί είναι να 

εξετάσουμε τις εκπαιδευτικές διαστάσεις του ρατσισμού και συζητήσουμε τρόπους 

με τους οποίους μπορούμε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του 

ρατσισμού με εκπαιδευτικούς τρόπους μέσα στα σχολεία. Έχω προγραμματίσει για 

σήμερα να εξετάσουμε κάποιες έννοιες, ορισμούς, όπως και τις αιτίες του ρατσισμού. 

Θα πούμε πολύ λίγα πράγματα για τις επιπτώσεις του ρατσισμού και θα μιλήσουμε 

για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση του ρατσισμού.  

Οι έννοιες, οι οποίες μας ενδιαφέρουν, όταν μιλάμε για ρατσισμό, είναι η 

προκατάληψη και ο ρατσισμός. Και τα δύο φαινόμενα αναφέρονται σε μια αρνητική 

άποψη για μια ομάδα ατόμων στη βάση αποκλειστικά της συμμετοχής τους σε αυτή 

την ομάδα. Ο δε ρατσισμός αποτελεί μια ειδική μορφή προκατάληψης, η οποία 

περιλαμβάνει απόψεις ή συμπεριφορές απέναντι σε άλλα μέλη μιας εθνικής ομάδας, 

οι οποίες είναι προκατειλημμένες εξ αρχής. Η άλλη έννοια που μας ενδιαφέρει να 

μελετήσουμε, όταν μιλάμε για ρατσισμό, είναι τα στερεότυπα. Όταν χρησιμοποιούμε 
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στερεότυπα για κάποια άτομα, τους αποδίδουμε κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία 

σηματοδοτούν τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, 

μπορούμε να πούμε ότι οι Ασιάτες είναι εργατικοί, μελετηροί, οι Ισπανόφωνοι είναι 

«μάτσο», οι βιβλιοθηκονόμοι είναι εσωστρεφείς κ.λπ. Το πρόβλημα με τα 

στερεότυπα είναι ότι αυτά είναι περιοριστικά και ότι παραβλέπουν την ατομικότητα 

του καθενός, ενώ ταυτόχρονα προωθούν  αρνητικές και μειονοτικές παραδοχές. Όταν 

αυτό συμβαίνει, τότε τα στερεότυπα μετατρέπονται σε αυτό που ονομάζουμε 

προκατάληψη ή κοινωνική προκατάληψη.  

Γιατί, όμως, έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε στερεότυπα και να φτάνουμε, 

έτσι, σε προκατειλημμένες απόψεις απέναντι σε συνανθρώπους μας; Γιατί, ως 

άνθρωποι, έχουμε μια τάση, η οποία αποτελεί μια αναγκαία διαδικασία του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, που ονομάζεται κατηγοριοποίηση. Η κατηγοριοποίηση 

αφορά μία τάση να κατατάσσουμε φαινόμενα και εμπειρίες μας σε κατηγορίες. Αυτό 

το φαινόμενο είναι και παγκόσμιο και πολύ βασικό φαινόμενο του τρόπου με τον 

οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνουμε; 

Δημιουργούμε έννοιες προκειμένου να κατανοήσουμε τα απλά ερεθίσματα, τόσο 

φυσικά, όσο και κοινωνικά, τα οποία μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Αυτό είναι κάτι 

το οποίο μας εξοικονομεί χρόνο, όπως και ενέργεια. Αυτό που κάνουμε κατά τη 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης είναι να επεξεργαζόμαστε τις πολλαπλές 

πληροφορίες του περιβάλλοντος γρήγορα και αποτελεσματικά. Με την κοινωνική 

κατηγοριοποίηση κατατάσσουμε τα άτομα σε αυτές τις κατηγορίες. Διαχωρίζουμε, 

ωστόσο, σε επόμενο βήμα τα άτομα σε εκείνα που ανήκουν στη δική μας ομάδα, σε 

αυτό που ονομάζουμε έσω ομάδα και στην έξω ομάδα, στα άτομα δηλαδή εκείνα, τα 

οποία δεν ανήκουν στην ομάδα. Αυτό που έχουν δείξει πολλαπλές έρευνες πάνω σε 

αυτά τα φαινόμενα είναι ότι αξιολογούμε τα άτομα της έξω ομάδας πιο αρνητικά από 

τα μέλη της δικής μας ομάδας. Έτσι, λοιπόν, όταν κατηγοριοποιούμε κοινωνικά, 
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δημιουργούμε πολύ πιο εύκολα στερεότυπα και, ιδιαίτερα, αρνητικά στερεότυπα. 

Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους δημιουργούμε στερεότυπα; Επειδή μας 

κάνουν να νοιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας, επειδή μας κάνουν να 

αισθανόμαστε μια σύνδεση με τα άλλα μέλη της έσω ομάδας και καθώς αυτή η 

διεργασία είναι και γνωστικά λειτουργική, επεξεργαζόμαστε τις διάφορες 

πληροφορίες πολύ γρήγορα.  

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ περισσότερο, γιατί ίσως αυτά τα βασικά 

ζητήματα είναι λίγο έως πολύ γνωστά. Αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα 

είναι οι διάφοροι τύποι του ρατσισμού. Ο ρατσισμός μπορεί να εκφράζεται είτε 

ατομικά και συνειδητά, μέσα δηλαδή από σαφείς σχέσεις, συναισθήματα, από τις 

πράξεις μας ή να εκφράζεται κοινωνικά και ασυνείδητα μέσα από  διάφορους 

θεσμούς και οργανισμούς, έτσι ώστε καταλήγουν να προωθούν ανισότητες. Εκτός 

από τον ατομικό ρατσισμό υπάρχει και δομικός ή ιδεολογικός ρατσισμός. Θα σας πω, 

αν μου επιτρέπετε, λίγα λόγια για το καθένα. Τι είναι ο ατομικός ρατσισμός; Αφορά 

την περίπτωση όπου, για παράδειγμα, σε έναν οργανισμό ένας εργοδότης, είτε το 

κατανοεί μερικά είτε εξ ολοκλήρου, δεν προσλαμβάνει ένα άτομο ή δεν το προάγει ή 

του αναθέτει βαρύτερα καθήκοντα ή το απολύει εξαιτίας της εθνικότητάς του. Ο 

ιδεολογικός ρατσισμός έχει να κάνει με διαφορετικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, 

θέλω να σας αναφέρω μια μεγάλη έρευνα, η οποία έγινε στα Πανεπιστήμια του 

Σικάγο και του Χάρβαρντ στην Αμερική. Οι ερευνητές εντόπισαν πολύ διαδεδομένες 

πρακτικές διάκρισης στο χώρο εργασίας απέναντι σε άτομα που ζητούσαν εργασία 

από έναν οργανισμό, επειδή τα ονόματά τους «ακούγονταν» νέγρικα. Για εμάς αυτό 

ίσως να μην είναι πολύ κατανοητό, στην Αμερική όμως είναι. Τα «λευκά» ονόματα 

είναι πολύ μπροστά σε όλους μας. Το Βαλντόν Τζέφρι, ωστόσο, είναι ένα όνομα που 

αμέσως ακούγεται ξενικό και μάλιστα αποδίδεται σε Αφροαμερικανούς. Τι έδειξαν, 

λοιπόν, οι έρευνες; Ότι οι υποψήφιοι που είχαν ένα τέτοιο όνομα είχαν 50% λιγότερες 
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πιθανότητες να κληθούν σε συνέντευξη για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας από 

υποψήφιους που τα ονόματά τους ακούγονταν «λευκά», ανεξάρτητα από την εμπειρία 

που φαίνεται να έχουν. Τα αποτελέσματα, λοιπόν, κατέδειξαν ότι έχουμε ασυνείδητες 

προκαταλήψεις, οι οποίες είναι ριζωμένες στην ιστορία της χώρας της Αμερικής στις 

διακρίσεις. Αυτό αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός καθιερωμένου και ευρέος 

συστήματος πεποιθήσεων, το οποίο ονομάζουμε ιδεολογικό ρατσισμό. Ένας άλλος 

τύπος ρατσισμού είναι ο αντίστροφος ρατσισμός. Συνήθως ο ρατσισμός και τα 

ρατσιστικά φαινόμενα στρέφονται εναντίον σε μία μερίδα πληθυσμού, δηλαδή σε ένα 

δείγμα ή μερίδα του πληθυσμού μειοψηφίας μέσα σε μια κοινωνία. Ωστόσο, ο 

ρατσισμός μπορεί να κατευθύνεται και απέναντι στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Η 

έννοια του αντίστροφου ρατσισμού είναι μια έννοια αμφιλεγόμενη και θεωρούν 

πολλοί ότι αποτελεί μια αντιληπτή αντιδραστική αντιπάθεια, η οποία βασίζεται στην 

εθνότητα του ατόμου ή στην εχθρότητα μιας καταπιεσμένης ή και σχετικά αδύναμης 

εθνότητας απέναντι σε μια καταπιεστική ή και ισχυρή πλειοψηφική ομάδα 

πληθυσμού. Στις Η.Π.Α υπάρχουν κάποια προγράμματα, τα οποία προσπαθούν να 

διορθώσουν προηγούμενες περιπτώσεις ρατσισμού, όπως η «Θετική Δράση» 

(Affirmative Action, στα αγγλικά). Αυτή είναι μια πολιτική κατά την οποία δίνονται 

περισσότερες ευκαιρίες εργασίας σε Αφροαμερικανούς για να εξαλειφθούν τυχόν 

διακρίσεις απέναντι σε αυτήν ή και σε άλλες ομάδες πληθυσμού. Ωστόσο και στην 

Ευρώπη δεν είμαστε ελεύθεροι από τέτοιου είδους φαινόμενα. Για παράδειγμα, στην 

Φινλανδία, η επίσημη πολιτική του κράτους είναι να παρέχονται πάρα πολλά 

προνόμια σε όλους σχεδόν τους Σουηδούς φοιτητές στα πανεπιστήμια της 

Φινλανδίας, όπως δωρεάν φοίτηση, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης 

και για αυτό υπάρχουν και πολλές αρνητικές κριτικές για τέτοιου είδους δράσεις. 

Έχουμε αυτό που ονομάζεται νέος ή μοντέρνος ρατσισμός. Οι παλιότερες αντιλήψεις 

για τον ρατσισμό βασίζονται σε μια βιολογική ιεραρχία ανάμεσα σε ομάδες. Σήμερα, 
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αυτές οι αντιλήψεις θεωρούνται ξεπερασμένες. Πιστεύεται ότι αντανακλούν παλαιάς 

κοπής και κραυγαλέες μορφές ρατσισμού. Ωστόσο, αυτές οι αντιλήψεις 

αντικαταστάθηκαν με νεότερες πεποιθήσεις για μια πολιτισμική ιεραρχία, η οποία 

υπάρχει ανάμεσα σε ομάδες. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; Οι αξίες, οι 

νόρμες, οι πρακτικές της κυρίαρχης κοινωνικής  ομάδας θέλουν να προβάλλονται σαν 

ανώτερες από εκείνες στις λιγότερο κυρίαρχες ομάδες. Με αυτό τον τρόπο 

εξακολουθούν να εμφανίζονται ρατσιστικά φαινόμενα λίγο πιο καλυμμένα. Τα 

τελευταία, βέβαια, πενήντα χρόνια έρευνες έχουν δείξει συστηματικά ότι κατάφορες 

και εχθρικές αντιλήψεις υπεροχής δεν γίνονται πια αποδεκτές από τη πλειοψηφία στη 

Δημοκρατική Δύση. Στη θέση τους εμφανίστηκαν πιο συγκαλυμμένες αποχρώσεις 

του ρατσισμού∙ αυτές τείνουν να δικαιολογούν τις όποιες αρνητικές στάσεις και 

συμπεριφορές που εκδηλώνονται απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες στη βάση 

κάποιων ηθικών αισθημάτων, τα οποία θεωρούνται ότι παραβιάζουν τα μέλη των 

μειονοτήτων ή των εθνικών ομάδων, αλλά και κάποιες παραδοσιακές αξίες, όπως η 

εργασία (αυτό αναφέρεται στη Θετική Δράση), η ατομικότητα, η αυτοδυναμία και ο 

αυτοέλεγχος. Για αυτό τον λόγο, ο σύγχρονος ρατσισμός είναι και πιο διαβρωτικός 

και πολύ πιο δύσκολος να εντοπιστεί. 

Θα ήθελα, τέλος, να σας αναφέρω μια κατηγοριοποίηση των ατόμων στη βάση 

ρατσιστικών συμπεριφορών. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση ενέχει τρία στοιχεία: 

το γνωστικό, που είναι κομμάτι της σκέψης μας, αφορά στον τρόπο που σκεφτόμαστε 

που δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε τα στερεότυπα, τα οποία, επαναλαμβάνω, ότι 

αφορούν μια γενικευμένη στάση που βασίζεται σε ένα κοινό χαρακτηριστικό, όπως η 

εμφάνιση, η θρησκεία, ή οι πολιτικές πεποιθήσεις. Υπάρχουν, επίσης, αξιολογικά 

στοιχεία στην κατηγοριοποίηση, όπως η προκατάληψη, δηλαδή, η αρνητική στάση σε 

σχέση με τα άτομα που συμμετέχουν, που είναι μέλη μια ομάδας. Τέλος, υπάρχει και 

ένα συμπεριφορικό στοιχείο στην κατηγοριοποίηση αυτή. Στο επίπεδο της 
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συμπεριφοράς έχουμε, εκτός από μια προκατάληψη και μία διάκριση, μία αρνητική 

δηλαδή δράση, η οποία πηγάζει από την αντίληψη ότι ένα άτομο ανήκει σε μια 

ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε σε μια εξίσωση, η οποία απεικονίζει ό,τι πιο 

καινούριο έχουμε στην κατανόηση του ρατσισμού. Προσθέτει, δηλαδή, στις 

διακρίσεις τη διάσταση της εξουσίας. Η εξίσωση αυτή προτείνει ότι ρατσισμός είναι 

διάκριση μαζί με εξουσία. Ο ρατσισμός, με άλλα λόγια, αποτελεί μια συνηθισμένη, 

θεσμοθετημένη κακομεταχείριση ενός ατόμου στη βάση της συμμετοχής του σε μια 

ομάδα, η οποία δεν διαθέτει εξουσία.  

Θα ήθελα να πω μόνο δυο λόγια, στη συνέχεια, για τις επιπτώσεις του 

ρατσισμού. Οι επιπτώσεις αυτές είναι και οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές 

και προσωπικές. Όταν υπάρχει ρατσισμός, οι απαιτήσεις για υψηλότερους μισθούς 

και καλύτερες συνθήκες εργασίας μένουν πολύ χαμηλά. Κοινωνικά, υπάρχει ένας 

διαχωρισμός, ο οποίος οδηγεί σε άγνοια ανάμεσα στις ομάδες. Σε πολιτικό επίπεδο, 

υπάρχει κατακερματισμός που δύσκολα βοηθάει τις ομάδες να δράσουν μαζί για το 

κοινό καλό, ενώ σε προσωπικό επίπεδο δημιουργούν άγνοια και φόβο, οι οποίες 

οδηγούν σε περιορισμούς στις προσωπικές επιλογές και στην ανάπτυξη του ατόμου. 

Θα σας δώσω μόνο λίγα στατιστικά στοιχεία για την πιθανότητα δολοφονίας στις 

Η.Π.Α για να καταλάβουμε πόσο ο ρατσισμός παίρνει σωματική και πολύ υπαρκτή 

μορφή. Η πιθανότητα να δολοφονηθεί μια λευκή γυναίκα στις Η.Π.Α. είναι 1 στις 

496∙ αντιστοίχως, στις μαύρες γυναίκες η πιθανότητα είναι 1 στις 117. Βλέπετε πως 

μειώνεται η πιθανότητα να είναι σώες και αβλαβείς οι μαύρες γυναίκες. Αντίστοιχα, 

στους λευκούς άνδρες, 1 στους 205 έχει πιθανότητα να πέσει θύμα δολοφονικής 

επίθεσης, ενώ στους μαύρους άνδρες, 1 μόνο στους 27. Βλέπετε, λοιπόν, πως αυτό το 

φαινόμενο είναι πολύ σημαντικό.  
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Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε στη συνέχεια είναι να εξετάσουμε τις 

ψυχολογικές εκείνες ανάγκες ενισχύουν τον ρατσισμό και να αναρωτηθούμε τι μας 

ωθεί να συντηρούμε ρατσιστικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις και συμπεριφορές. 

Μπορεί να έχουμε κάποιες βαθειά ριζωμένες δυνάμεις που είναι είτε οργανωσιακές ή 

θεσμικές, είτε πολιτισμικές, είτε ψυχολογικές. Οι ψυχολογικές ανάγκες που 

ικανοποιεί ο ρατσισμός έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμηση. Η χρήση των 

στάσεων που πηγάζουν από βαθειά ριζωμένες προκαταλήψεις οδηγούν σε ρατσιστική 

συμπεριφορά, καθώς ενισχύουν την ρατσιστική συμπεριφορά του ατόμου. αυτός, 

βέβαια, δεν είναι ένας κοινωνικά παραγωγικός τρόπος απόκτησης αισθημάτων 

αυταξίας∙ είναι όμως κάτι που μπορεί να είναι βαθιά ριζωμένο στο άτομο. Ο 

ρατσισμός προκαλεί θετικές διακρίσεις. Ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας επιθυμούμε 

να αντιλαμβανόμαστε τις ομάδες τις οποίες ανήκουμε ως συλλογικές. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το να θεωρούμε τα μέλη άλλων ομάδων υποδεέστερα από εμάς. Αν, 

δηλαδή, κάποιο άτομο φαίνεται διαφορετικό με κάποιο τρόπο, οι άλλοι κάποτε 

επιδεικνύουν αρνητική στάση απέναντί του. Τελικά, γνωρίζουμε ότι τείνουμε να 

ανταποκρινόμαστε πιο θετικά απέναντι σε άτομα που μοιραζόμαστε μια κοινή 

ταυτότητα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Η ρατσιστική συμπεριφορά πολλές φορές 

καλύπτει τις ανάγκες μας για βεβαιότητα και δομή στις σκέψεις και τη ζωή μας. 

Έχουμε ανάγκη ως άτομα να διαμορφώνουμε ξεκάθαρες και μη διφορούμενες 

απόψεις για τον κόσμο. Σε έναν, όμως, κόσμο που αλλάζει και, άρα, προκαλεί 

συνεχώς άγχος, άτομα τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη για ύπαρξη δομής στη ζωή 

τους επιδίδονται πολύ συχνά σε στερεοτυπική σκέψη και συμπεριφορά. 

Ανταποκρίνονται σε καταστάσεις που τους προκαλούν φόβο, γιατί περί αυτού 

πρόκειται, με προκατάληψη και με εχθρότητα προς αυτούς που θεωρούν 

διαφορετικούς από εκείνους. Για αυτά τα άτομα, τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη για 

ύπαρξη δομή στη ζωή τους, η προκατάληψη είναι ένας τρόπος για να 
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αποκαταστήσουν ένα πολύ αυστηρό σύστημα πεποιθήσεων για τον κόσμο. Από την 

άλλη πλευρά, άτομα τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη για δομή είναι πιο 

ανοιχτά στην αλλαγή και φαίνεται να είναι και πιο ανεκτικά απέναντι στην 

αβεβαιότητα. Κατά συνέπεια, είναι λιγότερο πιθανά να εμφανίσουν ρατσιστικές 

συμπεριφορές. Η προκατάληψη και ο ρατσισμός μπορεί να καθορίζονται σε ένα 

βαθμό από βασικά κίνητρα επιβίωσης του ατόμου. Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν ως είδος 

μέσα σε ομάδες, όταν οι πόροι ήταν περιορισμένοι. Η σύγκρουση για την απόκτηση 

πρόσβασης σε πόρους είναι προβληματική στο σύγχρονο «συνδεδεμένο» και κινητικό 

κόσμο. Ωστόσο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίχθηκε όταν ο κόσμος ήταν πολύ 

διαφορετικός. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι ο εγκέφαλός μας έχει μείνει πίσω, ενώ η 

κοινωνική μας ταυτότητα και ο περίγυρός μας έχει αλλάξει. Ο ρατσισμό μπορεί, 

εξάλλου να καλύψει μία ανάγκη για κυριαρχία. Τα ένστικτα κυριαρχίας θεωρούνται 

από πολλούς ότι καθοδηγούν φαινόμενα ρατσισμού. Οι άνθρωποι, όπως και άλλα 

ανώτερα θηλαστικά είναι ιεραρχικά, κατά τους εξελικτικούς ψυχολόγους. Για να 

διατηρηθεί η ιεραρχία πρέπει να υπάρχουν διαφορές κύρους ανάμεσα στα άτομα. Ο 

ρατσισμός βοηθά στη διατήρηση των διαφορών κύρους, επειδή καταπιέζει 

μειονότητες. Η έρευνα δείχνει ότι άτομα που έχουν ισχυρά κίνητρα για κυριαρχία 

τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα που προωθούν την ιεραρχία, ενώ τείνουν να είναι 

και πιο προκατειλημμένα απέναντι σε άτομα που προέρχονται από κάποια 

μειονότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η γνώμη και η κοινωνική πολιτική ενός 

κράτους μπορούν να παίξουν έναν κύριο ρόλο στην αντιστροφή αυτής της τάσης για 

προκατάληψη  και ρατσισμό. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι, 

όταν κατανοούμε τα κίνητρα τα ψυχολογικά και τις δυνάμεις που προωθούν τον 

ρατσισμό και άλλες μορφές προκατάληψης, μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, 

τις ομάδες μας, τους μαθητές μας, έτσι ώστε να κατανικηθεί αυτό το φαινόμενο του 

ρατσισμού. Μπορούμε να αρχίσουμε να βρίσκουμε πιο θετικούς τρόπους για να 
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απαντήσουμε αυτές τις βασικές μας ανάγκες. Σε έναν κόσμο που θα γίνεται ολοένα 

και πιο διαφορετικός, που παρουσιάζει πολλαπλούς κινδύνους για όλη την 

ανθρωπότητα, η ικανότητα μας για συνεργασία και όχι για σύγκρουση μπορεί να 

είναι η θετική  εκείνη δύναμη, η οποία θα μας σώσει.  

Δεν θα σας κουράσω καθόλου με θεωρίες για τον ρατσισμό. Θα ήθελα, όμως, 

να περάσουμε γρήγορα στο τελευταίο τμήμα της σημερινής εισήγησης, το οποίο 

αφορά σε εκπαιδευτικές δράσεις για την κατανίκηση του ρατσισμού. Ας μιλήσουμε 

για το τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση, καθώς τέτοιου είδους δράσεις εντάσσονται  

στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης. Πρόκειται, δηλαδή, για εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, που δε ανήκουν μέσα στο τυπικό σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Έχουν, δε, μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται σε κάποιες αρχές, όπως η 

συμμετοχική και ενεργός μάθηση, η δημιουργία νέων εμπειριών και η εθελοντική 

συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιου είδους δράσεις. Μέσα από μια συλλογική και 

μαθητοκεντρική προσέγγιση αποσκοπούν στην ανάπτυξη αξιών και δεξιοτήτων 

χρήσιμες στην καθημερινή ζωή, ενώ προετοιμάζουν τα παιδιά για τον ρόλο ενός 

ενεργού πολίτη. Κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι 

μαθητοκεντρικές, τεχνικές, δηλαδή που στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή, στην 

συνεργασία και στο βίωμα. Έχουν ως σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και να 

προωθούν την ενεργό γνωστική και κινητική, αλλά και την ψυχολογική εμπλοκή του 

μαθητή, την δημιουργική χρήση της φαντασίας του, την πρόκληση των παραδοχών 

του, την κινητοποίηση του και την ενσωμάτωση στην καθημερινότητα εννοιών, όπως 

η ισότητα και η αξιοπρέπεια. Θα σας αναφέρω κάποιες από αυτές τις τεχνικές, οι 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνες τους, είτε συνδυαστικά στα πλαίσια 

ενός προγράμματος. Στη μελέτη περιπτώσεων μελετάμε ένα υπαρκτό η φανταστικό 

σενάριο και βάζουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό. Η δημιουργική ή 

καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών πιθανώς μέσα από το θέατρο και το θεατρικό 
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παιχνίδι, ο διάλογος και η συνέντευξη, η οποία προϋποθέτει την εξάσκηση των 

παιδιών στο ρόλο του συνεντευκτή, έτσι ώστε να μπορέσουν τα ίδια να κατανοήσουν 

κάποια πράγματα γύρω από τον ρατσισμό. Η προσομοίωση, η δραματοποίηση, το 

παιχνίδι ρόλων, κάποια αφηγηματική αναζήτηση είναι επίσης κάποιες επιμέρους 

τεχνικές που χρησιμοποιούμε συχνά. Ο καταιγισμός ιδεών, η συνομωσία δυνάμεων, η 

συγκρουσιακή ιδεοθύελλα είναι άλλες τέτοιες τεχνικές διαδικασίες, ενώ τα πρότζεκτ, 

οι εργασίες, δηλαδή, συλλογής και επεξεργασίας κάποιων στοιχείων ερευνητικών 

δεδομένων είναι, επίσης, χρήσιμες. Οι στόχοι τέτοιων ενεργειών είναι να ενισχύσουν 

την κριτική σκέψη των μελών μιας ομάδας, την έκφραση της εμπειρίας του 

συμμετέχοντα με ποικίλους τρόπους, τον σεβασμό της εμπειρίας και της γνώμης του 

άλλου και τη συνειδητοποίηση των προσωπικών και συλλογικών προκαταλήψεων, 

όπως και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στη μαθησιακή 

διαδικασία. Επίσης, τέτοιου είδους διαδικασίες είναι πολύ σημαντικό να 

αξιολογούνται. Αξιολογούνται είτε με την παρατήρηση, παρατηρώντας δηλαδή την 

συμπεριφορά και τις δεξιότητες των μαθητών προ και μετά της παρέμβασης, της 

διαδικασίας, της λειτουργίας σε ομάδες, είτε μέσα από την συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων, εννοιολογικών χαρτών κ.λπ. Μπορεί, εξάλλου, να διεξαχθεί 

κάποια ομαδική συζήτηση που θα αξιολογεί το περιεχόμενο μια δράσης, τη 

διαδικασία της, το βαθμό δυσκολίας της, τις ευκαιρίες που προσέφερε, τη δυνατότητα 

σύνδεσης  με τον πραγματικό κόσμο, την κατανόηση του μαθητή από τον ίδιο, 

δηλαδή την αυτοαξιολόγησή του, την αξιολόγηση του εκπαιδευτή και των 

συμμαθητών του, τη συνεργασία και την ποιότητα της ομαδικής δουλειάς και τις 

δράσεις συνολικά, όπως και τα αποτελέσματά της σε σχέση με τους αρχικούς της 

στόχους. Σε τέτοιες διαδικασίες ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διακριτός από τον 

κλασικό ρόλο του δασκάλου που απλά εμψυχώνει, εποπτεύει και διευκολύνει την 

διαδικασία των δράσεων. Ο δάσκαλος, όπως τον ξέραμε παλιά, ως κάτοχος της 
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απόλυτης αλήθειας δεν συνάδει με τη διαδικασία της συμμετοχικής παρατήρησης, 

ενώ αυτό που προάγεται σε αυτήν τη διαδικασία είναι η ενεργή και η άμεση 

συμμετοχή του εμψυχωτή ως ισότιμο όμως μέλος της ομάδας μαζί με τους μαθητές. 

Αυτό που κάνει ο εκπαιδευτικός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να φροντίζει για την 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να εμπλακούν ισότιμα τα παιδιά στην 

διαδικασία αυτή, την προστασία κάποιων μαθητών απέναντι σε πιθανή στοχοποίησή 

τους και στην συζήτηση πάνω σε θέματα που συνδέονται με μία δράση.  

Στον Οδηγό Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων αναφέρονται κάποιες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εξηγούνται πώς διεξάγονται γίνονται αυτές. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται σύντομα παιχνίδια εγρήγορσης, όπως «Το δικαίωμα και 

ο καταπιεστής»∙ ένα άλλο παιχνίδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι 

εγρήγορσης ή και ως δράση είναι «Το γενεαλογικό δέντρο»∙ «Η βαλίτσα των 

δικαιωμάτων» είναι ένα θεατρικό παιχνίδι/ παιχνίδι ρόλων, όπως και «Το τρένο των 

προτιμήσεων». Τα «Παιχνίδια από διάφορες χώρες» και το «Όσα πιάνει ο 

φωτογραφικός φακός» επίσης περιγράφονται στον Οδηγό, όπως και η δραστηριότητα 

στο «Οι λέξεις μπορούν να πληγώσουν ή να θεραπεύσουν». Σας ευχαριστώ πολύ για 

την προσοχή σας.    
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Παιδαγωγικές πρακτικές για την αντιμετώπιση του 
ρατσισμού και την προώθηση της ισότητας στο 

σχολικό περιβάλλον 
 

Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 

 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι σε αυτόν το χώρο και που βλέπω 

πολύ αγαπητούς συναδέλφους από το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ευόσμου. 

Επίσης χαίρομαι που βλέπω τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι οποίοι ξεπέρασαν όλα 

τα εμπόδια της σημερινής ημέρας, για να καταφέρουν να είναι εδώ. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οι οποίοι είχαν την 

καλοσύνη να με καλέσουν, για να είμαι κι εγώ μέρος της σημερινής εκδήλωσης.  

Το θέμα το οποίο θα αναπτύξω έχει τον τίτλο «Παιδαγωγικές πρακτικές για την 

αντιμετώπιση του ρατσισμού και την προώθηση της ισότητας στο σχολικό 

περιβάλλον». Η κεντρική έννοια της σημερινής εκδήλωσης είναι ο ρατσισμός. Στην 

εισήγησή μου θα προσπαθήσω να υπερβώ τη στενή έννοια του ρατσισμού έτσι όπως 

παρουσιάστηκε νωρίτερα, επιτυχώς νομίζω, από τη συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και να τη διευρύνω κυρίως επί τη βάσει μιας σημαντικής διάστασης: 

Αναφέρομαι στην έννοια της διάκρισης, όπως εξάλλου συζητήθηκε και νωρίτερα. Η 

θέση μου, λοιπόν, είναι ότι όταν ένα σχολείο δεν διασφαλίζει ένα ευρύτερο περιβάλλον 

ένταξης και ισότητας για όλους τους μαθητές, τότε προβαίνει σε διακρίσεις και κατά 

συνέπεια συνειδητά ή ασυνείδητα υποθάλπει τον ρατσισμό. Οπότε με αυτό το πνεύμα 

θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα «τι σημαίνει αντιμετώπιση του 

ρατσισμού και προώθηση της ισότητας στο σχολείο». Επίσης, θα ήθελα να 
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διευκρινίσω ότι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθώ και εγώ όπως και οι δυο 

προηγούμενοι συνάδελφοι είναι εκείνο που αφορά το ρατσισμό που εμφανίζεται σε 

σχέση με την πολιτισμική ετερότητα, το φαινόμενο της μετανάστευσης και τους 

μετανάστες μαθητές στο σχολείο. Η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική, καθώς 

γνωρίζουμε ότι ο ρατσισμός μπορεί να αφορά πολλές διαφορετικές ομάδες του 

πληθυσμού.  

Για το θέμα της ένταξης των παιδιών των μεταναστών που είναι κεντρικός μου 

άξονας σε αυτήν την εισήγηση θα αξιοποιήσω το πλαίσιο της διαπολιτισμικής αλλά 

και της αντιρατσιστικής προσέγγισης. Πρόκειται για δύο πλουραλιστικά μοντέλα 

διαχείρισης της ετερότητας τα οποία μοιράζονται κοινά στοιχεία, έχουν ωστόσο και 

διαφορές. Από το θεωρητικό τους πλαίσιο προκύπτουν συγκεκριμένοι στόχοι και 

προκλήσεις για την κοινωνία και την εκπαίδευση, π.χ. ο σεβασμός και η αποδοχή 

διαφορετικών γλωσσών, πολιτισμικών κεφαλαίων και ταυτοτήτων ως πηγών 

εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής εμπειρίας για όλους. Πρόκειται για κοινά στοιχεία 

και στις δύο προσεγγίσεις. Περαιτέρω, επίσης κοινό στοιχείο αποτελεί η 

συνεκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξαρτήτως προέλευσης και πολιτισμικού 

κεφαλαίου, καθώς τελικά εκείνο που επιδιώκουμε είναι η αλληλεπίδραση των 

μαθητών στο σχολείο. Μέσω της αλληλεπίδρασης επιδιώκουμε να μπορέσουν να 

αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση και ικανότητα για διαπολιτισμική 

επικοινωνία. Αυτά θεωρούνται δύο πολύ βασικές ικανότητες/ δεξιότητες στον κόσμο 

που ζούμε, ανεξαρτήτως αν ένα σχολείο είναι τελικά πολυπολιτισμικό ή όχι. Πέρα 

από τη σχολική αλληλεπίδραση, μας ενδιαφέρει επίσης η κοινωνική αλληλεπίδραση 

και αλληλεγγύη, να υπάρχει ισότιμη και ενεργός συμμετοχή όλων στην εύρυθμη 

λειτουργία και ανάπτυξη της δημοκρατικής κοινωνίας και τη διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής. Κεντρικό ρόλο παίζει και ένα άλλο στοίχημα, να μπορέσουμε 

να πετύχουμε κατά το δυνατό την ισότητα ευκαιριών για όλους και την κοινωνική 
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κινητικότητα. Η εξομάλυνση των κοινωνικοοικονομικών διαφορών οι οποίες όπως 

γνωρίζουμε από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης δημιουργούν κοινωνικές 

ανισότητες, είναι επίσης μια πρόκληση. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως στην 

προβληματική που αφορά την εκπαίδευση μεταναστών σε ένα κυρίαρχο σχολείο 

θεωρούμε ότι η δυσκολία που έχουν τα παιδιά και οδηγεί σε εκπαιδευτικό 

μειονέκτημα σχετίζεται με τον διαφορετικό πολιτισμό και τη διαφορετική γλώσσα. 

Στην πραγματικότητα όμως εκείνο που γνωρίζουμε ότι συμβαίνει είναι ότι οι 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές επιδρούν περισσότερο αρνητικά σε σχέση με τον 

διαφορετικό πολιτισμό ή τη διαφορετική γλώσσα στην πορεία των μαθητών μέσα στο 

σχολείο.  

Εάν ήθελε κανείς να ρίξει μια ματιά στο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, σε 

αντιπαραβολή με τη στοχοθεσία που συζητάμε, αν ήθελε να απαντήσει στο ερώτημα 

εάν οι παραπάνω προκλήσεις αντιμετωπίζονται ή όχι, θα έπρεπε να διαπιστώσει ότι 

στην πράξη πολλοί από τους μετανάστες μαθητές συνεχίζουν να έχουν χαμηλότερες 

επιδόσεις σε σχέση με τους γηγενείς και αντιμετωπίζουν φυλετικές και εθνοτικές 

διακρίσεις, περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό είναι ένα δεδομένο 

που μας οδηγεί πολύ κοντά στο βασικό στόχο της εισήγησης. Εάν θέλει κανείς να 

εξειδικεύσει τα παραπάνω, θα πρέπει επίσης να διαπιστώσει - βάσει πάντα της 

διεθνούς έρευνας- ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 

στερεότυπα τα οποία πέρα από τις άλλες αρνητικές επιπτώσεις τους, ασκούν 

αρνητική επίδραση στη σχολική επίδοση. Η σχολική επίδοση, ωστόσο, είναι ένας 

δείκτης ένταξης. Για να εξειδικεύσουμε περαιτέρω, από τη διεθνή έρευνα προκύπτει 

ότι όταν οι μαθητές πιστεύουν ότι υπάρχουν στερεότυπα που αφορούν την επίδοση 

των μελών της ομάδας στην οποία ανήκουν αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη 

δική τους επίδοση. Ακόμα παραπέρα, η ύπαρξη στερεοτύπων, στο βαθμό που 
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υπάρχουν και γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά στο σχολείο, μπορεί να ανακόψει τη 

σχολική τους επιτυχία ήδη στην ηλικία των πέντε ή έξι ετών. Πρόκειται για μικρή 

ηλικία, για την οποία εμείς συνήθως πιστεύουμε ότι τα παιδιά έχουν λίγο πολύ το 

δρόμο ανοιχτό, έχουν όλο το χρόνο για να μπορέσουν να υπερβούν τέτοιου είδους 

προβλήματα. Αυτό όμως ανατρέπεται από τα ερευνητικά ευρήματα. 

Παραπάνω προσεγγίσαμε από τη μία τη στοχοθεσία και από την άλλη την 

πραγματικότητα που αφορά θέματα ένταξης και ισότητας στο σχολείο και 

διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ τους. Ως λογική συνέχεια, το 

επόμενο σημείο που θα χρειαστεί να συζητήσουμε και που αποτελεί βασικό θέμα της 

εισήγησης είναι πώς τελικά ένα σχολείο μπορεί να διασφαλίσει ένα ευρύτερο 

περιβάλλον ένταξης και να προωθήσει την ισότητα, ώστε να μην υφίσταται διάκριση 

για τα παιδιά. Οι άξονες που θα αναπτύξω είναι πέντε και είναι αλληλένδετοι μεταξύ 

τους: Ένας πρώτος αναφέρεται στην ευρύτερη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αλλά και του σχολείου, της σχολικής μονάδας. Άλλη κεντρική 

παράμετρος είναι το Πρόγραμμα Διδασκαλίας και οι διδακτικές προσεγγίσεις που 

εφαρμόζουμε στη σχολική τάξη. Επίσης, μας ενδιαφέρει όχι μόνο τι γίνεται μέσα 

στην τάξη αλλά ευρύτερα στο σχολείο, σε επίπεδο οργάνωσης της σχολικής ζωής. 

Αυτό συμβαίνει, καθώς το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια κοινότητα ή 

τουλάχιστον έτσι επιθυμούμε να είναι. Μία άλλη βασική παράμετρος είναι το ζήτημα 

της πολυγλωσσίας και της διδασκαλίας των γλωσσών. Και τέλος, το ζήτημα που 

αφορά τον εκπαιδευτικό, το προφίλ του και την προετοιμασία του,  ώστε να μπορεί 

να δώσει ώθηση σε όσα συζητάμε.  

1. Ξεκινώντας από την πρώτη παράμετρο, τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού 

συστήματος και του σχολείου, το πρώτο βασικό στοιχείο που θα έπρεπε να συζητήσει 

κανείς είναι ότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα συνεχίζουν να διακατέχονται από 
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εθνοκεντρισμό. Σε σχολεία όπου φοιτούν πολλοί μετανάστες μαθητές μερικές  φορές 

φαίνεται πράγματι να επικρατεί μια εκπαιδευτική «μιζέρια». Αυτό δεν είναι όμως 

κάτι που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα παιδιά, με το δικό τους προφίλ, αλλά με τη 

δική μας εθνοκεντρική οπτική. Ένα βασικό ζητούμενο είναι πώς θα εντοπίσουμε 

τελικά τον εθνοκεντρισμό και πώς θα συνειδητοποιήσουμε ότι πράγματι υπάρχουν 

θεσμικές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν συχνά οι μετανάστες μαθητές. Δεν έχουμε 

ασκηθεί να τις βλέπουμε, δηλαδή μπροστά μας βλέπουμε συνήθως «κανονικότητες», 

ότι όλα είναι αναμενόμενα και φυσιολογικά. Όμως δεν είναι και δυστυχώς συχνά δεν 

το αντιλαμβανόμαστε. Κατά συνέπεια, ένα βασικό ζητούμενο σε επίπεδο 

εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και σχολικής μονάδας είναι να προωθείται αυτό το 

στοιχείο, να βλέπουμε πίσω από την επιφάνεια. Ένα άλλο συναφές σημαντικό 

στοιχείο αφορά την υπέρβαση της λογικής των γλωσσικών ελλειμμάτων και της 

θεώρησης πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών ως «ξένου σώματος». Αναμφίβολα, η 

λογική των γλωσσικών ελλειμμάτων συνεχίζει να υφίσταται στα εκπαιδευτικά 

συστήματα. Όσον αφορά την παρουσία των παιδιών των μεταναστών ως ξένου 

σώματος στο κυρίαρχο σχολείο, μπορεί να αναφέρει κανείς ως παράδειγμα το 

γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα: Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με αφορμή τις 

όχι πολύ θετικές επιδόσεις των μαθητών των γερμανικών σχολείων στην έρευνα 

PISA, προβλήθηκε μεταξύ άλλων και το επιχείρημα ότι εάν στο μαθητικό πληθυσμό 

δεν υπήρχαν οι μετανάστες μαθητές με τις χαμηλές επιδόσεις, τότε ο μέσος όρος 

επίδοσης των μαθητών στη Γερμανία θα ήταν υψηλότερος. Αυτό δηλώνει νομίζω με 

σαφήνεια ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε τα παιδιά αυτά ως ξένο σώμα και δεν μας 

βοηθάει στην κατεύθυνση της ένταξης, της ισότητας και της άρσης των ρητών και 

άρρητων διακρίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σχολείο. Η απομάκρυνση 

από τον εθνοκεντρισμό που συζητήσαμε νωρίτερα συμβαδίζει σαφέστατα με το 

σεβασμό αλλά και την «αναγνώριση» της διαφοράς. Πρόκειται για την αναγνώριση 
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ότι είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να υπάρχει ετερότητα, όπως επίσης και ότι 

είναι αναμενόμενο να υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα των ευκαιριών στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού συστήματος και του σχολείου. Ένα τελευταίο στοιχείο που αφορά 

τον πρώτο άξονα σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά των μεταναστών θα πρέπει 

να έχουν τις ευκαιρίες που δικαιούνται, για να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.  

Εδώ διευκρινίζουμε ότι η λογική εδώ δεν είναι το ωφελιμιστικό κίνητρο, ότι δηλαδή 

«πρόκειται για ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις όφελος όλων». 

Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σημαντικό και μπορούν 

να γίνουν τελικά πολίτες με όλα τα δικαιώματα στη χώρα στην οποία ζουν.  

2. Όσον αφορά το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Συζητάμε συχνά την αναγκαιότητα 

για «διαπολιτισμική διεύρυνση» και συνήθως εννοούμε ότι χρειαζόμαστε έναν 

εμπλουτισμό στην κατεύθυνση της αντιπροσώπευσης των άλλων πολιτισμών στο 

Πρόγραμμα. Πέρα από αυτό όμως χρειαζόμαστε τη θεματοποίηση της σχέσης τους με 

την ιστορία, τον πολιτισμό, το πολιτικό μας σύστημα, κάτι που δεν συμβαίνει 

απαραίτητα σε ένα κυρίαρχο Πρόγραμμα Διδασκαλίας. Η διαπολιτισμική διεύρυνση 

συνδέεται στη βιβλιογραφία με στοιχεία πολιτικής αγωγής, το φαινόμενο της 

ξενοφοβίας, τη σχέση κυρίαρχης ομάδας και μειονοτήτων, το θέμα του θεσμικού 

ρατσισμού. Όσον αφορά ειδικότερα την αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου 

παιδιών από άλλες χώρες και την ένταξή του στο Πρόγραμμα, αυτό πράγματι μπορεί 

να οδηγήσει σε ομαλότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και καλύτερες σχολικές 

επιδόσεις. Αναφορικά με το Πρόγραμμα, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το περιεχόμενο, 

μας ενδιαφέρει πολύ και η μεθόδευση της διδασκαλίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν 

μπορεί κανείς παρά να εφαρμόσει ευέλικτες παιδοκεντρικές μεθόδους, ώστε να 

μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας τάξης μικτής δυναμικότητας. Η σημερινή 

ημερίδα είναι αφιερωμένη στο θέατρο- πράγματι, σε μία διαπολιτισμικά 

προσανατολισμένη διδασκαλία δίνουμε έμφαση στη δραματοποίηση και στο παιχνίδι 
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ρόλων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στην αλλαγή προοπτικής των 

μαθητών και τους βοηθούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Επίσης, εφαρμόζονται 

εκτενώς σε προγράμματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ειδικότερα στην άσκηση 

για την κατάρριψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Τον ίδιο βασικό ρόλο 

έχει και η διαθεματική προσέγγιση, κυρίως με τα σχέδια εργασίας στο πλαίσιο των 

οποίων μπορεί κανείς να δουλέψει θέματα, εντάσσοντας όλες εκείνες τις διαστάσεις 

που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα, την ξενοφοβία 

κ.λπ.  

3. Όσον αφορά την οργάνωση του σχολείου και της σχολικής ζωής,  

χρειαζόμαστε ένα σχολείο ανοιχτό σε εμπειρίες, εξωστρεφές, ανοιχτό στην κοινωνία 

και στη συνεργασία με τους γονείς. Η συστηματική επικοινωνία με τους γονείς 

λαμβάνει μεγάλη έμφαση στη βιβλιογραφία και έχει συσχετιστεί πολύ θετικά με τη 

σχολική επιτυχία των παιδιών τους μέσα από έρευνες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των γονέων και του σχολείου, κάτι που 

μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά μεγαλύτερη ψυχοσυναισθηματική σταθερότητα 

και να φέρει την επιθυμητή σχολική επιτυχία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να 

αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, να μπορεί 

να αναπτυχθεί μεταξύ τους ένα σχολικό συμβόλαιο, να υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα 

δημοκρατίας, διαφάνειας των αποφάσεων, συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης. Εάν 

ήθελε κανείς να μιλήσει για μία περαιτέρω διάσταση της οργάνωσης του σχολείου 

και της σχολικής ζωής, θα έπρεπε να αναφέρει επίσης και ζητήματα που αφορούν τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης ενός σχολείου. Δηλαδή δεν μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι ένα σχολείο εργάζεται για την ισότητα, όταν διαχωρίζει τους 

μαθητές με προπαρασκευαστικά τμήματα τα οποία καταλήγουν να είναι μια μόνιμη 

μορφή εκπαίδευσης ή όταν λειτουργεί στο πλαίσιο ενός κάθετου εκπαιδευτικού 

συστήματος και διαχωρίζει πρώιμα τα παιδιά ανάλογα με τη σχολική επίδοση, με 
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αποτέλεσμα να φοιτούν σε παράλληλους τύπους σχολείου στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Παράλληλες σχολικές τάξεις στις οποίες εφαρμόζονται προσεγγίσεις του 

streaming ή του setting ανάλογα με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών χρειάζονται 

επίσης προσοχή. Όσον αφορά την οργάνωση του σχολείου και της σχολικής ζωής, 

ενδιαφέρει επίσης να υπάρχει ένα κλίμα μετα-επικοινωνίας, δηλαδή να έχουμε τη 

δυνατότητα και να είμαστε σε θέση να συζητάμε για τις σχέσεις μας, για τις πιθανές 

συγκρούσεις, να μην το αφήνουμε απλά να υπάρχει προσπαθώντας «να το 

σκουπίσουμε κάτω από το χαλί». Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η συμβουλευτική και 

η διαμεσολάβηση σε περίπτωση αντιπαραθέσεων μεταξύ εθνοτικών ομάδων μαθητών. 

Εφαρμόζονται σε δύσκολες περιπτώσεις, όταν σημειώνονται διακρίσεις ή ρατσιστικά 

επεισόδια εντός του σχολείου και αυτό βέβαια σχετίζεται με την αναγκαιότητα 

επικράτησης μιας συνολικής αντιρατσιστικής προσέγγισης στο όραμα του σχολείου.  

4. Όσον αφορά τα θέματα της γλώσσας, ένας αναμφίβολα κεντρικός στόχος 

είναι να μάθουν τα παιδιά καλά τη δεύτερη γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα του 

σχολείου. Μια ενδιαφέρουσα διάσταση είναι ότι η επάρκεια που αναπτύσσεται στη 

δεύτερη γλώσσα εξαρτάται τελικά πολύ και από τις εμπειρίες που τα παιδιά έχουν 

μέσα στο σχολείο ως προς την ένταξή τους. Επίσης, η στοχοθεσία θα πρέπει να 

κατευθύνεται στη λογική ότι δεν αρκεί μια απλή ανάπτυξη επικοινωνιακής 

ικανότητας στη δεύτερη γλώσσα αλλά είναι σημαντικό να αναπτύξουμε και τη 

γνωστική ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

ανταπεξέρχονται στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του Προγράμματος. Τα πράγματα θα 

ήταν πολύ πιο απλά, εάν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε στο 

σχολείο δεν ήταν μονογλωσσικό. Εάν ήταν οργανωμένο στη βάση της πολυγλωσσίας, 

δεν θα είχαμε τόσα προβλήματα ως προς τις γλώσσες, την επάρκεια εκμάθησης της 

κυρίαρχης γλώσσας ή εάν τελικά λαμβάνεται ή δεν λαμβάνεται υπόψη η μητρική. Η 

μητρική γλώσσα είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά για διάφορους λόγους οι οποίοι 
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έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά. Εάν αφήναμε το μονογλωσσικό προσανατολισμό 

και οδεύαμε σε μια λογική πολυγλωσσίας μέσα στο σχολείο, τότε γνωρίζουμε ότι και 

οι μητρικές γλώσσες θα κέρδιζαν αυτομάτως περισσότερο σε σημασία και ως εκ 

τούτου θα ήταν αυτονόητη και η προώθηση της διγλωσσίας. Στην πράξη, ωστόσο, οι 

μητρικές γλώσσες συχνά αγνοούνται και θεωρούνται εσφαλμένα ως εμπόδιο για την 

εκμάθηση της κυρίαρχης γλώσσας του σχολείου. Υπάρχει τελικά μια τεχνητή 

εμβάθυνση της διαφοράς μεταξύ των γλωσσικών και πολιτισμικών χώρων στους 

οποίους άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο κινούνται με αυτονόητο τρόπο. Π.χ. 

παρακινώντας ως εκπαιδευτικοί τους γονείς να μη μιλούν στο σπίτι στα παιδιά τους 

τη μητρική γλώσσα, δημιουργούμε μια τεχνητή εμβάθυνση η οποία δεν υπήρχε πριν. 

Δυστυχής κατάληξη πολύ συχνά είναι η αφαιρετική διγλωσσία, όπου δεν 

αναπτύσσεται με επάρκεια ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη γλώσσα. Αυτό 

καταλαβαίνουμε πόσο προβληματικό είναι για την εξέλιξη των παιδιών και κατ΄ 

επέκταση για την ισότητα, την καταπολέμηση του ρατσισμού στο σχολείο κ.λπ.  

5. Το τελευταίο ζήτημα αφορά το προφίλ του εκπαιδευτικού. Ποιος είναι ο 

εκπαιδευτικός που χρειαζόμαστε σε ένα τέτοιο πλαίσιο; Αυτό στο οποίο τείνουμε να 

καταλήξουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρειαζόμαστε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος 

διακατέχεται από βαθιά δημοκρατικές αρχές, ο οποίος αντιλαμβάνεται το ρόλο του, 

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, με τη λογική της κοινωνικής παρέμβασης. Άρα, 

λοιπόν, ο καλός εκπαιδευτικός έχει συνείδηση του τι γίνεται γύρω του, 

αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις κοινωνικές αλλαγές οι οποίες αργά ή γρήγορα φαίνονται 

και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, είναι σε θέση να αναγνωρίζει και την 

ενδεχόμενη προσωπική του συμβολή στη δημιουργία ή διαιώνιση στερεοτύπων, 

καθώς ως άνθρωποι έχουμε όλοι στερεότυπα. Πέρα από αυτό, να αποκαλύπτει τους 

υπόλοιπους μηχανισμούς παραγωγής διακρίσεων στο σχολείο. Να αναστοχάζεται 

γύρω από τις αυτονόητες κανονικότητες και να εντοπίζει εκφάνσεις του θεσμικού 
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ρατσισμού. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνει μεγάλη σημασία η επιμόρφωση η  οποία 

στοχεύει στην επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να σταθούν οι 

ίδιοι γερά στα πόδια τους- να πειστούν καταρχήν να εργαστούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση αλλά και να γνωρίζουν πώς να το κάνουν πράξη.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι τα παραπάνω είναι 

σημαντικό να είναι ενταγμένα στην κοινή στοχοθεσία του σχολείου, σε ένα κοινό 

όραμα και μάλιστα με τη λογική της αξιολόγησης. Δηλαδή, είναι σημαντικό να 

μπορούμε να αξιολογούμε τι έχει καταφέρει το σχολείο μας σε δεδομένη χρονική 

στιγμή στην πράξη όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει, ώστε να μπορούμε να  

προβαίνουμε σε διορθωτικές παρεμβάσεις που θα κατευθύνονται στη λογική της 

έμπρακτης ισότητας για όλους. 
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Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και ένταξη 
μεταναστών μαθητών στη σχολική κοινότητα 

 

Θεόδωρος Θάνος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Κυρίες και κύριοι καλημέρα. Καθώς έχουμε υπερβεί κατά πολύ το 

χρονοδιάγραμμα της ημερίδας θα είμαι σύντομος, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να 

συζητήσουμε.  

Η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση περιλαμβάνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρθηκαν από τους ομιλητές που προηγήθηκαν, όπως ζητήματα γλώσσας, 

κουλτούρας, ένταξης κ.λπ. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που, συνήθως, 

χρησιμοποιείται σε καταστάσεις σύγκρουσης μεταξύ δυο ατόμων αλλά όμως είναι 

γενικότερα μια διαδικασία που συμβάλλει στην άμβλυνση προβλημάτων κοινωνίας, 

συνεργασίας και σύγκρουσης μεταξύ δυο ή περισσότερων ατόμων. Υπάρχουν 

διάφορα είδη διαμεσολάβησης: η σχολική, οικογενειακή, ποινική, πολιτισμική κ.λπ. 

Η διαμεσολάβηση σαν διαδικασία διέπεται από κάποιες βασικές αρχές όπως η 

ισότητα, ο σεβασμός, ο εθελοντισμός, η ουδετερότητα και η εμπιστοσύνη.Σήμερα θα 

αναφέρω μερικά στοιχεία για την πολιτισμική διαμεσολάβηση η οποία εφαρμόζεται 

σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και εντελώς πειραματικά την είχαμε εφαρμόσει με 

κάποιους φοιτητές/ριες σε ένα σχολείο των Ιωαννίνων όπου εφαρμόζουμε τη σχολική 

διαμεσολάβηση.  

Η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση σε αντίθεση με όλα τα άλλα τα είδη που 

επικεντρώνονται στην επίλυση συγκρούσεων έχει σαν σκοπό να διευκολύνει την 
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επικοινωνία και τη γνωριμία μεταξύ δυο πλευρών διαφορετικής εθνοπολιτισμικής 

προέλευσης με την βοήθεια του διαμεσολαβητή. Αποσκοπεί στην ένταξη και στην 

αποδοχή ενός μαθητή σε ένα νέο εθνοπολιτισμικό περιβάλλον το οποίο είναι 

άγνωστο και μερικές φορές μπορεί να είναι και αρνητικό λόγω των στερεοτύπων, των 

προκαταλήψεων και όλων όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες εισηγήσεις. Γίνεται 

σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά εκείνη την κατάσταση κατά την οποία ο 

μαθητής δεν γνωρίζει καθόλου τη γλώσσα, είναι εντελώς άσχετος και μπαίνει σε ένα 

καινούριο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για την πρώτη επαφή του μαθητή 

με το νέο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον. Το δεύτερο επίπεδο αφορά εκείνη την 

κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής έχει κάποια χρόνια στη χώρα υποδοχής, αλλά 

ακόμη δεν έχει ενταχθεί πλήρως σ' αυτήν. Συνήθως, δεν γίνεται λόγος για την 

εθνοπολιτισμική του προέλευση, σαν να μην υπάρχει χώρος στο αναλυτικό 

πρόγραμμα για να μιλήσει για τη γλώσσα, τις συνήθειες, κ.λπ. της χώρας καταγωγής 

του. Οι γηγενείς μαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία για την 

κοινωνικο-πολιτισμική ταυτότητα του μαθητή, να τον γνωρίσουν καλύτερα, να 

αναγνωρίσουν κοινά στοιχεία αλλά και στοιχεία διαφορετικά από το δικό τους 

πολιτισμό.  

Οι διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές μπορεί να λειτουργήσουν είτε σε θεσμικό 

είτε σε εθελοντικό πλαίσιο. Σε θεσμικό επίπεδο, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής 

πολιτικής το κράτος να προβλέπει τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση στα σχολεία, 

καταρτίζοντας σχετικούς καταλόγους σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια ή δήμο, 

ανάλογα με τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Σε εθελοντικό επίπεδο 

τα σχολεία που έχουν μετανάστες μαθητές σε συνεργασία με τους δήμους να 

καταρτίσουν καταλόγους διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών.  
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Οι διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές είναι κι αυτοί μετανάστες οι οποίοι 

γνωρίζουν τη μητρική γλώσσα των μεταναστών μαθητών αλλά και γνωρίζουν πολύ 

καλά και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, στην οποία διαμένουν νόμιμα για πέντε 

περίπου χρόνια. Εφόσον επιλεγούν ως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές είναι 

απαραίτητη η επιμόρφωσή τους σε διάφορα θέματα που αφορούν στη σχολική 

πραγματικότητα, όπως η οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, το 

πρόγραμμα μαθημάτων, τις υποχρεώσεις των μαθητών, αρχές διδακτικής 

μεθοδολογίας, κ.λπ.  

Αφού, λοιπόν, γίνει αυτή η επιμόρφωση, καταρτίζεται ένας κατάλογος με τους 

διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Το σχολείο ανάλογα με την εθνοπολιτισμική 

προέλευση των μαθητών αιτείται την παρέμβαση του διαπολιτισμικού 

διαμεσολαβητή. Η παρέμβαση διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή γίνεται σε διάφορες 

φάσεις – επίπεδα: 

 Αρχικά γίνεται συνάντηση του διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης όπου συμφωνούνται οι ώρες συνεργασίας, η 

παρουσίαση του μαθητή μέσα στην τάξη αλλά και της δικής του 

παρουσίασης.  

 Στη συνέχεια, ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής συναντάται με τον 

μαθητή, για να τον γνωρίσει καλύτερα αλλά και να συλλέξει διάφορες 

πληροφορίες για την προσωπικότητά του.  

 Αν ο μαθητής έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα και δεν γνωρίζει την 

γλώσσα, προβαίνει τότε στην σύνταξη ενός βοηθητικού «γλωσσάριου 

ανάγκης» τόσο για τον εκπαιδευτικό της τάξης όσο και για τον ίδιο του 

μαθητή με σκοπό να διευκολυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία όταν δεν 

θα είναι ο ίδιος παρών.  
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 Φροντίζει για την τοποθέτηση του μαθητή μέσα στην τάξη αλλά και του 

ίδιου, δηλαδή σε ποια θέση θα τοποθετηθεί το θρανίο, ώστε  αφενός να 

διευκολύνεται επικοινωνία του διαμεσολαβητή με τον εκπαιδευτικό και 

αφετέρου να μην εμποδίζεται η επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους 

υπόλοιπους μαθητές.  

 Παρουσιάζει τον μαθητή μέσα στην τάξη και στην συνέχεια, σε 

συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, οργανώνονται τα μαθήματα 

με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν 

σε αυτά πολιτισμικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα προέλευσης του 

μαθητή.  

Είχαμε την ευκαιρία να καλέσουμε σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα μια 

διαπολιτισμική διαμεσολαβήτρια από την Ιταλία, την κ. Μαρία Καβούρη, όπου είχε 

εφαρμοστεί ο θεσμός. Η κ. Μαρία Καβούρη είχε κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 

της σ' ένα σχολείο όπου γράφτηκε ένα ελληνόπουλο. Όπως ανέφερε η ίδια, στο 

μάθημα της ιστορίας συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από την ελληνική μυθολογία. Το 

ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλα μαθήματα, όπως η γλώσσα, η μελέτη του 

περιβάλλοντος/ γεωγραφία, η φυσική αγωγή κ.λπ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο 

ελληνικό σχολείο. Ελλείψει διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή, ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να συμπεριλάβει κάποιες από αυτές τις πρακτικές στο πλαίσιο της οργάνωσης των 

μαθημάτων. Άλλωστε, οι περισσότεροι μετανάστες μαθητές στη χώρα μας, 

προέρχονται από γειτονικές χώρες, με τις οποίες μας συνδέουν πολλά κοινά στοιχεία 

ιστορίας, πολιτισμού και γεωγραφίας.  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενημερώνει τον μαθητή για τον τρόπο 

διεξαγωγής του μαθήματος. Μεταφράζει και επεξηγεί τις ερωτήσεις του 

εκπαιδευτικού στη γλώσσα του αλλά και τις απαντήσεις που δίνει ο μαθητής κατά τη 
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διάρκεια του μαθήματος, αλλά και στις γραπτές εξετάσεις. Βοηθάει το μαθητή να 

λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του σχολείου. Επίσης, 

μπορεί να βοηθήσει το μαθητή στην προετοιμασία των μαθημάτων και στην μελέτη 

δίνοντας επεξηγήσεις πάνω στο μάθημα, παραφράζοντας το κείμενο σε πιο απλή 

γλώσσα, κάνοντας δηλαδή μια περίληψη ή να το λέει με πιο απλά λόγια.  

Συνοψίζοντας, ο διαπολιτισμικός βοηθάει το μαθητή να ενταχθεί στη διδακτική 

διαδικασία και τη σχολική κοινότητα, ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να μην 

δημιουργηθούν «κενά». Ακόμη, μέσα από την οργάνωση των μαθημάτων, οι 

υπόλοιποι μαθητές της τάξης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία του 

πολιτισμού και της κουλτούρας του μετανάστη μαθητή, να αναδειχθούν κοινά 

στοιχεία και να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο μαθητής μετανάστευσε. 

Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν αφενός στην ένταξη του μετανάστη μαθητή στο 

σχολείο και αφετέρου να αναπτύξουν τη συνεργασία, την αποδοχή και το σεβασμό 

μεταξύ των μαθητών.  

Ακόμη, ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής μπορεί να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά και για την οικογένεια του μετανάστη του μαθητή. Καταρχήν, ως 

διερμηνέας να διευκολύνει την επικοινωνία των γονέων με τον εκπαιδευτικό. Τους 

ενημερώνει για την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου, τις υποχρεώσεις του 

παιδιού στο σχολείο και το δικό τους ρόλο. 

Συνοψίζοντας, ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή είναι πολύ 

σημαντικός. Με την υποστήριξη που προσφέρει στο μαθητή κατά τη διδακτική 

διαδικασία συμβάλλει στην ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Με τη συμβολή 

στην ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων του μαθητή συμβάλλει στην προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού και στην ανάπτυξη της συνεργασίας και 

του σεβασμού μεταξύ των μαθητών. Ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής μπορεί να 
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θεσπιστεί σε τυπικό ή άτυπο/εθελοντικό πλαίσιο και πρωτοβουλίες για τη 

θεσμοθέτησή του μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινότητας.  
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Ερωτήσεις 
 

-Σύνεδρος: Ως πρόσωπο ποιος θα μπορούσε να είναι διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής; 

-Θάνος: Ο οποιοσδήποτε. Μπορεί να είναι ένας γονιός.. στο σχολείο σε εθελοντικό 

πλαίσιο αφού δεν έχουμε ένα θεσμικό. Προϋπόθεση είναι ο διαμεσολαβητής να ξέρει 

καλά την γλώσσα προέλευσης του παιδιού και τον πολιτισμό του και ταυτόχρονα τη 

γλώσσα και τον πολιτισμό  της χώρας υποδοχής.  

-Σύνεδρος: Ή ένας απόφοιτος; 

-Θάνος: Ναι ή ένας απόφοιτος.  

-Σύνεδρος: Έχουμε εδώ παιδιά από συγκεκριμένες χώρες. 

-Θάνος: Δεν είναι μόνο θέμα της γλώσσας. Είναι να αναδειχτούν κοινά πολιτισμικά 

στοιχεία για να νιώσουν τα παιδιά ότι το σχολείο έχει ένα χώρο και γι αυτούς και ότι 

αφιερώνει χρόνο δηλαδή και για την δική τους την ζωή και δεν κάνει κάτι 

διαφορετικό που την ξεγράφει ή δεν την λαμβάνει υπόψη.  

-Σύνεδρος: Θεσμικά αυτό πως θα γίνεται; 

-Θάνος: Θεσμικά αυτό στο εξωτερικό είχε γίνει στο πλαίσιο προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Σε επίπεδο 

εθελοντικό θα μπορούσε να γίνει μέσα από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών με 

άδεια από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.  

-Σύνεδρος: Για να φωνάξουμε έναν συγγραφέα στο σχολείο θα πρέπει να κάνουμε 

αίτηση τρεις μήνες νωρίτερα, αν επιτρέπεται να έρθει τι θα τους πει και όλα αυτά. 

-Θάνος: Υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Ξέρουμε πόσο ανελαστικό, πόσο 

συγκεντρωτικό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα για να χωρέσουν όλα αυτά, και πόσες 
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λίγες δυνατότητες έχει ο εκπαιδευτικός για να μπορεί να δημιουργεί μια 

ανελαστικότητα. Υπάρχει η θεωρία του Μπερστάιν περί περιχάραξης των συνόρων 

και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Θέλει μια τακτική που να ξεκινήσει από 

πολύ νωρίς όταν δεν υπάρχει μια θεσμική κάλυψη. Αυτό το εθελοντικό είναι δική μου 

πρόταση, δεν είναι επίσημο. 

-Σύνεδρος: Και αυτό έχει πρόβλημα στην εφαρμογή του. 

-Θάνος: Ναι, βέβαια, αλλά πρέπει να το δούμε σιγά σιγά γιατί δεν πρέπει όλα τα 

μέτρα να έρχονται από πάνω προς τα κάτω. Μπορούν κάποια να ξεκινήσουν από 

κάτω προς τα πάνω. 

-Σύνεδρος: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την κ. Κεσίδου σε σχέση με την έρευνα που έγινε 

το 2006 με την Γερμανία. 

-Κεσίδου: Στην Γερμανία το κακό ξεκίνησε ήδη από το 2000. 

-Σύνεδρος: Μιλάω για αυτή την περιβόητη έρευνα που πραγματικά είχε κινηθεί 

πολιτικό και επιστημονικό ζήτημα. 

-Κεσίδου: Και κοινωνικό. Κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση εκείνο το διάστημα στην 

Γερμανία.  

-Σύνεδρος: Αυτό που θυμάμαι εγώ και μέσα από τις δημοσιεύσεις για την κεντρική 

έρευνα δεν είναι ότι η Γερμανία δικαιολογήθηκε, ότι έχουμε μαθητές διαφορετικής 

καταγωγής οι οποίοι ρίχνουν το επίπεδο αλλά ότι η Γερμανία αναρωτήθηκε εκείνο το 

διάστημα τι κάνουμε λάθος. Με τους μαθητές μεταναστευτικής καταγωγής.  

-Κεσίδου: Και όχι μόνο. Το πρόβλημα ήταν ευρύτερο εκείνο το διάστημα για τους 

Γερμανούς.   

-Σύνεδρος: Το ερώτημα είναι τι κάνουμε λάθος το εκπαιδευτικό μας σύστημα και δεν 

μπορούμε να τους εντάξουμε τους μετανάστες; Αυτό θυμάμαι ήταν το ζήτημα και ότι 

πραγματικά είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ήταν και πολιτικό ζήτημα. 
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-Κεσίδου: Αυτό ήταν μέρος της επιχειρηματολογίας και όχι κάτι συνολικά επίσημο, 

αλλά ακούστηκε και αυτό. 

-Σύνεδρος: Ναι αλλά ήταν μια επιχειρηματολογία που ακούστηκε και από το συμβούλιο 

της Ευρώπης. Υπάρχει άρθρο που αναφέρει ότι μαθητές μεταναστευτικής καταγωγής 

δεν μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο μαθητών με.. 

-Κεσίδου: Το ενδιαφέρον είναι ότι το ψάχνουν πολύ στην λεπτομέρεια για ποιους 

λόγους δεν συμβαίνει αυτό. Βάση διεθνούς έρευνας και όσον αφορά τις επιδόσεις και 

γενικότερα, έχουμε σκιαγραφήσει το προφίλ των εκπαιδευτικών συστημάτων που 

είναι πιο επιτυχή όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, έχει πολύ ενδιαφέρον να 

αναρωτηθεί κανείς, εφόσον γνωρίζουμε ποιες είναι οι πρακτικές εκείνες, ποιες είναι 

οι πολιτικές που τελικά λειτουργούν αποδεδειγμένα, για ποιο λόγο δεν υιοθετούμε 

τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις πρακτικές.  

-Σύνεδρος: Ποιες είναι αυτές οι πρακτικές; 

-Κεσίδου: Πολύ σύντομα, έχω γράψει και ένα κείμενο πριν μερικά χρόνια που 

μπορώ επίσης να το θέσω στη διάθεση σας εάν σας ενδιαφέρει. Είναι ουσιαστικά 

τρεις οι διαστάσεις που συζητούνται. Το ένα είναι το θέμα της γλώσσας, τα 

εκπαιδευτικά συστήματα που εμφανίζονται πιο επιτυχημένα ως προς τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα των παιδιών των μεταναστών διδάσκουν καλά τις γλώσσες. 

-Σύνεδρος: Ποιες γλώσσες; 

-Κεσίδου: Και τις δυο. Και όσον αφορά δε τη γλώσσα του σχολείου δεν αρκούνται 

απαραίτητα σε κάποια χρονικά περιορισμένα μέτρα. Μπορεί τα παιδιά να 

καταφέρουν να κατακτούν κάποια επικοινωνιακή ικανότητα, αλλά παρόλα αυτά δεν 

έχουν την ακαδημαϊκή δεξιότητα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

σχολείου. Άρα, λοιπόν, αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν καταρχήν να 

εισάγουν αυτά τα παιδιά σε κάποιες πρόσκαιρες μορφές εκπαίδευσης, ενισχυτικής 

διδασκαλίας ή αντισταθμιστικής εκπαίδευσης κ.λπ. Αλλά μετά από αυτό κρατούν την 
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επαφή τους με τα παιδιά και συνεχίζουν να τους διδάσκουν ακόμα και αν είναι 

ενταγμένα μέσα στην κανονική τάξη. 

-Σύνεδρος: Εννοείται για την γλώσσα προέλευσης; 

-Κεσίδου: Όχι μιλάω για την κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου. Την διδάσκουν μέχρι, 

τουλάχιστον, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα παιδιά να είναι στην ηλικία των 10 

ετών. Να έχουν φτάσει δηλαδή στην Πέμπτη Δημοτικού.  

-Σύνεδρος: Όταν λέτε διδάσκουν τι εννοείται; Διδάσκουν βγάζοντας το παιδί από την 

τάξη, ενισχυτικά; 

-Κεσίδου: Όχι. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλά στην κανονική τάξη αν κανείς 

χρησιμοποιήσει κατάλληλες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις και αν βέβαια και ο 

εκπαιδευτικός είναι καταρτισμένος και αν υπάρχει και ένας εκπαιδευτικός 

συνεργάτης. Και γενικότερα αν αυτή η στοχοθεσία έχει διαχυθεί ως πρόκληση σε όλο 

το πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στο 

εξωτερικό και έχουμε αποτελέσματα. Εμείς από την δική μας εμπειρία δοκιμάσαμε 

πράγματα που δεν είχαν εφαρμοστεί παλιότερα όπως: η διαχείριση της γλώσσας μέσα 

από το περιεχόμενο. 

-Σύνεδρος: Αυτό ενισχύει και την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας από τους γηγενείς. 

-Κεσίδου: Οπωσδήποτε. Έτσι ξεκίνησε, αλλά στην πορεία κάποιοι σκέφτηκαν ότι 

μπορεί να έχει πολύ καλή εφαρμογή και στα παιδιά τα οποία δεν είναι γηγενείς.  

-Σύνεδρος: Για την ακαδημαϊκή γλώσσα;  

-Ναι. Στις χώρες που θεωρούνται πιο πετυχημένα παραδείγματα, δίνουν πολύ μεγάλη 

έμφαση στην γλωσσική κατάκτηση στην προσχολική αγωγή, δηλαδή θεωρείται αυτή 

εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο. Αυτές οι χώρες, δεν είναι πολύ περίεργο, είναι οι 

αναμενόμενες, εκείνες που ήδη συνταγματικά έχουν δημιουργηθεί ως 

πολυπολιτισμικές χώρες, πχ. Καναδάς, Αυστραλία, που δεν έχουν δημιουργηθεί 
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καταρχήν ως εθνικά κράτη. Πολλά επιτυχημένα παραδείγματα υπάρχουν και στις 

Σκανδιναβικές χώρες στην Ευρώπη. 

-Σύνεδρος: Ο Καναδάς είναι πολυπολιτισμικός. Σε ένα σχολείο εκεί η μονογλωσσία 

είναι η εξαίρεση και η πολυγλωσσία είναι το δεδομένο. Άρα ξεκινάμε σε εντελώς 

διαφορετική βάση. 

-Κεσίδου: Ναι. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι εντελώς διαφορετική βάση, γιατί και ο 

Καναδάς και η Αυστραλία πέρασαν και άλλες περιόδους στην εξέλιξή τους σε αυτά 

τα ζητήματα όπου το περιβάλλον ήταν πάρα πολύ αφομοιωτικό. Και η Ελλάδα δεν 

είναι πολύγλωσση;  

-Σύνεδρος: Και λίγο στο μέλλον αν σκεφτούμε αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει, ίσα-

ίσα θα γίνεται πιο έντονο.  

-Κεσίδου: Αυτό με ανησυχεί πολύ. Η ελάχιστη προβλεπτικότητα είναι να 

προετοιμάζεσαι για ένα περιβάλλον ακόμα πιο πολυπολιτισμικό. Μπορεί να θέλουμε 

οι μετανάστες να φύγουν, αλλά δεν θα φύγουν, θα είναι εδώ και πολλοί περισσότεροι. 

Είναι διαχείριση μιας κατάστασης, που δεν είναι προσωρινή. Όπως, βέβαια, και το 

γεγονός ότι μιλάμε εκ των πραγμάτων για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, αλλά αυτό 

συμβαίνει για όλους τους μαθητές. Αυτά αφορά και τους γηγενείς. Άρα, λοιπόν, 

διδάσκουν μητρικές γλώσσες, επίσης. Αν φύγουμε από την γλώσσα, υπάρχει 

δεύτερος άξονας που έχει να κάνει με το πρόγραμμα σπουδών, όπου πραγματικά 

υπάρχει εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών με την διαπολιτισμική διεύρυνση 

και την ένταξη των πολιτισμών των παιδιών στο πρόγραμμα. Αυτά δεν είναι όνειρα 

θερινής νυκτός, μπορούν να γίνουν.  

-Σύνεδρος: Όλα όσα ειπώθηκαν ήταν πολύ ενδιαφέροντα αλλά μόνο αν είναι προς 

πίεση του συστήματος με αλλαγή των εκπαιδευτικών και των γραμμάτων, του θεσμικού 

πλαισίου κ.λπ. θα έχουν νόημα.  
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-Κεσίδου: Για να το κλείσω κα για να απαντήσω θα αναφερθώ στον τρίτο άξονα: να 

ενταχθούν και δράσεις διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης. Είναι αυτή η σύνδεση του 

σχολείου με την κοινότητα. Κάνουν δουλειά με τους γονείς ουσιαστικά. 

-Σύνεδρος: Αναφέρθηκε πριν ότι οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν πιο επιτυχημένα 

μοντέλα πείτε μου λίγο τι είδους μετανάστες πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες;  

Αναλογικά ο αριθμός μεταναστών από χώρες με χαμηλά κοινωνικοοικονομικά.   

-Κεσίσου: Από τα πρόσφατα στατιστικά δεδομένα ξέρουμε ότι έχουμε λίγο-πολύ σε 

όλες τις χώρες της Ευρώπης το ίδιο ποσοστό. Είναι 10-12%, σε κάποιες χώρες μπορεί 

να είναι ακόμα πιο αυξημένο έως και το 20%.  

-Σύνεδρος: Εμείς είμαστε στο 10%; 

-Κεσίδου: Εμείς είμαστε γύρω στο 10%.  

-Σύνεδρος: Το γερμανικό ποσοστό θα είναι πολύ μεγαλύτερο. 

-Κεσίδου: Δεν είναι πολύ μεγαλύτερο. – Οι Γερμανοί είχαν και μια πολιτική 

μετανάστευση με περισσότερες προϋποθέσεις, πολύ μεγάλη παράδοση. 

-Σύνεδρος: Η μετακίνηση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινότητας θεωρείται πια 

μετανάστευση; 

-Κεσίδου: Αυτά είναι γενικότερα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής που ξεφεύγουν 

από το γενικότερό μας πλαίσιο.  
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Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 

Θάνος, Συντονιστής β΄ συνεδρίας: Στις συζητήσεις που έκανα με διευθυντές 

σχολείων, εκπαιδευτικούς τάξεων και τους θεατρολόγους, αναφέρθηκαν ιδιαίτερα 

θετικά σχόλια για την παρέμβαση και τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. Θα 

παρακαλούσα ένα Διευθυντή Σχολείου να τοποθετηθεί και σήμερα για την υλοποίηση 

των παρεμβάσεων και γενικότερα του Έργου στα σχολεία. 

Σύνεδρος: Ας τοποθετηθεί ο διευθυντής του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου 

Ευόσμου που φιλοξενεί και τη σημερινή εκδήλωση. 

 

 

Τοκμακίδης, Αναστάσιος, Διευθυντής Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου 

 

Στο μικρό αυτό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση, αυτό έλεγα 

πριν στον κ. Θάνο, στην κ. Κεσίδου και στον κ. Νικολάου, μας έλλειψε πραγματικά 

το πρόγραμμα φέτος και το σύντομο αυτό διάστημα που το αξιοποιήσαμε, είναι η 

κατεύθυνση που εφαρμόζουμε όλα αυτά τα χρόνια και από την εμπειρία έχει 

αποδειχθεί ότι αποδίδει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, η ένταξη των παιδιών και των 

αλλοδαπών και των γηγενών σε προγράμματα καινοτόμων δράσεων ή άλλων 

εκδηλώσεων του πανεπιστημίου. Είχαμε την τύχη να υπάρχει θεατρική ομάδα και να 

καθυστερήσουν οι προβολές για λόγους ανεξάρτητους θελήσεώς μας, και μπορέσαμε 

να αξιοποιήσουμε και την Αλίκη [Ζηρίδου], η οποία μας έλλειψε πραγματικά, την 

περιμέναμε για παραπάνω από, τουλάχιστον, έξι μήνες, κάθε χρόνο. Γιατί υπάρχουν 
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καθηγητές που έχουν ασχοληθεί με τη θεατρολογία, υπάρχουν καθηγήτριες που 

γράφουν δικά τους κείμενα και τα παρουσιάζουν με τα παιδιά. Και εκεί βλέπεις, που 

όλα όταν τα παρουσιάζουμε επιστημονικά, πώς γίνονται στην πράξη, και από παιδιά 

γηγενή και, κυρίως, από παιδιά αλλοδαπά, τόσο σε θεατρικές ομάδες, αλλά και σε 

άλλες εκδηλώσεις, όπως χορευτικά από όλες τις χώρες, σε πολλά πολυπολιτισμικά 

δρώμενα... Είναι το καλό που δίνει το πρόγραμμα αλλά και όλα τα προγράμματα 

καινοτόμων δράσεων, τα οποία αξιοποιούμε στο έπακρον στο σχολείο μας.   

 

Θάνος: Παρακαλώ, τώρα, μία εκπαιδευτικό που η τάξη της συμμετείχε στο 

πρόγραμμα να πάρει το λόγο και να μας μιλήσει σχετικά.  

  

 

Κολίτση Φιλοθέη, Καθηγήτρια Φιλολογίας 

 

Είχαμε ήδη ξεκινήσει την θεατρική μας ομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια που η 

Αλίκη [Ζηρίδου] ήταν από νωρίς στο σχολείο, είχαμε μια πάρα πολύ καλή 

συνεργασία από την αρχή. Αλλά φέτος θα ήταν ακόμα καλύτερα αν ξεκινούσε το 

πρόγραμμα νωρίτερα, οπότε εμείς κάναμε ότι και όπως το κάναμε και στην συνέχεια 

κατά κάποιο τρόπο προσπαθήσαμε να το συνδυάσουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα 

και ήρθε και η Αλίκη, υπάρχει το θέατρο: «Ο έμπορος του Σαίξπηρ» που υπάρχει ο 

θρησκευτικός σάλος. Είδαμε την ταινία με τα παιδιά, συζητήσαμε το θέμα των 

Εβραίων κάναμε και μια εκδήλωση σε συνδυασμό με ένα άλλο πρόγραμμα «Οι 

Εβραίοι της Θεσσαλονίκης» οπότε καλέσαμε εδώ το Ισίδωρο Σγουρό να μας 

παρουσιάσει και το βιβλίο του που είναι για την ζωή ενός Εβραίου που σχετίζεται με 
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την Θεσσαλονίκη και να μιλήσουμε για του Εβραίους γενικότερα της Θεσσαλονίκης. 

Οπότε το συνδυάσαμε με την Εβραϊκή κοινότητα εδώ στη πόλη μας και κάναμε τις 

δύο παραστάσεις. Η μια ήταν στη γιορτή πολυγλωσσίας στις 23 Μαΐου και η άλλη 

ήταν εδώ Εύοσμο πριν 2 μέρες. Απλά νομίζω θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο 

συστηματικά, δηλαδή να κάνουμε και κάποια ερωτηματολόγια παραπάνω που δεν 

προλάβαμε τώρα να κάνουμε και να ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα. Στην 

ουσία εμείς ασχοληθήκαμε με το θεατρικό έργο. Είδαμε την ταινία, συζητήσαμε για 

το θέμα του Εβραίου μέσα στην ταινία και μετά σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και 

κάναμε κυρίως πρόβες μετά για την θεατρική παράσταση.  

-Θάνος: Τα παιδιά πως το δέχτηκαν; Είχε επίδραση; 

-Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι στην αρχή όταν ήταν να διαλέξουμε 

ποιος θα κάνει τον Εβραίο υπήρχαν μεγάλες αντιρρήσεις. Αυτός που πήρε τον ρόλο 

δεν ήθελε με τίποτα στην αρχή ‘Εγώ Εβραίος με τίποτα’ για δικούς του λόγους. Όταν 

τον βάλαμε να πει τον περίφημο μονόλογο του Εβραίου και τον έλεγε πάρα πολύ 

καλά χρειάστηκε όλα τα παιδιά να τον πιέσουν να πειστεί να πάρει τον ρόλο. Αλλιώς 

δεν ήθελε με τίποτα να γίνει Εβραίος. Οπότε από αυτή την άποψη είχαμε ένα κέρδος. 

Κάτι αντίστοιχο έγινε και με κάνα δυο ακόμα παιδιά. Μέσα από τους ρόλους, την 

δραματοποίηση το παιδί όντως μπαίνει σε μια θέση και προβληματίζεται. Αυτό 

νομίζω έγινε στην πράξη.  

 

 

Αλίκη Ζηρίδου, Εκπαιδεύτρια-Θεατρολόγος 

 

Εγώ θα μιλήσω για τα δημοτικά που πήγα.  Στα δημοτικά τα παιδιά βρήκαν την 

ευκαιρία μέσα στο πρόγραμμα να εκφραστούν περισσότερο από ότι στα άλλα 
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μαθήματα, οπότε το δέχτηκαν με πολύ καλή διάθεση και έδειξαν πάρα πολύ καλή 

συνεργασία. Στα σχολεία αυτά υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που ήταν αλλοδαπά και 

δεν ήξεραν την γλώσσα και μέσα από τις διαδικασίες του θεατρικού παιχνιδιού 

κατάφεραν και ήρθαν κοντά μεταξύ τους. Πιστεύω τους βοήθησε για να μιλήσουν και 

για το ίδιο τους τον εαυτό με τον τρόπο που μπορούσαν. 

 

 

Αγαθή Παππά, Εκπαιδεύτρια-Θεατρολόγος 

 

Εγώ πήγα σε δυο δημοτικά των Ιωαννίνων. Το ένα μάλιστα δεν έχει 

θεατρολόγο, δεν έχει ξανακάνει θέατρο, ενώ το άλλο είχε θεατρολόγο και έκανε ήδη 

εδώ και πέντε χρόνια θεατρική αγωγή. Υπήρχαν πολλές διαφορές στο σώμα και στην 

επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν, σε μια 

παρέμβαση που μιλούσαμε για την χώρα καταγωγής ή τη χώρα που έχουμε πάει και 

μας έχει κάνει εντύπωση, μου είπαν παιδιά της Τρίτης και της Τετάρτης Δημοτικού 

ότι δεν τους είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να μιλήσουν στους συμμαθητές τους για την 

χώρα καταγωγής τους. Τα περισσότερα ήταν από την Αλβανία. Μου έκανε φοβερή 

εντύπωση ότι κανένας εκπαιδευτικός ως τότε δεν τους έδωσε τον λόγο. Το θεωρούν 

ταμπού να μιλούν τα παιδιά για την χώρα καταγωγής τους, ειδικά αν είναι από 

«υποανάπτυκτες» χώρες. Τα προσεγγίσαμε με περισσότερο ενδιαφέρον ίσως επειδή 

είμαστε κοντά στην ηλικία μας εμπιστεύτηκαν περισσότερο. Μίλησαν πολύ άνετα για 

την χώρα καταγωγής τους. 
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Κονδυλία Καρτσιώτη, Εκπαιδεύτρια-Θεατρολόγος 

 

Μεγάλο πρόβλημα είχαμε στο κομμάτι της μητρικής γλώσσας. Τα παιδιά 

δυσκολεύονταν πάρα πολύ να παραδεχτούν ποια είναι η μητρική τους γλώσσα και 

συνέχεια τόνιζαν η γλώσσα που έμαθα από τους φίλους μου είναι αυτή. Αυτή που 

έμαθα από τους φίλους μου είναι η μητρική μου. Έγινε προσπάθεια για να τους το 

βγάλω αυτό. Έστησα ένα δρώμενο για την γιορτή τους και ζήτησα από τα παιδιά να 

μπουν όλες οι γλώσσες μέσα στο δρώμενο. Είχαμε Αλβανικά, Ρώσικα και Ρουμάνικα 

που μπορούσαν να μπουν μέσα. Τα παιδιά από την Αλβανία ήταν σε καλύτερο 

επίπεδο. Για τα παιδιά από την Ρουμανία υπάρχει μεγαλύτερος ρατσισμός. Πρώτον 

κινητοποιήθηκαν όλοι οι συμμαθητές να μάθουν "πως είναι το καλημέρα; Α, έτσι!" 

Όλη αυτή η διαδικασία έγινε παιχνιδιάρικα από τα ίδια τα παιδιά. Αυτό ήταν πολύ 

θετικό κομμάτι. Το παιδί από την Ρουμανία ενώ ρώτησε την μητέρα του για να μάθει, 

σαν να αποδέχτηκε την μητρική του γλώσσα μέσα από τις παρεμβάσεις, γιατί 

πραγματικά την απωθούσε. Στο σχολείου Βόλου είχε και παιδιά Ρομά. Αυτά τα 

παιδιά είναι άλλη κατάσταση. Τα αλλοδαπά παιδιά και τα ρομά κάνουν παρέα. 

Κάνουν τρομερή παρέα μεταξύ τους δεν αντιλαμβάνονται τον διαχωρισμό τόσο. 

Μπήκα σε τμήμα της Πέμπτης και της έκτης και είπαν τα παιδιά "δεν με ενδιαφέρει, 

είναι ο συμμαθητής μου ούτε με νοιάζει". Η διαφορά που είδα στα πιλοτικά είναι ότι 

θα φερθούν ρατσιστικά σε ένα παιδί λόγω εμφάνισης και όχι λόγω έθνους. Η 

εμφάνιση είναι το κεντρικό σημείο του κώδικα. Αν είσαι λίγο πιο μελαμψός. Είχα σε 

πρώτη δημοτικού τέτοια περιστατικά, δεν μπορούν να σε δεχτούν. Σε γενικές 

γραμμές εμένα μου άρεσε που πήραν τα πάνω τους τα παιδιά που έχουν υποστεί 

ρατσισμό και μίλησαν. Αυτό ήταν από τις μαγικές στιγμές, γιατί λειτούργησαν και 

λίγο σαν συμβούλια και ειπώθηκαν πολλές απόψεις από παιδιά Πρώτης και Δευτέρας 

Δημοτικού. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ότι τα μικρά ήξεραν να σου πουν 
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συγκεκριμένα το πρόβλημα. Προσπαθούσα να αποφύγω τις στοχοποιήσεις και 

παιδιού που φερόταν ρατσιστικά αλλά και του παιδιού που είχε υποστεί τον ρατσισμό 

και ήταν ωραίες στιγμές.  

 

 

Γεωργία Στογιάννου, Δασκάλα 

 

Ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά σε επίπεδο καθημερινό σε 

έναν σύλλογο δασκάλων και με συναδέλφους νομίζω, ότι αν και είναι λίγο δύσκολο, 

μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον επιμορφωθούν. Υπάρχουν συνάδελφοι και 

στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια οι οποίοι κάνουν διαισθητικά τέτοιες 

δραστηριότητες, αλλά δεν υπάρχει κάποια σαφής επίγνωση. Απλά πρέπει να 

ξεκινήσουν να γίνονται πράγματα και συζητήσεις. Από τους ανθρώπους που είναι πιο 

ευαισθητοποιημένοι πρέπει να ξεκινήσουν για να αρχίσει ο κόσμος να τολμά να μπει 

σε προγράμματα. Όταν κάποιος ακούει τη λέξη πρόγραμμα, τον πιάνει ένας φόβος, 

δηλαδή να κάνει πίσω. Με δυο-τρεις δραστηριότητες, έχοντας συγκεκριμένα 

πράγματα να εφαρμόσουν, φτιάχνεις ένα μικρό πρόγραμμα για να ξεκινήσεις. Ένας 

χώρος δράσης είναι και η λογοτεχνία από τις μικρές τάξεις γιατί από εκεί ξεκινάνε 

και είναι πολύ απλά πράγματα. Τα παιδιά περνάνε στην ενσυναίσθηση. Από κόσμο 

που είναι ευαισθητοποιημένος θα πρέπει να αρχίσει να προσεγγίσει τους άλλους. 

Αυτά που ακούστηκαν ήταν ωραία και  ενδιαφέροντα και μου έδωσαν ερεθίσματα για 

να εφαρμόσω κι εγώ κάποια πράγματα στην τάξη. Στα εργαστήρια που θα 

ακολουθήσουν και θα συμμετέχω, πιστεύω ότι θα έχω την ευκαιρία να τα δω πιο 

αναλυτικά και σε πρακτικό επίπεδο.  
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Γ' ΜΕΡΟΣ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
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Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο των βιωματικών εργαστηρίων στην επιστημονική ημερίδα. Πρόκειται για 

δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα σχολεία με ιδιαίτερη επιτυχία. 

 

 



 
Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων 

Εργαστήριο  

Μελετών  

Απόδημου Ελληνισμού &  

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

 

«Η Δράση 1.2/13: 

Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών-ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.             Έργο 1.2.β/13: 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού συνολικού προϋπολογισμού 133.422,06€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από 

κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους» 

 

 

«Οι μικροί δημοσιογράφοι» - Αλίκη Ζηρίδου, Θεατρολόγος: 
 

 

Σύμφωνα με τη δραστηριότητα αυτή καθόμαστε με τους μαθητές σε έναν κύκλο.  Ο 

κάθε μαθητής τραβάει για λίγο την προσοχή των υπολοίπων και καλείται να 

απαντήσει στις προσωπικές ερωτήσεις που του θέτουν. Οι υπόλοιποι παίρνουν τον 

ρόλο του δημοσιογράφου και πρέπει να θέσουν την ερώτησή τους με κάθε 

σοβαρότητα. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν ερωτηθούν όλοι οι μαθητές. 

Στο τέλος της δραστηριότητας ρωτάμε τους μαθητές: 

 Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θέλουν να κάνουν.  

 Αν κάποιος θα ήθελε να προσθέσει κάτι για τον εαυτό του. 

 Αν τους ενόχλησε κάποια από τις ερωτήσεις. 

Η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, καθώς και 

στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Σκοπός της είναι να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και 

να του δοθεί ο λόγος για να συνομιλήσει με τους υπόλοιπους συμμαθητές του, να 

μοιραστεί με την ομάδα πληροφορίες και ενδιαφέροντα και γενικά να κατανοήσουν 

όλοι οι μαθητές ότι στην ουσία δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.  
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«Θέλω να σε γνωρίσω και να με γνωρίσω καλύτερα» -   
Κονδυλία Καρτσιώτη, Θεατρολόγος 

 

 

Κομμάτια και ασκήσεις της δράσης αυτής αξιοποιήθηκαν στις τάξεις Γ, Δ, Ε και Στ. 

Ολοκληρωμένα η δράση εφαρμόστηκε στις τάξεις Ε και Στ. Με μικρές παραλλαγές, 

σύμφωνα με την ηλικία, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τη σύνθεση της ομάδας 

των παιδιών, η συγκεκριμένη δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλες τις τάξεις, τόσο 

του Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου, καθώς ο σκοπός της είναι η συμμετοχική 

μάθηση, η όξυνση και απελευθέρωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών 

και η ενδυνάμωση και κατάκτηση της κοινωνικής ενσυναίσθησης. 

 

Στόχοι: 

 Να δοθούν στα παιδιά κίνητρα, ώστε να ασχοληθούν και να διερευνήσουν τα 

θέματα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της επιθετικότητας ως αντίδραση στον 

«ξένο», της ετερότητας και της μοναδικότητας των ανθρώπων. 

 Τα παιδιά να εξασκηθούν στα ομαδικά παιχνίδια και στα παιχνίδια σε ζευγάρια, 

με απώτερο στόχο τη μείωση του εγωκεντρισμού και της επιθετικότητας. 

 Τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τους κώδικες της δραματοποίησης και του 

θεατρικού παιχνιδιού και να οδηγηθούν στην απελευθέρωση μέσω αυτών. 

 Να καταπολεμηθούν τα κοινωνικά στερεότυπα και οι διακρίσεις, μέσω της 

ενίσχυσης της κριτικής σκέψης των παιδιών μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, 

μέσω της ύπαρξης των αναστοχαστικών συζητήσεων και συμβουλίων, καθώς 

και μέσω της αποδοχής και κατανόησης των διαφορετικών οπτικών. 
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 Να ενδυναμωθεί η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών, και ακόμη η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και της 

οικογενείας τους. 

 Τα «αφανή» παιδιά να απελευθερωθούν, να εκφραστούν και να συμμετάσχουν 

ενεργά στην ομάδα και στη λήψη αποφάσεων. 

 Η εκπαίδευση των παιδιών στη συμμετοχική μάθηση, στη συνεργασία και στη 

συλλογική λήψη αποφάσεων. 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους και να μιλήσουν χωρίς ενοχές και 

φόβο για τα συναισθήματά τους. 

 Να εκφραστούν δημιουργικά, καλλιτεχνικά και με φαντασία και να αισθανθούν 

κοινωνοί στη συλλογική δημιουργία. 

 Τα παιδιά να προσεγγίσουν τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους με 

κατανόηση, αγάπη και σεβασμό. 
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«Ο γλύπτης και το γλυπτό» - Αγαθή Παππά, Θεατρολόγος 
 

 

Τάξεις όπου μπορεί να υλοποιηθεί: Όλες οι τάξεις του δημοτικού και του 

γυμνασίου. 

 

Σκοπός της δράσης: Επικοινωνία με τους άλλους, βαθύτερη γνώση του σώματος, 

έλεγχος του σώματος, ανάπτυξη της φαντασίας, της εφευρετικότητας, της 

δημιουργικότητας. 

 

Υλικά: τα σώματα των παιδιών. 

 

Αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση της δράσης: 

Κάποιος καλείται  να μείνει ακίνητος σαν «άγαλμα» σε μια «εξω-καθημερινή» 

στάση. Ένας άλλος, ο «Γλύπτης», καλείται να «διορθώσει» τη στάση ή την έκφραση 

του αγάλματος, κάνοντας μικρές μετατροπές. Ο Γλύπτης μπορεί να σηκώσει και 

κάποιον άλλον για να συμπληρώσει το έργο του. Η υπόλοιπη ομάδα προτείνει τίτλο 

για το γλυπτό. Τέλος, ο Γλύπτης ανακοινώνει τον δικό του τίτλο. 

 

Με αφορμή έναν συγκεκριμένο τύπο ή αντικείμενο: Ο Γλύπτης μπορεί να φτιάχνει το 

έργο του έχοντας στο μυαλό του έναν συγκεκριμένο τύπο, π.χ. τον δάσκαλο, έναν 

γέρο, τον οδηγό ενός λεωφορείου, ένα δέντρο κ.λπ.. 

Με αφορμή ένα συναίσθημα ή μια μνήμη: Ο Γλύπτης μπορεί να φτιάχνει το έργο του 

έχοντας στο μυαλό του ένα συναίσθημα, π.χ. λύπη, χαρά, θυμός, πείνα, προσφυγιά 
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κ.λπ.. Οι υπόλοιποι καλούνται να αναγνωρίσουν το συναίσθημα. Ο εμψυχωτής και η 

ομάδα μπορεί να έχουν έναν κατάλογο με συναισθήματα από όπου θα διαλέγουν οι 

Γλύπτες. Επίσης, μπορεί να συζητηθούν για λίγο παιδικές μνήμες, π.χ. η πρώτη 

ημέρα στο σχολείο, μια εκδρομή κ.ά., και σε μικρές ομάδες να αναπαρασταθούν 

επιλεγμένες στιγμές από τέτοιες αναμνήσεις. 

Με αφορμή έναν ήχο ή μια μουσική: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί ένας ήχος ή μια 

μουσική να είναι το κίνητρο για τον Γλύπτη. Πάλι, οι υπόλοιποι θα κληθούν να 

μαντέψουν το είδος του ήχου ή της μουσικής. 

Μια ιστορία ανάμεσα στον δημιουργό και στο έργο του: Μπορεί να αναπτυχθεί μια 

ιστορία ανάμεσα στον γλύπτη και στο γλυπτό, όπως η γνωστή περίπτωση όπου αυτός 

ερωτεύεται το έργο του και τελικά γίνεται και ο ίδιος άγαλμα ή η περίπτωση όπου 

όλα τα αγάλματα ζωντανεύουν στη φαντασία του γλύπτη και χορεύουν κ.λπ.. 

 

Τέλος, μπορούμε να χωρίσουμε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων και, με 

αφορμή το άγαλμα που παριστάνουν, να δημιουργήσουν μια ιστορία, να μοιράσουν 

ρόλους και να την παρουσιάσουν στη σκηνή. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Ποιο άγαλμα μας έκανε εντύπωση και γιατί. 

 Γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο άγαλμα. 

 Τι θα άλλαζαν αν τους δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία. 

 Πώς ήταν το σώμα/ η έκφραση. 

 Ποια συναισθήματα βίωσαν όταν παρουσίασαν την ιστορία τους. 

 Τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν ή να αλλάξουν στην παρουσίασή τους. 

                                                  

 



 
Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων 

Εργαστήριο  

Μελετών  

Απόδημου Ελληνισμού &  

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

 

«Η Δράση 1.2/13: 

Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών-ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.             Έργο 1.2.β/13: 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού συνολικού προϋπολογισμού 133.422,06€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από 

κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους» 

 

 

 

 

 

 

 


