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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια των καθηκόντων µας ως µετεκπαιδευόµενοι 

δάσκαλοι στο ∆ιδασκαλείο της Πάτρας. 

Η απόκτηση της γνώσης και η µάθηση σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο, 

όπως είναι ο κόσµος που ζούµε σήµερα, φαίνεται να προϋποθέτει δεξιότητες και 

ικανότητες ώστε οι µαθητές να λειτουργούν ως µελλοντικοί πολίτες µε κριτική 

σκέψη και δικαίωµα στην επιλογή.  

Ο ∆άσκαλος καλείται  να µεταδώσει τις αξίες του αυριανού κόσµου µέσα από 

την εκπαιδευτική διαδικασία Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούµε διόδους για 

την εξελικτική πορεία του πολιτισµού, και την ανάδειξη αξιών, µέσα από την 

καλλιέργεια των µαθητών µας, τη γνωστική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη. 

 

 Χωρίσαµε την εργασία µας  σε δυο µέρη . 

 

Α΄ µέρος  

Θεωρητικό  

Τι είναι Πολιτισµός ,τι είναι κουλτούρα , σκέψεις για την  Πολυπολιτισµική 

εκπαίδευση , την  Αντιρατσιστική εκπαίδευση και την  εκπαίδευση των 

εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στην Ελλάδα σήµερα . 

 

Β΄ µέρος 

Πρακτικό   

Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς πολίτες του κόσµου . 

« Ας δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά »  

ποίηµα του Ναζίµ Χικµέτ   σελ.164 από το Ανθολόγιο της Γ΄- ∆΄ δηµοτικού  

         « Να φτιάξω έναν κόσµο που τίποτα δεν θα του λείπει » 
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Α΄ 

Θεωρητικό µέρος 

 

 

Τι είναι Πολιτισµός . 

 

Πολιτισµός είναι κάθε πνευµατική αντανάκλαση της κοινωνίας. 

Η κοινωνία, ως ζωντανός οργανισµός, διαρκώς παράγει, δρα και συµπεριφέρεται 

αντιστεκόµενη στα δεσµά που τη συνδέουν µε το παρόν. Η κοινωνία ζει για το 

µέλλον και αντίστοιχα το µέλλον στέκει ανούσιο και περιττό χωρίς την κοινωνία. 

Η κινητήριος δύναµη, εκείνο που ωθεί την κοινωνία προς τα εµπρός δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά ο πολιτισµός, η άυλη εκείνη διάσταση της κοινωνίας που 

γίνεται εξωτερικά αντιληπτή είτε από την τέχνη είτε από την ίδια την ανθρώπινη 

συµπεριφορά. 

Ο πολιτισµός λοιπόν ως έννοια είναι εξ ορισµού προοδευτικός. Η διαπίστωση 

όµως αυτή ξενίζει πολλούς, κυρίως δε αυτό το κοµµάτι της κοινωνίας που είναι 

ταυτισµένο µε τον αναχρονισµό και τη συντήρηση. Και σε αυτό ακριβώς το πεδίο 

διαµάχης, οι κοινωνίες διακυβεύουν κάτι περισσότερο από ένα πολιτιστικό µοτίβο 

που τυχόν θα επικρατήσει, κάτι περισσότερο από ένα καλλιτεχνικό ρεύµα. Όσες 

κοινωνίες υποχωρήσουν στα κελεύσµατα των συντηρητικών στρωµάτων, είναι 

βέβαιο ότι δεν θα πετύχουν τίποτε άλλο παρά µια ανελέητη αποψίλωση του 

κοινωνικού συνόλου από τα υγιή και ζωντανά στοιχεία του, τα στοιχεία εκείνα 

που το τροφοδοτούν µε νέες ιδέες και αντιλήψεις. 

Η ακραία αντίληψη των νεοσυντηρητικών για τον πολιτισµό, δεν οδηγεί παρά 

στην ακινησία και τη στατικότητα. Κρατά δεµένη την κοινωνία στο παρόν, µα 

κυρίως, χαράσσει εντός της διαχωριστικές γραµµές, καθώς τοποθετεί το 

καινούριο και το διαφορετικό στο περιθώριο. Πνίγει την αντίθετη φωνή και 

επιζητεί την πόλωση έναντι του διαφορετικού. Είναι δε ιδιαιτέρως εµφανείς οι 

συνέπειες αυτές της νεοσυντηρητικής αντίληψης και πρακτικής στον σηµερινό 

παγκόσµιο χάρτη. 

Στο σταυροδρόµι της νέας εποχής η Ελλάδα καλείται να αναδειχθεί σε 

πρωταγωνιστή και πρωτοπόρο της πολιτισµικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό και 

οικουµενικό επίπεδο. Η πολιτιστική ιστορία της την υποχρεώνει να βρεθεί στην 

πρώτη γραµµή της πνευµατικής δηµιουργίας. Όµως αδήριτη προϋπόθεση για να 
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το επιτύχει είναι να ξεπεράσει πολλά από τα συµπλέγµατα που την καταδιώκουν 

σε ολόκληρη τη νεότερη ιστορία. Συµπλέγµατα που επιµελώς φροντίζει να 

εκτρέφει και να διαιωνίζει το συντηρητικό κοµµάτι της κοινωνίας της.  

Η εθνοκεντρική αντίληψη του νεοελληνικού πολιτισµού στο βαθµό που έχει 

επικρατήσει και γίνεται αντιληπτή από το διεθνή παράγοντα, κρατά την ελληνική 

πολιτισµική παραγωγή στο περιθώριο των εξελίξεων της διεθνούς κοινότητας. Το 

γιατί είναι απλό: ο νεοέλληνας παράγει για το έθνος και όχι για τον κόσµο… 

Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισµός έχει ανάγκη να αναπνεύσει. Να ακούσει τις 

προοδευτικές εκείνες φωνές που το καλούν να σπάσει τα δεσµά που το κρατούν 

στο παρελθόν. Να αφήσει τα δηµιουργικά στοιχεία της να σκεφτούν, να πλάσουν, 

να γεννήσουν ελεύθερα. Το παρελθόν µας ανήκει, δεν του ανήκουµε. Ανήκουµε 

στο µέλλον.1 

 

Τι είναι κουλτούρα.  

 

Η λέξη προέρχεται από Ευρωπαϊκές γλώσσες (Γαλλικά, Γερµανικά, Αγγλικά) 

αλλά έχει προέλευση στη Λατινική cultra που αντιστοιχεί στη δική µας λέξη 

καλλιέργεια. Η καλλιέργεια υπονοεί φροντίδα για ανάπτυξη φυτών σ’ ένα χωράφι 

ή µικρο- οργανισµών σ’ ένα εργαστήριο. Η λέξη αναφέρεται επίσης στην 

εσωτερική ανάπτυξη, στη διεύρυνση του νου µε γνώσεις πέρα από αυτή των 

απαραίτητων δραστηριοτήτων για το υλικό επίπεδο της ζωής . 

Είναι πρώτον ένα σύνολο αξιών, δηλαδή προταγµάτων και νοηµάτων ηθικής ζωής 

και σκοπών απελευθέρωσης. Η κουλτούρα των αξιών είναι η κουλτούρα της 

ελευθερίας και της ισότητας (το όραµα µιας κοινωνίας ελεύθερων και ίσων που 

µας ενώνει παρά τις διαφορές µας). 

Είναι δεύτερον ένα σύνολο επιµέρους αναλύσεων ή τµηµατικών γνώσεων της 

ιστορικής και κοινωνικής πραγµατικότητας και των προβληµάτων που µας θέτει 

(πολιτικών, θεσµικών, οικονοµικών κά). Είναι αυτό που σε αντιδιαστολή προς την 

κουλτούρα των αξιών θα χαρακτήριζα «κουλτούρα της πραγµατικότητας». 

Είναι τρίτον ένα σύνολο γενικών ή σφαιρικών και συνολικών γνώσεων, γενικών 

φιλοσοφικών πεποιθήσεων, δηλαδή απόψεων γύρω από τις αρχές του ιστορικού 

και φυσικού κόσµου. Και εδώ µπορούµε να διακρίνουµε ανάµεσα σε φιλοσοφικές 

                                                 
1 http://www.neolaia-pasok.gr/gr/modules.php?name=News&file=article&sid=373 
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αναγνώσεις και ερµηνείες που απλοποιούν τον κόσµο της εµπειρίας ανάγοντάς 

τον σε λίγες αφηρηµένες αρχές και σε φιλοσοφικές θεωρήσεις πιο πλούσιες, 

περισσότερο ανοιχτές στην πολυπλοκότητα και στη µεταβλητότητα του ιστορικού 

κόσµου.2 

 

Θεωρητικές παραδοχές . 

Η εκπαιδευτική πολιτική που κυριάρχησε, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60, 

στην εκπαίδευση των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών ήταν η 

αφοµοιωτική. Η πολιτική της αφοµοίωσης υλοποιήθηκε µέσω της 

µονοπολιτισµικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίχτηκε στην αποδοκιµασία και 

καταπίεση κάθε γλωσσικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας. Βασικός σκοπός της 

ήταν να υποχρεώσει τους διαφορετικούς µαθητές να αποκτήσουν τα βασικά 

γλωσσικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µελών της κυρίαρχης οµάδας. 

Η πολιτική της αφοµοίωσης υπήρξε ανεπιτυχής και οδήγησε το µεγαλύτερο µέρος 

των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών σε σχολική αποτυχία. Η εξέλιξη 

αυτή ήταν αναµενόµενη, αφού η απαξίωση του πολιτισµικού και γλωσσικού 

κεφαλαίου των µαθητών έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία χαµηλής αυτοεικόνας, 

γεγονός που αποτελεί το σηµαντικότερο εµπόδιο στη µαθησιακή και κοινωνική 

τους διαδροµή. Η αποτυχία της αφοµοιωτικής προσέγγισης, αποτέλεσε αφορµή 

για να γίνει συνείδηση ότι η γλωσσική και πολιτισµική ετερογένεια των τάξεων 

δεν µπορεί να αγνοηθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, υιοθετήθηκε µια 

καινούργια εκπαιδευτική πολιτική, που πρότεινε αντί της αφοµοίωσης την 

ενσωµάτωση των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στην κυρίαρχη οµάδα. 

Η πολιτική της ενσωµάτωσης αναγνώριζε την εθνοπολιτισµική ετερότητα, αλλά 

µόνο στο βαθµό που δεν δηµιουργούσε πρόβληµα στις κυρίαρχες πολιτισµικές 

αξίες. Η λογική της ενσωµάτωσης όπως και, πολύ περισσότερο, η προηγούµενη 

λογική της αφοµοίωσης, διέπονταν από την κοινή παραδοχή της ανωτερότητας 

του κυρίαρχου πολιτισµικού µοντέλου, στο οποίο οι διαφορετικοί µαθητές έπρεπε 

να προσαρµοστούν απόλυτα ή µερικά.3 

                                                 
2 http://www.syn.gr/greek/theoria/050411_gialketsi.htm 
3 Κώστας Μάγος , "Ρατσισµός και ΜΜΕ-Ο ρόλος του σχολείου", 2004 
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I. Πολυπολιτισµική εκπαίδευση 

Την παραπάνω λογική ήρθε από τις αρχές της δεκαετίας του '70 να ανατρέψει η 

πολυπολιτισµική προσέγγιση. Αφορµή γι' αυτό αποτέλεσε η ανάπτυξη των 

µειονοτικών και µεταναστευτικών κινηµάτων κυρίως σε ΗΠΑ, Καναδά και 

Βρετανία και ο αγώνας τους για µια ισότιµη αναγνώριση της πολιτισµικής τους 

ταυτότητας.  

Ο Banks διακρίνει πέντε βασικές διαστάσεις της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης 

(α) ένταξη στο περιεχόµενο των σχολικών µαθηµάτων και στις αναφορές των 

εκπαιδευτικών στοιχείων από διαφορετικούς πολιτισµούς, (β) έρευνα για τους 

τρόπους κατασκευής της γνώσης και τις επιδράσεις που δέχονται από 

πολιτισµικές υποθέσεις και αναφορές, αντιλήψεις και προκαταλήψεις, (γ) µείωση 

των προκαταλήψεων και καλλιέργεια πιο δηµοκρατικών στάσεων και αξιών 

στους µαθητές, (δ) δηµιουργία ευκαιριών για ισότιµη σχολική εξέλιξη όλων των 

µαθητών, (ε) ενδυνάµωση και οργάνωση της "σχολικής κουλτούρας" έτσι, ώστε 

όλοι οι µαθητές από διαφορετικώς φυλετικές, εθνικές ή κοινωνικές οµάδες να 

νιώθουν εκπαιδευτικά ισότιµοι.4 

 II . Αντιρατσιστική εκπαίδευση 

Οι κριτικές που ασκήθηκαν στην πολυπολιτισµική εκπαίδευση είχαν ως 

αποτέλεσµα να γεννηθεί και να εξαπλωθεί, ιδιαίτερα στη Βρετανία, µια 

καινούργια προσέγγιση, που έγινε γνωστή ως αντιρατσιστική εκπαίδευση. Οι 

οπαδοί της αντιρατσιστικής προσέγγισης δηλώνουν ότι ο ρατσισµός 

αναπαράγεται κυρίως µέσα από κοινωνικές και θεσµικές πρακτικές, ενώ οι 

ατοµικές προκαταλήψεις, στις οποίες εστιάζουν οι οπαδοί της πολυπολιτισµικής 

διάστασης, θεωρούνται για τους αντιρατσιστές δευτερεύουσες. Οι τελευταίοι 

επιµένουν να φωτίζουν τη σχέση ανάµεσα στη ρατσιστική ιδεολογία και την 

άσκηση δύναµης και υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να αντιµετωπιστούν σε βάθος 

οι ρατσιστικές ιδεολογίες όπου αυτές συναντώνται, όπως, για παράδειγµα, στο  

 

4 Στο ίδιο . 
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αναλυτικό πρόγραµµα 

Αντίθετα µε τους οπαδούς της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης, που 

αντιµετωπίζουν το ρατσισµό ως ένα ατοµικό πρόβληµα, το οποίο µπορεί να λυθεί 

µέσω της πολυπολιτισµικής ευαισθητοποίησης, οι αντιρατσιστές πιστεύουν ότι οι 

προκαταλήψεις δεν µειώνονται µέσα από την απλή πληροφόρηση για τις 

εθνοπολιτισµικές διαφορές, αλλά είναι αναγκαία η δηµιουργία ενός αναλυτικού 

προγράµµατος που επιτρέπει στους µαθητές να ερευνήσουν τους τρόπους µε τους 

οποίους ο ρατσισµός κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους ανάλογα µε την 

εθνοπολιτισµική τους προέλευση και αναπαράγει τις ανισότητες. Ο Τσιάκαλος 

υποστηρίζει ότι τα προγράµµατα της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης πρέπει να 

επιδιώκουν οι µαθητές: 

(α) να γνωρίσουν κάποια στοιχεία της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής 

ζωής προκειµένου να µην καταλήγουν σε λανθασµένα συµπεράσµατα, (β) να 

ελέγξουν τις νοητικές διεργασίες που επηρεάζονται από ιδεολογικούς θεσµούς και 

οδηγούν σε λανθασµένες κατηγοριοποιήσεις των ανθρώπων, (γ) να αναγνωρίσουν 

τους µηχανισµούς δηµιουργίας προκαταλήψεων και να καταπολεµούν τις δικές 

τους προκαταλήψεις, (δ) να διακρίνουν τη σχέση των συστηµάτων αξιών µε το 

ρατσισµό, και (ε) να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες ατόµων, οργανώσεων και 

υπηρεσιών σε σχέση µε την εµφάνιση ή την καταπολέµηση του ρατσισµού. 

 III . Η εκπαίδευση των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στην Ελλάδα 

Τα στάδια της αφοµοίωσης, της ενσωµάτωσης και της πολυπολιτισµικής, 

αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, όπως περιγράφηκαν παραπάνω µε βάση την 

αγγλοσαξονική -ως επί το πλείστον- εµπειρία, στην ελληνική πραγµατικότητα δεν 

υπάρχουν. ∆εδοµένου ότι ο στόχος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

ήταν πάντα η µεγαλύτερη δυνατή εθνική και πολιτισµική οµοιογένεια, η επίσηµη 

εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν πάντα µονοπολιτισµική. Οι βασικοί φορείς 

µετάδοσης των αντιλήψεων αυτών στο σχολείο ήταν η ελληνική γλώσσα, η 

χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία και η ιστορία. 

Στο µονοπολιτισµικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το θέµα της εκπαίδευσης 

των αλλόγλωσσων παιδιών εµφανίζεται καταρχάς τη δεκαετία '70-'80 µε τον 

επαναπατρισµό των οµογενών από τις δυτικές κυρίως χώρες. Προκειµένου να 

αντιµετωπίσει την εκπαίδευση των παιδιών αυτών η πολιτεία ιδρύει τάξεις 

υποδοχής (1980), φροντιστηριακά τµήµατα (1983) και τα Σχολεία Αποδήµων 
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(1984), που αργότερα µετονοµάστηκαν Σχολεία Παλιννοστούντων. Το βασικό 

πλαίσιο που υπαγορεύει την πολιτική της δηµιουργίας των παραπάνω µορφών 

εκπαίδευσης είναι η γλωσσική προετοιµασία των µαθητών προκειµένου να 

ενσωµατωθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή, όπως υποστηρίζει 

και ο ∆αµανάκης, ουσιαστικά πρόκειται για µια αντισταθµιστική-αφοµοιωτική 

πολιτική. Όταν, τη δεκαετία του '90, µε την είσοδο µεγάλου αριθµού µεταναστών 

από τις βαλκανικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της 

Ασίας και της Αφρικής, ο αριθµός των αλλόγλωσσων µαθητών στα σχολεία 

πολλαπλασιάζεται, φθάνοντας µέχρι και το 10% του µαθητικού πληθυσµού, δεν 

υπάρχει καµιά ουσιαστική αλλαγή στην αφοµοιωτική λογική του ελληνικού 

σχολείου. Το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται επίσηµα για πρώτη φορά στον όρο 

"διαπολιτισµική εκπαίδευση" το 1996 µε την ψήφιση του νόµου 2413 "Η 

ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις". Στο µεγαλύτερο µέρος του ο νόµος ασχολείται µε την εκπαίδευση των 

ελλήνων οµογενών στο εξωτερικό, ενώ η αναφορά που κάνει στις έννοιες 

"διαπολιτισµική εκπαίδευση" και "διαπολιτισµικά σχολεία" είναι ιδιαίτερα 

ασαφής. "∆ιαπολιτισµικά" ονοµάζονται ορισµένα σχολεία µε µεγάλο αριθµό 

αλλόγλωσσων µαθητών, στα οποία όµως πέραν του ονόµατος καµιά άλλη 

ουσιαστική αλλαγή δεν γίνεται. Την ίδια περίπου περίοδο ιδρύεται η Ειδική 

Γραµµατεία Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, ενώ λίγο 

αργότερα το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, 

που έχει σκοπό τη µελέτη, την έρευνα και την εφαρµογή των θεµάτων που 

αφορούν την παιδεία οµογενών και τη διαπολιτισµική εκπαίδευση 

Ίσως η πρώτη φορά που η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ελλάδα αρχίζει και 

αποκτά οντότητα, είναι µε την εφαρµογή τεσσάρων µεγάλων προγραµµάτων που 

αναλαµβάνει το ΥΠΕΠΘ και υλοποιούνται την περίοδο 1997-2000 µε την 

επιστηµονική ευθύνη πανεπιστηµιακών καθηγητών και ευρωπαϊκή 

χρηµατοδότηση. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν την "Εκπαίδευση 

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών", την "Εκπαίδευση 

Τσιγγανοπαίδων", την "Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων" και την "Παιδεία 

Οµογενών", και οι δράσεις τους περιλαµβάνουν έρευνα, επιµόρφωση 

εκπαιδευτικών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Όλα τα παραπάνω 

προγράµµατα ολοκλήρωσαν την πρώτη (1997-2000) και τη δεύτερη φάση (2002-

2004) της εφαρµογής τους διευρύνοντας τις δράσεις τους στο πεδίο της 
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διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για τις πολιτισµικές οµάδες στις οποίες το καθένα 

απευθύνεται.  

 IIII. Σήµερα στην Ελλάδα . 

Ο σηµερινός µαθητής και αυριανός πολίτης καλείται να δηµιουργήσει σε µια 

πολυπολιτισµική κοινωνία, σε µια κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογίας, 

σε µια κοινωνία όπου η πολιτική της βιώσιµης ανάπτυξης δεν θα αποτελεί απλώς 

µία επιλογή αλλά θα είναι επιτακτική ανάγκη. Ο όρος "βιώσιµη ανάπτυξη"  

σηµαίνει η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανθρωπότητας 

σήµερα, χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 

Εποµένως τα ζητήµατα βιωσιµότητας και βιώσιµης ανάπτυξης δεν µπορούν παρά 

να σχετίζονται άµεσα µε την ειρήνη, τον πολιτισµό, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, 

αξίες που αναδεικνύονται από πολίτες αφενός µε υπευθυνότητα, µε ευαισθησίες, 

που να νοιάζονται για τη φύση και τον άνθρωπο και αφετέρου ικανούς να 

αντιµετωπίζουν την ανάπτυξη µε συνθετική και κριτική σκέψη, να συνεργάζονται 

για την επίλυση προβληµάτων διερευνώντας τους ποικίλους παράγοντες 

(πολιτικούς, πολιτιστικούς, οικολογικούς) που σχετίζονται µε αυτά. Έτσι έχει 

µεγάλη σπουδαιότητα να αποκτήσουν και να αναπτύξουν οι µαθητές τις 

δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην 

κοινωνία και να συµβάλουν δυναµικά στη δηµιουργία της βιώσιµης ανάπτυξης.  

Οι απόψεις που διαµορφώνουν σήµερα οι µαθητές µας για τον κόσµο, η θεώρηση 

της φύσης και του περιβάλλοντος, η θεώρηση της θέσης του ανθρώπου στο 

φυσικο-ανθρωπο-πολιτισµικό σύστηµα του κόσµου, µέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία θα αποτελέσουν τις αξίες του αυριανού κόσµου. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, αναζητούµε διόδους για την εξελικτική πορεία του πολιτισµού, και την 

ανάδειξη αξιών, µέσα από την καλλιέργεια των µαθητών µας, τη γνωστική και 

συναισθηµατική τους ανάπτυξη. Επιδιώκουµε την ολιστική προσέγγιση του 

κόσµου, την αναζήτηση των οικολογικών, κοινωνικών, πολιτισµικών, πολιτικών 

και οικονοµικών πτυχών των φαινοµένων που εκδηλώνονται σε αυτόν. 

Επιδιώκουµε τη σύνθεση του κόσµου, τη συνεργασία των ανθρώπων, τη 

συµφιλίωση του ανθρώπου µε τη φύση αλλά και της κοινωνίας ως οργανωµένου 

συνόλου.5 

 5.  Αναστασία ∆ηµητρίου  , Τ.Ε.Ε.Π.Η , ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
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 Οι επιδιώξεις αυτές απαιτούν αλλαγή στον τρόπο που βλέπουµε τη φύση, την 

κοινωνία, τον άνθρωπο αλλά και τον εαυτό µας. 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία αντιµετωπίζει µια ιδιαίτερη 

πρόκληση: να διαµορφώσει κατάλληλες συνθήκες ζωής και εργασίας για τους 

παλιννοστούντες (νεοπρόσφυγες), τους αλλοδαπούς µετανάστες, τους 

τσιγγάνους και τους µουσουλµάνους. 

Η de facto πολυπολιτισµικότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, 

όπως και τις κοινωνίες των άλλων χωρών, υπαγορεύει την ανάγκη υιοθέτησης 

νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, την κοινωνία, τις διακρατικές σχέσεις και 

τη συνεργασία. Και αυτό γιατί η ελληνική κοινωνία, παρά τον πολυπολιτισµικό 

της χαρακτήρα, εξακολουθεί ουσιαστικά να λειτουργεί στη λογική της 

αφοµοίωσης. 

Ο αριθµός των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών που φοιτούν στα 

ελληνικά σχολεία καλύπτει µικρό µόνο µέρος των παιδιών σχολικής ηλικίας που 

ανήκουν σε αυτές τις οµάδες. Αυτό είναι αναµενόµενο, δεδοµένων των 

οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην πλειοψηφία 

τους οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί. Η κατάσταση επιδεινώνεται όσον αφορά 

οµάδες που ζουν και εργάζονται παράνοµα στην Ελλάδα, ενώ ο χαρακτήρας της 

παραµονής τους στη χώρα µας θεωρείται προσωρινός. 

Η φοίτηση των παιδιών αυτών στα ελληνικά σχολεία κάθε άλλο παρά είναι 

απαλλαγµένη από προβλήµατα. Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί µαθητές 

αντιµετωπίζουν καταρχάς, όπως είναι αναµενόµενο γλωσσικά προβλήµατα. 

Συχνά η γλώσσα είναι και ο παράγοντας που τους εµποδίζει να αξιοποιήσουν το 

γνωστικό και πολιτισµικό κεφάλαιο που φέρουν από τα σχολεία όπου έχουν 

φοιτήσει, από το οικογενειακό περιβάλλον τους και από τις ευρύτερες εµπειρίες 

τους. Ωστόσο είναι αξιοσηµείωτο ότι αρκετά παιδιά µιλούν ελληνικά σε 

ικανοποιητικό βαθµό, χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητα παράγοντα βελτίωσης 

της σχολικής τους απόδοσης. 

Η δεύτερη κατηγορία προβληµάτων που αντιµετωπίζουν αυτοί οι µαθητές αφορά 

οικονοµικά προβλήµατα της οικογένειας, τη διαφορά νοοτροπίας και τις 

δυσκολίες µέχρι να συνηθίσουν να ζουν στην ελληνική κοινωνία. 

Ειδικότερα, ο στιγµατισµός των οµάδων που προέρχονται από την Αλβανία 

κυρίως, αλλά και χώρες της πρώην Σ. Ένωσης και η επικινδυνότητα της δοµικής 

τους θέσης στην ελληνική κοινωνία, καθώς και των συµβολικών 
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αναπαραστάσεων που σχετίζονται µε αυτή τη θέση, εκφράζεται στις καθηµερινές 

σχέσεις των παιδιών µε τους συµµαθητές τους. Ρατσιστικές συµπεριφορές 

αντιµετωπίζουν ωστόσο και αρκετοί µαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες.6 

Στη χώρα µας σήµερα τα φαινόµενα ξενοφοβίας και ρατσισµού παίρνουν 

ανησυχητικές διαστάσεις.  

 Ποιες είναι οι αιτίες για την έξαρση αυτών των φαινοµένων;  

�  Κατ΄ αρχήν η ασταθής οικονοµική κατάσταση των Ελλήνων, η αύξηση της 

ανεργίας και η πτώση του βιοτικού τους επιπέδου έχουν σαν αποτέλεσµα να 

βλέπουν τους µετανάστες ως ανταγωνιστές στην ίδια κοινωνία.  

�  Η έλλειψη υποδοµής από την πλευρά της πολιτείας για την υποδοχή των 

µεταναστών καθώς και η παντελής έλλειψη µιας ευρύτερης µεταναστευτικής 

πολιτικής εντείνουν το πρόβληµα.  

�  Η έλλειψη παιδείας, αφού τα παιδιά αναπαράγουν απόψεις ξενοφοβίας και 

ρατσισµού που αντλούν από τους ενηλίκους χωρίς να προετοιµάζονται µε κάποια 

ειδικά µαθήµατα στα σχολεία, να αντιµετωπίσουν µια πολυφυλετική και 

πολυπολιτισµική κοινωνία. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
6 Στέργιος Παπαδόπουλος , 6ο ∆ιαπολιτισµικό και Ολοήµερο ∆ηµ, Σχ. Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης 

7 http://www.auth.gr/virtualschool/1.2/Praxis/BoravouProject.html  
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Β΄  

Πρακτικό µέρος 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα από τα κυριότερα έργα του σχολείου είναι η διδασκαλία του γραπτού λόγου. 

Σε αντίθεση µε τον προφορικό λόγο, που αναπτύσσεται αυθόρµητα µέσα από την 

αλληλεπίδραση του παιδιού µε τον οικογενειακό του περίγυρο, είναι διαδεδοµένη 

η πεποίθηση άτι η ανάγνωση και η γραφή κατακτώνται .  

Ο πολιτισµός του γραπτού λόγου απαιτεί συχνά πολύ περισσότερες πληροφορίες 

από αυτές που παρέχονται στο πλαίσιο της οικογένειας και είναι αποστολή του 

σχολείου να τις παρέχει Ωστόσο, τα παιδιά έρχονται σrην Α' ∆ηµοτικού µε 

εµπειρίες, γνώσεις και άποψη γύρω από το γραπτό λόγο. 

Αν και υπάρχουν διαφορές στο βαθµό άµεσης έκθεσης σε έντυπο υλικό και 

ειδικότερα σε βιβλία, η πλειονότητα των παιδιών φαίνεται να αντιλαµβάνεται 

τους σκοπούς για τους οποίους χρησιµοποιείται η ανάγνωση και η γραφή. Κι αυτό 

γιατί ο γραπτός λόγος αποτελεί µέρος της πραγµατικότητας του παιδιού. 

Βρίσκεται παντού: στην τηλεόραση, στις πινακίδες, στις φωτεινές επιγραφές, στις 

σακούλες από τα ψώνια, στις συσκευασίες των τροφίµων., σε ότι µε δυο λόγια 

αποτελεί το εγγράµµατο περιβάλλον στις ανθρώπινες κοινωνίες. Γνωρίζουν ήδη 

ότι ορισµένες λέξεις που βρίσκovται γραµµένες στο άµεσο περιβάλλον τους, όπως 

λογότυπο , ονοµασίες τροφίµων, µαγαζιών, δρόµων, παιχνιδιών., ξέρουν νόηµα, 

και στην πλειονότητά τους τις αναγνωρίζουν. Τα παιδιά έχουν ήδη δικές τους 

σχηµατισµένες αντιλήψεις σχετικά µε την ανάγνωση και τη γραφή. Κάνουν δικές 

τους υποθέσεις για το τι είναι γράµµατα και λέξεις και για τη σχέση τους µε τα 

αντικείµενα που αναπαριστούν.  

Επίσης είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορετικά είδη κειµένων: ξέρουν να 

ξεχωρίζουν για παράδειγµα µια είδηση από ένα παραµύθι ή από µια διαφήµιση. 

Αν τους ζητηθεί να συντάξουν µια είδηση που άκουσαν στην τηλεόραση, δεν 

υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν το κείµενό τους µε την παραµυθιακή φράση 

«Μια φορά κι έναν καιρό. Αν τους ζητηθεί να γράψουν ένα διαφηµιστικό κείµενο 

κάτω από µια εικόνα προϊόντος, θα χρησιµοποιήσουν από µόνα τους τύπους 

προστακτικής. το κείµενό τους θα είναι σύντοµο και θα περιέχει κάποιο 

επιχείρηµα . 
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Με άλλα λόγια. τα παιδιά. προτού ακόµη γίνουν αναγνώστες µε τη συµβατική 

έννοια, έχουν εφοδιαστεί µε γνήσιες αναγνωστικές γνώσεις και εµπειρίες  

(π ρ ω τ ο α ν α γ ν ω σ τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α ). 

 

 

 

Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς πολίτες του κόσµου . 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 του ποιήµατος  « Ας δώσουµε τον κόσµο στα παιδιά » του Ναζίµ Χικµέτ   

σελ.164 από το Ανθολόγιο της Γ΄- ∆΄ δηµοτικού  « Να φτιάξω έναν κόσµο που 

τίποτα δεν θα του λείπει » είναι : 

α. Η επικαιρότητα και η σοβαρότητα του φαινοµένου της µετανάστευσης στη 

χώρα µας και τα φαινόµενα ρατσισµού, που τελευταία πολλαπλασιάζονται αλλά 

και φαίνονται  δικαιωµένα στη λαϊκή συνείδηση.  

 

β.  Η συνύπαρξη µε αλλοδαπούς µαθητές στο σχολείο. 

 

γ. Η καλλιέργεια οικουµενικής συνείδησης στους µαθητές . 

 

ΣΤΟΧΟΙ    

 ( ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ -  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ   - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ) 

1. Η βαθµιαία εξοικείωση των µαθητών µε κοινωνικοοικονοµικές , 

ηθικές πολιτικές και  αισθητικές αξίες.  

 

2. Η δεκτικότητα και η ευαισθησία τους απέναντι σε συγκεκριµένες 

καταστάσεις που εκφράζουν τις αξίες αυτές . 

 

3. Η καλλιέργεια της ερευνητικής περιέργειας της κριτικής της σκέψης 

και δηµιουργικής πνευµατικής δραστηριότητας. 

 

4. Να βιώσουν την εµπειρία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας . 

 

5.  Να καλλιεργήσουν αισθητικές δεξιότητες και ικανότητες . 

 

      8.    Να ψυχαγωγηθούν . 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Ρόλος δασκάλου . 

 Ο ρόλος του δασκάλου θα είναι ενθαρρυντικός – καθοδηγητικός . 

Αφορµή 

• Ξεκινάµε µε την ανάγνωση του  κειµένου από το δάσκαλο  . 

( ο δάσκαλος πρότυπο αναγνώστη ) 

•  Στόχος είναι να κεντρίσουµε το ενδιαφέρον των µαθητών .  

• Απ' τη συζήτηση που ακολουθεί ζητείται από τα παιδιά να 

παρατηρήσουν την εικόνα που υπάρχει στο βιβλίο τους και να  

περιγράψουν τι « βλέπουν » . 

• Κάνουµε ένα κύκλο καθόµαστε στα καρεκλάκια µας κλείνουµε τα 

µάτια µας και παίρνουµε χρόνο να φέρουµε εικόνες και εµπειρίες από τη 

ζωή  στην πατρίδα µας.  

• Τις ανακοινώνουµε  παίρνοντας συνέντευξη ο ένας από τον άλλο  

τις ανακοινώνουµε προφορικά σαν παραµύθι ή σαν τραγούδι µε κάποιο 

ρυθµό από την πατρίδα τους  ή   µε παντοµίµα .  

• Συγχρόνως τα βοηθούµε όταν συναντούν δυσκολίες στην έκφραση 

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σε περιπτώσεις µαθητών µε δυσκολίες στην αποδικωποίηση των λέξεων , 

το συνολικό νόηµα του κειµένου /ποιήµατος το δίνει ο δάσκαλος. 
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Εργασία 1. 

Υπογράµµισε το σωστό . 

 

Σε ποιους ήθελαν να δώσουν τον κόσµο ; 

α) στους µεγάλους , β) στα παιδιά , γ) στους καλούς  

 

Πώς θα παίξουν τα παιδιά µε τον κόσµο; 

 α) σαν µια µπάλα , β) σαν ένα πολύχρωµο µπαλόνι  

 

Πού θα παίξουν; 

α) στο γήπεδο , β) στη γειτονιά , γ) ανάµεσα στ’ αστέρια 

 

 

Τι θα µάθει ο κόσµος αν τον πάρουν τα παιδιά;  

α) τη φιλία ,  β) την αγάπη , γ) το µίσος   

 

 

Εργασία 2. 

∆ιαβάστε το ποίηµα και βάλτε τις προτάσεις  που σας δίνονται στο κατάλληλο 

κουτάκι . 

 

Πως βλέπουν τα παιδιά τον κόσµο ; Τι θα π / µάθει ο κόσµος αν τον πάρουν τα 

παιδιά ; 

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………..

…………………………………………… 

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

Σαν πολύχρωµο µπαλόνι , τη φιλία , θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα , σαν ένα 

τεράστιο µήλο , σαν ψίχα ολόζεστου ψωµιού , να χορτάσουν τουλάχιστον µια 

µέρα  
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Εργασία  3 . 

Ζωγράφισε όποια εικόνα θέλεις από το ποίηµα  ( πως  « δίνει »ο ποιητής τον 

κόσµο στα παιδιά ) και µετά γράψε τρεις προτάσεις µε τις λέξεις  πολύχρωµο 

µπαλόνι , φιλία , παίζω στ’ αστέρια . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Εργασία 4. 

∆ιάβασε το ποίηµα  και περίγραψε προφορικά  πως ήθελες τον κόσµο αν τον 

έπαιρνες εσύ στα χέρια σου.  

Ανακοίνωσε το , συµπληρώνουµε ,συµφωνούµε ,διαφωνούµε . 
 

 

 

 

 



 18 

 

Εργασία 5.  

 Γράψε µε δικά σου λόγια ένα ποιηµατάκι πως θα ήθελες την πατρίδα σου µέσα 

στον  κόσµο  . 

 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

 

Εργασία 6. 

Αναζητείστε στο διαδίκτυο σελίδες αφιερωµένες στα παιδιά του κόσµου 

www.actionaid.gr , www.unisef.gr  και βρείτε οµοιότητες και διαφορές   µε σας . 

 

 

 

Εργασία 7 .  

Στείλτε e mail και ζητείστε να συνοµιλήσετε και να γνωριστείτε µε άλλα σχολεία 

του κόσµου. 

 

 

 

∆ραστηριότητα  

Ακούµε µουσική από το CD  Οι Μουσικές του Κόσµου . Νότια Ασία – Ινδία. 
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