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Με τη συνεργασία:



Διαπολιτισμικότητα

 Κριτικός στοχασμός πάνω  στις πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές                  
και αξιολόγηση των καθημερινών μοτίβων αντίληψης και συμπεριφοράς, 
προκειμένου να αναπτυχθεί μεγαλύτερη αυτογνωσία 

 «Ανοιχτότητα»(openness) απέναντι σε άλλους πολιτισμούς                     
(πολιτιστική ετερότητα) και στους άλλους ανθρώπους,                                                   
η αλληλεπίδραση  και η συνεργασία  για την επίτευξη κοινών στόχων 
(Γκόβαρης, 2011)

Η αρμονική συνύπαρξη και η διαπολιτισμική κατανόηση                           
είναι θέμα αγωγής και πρέπει να μαθαίνεται από όλους τους μαθητές. 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση πρέπει  να διαχέεται  σε όλη την 
εκπαιδευτική διαδικασία  (όχι  διακριτό μάθημα ή μία ενότητα της 
πολιτικής αγωγής).                                                                                          

«

Για τη διαχείριση της ετερότητας  στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες, η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η πιο σύγχρονη παιδαγωγική 
πρόταση » (Neuner, 2012). 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Σεβασμός  και συμπερίληψη της ετερότητας
 Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, ενσυναίσθηση 
 Αλληλεγγύη - ίσες ευκαιρίες
 Αναγνώριση  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΣΤΟΧΟΙ
 Διαμόρφωση «ανοικτής» διαπολιτισμικής ταυτότητας 
 Αυτονομία:  ανάπτυξη   ικανοτήτων ερμηνείας και «μετάφρασης» 

διαφορετικών αντιλήψεων 
 Αποδυνάμωση από τις προκαταλήψεις και τις αναπαραστάσεις / τα 

στερεότυπα
 Κριτική προσέγγιση της ιστορίας: «να μάθουμε να θεωρούμε εθνικό 

ό,τι είναι αληθινό» (Δ.Σολωμός)



ΓΝΩΣΗ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Η παρεχόμενη γνώση (να)ανταποκρίνεται στη βιωμένη 
πραγματικότητα των μαθητών και των καιρών

 Σχεδιασμός μαθημάτων ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους τους 
μαθητές,  τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τις 
προσδοκίες τους «Culturally Responsive Pedagogy»,
Συμπεριληπτική παιδαγωγική

 Αναγνώριση και αξιοποίηση του πολιτισμικού και γλωσσικού 
κεφαλαίου «Funds of Knowledge (Moll, 2002) των μαθητών 
ως πόρο και πηγή εμπλουτισμού και  οικοδόμηση πάνω σε 
αυτό (scaffolding)



Εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ως προς 
το  μαθησιακό περιβάλλον, το περιεχόμενο και τη 

διαδικασία, για τη διασφάλιση  ομαλής ενσωμάτωσης:

 Ευαισθησία στο πραγματικό επίπεδο – προφίλ των μαθητών

 Γέφυρες ανάμεσα στις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 
και τη γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν

 Ποικιλία τρόπων μάθησης



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  /ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος

 Εμπλοκή των μαθητών στη γνωστική διαδικασία μέσω 
του διαλόγου και της συνεργασίας. 

Σημασία της εμπλοκής στην αυτοεκτίμηση                   
και της αυτοεκτίμησης στη δυνατότητα εμπλοκής.



ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ /
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Υπόθεση επαφής (contact hypothesis): «είναι δυνατός ο 
μετασχηματισμός των στερεοτύπων και η μείωση της
προκατάληψης, εφόσον εκπληρώνονται ορισμένες
προϋποθέσεις διομαδικής συνεργασίας και συνύπαρξης»

 Σχέση του δάσκαλου με τους μαθητές: αμοιβαία εκτίμηση και 
εμπιστοσύνη 

 Σχέσεις με τους συμμαθητές : συνεργατικές και φιλικές/ είναι 
ενταγμένοι στην ομάδα
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Πρακτική αξιοποίηση της «Δυναμικής της ομάδας» 
στρατηγικές διδασκαλίας που ευνοούν την αλληλεπίδραση 
Προσφέρει δυνατότητες αποδυνάμωσης των στερεότυπων 
και της αναγνώρισης του άλλου ως προσώπου μέσα από την 
επικοινωνία και την συνεργασία



ΔΙΑΛΟΓΟΣ
 Προυποθέσεις: Συμμετοχή των μαθητών στην 

επικοινωνιακή διαδικασία - ίδιες ευκαιρίες 
συμμετοχής στο διάλογο

 Ίδια δικαιώματα στην παρουσίαση των θέσεων 
(να μην  υπάρχουν γνώμες που βρίσκονται στο 
απυρόβλητο)

 Ευκαιρίες επεξεργασίας των βιωμάτων τους.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Γνωστική και συναισθηματική τοποθέτηση του 

«εγώ» στη θέση του άλλου. Επιτρέπει την 
καλύτερη κατανόηση, τη βιωματική αποδόμηση 
των αναπαραστάσεων και την αλλαγή των 
στάσεων και συμπεριφορών



ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΝΑΖΗΤΩ ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΧΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ   
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ 
ΜΟΥ ΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ                                           
( Φ.ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ)

 Κατανόηση  των πηγών και των μορφών ρατσισμού
και στρατηγικές για την πρόληψη και αντιμετώπισή του

 Ευαισθητοποίηση: όλοι μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενα ρατσισμού ως νέοι, κορίτσια κ.λ.π

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων έκθεσης και υποστήριξης 
επιχειρημάτων. Οι διαφορετικές πεποιθήσεις γίνονται  
αντικείμενο  διερεύνησης  και επεξεργασίας 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων ανοχής αντιφάσεων (είναι 
συνυφασμένη με την ετοιμότητα μάθησης)/Αρχές για την 
επίλυση αντιπαραθέσεων και τη διαχείρηση των 
συγκρούσεων

 -Ανάδειξη κοινών σημείων /καλλιέργεια αλληλεγγύης



Η τάξη ως φόρουμ

 Η εξερεύνηση της ταυτότητας μέσω της αλληλεπίδρασης                 
μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές ιστορίες των μαθητών                      
να προωθήσει μια νέα αίσθηση του ανήκειν
Η τάξη γίνεται ένα «φόρουμ», μέσα στο οποίο οι πολιτισμικές 
ταυτότητες μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
από τους μαθητές όσο και τον εκπαιδευτικό Giroux, 1998)

 « (Τα θέματα) παίρνουν ουσία από αυτά που λένε και δημιουργείται μια σύνθεση, 

με ενθάρρυνση,  ώστε να εκφράσουν όλες αυτές τις συναισθηματικές εμπειρίες σε 
μια άνετη και φυσική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έχουν αυτήν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η μάθηση προέρχεται από αυτήν τη διαδικασία 
αλληλεπίδρασης»

 Αίσθημα ανήκειν και μετασχηματισμός: κλειδί για την ενεργό 
συμμετοχή και την σχολική επιτυχία (Καλαντζή, 2012)



Συμμετοχή ως  διαδρομή για την κατανόηση

Ο χορός, το τραγούδι και το δράμα ως «ενσωματώσεις»
(embodiment) του πολιτισμού: οι άνθρωποι «ζουν 
πολιτισμικά» , δεν «ζουν σε πολιτισμούς»

Βιωματική προσέγγιση / Artful Thinking - Δημιουργική 
Γραφή

 Συνδέσεις μεταξύ του σύγχρονου, του μακρινού και του 
τοπικού ή προσωπικού

 Βιωματική  εξερεύνηση της ταυτότητας/ Συν-κατασκευή 
εναλλακτικών επιλογών ταυτότητας (Cummins)



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθοριστικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
Η συμπεριφορά τους απέναντι στους μαθητές με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο και οι προσδοκίες τους  για αυτούς 
επηρεάζουν σημαντικά τη θετική σχέση και στάση  προς την 
εκπαίδευση και το σχολείο και την πρόοδό τους. 

 Θετική στάση: οι  μαθητές αισθάνονται αυτοπεποίθηση και 
ασφάλεια

 Η μη αναγνώριση της γλώσσας και του πολιτισμού των μαθητών   
απόρριψη της  ταυτότητάς τους → δυσκολίες στην ένταξη.

 Η αρνητική αλληλεπίδραση δημιουργεί ανασφάλεια, άγχος και 
οδηγεί στην έλλειψη κινήτρων και συμμετοχής για μάθηση.

Υψίστης σημασίας οι αντιλήψεις / κοινωνικές  αναπαραστάσεις 
και οι στάσεις των εκπαιδευτικών και η διαπολιτισμική τους 
ευαισθητοποίηση.





Αδυναμία σύνδεσης διαπολιτισμικής θεωρίας και
εκπαιδευτικής πρακτικής - ενώ διαθέτουν θεωρητικές
γνώσεις που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση,
δυσκολεύονται να τις εφαρμόσουν.

─ γνωρίζουν τα οφέλη της διγλωσσίας (χρήση της μητρικής
γλώσσας για λόγους επικοινωνίας, για την ενίσχυση της
ταυτότητας των μαθητών) αλλά δεν την αξιοποιούν μέσα
στην τάξη

─ θεωρούν την ύπαρξη μαθητών στην τάξη πολιτισμικό
εμπλουτισμό αλλά δεν αξιοποιούν στοιχεία από το
πολιτισμικό και το γλωσσικό τους υπόβαθρο.

─ Δεν υπάρχει θετική συσχέτιση των αντιλήψεων και των
πρακτικών με τον χρόνο διδακτικής εμπειρίας των
εκπαιδευτικών (;) Συσχέτιση με την εμπειρία σε τμήματα
υποδοχής, ευαισθητοποίηση απέναντι στους μαθητές.



•Πολιτισμική ευαισθητοποίηση: συναισθηματική διάσταση 
της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας διακρίνεται από 
• τη «διαπολιτισμική επίγνωση», τη γνωστική διάσταση 
• Και τη «διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα» 
τη συμπεριφορική διάσταση της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής 
ικανότητας: 
διαχείριση της αλληλεπίδρασης (interaction management), 
συμπεριφορική ευελιξία (behavioral flexibility), 
διαχείριση της ταυτότητας (identity management) 
και  καλλιέργεια σχέσεων (relationship cultivation).
Αυτοεκτίμηση, αναστοχαστικότητα, «ανοιχτότητα», 
ενσυναίσθηση και προσαρμοστικότητα



Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών επηρεάζονται από τις θεωρίες τους:
«θεωρίες δράσης»(Schön,D)

Πρακτική διάσταση – αφορά γνώσεις από τις οποίες αντλούν όταν 
διδάσκουν
Βασικές υποθέσεις και θεμελιώδεις πεποιθήσεις (σχετικά με τη 
γλώσσα, τον πολιτισμό, την παιδαγωγική) 
«Ρητές»(συνειδητές)

εν μέρει ασυνείδητες / «σιωπηρές» «θεωρίες σε χρήση» 
(Osterman & Kottkamp, 2004): πτυχές των θεωριών και γνώσεων 
που έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην πρακτική

Οι  θεωρίες των εκπαιδευτικών  είναι δυναμικές 



Ο ρόλος του αναστοχασμού

Ο αναστοχασμός επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να
διερευνήσουν  τις «θεωρίες» και τις  πρακτικές τους:

 Αποκαλύψουν  πλευρές της διδακτικής θεωρίας/ πράξης  
που, αλλιώς, παραμένουν κρυμμένες (σιωπηρές )

 Εξετάσουν τις αξίες και πεποιθήσεις  τους
 Κατανοήσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των μαθητών            

και τις ιδιαίτερες γλωσσικές και πολιτισμικές ανάγκες τους.                        
Με βάση αυτή την κατανόηση, να δημιουργήσουν 
προσαρμοσμένο υλικό και δραστηριότητες 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η παιδαγωγική γνώση κατασκευάζεται από εμπειρία, δράση και 

αναστοχασμό



ΕΙΔΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 In action: όταν συμβαίνει

 on action: στοχασμός πάνω στην πράξη

 for action: καθοδήγηση πράξης

 Κύκλος αναστοχασμού (Kolb)

ΕΠΙΠΕΔΑ

 Τεχνική / ορθολογική: επικεντρώνεται στις διαδικασίες 
και στη συμπεριφορά 
Εννοιολογική: θεωρία / λόγοι πίσω από την πράξη
Κριτική/ηθική - κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες



Ρόλος κριτικών επεισοδίων

 Όταν οι υπάρχουσες θεωρίες αντικρούονται από 

νέες εμπειρίες στην τάξη τότε οι εκπαιδευτικοί 
αντιμετωπίζουν «κρίσιμα περιστατικά»  

«διλήμματα». Brookfield, S. (1990)
 οδηγούνται στην αμφισβήτηση προηγούμενων 
υποθέσεων μέσα από προβλήματα -τα οποία δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν με την προηγούμενη 
εκπαίδευση ή εμπειρία

 Αυτές οι εμπειρίες λειτουργούν ως έναυσμα για την 
ανάπτυξη στοχαστικής διερεύνησης



ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 Απευθύνεται στο  γνωστικό πεδίο: Έχει τη μορφή παρουσίασης 
και παρέχει πληροφορίες (έχει μικρή αποτελεσματικότητα)

 Δίνει έμφαση στην ισότητα και στη δικαιοσύνη ως                      
ανθρώπινα δικαιώματα

 Απευθύνεται στο ηθικό επίπεδο: Αποβλέπει  στην αλλαγή 
στάσεων, νοοτροπιών και συμπεριφορών / ευαισθητοποίηση

 Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση (βιωματική 
πρσέγγιση): ετερότητα ως εμπλουτισμός /έμφαση  στα κοινά 
χαρακτηριστικά

 Κριτική προσέγγιση της συγκρότησης των συλλογικών 
ταυτοτήτων και του ρόλου  τους ως αξιολογικών συστημάτων 
Αποδόμηση της στατικής θεώρησης των εθνο πολιτισμικών 
ομάδων - «υβριδικότητα»: η εκλεκτική επιλογή πόρων που 
προέρχονται από πολλούς πολιτισμούς 





Επιμόρφωση στην Αναστοχαστική προσέγγιση
Μέσα-εργαλεία: Συζήτηση σε ομάδες
Παρατήρηση στην τάξη: Αυτοπαρατήρηση /
Κριτικός φίλος 
Ημερολόγιο / Portfolio

 Μέσα από αυτές τις διαδικασίες αρθρώνουν τις «προσωπικές 
θεωρίες» τους και ανασυνθέτουν τις διδακτικές εμπειρίες. 

 Για να μπορέσουν να  επιτευχθούν βαθύτερα επίπεδα στοχασμού  
όχι άκριτη αποδοχή των απόψεων (navel gazing ). Απαραίτητη η 
ανατροφοδοτηση από άλλες πηγές: άλλες παρατηρήσεις, έρευνες, 
βιβλιογραφία.

 Η αλλαγή δεν είναι εύκολη: το περιβάλλον πρέπει να είναι ασφαλές 
και υποστηρικτικό. 

Χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθούν ικανότητες αναστοχασμού
λόγω της τάσης απλοποίησης της πολυπλοκότητας μιας 
κατάστασης και της αποδοχής προφανών λύσεων.                                                                                 



 Συνεργατική μορφή  επιμόρφωσης - ευκαιρίες για 
ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών

 Αποκάλυψη  των «σιωπηρών» θεωριών-
Αναστοχαστική αυτογνωσία

 Σύνθεση και Δημιουργία νέων  αντιλήψεων 

 Ανάπτυξη πρακτικών και συνεκτική  αφήγηση της 
ανάπτυξής τους


