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Διαφορετικότητα Ρατσισμός 
και Περιθωριοποίηση



Δομή Εργαστηρίου

Παρουσίαση

 Τι εννοούμε με τις έννοιες διαφορετικότητα, 
ρατσισμός, περιθωριοποίηση.

 Η σημαντικότητα του θέματος για την εκπαίδευση 
στην Κύπρο.

 Τεχνικές πρόληψης/ παρέμβασης

 Επεξεργασία σεναρίων /μελέτες περιπτώσεων



Διαφορετικότητα 

Η διαφορετικότητα ενυπάρχει στους ανθρώπους λόγω 
των πιο κάτω χαρακτηριστικών:

 την ‘φυλή’, εθνικότητα, πολιτισμό,

 το φύλο ,

 το σεξουαλικό προσανατολισμό ,

 τη γλώσσα,

 τη θρησκεία ,

 τις πνευματικές και σωματικές ικανότητες,

 το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο (Ainscow,1998)



Διαφορετικότητα  Ρατσισμός
περιθωριοποίηση

 Ρατσισμός η διαδικασία περιθωριοποίησης, 
αποκλεισμού και διάκρισης σε βάρος όσων 
θεωρούνται ότι είναι “διαφορετικοί” από μας.

 Όταν σε μια ‘φυλή’ ενυπάρχει η πεποίθηση ότι αυτή 
διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία την 
κατατάσσουν ως ανώτερη από άλλες φυλές.

Ρατσισμό δέχονται συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.



Περιθωριοποίηση

 Είναι μια πράξη κατά την οποία κάποιος βγαίνει από 
την ενεργό δράση και δεν του επιτρέπεται να κινηθεί 
στο επίκεντρο της δραστηριότητας μέσα στο 
κοινωνικό σύνολο (Αγγελίδης, 2007).

 Είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί 
περιθωριοποιείται ακαδημαϊκά (σε σχέση με τη 
διδασκαλία, τη συμμετοχή στην τάξη και το Α.Π.) ή 
κοινωνικά (σε σχέση με τις φιλίες που αναπτύσσει 
και γενικά με τις σχέσεις που έχει με τα άλλα παιδιά) 
(Αγγελίδης,2015,Μέσσιου,2006).



Γιατί είναι σημαντικό θέμα για την 
εκπαίδευση

Οι μαθητές των σχολείων δεν 
αντιπροσωπεύουν πλέον  

κοινωνικά,

γλωσσικά και

πολιτιστικά ομοιογενή πληθυσμό 
(Δαμανάκης, 2004).



Ευρώπη



Κύπρος



 Οι πέντε πρώτες χώρες από τις οποίες προέρχονται 
οι άλλες χώρες*μαθητές στα ∆ημοτικά σχολεία είναι: 
Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο 
και Συρία. 

 Αντίστοιχα, οι πέντε πρώτες χώρες από τις οποίες 
προέρχονται  μαθητές από άλλες χώρες στα 
Νηπιαγωγεία διαφοροποιείται ως ακολούθως: 
Γεωργία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Συρία.

 Αλλοδαποί/αλλόγλωσσοι/εθνικές μειονότητες/μη 
ομοεθνείς/ξένοι υπήκοοι/μετανάστες



Τάξεις μικτής ικανότητας:

 Διαφορετικές ικανότητες/δεξιότητες

 Διαφορετικά ταλέντα

 Διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας

 Διαφορετικό στυλ μάθησης (Tomlinson,2014)



Πεποιθήσεις απέναντι στη διαφορετικότητα

Κοινωνικό μοντέλοΚοινωνικό μοντέλο Ελειμματικό/αφομοιωτικό 
μοντέλο
Ελειμματικό/αφομοιωτικό 
μοντέλο

 Τα προβλήματα είναι 
κοινωνικά και όχι ατομικά.

 Τα προβλήματα πηγάζουν από 
τις ελλείψεις εκ μέρους των 
σχολικών διαδικασιών και όχι 
από τα χαρακτηριστικά του 
ατόμου.

 Εξηγεί τις εκπαιδευτικές 
δυσκολίες σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά του κάθε 
μαθητή και όχι από τη 
διαδικασία του σχολείου.

 Θεωρούν ορισμένους μαθητές 
ότι λόγω των χαρακτηριστικών 
τους δεν μπορεί να αναμένεται 
ότι θα μάθουν και θα 
συμπεριληφθούν.

 Χρεώνει το πρόβλημα της 
σχολικής αποτυχίας στο 
μαθητή.

 Στοχεύει στην αφομοίωση



Ενδιάμεση άποψη (Μittler, 2000)

 Τα δυο μοντέλα διαφέρουν σημαντικά.

 Όμως η απόρριψη ύπαρξης σημαντικών 
εκπαιδευτικών διαφορών δεν σημαίνει ότι αυτές 
σταματούν να υπάρχουν.

 Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα χαρακτηριστικά 
του ατόμου χωρίς να κατηγορούμε τα παιδιά για 
αυτά.

 Άρα μπορούν να συντηρηθούν με τρόπους που να 
συμπεριλαμβάνουν παρά να αποκλείουν τόσο στη 
μαθησιακή διαδικασία όσο και στις κοινωνίες των 
σχολείων.



Περιλαμβάνει αλλαγές στο 
περιεχόμενο και τις δομές

 ‘Ένταξη’ μοντέλο αφομοίωσης (Ainscow 1995).

 Προσπαθεί να αλλάξει το μαθητή για να ταιριάξει 
σε ένα σύστημα που δεν αλλάζει.

 Συμπερίληψη αφορά μια ριζοσπαστική σειρά 
αλλαγών μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία 
αναδιαμορφώνονται προκειμένου να μειωθούν τα 
εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή όλων των 
παιδιών



Υποχρέωση

 Ηθική

 Νομική



Ηθική Υποχρέωση

 Εθνογραφικές μελέτες υποδεικνύουν ότι το 
Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθεί 
πρακτικές αφομοίωσης των παιδιών που 
προέρχονται από άλλες χώρες (Angelides, Stylianou 
& Leigh, 2003˙ Angelides, Stylianou & Leigh, 2004˙ 
Panayiotopoulos & Nikolaidou, 2007).

 Τα κυπριακά σχολεία λειτουργούν ως μια «χύτρα 
αφομοίωσης» του διαφορετικού, το οποίο 
περιθωριοποιείται καθώς παρουσιάζεται ως εμπόδιο 
της εύρυθμης λειτουργίας τους (Αγγελίδη και 
Στυλιανού, 2005). 



Ηθική Υποχρέωση

 Αριθμός ερευνών στο κυπριακό εκπαιδευτικό 
σύστημα τα τελευταία χρόνια έχουν αναγνωρίσει 
πολλαπλές λειτουργίες του ρατσισμού στη σχολική 
καθημερινότητα, τονίζοντας την ανάγκη για 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
διαφορετικότητας και ρατσισμού, αλλά και την 
ανάγκη δημιουργίας και εφαρμογής πολιτικής κατά 
του ρατσισμού σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης    
( Ζεμπύλας, 2010 , Θεοδώρου 2008 ).



Hθική Υποχρέωση



Ηθική Υποχρέωση



Νομική  ΥποχρέωσηΕCRI

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού

και της Μισαλλοδοξίας (ECRI)

 Θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης

 Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο παρακολούθησης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδικευμένο σε 
ζητήματα που αφορούν το ρατσισμό και τη 
μισαλλοδοξία

 .



ECRI

«Μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, καταπολεμηθεί ο ρατσισμός και οι 
ρατσιστικές διακρίσεις στο σχολείο. Χρειάζεται να δημιουργηθεί:

Α. Mόνιμη πολιτική, που να περιλαμβάνει τη σύσταση ενός συστήματος 
παρακολούθησης ρατσιστικών περιστατικών,

Β.Επιβολή αυστηρών και ανάλογων κυρώσεων
Γ. Υιοθέτηση ενός Κώδικα Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού και των 

ρατσιστικών περιστατικών. 
Δ. Eπιμορφωθεί όλο το διδακτικό προσωπικό, ώστε να εργάζεται σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των 
μαθητών με διαφορετικά υπόβαθρα και να ενημερώνεται για θέματα 
ρατσισμού, ρατσιστικών διακρίσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των σχετικών νόμων.

Ε. Σκοπός είναι το διδακτικό προσωπικό να εμποδίζει άμεσες ή έμμεσες 
εκδηλώσεις ρατσισμού και ρατσιστικών διακρίσεων στα σχολεία, 
αντιδρώντας έγκαιρα και αποτελεσματικά».



Στόχος YΠΠ

 "Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, 
στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής μίσους του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

 Όλοι όσοι εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία καλούνται να 
ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν στερεότυπα, προκαταλήψεις και 
αρνητικές συμπεριφορές και

 να καλλιεργήσουν τις αξίες του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης και 
της αλληλοκατανόησης, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν 
στάσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αποδέχονται 
το διαφορετικό, να είναι κοινωνικά συνειδητοποιημένοι και ευαίσθητοι 
πολίτες και να οικοδομούν κοινωνίες στις οποίες όλοι έχουν απολαβές, 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές.





Διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχει επικυρώσει η Κύπρος,

 «Η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των 
Εθνικών Μειονοτήτων»

 «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

 την Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης 
CM/Rec(2010)5 από την Επιτροπή Υπουργών προς 
τα κράτη-μέλη,

 τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
βίας κατά των Γυναικών,

 και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.



Τρόποι πρόληψης και παρέμβασης 

Μάκρο-
επίπεδο

Μεσο-
επίπεδο

Μικρο-
επίπεδο

• Κράτος 

• Θεσμικές δομές

• Σχολείο

• Τάξη

• Μαθησιακά

• Διδακτικές 
προσεγγίσεις

• Κοινωνικά

• Τεχνικές



Μικρο-επίπεδο τάξης
Διδασκαλία και μάθηση

Πρακτικές που συνδέονται με τις διδακτικές 
προσεγγίσεις

• Διαφοροποίηση ύλης και στόχων

• Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση.

• Χρήση νέων τεχνολογιών

• Ο συνεργατικός προγραμματισμός και δράση

• Ανάπτυξη συνεργασιών

• Άτυπα περιβάλλοντα μάθησης



Τεχνικές

Τεχνικές που έχουν αντίκτυπο στην διαχείριση 
της διαφορετικότητας σε κοινωνικό επίπεδο



Τεχνικές εντοπισμού παιδιών που πιθανόν να βιώνουν περιθωριοποίηση

 Α. Το κοινωνιόγραμμα της τάξης

 Τα κοινωνιογράμματα είναι οπτικές 
αναπαραστάσεις των σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά.

 Τα παιδιά παρουσιάζονται ως σημεία και οι μεταξύ 
τους σχέσεις ως βέλη

 Συμμαθητές τους με τους οποίους θα ήθελαν να 
εργαστούν μαζί στην τάξη και τρεις με τους οποίους 
θα ήθελαν να παίξουν μαζί τους το διάλειμμα.



Κοινωνιόγραμμα



Παράδειγμα μετά από συζήτηση σχετικά με το 
κοινωνιόγραμμα

 Νόρμα/πρότυπο κάθε εξαίρεση θεωρείται ότι 
διαφέρει από τη νόρμα και ως εκ τούτου, αποτελεί 
αντικείμενο εξέτασης ή / και αμφισβήτησης από τα 
άλλα παιδιά.

 Η νόρμα αυτή βρέθηκε να σχετίζεται με την επίδοση 
στο σχολείο, την  εθνικότητα, τη γλώσσα που 
ομιλείται από το παιδί, και το χαρακτηρισμό ενός 
μαθητή ως παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



Συνομιλία γύρω από το σχέδιο 

Θέμα:

 Πώς περνώ το διάλειμμα στο σχολείο;





 Δασκάλα: Τι κάνουν αυτά τα κορίτσια;

 Μ: Αυτό το κορίτσι παίζει με τον ήλιο

 Δασκάλα: Παίζει και η φίλη της με τον ήλιο;

 Μ: Όχι, αυτή είναι η Μαρία που είναι μακριά στην Ελλάδα. 
Μόνο αυτό το κορίτσι παίζει με τον ήλιο που είναι ο φίλος 
της .

 Δ: Αυτό το κορίτσι παίζει και με άλλους φίλους της;

 Μ: Όχι, δεν έχει άλλους φίλους, παίζει μόνο με τον ήλιο.

 Δ: Γιατί δεν έχει άλλους φίλους;

 Μ: Επειδή οι φίλοι της είναι στην Ελλάδα.



Μήνυμα στην μπουκάλα

 Τα παιδιά μπορούν να γράψουν μηνύματα που θα 
σταλούν σε ένα άλλο πλανήτη λέγοντας τι θα ήθελαν 
να αλλάξουν στο σχολείο τους, αν μπορούσαν να 
αλλάξουν κάτι με το οποίο δεν ήταν ικανοποιημένοι.

 Το μήνυμα αυτό στη συνέχεια μπορούν να το 
τυλίξουν και να το βάλουν σε μια πλαστική 
μπουκάλα.

 Για πιο μεγάλα παιδιά κουτί παραπόνων και κουτί 
εισηγήσεων.









 Κατάλογος τάξης

 Κοινωνιόγραμμα για εντοπισμό του μαθητή/τριας 
που βιώνει περιθωριοποίηση.

 Σχέδιο, ερωτηματολόγιο, το μήνυμα και τη συνομιλία 
με τον/την εκπαιδευτικό

 Απάντηση έρωτηματολογίου.



Παρεμβάσεις



1. Παρουσίαση πραγματικών γεγονότων ως 
σενάριο/Δραματοποίηση

Η Λίνα πηγαίνει στην Α  τάξη. Είναι αρκετά καλή μαθήτρια 
και της αρέσει πολύ να παίζει με τα άλλα παιδιά στην αυλή. 
Επειδή όμως δεν μιλά καλά ελληνικά δεν μπορεί να 
εξηγήσει στα άλλα παιδιά ότι θέλει να παίξει μαζί τους.  
Εδώ και λίγο καιρό προσπαθεί να τους το δείξει μιλώντας 
τους στα ρώσικα. Τα παιδιά γελούν και την κοροϊδεύουν 
συνεχώς στο διάλειμμα. Της έβγαλαν μάλιστα και 
παρατσούκλι, και όποτε την βλέπουν την φωνάζουν με 
αυτό.

 Πώς νομίζετε ότι νιώθει η Λίνα;

 Τι συμβουλές θα δίνατε στην Λίνα για τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να αντιδράσει;

 Τι θα λέγατε στα παιδιά για τη συμπεριφορά τους;



Ομάδες εστίασης σε κύκλο 1

 Νιώθω χαρά όταν....

 Νιώθω λύπη όταν...



Ομάδες εστίασης σε κύκλο 2

Ενίσχυση θετικής σκέψης και εικόνας 
των παιδιών απέναντι στους 
συμμαθητές τους

 Ειμαι καλός/η στο......

 Στο σχολείο μου αρέσει...



Ανώνυμα μηνύματα

 Κάρτες με τα αρνητικά μηνύματα

 Επεξεργασία με το διπλανό

 Πώς αισθάνεται το παιδί που γράφει αυτό το 
μήνυμα;

 Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά.



ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Κουλτούρα
-πεποιθήσεις,

-νόρμες
-αξίες
-στάσεις

-συμπεριφορές
 Πολιτική
-Αναλυτικό πρόγραμμα

-Βιβλία
-Ωρολόγιο πρόγραμμα
 Πρακτικές

-Διδακτικές προσεγγίσεις
-Επιμόρφωση/Συνεργασία



Συνοψίζοντας...

 Η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως πηγή 
μάθησης* και όχι ως ένα πρόβλημα που πρέπει να 
επιλυθεί.

 Εμπλουτισμός, Αναμόρφωση, Βελτίωση.


