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Οι ιδιότητες του ενεργού πολίτη προσλαμβάνουν 
ιδιαίτερο νόημα στο πλαίσιο της παγκοσμιότητας 
που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Ο κόσμος μοιάζει 
σήμερα με ένα χωριό. Ως άτομα και ως κοινωνικό 
σύνολο βιώνουμε αυτή την παγκοσμιότητα με κύρια 
γνωρίσματα την αμοιβαιότητα, την αλληλεπίδραση 
και την αλληλεξάρτηση, τη διεθνοποίηση στους τομείς 
της οικονομίας, της τεχνολογίας, της επιστήμης, της 
ανάπτυξης μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
τη διασπορά των πολιτισμικών στοιχείων και την 
ενίσχυση της κινητικότητας των ανθρώπων. Δεν είναι 
υπερβολή να πούμε ότι ο άνθρωπος ζει σήμερα σε μια 
οικουμενική κοινότητα και ότι δέχεται τα αποτελέσματα 
μιας παγκόσμιας πολιτισμικής ώσμωσης, η οποία 
διαμορφώνει αναλόγως τη ζωή του.

Η παγκοσμιότητα προσδίδει στον τόπο μας μια 
ξεχωριστή οντότητα. Η Κύπρος ήταν πάντοτε γέφυρα 
ηπείρων και σταυροδρόμι λαών. Αυτό ισχύει πολύ 

περισσότερο σήμερα. Οι υπεράκτιες εταιρείες ανθούν 
στον τόπο μας. Ο ξένος εργατικός πληθυσμός αυξάνεται 
με γοργούς ρυθμούς. Οι πολιτικοί πρόσφυγες έχουν 
την Κύπρο ως πρώτη προτίμηση. Βιώνουμε σήμερα 
ως Κύπριοι ένα πολιτισμικό πλουραλισμό και μια 
πολυεθνική προοπτική. Οι μαθητές άλλων εθνοτήτων 
αυξήθηκαν πρόσφατα κατακόρυφα τόσο στην 
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Κατά το σχολικό έτος 2008-2009, ένας (1) στους 
έντεκα (11) μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ήταν αλλοεθνής. Με σκηνικό τα παραπάνω δεδομένα, 
η πρακτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι 
περισσότερο από επιθυμητή.
Ποιοι μπορεί να είναι οι σκοποί της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και πως μπορεί να διαμορφωθεί η 
παιδαγωγική πρακτική μας; Πρώτα και κύρια είναι η 
προώθηση βασικών ικανοτήτων για αποτελεσματική
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Η Έδρα UNESCO, που ιδρύθηκε και λειτουργεί 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το 2005, έχει ως 
αντικείμενο μελέτης την πολιτισμική ετερότητα και 
το διαπολιτισμικό διάλογο για έναν πολιτισμό ειρήνης. 
Σκοπός της Έδρας, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της 
Συμφωνίας, είναι «η προώθηση ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 
έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στον 
τομέα της πολιτισμικής διαφορετικότητας και του 
πολιτισμικού διαλόγου για έναν πολιτισμό ειρήνης, 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο». Με αυτό το 
υπέροχο τρίπτυχο Πολιτισμική Διαφορετικότητα, 
Διαπολιτισμικός Διάλογος και Πολιτισμός 
Ειρήνης το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βεβαιώνει την 
έντονη και ποιοτική παρουσία του στα πολιτιστικά 
δρώμενα της Κύπρου.

Η Πολιτισμική Διαφορετικότητα συνιστά 
-σύμφωνα- με τον πρώην Γενικό Διευθυντή της 
UNESCO Koichiro Matsura- το μεγάλο πολιτισμό του 
πλανήτη και είναι τόσο αναγκαία για το ανθρώπινο 
γένος, όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση. Έίναι 
αλήθεια πως κάθε πολιτισμός έχει τις δικές του ρίζες, 
τις δικές του καταβολές και δεν αναπτύσσεται παρά 
μέσα από την επαφή του με άλλους πολιτισμούς. 
Αναγνωρίζοντας την πολιτισμική ετερότητα, 
αναγνωρίζουμε, δικαίως, το αναφαίρετο δικαίωμα 
κάθε ατόμου –ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα του 
δέρματος ή κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο- να 
αποφασίζει και να διαχειρίζεται την υπόθεση της 
πολιτισμικής του ολοκλήρωσης. Ένας αληθινός 
Διαπολιτισμικός Διάλογος είναι για το λόγο αυτό 
αναγκαίος και απαραίτητος, μέσα από τον οποίο να 
διαφυλάσσεται και να προωθείται το πολυδύναμο 
της παγκόσμιας πολιτισμικής μας κληρονομιάς, 
που βασίζεται στη διαφορετικότητα, γιατί –όπως 
υπογραμμίζει ο άλλοτε Γενικός Διευθυντής της UNES-
CO Federico Mayor- η διαφορετικότητα είναι η ουσία 
της δημοκρατίας, η ομοιομορφία είναι φτώχεια, ενώ, 
αντίθετα, η διαφορά είναι ο πραγματικός πλούτος του 
πλανήτη.

Κατά την 31η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, 
υιοθετήθηκε και υπογράφηκε από τις χώρες μέλη 
του Οργανισμού το βασικό θεσμικό κείμενο της 
«Παγκόσμιας Διακήρυξης για την Πολιτισμική 
Έτερότητα», που προωθεί το ανθρώπινο δικαίωμα 
στη «διαφορά» και στοχεύει στο να καταστήσει το 
διάλογο μεταξύ πολιτισμών, θρησκειών, γλωσσών 
και ιστορικών παραδόσεων κυρίαρχο μέσο για την 
εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο. Με τη διακήρυξη 
της πολιτισμικής ετερότητας συνδέονται και άλλες 
συμβάσεις της UNESCO, ανάμεσα στις οποίες 
ξεχωρίζει η σύμβαση για την «Άυλη Πολιτισμική 
Κληρονομιά» (2003) καθώς και εκείνη για την 

προστασία και προώθηση της «Διαφορετικότητας 
των Πολιτισμικών Έκφράσεων» (2005), οι οποίες 
συμπληρώνουν, με άριστο τρόπο, τη σύμβαση 
του 1972 για την προστασία της «Παγκόσμιας 
Πολιτισμικής και Φυσικής Κληρονομιάς».

Μέσα από τα εν λόγω κείμενα, και πάνω στη βάση 
πολιτισμικών αξιών, αναδεικνύεται ότι η Πολιτισμική 
Διαφορετικότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη 
για την αειφόρο ανάπτυξη και αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της 
φτώχειας. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την πείνα στον 
κόσμο και να μιλάμε για σύγκρουση πολιτισμών. 
Πρέπει, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του πολιτισμού, του 
παγκόσμιου πολιτισμού, στην ανάδειξη της αειφόρου 
ανάπτυξης και στην εδραίωση της ειρήνης. Μόνο με 
απόλυτο σεβασμό στους διαφορετικούς πολιτισμούς 
του πλανήτη θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην, 
ιδιαίτερα αναγκαία για τους δύσκολους καιρούς που 
περνάμε, «ηθική της ανθρωπότητας».

Με απόφασή της, επίσης, η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Έθνών ανακήρυξε το έτος 2000 «Διεθνές 
Έτος για τον πολιτισμό Έιρήνης». Αν υιοθετήσουμε 
τον ορισμό της UNESCO, θα λέγαμε πως Πολιτισμός 
Ειρήνης είναι ένα σύνολο από αξίες, στάσεις και 
συμπεριφορές, που εκφράζουν την αγάπη για τη ζωή, 
τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του, το σεβασμό 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την απόρριψη όλων 
των μορφών βίας και τη προσήλωση στις αρχές της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της 
ανεκτικότητας και της κατανόησης ανάμεσα σε λαούς, 
σε ομάδες ατόμων ή σε άτομα. Μια πιο ελεύθερη 
απόδοση του όρου «Πολιτισμός Έιρήνης» - σύμφωνα 
με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Έθνών Kofi Annan- σηματοδοτεί την 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, 
την προστασία του περιβάλλοντος, τον αφοπλισμό, 
το σεβασμό των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και 
των μεγάλων διαχρονικών αξιών, που διέπουν την 
ανθρώπινη φύση.

Το 1998 τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν την δεκαετία 
«2001-2010 ως Διεθνή Δεκαετία ενός Πολιτισμού 
Έιρήνης και μη Βίας για τα παιδιά του κόσμου». 
Κύριος στόχος της UNESCO υπήρξε η δημιουργία 
ενός Παγκόσμιου Δικτύου «Πολιτισμού Έιρήνης», 
το οποίο επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και να 
κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, σε εθνικό, διεθνές 
και παγκόσμιο επίπεδο. Το κίνημα «Για Έναν 
Πολιτισμό Ειρήνης» μπορεί να θεωρηθεί ως 
μια μεγάλη διαδικασία συνεργασίας ανάμεσα σε 
άτομα, σε μικρές ή μεγάλες κοινότητες, σε χώρες, 
σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές Οργανώσεις, 
των οποίων τις προσπάθειες συντόνισαν και 

Η ΕΔΡΑ UNESCO ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γιώργος Μαυροειδής 
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Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα σημαδεύτηκε 
από τεράστιες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία 
και τη συνεχή ροή πληθυσμών προς μεγάλα αστικά 
κέντρα που μετατρέπονται πλέον σε διεθνείς πόλεις 
[global cities] (Cohen 1997). Όπως περιγράφει ο 
Cohen, η εποχή της παγκοσμιοποίησης [era of glo-
balization] στην οποία ζούμε τώρα προσφέρει στα 
άτομα ή σε κοινωνικά σύνολα τη δυνατότητα να 
διατηρούν δεσμούς «έξω και πέρα από τα όρια του 
έθνους-κράτους» (σ. 174), και ως εκ τούτου έξω 
και πέρα από συγκεκριμένα γεωγραφικά σύνορα. 
Κατά συνέπεια, επίθετα όπως «πολυπολιτισμικός» 
ή «πολυεθνικός», χρησιμοποιούνται τώρα ολοένα 
και περισσότερο, αμφισβητώντας παραδοσιακούς 
ορισμούς της εθνικότητας εντός συγκεκριμένων 
γεωγραφικών ορίων.

Η νέα αυτή πραγματικότητα αποτελεί μια 
πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε χώρες 
που η πληθυσμιακή τους σύσταση έχει αλλάξει 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες ή χρόνια, με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες να πρωτοστατούν στη 
διαμόρφωση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 
[multicultural education]1. Βασικά αιτήματα του 
εκπαιδευτικού αυτού κινήματος, που γρήγορα 
μεταφέρθηκε και στην Έυρώπη (και κυρίως το 
Ηνωμένο Βασίλειο), υπήρξαν η διαπραγμάτευση 
και αναδιαμόρφωση των εθνικών ταυτοτήτων (π.χ. 
ποιος είναι Αμερικανός, Βρεττανός, κ.λπ.) αλλά 
και η εκπαίδευση και καθοδήγηση των παιδιών 
ώστε να μπορούν να γίνουν πολίτες ικανοί να 
λειτουργήσουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 
σεβόμενοι τη διαφορετικότητα (Banks 2002˙ May 
1998). Υπάρχουν διάφορες σχολές και μοντέλα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με διαφορετικούς 
σκοπούς και επιδιώξεις˙ όλα όμως φαίνεται να 
συγκλίνουν προς κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες 
μπορούν σύμφωνα με τους Banks & Banks (1995: xi) 
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 yΗ δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών 
εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως 
των ομάδων που μπορεί να ανήκουν (φυλετικές, 
εθνικές και κοινωνικές κατηγορίες, ή πολιτιστικές 
ομάδες).

 yΗ ανάπτυξη και καλλιέργεια των απαραίτητων 
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε 
οι μαθητές να μπορούν να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά σε μια πλουραλιστική δημοκρατική 
κοινωνία˙ και έτσι ώστε

 yΟι μαθητές να μπορούν «να αλληλεπιδρούν, 
να διαπραγματεύονται, και να επικοινωνούν με 
τους λαούς από διαφορετικές ομάδες, με στόχο τη 
δημιουργία ενός πολίτη και μιας ηθικής κοινότητας 
που λειτουργεί για το κοινό καλό».

Περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα (δεύτερο μισό 
του 20ου αιώνα) καθιερώθηκαν ως επιστημονικός 
κλάδος και οι σπουδές για την ειρήνη [peace  stud-
ies], από όπου εξελίχτηκε στη συνέχεια και ο κλάδος 
της εκπαίδευσης για την ειρήνη [peace education]. 
Παρόλο που διδαχές για την ειρήνη ενυπήρχαν ήδη 
από τα αρχαία χρόνια σε πολλά θρησκευτικά κείμενα 
–π.χ. Βουδιστικά κείμενα, Χριστιανικά κ.λπ.- μετά 
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και υπό την απειλή 
μιας μελλοντικής πυρηνικής καταστροφής, οι Albert 
Einstein και Bertrand Russell υπέγραψαν μαζί με 
άλλους ακαδημαϊκούς το 1955 ένα μανιφέστο που 
καθιέρωνε την ειρήνη ως επιστήμη (Harris, 2008). Τις 
επόμενες δεκαετίες, και παράλληλα με την ανάπτυξη 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η εκπαίδευση 
για την ειρήνη αναπτύχθηκε σε πολλές χώρες του 
κόσμου με στόχο κυρίως την αποφυγή της βίας και 
την καλλιέργεια στάσεων όπως η ενσυναίσθηση, η 
πολυπρισματικότητα και η κριτική σκέψη (Bar-
Tal, 2004˙ Galtung, 1996˙ Synott, 2005). Όπως εξηγεί 
ο Τσιάκαλος (2005: 73).

Σοβαρή ενασχόληση με το θέμα εκπαίδευση για 
την ειρήνη σημαίνει ενασχόληση με συγκεκριμένα 
φαινόμενα στο άμεσο περιβάλλον μας –φαινόμενα 
πολέμου, ρατσισμού και διακρίσεων, αποδοχής και 
επιβολής της βίας ως μέσου επίλυσης πολιτικών 
και κοινωνικών προβλημάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως φαίνεται και από το 
πιο πάνω απόσπασμα, η εκπαίδευση για την ειρήνη 
ταυτίστηκε με την αντιρατσιστική εκπαίδευση, 
την εκπαίδευση για την δημοκρατική πολιτότητα, 
την εκπαίδευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ., 
περιοχές που αποτελούν και το βασικό κορμό της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Γενικά, οι μελετητές 
που ασχολούνται με την εκπαίδευση για την ειρήνη 
υποστηρίζουν πως:

 yΈχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει τόσο σε 
ατομικό επίπεδο όσο και στο κοινωνικό καλό,

 yΜπορεί να δημιουργήσει μια σχολική κουλτούρα 
που θα βοηθά τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις 
διαφόρων ειδών διαμάχες με τις οποίες μπορεί να 
βρεθούν αντιμέτωποι τόσο στην καθημερινή τους 
ζωή όσο και στην κοινωνία,

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωνσταντίνα Χαραλάμπους 
ΣΕΠ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

1. Στον ευρωπαϊκό χώρο έχει επικρατήσει ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση». Οι Χαραλάμπους και Παπαμιχαήλ (2008) 
περιγράφουν τη διαφορά των δύο όρων ως εξής: «η πολυπολιτισμικότητα» είναι όρος περιγραφικός, περιγράφει μια δεδομένη κοινωνική 
πραγματικότητα, το «πως είναι». Αντίθετα, υποστηρίζεται πως το πρόθεμα «δια-» παραπέμπει σε διαδικασίες διάδρασης ανάμεσα στις 
διάφορες πολιτισμικές ομάδες, και παράλληλα, προσδίδει μια κανονιστική διάσταση, το «πως θα πρέπει να είναι»,, δηλαδή την ανάγκη 
για αλληλεπίδραση και αμοιβαία συνεργασία (σσ. 465-466).
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 yΜια τέτοια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική 
σε περιοχές που έχουν υποφέρει από βίαιες 
συγκρούσεις.

Η Κύπρος έχει ένα αιματηρό παρελθόν 
συγκρούσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, με αποκορύφωμα την 
Τουρκική εισβολή του 1974. Το παρελθόν αυτό έχει 
αφήσει πίσω του τραύματα και στις δύο κοινότητες, 
τα οποία παραμένουν ανοικτά και δημιουργούν 
δυσκολίες στην οικοδόμηση της ειρηνικής συμβίωσης 
ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Από την άλλη, η μερική 
άρση των περιορισμών διακίνησης με το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων τον Απρίλιο του 2003 δημιούργησε 
μια νέα πραγματικότητα, κυρίως για τους νέους που, 
γεννημένοι μετά το 1974, δεν είχαν έρθει ποτέ τους 
σε επαφή με άτομα της άλλης κοινότητας. Έπιπλέον, 
τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει στην ετήσια 
έκθεσή του (2009) το Υπουργείο Παιδείας:

Η Κύπρος, πέρα από το σοβαρό πολιτικό της 
πρόβλημα, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο 
διαφόρων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων. Η 
κυπριακή κοινωνία, που μέχρι πρόσφατα ήταν μια 
σχετικά ομοιογενής κοινωνία με τον ελληνορθόδοξο 
πληθυσμό της, βιώνει τα τελευταία χρόνια τις 
συνέπειες της μαζικής έλευσης αλλοδαπών 
εργατών και ομογενών Ελληνοποντίων (σ. 76).

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επίσης πως το 2008-
2009 το ποσοστό των αλλόγλωσσων μαθητών στα 
ελληνοκυπριακά σχολεία άγγιζε το 9%. Σε μια τέτοια 
κατάσταση, και με δεδομένο το ότι προσβλέπουμε 
σε μια ειρηνική κοινωνία χωρίς βίαιες συγκρούσεις, 
η υιοθέτηση πρακτικών της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την 
ειρήνη προβάλλει επιτακτική. Ανταποκρινόμενο 
στις καινούριες ανάγκες της ελληνοκυπριακής 
εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
έχει υιοθετήσει (από το 2001) προγράμματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία ενώ τον 
Αύγουστο του 2008, σε εγκύκλιο που κυκλοφόρησε 
σε όλα τα σχολεία, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να 
καλλιεργήσουν κουλτούρα «ειρηνικής συμβίωσης» 
μεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Παρόλο 
όμως που οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
οι οποίες τονίζουν τις αρνητικές συνέπειες της 
διαιώνισης εθνικών στερεοτύπων, της μισαλλοδοξίας 
και των προκαταλήψεων, έχουν γίνει πλέον ευρέως 
αποδεκτές (τουλάχιστον θεωρητικά) στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών, η εγκύκλιος περί «ειρηνικής 
συνύπαρξης» προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όσο και γενικότερα 
στην ελληνοκυπριακή κοινωνία και τα ΜΜΈ (πρβλ. 
Χαραλάπους, 2009).

Αφορμώμενη από το γεγονός αυτό, η ερευνητική 
μας ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Έπίκουρου 
Καθηγητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
Δρα Μιχαλίνου Ζεμπύλα2, διερεύνησε τις 
απόψεις και τη συναισθηματική ετοιμότητα των 
εκπαιδευτικών ως προς την καλλιέργεια κουλτούρας 

ειρηνικής συμβίωσης. Η έρευνα συνδύασε τόσο 
ποσοτική μεθοδολογία (ερωτηματολόγιο από 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 660 εκπαιδευτικών από 
όλες τις βαθμίδες), όσο και ποιοτική μεθοδολογία 
(συνεντεύξεις με 40 εκπαιδευτικούς από όλες τις 
βαθμίδες).

Τα πορίσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι:

 y 93.4% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι είναι 
σημαντική η καλλιέργεια της ειρηνικής συμβίωσης

 y 97% ότι ο στόχος έχει δυσκολίες στην πρακτική 
του εφαρμογή

 y 23.8% διαφωνούν με τον στόχο της ειρηνικής 
συμβίωσης

 y 20.2% πιστεύουν πως ο στόχος δεν είναι εφικτός

 y 85.2% πιστεύουν πως ο στόχος συμβάλλει στην 
επίλυση του πολιτικού προβλήματος

 y 55.4% δεν νιώθουν έτοιμοι να προωθήσουν τη 
συμφιλίωση

 y 64.3% δεν είναι σίγουροι αν είναι εφικτή η 
συμφιλίωση

 y 7.7% νιώθουν έτοιμοι να προωθήσουν τη 
συμφιλίωση

Η ανάλυση των συνεντεύξεων ανέδειξε μια σειρά 
από ζητήματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και οι 
πολυπλοκότητες που παρουσιάζονται μέσα από την 
εφαρμογή του στόχου για την προώθηση κουλτούρας 
ειρηνικής συμβίωσης, και συγκεκριμένα:

(α) οι προκλήσεις που προκύπτουν από το άλυτο 
πολιτικό πρόβλημα, και

(β) ο προβληματισμός των εκπαιδευτικών γύρω 
από τη συμβατότητα του στόχου της ειρηνικής 
συμβίωσης με το «Δεν Ξεχνώ».

Έπίσης, έφερε στην επιφάνεια το πώς πολλοί 
εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σε ρητορικό επίπεδο 
και επιλεκτικά τις αρχές της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, εξαιρώντας από αυτήν τους Τούρκους 
ή Τουρκοκυπρίους. Κάποια αποσπάσματα από 
συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς είναι ιδιαιτέρως 
διαφωτιστικά:

Διαπολιτισμικότητα σημαίνει να μάθεις την 
κουλτούρα πολλών λαών, όχι μόνο των Τούρκων 
της Κύπρου. Διαφέρει [από τον καινούριο στόχο] 
γιατί άλλο να ασχολείσαι με όλο τον κόσμο, με 
πολιτισμένο κόσμο, και άλλο να ασχολείσαι με 
τους βάρβαρους της Ανατολής. Μεγάλη διαφορά!» 
(Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης)

Η διαπολιτισμικότητα έχει να κάνει με τη συνύπαρξη 
με άλλους λαούς, με ανθρώπους με άλλη θρησκεία, 
με άλλη κουλτούρα κ.λ.π. όπου καλούμαστε να 

2. Τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι: η Παναγιώτα Χαραλάμπους, η Δρ Παναγιώτα Κενδέου και η Δρ Άντρη Μιχαηλίδου.
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είμαστε ανοικτόμυαλοι, να μην θεωρούμε τον εαυτό 
μας ανώτερο, μόνο με μια σημαντική διαφορά ότι 
οι άλλοι λαοί δεν μας έκαναν κάτι. Δηλαδή εν πολλά 
πιο εύκολο να εξηγήσεις στα μωρά… ας πούμε, 
«μωρά να συμπεριφερόμαστε ίσα προς όλους ας 
πούμε τους Φιλιππινέζους που είναι στη χώρα μας». 
Εδώ όμως μπαίνει η ιστορία, εν πολλά διαφορετικό. 
Μπαίνει το παρελθόν και τούτο δυσκολεύει τα 
πράγματα. Ο διαπολιτισμικός διάλογος νομίζω εν 
πολλά πιο εύκολο να καλλιεργηθεί στα μωρά από 
ό,τι τούτος ο στόχος (δασκάλα δημοτικής).

Πέρα όμως από αυτό, η έρευνα ανέδειξε επίσης 
και τις ευκαιρίες, και προοπτικές του στόχου που 
είναι παιδαγωγικά σημαντικές, ακόμη και για 
τους εκπαιδευτικούς που έχουν ανησυχίες και 
προβληματισμούς για το στόχο ή γενικότερα για 
την ειρηνική συνύπαρξη. Η καλλιέργεια κριτικής 
σκέψης, ενσυναίσθησης και πολυπρισματικότητας, 
η αποδόμηση στερεοτύπων, ο αντι-ρατσισμός, και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για όλους και όχι επιλεκτικά, 
αποτελούν κοινές αρχές τόσο της εκπαίδευσης για την 
ειρήνη όσο και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που 
μπορούν και πρέπει να εφαρμόζονται στα σχολεία 
μας ανεξαρτήτως των πολιτικών πεποιθήσεων 
των εκπαιδευτικών (πρβλ. Ζεμπύλας, 2007). Η 
καλλιέργεια των αρχών αυτών μπορεί να παρέχει 
στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία για 
συμφιλίωση εθνικών, φυλετικών, πολιτιστικών 
και θρησκευτικών διαφορών με τρόπους που να 
ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ειρηνική συμβίωση χωρίς να 
υποβαθμίζουν τη σημασία της μνήμης για τα 
τραύματα του παρελθόντος.
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λειτουργία και δράση στο σημερινό πολύπλοκο 
κόσμο. Ανάμεσα στις ικανότητες αυτές ξεχωριστή 
θέση πρέπει να έχει η κριτική σκέψη, η αυτόνομη 
κρίση, η απελευθέρωση από προκαταλήψεις και 
δογματισμούς, η αυτόβουλη διαμόρφωση προτύπων 
ζωής. Έπειτα, κυριαρχικό ρόλο πρέπει να έχει η 
καλλιέργεια διανοητικών και ηθικών αρετών, 
ανάμεσα στις οποίες ξεχωριστή θέση πρέπει να 
έχουν η αγάπη για την αλήθεια, η ανοικτή διάθεση 
στον κόσμο, η αντικειμενικότητα, η διανοητική 
περιέργεια, η ταπεινοφροσύνη και ο σεβασμός 
των άλλων ανθρώπων. Τέλος, η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση πρέπει να εισάγει στο πολιτισμικό 
κεφάλαιο του ανθρώπινου γένους. Πρέπει να 
διευρύνει τις προτιμήσεις και ευαισθησίες των 
μαθητών και να τους βοηθήσει να εκτιμήσουν την 
ενότητα και πολυμορφία του ανθρώπινου γένους. 

Με απλά λόγια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
πρέπει να εξανθρωπίσει το μαθητή και όχι απλώς 
να τον κοινωνικοποιήσει. Πρέπει να τον βοηθήσει 
να εκτιμήσει ορθά τη γλώσσα, την ιστορία, τη 
γεωγραφία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις 
κοινωνικές δομές του δικού μας πολιτισμού αλλά και 
εκείνου άλλων εθνοτικών ομάδων.

Το τεύχος αυτό του Δελτίου του Έκπαιδευτικού 
Ομίλου είναι αφιερωμένο στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και σ’ αυτό φιλοξενούνται άρθρα τόσο 
ακαδημαϊκών όσο και εκπαιδευτικών λειτουργών. 
Ανάμεσα στα άρθρα περιλαμβάνονται και μελέτες 
περίπτωσης με διαπολιτισμικό περιεχόμενο, γεγονός 
που προσδίδει στο δελτίο πρακτική χρησιμότητα. 
Μεταφέρω, λοιπόν, τις ευχαριστίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε όλους τους συγγραφείς.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(συνέχεια απο σελ.1)



6

Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
εμπερικλείει το μακρο-επίπεδο του κράτους και 
των θεσμικών δομών του, το μεσο-επίπεδο του 
σχολείου και το μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης. Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση θέτει προ των κρατικών 
δομών το ζήτημα της διαμόρφωσης πολιτικών σε 
εθνικό επίπεδο προς αναγνώριση του διαπολιτισμικού 
χαρακτήρα των κοινωνιών. Έντούτοις, η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι ταυτόσημη με 
την εκ προθέσεως επίσημη πολιτική του κράτους, 
αλλά βρίσκεται σε συνάρτηση με τις πρωτοβουλίες 
των επιμέρους ιθυνόντων και εκπαιδευτικών. 
Συνεπώς, η διαπολιτισμική πολιτική αφορά τις 
εκπαιδευτικές πρακτικές που αναπτύσσονται 
από το κράτος και αναδιαμορφώνονται μέσω 
της εφαρμογής τους στο σχολείο και στη σχολική 
τάξη. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφορικά με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζει αποκλειστικά 
είτε στην κρατική διαχείριση της πολιτισμικής 
πολυμορφίας της κοινωνίας είτε στην πρακτική 
διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, 
η μακρο-θεώρηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
παρορά την «ανθρώπινη διαμεσολάβηση» στη 
διαμόρφωση και την εφαρμογή εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Αντιθέτως, οι εκάστοτε μικρο-θεωρήσεις 
παραβλέπουν την πολιτική δομή των σύγχρονων 
διαπολιτισμικών κρατών, αλλά και των επιπτώσεών 
της στις διαπολιτισμικές διεργασίες. Και οι δύο 
θεωρήσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς στην 
επέκταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η 
παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην συνεξέταση 
των τριών επιπέδων, δηλαδή του κράτους, του 
σχολείου και της σχολικής τάξης.

Κρατική Διαχείριση της Διαφορετικότητας
Το κράτος έπαψε να πρεσβεύει ένα συνεκτικό 

νομικό χώρο επιβαλλόμενο σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή, η οποία απαρτίζεται από 
πολιτισμικά ομοιογενή πληθυσμό. Η έκθεση του 
σύγχρονου κράτους σε εξωτερικές επιρροές, 
οδήγησε στην σταδιακή αποσύνθεση της 
εδαφικής οντότητας, της εθνικής κυριαρχίας και 
του πολιτισμού, ως στοιχεία που επιβάλλουν τη 
σταθεροποίησή του. Συνεπώς, τα κράτη καλούνται 
να κατασκευάσουν τις δικές τους πολιτικές 
δομές, εντός των οποίων η κοινωνική πολιτική, 
γενικότερα , και η διαπολιτισμική εκπαιδευτική 
πολιτική, ειδικότερα, δύναται να αναπτυχθούν. Στο 
διαπολιτισμικό μοντέλο, το κράτος αναγνωρίζει 
ότι η κοινωνική ζωή επηρεάζει τόσο τα άτομα, 
όσο και τις ομάδες, οι οποίες συνυπολογίζονται 
στην κατανομή της εξουσίας. Παρά το γεγονός 
ότι τα άτομα μοιράζονται ορισμένα δικαιώματα, 
διαμεσολαβητικοί θεσμοί (π.χ συνδικάτα, εκκλησίες, 
γειτονιές) μετατρέπονται σε ενεργούς δημόσιους 

φορείς για πολιτική συζήτηση, ενώ διαδραματίζουν 
επίσημο αντιπροσωπευτικό ή διοικητικό ρόλο 
εντός του κράτους. Έπιπλέον, το κράτος ενισχύει 
όχι μόνο μια οργανική αντίληψη της πολιτότητας, 
αλλά και μια ηθική. Τα άτομα διαμορφώνονται από 
τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο πλαίσιο των 
οικογενειών και των κοινοτήτων τους, αλλά και 
της κοινωνικής διάταξης, η οποία αποτελείται από 
την πολιτότητα και τους δημόσιους θεσμούς που 
διαμορφώνουν και τροποποιούν την πολιτότητα. 
Δεδομένου ότι το κράτος διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής των ατόμων, τα 
άτομα επενδύουν συναισθηματικά στο κράτος, 
συνήθως υπό τη μορφή της εθνικής ταυτότητας.

Το διαπολιτισμικό μοντέλο τονίζει το δυναμικό 
χαρακτήρα των πολιτισμών, αποτελούν «ασταθείς 
προσμίξεις ομοιότητας και ετερότητας» (Leclercq, 
2002: 6). Τα πολιτισμικά σύνορα τροποποιούνται 
και επικαλύπτονται για να δημιουργήσουν ένα 
«τρίτο διάστημα», εντός του οποίου ντόπιοι και 
μετανάστες αναπτύσσουν πολλαπλές ή υβριδικές 
ταυτότητες. Ο Bhabha (1995) ορίζει την υβριδική 
ταυτότητα ως «μεικτή ταυτότητα», που απορρέει 
από την αλληλεπίδραση μεταξύ διασπορικών ή 
εθνικών δεσμών και πολιτικών ταυτοτήτων, όπως 
είναι η ευρωπαϊκή. Ο πολυδιάστατος και πολλαπλός 
χαρακτήρας των ταυτοτήτων αντικατοπτρίζει 
τη μεταβαλλόμενη φύση της κοινωνίας. Καθώς η 
κοινωνία μεταβάλλεται, οι ταυτότητες δεν είναι 
σταθερές, συμπαγείς ή δυαδικού χαρακτήρα 
(δηλαδή, μαύρο ή λευκό), αλλά είναι αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και επαναδιαπραγμάτευσης σε μια 
διαδικασία πολιτισμικού συγκρητισμού. Συνεπώς, οι 
μετανάστες δεν έχουν μονοδιάστατες ταυτότητες 
αλλά μετέρχονται εθνο-εθνικές, εθνο-τοπικές και 
εθνικο-ευρωπαϊκές ταυτότητες. Ο Brah (1996) ορίζει 
την ταυτότητα ως μια διαδικασία που επιτρέπει 
την πολλαπλότητα και την αντίφαση μεταξύ 
των μεταβαλλόμενων ταυτοτήτων. Έν τούτοις, 
υποστηρίζει ότι η ταυτότητα είναι «η διαδικασία 
μέσω της οποίας η πολλαπλότητα, η αντίφαση και η 
αστάθεια της υποκειμενικότητας σηματοδοτούνται 
ως να αποκτούν συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα, 
ως να έχουν πυρήνα, ο οποίος σε μια δεδομένη 
στιγμή συνταυτίζεται με το ‘εγώ’» (αυτόθι: 124). Τα 
άτομα δύναται να αντιληφθούν τις πολλαπλές τους 
ταυτότητες ως συνεκτικές ενώ εκφράζουν έντονα 
συναισθήματα για αυτές.

Σχολική Διαχείριση της Διαφορετικότητας
Στο διαπολιτισμικό μοντέλο, οι σχολικές πολιτικές 

προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής 
ατζέντας αντι-προκατάληψης, την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών από μειονοτικές ομάδες και την 
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας εντός και εκτός της 

ΕΔΡΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Χριστίνα Χατζησωτηρίου 
Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
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σχολικής μονάδας. Στόχος τους είναι να καλλιεργούν 
την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες λήψης 
αποφάσεων, προκειμένου «να προετοιμάσουν 
τους μαθητές ως κοινωνικά ενεργούς πολίτες» 
(Burnett, 1998: 4). Ο σχολικός μετασχηματισμός 
αντικατοπτρίζει τη δημιουργία συμπεριληπτικής 
σχολικής κουλτούρας, η οποία συνεπάγεται την 
ανάπτυξη κοινών συμμετοχικών αξιών για τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Οι 
συμπεριληπτικές αξίες δύναται να καθοδηγήσουν 
τις αποφάσεις σχετικά με τις σχολικές πολιτικές και 
της πρακτικές της σχολικής τάξης. Η Opfer (2006) 
υποστηρίζει ότι η στροφή προς το διαπολιτισμικό 
σχολείο συνοδεύεται από τον ορισμό της ισότητας 
ως ισότιμης κατανομής αποτελεσμάτων και όχι 
ως ισότιμης πρόσβασης. Ο Giangreco (1997) 
προσδιορίζει τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά 
των διαπολιτισμικών σχολείων: (α) συνεργατική και 
συλλογική εργασία, (β) συμμετοχή της οικογένειας, 
(γ) ανεπτυγμένο αίσθημα υπευθυνότητας 
εκ μέρους των εκπαιδευτικών, (δ) ατομικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και (ε) διαδικασίες για 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Βάσει 
του Giangreco (1997), η συνεργατική ομαδική 
εργασία μεταξύ εκπαιδευτικού, σχολικών μονάδων, 
μαθητών και γονέων απαιτεί τη διαμόρφωση 
κοινών στόχων. Οι οικογένειες των μεταναστών 
πρέπει να αποτελούν μέρος της συνεργασίας και 
το σχολείο οφείλει να αλληλεπιδρά με αυτές μέσω 
εξατομικευμένων διαδικασιών. Ανεξαιρέτως, όλο 
το διδακτικό προσωπικό του σχολείου πρέπει να 
θεωρούν τους εαυτούς τους κύριους υπεύθυνους 
για την εκπαίδευση των μεταναστών μαθητών, 
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο σχολείο τους. 
Οι σχολικές μονάδες καλούνται να συνεργαστούν 
ώστε να αναπτύξουν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τους μαθητές τους, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν υψηλούς ακαδημαϊκούς και 
συναισθηματικούς στόχους. Τέλος, καινοτόμες 
μορφές σχολικής αξιολόγησης συνδράμουν στην 
παροχή πληροφοριών για την αξιολόγηση των 
διαπολιτισμικών πολιτικών του σχολείου.

Διαχείριση της Διαφορετικότητας στη Σχολική 
Τάξη

Στο διαπολιτισμικό μοντέλο, εκπαιδευτικοί και 
μαθητές μαθαίνουν να σέβονται τις πολιτισμικές 
διαφορές τους και να κατανοούν τα κοινά τους 
σημεία. Οι εκπαιδευτικοί δρουν ως διευκολυντές 
της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών σε 
ποικίλες δραστηριότητες της τάξης προκειμένου 
να πραγματώσουν διεργασίες «πολιτισμικού 
συγκρητισμού» (Bhabha, 1995). Προωθούν 
συζητήσεις στην τάξη παρακινώντας τους μαθητές 
τους να εκφράσουν τις θέσεις τους. Έκπαιδευτικοί 
και μαθητές αντιμάχονται την «καταπίεση», 
προάγοντας την ενσυναίσθηση και την εξέταση 
των διακρίσεων από την πλευρά των μεταναστών 
με απώτερο στόχο τον κοινωνικό μετασχηματισμό. 
Η διδασκαλία αποκαλύπτει «κρυφές» κοινωνικές 
διεργασίες που συμβάλλουν στη διαιώνιση των 
κοινωνικών διακρίσεων. Ταυτοχρόνως, κινείται 

πέρα από την απλουστευμένη κατανόηση, στην 
απόκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την αλλαγή 
των εν λόγω διεργασιών (Leclercq, 2002). Έπίσης, η 
διδασκαλία ευνοεί την επιτυχία όλων των μαθητών, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης ή αναπηρίας, μέσω της ανάπτυξης 
προγραμμάτων σπουδών που ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών, οι οποίοι δρουν ενεργά 
στη μάθησή τους. Η συνεργατική μάθηση, όσο και η 
εξατομικευμένη διδασκαλία, επικεντρώνονται σε 
παιδο-κεντρικές προσεγγίσεις, οι οποίες αποτελούν 
προϋπόθεση της συμπερίληψης. Οι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν την ανάγκη για εξατομικευμένη 
στήριξη των μαθητών τους. Αυτή η εκπαιδευτική 
αλλαγή ενισχύει μια παιδο-κεντρική προσέγγιση 
που εξασφαλίζει την πνευματική και προσωπική 
ανάπτυξη όλων των μαθητών, παρέχοντας τους 
σημαντικούς ρόλους στη σχολική/μαθησιακή 
διαδικασία. Τέτοιες πρακτικές επικεντρώνονται 
στον εκ νέου σχεδιασμό των εκπαιδευτικών θεσμών, 
ούτως ώστε να ανταποκριθούν στα διαφορετικά 
σημεία αφετηρίας των παιδιών, αλλά και στα 
εξατομικευμένα τους ενδιαφέροντα, μαθησιακά στιλ 
και ανάγκες. Η «ετοιμότητα» των εκπαιδευτικών 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να αξιολογούν κριτικά τις πρακτικές, 
το διδακτικό στιλ και τις στρατηγικές που 
υιοθετούν για τη διαχείριση της διαφορετικότητας. 
Αναμφισβήτητα, η προετοιμασία των εκπαιδευτικών 
για να διδάξουν επιτυχώς σε διαπολιτισμικές τάξεις 
έγκειται στην ολοκληρωμένη κατάρτισή τους. 
Έν κατακλείδι, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη παιδαγωγικών 
δεξιοτήτων και πρακτικών, όπως η εποπτικοποίηση 
της διδασκαλίας, καθώς και η συνεργασία τους με 
τους γονείς και τις κοινότητες των μεταναστών 
μαθητών.
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Τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρρευση 
του σοβιετικού καθεστώτος, τις πολεμικές 
συγκρούσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής και 
την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Κύπρος έγινε η 
χώρα διέλευσης, υποδοχής και παραμονής μεγάλου 
κύματος πολιτικών και οικονομικών μεταναστών. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Έκπαίδευσης, κατά τη σχολική χρονιά 
2007-2008 ο αριθμός των αλλόγλωσσων μαθητών 
που φοιτούσαν στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου 
ανερχόταν σε 4040 σε σύνολο 52539 μαθητών, 
αριθμός που αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της 
τάξης του 7,7% του συνόλου του μαθητικού 
πληθυσμού της δημοτικής εκπαίδευσης. Η Έκθεση 
όμως της Έπιτροπής Έκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης 
διαπιστώνει ότι «το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο 
της σύγχρονης κυπριακής εκπαίδευσης παραμένει 
σταθερά εθνοκεντρικό και πολιτισμικά μονολιθικό. 
Το σημερινό ιδεολογικό πλαίσιο αγνοεί τη 
διαπολιτισμικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 
της κυπριακής κοινωνίας, καθώς και τον 
εξευρωπαϊσμό και τη διεθνοποίηση της κυπριακής 
εκπαίδευσης» (2004, σ. 4).

Ωστόσο, οι δραματικές κοινωνικές αλλαγές που 
συνέβησαν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια ώθησαν 
στην μελέτη και εφαρμογή ενός πολυπολιτισμικού 
αναλυτικού προγράμματος στη θέση του 
παραδοσιακού εθνικού αναλυτικού προγράμματος, 
που θα έχει ως βάση τον «πλουραλισμό και τη 
διαφορετικότητα» (Γκόβαρης, 2001, σ. 12). Πιο 
συγκεκριμένα, το κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού έχει διαμορφώσει επίσημη πολιτική για 
θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, με 
στόχο την κάλυψη των τεσσάρων και πλέον χιλιάδων 
ξενόγλωσσων μαθητών στα δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με την ετήσια θέση 2008 του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού , προηγήθηκαν 
διάφορα μέτρα υλοποίησης της πολιτικής για θέματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέτοια είναι η διάθεση 
1400 περίπου διδακτικών περιόδων στα δημοτικά 
σχολεία για ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας σε ξενόγλωσσους μαθητές, η διάθεση 
διαφόρων σειρών βιβλίων για τη διδασκαλία της 
Έλληνικής ως δεύτερης γλώσσας, επιχορήγηση 
δραστηριοτήτων αλλόγλωσσων για τη συντήρηση 
της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και εκμάθηση 
της Έλληνικής γλώσσας και διοργάνωση σεμιναρίων 
προς εκπαιδευτικούς με θέματα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν σαφώς ότι 
το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα έχει εκφράσει 
τη διάθεση και τη βούληση για αντιμετώπιση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των αλλοδαπών 
μαθητών και την προσπάθεια παροχής σε αυτούς 

ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ωστόσο, η αλήθεια 
είναι ότι το κυπριακό σχολείο παραμένει αρκετά 
παραδοσιακό όσον αφορά την οργάνωση και την 
υποδομή του, γεγονός που αντανακλά και μια 
γενικότερη συντηρητική στάση της ευρύτερης 
κοινωνίας απέναντι στα άτομα που προέρχονται 
από διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες. Αυτή η 
πραγματικότητα παρεμποδίζει την αποτελεσματική 
λειτουργία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Έιδικότερα, η λήψη μέτρων σε θεσμικό και 
διοικητικό επίπεδο δε συνοδεύεται πάντα από 
αντίστοιχα μέτρα στο επίπεδο μεθοδολογίας και 
οργάνωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής. Το γεγονός 
αυτό καθιστά το εκπαιδευτικό σύστημα δύσκαμπτο, 
με αποτέλεσμα τα θεωρητικά μέτρα να μην μπορούν 
να εφαρμοστούν σε πρακτικό επίπεδο.

Το ολοήμερο σχολείο είναι δυνατό να διευρύνει 
το ρόλο του και στην προώθηση της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας δραστηριότητες 
κοινωνικής ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας για 
την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
αλλόγλωσσοι μαθητές στα μαθήματα.

Έπιπρόσθετα, το δημοτικό σχολείο θα πρέπει 
να μεριμνήσει για την ενίσχυση και διδασκαλία 
της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών, 
ώστε να μπορέσει αυτή να λειτουργήσει ως βάση 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Γι’ αυτό το 
λόγο, σημαντικό είναι να διαθέτει εκπαιδευτικούς 
ευέλικτους στη διδακτική μεθοδολογία και με 
γνώση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας, αλλά και με γενικότερη επιμόρφωση στα 
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Γενικότερα, είναι δυνατό να υιοθετηθούν 
εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην 
Έλλάδα, όπως η δημιουργία τάξεων υποδοχής και 
φροντιστηριακών μαθημάτων εντός σχολικών 
μονάδων, η θεσμοθέτηση και των σχολείων 
των παλιννοστούντων με στόχο την ένταξη στο 
κανονικό σχολείο (Δαμανάκης, 1997) και η ίδρυση 
διαπολιτισμικών σχολείων, προσαρμοσμένων στα 
ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και μορφωτικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών του.

Αξιόλογος θεσμός της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, που λειτουργεί στην Έλλάδα 
και μπορεί να μεταφερθεί στην Κύπρο είναι 
το Ινστιτούτο Παιδείας και Διαπολιτισμικής 
Έκπαίδευσης, έργο του οποίου είναι η προώθηση 
της ελληνικής παιδείας στους ομογενείς και η 
αναζήτηση τρόπων αποτελεσματικής ένταξης των 
μαθητών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό και 
κοινωνικό υπόβαθρο. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
του Ινστιτούτου συγκαταλέγονται η παραγωγή 
διδακτικών εγχειριδίων και η επιμόρφωση των 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σιμόνη Φωτίου 
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
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εκπαιδευτικών. (ΦΈΚ124/17/6/96)
Η κυπριακή εκπαίδευση, προκειμένου να εμβαθύνει 

στη λειτουργία της διαπολιτισμικής αγωγής, μπορεί 
ακόμη να εφαρμόζει πρακτικές και δράσεις του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Έλλάδος, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και η σύνταξη Προγράμματος 
Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, η συγγραφή βιβλίων για τη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας, η διανομή επιμορφωτικού 
υλικού προς τους εκπαιδευτικούς των πράξεων με 
έντονη πολιτισμική ετερογένεια, και η δημιουργία 
και στελέχωση ειδικής θέσης Παρέδρου με θητεία 
Διαπολιτισμικής Έκπαίδευσης (www.pi-schools.gr).

Τελικά, ο στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στο κυπριακό δημοτικό σχολείο πρέπει να είναι πέρα 
από την εκπαίδευση, και η ανάπτυξη ικανοτήτων 
που θα καταστήσουν το μαθητή ενεργό μέλος της 
κοινωνίας και όχι παθητικό αποδέκτη των επιρροών 
του κυρίαρχου πολιτισμού. Ο σύγχρονος μαθητής 
και αυριανός πολίτης πρέπει να μάθει να συνυπάρχει 
αρμονικά με ετερογενή πολιτισμικά άτομα και ομάδες 
μέσα σε συνθήκες ρευστότητας και συγχρόνως σε 
καταστάσεις θραύσης της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και έξαρσης του ατομικισμού. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα είναι δυνατή η δημιουργία ενός κοινού 

πολιτισμικού πλαισίου, «ως αποτέλεσμα σύνθεσης 
των πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων, στη 
βάση, μιας ενιαίας ποιοτικής αναβάθμισης της 
κοινωνικής ζωής» (Βακαλιού, 2003).
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και εξακολουθούν να συντονίζουν τα Ηνωμένα 
Έθνη.

Η UNESCO, οργάνωση για την Έκπαίδευση, τις 
Έπιστήμες και τον Πολιτισμό, κλήθηκε να παίξει 
το δικό της ρόλο στο χώρο της Έκπαίδευσης 
με την εισαγωγή στα σχολεία κατάλληλων 
μεθόδων διδασκαλίας, που θα μπορούσαν να 
ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε ό,τι αφορά τις 
έννοιες: ανθρώπινα δικαιώματα, ανεκτικότητα και 
αναζήτηση της ειρήνης. Πιστά προσηλωμένη στην 
ιδρυτική της πράξη, η UNESCO (1945) διακήρυξε με 
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως

«επειδή οι πόλεμοι αρχίζουν στο νου των 
ανθρώπων, γι’ αυτό στο νου των ανθρώπων 
πρέπει να οικοδομήσουμε το οχυρό της 
Ειρήνης…»

Έπικεντρωμένη πάνω στα πιο πάνω κανονιστικά 
κείμενα του Οργανισμού και συμμετέχοντας ενεργά 
στον εορτασμό ανακήρυξης, από τα Ηνωμένα Έθνη, 
του έτους 2010 ως Διεθνούς Έτους Συνάντησης 
Πολιτισμών και Διαπολιτισμικού Διαλόγου, 
η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
προγραμμάτισε μια σειρά από δραστηριότητες μέσα 
στο έτος 2010:
α) «Νίκος Καζαντζάκης, μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης» (17 Φεβρουαρίου 2010)

β) «Ανδρέας Λεντάκης (1935-1997): Για την 
παιδεία, τη γλώσσα, τη νεολαία και τον 
πολιτισμό» (14 Μαΐου 2010)

γ) «Μίκης Θεοδωράκης, ο Μουσικοσυνθέτης του 
Κόσμου». Η εκδήλωση αυτή έχει προγραμματιστεί 
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10/12/2010).

Οι παραπάνω εκδηλώσεις αφιερώθηκαν σε 
Έλληνες διανοητές, οραματιστές και δημιουργούς, 
οι οποίοι υπήρξαν υποδείγματα ανθρώπων 
που προωθούσαν την οικουμενική σκέψη, το 
διαπολιτισμικό διάλογο, τις αξίες της ετερότητας, 
της ειρήνης, της δημοκρατίας και της παιδείας. Σε μια 
εποχή κατά την οποία ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 
κάθε είδους εκμετάλλευση των παιδιών, η φτώχεια 
σε πολλές περιοχές του πλανήτη, η τρομοκρατία και 
ο πόλεμος, οι βιβλικές καταστροφές του ανθρώπινου 
και του φυσικού περιβάλλοντος, η τρύπα του όζοντος 
οδηγούν με βεβαιότητα στον όλεθρο οφείλουμε, όσο 
ακόμη είναι καιρός, να αντιδράσουμε με πίστη στις 
πανανθρώπινες αξίες που συμβολίζει το αέτωμα του 
Παρθενώνα στο λογότυπο της UNESCO.

Η ΕΔΡΑ UNESCO TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

(συνέχεια απο σελ. 2)
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Παραθέτω προσωπικές εμπειρίες όπως τις 
βίωσα σε ιδιωτικό πολυπολιτισμικό σχολείο της 
πρωτεύουσας. Τα περιστατικά που περιγράφω 
είναι πραγματικά, όπως τα παρατήρησα. 
Ταυτόχρονα, θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω 
συμπεριφορές και να προτείνω λύσεις στη συνέχεια.

Σκιαγράφηση: «Σοκολάτα, σοκολάτα!»

Η ώρα είναι 9:40 και τα παιδιά βγαίνουν στο πρώτο 
διάλειμμα. Η Σανταλίν τρέχει στη δασκάλα και της λέει 
ότι η Άντρη και η Κωνσταντίνα την κοροϊδεύουν επειδή 
είναι έγχρωμη. Τη φωνάζουν σοκολάτα και τη φτύνουν.

Σκιαγράφηση: «Μισώ τα αγόρια 
και τα κορίτσια με μαύρο δέρμα!».

Η ώρα είναι 1:30 και κάποια παιδιά 
περιμένουν στον προθάλαμο του σχολείου για το 
λεωφορείο τους. Ένα κοριτσάκι χωρίς κάποιοι 
εμφανή λόγο λέει σ’ ένα έγχρωμο αγόρι: «Μισώ 
τα αγόρια και τα κορίτσια με μαύρο δέρμα!».

Σκιαγράφηση: «Έτσι θέλω να μοιάζω!».

Η ώρα είναι 7:45 το πρωί. Ο πατέρας της Αϊσέ 
σχεδόν δακρυσμένος αναφέρει στη δασκάλα ότι 
κάποια άλλα κορίτσια στο σχολείο εκδηλώνουν 
ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί της και τη 
φωνάζουν «μαύρη, μαύρη!». Η Αϊσέ παριστάνει ότι δεν 
καταλαβαίνει και λέει «όχι μαύρο, ροζ!» εννοώντας 
ότι το αγαπημένο της χρώμα είναι το ροζ. Το βράδυ, 
όμως, η Αϊσέ ζωγραφίζει ένα κοριτσάκι με λευκό δέρμα 
και ξανθά μαλλιά και λέει: «Έτσι θέλω να μοιάζω!».

Δύο άλλα κορίτσια από τη Σριλάνκα 
και την Αφρική, αντίστοιχα, σε 
συνέντευξη που είχα μαζί τους ανέφεραν:

Κορίτσι 1: «Οι Έλληνες στο 
σχολείο με φωνάζουν μαύρη!»

Κορίτσι 2: «Τα λευκά παιδία με μισούν εξαιτίας 
του χρώματός μου και νομίζω ότι αυτό είναι άδικο!».

Λόγια μικρών παιδιών, καθημερινά περιστατικά 
στη ζωή κάποιων ξενόγλωσσων μαθητών … Δεν 
ισχυρίζομαι ότι πρόκειται για καθολικό φαινόμενο 
ή ότι αφορά τους κύπριους μαθητές στο σύνολό 
τους. Έντούτοις, τα περιστατικά αυτά από μόνα 
τους είναι αρκετά για να μας προβληματίσουν.

Οι τάξεις σήμερα δεν έχουν ομοιογενή μαθητικό 
πληθυσμό. Η Κύπρος θεωρείται πλέον άλλη μια 
ευρωπαϊκή πολυπολιτισμική χώρα. Πολλοί είναι 
οι παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της 
πολυπολιτισμικότητας της χώρας μας (είσοδος στην 
Έυρωπαϊκή Ένωση, εισαγωγή ξένων εργατών και 

οικιακών βοηθών κ.λπ.) και μας αναγκάζουν να την 
αντιμετωπίσουμε ως υπάρχον φαινόμενο. Έντούτοις, 
η Κύπρος, ως χώρα υποδοχής, στην ουσία δεν έχει 
αναπτύξει μηχανισμούς ένταξης των ξενόγλωσσων 
μαθητών , αλλά τους αντιμετωπίζει ως μέρος των 
ευρύτερων εισροών (προϊόντα, εμπόριο κ.λπ.) που 
δέχεται το νησί. Για την Κύπρο, οι «άλλοι» είναι 
κυρίως εργατικό δυναμικό, οικιακοί βοηθοί κ.ά., 
ενώ δε λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι αυτοί οι 
«άλλοι» έχουν παιδιά, τα οποία θα φοιτήσουν στα 
σχολεία της Κύπρου. Στην ουσία, οι μειονότητες 
αγνοούνται εφόσον δε δημιουργούν προβλήματα 
και ακολουθούν τους νόμους του κράτους και 
αντιμετωπίζονται ως οικονομικό κεφάλαιο, παρά 
ως πολιτισμικός πλούτος (Δαμανάκης, 2007).

Συχνά, όπως φάνηκε, ο λόγος για την εκδήλωση 
αυτής της συμπεριφοράς είναι ο φόβος: «Δεν παίζω με 
τη Σανταλίν γιατί τους (sic) φοβάμαι». Σε άλλες πάλι 
περιπτώσεις απλά η άγνοια. Να τι μου απάντησε μια 
μαθήτρια. «Δεν μου αρέσει να παίζω με καφέ ανθρώπους, 
γιατί αν με αγγίξουν θα με κάνουν κι εμένα καφέ».

Συνεπώς, εμφανίζεται ένα γενικό πρόβλημα 
ρατσισμού που έχει τις ρίζες του στην ευρύτερη 
κοινωνία και επηρεάζεται από τις καταβολές 
του κάθε μαθητή. Δυστυχώς, όπως προκύπτει, 
η κυπριακή κοινωνία είναι ανέτοιμη να δεχθεί 
ανεπιφύλακτα αυτά τα παιδιά και να τους 
προσφέρει τον ίδιο αριθμό ευκαιριών και την 
ίδια αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν οι 
λευκοί μαθητές ή οι μαθητές ευρωπαϊκών χωρών.

Ένας πιθανός λόγος γι’ αυτό είναι και η 
διαμόρφωση των μαθημάτων στο αναλυτικό 
πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων. Η είσοδος στον 
21ο αιώνα βρίσκει τους Έλληνοκύπριους μαθητές να 
αγνοούν όχι μόνο την ιστορία των γειτονικών λαών, 
αλλά και την ίδια την ελληνική ιστορία. Σε καμιά 
βαθμίδα της εκπαίδευσης δεν πληροφορούνται 
για την παρουσία άλλων ομάδων που ζουν εντός 
της ελληνικής επικράτειας. Κατά συνέπεια, οι 
«άλλοι» παραμένουν άγνωστοι στους μαθητές έως 
το τέλος της βασικής δωδεκάχρονης εκπαίδευσης.

Έπιβάλλεται, λοιπόν, όπως η διδασκαλία προωθεί 
πάνω απ’ όλα έναν ενιαίο κώδικα πανανθρώπινων 
αξιών (δημοκρατίας, ελευθερίας, ισότητας) και 
καλλιεργεί πρωταρχικά την έννοια του πολίτη και το 
αίσθημα του κοινού συμφέροντος, ανεξάρτητα από 
τη χώρα προέλευσης και την εθνοτική/θρησκευτική 
ταυτότητα των μαθητών. Οι Κανακίδου και 
Παπαγιάννη (1994) προτείνουν τη διδασκαλία 
του μαθήματος της διαπολιτισμικής αγωγής και 
αναφέρουν ότι η έννοια της διαπολιτισμικής αγωγής 
«δεν αναφέρεται μόνο στην αγωγή/εκπαίδευση, αλλά 

ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Εμπειρίες από ένα πολυπολιτισμικό σχολείο
Σταύρη Κουζαπά

Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης



11

και στη νοοτροπία γενικότερα, η οποία επηρεάζει 
το χαρακτήρα και την πράξη μιας τέτοιας αγωγής 
καθώς επίσης και τις αντιλήψεις που καθορίζουν 
τους εκπαιδευτικούς στόχους» (σ. 25). Παράλληλα, 
η διαπολιτισμική αγωγή, η οποία εμφανίζεται συχνά 
ως συνώνυμη του όρου πολυπολιτισμική αγωγή, 
προορίζεται για τα παιδιά όλων των πολιτισμικών 
ομάδων και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
κατανόησης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ 
των μελών των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων.

Έπίσης, «οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν 
τους μαθητές γιατί υπάρχουν οι διαφορές» (Schnie-
dewind & Davidson, 2000, σ. 27). Οι μαθητές νιώθουν 
πιο άνετα όταν οι εκπαιδευτικοί τους γνωστοποιούν 
και τους εμπλέκουν σε συζήτηση για το θέμα της 
διαφορετικότητας, το οποίο προκαλεί εντάσεις. 
Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές συμμετέχουν 
ενεργά στον τρόπο διδασκαλίας, νιώθουν πιο 
υπεύθυνοι και αναπτύσσουν χαρακτηριστικά 
συμπεριληπτικής συμπεριφοράς. Κατά παρόμοιο 
τρόπο, οι Angelides, Charalambous & Vrasidas (2004) 
υποστηρίζουν ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
διαμορφώνουν και τις στάσεις των μαθητών 
απέναντι στα παιδιά που περιθωριοποιούνται.

Έπιπλέον, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
των εκπαιδευτικών στο σχολείο, στο οποίο 
σημειώθηκαν τα περιστατικά που ανέφερα, η 
παρουσία ρατσιστικών φαινομένων μαρτυρεί ότι 
έχουμε αρκετή απόσταση να διανύσουμε στον 
τομέα αυτό. Η αλλαγή, λοιπόν, πρέπει να συμβεί 
στο σχολείο και όχι στους μαθητές ως άτομα 
(Αγγελίδης, 2005), αλλά και στην ίδια την κυπριακή 
κοινωνία, η οποία σε κάθε έκφανσή της φαίνεται 
να περιθωριοποιεί συγκεκριμένες ομάδες ατόμων.

Έπιπρόσθετα, «η ποιότητα του εκπαιδευτικού 
επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης» (Θεοφιλίδης, 2004, σ. 22). Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν για θέματα 
συμπερίληψης και διαφοροποίησης της εργασίας στην 
αίθουσα διδασκαλίας με ζητούμενο την ικανοποίηση 
των αναγκών όλων των μαθητών. Πρέπει να μπορούν 
να παλέψουν ενάντια στην υπάρχουσα κουλτούρα 
της κυπριακής κοινωνίας και το φόβο και την άγνοια 
των ανθρώπων για το ξένο και το διαφορετικό.

Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί χρόνο και 
κόπο, αλλά κυρίως απαιτεί καλή θέληση και 
αγάπη προς τον πλησίον. Η συμφιλίωση και η 
συμβίωση είναι πορεία ζωής και όχι απλά θεωρίες 
γραμμένες σε πρακτικά συνεδριάσεων και σε 
τόμους βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. 
Η μετάλλαξη της κυπριακής κοινωνίας είναι 
απαραίτητη για να ξεφύγουμε από το «εγώ», το 
οποίο στο σημερινό κόσμο της παγκοσμιοποίησης, 
της εξέλιξης της τεχνολογίας, της ευκολότερης 
διακίνησης των πληθυσμών του πλανητικού 
χωριού, φαντάζει τόσο μικρό και ασήμαντο.

Συνεπώς, η εκπαίδευση πρέπει να εκσυγχρονιστεί 

στη βάση των νέων δεδομένων και τα σχολεία 
πρέπει να βοηθούν  τα άτομα να αναπτύσσουν 
διαπολιτισμική επικοινωνιακή ιδιότητα (Δαμανάκης, 
2007). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ 
σημαντικός και η καλή θέληση δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει ποτέ την καλή εκπαίδευση (Cham-
bers, 1998) για όλα τα παιδιά. Ωστόσο, για να γίνει 
αυτό χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξη της 
διοίκησης του σχολείου και του Υπουργείου Παιδείας.

Σήμερα που «το αίτημα για εξομοίωση του 
πολιτισμικού κεφαλαίου των μειονοτικών μαθητών 
με το κεφάλαιο των πλειονοτικών αντικαταστάθηκε 
από το αίτημα για συνάντηση, αλληλεπίδραση και 
αλληλοεμπλουτισμό των πολιτισμών» (Δαμανάκης, 
2007, σ. 408) ορισμένοι μελετητές (βλέπε Angelides 
et al., 2004) υποστηρίζουν ότι η καλύτερη διαχείριση 
της τοπικής γνώσης μπορεί να επιφέρει βελτίωση 
και ότι οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις πρέπει να είναι 
εφαρμόσιμες και να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικά 
οικοδομήσιμες  δομές και κουλτούρες των σχολείων 
της Κύπρου (Αγγελίδης, 2004). Έίναι, λοιπόν, 
σημαντικό να μελετηθούν περιπτώσεις και γεγονότα 
στο εκπαιδευτικό σκηνικό της Κύπρου, καθώς, όπως 
γνωρίζουμε, τα σχολεία είναι ανοικτά συστήματα 
και επηρεάζονται από το περιβάλλον τους.

Οι Armstrong, Armstorng & Barton (2000, 
στον Αγγελίδη, 2005, σ.62) υποστηρίζουν ότι

η επιδίωξη μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας 
περιλαμβάνει ένα δύσκολο και απαιτητικό 
αγώνα ενάντια στις πολιτισμικές, ιδεολογικές 
και υλικές δυνάμεις οι οποίες ενώνονται  για να 
δημιουργήσουν και να δικαιολογήσουν τις πολιτικές 
και πρακτικές του διαχωρισμού. Προσπαθώντας 
να καταλάβουμε το παρόν ώστε να το αλλάξουμε 
είναι αναγκαίο, για παράδειγμα, να διερευνήσουμε 
κάποιες αναπαραστάσεις του παρελθόντος και 
πως αυτές μπορούν να πληροφορήσουν και να 
ενσωματωθούν στις μελλοντικές μας προσπάθειες.

Υπάρχει, συνεπώς, ανάγκη διεξαγωγής 
περισσότερων σχετικών ερευνών στο εκπαιδευτικό 
συγκείμενο της Κύπρου, οι οποίες θα βοηθήσουν 
μελλοντικά την εφαρμογή της συμπερίληψης. Αυτό 
που χρειάζεται είναι μια βαθύτερη κατανόηση της 
φύσης και των αποτελεσμάτων των ξεχωριστών 
εκπαιδευτικών γεγονότων (Angelides et. al., 2004). 
Ακόμα ο Παπανούτσος (στον Μπουζάκη, 2008) 
υποστηρίζει ότι προβάλλει πλέον επιτακτικό το αίτημα 
«να διδάσκονται στο σχολείο οι πολιτισμοί της γης».

Έισηγούμαι, λοιπόν, την ύπαρξη ενδοϋπηρεσιακής 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, τη διαμόρφωση 
θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ 
των πολιτισμών και το σεβασμό των άλλων 
πολιτισμών ως ισότιμων με το δικό μας (Κανακίδου 
& Παπαγιάννη, 1994). Τα κοινωνικά στερεότυπα με 
τα ρατσιστικά κατάλοιπα πρέπει να εκλείψουν και 
τη θέση της αφομοίωσης να πάρει η ισοτιμία σ’ ένα 
ταξίδι από τον εθνοκεντρισμό στον πλουραλισμό.

(συνέχεια στη σελ. 19)
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Ο Dimitri μπήκε σιωπηλός στην τάξη και κάθισε 
στο τελευταίο θρανίο. Ο Βοηθός Διευθυντής που 
τον συνόδευε είπε ότι είναι από τη Βουλγαρία και 
ότι θα παρακολουθεί τα μαθήματα του σχολείου ως 
ακροατής. Στο τέλος της χρονιάς θα δώσει εξετάσεις 
για να ενταχθεί κανονικά στην τάξη.  Τα υπόλοιπα 
παιδιά κάρφωσαν το βλέμμα πάνω του και αυτός 
βυθίστηκε στο θρανίο.  Εγώ συνέχισα το μάθημα… 
Ο Dimitri δεν μιλούσε καθόλου Ελληνικά ή Αγγλικά. 
Επικοινωνούσαμε μόνο με νοήματα…εγώ δίδασκα 
το μάθημα των Νέων Ελληνικών σε 20 μαθητές μιας 
Β΄ τάξης Γυμνασίου βοηθώντας τους με όποιο τρόπο 
πίστευα ότι μπορούσα.  Ο μαθητής αυτός ήταν ο 21ος 
και αυτόν δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Τα άλλα 
παιδιά δεν τον κοροΐδεψαν, δεν τον ενόχλησαν ούτε 
στιγμή…τους ήταν απλά «αδιάφορος».

Μια μέρα, τελειώνοντας το μάθημα, ζήτησα να 
μαζέψουν λίγο τα χαρτιά από το πάτωμα συγυρίζοντας 
την τάξη.  Βγήκαν γρήγορα και οι 20 μαθητές έξω χωρίς 
να ενδιαφερθούν…ο Dimitri έσκυψε, μάζεψε τα χαρτιά 
και μου χαμογέλασε.  Συνειδητοποίησα ότι, χωρίς να 
το πάρω είδηση, είχε αρχίσει να μαθαίνει «μόνος» του 
Ελληνικά.  Διερωτήθηκα ποιος ήταν ο δικός μου ρόλος 
στο «επίτευγμα» του Dimitri και αγχώθηκα.  Ήθελα να 
του πω τόσα πολλά και να του «διδάξω» άλλα τόσα, 
όμως δεν μπορούσα, …έτσι, απλά, τον ευχαρίστησα!

Από το Μάιο του 2004 η Κύπρος υιοθέτησε 
επίσημα την ευρωπαϊκή πολιτική της κοινωνικής 
ένταξης και ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων 
ατόμων και των ευπαθών ομάδων ως συστατικό 
στοιχείο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής 
και αύξησης του κοινωνικού κεφαλαίου. Γίνεται 
αποδεκτή η πολιτισμική ετερότητα και προωθείται 
η ενσωμάτωση των παιδιών από διαφορετικές 
εθνικές ομάδες. Τα παιδιά των αιτούντων άσυλο και 
προσφύγων του βρίσκονται στην Κύπρο φοιτούν 
δωρεάν σε δημόσια σχολεία και χαίρουν όλων των 
δικαιωμάτων που απολαμβάνουν και τα παιδιά 
ελληνοκυπριακής καταγωγής.

Άραγε όμως «απολαμβάνουν» πραγματικά τις 
ίδιες ευκαιρίες με τους συμμαθητές τους;  Έδώ 
έγκειται και η «αδυναμία» του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος.  Δεν φθάνει μόνο να αποδεκτούμε τα 
παιδιά σε μια τάξη ως «παθητικούς ακροατές», αλλά 
να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε 
να ενταχθούν ουσιαστικά στη μαθησιακή πράξη.  
Ο Θεοφιλίδης (2009, σ.94) είναι επιγραμματικός 
σ’ αυτό.  Λέγει συγκεκριμένα: «Θεωρώ ότι πρέπει 
να εργαστούμε για ένα μοντέλο διαπολιτισμικής 
αρμονίας, έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη 
και ισότητα ευκαιριών για όλους τους μαθητές». 
Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα τουλάχιστο, δεν 
έχουμε πετύχει αυτή την αρμονία.

Η ανεκτικότητα, η αμοιβαία κατανόηση και 
η υιοθέτηση των ανθρωπιστικών αξιών, όπως 
του διαλόγου, της αγάπης, της συνεργασίας είναι 
παράγοντες που μπορούν να επιστρέψουν την 
αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων και να δώσουν 
σε όλους ίσες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν και να 

ζήσουν ευτυχισμένοι.  Ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικών 
είναι καταλυτικός. «Μπορούμε να συμβάλουμε 
ουσιαστικά στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών 
τάσεων, στην αλληλεξάρτηση, στη νέα μορφή ρόλων 
στις τοπικές κοινότητες και στις γενικότερες αλλαγές 
στο παγκόσμιο σκηνικό».  (Κυπριανός, 2009, σ. 75).

Η παροχή όμως ισότιμων και επαρκών 
εκπαιδευτικών παροχών προς τις μειονοτικές 
ομάδες, ώστε να ικανοποιηθεί η πρόβλεψη του 
νόμου «…για ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που 
ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας» 
προϋποθέτει τη λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων 
που αναφέρονται σε «ποιοτικές» διαστάσεις της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση και αφορούν ειδικά 
είτε προσαρμοσμένα αναλυτικά προγράμματα είτε 
υλική υποστήριξη σε φτωχά παιδιά, πρόσφυγες 
ή αιτούντες άσυλο είτε έμφαση σε δεξιότητες 
μακροπρόθεσμης αξιοποίησης, ώστε τα παιδιά αυτά 
να μπορούν να παρακολουθήσουν ανεμπόδιστα και 
με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις που έχει το 
χαμηλό επίπεδο γνώσης της Έλληνικής γλώσσας. 
(Μιχαρικόπουλος, 2009, σ. 56). Ας ανοίξουμε 
λοιπόν, τα αυτιά μας στα καλέσματα των καιρών, ας 
ακούσουμε τι θέλουν να μας πουν αυτά τα παιδιά, 
γιατί ως μέλη της κυπριακής πραγματικότητας 
μπορούν κι αυτά να συμβάλουν στη βελτίωση της 
κοινωνίας μας.

Με την πάροδο μερικών μηνών από την άφιξη 
του Dimitri, κάποιοι από τους συμμαθητές και 
συμμαθήτριές του έδειξαν να ενδιαφέρονται γι’ 
αυτόν πραγματικά και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα.  
Συγκεκριμένα μια μαθήτρια σε μια ενδοσχολική 
εκδήλωση που οργανώσαμε με θέμα τον «κοινωνικό 
αποκλεισμό» έγραψε το εξής:

…Εκείνο που ξέρω και δεν το ξεχνώ είναι η αγάπη, 
μια λέξη με πέντε γράμματα, τόσο μικρή μα και τόσο 
περίπλοκη που δεν εκφράζεται ποτέ με τις σωστές 
λέξεις.  Πάντα βάζουμε μπροστά το εγώ και ξεχνούμε 
ότι υπάρχει το εσύ και το εμείς, γιατί πάντα μας 
αρέσουν όλα τα πράγματα και όλοι οι άνθρωποι να 
είναι ίδιοι.  Στην τάξη μου φέτος δεν είμαστε όλοι οι 
ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όμως μαζί…

Δεν χρειάζεται να προσθέτω τίποτα άλλο… είμαστε 
σε καλό δρόμο. Ας δείξουμε λίγη περισσότερη αγάπη 
και εμπιστοσύνη σ’ αυτά τα παιδιά παρέχοντάς τους 
ίσες ευκαιρίες μάθησης για να μπορέσουν κάποια 
στιγμή να ξεδιπλώσουν άφοβα τις ιδιαίτερες κλίσεις 
και τα ταλέντα τους!
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Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να σχεδιάσουν και 
να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες με σκοπό 
την ανάπτυξη αξιών, στάσεων και συμπεριφορών 
σχετικών με τις αρχές της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης.  Για το λόγο αυτό προτείνονται 
πιο κάτω μερικές τεχνικές και δραστηριότητες 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη 
διδασκαλία τους, οι οποίες είναι αποτέλεσμα 
της βιβλιογραφικής επισκόπησης καθώς και της 
μελέτης του βιβλίου «From the Margin to the Cen-
tre: Capturing the Perspectives of Young people 
from European minority groups». Έίναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι αυτές οι δραστηριότητες αφορούν 
όλα τα παιδιά στην τάξη και όχι μόνο τα παιδιά 
που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες. Ας μην 
ξεχνάμε ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια 
στάση ζωής που πρέπει να καλλιεργείται δια βίου 
σε όλους τους ανθρώπους.

Στόχος: Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς
 3 Τα παιδιά βρίσκουν πληροφορίες και 
φωτογραφίες σε σχέση με άλλους πολιτισμούς 
(γεωγραφικά στοιχεία της συγκεκριμένης χώρας, 
ήθη και έθιμα, γλώσσα, αξιοθέατα, παραδοσιακό 
τρόπο ντυσίματος κ.ά.) μέσα από τα βιβλία, 
τις εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο. Ακόμα, 
εμπλουτίζουν τα δεδομένα τους με τις μαρτυρίες 
παιδιών ή άλλων ανθρώπων που είναι μέλη αυτού 
του πολιτισμού εμπλέκοντας και τους γονείς τους.
 3 Έμπλοκή των γονέων (επισκέψεις, Παρασκευή 
παραδοσιακών συνταγών, παραδοσιακές στολές) 
που προέρχονται από αυτές τις χώρες στη 
διαδικασία γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς.

Στόχος: Συνειδητοποίηση της ύπαρξης 
προκαταλήψεων και ρατσιστικών 
συμπεριφορών και απάλειψή τους 

 3 Μελέτη και συζήτηση των εκθέσεων των παιδιών 
που υπάρχουν στο βιβλίο «From the Margin to the 
Centre:  Capturing the Perspectives of Young people 
from European minority groups».
 3 Οι μαθητές παίρνουν συνεντεύξεις στον τόπο 
στον οποίο ζουν και προσπαθούν να εντοπίσουν 
τη διάθεση του τοπικού πληθυσμού απέναντι 
στις μειονότητες.  Η διάθεση που παρατηρείται 
συζητείται στην τάξη, συσχετίζεται με τις ιδέες των 

παιδιών και αξιολογείται.
 3Οι μαθητές συλλέγουν εφημερίδες και περιοδικά, 
έτσι ώστε να προβούν σε μια ποσοτική και 
ποιοτική μελέτη όσον αφορά την παρουσίαση των 
μειονοτήτων σε αυτές. Η ίδια μεθοδολογία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για το πώς προβάλλει η 
τηλεόραση τα διάφορα θέματα για τις μειονότητες.

Στόχος: Ανάπτυξη ενσυναίσθησης
 3 Ο εκπαιδευτικός διαλέγει κάποιον ο οποίος βγαίνει 
από την τάξη. Παίζει το ρόλο του «ξένου». Μπαίνει 
στην τάξη και τους βλέπει όλους να μιλούν, να 
χαιρετιούνται και να περπατούν στο χώρο. Όλοι 
τους καλούνται να αποφεύγουν το ξένο. Αυτός 
πρέπει να προσπαθήσει να κάνει κάποιον να του 
μιλήσει.  Μετά το τέλος της δραστηριότητας αυτής 
το παιδί που έκανε το ρόλο του «ξένου» καλείται 
να περιγράψει τα συναισθήματά του. Η συζήτηση 
πρέπει να οδηγηθεί στη σύνδεση με καταστάσεις ή 
με πρόσωπα της πραγματικότητας.
 3 Τα παιδιά καλούνται να γράψουν τα αρνητικά 
και τα θετικά που θα είχε η ζωή τους ως μέλη 
μιας μειονοτικής ομάδας, για την οποία έχουν 
συλλέξει από προηγουμένως πληροφορίες.  Στη 
συνέχεια, παρατηρούν αυτά που έγραψε ένα 
παιδί μειονότητας και εντοπίζουν τις διαφορές 
στις αντιλήψεις τους.  Έτσι ξεκινά σταδιακά η 
αλλαγή των αντιλήψεων των παιδιών για τα 
παιδιά της μειονότητας. Έπίσης, μπορεί να γίνει 
και μια σύγκριση με τις εκθέσεις που καλούνται να 
γράψουν τα παιδιά με θέμα το πώς θα ήταν η ζωή 
τους αν ήταν μέλη της κυρίαρχης ομάδας.

Στόχος: Καλλιέργεια του σεβασμού της 
διαφορετικότητας

 3Μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων από διάφορες 
κουλτούρες.

Έπιπρόσθετα, με τις πιο πάνω δραστηριότητες, 
θεωρώ σημαντικό να αναφέρω ότι οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν το παιχνίδι 
ως μέσο διδασκαλίας. Ακόμα, το θέατρο, ο χορός 
και τα ερευνητικά σχέδια (projects) μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διδασκαλίας. 
Ταυτόχρονα, όμως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για να 
σχεδιάσουν και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες να 
ανταποκρίνονται στο επίπεδο και στις ανάγκες των 
μαθητών τους.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φλώρα Αριστοτέλους
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Τα λόγια αυτά μου έχουν μείνει χαραγμένα στη 
μνήμη εδώ και αρκετά χρόνια, όταν είχα την ευκαιρία 
να έχω ανάμεσα στους μαθητές της προδημοτικής 
τάξης που δίδασκα τον Μαχμούτ (για ευνόητους 
λόγους χρησιμοποιώ ψευδώνυμο του μαθητή), ένα 
αγόρι από την Περσία. Την πρώτη μέρα φοίτησης του 
Μαχμούτ στο σχολείο το συνόδευσε η μητέρα του, της 
οποίας τα πρώτα λόγια σε σπαστά ελληνικά μπορώ 
να πω ότι με σόκαραν: «Είμαστε ξένοι. Ήρθαμε για να 
δουλέψουμε και να ξαναφύγουμε. Ξέρουμε ότι κάποιοι 
από εσάς δε μας θέλετε…αλλά θα φύγουμε… Ήρθαμε 
για τέσσερα χρόνια και θα φύγουμε…». Μου έδωσε 
την εντύπωση ότι προσπαθούσε να απολογηθεί 
για την παρουσία της οικογένειάς της τόσο στο 
σχολείο όσο και στη χώρα μας. Ομολογώ ότι τα 
λόγια της με ενόχλησαν, αλλά από την άλλη γνώριζα 
ότι, δυστυχώς, καθρέφτιζαν σε μεγάλο βαθμό την 
πραγματικότητα της κοινωνίας μας, η οποία δεν 
ήταν ακόμη έτοιμη να αποδεχτεί και να συνυπάρξει 
με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, κάτι το 
οποίο, όπως φάνηκε από τα λόγια της, το είχε ήδη 
αντιληφθεί στον ένα μήνα παραμονής της στη χώρα 
μας. Το περιστατικό αυτό με οδήγησε στο να βάλω 
ένα στοίχημα με τον εαυτό μου· να κάνω ό,τι μπορώ, 
από τη θέση μου ως νηπιαγωγός, για να αλλάξω αυτή 
της την άποψη. Το ήξερα ότι δεν ήταν πολύ εύκολο, 
αλλά θα προσπαθούσα…

Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην 
τάξη μου ήταν η μη αποδοχή του Μαχμούτ από 
ορισμένα παιδιά, κάτι που τον έκανε να απομονώνεται 
περισσότερο. Αν και τα παιδιά ήταν μικρής ηλικίας, 
είχαν ήδη αναπτύξει μια ξενοφοβική και ρατσιστική 
συμπεριφορά. Ομολογώ ότι κάποιες στιγμές ένιωθα 
αδύναμη μπροστά στη στερότυπική σκέψη που 
υπήρχε πίσω από τη συμπεριφορά των παιδιών και 
η οποία είχε καλλιεργηθεί από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. «Στη γειτονιά μας έχουμε πολλούς ξένους 
και η μάμα μου, μου είπε να μη τους μιλώ», ήταν η 
πρώτη αντίδραση του Αντρέα όταν του ζήτησα 
μια μέρα να παίξει μαζί με το Μαχμούτ. Τέτοιες 
παρόμοιες αντιδράσεις είχα καθημερινά από τα 
παιδιά και αυτό με προβλημάτιζε έντονα. Θα έπρεπε 
να βρω έναν τρόπο να τα βοηθήσω να αντιληφθούν 
την πολύ-πολιτισμικότητα και διαφορετικότητα 
ως μια φυσιολογική κατάσταση. Δε στόχευα να 
τους επιβάλω την αποδοχή του Μαχμούτ. Αλλά 
μέσω της διαπολιτισμικής αγωγής επιδίωκα ώστε 
η αποδοχή αυτή να ερχόταν μέσα από φυσικό και 
παιγνιώδη τρόπο. Προσωπικά, δεν αντιμετώπιζα 
τη διαπολιτισμική αγωγή ως «μάθημα» μέσω του 
οποίοι στόχευα να διδάξω τους γηγενείς μαθητές 
για τον πολιτισμό του Μαχμούτ ήτο αντίθετο, αλλά 
είχα ως στόχο την καλλιέργεια θετικών στάσεων 
προς άλλους πολιτισμούς. Δεν επρόκειτο για μία ή 
περισσότερες δραστηριότητες που έγιναν κατά τη 

διάρκεια ενός καθιερωμένου χρονικού πλαισίου, 
αλλά μια φιλοσοφία και στάση που ήταν διάχυτη σε 
ολόκληρη τη σχολική χρονιά και το πρόγραμμα της 
τάξης μου.

Δυστυχώς, όμως, κάποιες στιγμές ένιωθα ότι 
οι οποιεσδήποτε προσπάθειες έκανα στο σχολείο 
ακυρώνονταν από τη ρατσιστική συμπεριφορά 
της οικογένειας. Αυτό με ώθησε να εμπλέξω και 
τους γονείς των μαθητών στο πρόγραμμα της 
διαπολιτισμικής αγωγής. Βασικά, στόχος μου ήταν 
η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο πρόγραμμα 
της διαπολιτισμικής αγωγής. Βασικά, στόχος μου 
ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 
κουλτούρας, αλλά αυτό θεωρούσα ότι θα το 
πετύχαινα σε μεγαλύτερο βαθμό αν ενέπλεκα και 
τους γονείς τους, αφού, όπως ήτα αναμενόμενο, 
επηρέαζαν τη συμπεριφορά των παιδιών τους. 
Λόγω περιορισμένου χώρου στο παρόν κείμενο θα 
αναφερθώ συνοπτικά μόνο στον τρόπο εμπλοκής 
των γονιών σε αυτή την προσπάθεια.

Αρχικά, οι προσπάθειές μου εστιάστηκαν στο 
να προσεγγίσω τους γονείς του Μαχμούτ, οι οποίοι 
απέφευγαν να έχουν οποιαδήποτε επαφή με το 
σχολείο. Αν και στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο, 
με επιμονή κατάφερα να τους πείσω να εμπλακούν 
περισσότερο στη σχολική μονάδα. Ξεκίνησα τις 
προσπάθειες μου επιδιώκοντας να έχω μαζί τους 
συχνή τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία 
τους εξηγούσα προφορικά κάποιες ανακοινώσεις 
που στέλνονταν στο σπίτι, αφού δυσκολεύονταν 
να διαβάζουν ελληνικά, ή για να συζητούμε για 
την πρόοδο του Μαχμούτ. Σταδιακά, έβλεπα ότι η 
απόσταση που κρατούσαν από το σχολείο άρχισε να 
γεφυρώνεται και αυτό πιστεύω οφειλόταν στο ότι 
ένιωθαν ότι το σχολείο είχε ανοικτές τις πόρτες του 
όχι μόνο για το παιδί τους αλλά και για τους ίδιους. 

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, επιδίωκα τη συνεργασία των γονιών του 
Μαχμούτ και με τους υπόλοιπους γονείς, έτσι ώστε να 
έχουν περισσότερη επαφή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια 
οργανώθηκε «Μέρα μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής», 
κατά την οποία ετοίμασαν παραδοσιακά φαγητά – 
γλυκά της Κύπρου και της Περσίας. Στόχος μου δεν 
ήταν απλά να γνωρίσουν οι Κύπριοι τα περσικά 
φαγητά ή το αντίθετο, κάτι το οποίο θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως κοινότυπο, αλλά να γίνει 
ένας ουσιαστικός συγκερασμός μεταξύ των δύο 
κουλτούρων και να φτιάξουν από κοινού κάποια 
εδέσματα.

Έπίσης, προσπαθούσα να αξιοποιώ τις ικανότητες 
όλων των γονιών και να τους εμπλέκω περισσότερο 
στο έργο της σχολικής μονάδας. Για παράδειγμα, ο 
πατέρας του Μαχμούτ είχε ταλέντο στη ζωγραφική, 
κάτι το οποίο είχαμε αξιοποιήσει. Σε συνεργασία 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Α. «Το ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δε μας θέλετε… αλλά θα φύγουμε...»
Σκεύη Γιακουμή

Εκπαιδευτικός Προδημοτικής Εκπαίδευσης
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μαζί με κάποιους άλλους γονείς και τους μαθητές 
εικονογράφησαν κάποιο μέρος του σχολικού κτιρίου 
και έφτιαξαν τα σκηνικά για όλες τις εκδηλώσεις του 
σχολείου. Έπιπρόσθετα, αρκετά μεγάλος αριθμός 
γονιών συναντιόνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
κατά τις απογευματινές ώρες στο χώρο του σχολείου, 
όπου με την καθοδήγηση της μητέρας του Μαχμούτ, 
η οποία εργαζόταν σε φυτώριο, φρόντιζαν τον κήπο 
του σχολείου.

Κάποιες άλλες ενδεικτικές δραστηριότητες μέσω 
των οποίων επιδίωξα την επιμόρφωση των γονιών 
σε θέματα κουλτούρας και διαφορετικότητας ήταν η 
λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για γονείς στην 
οποία είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν παιδαγωγικά-
διαπολιτισμικά βιβλία, όπως επίσης και η οργάνωση 
διάλεξης από ειδικό κοινωνιολόγο με θέμα «Κύπρος 
και πολυπολιτισμικότητα», στην οποία οι γονείς 
ενημερώθηκαν και ταυτόχρονα προβληματίστηκαν 
για το συγκεκριμένο θέμα. Έπίσης, οι γονείς είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν δειγματικό μάθημα 
Διαπολιτισμικής Αγωγής που ετοίμασα μαζί με τους 
μαθητές μου. Μέσα από τη διήγηση και επεξεργασία 
σχετικού παραμυθιού παρακολούθησαν τα παιδιά 
τους να εκφράζονταν τόσο λεκτικά όσο και εικαστικά 
για τη διαφορετικότητα και το σεβασμό που πρέπει 
να δείχνουμε σε άτομα με διαφορετικές κουλτούρες.

Μια άλλη δραστηριότητα που έγινε στα πλαίσια 
ολόκληρης της σχολικής μονάδας ήταν η οργάνωση 
φεστιβάλ με θέμα «Περιδιάβαση στον κόσμο». Η 
οργάνωσή του έγινε κατά κύριο λόγο από τους 
ίδιους τους γονείς, οι οποίοι συνεργάστηκαν για 
να παρουσιάσουν μέσα από φωτογραφίες, vid-
eo, εδέσματα, χορούς, παραδοσιακές στολές, 
παραδοσιακά παραμύθια κ.λπ. την παράδοση και 

την κουλτούρα της κάθε χώρας.·
Μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

που ανάφερα πιο πάνω δε στόχευα απλά στην 
αποδοχή του συγκεκριμένου παιδιού, της 
συγκεκριμένης οικογένειας από τους γηγενείς, αλλά 
στην ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια κουλτούρας 
συμβίωσης και αποδοχής της διαφορετικότητας, 
σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτή. Ήθελα να 
αντιληφθούν πως το γεγονός ότι προέρχονταν από 
διαφορετικές κουλτούρες δεν τους έκανε «ξένους» 
και πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο κατάφερα σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό. Μέσα από την υλοποίηση του 
προγράμματος διαπίστωνα μέρα με τη μέρα ότι τόσο 
οι γονείς όσο και τα παιδιά «ωρίμαζαν» σε θέματα 
αποδοχής της διαφορετικότητας. Δε θα ξεχάσω τη 
χαρά που ήταν έκδηλη στο πρόσωπο της μητέρας 
του Μαχμούτ, όταν ένα πρωινό ήρθε στο σχολείο και 
μου είπε: «Χτές ήρθε στο σπίτι μας ο Κωνσταντίνος 
με τη μάμα του και έπαιξαν με τον Μαχμούτ…μας 
κάλεσαν να πάμε και στο σπίτι τους». Η χαρά της ήταν 
και για μένα διπλή χαρά γιατί έβλεπα σταδιακά να 
«κερδίζω το στοίχημα» που είχα βάλει με τον εαυτό 
μου στην αρχή της σχολικής χρονιάς, να συμβάλω με 
το δικό μου τρόπο, ώστε η πολύ-πολιτισμικότητα 
και διαφορετικότητα να αντιμετωπίζεται τόσο 
από τα παιδιά όσο και από τους γονείς τους ως μια 
φυσιολογική κατάσταση.

Έν κατακλείδι, θεωρώ ότι μέσα από το πρόγραμμα 
που εφαρμόσαμε όλοι οι γονείς αντιλήφθηκαν πόσο 
εύκολο και εποικοδομητικό ήταν να συνεργαστούν 
για την υλοποίηση ενός κοινού στόχου: την 
εκπαίδευση των παιδιών τους· ένα στόχο και όνειρο 
που έχουν όλοι οι γονείς ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
θρησκείας, κουλτούρας…

B. Επικοινωνία δασκάλων και γονέων που έχουν παιδιά με 
διαφορετική κουλτούρα

Άννα Σωκράτους Ευγενίου
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανεξίτηλη θα παραμείνει στο μυαλό μου η πρώτη 
συνάντηση με τον κύριο Μουσταφά, τον πατέρα της 
Άγιας, όταν χρειάστηκε να δείξω το ρολόι μου και να 
γράψω σε χαρτί την ώρα που έπρεπε να παραλάβει 
την κόρη του από το σχολείο. Έυτυχώς που οι αριθμοί 
είναι μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας και κατάλαβε 
τι εννοούσα όταν είδε το «1:05»! Η πρώτη σκέψη που 
πέρασε από το νου μου ήταν το πώς θα τα καταφέρω 
να επικοινωνήσω με αυτούς τους ανθρώπους, οι 
οποίοι δε μιλούσαν ούτε αγγλικά. Μετά από μία 
μικρή έρευνα στο σχολείο, «ανακάλυψα» συντοπίτες 
τους, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει μαζί τους από 
το Ιράκ και οι οποίοι γνώριζαν την αγγλική γλώσσα. 
Έτσι, τους κάλεσα αμέσως στο σχολείο και τους 
ζήτησα να παίξουν το ρόλο του «μεταφραστή». 
Τελικά καταλήξαμε στα εξής:

 3Στις επισκέψεις γονέων, οι γονείς της Άγιας έρχονταν 
πάντοτε με τα συγκεκριμένα άτομα, οι οποίοι 
μετέφραζαν στα αραβικά οτιδήποτε είχα να αναφέρω 
για την πρόοδο του παιδιού τους.

 3Η κατ’ οίκον εργασία σημειωνόταν στα αγγλικά και 
μεταφραζόταν στο σπίτι στα αραβικά.

 3Για οποιεσδήποτε έκτακτες περιπτώσεις, 
επικοινωνούσα άμεσα με τους «μεταφραστές» 
μου, οι οποίοι ενημέρωναν τους γονείς της Άγιας. 
Για το λόγο τούτο, συμπλήρωσα και τα στοιχεία της 
συγκεκριμένης μαθήτριας στο μαθητολόγιο με τον 
κατάλληλο τρόπο.

 3Διατηρούσαμε ειδικό τετράδιο επικοινωνίας, όπως 
ακριβώς γινόταν και με άλλα –μη αλλοδαπά – παιδιά 
της τάξης για κάποιους άλλους ειδικούς λόγους.

Έυτυχώς τα καταφέραμε! Το γεγονός ότι η Άγια 
είχε ενταχθεί στην πρώτη τάξη και ξεκινήσαμε από 
το μηδέν και το γεγονός ότι οι γονείς της επέδειξαν 
μεγάλο ζήλο και ενδιαφέρον για τη μάθησή της, 
οδήγησε σε άριστα αποτελέσματα. Για άλλη μία φορά 
καταλήξαμε σε αυτό που αναφέρει ο Γεωργογιάννης 
(1997), ότι, δηλαδή, οι γλωσσικές ανάγκες του 
μαθητή προϋποθέτουν την καταγραφή εκείνων 
των περιστάσεων επικοινωνίας μέσα στις οποίες 
εμπλέκεται ή ενδέχεται να εμπλακεί ο συγκεκριμένος 
μαθητής.
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Γ. Άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Μαρία Κίμωνος

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Άτυπο Περιβάλλον είναι πολλές φορές 
ιστορικά και πολιτιστικά προσδιορισμένο, γεγονός 
το οποίο δεν ευνοεί τα παιδιά που δεν έχουν ως 
μητρική γλώσσα την ελληνική. Αυτό συμβαίνει, για 
παράδειγμα, όταν γιορτάζονται εθνικές επέτειοι, 
αφού το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο δεν έχει 
ιδιαίτερο νόημα γι’ αυτά, αφού δεν μεγάλωσαν και 
δε γαλουχήθηκαν με την εκάστοτε εθνική ιδεολογία. 
Η παρακάτω σκιαγράφηση είναι ενδεικτική, για 
να αιτιολογήσω την άποψή μου. Το επεισόδιο που 
περιγράφω είναι πραγματικό. Διαδραματίστηκε 
στην τάξη που δίδασκα.

Παραμονή της εθνικής επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου, στην τάξη, στο μάθημα των Ελληνικών, 
κάναμε σχετική ενότητα. Ενώ συζητούσαμε για τα 
ιστορικά γεγονότα, διαβάζαμε σχετικά κείμενα και 
βλέπαμε διάφορε εικόνες, παρατήρησα ότι η Μαρία1 
ήταν αφηρημένη και η συμμετοχή της στο μάθημα 
μηδαμινή. Όταν, μετά από την αργία μάζεψα τα 
φυλλάδια, στα οποία τα παιδιά είχαν να κάνουν 
εργασία, το φυλλάδιο της Μαρίας έλειπε. Όταν τη 
ρώτησα: «Μαρία μου, πού είναι το δικό σου;» η 
απάντησή της ήταν: «Κυρία…δεν κατάλαβα τι έπρεπε 
να κάνω…». Της είπα πως αυτό θα έπρεπε να μου το πει 
τη μέρα που έδωσα το φυλλάδιο, για να προλάβουμε 
μια τέτοια εξέλιξη. Το διάλειμμα, τη φώναξα μόνη της, 
για να της εξηγήσω τι έπρεπε ακριβώς να κάνει.

Θέτω, λοιπόν, το ερώτημα: μήπως, τελικά, η 
διδασκαλία και μάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα 
καθίσταται το κλειδί για μια πιο συμπεριληπτική 
εκπαίδευση; Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
μουσεία, λόγου χάρη, φαίνεται να λειτουργούν ως 

παράγοντες προαγωγής της διαπολιτισμικότητας 
και ευρύτερα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 
Αυτό επιτυγχάνεται, αφού τα μουσεία συνιστούν 
φορείς πολλαπλών πολιτιστικών ερεθισμάτων και 
ταυτόχρονα «ουδέτερους» χώρους εξωσχολικής 
δραστηριότητας. Συνεπώς, είναι δυνατόν να 
αποφορτίσουν τους μαθητές από το άγχος που 
προκαλεί το παγιωμένο σχολικό περιβάλλον, 
να αναδείξουν την ισοτιμία των πολιτισμών και 
του «μορφωτικού κεφαλαίου» των μαθητών, 
προωθώντας την ισόνομη συμμετοχή τους σε 
εκπαιδευτικές δράσεις με εναλλακτικούς τρόπους 
έκφρασης. Η αρχή της διαπολιτισμικότητας (ισοτιμία 
πολιτισμών, ισοτιμία μορφωτικού κεφαλαίου 
ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και 
παροχή ίσων ευκαιριών) αποτελεί συνθήκη εκ των 
ων ουκ άνευ, για την κοινωνική και εκπαιδευτική 
πολιτική των μουσείων του 21ου αιώνα. Τα 
μουσεία, υπογραμμίζουν οι διάφοροι συγγραφείς, 
ως «ουδέτεροι» χώροι, αμβλύνουν, αφενός, τις 
κατηγοριοποιήσεις για «καλούς» και «κακούς» 
μαθητές ή «εμείς» και οι «άλλοι» και, αφετέρου, 
παρέχουν την ευκαιρία ισότιμης έκφρασης και 
συμμετοχής, προβάλλοντας την ετερότητα και την 
πολυμορφία (σ.12).

Έισηγούμαι, λοιπόν, μια εναλλακτική παιδαγωγική 
που να παρέχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα 
τα παιδιά: Τα μουσεία, τα θέατρα, η φύση, αλλά και 
οι αυλές, τα γήπεδα και οι εξειδικευμένες αίθουσες 
των σχολείων, μπορούν να αποτελέσουν, κάλλιστα, 
χώρους εκπαίδευσης, η οποία σέβεται και αποδέχεται 
την ετερότητα και συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά, 
άνευ ορίων, εξαιρέσεων, στερεότυπων.

1. To όνομα που χρησιμοποιείται είναι ψευδώνυμο.

Δ. Ο Γεννάδιος και οι άλλοι... Γεννάδιοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γαλάτεια Χάσκα

Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης

Θυμάμαι, ήταν Σεπτέμβριος του 2008. Η πρώτη 
μέρα στο σχολείο και ήμασταν όλοι συγκεντρωμένοι 
στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης για το διαχωρισμό 
των τμημάτων. Έγινε ο διαχωρισμός και αφού πήρα 
ένα από τα τμήματα της Α΄ λυκείου, στο οποίο θα 
ήμουν υπεύθυνη, κατευθύνθηκα προς την αίθουσα 
διδασκαλίας για μια πρώτη γνωριμία με τα παιδιά 
ως υπεύθυνη καθηγήτρια του τμήματός τους.

Αρχικά, εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν το 
γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι μαθητές γνωρίζονταν 
μεταξύ τους, διότι είχαν φοιτήσει στο ίδιο γυμνάσιο 
εκτός από δύο παιδιά τα οποία φαίνονταν ηλικιακά 
μεγαλύτερα, ενώ από το όνομα είχα καταλάβει ότι 
δεν ήταν ελληνοκύπριοι στην καταγωγή. Ήταν 
ο Γεννάδιος και η Βαλέρια από τη Γεωργία και οι 
οποίοι προέρχονταν από διαφορετικό γυμνάσιο. 

Στα πρόσωπά τους από τη μια αντικατοπτριζόταν 
η αμηχανία για το πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν 
στο τμήμα τους και να αισθανθούν κομμάτι του, και 
από την άλλη μια ανακούφιση που έτυχε να μπουν 
στο ίδιο τμήμα αποτελώντας στήριγμα ο ένας για 
τον άλλο.

Οι μέρες κυλούσαν και σιγά σιγά τόσο ο Γεννάδιος 
όσο και η Βαλέρια άρχισαν να γνωρίζονται με τους 
συμμαθητές τους, οι οποίοι ομολογώ, ότι τους 
αγκάλιασαν και ήταν πρόθυμοι να τους βοηθήσουν. 
Ένα πρωί λοιπόν έπρεπε να ανακοινώσω στα 
παιδιά ότι η συμμαθήτριά τους η Βαλέρια, για 
οικογενειακούς λόγους, αναγκάστηκε να επιστρέψει 
στην πατρίδα της, γι’ αυτό και δεν θα ξανάρθει 
σχολείο. Η απογοήτευσή τους ήταν έκδηλη, αλλά 
εκείνο που δεν θα ξεχάσω είναι το πρόσωπο του 
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Γεννάδιου. Μια απογοήτευση που συνάμα του 
δημιουργούσε και το αίσθημα του πανικού ότι είχε 
μείνει πια μόνος του….

Ο Γεννάδιος ήταν ο μαθητής ο οποίος, ενώ 
μπορούσε να μιλήσει και να συνεννοηθεί τόσο με 
τους συμμαθητές του όσο και με τους καθηγητές 
του, αδυνατούσε να κατανοήσει τα όσα διδασκόταν 
στο σχολείο, αλλά και να εκφράσει τις απόψεις και 
τις σκέψεις του στο γραπτό λόγο.

Αυτό δυσκόλευε πάρα πολύ τον ίδιο αλλά και μένα 
προσωπικά διότι δεν ήξερα πώς να τον βοηθήσω. 
Δεν ήταν ακροατής και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να 
τον αξιολογήσω όπως και τα άλλα παιδιά, τόσο στα 
προφορικά όσο και στα γραπτά, γιατί είχε ανάγκη 
όπως και οι άλλοι το απολυτήριο λυκείου. Όταν 
συζητούσαμε στην αυλή, κατά τα διαλείμματα, μου 
έλεγε ότι πρέπει να αποφοιτήσει για να μπορέσει να 
βρει δουλειά, βοηθώντας έτσι την οικογένειά του. 
Σαν νέος βέβαια είχε και αυτός όνειρα και ένα από 
αυτά ήταν να σπουδάσει σχέδιο. Ήταν από τα παιδιά 
που προσπαθούσαν πάρα πολύ και ήθελε να τον 
βλέπουμε όπως και τους υπόλοιπους συμμαθητές 
του. Δεν ήθελε δηλαδή τον οίκτο μας. Έίναι απίστευτο 
το πόσο περήφανος ήταν.

Πολλές φορές, τώρα που το σκέφτομαι, στην 
προσπάθειά μου να καλύψω την ύλη μου και να μην 
μείνουν οι υπόλοιποι πίσω, ξεχνούσα τον Γεννάδιο, 
αλλά και το πόσο δύσκολο ήταν για αυτό το παιδί να 
βρίσκεται στην τάξη και να μην καταλαβαίνει τα όσα 
λέω και αναλύουμε στη λογοτεχνία! Δυστυχώς, του 
δημιουργούσαμε άγχος και πίεση, διότι έπρεπε να 
συναγωνιστεί τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης του, για 
τα οποία η ελληνική γλώσσα ήταν η μητρική τους. Και 
το αποτέλεσμα ήταν να τον περάσουμε στη Β’ λυκείου, 
με επιείκεια, χωρίς τελικά να βοηθήσουμε αυτό το 
παιδί να μάθει τα στοιχειώδη της γλώσσας μας, ώστε 

να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 
λυκείου, να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά 
του και να διεκδικήσει μια θέση στην κοινωνία μας. 
Το μόνο που ίσως πετύχαμε ήταν να τον πείσουμε να 
γραφτεί στα κρατικά ινστιτούτα επιμόρφωσης και 
συγκεκριμένα στο ενισχυτικό τμήμα για περαιτέρω 
βοήθεια στα Νέα Έλληνικά, για να μπορέσει έτσι να 
βελτιωθεί και να αισθάνεται και ο ίδιος ικανοποίηση.

Αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να εντάσσονται σε ένα 
πρόγραμμα στήριξης το οποίο να τους παρέχει την 
ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, μια 
και λογαριάζονται και αυτοί πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και όχι να φοιτούν στα σχολεία μας ως 
ακροατές, διότι στην ουσία είναι χαμένος χρόνος! 
Δεν έχουν ανάγκη αλλά ούτε και θα τους προσφέρει 
κάτι, στην παρούσα φάση, ο Σολωμός ή ο Παλαμάς.

Αυτά τα παιδιά χρειάζονται άμεσα τη βοήθειά μας, 
αν θέλουμε πραγματικά να τα εντάξουμε ομαλά μέσα 
στα σχολεία μας και αργότερα και στην κοινωνία 
μας. Πρέπει να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας, ώστε να μην αισθάνονται εντελώς μόνοι. 
Το σύστημά μας δυστυχώς τους απομονώνει, ενώ 
άλλους τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν το σχολείο 
και μαζί με αυτό και κάποια όνειρά τους. Άλλες φορές 
πάλι κάποια παιδιά μεταναστών, δικαιολογημένα 
ως ένα βαθμό, αδυνατώντας να παρακολουθήσουν 
στην τάξη, είτε είναι ακροατές είτε όχι, ενοχλούν 
στο μάθημα σε μια προσπάθειά τους να δείξουν ότι 
υπάρχουν.

Με αφορμή την εμπειρία μου αυτή θα ήθελα 
να τονίσω ότι η περίπτωση του Γεννάδιου δεν 
είναι μεμονωμένη ή σπάνια αλλά σχεδόν όλα τα 
Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας μας καλούνται να 
αντιμετωπίσουν παρόμοιες περιπτώσεις

Εν Κατακλείδι ...
Χριστίνα Χατζησωτηρίου

Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν περιορίζεται 
στη μεταρρύθμιση του σχολείου, αλλά επιδιώκει 
να αναδιαρθρώσει το πολιτισμικό και πολιτικό 
συγκείμενο της σχολικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, 
δεν προσανατολίζεται αποκλειστικά προς την 
ακαδημαϊκή επιτυχία των μεταναστευτικής 
προέλευσης μαθητών, αλλά επιδιώκει ευρύτερες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, μέσω μιας ανθρωπιστικής 
προσέγγισης των διαπροσωπικών σχέσεων. Ως εκ 
τούτου, η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνιστά ένα 
ευρύτερο φάσμα κοινωνικό-ακτιβιστικών σχολικών 
πολιτικών, οι οποίες προϋποθέτουν την ύπαρξη 
μιας εκπαιδευτικής ατζέντας αντι-προκατάληψης, 
την πρόσληψη εκπαιδευτικών από μειονοτικές 
ομάδες και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας 
εντός και εκτός των σχολείων. Στόχος τους είναι να 
καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες 
λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προετοιμάσουν 
τους μαθητές ως κοινωνικά ενεργούς πολίτες.

Συνεπώς, καθίσταται εμφανής η ανάγκη 
δημιουργίας συνεργατικής σχολικής κουλτούρας. 
Μια σημαντική διάσταση αυτής της συνεργασίας 
αποτελεί η συμμετοχή των γονέων μεταναστευτικής 
προέλευσης στη μαθησιακή κοινότητα του σχολείου. 
Οι γονείς μπορούν και πρέπει να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη σχολική επιτυχία και στη 
διαδικασία συμπερίληψης των παιδιών τους. Οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναγνωρίζουν τους γονείς 
ως πηγή πληροφόρησης για τους μεταναστευτικής 
προέλευσης μαθητές τους, καθώς μέσω της 
επικοινωνίας με τις οικογένειές τους δύνανται να 
ενημερωθούν για το πολιτισμικό υπόβαθρο και 
τις ανάγκες των μαθητών τους. Αδιαμφισβήτητα, 
οι οικογενειακές πρακτικές δεν πρέπει να 
προσαρμόζονται στις δομές και την κουλτούρα του 
σχολείου. Αντιθέτως οι σχολικές πολιτικές οφείλουν 
να αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις 
οικογενειακές πρακτικές. Στο διδακτικό προσωπικό 
του εκάστοτε σχολείου πρέπει να αναπτύσσονται 
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δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας, αλλά 
και ικανότητες χειρισμού της συνεργασίας μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας.

Αναντίρρητα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
σχεδιάζουν δραστηριότητες που επανεξετάζουν 
τις κανονιστικές πρακτικές που καλλιεργούν το 
μονοπολιτισμό. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί την 
υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών που προωθούν 
την οικογενειακή συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα. 
Αρχικά, προτείνεται η εφαρμογή εργαστηρίων που 
αποσκοπούν στο να υποβοηθήσουν τους ίδιους 
τους γονείς να κατανοήσουν την ανάπτυξη των 
παιδιών τους, να συζητήσουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους και να μοιραστούν τις πολιτισμικές 
ανάγκες τους με το σχολείο των παιδιών τους. Η 
παρουσία μεταφραστών καθίσταται αναγκαία σε 
τέτοιου είδους εργαστήρια, τα οποία πρέπει να 
προσφέρονται σε χρόνο κατάλληλο για τους γονείς. 
Αφετέρου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαβιβάζουν 
πληροφορίες στους γονείς, όχι μόνο για την πρόοδο 
των παιδιών τους, αλλά και για το πώς οι ίδιοι θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην 
πραγματοποίηση της κατ’ οίκον εργασίας τους. 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώνουν 
δραστηριότητες στη σχολική τάξη οι οποίες 
επιτρέπουν στους μεταναστευτικής προέλευσης, 
αλλά και στους ντόπιους γονείς, να ενεργούν ως 
ενεργό ακροατήριο για τις παρουσιάσεις των 
παιδιών τους. Αυτό δύναται να φέρει τις ντόπιες και 
τις μεταναστευτικής προέλευσης οικογένειες πιο 
κοντά, προκειμένου να διευκολύνει την εξωσχολική 
αλληλεπίδρασή τους.

Η ευρύτερη κοινότητα του σχολείου δύναται 
να συνδράμει στη συνεργατική προσπάθεια που 
περιλαμβάνει τόσο το σχολείο όσο και την οικογένεια. 
Το σχολείο πρέπει να λειτουργεί πέρα από τα στενά 
όρια του διδακτικού χρόνου, αλλά και πέραν της 
εδαφικής οντότητάς του. Συνεπώς, το σχολείο και οι 
οικογένειες, σε συνεργασία με τις κοινοτικές ομάδες, 
όπως πολιτιστικές λέσχες και τοπικές οργανώσεις, 
μπορούν να προωθήσουν τη δημιουργία άτυπων 
περιβαλλόντων μάθησης καλλιεργώντας για την 
εργασία και τη συνεργασία των μαθητών εκτός του 
σχολείου και εντός της κοινότητας. Χαρακτηριστικά, 
η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
μουσεία της κοινότητας προσφέρει πολλαπλά 
πολιτισμικά ερεθίσματα σε χώρους εξωσχολικής 
δραστηριότητας. Έπιπλέον, η κοινότητα μπορεί 
να παρέχει πρόσθετους πόρους απαραίτητους για 
την επίτευξη σχολικής βελτίωσης, οικογενειακής 

υποστήριξης και, ως επίσης, της εκπαιδευτικής 
προόδου των μεταναστευτικής προέλευσης 
μαθητών. Η επιτυχής συνεργασία σχολείου –
κοινότητας απαιτεί τη συχνή επικοινωνία μεταξύ 
του διευθυντικού προσωπικού του σχολείου και των 
ηγετών της κοινότητας.

Έντός της σχολικής τάξης, οι εκπαιδευτικοί κατά 
τη διάρκεια συζητήσεων πρέπει να αποφεύγουν τη 
φολκλορική προβολή των πολιτισμικών διαφορών 
των μεταναστών και ντόπιων μαθητών τους. Αφ’ 
ενός πρέπει να προωθούν συζητήσεις οι οποίες 
παρακινούν τους μαθητές να εισηγηθούν μέτρα 
προς απάμβλυνση των κοινωνικών αδικιών εντός 
του σχολείου και της κοινότητάς τους. Αφ’ ετέρου, 
στα πλαίσια τέτοιων προγραμμάτων, οι μαθητές σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μπορούν να 
αναπτύξουν και να πραγματοποιήσουν ομαδικές 
μελέτες για να ερευνήσουν: (α) παραδείγματα 
εθνοτικής σύγκρουσης μέσα στα σχολεία τους, (β) 
εάν το σχολείο και οι τοπικές βιβλιοθήκες έχουν 
διαθέσιμα διάφορα διαπολιτισμικά υλικά, καθώς 
και (γ) τις ευκαιρίες εργασίας και κατοικίας που 
παρέχονται στους μετανάστες μέσα στην περιοχή 
τους. Για να πραγματοποιήσουν αυτές τις έρευνες, 
οι μαθητές συνεργάζονται σε πολυεθνοτικές 
ομάδες προκειμένου να επιτευχθεί η θετικότερη 
στάση απέναντι στους «άλλους». Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να αξιοποιήσουν διάφορα οπτικά υλικά 
όπως αφίσες, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Η χρήση 
οπτικών βοηθημάτων στην τάξη ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για 
μείωση της προκατάληψης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους 
στη διερεύνηση θεμάτων που άπτονται του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθεριωποίησης. 
Παραδείγματος χάριν, ο εκπαιδευτικός παρέχει σε 
κάθε ομάδα μαθητών ένα άρθρο από τον καθημερινό 
τύπο, το οποίο συζητά ένα αμφισβητούμενο 
ζήτημα σχετικά με τη συμπερίληψη. Οι μαθητές 
μπορούν έπειτα να μελετήσουν διάφορες ιστορικές 
πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για το 
συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ενδελεχής αντίληψη και κατανόηση των 
τρεχουσών πρακτικών, οι οποίες αναπτύσσονται 
σε σχολικό επίπεδο, δύναται να υποβοηθήσει 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή μελλοντικών 
διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Σε 
τελική ανάλυση, η διαπολιτισμική εκπαιδευτική 
πολιτική αποκτά νόημα και σκοπό μόνο εάν και 
αφού εφαρμοστεί στη σχολική πράξη.
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Α  Ν Ε Α
Την Πέμπτη,  7 Οκτωβρίου 2010, έγινε η μεταβίβαση στον ΈΚΠΑΙ-

ΔΈΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ του νεοαποκτηθέντος οικήματος, το οποίο είναι 
ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Χίου 13, Ακρόπολη. Έκ μέρους του ΈΟΚ 
υπέγραψαν τη μεταβίβαση ο Πρόεδρος Χρήστος Θεοφιλίδης και ο 
Γραμματέας Ανδρέας Παπούλας. Το οίκημα του ΈΟΚ θα αρχίσει να 
λειτουργεί μετά από ανακαίνιση, η οποία θα πραγματοποιηθεί πολύ 
σύντομα.

Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι από τα δελτία εισφορών 
που διατέθηκαν στα μέλη μας για οικονομική ενίσχυση της παρα-
πάνω προσπάθειας επιστράφηκε μόνο το 35%. Παρακαλούμε τα 
μέλη που δεν επέστρεψαν τα δελτία τους να το πράξουν το ταχύτε-
ρο δυνατό για να γίνει ο νενομισμένος οικονομικός έλεγχος.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το επόμενο συνέδριο του ΈΟΚ έχει ως θεματικό άξονα
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο θα 
ανακοινωθούν προσεχώς.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΚ:
Χρήστος Θεοφιλίδης, Πρόεδρος, Μαίρη Κουτσελίνη, Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Παπούλας, 
Γραμματέας, Μιχάλης Μηλιώτης, Ταμίας, Δημήτρης Δημητρίου, Δημήτρης Μικελλίδης, 
Σάββας Παλαίχωρος, Έιρήνη Ροδοσθένους, Βασιλική Σαββίδου, Λένια Σεμελίδου, Γιάννης 
Στυλιανού, Μιχάλης Τσιάτιστος, Ανδρέας Χριστοφόρου, Μέλη.
Επιμέλεια έκδοσης: Κίκα Ολυμπίου.


