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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παραδοτέο Π3 του έργου έχει ως στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση της εμπειρία των
εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα/ παρεμβάσεις. Επιδιώκοντας τη
μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την επαφή αυτή με τους εκπαιδευτικούς ο Υπεύθυνος Έργου,
η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Ομάδα έργου διεύρυνε το ερευνητικό πεδίο της φάσης αυτής μέσα
από την καταγραφή στάσεων και απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής αναλόγων δράσεων
στα σχολεία και άρα, των αναγκών επιμόρφωσης και των παραγόντων πλαισίου, υποστήριξης και
επιτυχίας του Συμβουλευτικού Οδηγού.

Έτσι, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων και των
εμπειριών εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
όσον αφορά τα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα των μαθητών.
Η έρευνα περιελάμβανε τρεις φάσεις.
Πρώτη φάση της έρευνας
Η πρώτη φάση της έρευνας διερεύνησε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου σε έναν γενικό
πληθυσμό εν ενεργεία εκπαιδευτικών τις ακόλουθες μεταβλητές:
Α. Τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι ποικίλες μορφές της διαφορετικότητας μέσα
στη σχολική τάξη, ποιες μορφές διαφορετικότητας είναι εμφανείς και ποιες παραμένουν
αφανείς.
Β. Την αναγνώριση της ύπαρξης προκατειλημμένων συμπεριφορών απέναντι στη
διαφορετικότητα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του σχολείου.
Γ. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ευαισθητοποίησης για τη
διαφορετικότητα.
Δ. Την ενημέρωσή τους για τρόπους πρόσβασης σε παιδαγωγικό υλικό με αυτή τη θεματική.
Ε. Τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά μια σειρά από παράγοντες που
είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση ενός προγράμματος
διαφορετικότητας. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθες:
1. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των
προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα.
2. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη
διαφορετικότητα.
3. Οι κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός
προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα.
4. Την προτίμηση για το πλαίσιο διεξαγωγής ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης είτε μέσα
στη σχολική μονάδα είτε στην κοινότητα.
5. Την ιεράρχηση της σημαντικότητας των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην απάλειψη
συγκεκριμένων μορφών διαφορετικότητας στο σχολικό πλαίσιο. ( εθνική καταγωγή,
θρησκευτικές αντιλήψεις, τσιγγανοφοβία, αντισημιτισμός κλπ)
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6. Τα εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη
διαφορετικότητα.
Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν αυτές οι ερωτήσεις αποφασίσαμε να διευρύνουμε το
δείγμα της έρευνας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ο
στόχος ήταν να καταγραφούν οι στάσεις, οι απόψεις και οι ανάγκες των μελλοντικών
εκπαιδευτικών στις ίδιες θεματικές.

Δεύτερη φάση της έρευνας
Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας καταγράψαμε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου τις
εμπειρίες εκπαιδευτικών που είχαν ήδη εφαρμόσει προγράμματα ευαισθητοποίησης στη
διαφορετικότητα σχετικά με:
1. τις περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές τεχνικές που χρησιμοποίησαν και τον λόγο για
τον οποίο ήταν ή όχι αποτελεσματικές,
2. τα εμπόδια που συνάντησαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος
3. τις διαφορές που είδαν στους μαθητές μετά την υλοποίηση του προγράμματος.
Τρίτη φάση της έρευνας
Κατά την Τρίτη φάση της έρευνας καταγράφηκαν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών που έλαβαν
μέρος στο καινοτόμο εγχείρημα του 132 Δημοτικού Σχολείου στο συγκρότημα της Γκράβας με
τη μέθοδο των ομάδων εστίασης ( focus group).

Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

i-RED 3

i-RED - Ινστιτούτο για Δικαιώματα την Ισότητα & την Ετερότητα

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Στάσεις, εμπειρίες και αξιολόγηση
αναγκών των εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών
τμημάτων σχετικά με τις παρεμβάσεις για τη διαφορετικότητα
στο σχολικό πλαίσιο.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
A. Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη
και φοιτητές τριών παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε
ένα μήνα, από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2011. Μοιράστηκαν 600 ερωτηματολόγια και
επεστράφησαν τα 472 (ποσοστό ανταπόκρισης 78,7%).
Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών
Στην έρευνα συμμετείχαν 294 εκπαιδευτικοί, 70 άνδρες (23,8%), 217 γυναίκες (73,8%) και 7
εκπαιδευτικοί που δεν δήλωσαν το φύλο τους (2,4%). Στις στατιστικές αναλύσεις
συμπεριλάβαμε και όσους δεν δήλωσαν το φύλο τους, εφόσον το φύλο δεν απετέλεσε μια
κρίσιμη για την έρευνα μεταβλητή.
Όσον αφορά την κατανομή του φύλου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, στο δείγμα της παρούσας
έρευνας το 24% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και το 30% της δευτεροβάθμιας ήταν
άνδρες ( αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 20092010 ήταν 31,17% για την πρωτοβάθμια και 42, 63% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Όπως
φαίνεται οι γυναίκες υπερτερούν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και η κατανομή του
φύλου στο παρόν δείγμα προσεγγίζει την κατανομή που υπάρχει στο σύνολο των
εκπαιδευτικών της επικράτειας.1
Γράφημα 1: Κατανομή φύλου εκπαιδευτκών

Ο

1

Τα στοιχεία για τη σύνθεση φύλου των διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2009-2010:
Α
Γ
Πρωτοβάθμια
31,17%
68,83%
Δευτεροβάθμια
42,63%
57,37%
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
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O μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 41.43 έτη (ΤΑ:8.5) με εύρος από 22 έως τα 65 έτη. Από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση προέρχονται 182 (61,9%) εκπαιδευτικοί, 87 (29,6%) από τη
δευτεροβάθμια, 5 (1,7%) είναι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και 20 (6,8%) νηπιαγωγοί. Ο μέσος
όρος των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ήταν τα 15.05 έτη (ΤΑ:7.78) με εύρος 1 έτος έως
35 έτη.
Ογδόντα εκπαιδευτικοί (27.2%) προέρχονταν από σχολεία της Θεσσαλονίκης και 214 (72.8%)
από σχολεία της Κρήτης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη ανήκουν στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εργάζονται 103 εκπαιδευτικοί από
την Κρήτη (48.1%), 86 εκπαιδευτικοί εργάζονται στη δευτεροβάθμια (40.2%) ενώ 20 είναι
νηπιαγωγοί (9.3%) και 5 είναι ειδικοί παιδαγωγοί (2.3%). Στη σύγκριση των δύο δειγμάτων από
τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσά τους
όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας (52.5% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη
έχουν έως 15 χρόνια υπηρεσίας, έναντι 58.2% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Κρήτη)
ούτε στη συμμετοχή τους στα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα (39.2%
των εκπαιδευτικών από τη Θεσσαλονίκη έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα για τη
διαφορετικότητα έναντι του 37% των εκπαιδευτικών από την Κρήτη). Επίσης, σε καμμία από τις
υπό εξέταση μεταβλητές δεν διαφοροποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη βαθμίδα στην
οποία ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας.
Από τους 294 εκπαιδευτικούς, οι 108 (36.7%) δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε
προγράμματα παρέμβασης ή επιμόρφωσης με θέμα τη διαφορετικότητα, ενώ 148
εκπαιδευτικοί (50.3%) δηλώνουν ότι έχουν εμπειρία από Προγράμματα Αγωγής Υγείας ή
διαπολιτισμικά προγράμματα. Η συμμετοχή σε κάθε ένα από αυτά τα είδη προγραμμάτων
φαίνεται να εξαρτάται και από τη συμμετοχή στο άλλο [χ2(1)=57.46, p<.001], είναι, δηλαδή,
πιθανό ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα με θέμα τη
διαφορετικότητα, έχουν συμμετάσχει επίσης και σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και το
αντίστροφο.
Δημογραφικά στοιχεία φοιτητών
Από τους 178 φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 18 ήταν άνδρες (10.1%), 157 γυναίκες
(88.2%) και 3 φοιτητές (1.7%) δεν δήλωσαν το φύλο τους. Ο μέσος όρος της ηλικίας τους ήταν
τα 21.08 έτη (Τ.Α.:2.82) με εύρος από τα 18 έτη έως τα 38 έτη. Σαράντα ένας φοιτητές (23%)
προέρχονταν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 68 (38.2%) από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και 69 (38.8%) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο.
Η κατανομή των φοιτητών όσον αφορά στο εξάμηνο σπουδών ήταν 1 φοιτητής (0.6%) στο 2ο
εξάμηνο σπουδών, 71 φοιτητές (39.9%) στο 4ο εξάμηνο σπουδών, 68 φοιτητές (38.2%) στο 6ο
εξάμηνο, 34 φοιτητές (19.1%) στο 8ο εξάμηνο, 3 φοιτητές (1.7%) στο 10ο εξάμηνο και 1
φοιτητής (0.6%) στο 12ο εξάμηνο. 75 φοιτητές (42.1%) δήλωσαν ότι έχουν λάβει μέρος σε
μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα
διαφορετικότητας ενώ 73 φοιτητές (41%) δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα
Αγωγής Υγείας (με διαπολιτισμικό χαρακτήρα) ή διαπολιτισμικά προγράμματα. Όπως και για
τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι οι φοιτητές με εμπειρία σε διαπολιτισμικά προγράμματα
Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών
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είναι πιο πιθανό να έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα ευαισθητοποίησης στην
διαφορετικότητα, και το αντίστροφο [χ2(1)=14.27, p<.001].
Επιπλέον, στατιστικά σημαντικά περισσότεροι φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή
προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας σε σχέση με τους συναδέλφους
τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας [χ2(2)=43.36, p<.001].

Πίνακας 1: Κατανομή φοιτητών ανά Πανεπιστήμιο και εξάμηνο
Εξάμηνο

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο
Κρήτης

Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

2ο

-

1

-

4ο

1

5

65

6ο

29

35

4

8ο

10

24

-

10

ο

1

2

-

12

ο

-

1

-

41

68

69

Σύνολο

Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

i-RED 6

i-RED - Ινστιτούτο για Δικαιώματα την Ισότητα & την Ετερότητα

B. Ερωτηματολόγιο
Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου ( ναι,
όχι, δεν ξέρω) αλλά και ανοιχτές ερωτήσεις για κάποιες από τις θεματικές (βλ. Παράρτημα, σελ
50). Ακολουθεί η ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών και των φοιτητών σε κάθε
ερώτηση. Οι ερωτήσεις αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.
Μορφές διαφορετικότητας στη σχολική τάξη
Στους συμμετέχοντες δόθηκε ανοιχτή ερώτηση με θέμα «Ποιες μορφές διαφορετικότητας
πιστεύετε ότι υπάρχουν σε μια σχολική τάξη στην Ελλάδα σήμερα;». Στην ανοιχτή αυτή
ερώτηση απάντησαν 248 εκπαιδευτικοί (84.4%) και 148 φοιτητές (83.1%).
Ακολουθούν τα ποσοστά των κατηγοριών διαφορετικότητας όπως παρουσιάζονται στο
γράφημα 1.
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Γράφημα 2: Μορφές διαφορετικότητας
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Πίνακας 2 - Μορφές Διαφορετικότητας στη σχολική τάξη
Εκπαιδευτικοί

Φοιτητές

εθνοπολιτισμικές διαφορές
μορφωτικό υπόβαθρο
σωματική αναπηρία
κοινωνική τάξη
οικονομικό επίπεδο
θρησκεία
φυλή
εμφάνιση
προβλήματα συμπεριφοράς
διαφορές φύλου
οικογενειακή κατάσταση
σεξουαλικός προσανατολισμός
χαρακτήρας

75.8%
42.1%
35.4%
33.1%
25.3%
23.6%
17.4%
10.1%
5.1%
4.5%
2.2%
2.2%
0.6%

74.8%
48.6%
33.3%
29.9%
22.8%
22.1%
12.6%
8.5%
5.8%
4.54%
4.1%
2.7%
2.4%

Προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών
Στους συμμετέχοντες τέθηκε η ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι
προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους;». Εκατόν πενήντα
εκπαιδευτικοί (55.76%) πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη
διαφορετικότητα των μαθητών τους. Από αυτούς το 21.3% είναι άνδρες και το 78.7% είναι
γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 41.58 έτη (Τ.Α.=8.22) και το 56.7% έχει λιγότερα από 15 χρόνια
υπηρεσίας. Το 34.7% των εκπαιδευτικών υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη και το 65.3% στην Κρήτη.
Το 65.3% προέρχεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 22.75 από τη δευτεροβάθμια, το
10% από την προσχολική αγωγή και το 2% από την ειδική αγωγή. Το 44.6% έχει λάβει μέρος σε
προγράμματα για τη διαφορετικότητα και το 51.7% έχει συμμετάσχει σε προγράμματα Αγωγής
Υγείας.
Γράφημα 3: Προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών
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Στην ίδια ερώτηση απαντούν θετικά 104 φοιτητές (58.43%), από τους οποίους το 12.5% είναι
άνδρες και το 87.5% είναι γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 21.27 έτη (Τ.Α.=2.85).Το 29.8%
προέρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 35.6% από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης και το 34.6% από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στα πρώτα 4 εξάμηνα φοιτά το 34.6%,
στο 6ο το 43.3% και το 22.1% βρίσκεται στο 8ο και πλέον εξάμηνο σπουδών. Το 46.2% των
φοιτητών έχει συμμετάσχει σε επιμόρφωση ή υλοποίηση προγράμματος για την
ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και το 34.6% έχει λάβει μέρος σε προγράμματα Αγωγής
Υγείας.
Γράφημα 4: Προκαταλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας

Ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα η ομάδα των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται
σημαντικά. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Κρήτη είναι πιο πιθανό να εκτιμήσουν ότι οι
εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους σε
σχέση με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη [χ2(1)=6.09, p=.014] ενώ, ανεξάρτητα από
τον τόπο εργασίας, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιθανότερο να
προβούν σε αντίστοιχη εκτίμηση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους συναδέλφους τους της προσχολικής και ειδικής αγωγής
[χ2(3)=10.4, p=.018].
Επίσης, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να αξιολογήσουν το δάσκαλο/δασκάλα της
τάξης ως παράγοντα συμβολής στη δημιουργία προκαταλήψεων εναντίον της διαφορετικότητας
στα παιδιά, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους [χ2(2)=17.57, p<.001] και ανεξάρτητα
από το φύλο του εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία εφαρμογής
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα είναι πιο πιθανό να προβούν σε
αντίστοιχη εκτίμηση για το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης σε σχέση με τους συναδέλφους τους
που δεν έχουν την εμπειρία αυτή [χ2(1)=5.24, p=.022].

Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα διαφορετικότητας
Στην ερώτηση «Είναι σημαντικό να γίνονται προγράμματα ευαισθητοποίησης στη
διαφορετικότητα και καταπολέμησης των προκαταλήψεων στο σχολείο;» 289 (98.3%)
εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη
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διαφορετικότητα ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τους φοιτητές είναι 174 (97.8%). Διακόσιοι
εβδομήντα δύο εκπαιδευτικοί (92.5%) και 171 φοιτητές (96.1%) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να
εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα στην τάξη τους.
Γράφημα 5: Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα διαφορετικότητας

Δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας
Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Ποιες δεξιότητες απαιτούνται κατά τη γνώμη σας για την
εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;». Το 86.7% των
εκπαιδευτικών και το 88.8% των φοιτητών θεωρούν ότι απαιτούνται περισσότερες γνώσεις για
το ζήτημα των προκαταλήψεων, 94.2% των εκπαιδευτικών και 86.5% των φοιτητών πιστεύουν
ότι είναι απαραίτητες οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αφορούν τη δυναμική της ομάδας,
86.7% των εκπαιδευτικών και 77% των φοιτητών θεωρούν ότι χρειάζονται εξειδικευμένες
δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική δημιουργία κλπ. και
85% των εκπαιδευτικών και 86.5% των φοιτητών πιστεύουν ότι απαιτείται προσωπική επαφή
του εκπαιδευτικού με «διαφορετικά» άτομα.
Μόνο η ομάδα των φοιτητών διαφοροποιείται ως προς τις εξειδικευμένες δεξιότητες στη
βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική δημιουργία, κλπ. Συγκεκριμένα, τις
παραπάνω δεξιότητες είναι πιο πιθανό να τις αξιολογούν ως σημαντικές οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου Κρήτης, και ακολουθούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [χ2(2)=8.75, p=.013]. Ανεξάρτητα από το
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Πανεπιστήμιο φοίτησης, οι φοιτητές μικρότερων εξαμήνων (2ο – 4ο εξάμηνο) είναι πιο πιθανό
να αξιολογούν αυτές τις δεξιότητες ως σημαντικές, σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που
φοιτούν σε μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών (6ο εξάμηνο και πλέον) [χ2(2)=6.5, p=.039]. Επίσης, η
επιμόρφωση ή η εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα
διαφοροποιεί τους φοιτητές στην επιλογή αυτών των δεξιοτήτων: οι φοιτητές που έχουν
εμπειρία επιμόρφωσης ή εφαρμογής προγράμματος με αυτή τη θεματολογία είναι πιο πιθανό
να αξιολογούν τις προαναφερθείσες δεξιότητες ως μη σημαντικές σε σχέση με τους
συμφοιτητές τους που δεν έχουν παρόμοια εμπειρία [χ2(1)=4.15, p=.042].
Γράφημα 6: Δεξιότητες εφαρμογής προγραμμάτων

Πίνακας 3 - Δεξιότητες
Διαφορετικότητας

που

απαιτούνται

για

την

δεξιότητες για τη δυναμική της ομάδας
γνώσεις για το ζήτημα των προκαταλήψεων
εξειδικευμένες δεξιότητες για τη βιωματική μάθηση
προσωπική επαφή του εκπαιδευτικού με «διαφορετικά» άτομα

εφαρμογή

Προγράμματος

Εκπαιδευτικοί
94.2%
86.7%
86.7%
85%
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86.5%
88.8%
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Αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας
Η επόμενη ερώτηση ήταν «Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο κατάλληλες και
αποτελεσματικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος
ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;»
Γράφημα 7: Κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες προγραμμάτων

Πίνακας 4 - Αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή Προγράμματος
Διαφορετικότητας
Εκπαιδευτικοί Φοιτητές
καλλιτεχνικές δραστηριότητες
95.2%
87.6%
κοινές δραστηριότητες με «διαφορετικά» άτομα
93.2%
94.9%
ομαδικές εργασίες
91.2%
94.4%
εμπλουτισμός της υπάρχουσας ύλης
83.3%
79.8%
δικτύωση σχολείων
82.3%
86%
άντληση πληροφοριών από το Διαδίκτυο
82%
79.8%
συμμετοχή της οικογένειας
81.3%
78.1%
επισκέψεις ειδικών στο σχολείο
76.2%
73%
δραστηριότητες εκτός σχολείου
73.1%
70.8%
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Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς την εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα
ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σε σχέση με τις δραστηριότητες εκτός του σχολείου με
τη συμμετοχή άλλων φορέων, ως αποτελεσματική μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί που έχουν την εμπειρία ενός τέτοιου προγράμματος προτείνουν τις εξωσχολικές
δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους φορείς ως αποτελεσματική μέθοδο εφαρμογής των
προγραμμάτων περισσότερο από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν την εμπειρία αυτή
[χ2(1)=5.92, p=.015]. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται και ως προς το φύλο τους,
σχετικά με τη συνεργασία και τη συμμετοχή της οικογένειας στη διενέργεια τέτοιων
προγραμμάτων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί προτείνουν τη μεθοδολογία
αυτή σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους [χ2(2)=8.04, p=.018].
Παρόμοιο εύρημα απαντάται και στην περίπτωση των φοιτητών, όπου οι φοιτήτριες προτείνουν
τις δραστηριότητες εκτός σχολείου με τη συνεργασία άλλων φορέων ως αποτελεσματική
μεθοδολογία σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους [χ2(2)=5.97, p=.050].
Αναζήτηση παιδαγωγικού υλικού
Στην ερώτηση «Γνωρίζετε πού μπορεί να βρείτε υλικό για τέτοιες παρεμβάσεις;» το 54.4% των
εκπαιδευτικών και το 64% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρει υλικό για
παρεμβάσεις σχετικές με την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα..
Γράφημα 8: Αναζήτηση παιδαγωγικού υλικού

Ως προς αυτή τη μεταβλητή, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται από την εμπειρία εφαρμογής
προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. Όπως είναι, άλλωστε, αναμενόμενο, οι
εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα είναι πολύ πιο πιθανό να
γνωρίζουν πού θα βρουν σχετικό υλικό σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν είχαν
παρόμοια εμπειρία [χ2(1)=59.23, p<.001].
Παρόμοιο εύρημα συναντάται και στην ομάδα των φοιτητών, αυτοί που έχουν συμμετάσχει σε
μαθήματα με αυτή τη θεματολογία ή και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων είναι
πιθανότερο να γνωρίζουν πού θα βρουν σχετικό υλικό σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που
Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών
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δεν έχουν τέτοια επιμόρφωση [χ2(1)=18.16, p<.001]. Επίσης, η ομάδα των φοιτητών
διαφοροποιείται και ως προς το πανεπιστήμιο φοίτησης. Πιο ενήμεροι για το σχετικό υλικό
παρουσιάζονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακολουθούν οι φοιτητές του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έπειτα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας [χ2(2)= 8.68, p=.013].
Εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας
Η επόμενη ερώτηση ήταν «Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα πιθανά εμπόδια στην
αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στο σχολείο;»
Γράφημα 9: Εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας

Πίνακας 5 - Πιθανά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή
Διαφορετικότητας
Εκπαιδευτικοί
έλλειψη χρόνου
82.7%
απουσία εξειδικευμένης επιμόρφωσης
76.2%
απουσία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 74.8%
έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών
69.4%
απουσία φορέα/πλαισίου
64.6%
αρνητική στάση των άλλων συναδέλφων
36.4%
έλλειψη στήριξης από τη διεύθυνση
35%
αδιαφορία των μαθητών
20.7%

Προγράμματος
Φοιτητές
79.8%
71.3%
70.8%
83.1%
64%
59%
65.2%
27%
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Για την ομάδα των εκπαιδευτικών οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν την έλλειψη
κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, ως προς τα αντιλαμβανόμενα πιθανά εμπόδια.
Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί που έχουν την εμπειρία εφαρμογής προγράμματος για την
ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα είναι πιο πιθανό να αξιολογούν την έλλειψη
κινητοποίησης αυτή ως εμπόδιο στην εφαρμογή των προγραμμάτων, σε σχέση με τους
συναδέλφους τους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία [χ2(1)=5.94, p=.015]. Επίσης, η έλλειψη
κινητοποίησης αναφέρεται περισσότερο ως εμπόδιο στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, σε σχέση με τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας, της προσχολικής και
της ειδικής αγωγής [χ2(3)=10.68, p=.014]. Για την ομάδα των φοιτητών, η διαφοροποίηση
αφορά την απουσία ενός φορέα/πλαισίου που θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την
εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσουν την απουσία ενός τέτοιου φορέα ως εμπόδιο, και
ακολουθούν οι συμφοιτητές τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [χ2(2)=8.78, p=.012].

Ανάγκες των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα
Στους συμμετέχοντες τέθηκε η ερώτηση «Τι πιστεύετε πως χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να
εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα;». Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς την ανάγκη
για συγκεκριμένο φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας σε σχέση με τον τόπο εργασίας τους. Οι
εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία της Κρήτης είναι πιο πιθανό να αναγνωρίζουν ότι ένας
εκπαιδευτικός χρειάζεται έναν τέτοιο φορέα για να εφαρμόσει προγράμματα
ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται
στη Θεσσαλονίκη [χ2(1)=5.02, p=.025].
Γράφημα 10: Ανάγκες εκπαιδευτικών
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Πίνακας 6 - Ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφαρμογή
Προγράμματος Διαφορετικότητας
Εκπαιδευτικοί Φοιτητές
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
επιπλέον υποστήριξη
επιπλέον εκπαίδευση
φορέας επιμόρφωσης και εποπτείας

95.2%
85.4%
83.3%
60.2%

82.6%
89.3%
71.9%
42.7%

Πλαίσια διεξαγωγής προγραμμάτων
Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Ποια προγράμματα/παρεμβάσεις θα επιλέγατε να
κάνετε και σε ποιο χώρο θα ήταν καλό να διεξαχθούν αυτά τα προγράμματα;» για τη διεξαγωγή
προγραμμάτων σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, την ευαισθητοποίηση στη
διαφορετικότητα και τη βία. Οι δύο ομάδες συμμετεχόντων διαφοροποιούνται σημαντικά στις
επιλογές τους ως προς τα προγράμματα με θέμα τις διακρίσεις [χ2(1)=14.59, p<.001], την
ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα [χ2(1)=12.82, p<.001] και τη βία [χ2(1)=17.27, p<.001] με
τους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν την κοινότητα ως πλαίσιο εφαρμογής λιγότερο από ό,τι οι
φοιτητές.
Γράφημα 11: Μορφές προγραμμάτων που θέλουν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί
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Πίνακας 7 - Διεξαγωγή Προγράμματος Διαφορετικότητας στο πλαίσιο της Σχολικής
Μονάδας

διακρίσεις
ευαισθητοποίηση
διαφορετικότητα
Βία
Ρατσισμός

Εκπαιδευτικοί
Στο
Στην
σχολείο
κοινότητα
34.6%
65.4%
στη 33.2%
66.8%
30.5%
30.4%

69.5%
69.6%

Φοιτητές
Στο
σχολείο
15.6%
15.6%

Στην
κοινότητα
84.4%
84.4%

11.1%
23%

88.9%
77%
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα συγκεκριμένων θεματικών σε
σχέση με παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου, απαντώντας στην ερώτηση «Πόσο σημαντικές
και απαραίτητες είναι κατά τη γνώμη σας οι παρεμβάσεις στα σχολεία στην καταπολέμηση των
φαινομένων αυτών μέσα από το σχολείο;». Οι θεματικές αφορούσαν εθνική ή εθνοτική
διαφορετικότητα, φυλετική διαφορετικότητα, τσιγγανοφοβία, αντισημιτισμό, θρησκευτικές
αντιλήψεις και πρακτικές, σωματική και νοητική αναπηρία, ισότητα φύλων και αντιλήψεις
σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Γράφημα 12: Σύγκριση εκπαιδευτικών και φοιτητών στις θεματικές προγραμμάτων

Πίνακας 8 - Αξιολόγηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο
πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας
σωματική και νοητική αναπηρία
εθνική ή εθνοτική διαφορετικότητα
ισότητα φύλων
φυλετική διαφορετικότητα
τσιγγανοφοβία
αντιλήψεις για το σεξουαλικό προσανατολισμό
θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές
αντισημιτισμός

Εκπαιδευτικοί
72.9%
67.9%
63.3%
57.9%
51.4%
50.5%
47%
36.7%

Φοιτητές
70%
58.3%
60%
60.3%
43.1%
36.9%
41.4%
33.6%
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Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών
Διαφοροποίηση του δείγματος σε σχέση με την εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα ή
επιμόρφωση για τη διαφορετικότητα
Η ομάδα των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την
εμπειρία εφαρμογής ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει τέτοια προγράμματα είναι πιο πιθανό
1. να πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα
των μαθητών τους [χ2(2)=6.33, p=.042]
2. να θεωρούν την έλλειψη κινητοποίησης από πλευράς των εκπαιδευτικών ένα εμπόδιο στην
αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων με αυτή τη θεματολογία [χ2(2)=8.02, p=.018].
3. να γνωρίζουν πού θα αναζητήσουν εκπαιδευτικό υλικό για τέτοιου είδους προγράμματα
[χ2(2)=61.01, p<.001] . Επίσης οι φοιτητές που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα για τη
διαφορετικότητα ή παρακολούθησαν μαθήματα με αυτή τη θεματική, είναι πιο πιθανό να
γνωρίζουν πού θα βρουν εκπαιδευτικό υλικό για τέτοιου είδους παρεμβάσεις [χ2(2)=18.44,
p<.001].
4. να θεωρούν τις εκτός σχολείου δραστηριότητες με τη συμμετοχή άλλων φορέων [χ2(2)=6.93,
p=.031] ως αποτελεσματική μεθοδολογία για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων.
Συμπερασματικά, τα προγράμματα προσφέρουν τεχνογνωσία και συμβάλλουν στον
αναστοχασμό και την αναγνώριση των προβλημάτων που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
Επίδραση του τόπου εργασίας
Ως προς την ενημερότητα για την εξεύρεση κατάλληλου υλικού σχετικά με παρεμβάσεις για τη
διαφορετικότητα, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται και σε σχέση με τον τόπο εργασίας:
1. περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν πού να αναζητήσουν
υλικό για τις παρεμβάσεις, σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην Κρήτη [χ2(2)=10.53,
p=.005].
2. περισσότεροι εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι
προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους, σε σχέση με τους
συναδέλφους τους που εργάζονται στην Κρήτη [χ2(2)=9.48, p=.009].
Επίδραση Πανεπιστημίου φοίτησης
1. Στην επιμόρφωση για ζητήματα διαφορετικότητας. Περισσότεροι φοιτητές από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα,
επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας σε σχέση
με τους συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
[χ2(2)=43.36, p<.001].
Το εύρημα αυτό αντανακλά τη σύνθεση και τη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών ππου
προσφέρουν τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση στη
διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα, τις διαφορές των φύλων κλπ.
Τα περισσότερα μαθήματα με αυτή την κατεύθυνση διεξάγονται στο ΑΠθ, αρκετά μαθήματα
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ελάχιστα ή καθόλου στο Πανεπιστήμιο θεσσαλίας.
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2. Στις δεξιότητες στη βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πιο
πιθανό να θεωρούν τις δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις
καλλιτεχνικές δημιουργίες ως δεξιότητες απαραίτητες για την εφαρμογή ενός προγράμματος
για τη διαφορετικότητα [χ2(4)=10.7, p=.030] και πιο πιθανό να σημειώνουν ότι έχουν ανάγκη
ενός συγκεκριμένου φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα
διαφορετικότητας [χ2(4)=11.55, p=.021], σε σχέση με τους συναδέλφους τους από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
3. Στην εμπλοκή και συνεργασία της οικογένειας στη διενέργεια προγραμμάτων για τη
διαφορετικότητα φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο ως αποτελεσματική μεθοδολογία οι
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε σχέση με τους συναδέλφους τους από Θεσσαλία και
Θεσσαλονίκη [χ2(4)=10.96, p=.027].
Εξάμηνο σπουδών
Οι φοιτητές που βρίσκονται σε μικρότερα εξάμηνα σπουδών (2ο – 4ο εξάμηνο) είναι πιο πιθανό
να θεωρούν το δάσκαλο της τάξης ως παράγοντα συμβολής στη δημιουργία προκαταλήψεων
στα παιδιά, σε σχέση με συναδέλφους τους που βρίσκονται στη μέση (6ο εξάμηνο) και στο τέλος
των σπουδών τους (8ο – 12ο εξάμηνο) [χ2(4)=12.86, p=.012].
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Λογαριθμογραμμικές αναλύσεις
Το πρότυπο των σχέσεων μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και των υπό εξέταση
μεταβλητών ελέγχθηκε με τη μέθοδο της Λογαριθμογραμμικής Ανάλυσης (Loglinear Analysis).
Οι μεταβλητές που ελέγχθηκαν ήταν αυτές στις οποίες εκπαιδευτικοί και φοιτητές είχαν
απόκλιση στις απαντήσεις τους, όπως:


οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διαφορετικότητα,



το αν και κατά πόσο απαιτούνται εξειδικευμένες δεξιότητες στη βιωματική
μάθηση και τα θεατρικά/καλλιτεχνικά δρώμενα για την εφαρμογή
προγράμματος διαφορετικότητας,



το αν οι δραστηριότητες εκτός σχολείου και η συμμετοχή της οικογένειας στα
προγράμματα είναι αποτελεσματικές μεθοδολογίες,



η ενημερότητα για το απαιτούμενο υλικό των παρεμβάσεων,



η έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών



η απουσία φορέα/πλαισίου που θα αναλάβει
προγραμμάτων ως εμπόδια για την υλοποίηση τους,

την

οργάνωση

των

 η ανάγκη για συγκεκριμένο φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας.
Οι δημογραφικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το φύλο, η επαγγελματική ιδιότητα
(εκπαιδευτικός – φοιτητής), ο τόπος εργασίας/φοίτησης, η βαθμίδα εργασίας και τα χρόνια
υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς και το εξάμηνο φοίτησης για τους φοιτητές. Επίσης,
συνελέγησαν δεδομένα για τη συμμετοχή σε μαθήματα ή εφαρμογή προγραμμάτων σε
ζητήματα διαφορετικότητας και τη συμμετοχή σε προγράμματα Αγωγής Υγείας ή
διαπολιτισμικά.
Οι αλληλεπιδράσεις που προέκυψαν από τη Λογαριθμογραμμική Ανάλυση αφορούν τη
μεταβλητή των ετών υπηρεσίας, τον τόπο εργασίας, τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους και τη μεθοδολογία της συνεργασίας της
οικογένειας στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Το πρώτο μοντέλο που παρήχθη αφορούσε την αλληλεπίδραση υψηλότερης τάξης τριών
μεταβλητών (έτη υπηρεσίας x τόπος εργασίας x προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών) και ο λόγος
πιθανοφάνειάς του (Likelihood ratio) είναι χ2(0)=0, p=1. Αυτό σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση
υψηλότερης τάξης ήταν στατιστικά σημαντική, [χ2(2)=8.7, p=013]. Για να διαπιστωθούν οι
ακριβείς επιδράσεις, διενεργήθηκαν έλεγχοι χ2 για την ομάδα των εκπαιδευτικών από τη
Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, αντίστοιχα. Τόσο για τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης
[χ2(2)=5.17, p=075] όσο και για τους συναδέλφους τους από την Κρήτη [χ2(2)=3.72, p=156], τα
αποτελέσματα είναι μη στατιστικά σημαντικά, εύρημα που καταδεικνύει την ανάγκη για
περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα.
Το δεύτερο μοντέλο που παρήχθη αφορούσε την αλληλεπίδραση υψηλότερης τάξης τριών
μεταβλητών (έτη υπηρεσίας x τόπος εργασίας x μεθοδολογία συμμετοχής της οικογένειας στην
υλοποίηση προγραμμάτων) και ο λόγος πιθανοφάνειάς του (Likelihood ratio) είναι χ2(0)=0, p=1.
Αυτό σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση υψηλότερης τάξης ήταν στατιστικά σημαντική, [χ2(2)=11.37,
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p=003]. Για να διαπιστωθούν οι ακριβείς επιδράσεις, διενεργήθηκαν έλεγχοι χ2 για την ομάδα
των εκπαιδευτικών από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, αντίστοιχα. Τα ευρήματα για τους
εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης είναι οριακά μη στατιστικά σημαντικά [χ2(2)=5.89, p=052],
ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Κρήτη φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς
τα χρόνια υπηρεσίας τους, σε σχέση με την αντίληψή τους για τη συνεργασία της οικογένειας
στην υλοποίηση προγραμμάτων [χ2(2)=6.72, p=035]. Συγκεκριμένα, όσο νεαρότεροι οι
εκπαιδευτικοί, τόσο φαίνεται να θεωρούν αποτελεσματική μεθοδολογία τη συνεργασία με την
οικογένεια, καθώς φαίνεται ότι κρίνουν κατάλληλη αυτή τη μεθοδολογία εκπαιδευτικοί που
έχουν έως και 10 χρόνια υπηρεσίας, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται από 11 έως
20 χρόνια και έπειτα οι εκπαιδευτικοί που έχουν περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας στο
ενεργητικό τους.
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Συμπεράσματα πρώτης φάσης της έρευνας
Μορφές διαφορετικότητας στη σχολική τάξη
Στην ερώτηση «Ποιες μορφές διαφορετικότητας πιστεύετε ότι υπάρχουν σε μια σχολική
τάξη στην Ελλάδα σήμερα;» οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν 13 μορφές διαφορετικότητας
Οι εθνοπολιτισμικές διαφορές, οι νοητικές ικανότητες, η αναπηρία και το κοινωνικο-οικονομικό
επίπεδο είναι οι πιο εμφανείς για τους εκπαιδευτικούς μορφές διαφορετικότητας μέσα στη
σχολική τάξη. Η φυλή, οι διαφορές φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός
και οι Roma είναι οι πιο αφανείς μορφές διαφορετικότητας.
Οι αντιλήψεις για την διαφορετικότητα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και στα δύο δείγματα.
Εάν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες διακυμάνσεις στην ηλικία ανάμεσα στους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές, η ταύτιση που υπάρχει στις απόψεις τους για τις μορφές
διαφορετικότητας πιθανότατα αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία
αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα, δίνοντας έμφαση στις εμφανείς διαφορές και
παραμερίζοντας διαφορές που αφορούν τα φύλα και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μορφές διακρίσεων όπως με βάση τη γλώσσα ε΄κιναι ανύπαρκτες και
ίσως εντάσσονται εντός των εθνοπολιτισμικών διαφορών.
Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι μπάινουν στις πρώτες θέσεις διαφορές όπως μορφωτικό
επίπεδο κοινωνική τάξη και οικονομικό επίπεδο. Το στοιχείο αυτό συμπίπτει με ανάλογα
ευρήματα από την Ομάδα εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού, όπου οι διακρίσεις
στο σχολείο εμφανίζονται κυρίως με βάση τις επιδόσεις και την κοινωνικη τάξη.2

Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα διαφορετικότητας
Στην ερώτηση «Είναι σημαντικό να γίνονται προγράμματα ευαισθητοποίησης στη
διαφορετικότητα και καταπολέμησης των προκαταλήψεων στο σχολείο;» στη συντριπτική τους
πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές απαντούν θετικά και δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται
να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα στην τάξη. Αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει την
αναγνώριση της σημαντικότητας αυτών των παρεμβάσεων στο σχολείο τόσο από τους μάχιμους
όσο και από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε μεταγενέστερη ερώτηση σχετικά με τα εμπόδια που
υπάρχουν στην πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων εκπαιδευτικοί και φοιτητές
αναφέρουν σε υψηλό ποσοστό την έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών. Αυτή η
απάντηση είναι σε ασυμφωνία με τη σύσσωμη στράτευση των εκπαιδευτικών στη μάχη
εναντίον των διακρίσεων και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

2

Βλ.συμπεράσματα 3ης συνάντησης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων και Έκθεση 2009
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Δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας
Στην ερώτηση «Ποιες δεξιότητες απαιτούνται κατά τη γνώμη σας για την εφαρμογή ενός
προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;»τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι
φοιτητές αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που έχουν η δυναμική της ομάδας, η βιωματική
μάθηση και η άμεση επαφή με διαφορετικά άτομα για την επιτυχή εφαρμογή ενός
προγράμματος για τη διαφορετικότητα. Με άλλα λόγια έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν
επαρκούν οι συμβατικές παιδαγωγικές μέθοδοι, αλλά απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση
που εμπεριέχει δράση, αυτενέργεια και συλλογικότητα.
Αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας
Η επόμενη ερώτηση ήταν «Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο κατάλληλες και
αποτελεσματικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος
ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;»
Εδώ δίνεται έμφαση στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις ομαδικές εργασίες, τις κοινές
δραστηριότητες με διαφορετικά άτομα. Αντίθετα, δεν δίνεται έμφαση στις επισκέψεις των
ειδικών και στις δραστηριότητες εκτός σχολείου, κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε
μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών.
Αναζήτηση παιδαγωγικού υλικού
Το 54.4% των εκπαιδευτικών και το 64% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού μπορεί να
βρει υλικό για παρεμβάσεις σχετικές με την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα, ένα υψηλό
ποσοστό που καταδεικνύει τη σημαντικότητα και την επικαιρότητα της παρούσας μελέτης.
Γράφημα 13: Σύγκριση εκπαιδευτικών και φοιτητών στις ανάγκες αναζήτησης υλικού
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Εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας
Στην ερώτηση «Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα πιθανά εμπόδια στην αποτελεσματική
εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στο σχολείο;»
Και οι δύο ομάδες αναφέρουν ως σημαντικές την πίεση του Αναλυτικού προγράμματος, την
απουσία επιμόρφωσης και την απουσία υλικού. Σε αυτή την ερώτηση φαίνεται ότι η παρούσα
δομή του σχολικού προγράμματος, αλλά και του σχολικού πλαισίου, δεν υποστηρίζει την
ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας ή την
επικοινωνία με την ευρύτερη κοινότητα.
Σημειώθηκε διαφοροποίηση των δύο δειγμάτων όσον αφορά την αρνητική στάση των
συναδέλφων και της διεύθυνσης για την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη διαφορετικότητα με
τους φοιτητές να προσδοκούν ότι η πραγματικότητα θα είναι χειρότερη από αυτή που
πραγματικά είναι.
Ανάγκες των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα
Στην ερώτηση «Τι πιστεύετε πως χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να εφαρμόσει ένα τέτοιο
πρόγραμμα;». διαφαίνεται μεγάλη επιφυλακτικότητα όσον αφορά τον φορέα επιμόρφωσης και
εποπτείας, εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών.
Πλαίσια διεξαγωγής προγραμμάτων
Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Ποια προγράμματα/παρεμβάσεις θα επιλέγατε να κάνετε και
σε ποιο χώρο θα ήταν καλό να διεξαχθούν αυτά τα προγράμματα;» για τη διεξαγωγή
προγραμμάτων σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, την ευαισθητοποίηση στη
διαφορετικότητα και τη βία.
Οι δύο ομάδες συμμετεχόντων διαφοροποιούνται σημαντικά στις επιλογές τους ως προς τα
προγράμματα με θέμα τις διακρίσεις [χ2(1)=14.59, p<.001], την ευαισθητοποίηση στη
διαφορετικότητα [χ2(1)=12.82, p<.001] και τη βία [χ2(1)=17.27, p<.001] με τους εκπαιδευτικούς
να επιλέγουν την κοινότητα ως πλαίσιο εφαρμογής λιγότερο από ό,τι οι φοιτητές.
Πίνακας 9:
Σύγκριση εκπαιδευτικών και φοιτητών στο θέμα πλαίσιο διεξαγωγή
προγραμμάτων
Διεξαγωγή Προγράμματος Διαφορετικότητας στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας
Εκπαιδευτικοί Φοιτητές
διακρίσεις
34.6%
15.6%
ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα
33.2%
15.6%
βία
30.5%
11.1%
ρατσισμός
30.4%
23%
Μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών και των φοιτητών ( άνω του 70%) θεωρεί πως πρέπει να
γίνεται παρέμβαση στην κοινότητα. Από τα δύο δείγματα οι φοιτητές δίνουν μεγαλύτερη
έμφαση στην κοινότητα, ενώ οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 30-35% θεωρούν ότι επαρκεί η
παρέμβαση μέσα στη σχολική μονάδα.
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα συγκεκριμένων
θεματικών σε σχέση με παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου, απαντώντας στην ερώτηση
«Πόσο σημαντικές και απαραίτητες είναι κατά τη γνώμη σας οι παρεμβάσεις στα σχολεία στην
καταπολέμηση των φαινομένων αυτών μέσα από το σχολείο;». Οι θεματικές αφορούσαν εθνική
ή εθνοτική διαφορετικότητα, φυλετική διαφορετικότητα, τσιγγανοφοβία, αντισημιτισμό,
θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές, σωματική και νοητική αναπηρία, ισότητα φύλων και
αντιλήψεις σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Η αναπηρία και η εθνική διαφορετικότητα-μορφές διαφορετικότητας ιδιαίτερα
εμφανείς- θεωρούνται ως πιο σημαντικοί στόχοι παρεμβάσεων, ενώ η τσιγγανοφοβία, ο
σεξουαλικός προσανατολισμός, οι θρησκευτικές αντιλήψεις και ο αντισημιτισμός θεωρούνται
λιγότερα σημαντικά.Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι οι φοιτητές είναι πιο συντηρητικοί από
τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Αξιολόγηση αποτελεσματικών και μη
αποτελεσματικών μεθόδων στις παρεμβάσεις για τη
διαφορετικότητα στο σχολικό πλαίσιο
Δείγμα και συλλογή δεδομένων
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν σε προγράμματα ευαισθητοποίησης στη
διαφορετικότητα (93 άτομα) και για τους οποίους υπήρχαν στοιχεία επικοινωνίας, εκλήθησαν
μέσω τηλεφωνικής επαφής ή αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος να συμμετάσχουν σε αυτήν
τη φάση της έρευνας. Από αυτούς απάντησαν 26 εκπαιδευτικοί (27.95%)
Το μεγαλύτερο ποσοστό (69,2%) των εκπαιδευτικών εφάρμοσε τα προγράμματα αυτά στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ 11,5% διενέργησαν προγράμματα στη δευτεροβάθμια και την
επαγγελματική εκπαίδευση και 15,4% στην προσχολική αγωγή. Στο σύνολό τους συμμετείχαν σε
7 προγράμματα. ΟΙ εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την
αποτελεσματικότητα των τεχνικών που χρησιμοποίησαν.
Γράφημα 14: Βαθμίδες εφαρμογής προγραμμάτων από το δείγμα εκπαιδευτικών που έχουν
εφαρμόσει προγράμματα για τη διαφορετικότητα

Ακολουθεί λεπτομερής αναφορά στις τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη
διεξαγωγή του προγράμματος, τα εμπόδια που συνάντησαν σε σχέση με το πλαίσιο εφαρμογής
του αλλά και τη χρησιμότητα που θεωρούν ότι έχει κάθε τεχνική.
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Γράφημα 15: Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στη διεξαγωγή των προγραμμάτων

Πίνακας 10: Καταγραφή τεχνικών εφαρμογής προγραμμάτων
Τεχνικές

Ποσοστό
εκπαιδευτικών
που
τις
χρησιμοποίησε

1. Δουλειά σε μικρές ομάδες
96,2%
2. Δουλειά στην ολομέλεια του κύκλου
92,3%
3. Ανάγνωση ιστοριών (πραγματικών ή φανταστικών) 92,3%
σχετικά με τη διαφορετικότητα
4.
5.

Αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που τέθηκαν
Εικαστική έκφραση (ζωγραφική, κολάζ κ.λ.π.)

84,6%
84,6%

6. Παιχνίδι ρόλων
76,9%
7. Επεξεργασία ερεθισμάτων/ιστοριών στην τάξη με τη 76,9%
βοήθεια του εκπαιδευτικού
8. Συμμετοχή σε θεατρικό δρώμενο
69,2%
9. Πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό για τη 65,4%
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διαφορετικότητα
10. Σε περίπτωση που υπήρχαν διαφορετικά παιδιά στην 57,7%
τάξη, μια ειλικρινής συζήτηση και πληροφόρηση για το
διαφορετικό τους υπόβαθρο.
11. Βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που δημιουργούν 53,8%
τις προκαταλήψεις και ταπροβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις
12. Συμμετοχή σε μουσικό/χορευτικό δρώμενο
46,2%
13. Δημιουργία
ιστορίας/μουσικής/DVD/θεατρικού 46,2%
δρώμενου/ημερολογίου από τους ίδιους τους μαθητές
14. Συμμετοχή σε δραστηριότητες από κοινού με άλλα 42,3%
σχολεία
15. Η τάξη διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης για τη 38,5%
διαφορετικότητα (γιορτή, σλόγκαν, εκθέσεις κλπ) για όλο το
σχολείο ή την κοινότητα
16. Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες για την 38,5%
παρέμβαση
17. Άμεση επαφή με «διαφορετικά» άτομα - επισκέψεις στο 30,8%
σχολείο ή σε άλλους χώρους
18. Αναζήτηση πληροφοριών για τη διαφορετικότητα στο 26,9%
διαδίκτυο
19. Οργάνωση κοινών δράσεων με «διαφορετικά» άτομα
23,1%
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Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την
αποτελεσματικότητα της κάθε τεχνικής που εφάρμοσαν:
Γράφημα 16: Απόψεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών που εφαρμόζουν

Πίνακας 11: Καταγραφή αποτελεσματικότητας τεχνικών σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
Τεχνικές
Ποσοστό
Ποσοστό
εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικών που
που
τις τις
χρησιμοποίησαν χρησιμοποίησαν
και
τις και
τις
χαρακτηρίζουν
χαρακτηρίζουν
αποτελεσματικές αναποτελεσματικές
1. Εικαστική έκφραση (ζωγραφική, κολάζ κ.λ.π.)
2. Παιχνίδι ρόλων

90,9%
80%

3. Δουλειά στην ολομέλεια του κύκλου
75%
4. Ανάγνωση
ιστοριών
(πραγματικών
ή 75%
φανταστικών) σχετικά με τη διαφορετικότητα
5. Συμμετοχή σε θεατρικό δρώμενο
72,2%
6. Δουλειά σε μικρές ομάδες
72%
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7. Συμμετοχή σε μουσικό/χορευτικό δρώμενο
66,7%
8. Επεξεργασία ερεθισμάτων/ιστοριών στην τάξη 60%
με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
9. Σε περίπτωση που υπήρχαν διαφορετικά παιδιά 60%
στην τάξη, μια ειλικρινής συζήτηση και
πληροφόρηση για το διαφορετικό τους
υπόβαθρο.

8,3%
10%

10. Αναζήτηση
τέθηκαν

13,6%

λύσεων

στα

προβλήματα

που 59,1%

0%

11. Βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που 42,9%
δημιουργούν τις προκαταλήψεις και τα
προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις

7,1%

12. Πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό για τη
διαφορετικότητα
13. Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες
για την παρέμβαση
14. Άμεση επαφή με «διαφορετικά» άτομα επισκέψεις στο σχολείο ή σε άλλους χώρους
15. Συμμετοχή σε δραστηριότητες από κοινού με
άλλα σχολεία
16. Δημιουργία ιστορίας/μουσικής/DVD/θεατρικού
δρώμενου/ημερολογίου από τους ίδιους τους
μαθητές
17. Η τάξη διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης για τη
διαφορετικότητα (γιορτή, σλόγκαν, εκθέσεις,
κλπ) για όλο το σχολείο ή την κοινότητα
18. Οργάνωση κοινών δράσεων με «διαφορετικά»
άτομα
19. Αναζήτηση
πληροφοριών
για
τη
διαφορετικότητα στο διαδίκτυο

41,2%

11,8%

40%

10%

37,5%

25%

36,4%

18,2%

25%

0%

20%

0%

16,7%

16,7%

14,3%

14,3%
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Στοιχεία του πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης που λειτούργησαν αρνητικά
Στον πίνακα 12 που ακολουθεί αναφέρονται τα στοιχεία του πλαισίου εφαρμογής της
παρέμβασης τα οποία φαίνεται να παρακώλυσαν το έργο των εκπαιδευτικών.
Γράφημα 17: Εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων

Πίνακας 12: Καταγραφή εμπόδιων στην εφαρμογή προγραμμάτων
Στοιχεία του πλαισίου

Ποσοστό
εκπαιδευτικών για
τους
οποίους
λειτούργησε
αρνητικά
1. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος, πιεζόμουν να ανταπεξέλθω 88%
στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις άλλες σχολικές
δραστηριότητες
2. Χρειάζομαι περισσότερη εκπαίδευση για να εφαρμόσω 52%
τέτοια προγράμματα
3. Τέτοιες εφαρμογές λειτουργούν καλύτερα όταν γίνονται 28%
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στο πλαίσιο ολόκληρου το σχολείου και όχι μεμονωμένα
σε ορισμένες τάξεις
4. Χωρίς υποστήριξη δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια 24%
προγράμματα
5. Τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα ποιες ήταν οι σωστές 20%
συμπεριφορές απέναντι στα διαφορετικά άτομα και είχα
την εντύπωση πως απλά συμμορφωνόταν με το
ζητούμενο.
6. Τα παιδιά ήταν πολλά και ήταν δύσκολο να συντονιστούμε 12%
7. Ήμουν πολύ πιεσμένος/η τη δεδομένη χρονική περίοδο 12%
και δεν έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου
8. Τα παιδιά δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
4%
9. Υπήρχαν αρκετές εντάσεις με τη διεύθυνση ή/και τους 0%
συναδέλφους σχετικά με την παρέμβαση
10. Τα παιδιά ήθελαν να κάνουν το πρόγραμμα για να 0%
«γλιτώσουν» μάθημα
Στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν και ανοιχτές ερωτήσεις για να καταγράψουν τους λόγους για
τους οποίους οι τεχνικές λειτούργησαν θετικά ή αρνητικά.
Ακολουθούν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε κάθε ερώτηση.
 Για ποιο λόγο ήταν αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις;
Τα θέματα τα οποία επεσήμαναν ήταν η προαγωγή της ενσυναίσθησης, της ικανότητας να
μπαίνουν στη θέση του άλλου, διαφορετικές οπτικές για το ίδιο θέμα, μείωση του
εγωκεντρισμού, διαπίστωση των μαθητών ότι έχουν κοινές εμπειρίες, κοινά συναισθήματα και
ανάγκες με τους διαφορετικούς άλλους.
Επίσης τονίστηκε ο βιωματικός χαρακτήρας των ασκήσεων, η άμεση επαφή με το διαφορετικό,
προαγωγή του ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντος των παιδιών, ευκαιρίες για δράση,
άγγιξαν συναισθηματικά, κάθε τι βιωματικό αγγίζει συναισθηματικά το παιδί.
Τονίστηκε επίσης η σημασία των μικρών ομάδων, η ελεύθερη έκφραση και η εκμάθηση στην
επικοινωνίας και της συνεργασίας.
 Ποιες τεχνικές δεν ήταν βοηθητικές;
Σε αυτή τη θεματική οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την έλλειψη χρόνου για ετοιμασία, την
ανάγκη για περισσότερο χρόνο για κατανόηση εννοιών, την έλλειψη επαφής με άτομα με
διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες. Τόνισαν επίσης την ανάγκη για ανάπτυξη της ασφάλειας
μέσα στην ομάδα.
Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο θεωρείται «τετριμμένη» σε αντιδιαστολή με τη
ζωντανή επαφή. Επιπλέον ανέφεραν ότι κουράζει η συνεχής πληροφόρηση από τον
εκπαιδευτικό.
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Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση των παρεμβάσεων σε θέματα διαφορετικότητας.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το πρόγραμμα πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρη τη
μαθητική κοινότητα και οι παρεμβάσεις να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια έτσι ώστε οι
παρεμβάσεις να είναι αποτελεσματικές.
Επίσης τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη επιμόρφωση σε ζητήματα διαφορετικότητας αλλά
και σε σχέση με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις.
Αποτελέσματα της παρέμβασης σύμφωνα με την εμπειρία των εκπαιδευτικών που
εφάρμοσαν προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα.
Ακολουθεί μια σύνοψη των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε κάθε ερώτηση. Οι απαντήσεις
τους αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα.
Αλλάζει η ατμόσφαιρα της τάξης. (3 άτομα)
Αλλάζει η δυναμική της ομάδας. (4 άτομα)
Αλλάζει η σχέση τους με τα διαφορετικά παιδιά, στην αρχή τα παίζουν μόνο αλλά σιγά σιγά
βλέπεις τα παιδιά να τα αποδέχονται κάπως καλύτερα.
Στην αρχή κάνουν αυτά που έμαθαν σαν να εφαρμόζουν κανόνες γραμματικής, δεν γίνεται
βαθιά συνειδητοποιημένη γνώση που εφαρμόζουν εκτός τάξης, αυτό θέλει πολλή δουλειά.
Αισθάνθηκα να αναπτύσσεται μια στενότερη σχέση ανάμεσα σε μένα και τους μαθητές μου….
…Βίωσα την ηρεμία και την ανακούφιση αφού δε χρειαζόταν στη πορεία του χρόνου θεωρητικά
μαθήματα καλής συμπεριφοράς γιατί τα αρνητικά συναισθήματα του θυμού, της ενόχλησης, της
δυσαρέσκειας ή της δυσφορίας εκφράζονταν μέσα από τα βιωματικά παιχνίδια και όχι στο
διάλειμμα…
Όμως, καθώς περνούσε ο καιρός, έβλεπα τους μαθητές μου να επηρεάζονται από το
πρόγραμμα με τρόπο που δεν περίμενα….
Επεξεργαζόμενοι την έννοια της διαφορετικότητας, «συνειδητοποίησαν» ότι δεν υπάρχουν
καλύτεροι και χειρότεροι άνθρωποι, απλώς διαφορετικοί!
Μέσω των δραστηριοτήτων τα παιδιά δέθηκαν μεταξύ τους, βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές
τους σχέσεις και πάνω απ’ όλα έγιναν μια πολύ ωραία και δεμένη ομάδα!
Το πρόγραμμα στο οποίο εφαρμόσαμε το εκπαιδευτικό υλικό για τη διαφορετικότητα ήταν μια
θαυμάσια εμπειρία….
΄Ηταν το δέσιμο της ομάδας που γινόταν σε κάθε συνάντηση πιο δυνατό, ήταν η κούραση που
εξαφανιζόταν ως δια μαγείας κατά τη συνεδρία, ήταν η χαρά της ανακάλυψης καινούριων
μέσων έκφρασης και επικοινωνίας…
….Πιο πλούσιοι από τις εμπειρίες που καταθέσαμε και γεμάτοι δύναμη για τα πράγματα που
μπορούμε να αλλάξουμε είδαμε την καθημερινότητα της τάξης να γεμίζει με χρώμα και φως….
Οι σχέσεις των παιδιών, η αλληλεπίδραση τους άλλαξε
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Ο τρόπος που εκφράζονται για τον εαυτό τους… αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία, ο λόγος
τους γίνεται πιο εξειδικευμένος.
Μαθαίνουν να ακούνε τον άλλον διπλά τους ή απέναντί τους… όποιος και να είναι και ας
υπάρχουν διαφορές
Στοχάζονται πάνω σε αυτό που λέει αυτός που μιλάει και το συνδέουν με τα δικά τους βιώματα.
Μεταφέρουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους τους μαλώνουν για σχόλια που τυχαίνει να κάνουν
εναντίον των μεταναστών.
Ενημερώνονται για τις διαφορές, το τι είναι ‘ο ξένος’… διαμορφώνουν πιο συγκεκριμένη εικόνα
για τι διαφορετικότητα και τις ομοιότητες ανάμεσα στους ανθρώπους….. έτσι αλλάζει ο λόγος
τους για αυτό το θέμα.. έχουν επεξεργαστεί ένα θέμα και το έχουν κατακτήσει… νοητικά.. το
βλέπεις στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.
Αλλάζει η δυναμική της τάξης, ο τρόπος που λειτουργούν σαν ομάδα…. Στην ουσία μαθαίνουν
να επικοινωνούν καλύτερα και με κάποιο τρόπο να λύνουν τις διαφορές τους.
Μαθαίνουν να προσεγγίζουν «το διαφορετικό» …. Δεν μένουν στο «δεν τον ξέρω, δεν τον
καταλαβαίνω, τον αγνοώ».

Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

i-RED 35

i-RED - Ινστιτούτο για Δικαιώματα την Ισότητα & την Ετερότητα

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η εμπειρία και οι προτάσεις των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην καινοτόμο παρέμβαση του
132 Δημοτικού Σχολείου της Γκράβας

Στόχος της έρευνας
Κατά την Τρίτη φάση της έρευνας διεξήχθη ομάδα εστίασης με τέσσερεις εκπαιδευτικούς του
σχολείου του 132ο Δημοτικό Σχολείο Γκράβας. Ο κύριος άξονας συζήτησης ήταν ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετώπισαν ως εκπαιδευτικοί το υψηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο
μέσα από τη δική τους πρωτοβουλία, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με τις οικογένειες των
μαθητών και τις λύσεις που έδωσαν.

Μεθοδολογία της έρευνας
Η μεθοδολογία της ομάδας εστίασης είναι ένας τρόπος συλλογής ποιοτικών δεδομένων και
εμπλέκει ένα μικρό αριθμό ανθρώπων σε μία εστιασμένη συζήτηση. Η ομάδα εστίασης
πραγματοποιήθηκε στο τέλος της σχολικής χρόνιάς του 2011. Η συζήτηση καταγράφηκε σε
μαγνητόφωνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων. Υπήρχαν ερωτήσεις στις οποίες
βασίζονταν η συζήτηση, οι οποίες επιλέχθηκαν από την ερευνητική ομάδα του παρόντος έργου.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της έρευνας ομάδας εστίασης είναι ότι δεν στηρίζεται σε ένα
συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο. Τα άτομα που συμμετείχαν είχαν τις δικές τους προσωπικές
ιδέες, απόψεις και αντιλήψεις και το έργο του ερευνητή ήταν να έχει πρόσβαση ή να αφυπνίσει
αυτές τις «αντιλήψεις», που αυτό δεν είναι πιθανό στις συνεντεύξεις ένα προς ένα. Η
απομαγνητοφωνημένη συζήτηση αναλύθηκε με τη μέθοδο της ‘θεματικής ανάλυσης’ και η
θεωρητική προσέγγιση που εφαρμόστηκε για τη διαχείριση του υλικού είναι μια μορφή της
‘Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης’ (ΕΦΑ).
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Αποτελέσματα της έρευνας
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείο της Γκράβας ανέφεραν ότι ακρογωνιαίος λίθος των διαδικασιών
είναι ο κριτικός αναστοχασμός. Περιέγραψαν το σπιράλ των κύκλων του αυτό-αναστοχασμού
(σχεδιασμός, δράση και παρατήρηση, αναστοχασμός, επανασχεδιασμός και ούτω καθεξής) έχει
γίνει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της έρευνας δράσης που εφαρμόζεται στο σχολικό πλαίσιο, το
οποίο χαρακτήρισαν ως ‘ερευνητικό κέντρο’. Επίσης, καταλήγουν ότι τα αποτελέσματα της
έρευνας-δράσης είναι η ‘αυτομόρφωση.΄ Από τις περιγραφές των συμμετεχόντων προκύπτουν
οι ακόλουθοι άξονες:
1. Κοινωνική αξιολόγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι εμπλέκονται στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο
ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου χρησιμοποιώντας πολλαπλές οπτικές (των ίδιων, των παιδιών,
των γονέων, του εκπαιδευτικού συστήματος). Με βασικό οδηγό την «ανάλυση της σχολικής
πραγματικότητας» και «την καταγραφή των αναγκών, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιο είναι
το πρόβλημα» επιχειρούν να λύσουν τα προβλήματα σε συλλογικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας
και προσπαθώντας να λύσουν, όπου ήταν δυνατόν, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι
οικογένειες των μαθητών και είχαν αντίκτυπο στην καθημερινότητα του σχολείου.
2. Κοινωνική συμμετοχή: Η προσέγγιση που ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί δεν βασίστηκε στην
υλοποίηση μιας απόφασης που προέρχεται από τα ανώτερα κλιμάκια της εκπαιδευτικής
ιεραρχίας, όπως συνήθως συμβαίνει στο σχολικό πλαίσιο. Αντίθετα, όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν
ίση συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητά τους.
Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι αυτή η περισσότερο συμμετοχική διαδικασία άλλαξε τις
σχέσεις, τους τρόπους συναλλαγής και το ‘κλίμα’ στην τάξη, το σχολειό και την ευρύτερη
κοινότητα. Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων οδηγεί σε αυτό που οι εκπαιδευτικοί της
ομάδας εστίασης περιέγραψαν ως ‘αυτομόρφωση’. Όπως αναφέρουν επιλέγουν το είδος της
επιμόρφωσης/ κατάρτισης που χρειάζονται σύμφωνα με την καταγραφή των βασικών αναγκών
που έχουν εντοπίσει και απευθύνονται ο ένας προς τον άλλον, σε φορείς ή και σε άτομα που
μπορούν να τους μεταφέρουν την τεχνογνωσία που χρειάζονται. Οι εκπαιδευτικοί έφεραν ως
παράδειγμα την συνεργασία τους με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων όπου έγινε
επιμόρφωση για τη λειτουργία ομάδων. Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, η διαδικασία αυτή
των σεμιναρίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας των
εκπαιδευτικών και βελτίωσε τις σχέσεις συνεργασίας στο σχολείο, ειδικά το κομμάτι που
αφορούσε τις σχέσεις των εκπαιδευτικών:
«Μαζευόμαστε όλοι μαζί εδώ και ρωτούμε ‘πως το έκανες εσύ αυτό … περιμένουν το
διάλειμμα για να ανταλλάξουμε απόψεις.. μοιραζόμαστε την εμπειρία, κάναμε μαζί τον
σχεδιασμό, κάναμε μαζί την εφαρμογή… μαζί την αξιολόγηση της δουλειάς, κρατάγαμε
παρατηρήσεις, κάναμε καταγραφή.. το πώς προχωράει η ομάδα.. κι αυτό βοήθησε πάρα πολύ.»
3. Συνεργασία και εποικοδομητική δράση: Ο διάλογος και το συνεργατικό κλίμα προάγει μια
δυναμική που φέρνει όλους τους συμμετέχοντες τον ένα κοντά στον άλλο. Εκπαιδευτικοί που
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δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, χωρίς καμία πίεση αρχίζουν σιγά σιγά να ενσωματώνονται σε
αυτό, να γίνονται μέρος της κοινής δράσης.
4. Συνειδητοποίηση και μετασχηματισμός. Γονείς, μαθητές κι εκπαιδευτικοί οδηγούνται στη
βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών τους πρακτικών και του πλαισίου μέσα στο οποίο
πραγματοποιούνται. Ένα παράδειγμα που αναφέρουν οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης
είναι αυτό της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες γονείς. Η ανάγκη ήταν να
ανοίξει το σχολείο για αυτούς τους γονείς και να ευνοηθεί η συμμετοχή των μεταναστών
γονέων στις δράσεις του σχολείου.
5. Κριτική σκέψη και αξιολόγηση: Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μέσα από τον αναστοχασμό
ανέπτυξαν κριτική σκέψη και έμαθαν να αξιολογούν το έργο τους και όταν χρειάζεται να
αλλάζουν πορεία. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανέφεραν ότι πάντοτε γίνονται συζητήσεις
μεταξύ τους όσον αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων με στόχο τη μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητά τους.
6. Γνώση και διαλλακτικότητα: στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να διερευνήσουν την
πραγματικότητα έτσι ώστε να την αλλάξουν (Fals Borda, 1979) και να αλλάξουν την
πραγματικότητα έτσι ώστε να τη διερευνήσουν. Γονείς, μαθητές και δάσκαλοι φάνηκε να έχουν
μάθει να μπαίνουν στη διαδικασία αναστοχασμού και προσωπικής εμπλοκής να
αντιλαμβάνονται την οπτική του άλλου και να αναγνωρίζουν την αξία της πολυφωνίας.
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης αναγνώρισαν ότι συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές
με τη βοήθεια του προγράμματος σε τρείς βασικούς τομείς: α) αλλαγές στην γενικότερη
κουλτούρα του σχολείου, β) αλλαγές στις σχέσεις εντός και εκτός σχολείου κυρίως μεταξύ
γονέων και γ) αλλαγές ου αφορούσαν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τις σχέσεις μεταξύ
τους (μεγαλύτερη αμεσότητα και διαπροσωπική εμπλοκή).
Οι ανάγκες που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί του 132ο Δημοτικού Σχολείου Γκράβας είναι οι
εξής:
1.

Η ‘θεσμική κατοχύρωση’’ των εποικοδομητικών δράσεων που εφαρμόζονται στο σχολείο.
Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι είναι αναγκαίο οι αλλαγές που προκύπτουν να
σταθεροποιούνται χωρίς να κινδυνεύουν να αμφισβητηθούν και να ακυρωθούν. Με τα
δικά τους λόγια, «Υπάρχει ανάγκη για θεσμική κατοχύρωση κάποιων αλλαγών… όπως το
θέμα της προσευχής… το θέμα της μητρικής γλώσσας κτλ… δεν έχουν κατοχυρωθεί
θεσμικά.»

2. Κατάρτιση εκπαιδευτικών- «Κατάρτιση εκπαιδευτικών αλλά με όρους που θα τους επιλέγει
ο σύλλογος διδασκόντων.. δηλαδή όχι ένα καπέλωμα επιμόρφωσης.» Οι εκπαιδευτικοί
τονίζουν ότι θέλουν να μάθουν να εφαρμόζουν μεθόδους - τεχνογνωσία’ και όχι
‘συγκεκριμένα προγράμματα’ που έχουν δημιουργήσει άλλοι, και που ίσως, να μην
αρμόζουν στις ανάγκες ή τη φιλοσοφία του σχολείου.
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3. Την ανάγκη να αξιολογούν τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων στη σχολική κοινότητα, να
δημιουργούν δράσεις που βασίζονται σε αυτές τις ανάγκες, να αξιολογούν τις προσπάθειες
τους, να δημιουργούν και να καλλιεργούν τα ταλέντα όλων και να επιφέρουν κοινωνικές
αλλαγές που βασίζονται στις εκτιμήσεις τους και τις συλλογικές αξίες που αναδεικνύονται.
4. Εκδημοκρατισμός του σχολείου: η ανάγκη για την συλλογική λήψη αποφάσεων. Οι
εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα αναδεικνύουν το
ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και δεν θα επιτρέπουν σε διευθυντές να ασκούν
αυταρχική εξουσία παραγκωνίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τις προσπάθειες τους.
Είναι σαφές ότι το 132ο Δημοτικό Σχολείο έρχεται από μια τραυματική εμπειρία πολύχρονης
αντιπαράθεσης με το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο
σχολείο αντικαθιστώντας τη Διευθύντρια στη θητεία της οποία ξεκίνησαν οι εν λόγω
δράσεις και παρεμβάσεις, με «προφορικές οδηγίες» από το Υπουργείο για αναστολή και
κατάργηση των τελευταίων.3

3

Βλ.τη σχετική επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Υφυπουργό Παιδείας της 2.7.2008 κατόπιν
αναφορών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2010, η
Διευθύντρια του σχολείου κ.Πρωτονοταρίου επέστρεψε στη θέση της μέσα από μια τιμητική
αποκατάσταση από την Υπουργό Παιδείας.
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Ερευνητικά συμπεράσματα
Αν και οι εκπαιδευτικοί στο 132ο Δημοτικό Σχολείο Γκράβας δεν κατονόμασαν κάποιο
συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας που εφαρμόζεται στο σχολείο τους φαίνεται να έχουν
υιοθετήσει το βιο-οικοσυστημικό μοντέλο του Urie Bronfenbrenner (1979, 1986), μια οικοσυστημική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την πληρέστερη ανάλυση και στη συνέχεια
αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων που ανακύπτουν στις σχέσεις/ αλληλεπιδράσεις του
σχολικού, οικογενειακού συστήματος και της κοινωνίας. Η βασική παραδοχή του μοντέλου
είναι ότι το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του συμμετέχει σε πολλά διαφορετικά
συστήματα που έχουν μεταξύ τους σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης και
καθορίζουν την εξέλιξή του.
Το μοντέλο αυτό βλέπει το σχολείο, την οικογένεια και την
κοινότητα ως οργανικά μέρη του ίδιου συστήματος και που η αλληλεπίδρασή τους όχι μόνο δεν
εμποδίζεται, αλλά θεωρείται τόσο επιθυμητή όσο και αυτονόητη.
Στο 132 δημοτικό σχολείο της Γκράβας δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στο δεσμό μεταξύ σχολείου
και οικογένειας και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο δεσμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
βοηθήσει την περισσότερο αποτελεσματική μάθηση των παιδιών. Η ενεργοποίηση των
οικογενειών τίθεται πλέον συχνά ως στόχος πολλών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Ooms &
Hara, 1992, Steinberg, 1996) και ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στο έργο του σχολείου
θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα 16 κριτήρια ποιότητας της εκπαίδευσης. Η
οικογένεια και το σχολείο αντιμετωπίζονται ως θεσμοθετημένοι «οργανισμοί» που θα πρέπει
να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται αξιοποιώντας «πόρους» από την κοινότητα (Epstein,
1985, 1992, 1995, 2001).
Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στο 132 Δημοτικό σχολείο στηρίζονται στη
μάθηση ως κοινωνική συμμετοχή στις κοινότητες πρακτικής εξάσκησης και δράσης (Wenger,
1999) και στις μεθόδους του Freire (1972,1995,1996) που εστιάζουν στην εμπειρία, στο
διάλογο, τη συνειδητοποίηση και τη δράση. Επιπλέον, αξιολογούν τις δράσεις και παρεμβάσεις
που εφαρμόζουν με την μέθοδο ‘ερεύνα δράσης’ (Fals Borda, 1979).
Στο σχολείο εφαρμόζονται στρατηγικές διδασκαλίας που απαιτούν συμμετοχή, αλληλεπίδραση,
εξατομίκευση και συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων.
Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μοντέλο εκπαιδευτικής
διακυβέρνησης όπου υπάρχει επικοινωνία των διαφορετικών συστημάτων που κινούνται γύρω
από το σχολείο, ώστε αυτά τα συστήματα να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών στις οποίες απευθυνθήκαμε μας έδωσαν σημαντικές
και ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε. Οι απαντήσεις αυτές μας βοηθούν να
συντάξουμε κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που
μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα σχολεία στη χώρα μας.
Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι οι
ακόλουθοι:

Α. Η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση

αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των
εκπαιδευτικών. Αυτό ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς με προηγούμενη εμπειρία σε δράσεις
και προγράμματα σε θέματα διαφορετικότητας, βίας ή αντι-ρατσισμού.
Επομένως οι
εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση και αναγνωρίζουν τη συμβολή της στην
αποτελεσματικότητα του έργου τους.
1. Στόχος επιμόρφωσης
Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνονται δύο διαφορετικοί στόχοι επιμόρφωσης:
α. Η ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση της αξίας της διαφορετικότητας και περισσότερη δουλειά
με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις.
β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν πρόσβαση σε κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό και μεθόδους.
Ιδιαίτερα τονίζουν τη σημασία της ανάπτυξης των προσωπικών τους δεξιοτήτων όσον αφορά τη
δυναμική της ομάδας, τον διάλογο, τον αναστοχασμό, τις βιωματικές μεθόδους, την άμεση
επαφή με το διαφορετικό, σε αντίθεση με τον δασκαλοκεντρικό, πληροφοριακό, θεωρητικό
τρόπο εκπαίδευσης μέσα στον οποίο, κατά το πλείστον, εκπαιδεύτηκαν.
2. Μέθοδος επιμόρφωσης
Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα αυτοί του 132 Δημοτικού Σχολείου της Γκράβας,
ανέφεραν ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα συμβατικά θεωρητικά προγράμματα επιμόρφωσης.
Αντίθετα, τόνισαν τη σημασία της «αυτο-μόρφωσης», η οποία έγκειται στην αυτενέργεια των
εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα ανάπτυξης εκ μέρους τους πρωτοβουλιών μέσα και έξω από το
σχολικό πλαίσιο, τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και την αξιολόγησή τους.
Οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι φοιτητές, εκφράζουν την αμφιθυμία τους απέναντι σε
εξωτερικούς φορείς και πλαίσια συνεργασίας. Πιθανές ερμηνείες για αυτή τη δυσπιστία είναι η
τάση για απομόνωση του σημερινού σχολείου από άλλα πλαίσια και η αντίστοιχη έλλειψη
συνεργατικής εμπειρίας με εξωτερικούς φορείς ή, εναλλακτικά, προηγούμενες ατυχείς
εμπειρίες συνεργασίας με άλλους φορείς.
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Β. Αποτελεσματικότητα μεθόδων στα προγράμματα ευαισθητοποίησης
για τη διαφορετικότητα
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υλοποίησαν προγράμματα αναφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για το
ποια στοιχεία είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά στα προγράμματα
ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα. Τα στοιχεία αυτά τα κατηγοροποιήσαμε σε 3
κατηγορίες: Αυτά που αφορούν τον στόχο της παρέμβασης, αυτά που αναφέρονται στη μέθοδο
της παρέμβασης και τέλος τα επικουρικά στοιχεία του πλαισίου τα οποία είναι απαραίτητα για
τη στήριξη και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
1. Στόχος παρεμβάσεων
Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε προγράμματα ευαισθητοποίησης για τη
διαφορετικότητα τόνισαν τη σημασία του να φτάσει ο μαθητής στο σημείο να « μπει στη θέση
του άλλου», να κατανοήσει δηλαδή ότι υπάρχουν πολλαπλές οπτικές για το ίδιο θέμα και να
αναπτύξει την ικανότητα της ενσυναίσθησης, την ικανότητα, δηλαδή, να αισθάνεται και ο ίδιος
το πρόβλημα του άλλου σαν δικό του. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι όταν ολοκληρώνεται
αυτός ο στόχος παρατηρούν σημαντικές αλλαγές τόσο στη δυναμική της ομάδας όσο και τη
συμπεριφορά των παιδιών μέσα και έξω από τη σχολική τάξη.
Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφορετικών παιδιών στην
ομάδα, καλύτερες σχέσεις και βιελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ
όλων των παιδιών, καθώς και διάχυση του νέου τρόπου σκέψης προς την οικογένειά τους σε
μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους γονείς τους να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Με αυτόν τον
τρόπο μειώνονται οι προκαταλήψεις και αυξάνεται η ανεκτικότητα απέναντι στη
διαφορετικότητα.
2. Μέθοδος παρεμβάσεων
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν μια μεγάλη γκάμα τεχνικών παρουσίασης και επεξεργασίας
ερεθισμάτων σχετικά με τη διαφορετικότητα: καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παιχνίδι ρόλων,
μουσικοχορευτικά
και θεατρικά δρώμενα, ανάγνωση και επεξεργασία ιστοριών και
λογοτεχνικών κειμένων κλπ.
Αυτό που διαφαίνεται στις απαντήσεις τους είναι ότι δεν υπάρχουν “ καλές” και “ κακές”
τεχνικές. Αντίθετα, κάθε μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικό και μη
αποτελεσματικό τρόπο.
Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι αποτελεσματικές τεχνικές χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα
στοιχεία
α. Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι
πρωτότυπες, να καλούν τους μαθητές σε δράση, να αφυπνίζουν το ενδιαφέρον τους. Για
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παράδειγμα, και μόνο η μετακίνηση των μαθητών από τα θρανία στον κύκλο της ομάδας,
δημιουργεί μια άλλη ατμόσφαιρα και αλλάζει τη δυναμική της ομάδας.
β. Κινητοποίηση του συναισθήματος των παιδιών. Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να είναι
θεωρητικές και διανοητικοποιημένες γιατί κουράζουν τους μαθητές. Η επαφή με τα
συναισθήματα και η ελεύθερη έκφρασή τους βοηθά να μετασχηματιστεί ο ψυχικός κόσμος του
παιδιού οδηγώντας σε βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές.
γ . Έμφαση στη δράση και την πρωτοβουλία
Οι δραστηριότητες οι οποίες δίνουν στα παιδιά πρωτοβουλία για την δομή ή την εξέλιξή τους
φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικές. Αντίθετα δραστηριότητες
οι οποίες είναι προκαθορισμένες και τις οποίες τα παιδιά επεξεργάζονται παθητικά είναι
λιγότερο αποτελεσματικές.
δ. Η άμεση επαφή με το διαφορετικό είναι μια εμπειρία ζωής που παραμένει ανεξίτηλη. Για
παράδειγμα, σε ένα πρόγραμμα ο εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην αναπηρία μέσα από
παραδείγματα. Ωστόσο, αυτό που « έμεινε» στα παιδιά δεν ήταν οι πληροφορίες του
εκπαιδευτικού, αλλά η επίσκεψη ενός τυφλού άντρα στο σχολείο, ο οποίος έπαιξε μαζί τους
μπάλα, τους έδειξε πώς χειρίζεται το τηλέφωνο, πώς ξεχωρίζει τα χαρτονομίσματα και πώς είναι
η ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο η αρχική επιφυλακτικότητα των παιδιών μετασχηματίστηκε σε
ενθουσιασμό και επιθυμία για μεγαλύτερη επαφή μαζί του.
ε. Η δυναμική της ομάδας αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα
οποιασδήποτε μεθόδου και αυτό αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών. Η αποτελεσματική ομάδα δεν βασίζεται στον εκπαιδευτικό που δίνει
κατευθύνσεις, πληροφορίες κλπ. Αντίθετα παίρνει πρωτοβουλίες, σχεδιάζει δράσεις,
προβληματίζεται και αναστοχάζεται και προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματά της μέσα σε
πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.
3. Επικουρικά στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και έδωσαν
ιδιαίτερη έμφαση στο να υπάρχει επαρκής χρόνος μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα του
σχολείου αλλά και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια των προγραμμάτων για την αποτελεσματική
υλοποίηση τέτοιων δράσεων.
Το παρόν πλαίσιο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, χαρακτηρίζεται από ορισμένες
αγκυλώσεις που έχουν αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος
ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα.
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Γ. Εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα και προτάσεις για την εξάλειψή
τους
Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν μια σειρά από εμπόδια στην προσπάθεια υλοποίησης
παρεμβάσεων για τη διαφορετικότητα:
1. Το θεσμικό πλαίσιο του σημερινού σχολείου
Το περιγεγραμμένο και αυστηρά οριοθετημένο πρόγραμμα της ύλης το οποίο αποφασίζεται
από το Υπουργείο δεν επιτρέπει αποκλίσεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Το να προλάβουν να « βγάλουν την ύλη» είναι μόνιμο άγχος για τους
εκπαιδευτικούς. Η ευέλικτη ζώνη και τα προγράμματα Αγωγής Υγείας είναι βήματα προς τη
σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται όμως περισσότερος ελεύθερος χώρος και χρόνος για
δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και
από τους μαθητές.
2. Απουσία διαλόγου του σχολείου με την κοινότητα
Το σημερινό σχολικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από τις παραδοσιακά θεσμοθετημένες επαφές με
την κοινότητα όπως είναι η συμμετοχή στις παρελάσεις, ο εκκλησιασμός, οι επισκέψεις σε
μουσεία και άλλα αξιοθέατα, η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές γιορτές, το σχολείο ως
εκλογικό κέντρο κλπ.
Αυτό που απουσιάζει είναι η διαλογική σχέση μέσα από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων
και της ευρύτερης κοινότητας στα δρώμενα του σχολείου, όπως επίσης και μεγαλύτερη
συμμετοχή του σχολείου στην κοινότητα, μέσα από την καθιέρωσή του ως κέντρου για
κοινωνικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.
3. Η απουσία ευαισθητοποίησης σε ζητήματα διαφορετικότητας στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση σε όλους τους κλάδους που ασχολούνται με τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση.
Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση όλες οι ειδικότητες που στοχεύουν στην εκπαίδευση ειδικοτήτων
που παρέχουν υπηρεσίες (δασκάλοι, καθηγητές, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί
, γιατροί, άτομα που εργάζονται στο χώρο της δικαιοσύνης και άλλοι) χρειάζονται επιμόρφωση
και κατάρτιση σε ζητήματα διαφορετικότητας.
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4. Προτάσεις για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του σχολείου
Για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου όσον αφορά την ενσωμάτωση των διαφορετικών
μαθητών σε αυτό, προτείνεται από τους ερευνητές να υπάρξουν ορισμένες βασικές αλλαγές
που είναι σύμφωνες με τις διεθνείς πρακτικές σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι
Η.Π.Α:
α. η αποκέντρωση και η μεγαλύτερη αυτονομία των σχολικών μονάδων έτσι ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να συμπεριλάβουν τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας και της σύνθεσης τους
μαθητικού σώματος στον προγραμματισμό τόσο των μαθημάτων όσο και των άλλων
δραστηριοτήτων του σχολείου
β. Μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών, των γονέων και άλλων μελών της εκπαιδευτικής και
ευρύτερης κοινότητας στην λήψη αποφάσεων όσον αφορά την οργάνωση, εφαρμογή και
αξιολόγηση δράσεων εντός και εκτός σχολείου.
γ. Εισαγωγή θεσμικών αλλαγών με στόχο τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου σε θέματα
διαφορετικότητας και αντι-ρατσισμού, όπως αναφέρεται από την ομάδα των εκπαιδευτικών
του 132 Δημοτικού Σχολείου της Γκράβας. Τα θέματα που χρειάζονται θεσμοθέτηση σύμφωνα
με αυτούς τους εκπαιδευτικούς είναι η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, η καθιέρωση
πολιτικών αναγνώρισης, αλλά και ενσωμάτωσης, για τις θρησκευτικές και γλωσσικές
μειονότητες , η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας στους αλλοδαπούς
γονείς, η καταγραφή και αντιμετώπιση ρατσιστικών φαινομένων και πολιτικές που δίνουν
έμφαση στην συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία του σχολείου ( γονείς,
μαθητές, εκπαιδευτικοί).
Τέτοιου είδους πολιτικές που δίνουν έμφαση στην αυτονομία του εκπαιδευτικού και την ένταξη
της πολυ-πολιτισμικότητας στην σχολική πράξη έχουν καθιερωθεί σε χώρες όπως ο Καναδάς
και η Αυστραλία.
Σύμφωνα με τις γενικότερες προτάσεις μας η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών χρειάζεται να
εστιάσει στο:

να αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση του διαπολιτισμικού παραδείγματος όπως
εφαρμόζεται στην εκπαίδευση και τις επιπτώσεις του στον μετασχηματισμό στην καθημερινή
πρακτική στην τάξη, το σχολείο και στην κοινότητα

να αντιληφθούν την πλήρη σημασία και να αποκτήσουν κριτική αντίληψη του ρόλου που
πρέπει να επιτελέσει η Παιδεία για την εξάλειψη του ρατσισμού και των προκαταλήψεων

να κατανοήσουν το συνταγματικό και θεσμικό πλαίσια προστασίας θέμα των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού στην Παιδεία και την εκπαίδευση


να αποκτήσουν:
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τις δεξιότητες για τη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση των δράσεων για τη
διαφορετικότητα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμίες των μαθητών και των κοινοτήτων
στις οποίες ανήκουν.

τις δεξιότητες να ενσωματώσουν τις εθνικές και πολιτισμικές διαφορές στις διεργασίες
μάθησης / εκπαίδευσης

τις δεξιότητες να δίνουν την δέουσα σημασία στην ετερογένεια της τάξης τους ή και του
σχολείου τους

τις δεξιότητες σε θέματα αξιολόγησης και να είναι ανοικτοί στην συνεχή αξιολόγηση,
κριτική εκτίμηση και τον αναπροσδιορισμό των μεθόδων που χρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί που είναι έμπειροι στην εφαρμογή τέτοιων δράσεων, όπως οι εκπαιδευτικοί του
132 Δημοτικού Σχολείου της Γκράβας, περιγράφουν την ανάγκη για την καταγραφή ‘δεδομένων’
ή πληροφοριών αξιολόγησης των αναγκών στο εκάστοτε πλαίσιο, των δράσεων και εφαρμογών
και τα αποτελέσματα τους. Αυτά ‘τα δεδομένα’ ή οι πληροφορίες της αξιολόγησης βοηθούν το
σχολείο για να διοργανώσει πιο αποτελεσματικές στρατηγικές, να τις εφαρμόσει και να τις
εστιάσει καλύτερα.

Ένα νέο θεσμικό σχολικό πλαίσιο μπορεί να συμβάλλει:
 στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της διαφορετικότητας και στον σεβασμό
των πολιτισμικών διαφορών και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 στην κριτική συνειδητοποίηση της πάλης ενάντια του ρατσισμού, του
αποκλεισμού και των προκαταλήψεων
 σε γνώσεις για την πολιτισμική κληρονομιά με την διδασκαλία της ιστορίας,
της λογοτεχνίας, της γλώσσας, την τέχνης, της αισθητικής και της γεωγραφίας
τη συνειδητοποίηση της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε λαούς και κράτη
και
Σύμφωνα με τους έμπειρους εκπαιδευτικούς χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα
στο σχολείο και την κοινότητα που μπορεί να ενισχυθεί με:

Την χρήση του σχολείου ως κέντρου για κοινωνικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις (για
εκπαιδευτικούς και κοινοτικούς σκοπούς και για όλους τους πολίτες)

Τη συνεργασία με παραγωγούς/ καλλιτέχνες από όλες τις εθνικές/πολιτισμικές ομάδες
που ζουν και εργάζονται στην κοινότητα


Την αναγνώριση του ρόλου των μαθητών ως φορέων πολιτισμού


Αποκέντρωση της ύλης και των μεθόδων που εφαρμόζονται έτσι ώστε οι διαφορές στην
‘σχολική κουλτούρα’ και την τοπική κουλτούρα να συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό
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Την συμμετοχή των μαθητών, των γονέων και άλλων μελών της εκπαιδευτικής και
ευρύτερης κοινότητας στην οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων, και

Την ενσωμάτωση ‘πολλαπλών προοπτικών και φωνών’ στη λήψη αποφάσεων μέσα στο
σχολικό πλαίσιο.

Κριτική της έρευνας
Η χρονική συγκυρία στην οποία συνέπεσε η συλλογή δεδομένων για αυτή τη φάση του έργου (
Μάιος-Αύγουστος) ήταν η πλέον ακατάλληλη για την πρόσβαση και την απρόσκοπτη συμμετοχή
τόσο των εκπαιδευτικών ( λόγω της χρονικής πίεσης που υπάρχει στο τέλος της σχολικής
χρονιάς) όσο και των φοιτητών ( λόγω της προετοιμασίας για την εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου).
Το δείγμα των εκπαιδευτικών δεν ήταν αντιπροσωπευτικό της ελληνικής επικράτειας, εφόσον η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εργάζονται στην Κρήτη. Ωστόσο, δεν υπήρξαν στατιστικά
σημαντικές διαφοροποιήσεις στις δημογραφικές μεταβλητές ανάμεσα στα δείγματα που
προέρχονταν από την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, ένα ποσοστό του γενικού δείγματος των εκπαιδευτικών είχε την εμπειρία υλοποίησης
προγραμμάτων που αφορούσαν τη διαφορετικότητα. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάσαμε
όλες τις μεταβλητές στις οποίες η εμπειρία αυτή είχε στατιστικά σημαντική επίδραση.
Σημείωση: Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια υπερβαίνει τις απαιτήσεις και τους πόρους του
έργου στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε. Αξίζει να καταβληθεί προσπάθεια στην προοπτική
μιας ευρύτερης έρευνας πεδίου με μεγαλύτερο και περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγμα
εκπαιδευτικών, εξετάζοντας τα συμπεράσματα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της
έρευνάς μας και διερευνώντας περαιτέρω ορισμένες ενδιαφέρουσες πτυχές και ερευνητικά
νήματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι - Ερωτηματολόγια
ΙΙ- Απαντήσεις εκπαιδευτικών σε ανοικτές ερωτήσεις ερωτηματολογίου
ΙΙΙ- Ταυτότητα έρευνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτηματολόγια
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Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει σε
προγράμματα και παρεμβάσεις υπέρ της διαφορετικότητας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Διοργάνωση:
Υπουργείο Παιδείας
I-RED ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, την ΙΣΟΤΗΤΑ & την ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

 Επιστημονικά Υπεύθυνη: Σοφία Τριλίβα
Στα πλαίσια της δράσης που αναφέρεται παραπάνω, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την
εμπειρία σας στη δημιουργία ή / και την εφαρμογή παρεμβάσεων μέσα στο σχολικό πλαίσιο, που
αφορούν την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα. H εμπειρία σας στο θέμα αυτό είναι
πολύτιμη για μας. Για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, σας δίνουμε ορισμένες κατευθύνσεις,
μπορείτε, όμως, να προσθέσετε ό,τι άλλο πιστεύετε πως θα ήταν βοηθητικό.
Τίτλος

παρέμβασης

________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Σε ποια Βαθμίδα Εκπαίδευσης απευθύνεται; _______________________________
Ποιοι

ήταν

οι

στόχοι

του

προγράμματος

παρέμβασης;

________________________________________________________________________
____________________________________________________________
1. Επιλέξτε από τον ακόλουθο κατάλογο τις τεχνικές εκείνες που χρησιμοποιήσατε
στην παρέμβασή σας:














Δουλειά σε μικρές ομάδες
Δουλειά στην ολομέλεια του κύκλου
Ανάγνωση ιστοριών (πραγματικών ή φανταστικών) σχετικά με τη διαφορετικότητα
Παιχνίδι ρόλων
Συμμετοχή σε θεατρικό δρώμενο
Συμμετοχή σε μουσικό/χορευτικό δρώμενο
Επεξεργασία ερεθισμάτων/ιστοριών στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
Αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που τέθηκαν
Βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που δημιουργούν τις προκαταλήψεις και τα προβλήματα
στις ανθρώπινες σχέσεις
Εικαστική έκφραση (ζωγραφική, κολάζ κ.λ.π.)
Δημιουργία ιστορίας/μουσικής/DVD/θεατρικού δρώμενου/ημερολογίου από τους ίδιους τους
μαθητές
Αναζήτηση πληροφοριών για τη διαφορετικότητα στο διαδίκτυο
Πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό για τη διαφορετικότητα
Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

i-RED 51

i-RED - Ινστιτούτο για Δικαιώματα την Ισότητα & την Ετερότητα
 Άμεση επαφή με «διαφορετικά» άτομα - επισκέψεις στο σχολείο ή σε άλλους χώρους
 Η τάξη διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης για τη διαφορετικότητα ( γιορτή, σλόγκαν, εκθέσεις κλπ)
για όλο το σχολείο ή την κοινότητα
 Συμμετοχή σε δραστηριότητες από κοινού με άλλα σχολεία
 Οργάνωση κοινών δράσεων με «διαφορετικά» άτομα
 Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες για την παρέμβαση
 Σε περίπτωση που υπήρχαν διαφορετικά παιδιά στην τάξη, μια ειλικρινής συζήτηση και
πληροφόρηση για το διαφορετικό τους υπόβαθρο.
 Άλλο
(διευκρινίστε)
_______________________________________________________________________________
___________________________________________

Μας ενδιαφέρει να μάθουμε ποια στοιχεία της παρέμβασης λειτούργησαν θετικά για τα
παιδιά, δηλαδή:
a. υποδέχθηκαν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες με ενθουσιασμό
b. η εμπειρία τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση
c. μετά την παρέμβαση προχώρησαν από μόνα τους ή με πολύ μικρή βοήθεια από
τον εκπαιδευτικό στην επεξεργασία του μηνύματος της παρέμβασης
d. μετά την παρέμβαση έγινε αισθητή η διαφορά στον τρόπο που σκέφτονται και
φέρονται μεταξύ τους
2. Επιλέξτε από τον ακόλουθο κατάλογο τις τεχνικές εκείνες που ήταν ιδιαίτερα
αποτελεσματικές στη δική σας τάξη και εξηγήστε τι ήταν αυτό που τις βοήθησε να
είναι αποτελεσματικές:





















Δουλειά σε μικρές ομάδες
Δουλειά στην ολομέλεια του κύκλου
Ανάγνωση ιστοριών (πραγματικών ή φανταστικών) σχετικά με τη διαφορετικότητα
Παιχνίδι ρόλων
Συμμετοχή σε θεατρικό δρώμενο
Συμμετοχή σε μουσικό/χορευτικό δρώμενο
Επεξεργασία ερεθισμάτων/ιστοριών στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
Αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που τέθηκαν
Βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που δημιουργούν τις προκαταλήψεις και τα προβλήματα
στις ανθρώπινες σχέσεις
Εικαστική έκφραση (ζωγραφική, κολάζ κ.λ.π.)
Δημιουργία ιστορίας/μουσικής/DVD/θεατρικού δρώμενου/ημερολογίου από τους ίδιους τους
μαθητές
Αναζήτηση πληροφοριών για τη διαφορετικότητα στο διαδίκτυο
Πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό για τη διαφορετικότητα
Άμεση επαφή με «διαφορετικά» άτομα - επισκέψεις στο σχολείο ή σε άλλους χώρους
Η τάξη διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης για τη διαφορετικότητα ( γιορτή, σλόγκαν, εκθέσεις κλπ)
για όλο το σχολείο ή την κοινότητα
Συμμετοχή σε δραστηριότητες από κοινού με άλλα σχολεία
Οργάνωση κοινών δράσεων με «διαφορετικά» άτομα
Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες για την παρέμβαση
Σε περίπτωση που υπήρχαν διαφορετικά παιδιά στην τάξη, μια ειλικρινής συζήτηση και
πληροφόρηση για το διαφορετικό τους υπόβαθρο.
Άλλο
(διευκρινίστε)
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
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Για ποιο λόγο ήταν αποτελεσματικές;
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Μας ενδιαφέρει να μάθουμε ποια στοιχεία της παρέμβασης πιθανόν να μην «άγγιξαν» τα
παιδιά ή να λειτούργησαν αρνητικά, δηλαδή:
a. η δραστηριότητα τους φάνηκε συνηθισμένη ή αδιάφορη
b. η εμπειρία δεν καταγράφηκε μέσα τους σαν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό
c. δεν πολυκατάλαβαν τη σημασία της δραστηριότητας ή έδωσαν στον εκπαιδευτικό
την απάντηση που θεωρούσαν «σωστή»
d. μετά την παρέμβαση, δεν έγινε αισθητή κάποια διαφορά στον τρόπο που
σκέφτονται και φέρονται μεταξύ τους
3. Με βάση αυτά τα κριτήρια, επιλέξτε από τον κατάλογο τις τεχνικές που δεν
βοήθησαν στην παρέμβαση στη δική σας τάξη και εξηγήστε γιατί λειτούργησαν με
αυτόν τον τρόπο:

 Δουλειά σε μικρές ομάδες



















Δουλειά στην ολομέλεια του κύκλου
Ανάγνωση ιστοριών (πραγματικών ή φανταστικών) σχετικά με τη διαφορετικότητα
Παιχνίδι ρόλων
Συμμετοχή σε θεατρικό δρώμενο
Συμμετοχή σε μουσικό/χορευτικό δρώμενο
Επεξεργασία ερεθισμάτων/ιστοριών στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
Αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που τέθηκαν
Βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που δημιουργούν τις προκαταλήψεις και τα προβλήματα
στις ανθρώπινες σχέσεις
Εικαστική έκφραση (ζωγραφική, κολάζ κ.λ.π.)
Δημιουργία ιστορίας/μουσικής/DVD/θεατρικού δρώμενου/ημερολογίου από τους ίδιους τους
μαθητές
Αναζήτηση πληροφοριών για τη διαφορετικότητα στο διαδίκτυο
Πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό για τη διαφορετικότητα
Άμεση επαφή με «διαφορετικά» άτομα - επισκέψεις στο σχολείο ή σε άλλους χώρους
Η τάξη διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης για τη διαφορετικότητα ( γιορτή, σλόγκαν, εκθέσεις κλπ)
για όλο το σχολείο ή την κοινότητα
Συμμετοχή σε δραστηριότητες από κοινού με άλλα σχολεία
Οργάνωση κοινών δράσεων με «διαφορετικά» άτομα
Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες για την παρέμβαση
Σε περίπτωση που υπήρχαν διαφορετικά παιδιά στην τάξη, μια ειλικρινής συζήτηση και
πληροφόρηση για το διαφορετικό τους υπόβαθρο.
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 Άλλο

(διευκρινίστε)

_______________________________________________________________________________
___________________________________________

Για ποιο λόγο δεν ήταν αποτελεσματικές;
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Παρακαλώ αναφέρατε εάν υπήρχαν στοιχεία του πλαισίου εφαρμογής της
παρέμβασης τα οποία πιθανόν να λειτούργησαν αρνητικά κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του προγράμματος:
 Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος, πιεζόμουν να ανταπεξέλθω στο αναλυτικό πρόγραμμα και
τις άλλες σχολικές δραστηριότητες
 Τα παιδιά ήταν πολλά και ήταν δύσκολο να συντονιστούμε
 Τα παιδιά δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
 Τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα ποιες ήταν οι σωστές συμπεριφορές απέναντι στα
διαφορετικά άτομα και είχα την εντύπωση πως απλά συμμορφωνόταν με το ζητούμενο.
 Υπήρχαν αρκετές εντάσεις με τη διεύθυνση ή/και τους συναδέλφους σχετικά με την
παρέμβαση
 Τα παιδιά ήθελαν να κάνουν το πρόγραμμα για να «γλιτώσουν» μάθημα
 Ήμουν πολύ πιεσμένος/η τη δεδομένη χρονική περίοδο και δεν έδωσα τον καλύτερο
εαυτό μου
 Χωρίς υποστήριξη δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια προγράμματα
 Τέτοιες εφαρμογές λειτουργούν καλύτερα όταν γίνονται στο πλαίσιο ολόκληρου το
σχολείου και όχι μεμονωμένα σε ορισμένες τάξεις
 Χρειάζομαι περισσότερη εκπαίδευση για να εφαρμόσω τέτοια προγράμματα
 Άλλο
(διευκρινίστε)
________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς και φοιτητές
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Οδηγίες
Είμαστε
μια
ερευνητική
ομάδα
του
Ινστιτούτου
i-RED
που
αποτελείται από πανεπιστημιακούς. Θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις
σας σχετικά:
1.

με την ύπαρξη διαφορετικών παιδιών μέσα στην τάξη

2.
με τα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα
Το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ, μόνο στο τέλος ζητάμε ορισμένα
στοιχεία δημογραφικά για τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων.
Παρακαλούμε να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις κυκλώνοντας την
απάντηση που ταιριάζει καλύτερα στις απόψεις σας.
Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας!
Εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας του i-Red,
Σοφία Τριλίβα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονική Υπεύθυνη της έρευνας
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1.Ποιες μορφές διαφορετικότητας πιστεύετε ότι υπάρχουν σε μια σχολική τάξη στην
Ελλάδα σήμερα? Απαντήστε με δικά σας λόγια.

2. Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα
των μαθητών τους?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
3. Είναι σημαντικό να γίνονται προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα και
καταπολέμησης των προκαταλήψεων στο σχολείο?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
4. Θα σας ενδιέφερε να εφαρμόσετε τέτοια προγράμματα στην τάξη σας στο μέλλον?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
5. Κατά τη γνώμη σας, ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται ιδιαίτερη επιμόρφωση για την
εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
6. Ποιες δεξιότητες απαιτούνται κατά τη γνώμη σας για την εφαρμογή ενός
προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. ( Βαθμολογήστε κάθε θέμα
χωριστά).
Περισσότερες γνώσεις για το ζήτημα των προκαταλήψεων
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Γνώσεις και δεξιότητες για τη δυναμική της ομάδας
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Εξειδικευμένες δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική
δημιουργία κλπ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Προσωπική επαφή του εκπαιδευτικού με διαφορετικά άτομα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Άλλο: ( διευκρινίστε)……………………………………………………………………………….
7. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες
που
απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη
διαφορετικότητα. ( Βαθμολογήστε κάθε θέμα χωριστά).
Εμπλουτισμός υπάρχουσας ύλης με αναγνώσματα σχετικά με τη διαφορετικότητα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Ομαδικές εργασίες μέσα στην τάξη
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Επισκέψεις ειδικών στο σχολείο για δραστηριότητες/ομιλίες σχετικά με τη διαφορετικότητα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Θεατρικά δρώμενα, παιχνίδι ρόλων, προβολή ταινιών, καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Άντληση πληροφοριών από το Διαδίκτυο για άλλες κουλτούρες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Άμεση επαφή και κοινές δραστηριότητες με “διαφορετικά” άτομα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Δικτύωση σχολείων και συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Δραστηριότητες εκτός σχολείου με συμμετοχή άλλων φορέων
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

i-RED 56

i-RED - Ινστιτούτο για Δικαιώματα την Ισότητα & την Ετερότητα
Συνεργασία και συμμετοχή της οικογένειας σε τέτοια προγράμματα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
8. Γνωρίζετε πού μπορεί να βρείτε υλικό για τέτοιες παρεμβάσεις
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
9. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα πιθανά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή
ενός τέτοιου προγράμματος στο σχολείο?
Έλλειψη χρόνου λόγω πίεσης του Αναλυτικού Προγράμματος
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Απουσία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Αδιαφορία των μαθητών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Η αρνητική στάση των άλλων συναδέλφων
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Η έλλειψη στήριξης από τη διεύθυνση του σχολείου
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Απουσία φορέα / πλαισίου που να αναλάβει την πρωτοβουλία για την εφαρμογή τέτοιων
προγραμμάτων.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Απουσία εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε τέτοια θέματα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Άλλο: ( διευκρινίστε)……………………………………………………………………………….
10. Τι πιστεύετε πως χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να εφαρμόσει ένα τέτοιο
πρόγραμμα?
Επιπλέον εκπαίδευση/ επιμόρφωση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Επιπλέον υποστήριξη
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Συγκεκριμένο φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Άλλο: ( διευκρινίστε)……………………………………………………………………………….
11.Ποια προγράμματα/παρεμβάσεις/δράσεις θα επιλέγατε να κάνετε και
σε ποιο χώρο θα ήταν καλό να διεξαχθούν αυτά τα προγράμματα;
(Απαντήσετε με βάση την παρακάτω κλίμακα, τοποθετώντας τα
κουτάκι. )

νούμερα σε κάθε

1__________2_________3____________4___________5
Συμφωνώ πολύ

Συμφωνώ

στην τάξη

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ

στο σχολείο

Διαφωνώ πολύ

Ευρύτερη
εκπαιδευτική
κοινότητα
(τοπική
κοινωνία/γονείς)

Κατά του ρατσισμού
Κατά των διακρίσεων
Ευαισθητοποίησης
στη διαφορετικότητα
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Κατά της βίας

12. Πόσο σημαντικές και απαραίτητες είναι κατά τη γνώμη σας οι
παρεμβάσεις στα σχολεία
στην καταπολέμηση των φαινομένων αυτών
μέσα από το σχολείο;
(Χρησιμοποιήσετε την παρακάτω κλίμακα για να απαντήσετε)

1__________ 2 _________ 3 __________ 4 __________5
Καθόλου
Πάρα πολύ
σημαντική

Λίγο
σημαντική

Αρκετά
σημαντική

σημαντική

Πολύ
σημαντική

Εθνική
ή
εθνοτική
διαφορετικότητα/ετερότητα
(μετανάστες/πρόσφυγες/εθνικές
μειονότητες κλπ.)
Φυλετική
διαφορετικότητα/ετερότητα
(χρώμα δέρματος/φυλή)
Αντι-Ρομά/Τσιγγανοφοβία
(Ρομά/Τσιγγάνοι)
Αντισημιτισμός (Εβραίοι)
Θρησκευτικές αντιλήψεις και
πρακτικές
/
Ισλαμοφοβίαμουσουλμάνοι, ιεχωβάδες κλπ.
Σωματική και νοητική αναπηρία
Ισότητα
φύλων
(σεξισμός/σεξιστικά πρότυπα)
Σεξουαλικός
προσανατολισμός
(Ομοαμφι-ερωτικά
άτομα,
τρανς κλπ.)
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις σας χρειάζεται οπωσδήποτε να
συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία κυκλώνοντας ή συμπληρώνοντας την κατάλληλη
απάντηση.
1. Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
2. Ηλικία: …….
3. Ιδιότητα
A. Εκπαιδευτικός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Nηπιαγωγός
Πρωτοβάθμια
Έτη εργασίας στην εκπαίδευση: ………….
B. Φοιτητής /Φοιτήτρια
Α.Π.Θ.
Παν/μιο Κρήτης
Εξάμηνο σπουδών: ......................

Δευτεροβάθμια

Άλλο

5. Προηγούμενη συμμετοχή σε μαθήματα/επιμόρφωση/εφαρμογή προγράμματος σε
ζητήματα διαφορετικότητας/αντιρατσιστικά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6. Προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα για την Αγωγή Υγείας ή διαπολιτισμικά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Απαντήσεις εκπαιδευτικών σε ανοικτές ερωτήσεις
ερωτηματολογίου

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

15

16
17

Για ποιο λόγο ήταν αποτελεσματικές
Η βαθύτερη κατανόηση βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι οι συμπεριφορές και ειδικά οι
προβληματικές δεν σχετίζονται με έμφυτη κακία, αλλά με έλλειψη στρατηγικών διαχείρισης των
συναισθημάτων. Αυτό βοήθησε τα παιδιά ακόμα να δείχνουν ανοχή, αντοχή, κατανόηση και να
βοηθούν έτσι στην απαλοιφή των "κακών" συμπεριφορών
Κάθετί βιωματικό αγγίζει συναισθηματικά το παιδί, αναπτύσσει την ενσυναίσθηση για τους άλλους,
μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται ανεξάρτητα από τις διαφορές τους.
Έδωσαν ευκαιρίες για δράση, συνεργασία, ευχάριστο κλίμα και καλλιτεχνικές ερμηνείες. Άγγιξαν
συναισθηματικά, άνοιξαν δρόμους και τρόπους σκέψης, βελτίωσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις,
έφεραν ικανοποίηση και ενεργητικότητα, ανέβηκε η αντίληψη της χρησιμότητας των αξιών
Πρώτα η καλή επιμόρφωση των εκπαίδευτικών, στη συνέχεια η καλή διάθεση για άμεση προσφορά
στα παιδιά για κάτι διαφορετικό, το νέο που πρόσφερε ο "μαγικός κύκλος" στην επίτευξη των
στόχων
Οι τεχνικές αυτές ήταν αποτελεσματικές γιατί μέσα από τη συνεργασία των μαθητών και με τη
βοήθειά μου κατανόησαν τι σημαίνει "διαφορετικότητα", ποια προβλήματα προκύπτουν και
προσπάθησαν να δώσουν λύσεις για να εξαλειφθούν ή τουλάχιστον να μειωθούν αυτά τα
προβλήματα. Παρουσίασαν αισθητή αλλαγή στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.
Τα παιδιά έχουν μειωμένη λεκτική επικοινωνία, οπότε μέσα από την εικαστική έκφραση
εκφράζονται καλύτερα. Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων και τις ιστορίες δεν "εκτίθεται" το ίδιο το
άτομο αλλά κάποιος άλλος, οπότε πάλι εκφράζονται ελεύθερα.
Μέσα από την ολομέλεια του κύκλου τα παιδιά κατανόησαν ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές για
το ίδιο θέμα και ότι η προσέγγιση της αλήθειας έχει υποκειμενικό, κατά πολύ, χαρακτήρα. Μέσα από
το παιχνίδι ρόλων δόθηκε η ευκαιρία ενσάρκωσης διαφορετικών χαρακτήρων και αυτό μείωσε
σημαντικά τον εγωκεντρισμό τους με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το στοιχείο αυτό στις καθημερινές
συναλλαγές τους.
Άρχισαν να σκέπτονται διαφορετικά. Να μπαίνουν στη θέση "θύματος" - "θύτη" - "θεατή" και να
αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση
Ήταν αποτελεσματικές γιατί με την έκφραση των εμπειριών τα παιδιά διαπίστωσαν ότι έχουν κοινές
εμπειρίες σχετικά με τη διαφορετικότητα και αντάλλαξαν σκέψεις και απόψεις με ευαισθησία και
αγάπη
Η ανάγνωση ιστοριών και το παιχνίδι των ρόλων βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τα
συναισθήματα κάποιου που είναι "διαφορετικός" καθώς και το πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουν
Υπήρχε
δυνατότητα
επικοινωνίας
στις
μικρότερες
ομάδες
και
μέσα
από
θεατρικά δρώμενα ή συζήτηση τα παιδιά κατάφεραν να μπουν στη θέση των
ατόμων που παρουσίαζαν διαφορετικότητα.
Η επεξεργασία των αρχικών ιστοριών -ερεθισμάτων- μέσα από παιχνίδια ρόλων και μικρά
μουσικοχορευτικά δρώμενα έδωσε τη δυνατότητα έκφραση και καλύτερης κατανόησης του θέματος
στις επιμέρους ομάδες των μαθητών.
Διαβάζοντας την ιστορία ενός ‘διαφορετικού’ παιδιού τα παιδιά προβληματίζονταν και διαπίστωναν
ότι όσο διαφορετικοί κι αν είναι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια συναισθήματα και τις ίδιες ανάγκες.
Καθώς και το κολάζ που κάναμε, ειδικότερα με τα πιο μικρά παιδιά, το αποτέλεσμα μιας
πολύχρωμης γης τους βοηθούσε να κατανοήσουν την ‘πολυχρωμία’ και τη διαφορετικότητα των
ανθρώπων όπου ζουν όλοι αρμονικά στον ίδιο πλανήτη.
Τα παιδιά συνεργάζονται στις βιωματικές δραστηριότητες, ανταλλάζουν απόψεις και εμπειρίες σε
σχέση με τα ερεθίσματα που δέχονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε άμεση επαφή με τη
διαφορετικότητα του άλλου. Το θεατρικό παιχνίδι, η εικαστική δημιουργία και ο χορός προάγουν τον
ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των παιδιών. Αποκτούν βασικές γνώσεις, εκφράζονται και
ευαισθητοποιούνται για κοινωνικά φαινόμενα με έναν ζωντανό βιωματικό και δημιουργικό τρόπο.
Σε ζευγάρια τα παιδιά καθοδήγησαν τους συμμαθητές τους που είχαν κλειστά τα μάτια και
κατανόησαν την αξία της βοήθειας του διπλανού τους. Μέσα από φωτογραφίες γνώρισαν
διαφορετικούς ανθρώπους και έμαθαν τη σημασία της αμερόληπτης συμπεριφοράς προς τους
άλλους.
Θεωρώ

ότι

τις

έκανε
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18

19
20
21

22

23

α)
η
ποικιλία
μεθόδων
προσέγγισης
του
αντικειμένου
β)
η
σταδιακή
προσέγγιση
του
αντικειμένου
γ) το επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο που στηρίχτηκε η παρέμβαση σε όλα τα στάδιά της και η
βιβλιογραφική
τεκμηρίωση
δ) η επαγγελματική ιδιότητα, η εκπαίδευση και η εμπειρία της συντονίστριας/ερευνήτριας στην
εφαρμογή
βιωματικών
μεθόδων
στη
σχολική
κοινότητα
ε) το ότι η συντονίστρια/ερευνήτρια «αφουγκράστηκε» τις ανάγκες της ομάδας-παρέμβασης
Γιατί τα παιδιά συμμετείχαν ουσιαστικά, βίωσαν μέσα από παιχνίδια τι σημαίνει να είσαι
διαφορετικός, πώς νιώθεις όταν δεν σε παίζουν , όταν σε αδικούν. Πώς νιώθεις όταν έχεις χάσει την
πατρίδα σου ή το σπίτι και το σχολείο σου, τη γλώσσα σου κάποιες φορές την αρτιμέλειά σου.
Η δουλειά σε μικρές ομάδες σε συνδυασμό με την ολομέλεια βοήθησε την έκφραση όλων των
παιδιών, ανεξαρτήτως της μητρικής τους γλώσσας. Η δουλειά σε μικρές ομάδες βοήθησε στη
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών. Τα παιχνίδια ρόλων και οι εικαστικές
δραστηριότητες ενίσχυσαν τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών καθώς και τη συναισθηματική τους
εκτόνωση.
Βοήθησαν τους μαθητές να μπουν στη θέση του άλλου (ανάπτυξη ενσυναίσθησης)
Γιατί μέσα από αυτές τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αρχικά και να εκφράσουν στη
συνέχεια ελεύθερα με διάφορους τρόπους τις απόψεις τους για το θέμα που δουλεύαμε.
Όλες οι παραπάνω δράσεις δημιουργούν βιώματα που ενισχύουν τη συνεργατικότητα των μαθητών,
τους βοηθά να σπάσουν τα στεγανά της επικοινωνίας που τροφοδοτούνται από τα στερεότυπα και τις
προκαταλήψεις και να διευρυνθεί η αποδοχή της ετερότητας. Παράλληλα ενισχύουν την αυτοεικόνα
και την αυτοεκτίμηση τους, ενώ αναπτύσσουν την προσωπικότητα τους μέσα από τη συνεργασία, τη
διαπολιτισμική επικοινωνία, το σεβασμό και την αναγνώριση της όποιας γλωσσικής και πολιτισμικής
διαφορετικότητας.
Επειδή ήταν βιωματικές, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά, να μιλήσουν
για τα προβλήματά τους και τις ανησυχίες τους, έμαθαν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν
συναισθήματα, να μπαίνουν στη θέση του άλλου.
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Άλλη τεχνική που δεν βοήθησε

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για τη διαφορετικότητα δεν ενθουσίασε τα παιδιά. Το
σχολείο μας βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και δεν μπορέσαμε να έχουμε άμεση επαφή με
"διαφορετικά" άτομα ούτε διοργάνωση δραστηριοτήτων από κοινού με άλλα σχολεία. Στην τάξη δεν
είχαμε περιπτώσεις "διαφορετικών" παιδιών παρά μόνο τα αλλοδαπά τα οποία όμως έχουν πρόβλημα
γνώσης της γλώσσας και δεν καταφέραμε να έχουμε πληροφόρηση για το διαφορετικό τους
υπόβαθρο

12
13
14
15
16

Δεν υπήρχε κάτι που να μη βοήθησε στη σωστή υλοποίηση του προγράμματος.

17

18

Κάποιες φορές υπήρχαν παιδιά από άλλες χώρες που αισθάνονταν ότι γίνονταν το επίκεντρο της
τάξης και δε συμμετείχαν ενεργά.
οι δράσεις που δυνητικά θα λειτουργούσαν βοηθητικά στην προσπάθεια αλλά δεν υλοποιήθηκαν
αφορούσαν (παρά τις προσπάθειες της ερευνήτριας) στην μη εμπλοκή στην παρέμβαση των
εκπαιδευτικών του τμήματος –παρέμβασης μέσα από τα γνωστικά τους αντικείμενα, στη μη εμπλοκή
των γονέων/κηδεμόνων, στη μη χάραξη γραπτού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης του φαινομένου, στη
μη εποπτεία των «επικίνδυνων» σχολικών χώρων, στη μη ενεργοποίηση του τοπικού συμβουλίου
εγκληματικότητας
Ως υπεύθυνη Αγωγής υγείας και έχοντας την εποπτεία σε αρκετά άτομα δεν είμαι σε θέση να
απαντήσω πλήρως σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύω ότι στις τάξεις που υλοποιήθηκε η παρέμβαση οι
τεχνικές που είχαν επιλεγεί, βοήθησαν αποτελεσματικά.

19
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Για ποιο λόγο δεν ήταν αποτελεσματικές
Φαίνεται πως οι παραπάνω επιλογές έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και ότι δημιουργούν
πρόβλημα στην εστίαση της διαφορετικότητας αν τεθούν σαν κεντρικές στρατηγικές
Πίεση χρόνου λόγω αναλυτικού προγράμματος, σύγκρουση και προκαταλήψεις παιδιών, έλλειψη
εμπειρίας βιωματικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας που θα κινητοποιούν τα παιδιά
Έλλειψη χρόνου για ετοιμασία θεατρικών, έλλειψη τεχνολογικών μέσων, αποφυγή της συνεργασίας
με φορείς λόγω της στάσης των εκπαιδευτικών
Παιδιά Α τάξης, παιδιά από διαφορετικές χώρες. Περισσότερος χρόνος για κατανόηση εννοιών.
Είναι ίσως νωρίς για επεξεργασία εννοιών αλλά υπήρξαν άλλοι τρόποι προσέγγισης που έφεραν πιο
κοντά τους μαθητές με τη διαφορετικότητα
Δεν γνωρίζων το λόγο, πάντως απαντούσαν με τις σωστές απαντήσεις και έξω στο διάλειμμα
συμπεριφέρονταν με προκατειλημμένη συμπεριφορά πάλι σε "διαφορετικά" παιδιά
Οτιδήποτε έχει θεωρητικό χαρακτήρα και ασυνέχεια καταντά αναποτελεσματικό αν δεν συνδυάζεται
με βιωματικού χαρακτήρα δράσεις
Δεν ήταν αποτελεσματικές γιατί δεν είχαμε επαφή με άτομα με διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες.
Αν εφάρμοζα ξανά το πρόγραμμα θα ήθελα οι μαθητές να συμμετέχουν σε κοινές βιωματικές
ασκήσεις με παιδιά και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες
Όλες οι τεχνικές που ακολουθήσαμε ήταν αποτελεσματικές και ενδιαφέρουσες για τους μαθητές. Η
κάθε μια από αυτές είχε και κάτι να δώσει
Τα
παιδιά
προτιμούσαν
να
εργάζονται
σε
μικρές
ομάδες
και
ήταν
πιο
αφοσιωμένα
όταν
συνέβαινε
αυτό.
Στο παιχνίδι ρόλων κάποιες φορές ήταν αρκετά ανώριμα
(μικρή
τάξη) για να μπουν στο ρόλο που τους ζητήθηκε.
Καθώς το κάθε παιδί ως άτομο φέρει στην ομάδα τα προσωπικά του βιώματα πάνω στο θέμα, η
διαχείριση της μεγάλης ομάδας συχνά αποδεικνύεται όχι και τόσο αποτελεσματική. Επιπλέον, η
συζήτηση και προσέγγιση διαφορετικών παιδιών μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν
αναπτυχθεί η μεταξύ εμπιστοσύνη, γεγονός που απαιτεί χρόνο.

14
15
16

Σε κάποιες περιπτώσεις η ανάγνωση της ιστορίας δεν κίνησε το ενδιαφέρον των παιδιών όσο οι
υπόλοιπες δραστηριότητες.

17

α) όσον αφορά στην μη εμπλοκή τους με το διαδίκτυο θεωρώ ότι οι μαθητές το βλέπουν πια ως
«τετριμμένο» (έτσι και αλλιώς είναι πολλές ώρες την ημέρα μέσα σε αυτό) και προτιμούν την
προσωπική επαφή με ένα εξειδικευμένο άτομο που έχει και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, την
επικοινωνία και την αποδοχή «στο εδώ και τώρα» β) στα άλλα ζητήματα έπαιξε ρόλο η στενότητα
του χρόνου

18
19
20

21

22

Νομίζω ότι όλες οι τεχνικές, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, βοήθησαν τα παιδιά στην κατάκτηση
γνωστικών ή συναισθηματικών στόχων
Η επαφή/ επίσκεψη με/στο το σχολείο (Διεθνές σχολείο Λάρισας- τέως σχολείο της Αμερικάνικης
βάσης) που οι μαθητές είναι από διαφορετικές εθνικότητες ήταν εξαιρετικά αδιάφορο. Οι εκεί
εκπαιδευτικοί δεν είχαν προετοιμαστεί με αποτέλεσμα οι μαθητές μας να μην έχουν καμιάς μορφή
τροφοδότηση.
Γιατί ο όγκος των πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλος και αρκετές φορές με έννοιες και
όρους που τα παιδιά δυσκολεύονταν να κατανοήσουν ώστε να κάνουν τις καλύτερες δυνατές
επιλογές. Επίσης η εκτεταμένη πληροφόρηση από τον εκπ/κό αρκετές φορές τα κούραζε και τα
αποσυντόνιζε από τον κεντρικό στόχο.
Στην ολομέλεια του κύκλου, οι μαθητές ανακτούν τις όποιες αρχικές αντιστάσεις έχουν και
διστάζουν να συμμετέχουν. Για να επιτευχθεί η συμμετοχή όλων στο επιθυμητό επίπεδο, χρειάζονται
πολλές συναντήσεις και επαρκή χρόνο έτσι ώστε να νιώσουν ασφάλεια στην ομάδα. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού ως φορέα πληροφοριών, πολλές φορές κουράζει τους μαθητές, καθώς τους θυμίζει
την κλασική τάξη, με τον καθηγητή πομπό και αυτούς παθητικούς δέκτες. Ο ρόλος που πρέπει να
υιοθετεί ο εκπαιδευτικός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι του συντονιστή της συζήτησης, ο οποίος θα
θέτει ερωτήματα και δε θα δίνει έτοιμες απαντήσεις. Όσον αφορά στη συνεργασία με τους
εξωτερικούς φορείς, δεν πρόβλεψα και δεν σκέφτηκα τη συμμετοχή των μαθητών στα θέματα της
οργάνωσης του θεατρικού.
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Άλλα στοιχεία του πλαισίου

1
2
3
4

Δεν αντιμετώπισα καμιά δυσκολία γιατί έχω ασχοληθεί με προγράμματα Υγείας και μπορώ πια να
αντιμετωπίζω με τα εργαλεία μου τυχόν προβλήματα. Ελπίζω να συνεχιστεί όμως η επιμόρφωσή μας
και η απόκτηση νέων όπλων στη φαρέτρα μας ιδιαίτερα για σχολεία που η διαφορετικότητα είναι
καθημερινότητα μια και οι μαθητές μας είναι μετανάστες από άλλες χώρες!

5
6
7
8
9

Χρειάζομαι εκπαίδευση για την αντιμετώπιση παιδιών με ΔΕΠΥ και ένταξής τους στην ομάδα

10

Το γεγονός ότι δεν είχαμε επαφή με διαφορετικά άτομα
Αν υπήρχε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να πάμε περισσότερες επισκέψεις και σε
άλλα ειδικά σχολεία για να έχουν οι μαθητές πληρέστερη εικόνα και περισσότερες επαφές μα τα
«διαφορετικά» παιδιά. Περισσότερες φιλίες και ανθρώπινες σχέσεις. Τη χρηματοδότηση για τις
μετακινήσεις μας την ανέλαβε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Τα έξοδα για τα σκηνικά στο
θεατρικό δρώμενο τα βάλαμε εμείς. Στολές φτιάξαμε μόνοι μας και δανειστήκαμε και από
συναδέλφους.

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22

Αν
μπορούσε
το
πρόγραμμα
να
συνεχίζεται
σε
όλες τις τάξεις, από όλους τους εκπαιδευτικούς ,σίγουρα τα αποτελέσματα
θα
ήταν
βαθύτερα
και
πιο
θετικά
για
τους
μαθητές
ώστε
να
έχουν
διάρκεια
και
να
τους
ακολουθούν
και
στην
υπόλοιπη
ζωή
τους.
Η φύση του προγράμματος απαιτεί συχνά μεγαλύτερης διάρκειας παρεμβάσεις, ώστε να
παρακολουθείται και αξιολογείται το αποτέλεσμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ
οι δράσεις προαγωγής και αγωγής υγείας που συνδέονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της
βίας και της διαφορετικότητας είναι απαραίτητο να απευθύνονται σε ολόκληρη τη μαθητική
κοινότητα ενταγμένες στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της Α/μιας και Β/μιας
Εκπαίδευσης, όχι αποσπασματικά αλλά μετά από διερεύνηση αναγκών. Επιπλέον να συνδυάζονται
με παρεμβάσεις-εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς ,γονείς και σχολικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο
λύνονται πολλά από τα παραπάνω ζητήματα που αφορούν στις δυσκολίες που προκύπτουν από το
σημερινό πλαίσιο
Από την αξιολόγηση που τρέξαμε στα πλαίσια των δικών μας προγραμμάτων νομίζω ότι αυτές είναι
κυρίως οι αρνητικές διαστάσεις, που ανέφεραν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί.

Αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών γιατί και εμείς οι ίδιοι πολλές
φορές χωρίς να το θέλουμε είμαστε φορείς στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων. Το
χειρότερο όλων είναι ότι τις εκφράζουμε μη λεκτικά γεγονός που δηλητηριάζει τις σχέσεις μας με
τους μαθητές και εκπέμπει λάθος μηνύματα.
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ο
Διεξαγωγή ομάδας εστίασης (focus group) στο 132 Δημοτικό Σχολείο Γκράβας (15.6.2011)
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