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Abstract: Different pupils come from various social groups are involved in the pedagogical
and teaching process in a modern school class. This is an undeniable fact where diversity and
heterogeneity are new concepts engaged in school environment. A critical question is, are
teachers properly informed and pedagogically trained on how to meet the challenges of a new
school? How their experiences affect positive attitudes or acceptance and how teaching
approach addresses class diversity issues. As a consequence, what is or should be the role of
Counseling in order support teachers’ role? These are some of the questions that have been
raised in order to organize and carry out this research study.
Based on this view three school educators were asked to answer on how they address
diversity issues by using visual representations. The teachers, as it is pointed out, tend to be
sensitive on such issues and the use of visual representations helped them to emerge thoughts,
views, feelings or practices related with diversity and heterogeneity perspectives.
Key-words: Intercultural Pedagogy and Counselling, Visual Representations
Πεπίλητη: Σηε ζεκεξηλή ζρνιηθή ηάμε ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ απφ πνηθίιεο
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία απνηειεί,
έλα αλακθηζβήηεην γεγνλφο. Η εηεξφηεηα, ε αλνκνηνγέλεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη έλλνηεο
πνπ ζπλαληψληαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη σζηφζν, ζσζηά ελεκεξσκέλνο
θαη παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
λένπ ζρνιείνπ; Πψο νη εκπεηξίεο ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδνπλ ηε
ζηάζε, ηε δηάζεζε, ηελ απνδνρή αιιά θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε
δηαθνξεηηθφηεηα. Ωο ζπλέπεηα απηνχ πνηνο είλαη ή ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ρξήζηκε θη σθέιηκε γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ
πνπ ρεηξίδεηαη θαζεκεξηλά ηέηνηα ζέκαηα; Απηά είλαη νξηζκέλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ
ηέζεθαλ πξνο πξνβιεκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα
εξεπλεηηθή κειέηε. Η δηεξεχλεζε σζηφζν ηεο δηάζεζεο, ησλ εκπεηξηψλ ή γεληθφηεξα ηεο
ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζέκαηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζεί κε
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ηε ρξήζε θη αμηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 3 εθπαηδεπηηθνί επηιέρζεθαλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε
Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή. Σθνπφο ήηαλ λα παξνπζηαζηνχλ νη εκπεηξίεο ηνπο ψζηε απηφ
λα απνηειέζεη πεδίν γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζθέςεο γηα ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ
δηαπνιηζηκηθνχ ραξαθηήξα.
Λέξειρ κλειδιά: Γηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή, δηαθνξεηηθφηεηα,
εηεξφηεηα, νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο

1. Διζαγυγή – Ανάλςζη Δννοιών
Η παξνχζα έξεπλα θηλείηαη ζε δχν ππιψλεο. Ο πξψηνο αθνξά ηελ εθαξκνγή θη αμηνπνίεζε
ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηε ζρνιηθή δηδαθηηθή θη εθπαίδεπζε θη ν δεχηεξνο, ζηελ
αμηνπνίεζε απηήο, σο κέζν αλάπηπμεο ζεηηθήο ζηάζεο, αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ζηε
ζρνιηθή δηαπνιηηηζκηθή αγσγή. Σε φ,ηη αθνξά ηνλ πξψην ππιψλα, αλακθηζβήηεηα, ζήκεξα
δνχκε ζηελ επνρή ηεο ππέξκεηξεο, σο έλα βαζκφ, ρξήζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ πνιπκέζσλ
(επνρή πιεξνθνξίαο θαη εηθφλαο). Καηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηα έληππα αιιά θαη ειεθηξνληθά κέζα, θαηαθιχδνπλ ην
ζεκεξηλφ άλζξσπν, ν νπνίνο θαιείηαη λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί πξνθεηκέλνπ,
λα απνθαλζεί γηα ην αιεζέο ή ην ςεπδέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη λα αληιήζεη
πιεξνθνξίεο, λα εθθξάζεη απφςεηο, ζθέςεηο, πεπνηζήζεηο ή θξίζεηο. Η δχλακε ηεο νπηηθήο
αλαπαξάζηαζεο έρεη δηαηππσζεί άιισζηε απφ αξθεηνχο επηζηήκνλεο θαζψο, φπσο ζπλήζσο
ιέγεηαη, «κία εηθφλα ηζνδπλακεί κε ρίιηεο ιέμεηο».
Η δπλακηθή πνπ θξχβεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε έρεη απνηειέζεη θξηηήξην κειέηεο θαη
αμηνπνίεζήο ηεο ζηε ζρνιηθή παηδαγσγηθή θαη δηδαζθαιία. Σχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Μάζεζε κε εηθφλεο: Πξφγξακκα ηεο ΔΔ imago2010: Δλαχζκαηα γηα ηελ
εξγαζία ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζηελ ειηθία δεκνηηθνχ www.Imago2010.eu.», «Γελ
κπνξνχκε ζήκεξα λα πεξηγξάθνπκε ην κεγάισκα ησλ παηδηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ρσξίο
λα ιακβάλνπκε ππφςε ηελ επηξξνή ησλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ ήδε έλαλ βαζηθφ παξάγνληα
ηεο παηδηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη πνπ επεξεάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ηηο ζπλήζεηεο
αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ε επαθή κε εηθφλεο πάζεο θχζεσο θαζνξίδεη ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ζε κηα θνηλσλία ησλ κέζσλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Λφγσ, κάιηζηα ηεο
παξνπζίαο ηεο ηειεφξαζεο, ηεο δηαθήκηζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ έληππσλ κέζσλ πξέπεη
απφ λσξίο ε θξηηηθή δηαρείξηζε εηθφλσλ λα είλαη ζηφρνο εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ
δηαδηθαζηψλ» (2010:7).
«Απφ ηελ άιιε κεξηά, βέβαηα, νη εηθφλεο παξέρνπλ θαη λέεο επθαηξίεο αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ.
Κξχβνπλ δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δπλαηφηεηεο
αηζζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη απφιαπζεο. Τα πνιιαπιά ζπλαηζζεκαηηθά θαη ινγηθά κελχκαηα
θαζηζηνχλ ηηο εηθφλεο κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο»
(www.Imago2010.eu., 2010:7). Σχκθσλα πάληα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο «νη εηθφλεο σο
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παζεηηθά κέζα (lean-back) είλαη εχθνια θαηαλνεηέο. πνηνο ηηο θαηαλαιψλεη σζηφζν, σο
απιή ςπραγσγία ή πιεξνθνξία, ράλεη ηελ επθαηξία κηαο θξηηηθήο - επνηθνδνκεηηθήο
ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ησλ κέζσλ θαη δελ αλαπηχζζεη εθείλα ηα δπλακηθά κάζεζεο ηα
νπνία θξχβνληαη ζηε δηαρείξηζε πιηθνχ εηθφλαο. Με ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη δηαρείξηζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο νπηηθήο αλαπαξάζηαζε αλνίγνληαη νξίδνληεο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ
πνπ είλαη ζεκαληηθνί θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο» (2010:7).
Η ζπκκεηνρή άιισζηε ζε κηα ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ απηή ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο
βαζηδφκελεο ζε εηθφλεο. Οη απφςεηο απηέο ηείλνπλ λα βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο ζηε
ζρνιηθή παηδαγσγηθή θαη εθπαίδεπζε θαζψο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθαιηήξην γηα
πξνβιεκαηηζκφ, θξηηηθή ζθέςε, αλαζηνραζκφ θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη δηακφξθσζε
λέσλ πιεξέζηεξσλ, ελδερνκέλσο, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ.
Σε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν ππιψλα ε φιν έλα θη απμαλφκελε θνίηεζε αιιά θαη ζπκκεηνρή
αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαζηζηά αλαγθαία ηελ εθαξκνγή κηαο
δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή κπνξεί λα νδεγήζεη
ζηελ θαιχηεξε θαη επηηπρέζηεξε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά,
ζηάζε, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ελδερνκέλσο, θαηαζηάζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλχπαξμε καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο, αμίεο θαη κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κέζα ζε έλα ζρνιηθφ πιαίζην.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ δνχκε ζε κηα
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία ζπκβηψλνπλ άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή
θνπιηνχξα, γιψζζα, ζξεζθεία, θαη γεληθφηεξα, κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ (Παπάδνγινπ,
2008).
Άιισζηε ε φπνηα δηαθνξεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή θαη λα εληαρζεί νκαιά ζε
έλα ζχζηεκα, απαηηεί απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ πνπ ηε δηαρεηξίδεηαη, ηδηαίηεξεο
ελδερνκέλσο, γλψζεηο, ζηάζεηο θαη θπξίσο, απνδνρή ηνπ «δηαθνξεηηθνχ». «Αλ ππάξρεη
απνδνρή είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο
πνπ επηηξέπνπλ ηφζν ηελ νκαιή δηαρείξηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ πξνθχπηνπλ αιιά θαη
ηελ νπζηαζηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ ζε έλα
πνιπζχλζεην θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Σχκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Παπάδνγινπ (2008) ην
ζχγρξνλν ζρνιείν έρεη ρξένο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα φπνηα πξνβιήκαηα ησλ
παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο θαη θνηηνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν δείρλνληαο
ζεβαζκφ πάληα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη επηδηψθνληαο ηεο
θαιιηέξγεηα ακνηβαίσλ ζπλαηζζεκάησλ απνδνρήο ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο ηνπ»
(2008:81).
Ο Γθφηνβνο (2002) επηζεκαίλεη φηη «φηαλ ην ζρνιείν ζην πιαίζην ηεο χπαξμεο ελφο εζληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επηθεληξψλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ
καζεηηθψλ κεηνςεθηψλ, ηφηε, λαη κελ απηφ ην επηηπγράλεη, αιιά ηα πξνβιήκαηα ησλ
ρακειψλ ηνπο επηδφζεσλ (ελλνείηαη ησλ κεηνςεθηψλ) παξακέλνπλ, αθνχ κέζα απφ ηελ
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θπξηαξρία ηνπ εζληθνχ πξνηχπνπ νη αιινδαπνί καζεηέο ηείλνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηε ρακειή
θνηλσληθή ζέζε πνπ είραλ νη γνλείο ηνπο σο κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο. Αληίζεηα, αλ ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βιέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο κέζα απφ κηα πξνζαξκνγή ηνπ
ζηα λέα δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο εθείλσλ ησλ
πξνυπνζέζεσλ (γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, αμηψλ, πξαθηηθψλ) ζηε λέα γεληά νη νπνίεο ζα ηεο
επηηξέςνπλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν λα βξεη κηα ηζνξξνπία κε ην πνιππνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ πνπ βηψλεη, ηφηε πεπνίζεζή καο είλαη φηη θαη ηα πξνβιήκαηα ρακειήο επίδνζεο
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ» (Παπάδνγινπ, 2008: 81-82).
Η ειιεληθή θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξν ζπλάληεζεο πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Απηφ έρεη άκεζε αληαλάθιαζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε
δηακφξθσζε θαηάιιειεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Σχκθσλα κε
ηνπο Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (1998) «ν δηαπνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο αγσγήο ζα
πξέπεη λα έρεη ηνπο εμήο ηέζζεξηο άμνλεο:
Τε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ,
Τελ αιιειεγγχε,
Τνλ ηζφηηκν ζεβαζκφ ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη,
Τελ αγσγή ζηελ εηξήλε, πνπ πξνθχπηεη σο θπζηθφ απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηφρσλ» (Παπάδνγινπ, 2008: 81-82).
Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν ζα πξέπεη λα γίλεη «αλακφξθσζε ησλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε βεβαίσο,
ηεο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Θα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο
λα ρξεζηκνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ πνιηηηζκνχ πνπ θέξλνπλ ζην ζρνιείν
κε ηε κνξθή βησκάησλ» (Παπάδνγινπ (2008: 83). Απψηεξνο ζθνπφο είλαη κέζα απφ ηε
γλσξηκία κε ην «άιιν» ε απνθπγή ησλ εληάζεσλ θαη ε πηνζέηεζε ζεηηθήο ζηάζεο θαη
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε θαζεηί θαηλνχξην πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο εμειηθηηθφο παξάγνληαο
γηα ηελ θνηλσλία (Παπάδνγινπ 2008).
Τν ζεκεξηλφ ζρνιείν πξέπεη λα είλαη έλα ζρνιείν γηα «φινπο». Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα θαη
ηε θηινζνθία, νθείιεη λα ζέβεηαη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνπο
ηδηαίηεξνπο πνιηηηζκνχο ζηεξηδφκελν «ζηηο εμήο παξαδνρέο:


Αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο



Κνηλσληθή ζπλνρή



Ιζφηεηα θαη



Γηθαηνζχλε» (Παπάδνγινπ, 2008: 83).

Γηα λα ζπκβεί βέβαηα απηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη γλσξηκία κε ην δηαθνξεηηθφ θαη λα αλαπηπρζεί
ακνηβαία εκπηζηνζχλε ψζηε απηφ (ην δηαθνξεηηθφ) λα γίλεη απνδεθηφ θαη ζεβαζηφ. Αλ
ζπκβνχλ ηα παξαπάλσ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε επηθνηλσλία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ
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άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε πγηψλ
ζρέζεσλ, ζπλεξγαζηψλ θη απνδνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. Τα άηνκα καζαίλνπλ λα
ζπλεξγάδνληαη θαη έρνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε εμνκαιχλνληαο φπνηεο δηαθνξέο ή
ηδηαηηεξφηεηεο ή θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδερνκέλσο αλαπηχζζνπλ θαη κε ηελ θαηάιιειε
δηάζεζε, απνδνρή, ζπδήηεζε θαη ςπρνινγηθή, πνιιέο θνξέο ζηήξημε, νδεγνχληαη ζηελ νκαιή
ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία κέζα ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
Σχκθσλα κάιηζηα κε ην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο Council of Europe (2012: 51) «αλ ν θχξηνο
ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε θξάζε «καζαίλνληαο λα δνχκε καδί»
ηφηε ε αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα
νδεγνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε». Δηδηθφηεξα, ε ελζάξξπλζε ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο,
ν ζρεδηαζκφο εξγαζηψλ θαη ε ζπλεξγαζία γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εξγαζίαο, ε εθκάζεζε
δηαπξαγκάηεπζεο ζέζεσλ θαη απφςεσλ, ην παηρλίδη ξφισλ κε πεηξακαηηζκφ γηα λέεο ζέζεηο
ζε κηα ππνηηζέκελε ζχγθξνπζε, ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξά,
ε αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ γισζζηθήο επάξθεηαο ζηε γιψζζα ηνπ
δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε
δηαπξαγκάηεπζε απνηεινχλ νξηζκέλα κφλν δηδαθηηθά εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε θη
αμηνπνίεζε ηεο εηεξφηεηαο κέζα ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην
απηφ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο
εζληθφηεηεο, λα πηνζεηήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην πλεχκα ηνπ
ζεβαζκνχ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο θαη
απνδνρήο (Council of Europe, 2012). Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Μπαιηαδή & Νηαβέιν
(2009:255) «ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ επξχηεξα θαη ηεο ηάμεο εηδηθφηεξα απνηεινχλ ην
αλαγθαίν πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο φπνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο
εμαζθάιηζεο ίζσλ επθαηξηψλ, ηεο ζρνιηθήο έληαμεο θαη ηεο πξαγκάησζεο σλ πξνζσπηθψλ
ζηφρσλ»
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ νξγαλψζακε θαη πινπνηήζακε ηελ παξνχζα κειέηε
ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο κε ηε ρξήζε δχν νπηηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε κειέηε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ παηδαγσγηθή
πξαθηηθή φζν θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαρείξηζε, απαηηνχλ ηελ νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε
κηθξήο ή κεγαιχηεξεο –πην εθηεηακέλεο- έξεπλαο ψζηε λα κειεηεζνχλ αθελφο ηα
πξνβιήκαηα ή νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο - κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο,
αθεηέξνπ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γφληκεο θαη ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο
πνπ λα νδεγεί ζε απνηειέζκαηα θαη ρξήζηκεο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
θαη αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζεκάησλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Σην πιαίζην βέβαηα ηεο Σπκβνπιεπηηθήο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν δηφηη νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξεί
λα απνηεινχλ ηελ αθφξκεζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ζηάζεσλ, πξνζεγγίζεσλ ησλ
εκπιεθφκελσλ κε ηελ έξεπλα, αηφκσλ. Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα
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μεθιεηδψλνπλ ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο φπνπ κε ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εθκαηεχζεη. Απνηεινχλ επίζεο ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη ην πνηνηηθφ κεζνδνινγηθφ ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο
απφ κία εηθφλα κπνξεί λα αλαδπζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηάζεηο, θξίζεηο, απφςεηο,
ζπλαηζζήκαηα, πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ γηα θάπνην, ππφ έξεπλα, ζέκα. Σηελ
πεξίπησζε κάιηζηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε
δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν φπνπ κε ηε ρξήζε θη αμηνπνίεζε ηεο
ζπλέληεπμεο λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζηάζεο, άπνςεο, θξίζεο ή αληηκεηψπηζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.

2. Δπεςνηηικά επυηήμαηα
Τα εξσηήκαηα πνπ ηίζνληαη είλαη:


Αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο σο κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν θαη εηδηθφηεξα σο εξγαιείν γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή
παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή θη αλαγλψξηζε, απνδνρή θη αμηνπνίεζε ηνπ
δηαθνξεηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε;



Φξεζηκνπνηνχλ ην ελ ιφγσ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ζεηηθήο ζηάζεο, ηεο απνδνρήο αιιά θαη ζεηηθήο
ςπρνινγίαο ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο ζην ελ ιφγσ πεξηβάιινλ;



Πνηεο δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ή έρνπλ θάλεη γηα ην ζέκα ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε
αθνξκή δεδνκέλεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο;



Τέινο, ηη εκπεηξίεο έρνπλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα θαη πνηα ζηάζε πηνζεηνχλ γηα ηε
δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή.

3. Μεθοδολογία
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο πηνζεηήζεθε ην πνηνηηθφ
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο (Πξσηφθνιιν Σπλέληεπμεο) σο ην πην πξφζθνξν
πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ φια ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
Ο ηχπνο ζπλέληεπμεο ζχκθσλα κε ηνπο Ίζαξε & Πνπξθφ (2015) είλαη κηα πξνζπάζεηα
εκηδνκεκέλεο πνηνηηθήο έσο πιήξσο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ έγηλε ζην πιαίζην άζθεζεο
ηνπ καζήκαηνο Μεζνδνινγίαο Έξεπλαο Σπ ΔΠ. Σχκθσλα κε ηνπο Ίζαξε & Πνπξθφ (2015)
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«Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δφκεζεο ή ηππνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνπο εξεπλεηέο,
κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ εκηδνκεκέλε θαη ηε κε δνκεκέλε πνηνηηθή ζπλέληεπμε. Σε
απηνχο ηνπο ηχπνπο ζπλέληεπμεο νη εξεπλεηέο επηδηψθνπλ λα παξάγνπλ φζν ην δπλαηφλ
πινπζηφηεξν εξεπλεηηθφ πιηθφ δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα
κηιήζνπλ γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο ή ηηο εκπεηξίεο ηνπο ειεχζεξα θαη ζε
βάζνο (Robson, 2007). Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν
πξνθαζνξηζκέλσλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, εξσηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ λένπο
πνηνηηθνχο κειεηεηέο ψζηε λα έρνπλ έλαλ νδεγφ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη
ζεκαληηθά λα θαιχςνπλ ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο. Φξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν
ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη επειημία: α) σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, β) σο πξνο ηελ εκβάζπλζε ζε
θάπνηα ζέκαηα κε ζπκκεηέρνληεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη, γ) σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ
νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη δ) σο πξνο ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε εξσηήζεσλ ή ζεκάησλ
γηα ζπδήηεζε.
Η πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο σο πξνο
ην πεξηερφκελν, ηε δηαηχπσζε θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο θαη δελ
επηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε βάζνο ή ηελ αλάδεημε λέσλ ζεκάησλ. Η αμηνπνίεζε
θπξίσο αλνηθηψλ εξσηήζεσλ απνηειεί σζηφζν, ηε κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά απφ έλα
εξσηεκαηνιφγην δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλεληεχμεηο (Robson, 2007)
(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015: 97).

4. Πεπιοπιζμοί έπεςναρ


Ο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαζψο ε έξεπλα
είλαη πνηνηηθή θη φρη πνζνηηθή.



Γελ επειέγεζαλ σζηφζν, πεξηζζφηεξα άηνκα θαζψο ν ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο
ήηαλ ε αλάδπζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ε πνηνηηθή αμηνιφγεζή ηνπο ζε
φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.

5. Ποπεία επγαζίαρ
Η εξγαζία μεθίλεζε κε ηελ επηινγή 2 νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (απφ ζχλνιν αξθεηψλ) πνπ
ζεσξήζεθαλ πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο. (Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο
εξγαζίαο). Σε φ,ηη αθνξά ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απηέο ππάξρνπλ ζην πιηθφ ηεο θ. θ. Β.
Σπειησηνπνχινπ (ΑΣΠΑΙΤΔ, e-class 2017). Καηφπηλ δηακνξθψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο.
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5.1. Οι οπηικέρ αναπαπαζηάζειρ πος επιλέσθηκαν ήηαν:


Η πεξίπησζε ησλ λεπίσλ φπνπ κηα νκάδα κηθξψλ παηδηψλ παξαηεξνχλ θάπνην άιιν
κηθξφ παηδί πνπ θνξάεη γπαιηά θαη,



Η πεξίπησζε κηαο νκάδαο ελειίθσλ πνπ, ελψ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο
έρνπλ θνηλφ παξνλνκαζηή, ην “American” απνδεηθλχνληαο φηη φινη είλαη πνιίηεο ηεο
Ακεξηθήο αιιά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθν –νηθνλνκηθά αιιά θαη
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.

Η επηινγή ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ έγηλε κε ην ζθεπηηθφ φηη απφ ηελ πξψηε εηθφλα
εμάγεηαη πην εχθνια ην ζπκπέξαζκα ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο αλαγλψξηζεο θαη
απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο φια ηα λήπηα έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο (βηνινγηθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο) αλεμαξηήησο ρξψκαηνο, θπιήο ή πξνέιεπζεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη
θαη θαιιηεξγείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Οκνίσο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε επηινγή έγηλε θαζψο ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ
αλζξψπσλ ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κπνξεί
λα επαηζζεηνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε, αμηνπνηψληαο απηή ηελ νπηηθή
αλαπαξάζηαζε λα ζρεδηάζνπλ θάπνηεο πηζαλέο δξάζεηο ή θάπνην πξφγξακκα
δηαπνιηηηζκηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο.
Οη εξσηήζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαη πνπ ρνξεγήζεθαλ νη ίδηεο ζε θάζε ππνθείκελν ηεο
έξεπλαο ήηαλ νη αθφινπζεο:
5.2. Δπυηήζειρ


«Αμηνπνηείηε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο ζηε ζρνιηθή ηάμε;»



«Θεσξείηε ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απαξαίηεην πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε πην
απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ζαο;»



«Πψο ηηο αμηνπνηείηε ζηε ζρνιηθή ηάμε;»

Καηφπη, «αθνχ ζαο δείμσ δχν ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ζα ήζεια λα
απαληήζεηε ζηα αθφινπζα:


«Τη λνκίδεηε φηη δείρλεη θάζε κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε;»



«Πνην
κπνξεί
λα
είλαη
ην
λφεκά
δηαπνιηηηζκηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο;»



«Πψο ζα κπνξνχζαηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζηα πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ
πξνγξάκκαηνο;»



«Πνηα ζεσξείηε θαιχηεξε θαη γηαηί;»

ηνπο

ζε

έλα

πιαίζην
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«Πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θάζε κία κε ηνπο καζεηέο ζαο γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο
ζηάζεο θαη ςπρνινγίαο απέλαληη ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο;»



«Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε έλα ζελάξην ή θάπνηεο δξάζεηο πνπ ζα νξγαλψλαηε κε
βάζε κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε απφ ηηο δεδνκέλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεηε ηε
ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε ησλ καζεηψλ ζαο απέλαληη ζε αιινδαπνχο καζεηέο;»

5.3. Τποκείμενα:


Υπνθείκελν 1. (Θήιπ). Ν. Σ. Φξφληα ππεξεζίαο: 20

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα


Υπνθείκελν 2. (Θήιπ). Γ. Π. Φξφληα ππεξεζίαο: 15

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα


Υπνθείκελν 3. (¨Άξξελ) Π. Μ. Φξφληα ππεξεζίαο: 18

Αλψηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ: Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (
Π.Τ.Γ..Δ.)
5.4. Ανάλςζη – Δςπήμαηα
Έρνληαο ππφςε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο
εξεπλεηηθήο κειέηεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηελ άπνςε θαη ζηάζε θάζε
ππνθεηκέλνπ κε βάζε θάζε επηκέξνπο εξεπλεηηθφ εξψηεκα (πνπ απνηειεί κηα μερσξηζηή
ζεκαηηθή ελφηεηα). Σχκθσλα κε ηελ Σπειησηνπνχινπ (e-class ΑΣΠΑΙΤΔ, 2017) ε ζεκαηηθή
ή ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε, επηιέγεηαη φηαλ σο ελφηεηα ιακβάλεηαη ε ζεκαζία ηεο νκάδαο
ιέμεσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη «ν ιφγνο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά δεισηηθή θαη
απνθαιππηηθή ησλ θέληξσλ ελδηαθέξνληνο, γλσκψλ, πεπνηζήζεσλ, θφβσλ θαη γεληθά ησλ
ζπγθηλεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ ή κηαο νκάδαο» (Uhrug M.C., 1974: 15, ζηνλ
Βάκβνπθα Μ., 2002). Η αλάιπζε εζηηάδεηαη ζε έλλνηεο, λνήκαηα ή ζέκαηα πνπ αλαθαινχληαη
αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν κειέηεο, ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν θαη
ην πψο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ άηνκα ή νκάδεο (γλψκεο, πεπνηζήζεηο, εξκελείεο πνπ
δηαηππψλνληαη).
Έηζη, ζε φ,ηη αθνξά ην πξψην εξψηεκα, αλ δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηηο νπηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί θάλεθε
λα έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε θαζψο απηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Άξα, είλαη θάηη νηθείν γηα απηνχο θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ φπνηε είλαη πξφζθνξν.
«Πην πνιχ εγψ ηα ρξεζηκνπνηψ φηαλ δηδάζθσ επηζηεκνληθέο έλλνηεο, θπζηθή θαη ηα ινηπά
αιιά είλαη απαξαίηεηεο αθφκε θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ή γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
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ηερλψλ» (Υ.1.). «Ναη, θάπνηεο θνξέο» (Υ.2.). ή «Σπλήζσο ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο πην πνιχ
(ελλνείηαη ρξεζηκνπνηεί ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο)». (Υ.3.).
ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απνηεινχλ απαξαίηεην
ζηνηρείν ζηε δηδαζθαιία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή. «…είλαη έλα
απφ ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη καδί κε άιια είδε αλαπαξαζηάζεσλ ζεσξψ φηη είλαη έλα πξψην
βήκα γηα λα πξνζεγγίζνπλ θάπνηεο έλλνηεο πνπ ζέινπκε λα δηδάμνπκε». (Υ.1.). «Με βάζε ηηο
θσηνγξαθίεο κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε, λα ζθεθηνχκε, λα θξίλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, λα
πνχκε θάπνηεο ηδέεο» (Υ.2.).
Σηελ εξψηεζε πψο ηηο αμηνπνηνχλ θάλεθε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα
ζηελ πξνζέγγηζή ηεο. «Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ηελ αλαπαξάζηαζε νη καζεηέο πξψηα
πξψηα λα ηελ παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά. Δμαξηάηαη βέβαηα, πνηνο είλαη ν εηδηθφο ζθνπφο
θάζε θνξά πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχκε. Γε ρξεζηκνπνηνχκε πάληνηε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα
ηνλ ίδην ιφγν. Αλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα δηδάμνπκε έλα θπζηθφ θαηλφκελν π.ρ. ζέινπκε
λα δηδάμνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ ζα δψζνπκε κηα εηθφλα θαη ζα δεηήζνπκε
απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ πνιχ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο απηέο». (Υ.1.). «Με βάζε ηηο θσηνγξαθίεο κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε, λα
ζθεθηνχκε, λα θξίλνπκε θάπνηα πξάγκαηα, λα πνχκε θάπνηεο ηδέεο». (Υ.2) ή «Σπλήζσο κε
ζρφιηα επάλσ ζηηο εηθφλεο φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ φηη άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο
επείξνπο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ γεληθφηεξα ζηελ αλζξσπφηεηα αλεμαξηήησο ηεο θαηαγσγή
ηνπο, ην ρξψκα ηνπο ή ην ηη πηζηεχνπλ (αλ πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ αθνξά ηε δηαπνιηηηζκηθή
παηδαγσγηθή θαη εθπαίδεπζε)». (Υ.3).
Παξαηεξψληαο ηηο δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θάζε εθπαηδεπηηθφο πξνζέγγηδε ηελ θάζε
νπηηθή παξάζηαζε δίλνληαο βαξχηεηα ζηα ζεκεία εθείλα πνπ ηνπ έθαλαλ πεξηζζφηεξε
εληχπσζε θαη ελδερνκέλσο, λα απνηεινχζαλ ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ζε
πξψηε θάζε, ζηε ζρνιηθή ηάμε πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα
δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο. Έηζη, ην Υ.1. «Δληάμεη αξρηθά βιέπσ δχν
δηαθνξεηηθέο εηθφλεο πνπ έρνπλ φκσο θάηη θνηλφ. Τν θνηλφ είλαη φηη απεηθνλίδνπλ πξφζσπα.
Σηε κηα πεξίπησζε βέβαηα είλαη πξφζσπα έηζη ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ ή κεζειίθσλ ηέινο
πάλησλ… Η άιιε δείρλεη ινηπφλ ραξηησκέλα κσξά πνπ θνξάλε κφλν ην πάκπεξ. Δίλαη
απίζηεπηα. Απηφ πνπ κνπ θάλεη εληχπσζε εδψ είλαη φηη φια ηα παηδάθηα ζηξέθνπλ ην βιέκκα
ηνπο πξνο θάηη θνηλφ. Γειαδή είλαη κηα θσηνγξαθία εδψ πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη έλα ζέκα
θνηλφ ελψ ζηελ άιιε κε ηνπο ελήιηθεο είλαη αλεμάξηεηεο θσηνγξαθίεο, θνκκέλεο ε κία κεηά
ηελ άιιε θαη ηνπνζεηεκέλεο ε κία δίπια ζηελ άιιε. Γελ ππάξρεη έλα θνηλφ ζέκα εδψ. Δλψ
δίπια ηα παηδάθηα θαίλεηαη φηη θάηη ηα απαζρνιεί. Τα απαζρνιεί κε ηελ έλλνηα φηη θάηη
παξαηεξνχλ.. κε θάηη θαη αζρνινχληαη». Τν Υ.2 δίλεη βαξχηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ
«Σηελ πξψηε πεξίπησζε βιέπσ δχν, ηέζζεξα, έμη, εθηά παηδάθηα κηθξήο ειηθίαο θαη ζηε
δεχηεξε πέληε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηέινο πάλησλ, ελήιηθεο» θαη έπεηηα ζην ηη
ζπκβαίλεη ζηε δεδνκέλε νπηηθή παξάζηαζε «είλαη κε παηδάθηα ηεο ίδηαο ειηθίαο ζε δηάθνξεο
ζηάζεηο, παηδηθέο ζηάζεηο θαη …. εληάμεη κε ηδηαηηεξφηεηεο, ζην ρξψκα αιιά δελ παχεη λα
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είλαη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε παηδηνχ». «Σηε δεχηεξε (νπηηθή παξάζηαζε) παξφκνηαο
ειηθίαο άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ ….. δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, θαηαγσγήο». Τν Υ.3 ηνλίδεη
«Η πξψηε δείρλεη κηθξά παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο επείξνπο πξνθαλψο, πνπ παίδνπλ,
θαίλνληαη ραξνχκελα αιιά ζπγρξφλσο θαίλνληαη φηη έρνπλ φια ηηο ίδηεο αλάγθεο θη
επνκέλσο, ρξήδνπλ ηεο ίδηαο αληηκεηψπηζεο. Η δεχηεξε δείρλεη αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο
ειηθίαο απφ άιινπο ηφπνπο πνπ… ν θαζέλαο θαληάδνκαη φηη ζα έρεη θάπνην επάγγεικα θαη
θάηη ζα έρεη λα πξνζθέξεη».
Σηελ εξψηεζε πνην κπνξεί λα είλαη ην λφεκα ηεο θάζε νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε έλα
πιαίζην δηαπνιηηηζκηθήο/ζπκπεξηιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, δειαδή πψο ζα κπνξνχζε λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, θάζε
ππνθείκελν θάλεθε λα αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ζπιιάβεη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ
νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ πνπ είρε ν
ίδηνο απνθηήζεη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ηνλίζνπκε φηη ηα Υ.2
θαη Υ.3. έρνπλ καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ
(αιινδαπνί) θαη δηαρεηξίδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή, ζπλεξγαζία αιιά θαη επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ. Έηζη, ην Υ.1 ηνλίδεη ην «πφζν δηαθνξεηηθνί είκαζηε θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε αο
πνχκε κηα θνπβέληα κε ηα παηδηά γηα λα δηδάμνπκε ιηγάθη, λα πξνζεγγίζνπκε ηέινο πάλησλ
ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο φηη φινη λαη κελ είκαζηε δηαθνξεηηθνί αιιά είκαζηε φινη
άλζξσπνη. Καη εγψ απηφ πνπ ζπλεζίδσ λα ιέσ ζηα παηδηά είλαη φηη ν θαζέλαο απφ καο είλαη
έλα ζαχκα ηεο θχζεο θαη άξα κπνξεί λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί άζπξνη, καχξνη, θφθθηλνη,
θίηξηλνη, θνληνί, ςεινί θηι. αιιά αμίδνπκε φινη σο ζαχκα ηεο θχζεο ίζε κεηαρείξηζε. Έηζη,
πξέπεη απηφ λα ην δερηνχκε θη εδψ βιέπνπκε φηη εληάμεη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαίλεηαη απφ
πνιχ λσξίο θαη ζπλερίδεη ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. ινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ βιέπνπκε
πξνθαλψο θαη δελ κνηάδνπλ, είλαη δηαθνξεηηθνί αιιά εμαθνινπζνχλ λα είλαη ν θαζέλαο
κνλαδηθφο θαη αλεπαλάιεπηνο … θαη ζίγνπξα αμίδεη ηνλ θφπν λα ζθχςνπκε πάλσ απφ ηνλ
θαζέλα». Τν Υ.2 επηζεκαίλεη φηη «ζα κπνξνχζα λα δεηήζσ λα κνπ θηηάμνπλ θάπνηεο ηζηνξίεο
γηα ην πψο βιέπνπλ ζηελ παηδηθή ειηθία, πψο ζα πεξηέγξαθαλ ηε δσή απηψλ ησλ παηδηψλ κε
βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο δηθέο ηνπο, θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κε ηνπο ελήιηθεο … ηη ζα
κπνξνχζε λα είλαη απηφο ν άλζξσπνο, ηη θάλεη, πψο ζα εμειηρζεί», ελψ ην Υ. 3 ηνλίδεη ην
θνηλφ ζεκείν πνπ έρνπλ νη δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη πψο απηφ ζα ην ρξεζηκνπνηνχζε
ζηε δηδαζθαιία ηνπ «φινη νη άλζξσπνη ιίγν πνιχ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη φηη ε πξφνδνο
θαη ε εμέιημή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο αιιά θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε πνπ
ζα έρνπλ απφ ην θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ο θάζε άλζξσπνο αλάινγα κε ηελ πξνζπάζεηά
ηνπ ζα δηακνξθψζεη θαη ην ραξαθηήξα ηνπ. Απηφ ζα παίμεη ξφιν ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ».
Δπνκέλσο, ε αμηνπνίεζε ζα αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ζπδήηεζε, επηρεηξεκαηνινγία θαη
έθθξαζε απφςεσλ, θξίζεσλ ή θαη πεπνηζήζεσλ.
Σηελ εξψηεζε πνηα νπηηθή παξάζηαζε ζεσξνχλ θαιχηεξε ην Υ.1 επηζεκαίλεη φηη «εάλ
ππνζέζνπκε φηη απηέο νη δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπκε ηε
δηαθνξεηηθφηεηα λνκίδσ φηη είλαη θαιχηεξε ε εηθφλα κε ηα κηθξά ….Βιέπσ φηη φια ηα κσξά
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θνηηάδνπλ, ζηξέθνπλ θαη θνηηάδνπλ θάηη. Άξα ππάξρεη έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ζην νπνίν
φια παξφιεο ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ, άξα κπνξνχλ θάπνπ λα βξνπλ έλα θνηλφ ζεκείν
αλαθνξάο ελψ αληίζεηα, απηφ δε γίλεηαη ζηελ άιιε εηθφλα πνπ βιέπνπκε λα είλαη
..έηζη…θνκκέλεο θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο θη απιψο
ηηο έρνπκε βάιεη ηηο έρνπκε παξαζέζεη ζηε ζεηξά». Τν Υ.2 δε ζεσξεί θάπνηα θαιχηεξε δηφηη
θαηά ηε γλψκε ηνπ «δειψλνπλ δχν δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ε θάζε κία έρεη
ηελ αμία ηεο θαη είλαη …. ζηα πιαίζηα ηεο χπαξμήο καο ηέινο πάλησλ. Δίκαζηε κηθξνί,
κεγαιψλνπκε…» άξα θάζε νπηηθή παξάζηαζε έρεη ηε δηθή ηεο ζεκεηνινγία θαη δε ρξήδεη
ζχγθξηζεο. Τν Υ.3 βιέπεη ηελ νπηηθή παξάζηαζε απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζέγγηζεο κε ηα
παηδηά θαη επηζεκαίλεη φηη «ζεσξψ απηή κε ηα κηθξά παηδηά δηφηη ζην δεκνηηθφ είλαη ινγηθφ
λα θεληξίδνπλ πην πνιχ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ».
Απφ ηελ εξψηεζε απηή θαίλεηαη λα εθκαηεχνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πψο βιέπνπλ
νη εθπαηδεπηηθνί θαη επνκέλσο, δίλνπλ βαξχηεηα ή αμηνπνηνχλ ην πιηθφ απφ δεδνκέλεο
νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο αμηνπνηψληαο θαη ελεξγνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο,
ζηάζεηο, ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Αλ πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ε εηθφλα
κε ηα λήπηα ηνπο βνεζά λα ην πξνζεγγίζνπλ πην εχθνια κε ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ. Αλ ζεσξνχλ φηη δελ έρεη ζεκαζία ε φπνηα επηινγή νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο δελ
ηίζεηαη ζέκα ζχγθξηζεο θαη ε θάζε νπηηθή αλαπαξάζηαζε επεμεξγάδεηαη θαη αμηνπνηείηαη απφ
ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθά αιιά φκσο κε ην ίδην απνηέιεζκα (δειαδή ηεο αλάπηπμεο ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο - πξνζέγγηζεο).
Σην εξψηεκα πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θάζε κία κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο
ζηάζεο θαη ςπρνινγίαο απέλαληη ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο δηαπηζηψλνπκε φηη φινη νη
εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απφ ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηα ζηνηρεία
εθείλα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε θαη απνδνρή ησλ
αιινδαπψλ/δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ. Έηζη, ην Υ.1 επηζεκαίλεη φηη ζα ξσηνχζε ηνπο καζεηέο,
κεηά απφ θάπνην δηάινγν πνπ ζα είρε καδί ηνπο «αλ βξηζθφζαζηε ζε απηή ηελ ειηθία ζα
κπνξνχζαηε λα κπείηε θαη εζείο απηή ηελ νκάδα; Υπάξρεη θάηη ηφζν δηαθνξεηηθφ κεηαμχ ησλ
κσξψλ πνπ ηα εκπνδίδεη γηα παξάδεηγκα λα παίμνπλ καδί;». Οκνίσο θαη ην Υ.2 ζα ζπδεηνχζε
κε ηνπο καζεηέο αλ ππάξρεη θάηη πνπ δηαθνξνπνηεί θάπνην παηδί απφ ηα ππφινηπα ηφζν ψζηε
λα απνηειεί ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο θαη επνκέλσο, κε απνδνρήο «δε κπνξείο λα δεηο
θάπνηεο άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο, λα πεηο φηη απηφ αο πνχκε ζηελ πξψηε θσηνγξαθία ησλ
πηηζηξηθηψλ φηη δηαθνξνπνηείηαη κφλν ιφγσ ρξψκαηνο ή επεηδή θνξάεη ρξσκαηηζηή …. πάλα
ή γπαιηά φηη δηαθνξνπνηείηαη κε θάπνηνλ ηξφπν απφ φια ηα ππφινηπα. Απιά είλαη παηδάθηα ζε
παηδηθή ειηθία ζε δηάθνξεο ζηάζεηο πνπ έρνπλ φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. Σηε δεχηεξε
πεξίπησζε πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θχινπ, ηνπ ρξψκαηνο ή ηεο πξνέιεπζεο, έηζη
φπσο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα έιεγεο φηη δηαθνξνπνηεί απηά ηα
άηνκα κεηαμχ ηνπο….». Τν Υ.3 επηζεκαίλεη φηη επεηδή ζηελ ηάμε ηνπ έρεη αιινδαπνχο
καζεηέο «ζπλήζσο πξνζπαζνχκε λα αλαδεηθλχνπκε ζηνηρεία απφ ηνλ ηφπν ηνπο φπσο κχζνπο,
ηξαγνχδηα, δηάθνξεο δηεγήζεηο θαη έηζη θαίλεηαη θαη ν ηξφπνο δσήο ζε άιινπο ηφπνπο θη έηζη
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ηέινο πάλησλ νη άλζξσπνη κπνξεί λα πξννδεχζνπλ αιιά θπξίσο, (επηζεκαίλεηαη ζηα παηδηά
θαη δηαπηζηψλεηαη φηη φινη νη άλζξσπνη) έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο».
Τέινο, ζηελ εξψηεζε αλ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ έλα ζελάξην ή θάπνηεο δξάζεηο πνπ ζα
νξγάλσλαλ κε βάζε κία απφ ηηο δχν νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ
ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε αιινδαπνχο καζεηέο νη εθπαηδεπηηθνί
ηφληζαλ φηη «αλ ππνζέζνπκε φηη απηή ε εηθφλα απνηειεί ην μεθίλεκα κηαο ηζηνξίαο γηαηί είλαη
κηθξά ηα παηδηά, λα θηηάμνπλ ηελ ηζηνξία ζηελ εμέιημή ηνπο. Γειαδή λα δσγξαθίζνπλ ηα
παηδηά ζηελ ειηθία ησλ δέθα εηψλ. Να θαληαζηνχλ πψο ζα είλαη απηά ηα παηδάθηα ζηελ
ειηθία ησλ δέθα εηψλ. Θα είλαη φια καδί; Θα παίδνπλ φια καδί; Θα έρνπλ αλαπηπρζεί
δηαθνξεηηθά; Ή ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Θα εμαθνινπζνχλ λα είλαη δηαθνξεηηθά; Κάπσο έηζη
δειαδή. Μηα πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη απηή. Να ην δνπλ ιηγάθη εμειηθηηθά. Ξεθηλάκε απφ
κηθξά. Τη ζα γίλεη ζηελ ζπλέρεηα; Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη φηη ζα βάιεηο έλα πξφβιεκα γηα
λα ηνπο πεηο φηη θάπνηνο ππνζηεξίδεη φηη ην έλα απφ ηα παηδάθηα απηά, απηφ ην παηδάθη πνπ
θνξάεη καχξα γπαιηά, γηα παξάδεηγκα, δελ πξέπεη λα είλαη ζηελ νκάδα απηψλ ησλ παηδηψλ
θαη ζα πξέπεη λα ην …. λα κελ ηνπ επηηξέπνπκε λα παίδεη. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; Να
κπνχκε δειαδή ιηγάθη ζηε ζέζε (ελλνείηαη ηνπ αηφκνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν
ραξαθηεξηζηηθφ)…» (Υ.1). Τν Υ.2 επηζεκαίλεη φηη «ζα κπνξνχζα λα πσ φηη ζα θηηάμσ ή ζα
δεηήζσ κάιινλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε λα καο δείμνπλ έλα
ρψξν ηεο πεξηνρήο ηνπο (πάλσ ζην νπνίν ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε αιιά θαη
πξνβιεκαηηζκφο)». Τν Υ.3 νκνίσο, επηζεκαίλεη φηη «ζα έβαδα ηνπο καζεηέο λα ιέλε ηζηνξίεο
απφ ηνλ ηφπν ηνπο ή λα θέξνπλ εηθφλεο απφ ηνλ ηφπν ηνπο θη έηζη ηα παηδηά λα εμνηθεηψλνληαη
θαη κε δηαθνξεηηθέο εηθφλεο θαη κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ελδερνκέλσο, γηα λα
θαηαλνήζνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αιιά θπξίσο ππάξρνπλ πην πνιιά ηα ζηνηρεία πνπ
ελψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο». Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ ηζηνξία σο κέζν γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή/ζπκβνπιεπηηθή.
(Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη επεηδή ε ερνγξάθεζε δεκηνπξγνχζε θάπνην
άγρνο θαη θάπνηα αλαζθάιεηα ζηνλ/ζηελ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθφ, φηαλ
νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία θαη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είραλ
κε ηελ εξεπλήηξηα (Α. Παιαηνζνδψξνπ) ηφληζαλ φηη κε ηε ιήμε ηεο ζπλέληεπμεο
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνηείλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο (επξχηεξεο) δξάζεηο
γηα ηελ αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ θαη ηελ επηθνηλσλία – αιιεινθαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία
αιινδαπψλ καζεηψλ κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. Οξηζκέλεο κάιηζηα
ζα ήηαλ ε νξγάλσζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο φπνπ φινη νη καζεηέο ζα ζπκκεηείραλ κε
θάπνην κηθξφ ή κεγάιν ξφιν, ζα ζρεκάηηδαλ ηα ζθεληθά, ηε κνπζηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ, ηε
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα
επηθνηλσλήζνπλ, λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ
αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο παξάζηαζεο.
Άιιε πξφηαζε ζα ήηαλ ε νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζε παξαδνζηαθνχο
ρνξνχο φπνπ νη αιινδαπνί καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηεο
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ρψξαο ηνπο θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο λα ηνπο ρνξέςνπλ καδί ηνπο. Μηα
ηξίηε άπνςε ζα ήηαλ ε δηνξγάλσζε κηαο κηθξήο γηνξηήο φπνπ φινη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ
λα θηηάμνπλ θάπνηα παξαδνζηαθά γιπθά θαη λα ηα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο γλσξίδνληαο ζπλήζεηεο, γεχζεηο ή θαη παξαδφζεηο άιισλ ιαψλ).
5.5. ςμπεπάζμαηα – Γιδακηικέρ πποηάζειρ
Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ θαη έρνληαο ππφςε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ
ζέζακε δηαπηζηψλεηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο κειέηεο ηείλνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηε δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Τηο ζεσξνχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θη
αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Άιισζηε, φπσο έρεη επηζεκαλζεί «κε ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο νπηηθήο αλαπαξάζηαζε αλνίγνληαη
νξίδνληεο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο» (www.Imago2010.eu., 2010), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη θη απφ ηε
κηθξήο έθηαζεο, έξεπλα πνπ πινπνηήζακε.
Κάζε νπηηθή αλαπαξάζηαζε αληρλεχεη θαη ελεξγνπνηεί δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, πεπνηζήζεηο,
ζηάζεηο. Κάζε κία φκσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη λα βνεζήζεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο/ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο ε δχλακή ηεο είλαη
ηζρπξή γηα λα δεκηνπξγήζεη γφληκν πξνβιεκαηηζκφ, λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο καζεηέο, λα ηνπο
επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε αμηψλ, απφςεσλ, ζηάζεσλ,
πεπνηζήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο,
ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο,
εζληθφηεηαο, γεσγξαθηθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο (Council of Europe 2012).
Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα απνηεινχλ εθαιηήξην ελεξγνπνίεζεο εκπεηξηψλ γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο ηνπο βνεζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ έλα ζέκα, λα εζηηάζνπλ ζε
θάπνηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ εθηεηακέλεο ζπδήηεζεο ή πξνβιεκαηηζκνχ θαη λα ηνπο
βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζνπλ είηε ηε δηδαζθαιία ηνπο ή ηε ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζή ηνπο
κε ηνλ θαιχηεξν θη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν.
Σην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηαρεηξίδεηαη φρη
κφλν ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο αιιά θαη φ,ηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ αλζξψπηλε
πξνζσπηθφηεηα. Έηζη, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ,
ζπκβνπιεπηηθήο δηαρείξηζεο απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα
ηχρνπλ ηεο δηθήο ηνπ πξνζεθηηθήο (γηα λα κελ πξνζβάινπλ) αιιά θαη δίθαηεο αληηκεηψπηζεο.
Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνλ βνεζνχλ λα ελεξγνπνηεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ λα ηηο εκπινπηίδεη
θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ ηνπ.
Σηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, φπσο
δηαπηζηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη λα ζέβεηαη, λα αλαγλσξίδεη
θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο παξαδνρέο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Παπάδνγινπ (2008), έρνπλ
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πξνηαζεί σο απαξαίηεηεο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Κη απηέο δελ είλαη άιιεο απφ ηελ
«αλαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηέινο, ηεο
δηθαηνζχλεο» (2008: 83). Τν ζρνιείν είλαη ζρνιείν γηα «φινπο» θαη κε ίζεο επθαηξίεο γηα
φινπο αλεμάξηεηα γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο, θαηαγσγήο, θχινπ ή δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη
εκπεηξίεο ησλ δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχνπλ απηή ηελ άπνςε θαη βνεζνχλ ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο δηαπνιηηηζκηθήο/ ζπκπεξηιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζην πεξηβάιινλ
κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
ινη νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη θαη πξνζεγγίδνπλ ην δηαθνξεηηθφ θαη πξνζπαζνχλ λα ην
εληάμνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην κε φζν ην δπλαηφ πην ππεχζπλν, δεκνθξαηηθφ θαη κε πλεχκα
ηζνλνκίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηξφπν θάλνληαο πξάμε απηφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο
Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (1998) (Παπάδνγινπ, 2008: 81-82) γηα ην δηαπνιηηηζκηθφ
ραξαθηήξα ηεο αγσγήο. Σχκθσλα ινηπφλ κε απηνχο «ν δηαπνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο
αγσγήο αθνξά ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ,
ηελ αιιειεγγχε, ηνλ ηζφηηκν ζεβαζκφ ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη, θπξίσο ηελ αγσγή ζηελ
εηξήλε, πνπ πξνθχπηεη σο θπζηθφ απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ»
Έηζη, θάησ απφ απηφ ην πξίζκα, θαη ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηελ
έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ, νη αιινδαπνί καζεηέο ηείλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα απνθηνχλ
ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε εμνκαιχλνληαο φπνηεο δηαθνξέο ή ηδηαηηεξφηεηεο ή θαη
ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδερνκέλσο, αλαπηχζζνπλ θαη κε ηελ θαηάιιειε δηάζεζε, απνδνρή,
ζπδήηεζε θαη ςπρνινγηθή, πνιιέο θνξέο, ζηήξημε θαη βνήζεηα, λα νδεγνχληαη ζηελ νκαιή
ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη
θαηφπηλ, κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κηθξήο έθηαζεο έξεπλα θαηαδεηθλχνπλ
φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ θη αλαθαιχπηνπλ
ηερληθέο, πξαθηηθέο ή κεζφδνπο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ καζεηέο απφ
δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ αιιά θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κε ηνλ θαιχηεξν θη
απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. Απηή ε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά επηηξέπεη ζην ζχλνιν ησλ
καζεηψλ λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε πλεχκα αιιειεγγχεο,
αιιεινβνήζεηαο θη απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Αλ ζθεθηνχκε κάιηζηα φηη ζήκεξα
πεξηζζφηεξν απφ πνηέ θαηλφκελα βίαο (bulling) ζπκβαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα
ζρνιεία, ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά
ζηελ εκθάληζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ.
Ωζηφζν, θαηαιήγνληαο, δε ζα πξέπεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο απφ κφλνο ηνπ λα ελεξγεί
νξγαλψλνληαο δξάζεηο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αιιά νιφθιεξε ε εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα ζπληνληζκέλα, νξγαλσκέλα θαη κεζνδηθά λα νξγαλψλεη δξάζεηο, ελέξγεηεο, θαιέο
πξαθηηθέο απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη
δεκνθξαηίαο. Σχκθσλα κάιηζηα κε ηελ Κεζίδνπ (2008) ε αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
αγσγήο ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηαιήγνπλ έσο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ψζηε απηφ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά
πεξηβάιινληα. Η αλάδπζε σζηφζν, ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κειέηε απηψλ,
αδηακθηζβήηεηα, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ ή δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή ίζσο ζπληειέζεη ζηελ
ηαρχηεξε θαη πην πξφζθνξε αλάιεςε θαη θαη΄επέθηαζε, πινπνίεζε δηαπνιηηηζκηθψλ
δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
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