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Σχετικά µε τους εταίρους του έργου BODI
ELAN INTERCULTUREL (Γαλλια)
Το Elan Interculturel είναι ένας οργανισµός που δηµιουργήθηκε από µια οµάδα
επαγγελµατιών που ενδιαφέρονται για τις προκλήσεις της διαπολιτισµικής συνύπαρξης.
Στόχος του οργανισµού αυτού είναι να συµβάλει στο διαπολιτισµικό διάλογο και σε µια
καλύτερη εµπειρία της πολιτιστικής πολυµορφίας.
Ως ένα εργαστήριο διαπολιτισµικών µεθοδολογιών, η αποστολή του Εlan Ιnterculturel είναι
να προωθήσει µια ολιστική αντίληψη του πολιτισµού (ψυχολογική και κοινωνικοανθρωπολογική) και να προτείνει καινοτόµες παιδαγωγικές µεθόδους, να διευρύνει την
αντανάκλαση και να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες για το διαπολιτισµικό διάλογο.
Περαιτέρω στοχεύει στο να συµβάλει σε µια πιο διαπολιτισµική κοινωνία σε έργα διεθνούς
συνεργασίας των οποίων στόχος είναι να αναπτύξουν νέες µεθοδολογίες διδασκαλίας που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα
στις διάφορες οµάδες του πληθυσµού (κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς,
επαγγελµατίες υγείας κλπ.). Ως εκπαιδευτικός οργανισµός, χρησιµοποιεί διαδραστικές
µεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικές µεθόδους µη τυπικής µάθησης (λογοτεχνία,
θέατρο, αυτοσχεδιασµός, τέχνη) που προσφέρουν δηµιουργικές και προσιτές
επιµορφωτικές εµπειρίες.
CESIE (Ιταλια)
Ο οργανισµός CESIE είναι ένα ευρωπαϊκός µη κερδοσκοπικός οργανισµός ΜΚΟ που
ιδρύθηκε το 2001, βασισµένος στις εµπειρίες του κοινωνιολόγου Danilo Dolci.
Ακολουθώντας το παράδειγµα του Danilo Dolci, ο CESIE υποστηρίζει την προώθηση µιας
µη βίαιη κοινωνίας ισότητας και θεωρεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως κύρια όργανα
προς επίτευξη αυτού του στόχου.
Ο Οργανισµός αυτός εργάζεται για να προωθήσει την πολιτιστική, εκπαιδευτική,
επιστηµονική και οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο χρησιµοποιώντας
καινοτόµες και συµµετοχικές προσεγγίσεις. Ο κύριος στόχος του CESIE είναι για η
προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου, υπεύθυνης και βιώσιµης ανάπτυξης, διεθνούς
συνεργασίας και το επιχειρηµατικού πνεύµατος.
Ο CESIE αποτελείται από πέντε συνεργαζόµενα τµήµατα: ευρωπαϊκή συνεργασία, διεθνής
συνεργασία, κινητικότητα, κοινωνικο-πολιτιστική προαγωγή και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και έρευνας. Το προσωπικό του CESIE αποτελείται από 35 εργαζόµενους διαφορετικών
εθνικοτήτων, και ο οργανισµός µπορεί επίσης να επικαλεστεί την πολύτιµη συνεισφορά των
πολλών εθελοντών.
Από το 2001, ο CESIE έχει αναπτύξει 400 έργα – από τα οποία τα 80 βρίσκονται σε εξέλιξη
σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Μέσα σε αυτά τα έργα, ο CESIE
πραγµατοποίησε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την κατάρτιση, την
ευαισθητοποίηση, τη διάδοση και την έρευνα.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπροσ)
Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972 µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου στη
βάση της έκθεσης-πρότασης που υπέβαλε ο Καθηγητής E.G. Wedell, από το Πανεπιστήµιο
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του Manchester, Σύµβουλος της ΟΥΝΕΣΚΟ, το 1971 µε τίτλο «Κύπρος - Δάσκαλος και
Εκπαιδευτική Ανάπτυξη». Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο άρχισε να λειτουργεί το 1973, υπό τη
διεύθυνση του πρώτου Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρος Ιωάννη Κουτσάκου (1973-1983),
µε στόχο:
Να γίνει κέντρο, όπου το επάγγελµα από µόνο του αναλαµβάνει την κριτική των πράξεων
και δραστηριοτήτων του, και όπου η συνεργατική εργασία γίνεται από τους εκπαιδευτές σε
όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας στο σύστηµα, είτε εµπλέκονται σε διδασκαλία στην τάξη, είτε
σε διδακτική εξάσκηση σε διοικητικούς ρόλους ή στην εκπαιδευτική διεύθυνση (Weddell,
1971).
Από τον Ιούνιο του 2002 έχει ενταχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η ενοποιηµένη
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων (ΥΑΠ), η οποία ασχολείται µε τη συγγραφή και
έκδοση διδακτικών βιβλίων, την παραγωγή διδακτικού υλικού, τόσο για τους
εκπαιδευτικούς, όσο και για τους µαθητές, καθώς και µε το σχεδιασµό αναλυτικών
προγραµµάτων.
Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης τον Ιούνιο του 2008, µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
(Κ.Ε.Ε.Α) και παράλληλα διορίστηκε Επιστηµονικό Συµβούλιο.
Αποστολή του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι να συµβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού σε θέµατα που αφορούν στη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, την έρευνα και γενικότερα σε ζητήµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Αξιολόγησης και να διασφαλίζει τη συνεργασία των δύο ιδρυµάτων.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λειτούργησε κατά το 2009 µε τη νέα δοµή.
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Αποστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι να µεριµνά για τη συνεχή επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, να τους ενηµερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην
εκπαίδευση, να τεκµηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική
πολιτική και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελµατική
και προσωπική ανάπτυξη. Το έργο του είναι αναπτυξιακό και κινείται στους εξής βασικούς
άξονες:
• Προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων,
µε διάφορα υποχρεωτικά προγράµµατα και προαιρετικά σεµινάρια
• Προγραµµατίζει και διεξάγει εκπαιδευτικές έρευνες και µελέτες αξιολόγησης
• Παρακολουθεί και αποδελτιώνει τις σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική
• Προωθεί την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
• Μεριµνά για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, το
σχεδιασµό και την παραγωγή διδακτικού υλικού, την έκδοση σχολικών βιβλίων.
KINDERVILLA (Αυστρια)
To νηπιαγωγείο Kindervilla είναι ένα ιδιωτικό ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυµα για παιδιά
ηλικίας 1-6 ετών. Το νηπιαγωγείο Kindervilla ιδρύθηκε το 1999 και από τότε έχει προσφέρει
ελκυστική και προσαρµοσµένη φροντίδα των παιδιών, ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους
γονείς.
Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
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Για αρκετά χρόνια εφάρµοσε µε επιτυχία την ιδέες της πολύγλωσσης εκπαίδευσης. Το
νηπιαγωγείο Kindervilla έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο «Διαπολιτισµική
εκπαίδευση», που προβλέπει µια ολοκληρωµένη εκπαίδευση Νηπιαγωγείο βοηθούς στη
διαπολιτισµική εκπαίδευση.
Το νηπιαγωγείο Κindervilla έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο µε τίτλο
«Διαπολιτισµική εκπαίδευση», που παρέχει στους βοηθούς νηπιαγωγούς µια
ολοκληρωµένη επιµόρφωση στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Επιπλέον, το Kindervilla έχει
καλές σχέσεις µε τα άτοµα σε θέσεις λήψεως αποφάσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης και
σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Αυστρία. Στο πλαίσιο αυτού του έργου το Kindervilla θα
συνεργαστεί µε την κυβερνητικό τµήµα διοίκησης της πόλης του Ίνσµπρουκ, και ειδικότερα
µε το τµήµα για το παιδί και τη φροντίδα των νέων, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε όλα
τα δηµόσια νηπιαγωγεία του Ίνσµπρουκ.
Το νηπιαγωγείο Kindervilla έχει επίσης ένα ευρύ δίκτυο επαφών για διεθνής συνεργασίες.
Με την µακράν εµπειρία του, έχει αναπτύξει αρκετές σηµαντικές ιδέες, όπως αυτό το
πρόγραµµα της πολύγλωσσης εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, ένα έργο που
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus +.
LA XIXA TEATRE (Ισπανια)
Ο Οργανισµός La Xixa Teatre είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που στοχεύει στην
έρευνα, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό θεατρικών εκπαιδευτικών εργαλείων ως
µέσο για την κοινωνική αλλαγή. Πιστεύουµε ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό εργαλείο για
την κοινωνική αλλαγή.
Η αποστολή του Οργανισµού La Xixa Teatre είναι να διευκολύνει τη δηµιουργία χώρων για
ενδυνάµωση, µέσω της συµµετοχικής µεθοδολογίας, ψυχολογίας προσανατολισµένης στη
διαδικασία και θέατρο των καταπιεσµένων για να δηµιουργηθούν διαδικασίες ατοµικού και
συλλογικού µετασχηµατισµού σε πλαίσια κοινωνικής ευαλωτότητας και ευπάθειας. Οι αξίες
του La Teatre Xixa είναι:
• Nα προωθήσει τη συµµετοχή των ανθρώπων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.
• Να προωθεί τις αξίες της συνύπαρξης σε ένα πλαίσιο ισότητας.
• Να εντοπίζει την πολιτιστική πολυµορφία που είναι παρούσα στην κοινωνία µας ως
πηγή πλούτου.
• Να προωθήσει µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς, όπου όλες οι µορφές της
ανθρώπινης ποικιλοµορφίας είναι πλήρως αποδεκτές.
• Να απεικονίσει το διάλογο ως πηγή αµοιβαίας ενδυνάµωσης για εξεύρεση
εναλλακτικών λύσεων.
• Να εξετάσει το θέατρο ως µέσο για την οικοδόµηση της κοινοτικής ενδυνάµωσης και
τον κοινωνικό πειραµατισµό.
Για εµάς το εκπαιδευτικό θέατρο είναι απαραίτητο για προβληµατισµό και για τη διαδικασία
κοινωνικής αλλαγής επειδή το θέατρο µπορεί να συγκεκριµενοποιήσει σύγκρουση και από
εκεί, να διδάξει πως τη διαχειριζόµαστε. Ως εκ τούτου, είµαστε σε µια συνεχή έρευνα για
νέες προτάσεις επιµόρφωσης. Βασίζουµε τις παρεµβάσεις µας στις διαφορετικές τεχνικές,
επειδή ως Οργανισµός αντιµετωπίζουµε σύνθετα κοινωνικά προβλήµατα που απαιτούν
πολύπλοκες απαντήσεις.
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Συγγραφείς και συντάκτες
CESIE, ITALIA
Γραφιστική
Kindervilla, www.kindervilla.info
εκδότης
σχέδιο "BODI": www.bodi-project.eu
συντονισµός: Elan Interculturel, 82 avenue Denfert Rochereau, 75014 - Paris, ΓΑΛΛΙΑ
info@elaninterculturel.com
Αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να γίνει δωρεάν λήψη
http://www.bodi-project.eu
Αυτή η εργασία έχει άδεια κυκλοφορίας βάσει της άδειας Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.
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Σηµειωσεισ
Εθνικά Αναλυτικά Προγράμματα
Συντοµογραφίες για τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα:
NC (National Curriculum-Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών) + Κωδικός της χώρας
(π.χ. “AUT” για την Αυστρία)
NCAUT: Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen (Εθνικές Κατευθυντήριες
Γραµµές προς τα Δηµοτικά Σχολεία) (Αυστρία)
NCCYP: Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών Πρώτης
Σχολικής Ηλικίας (3-6 ετών) (Κύπρος)
NCFRA: Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών: “Ecole maternelle: Programme
2015” (Γαλλία)
NCITA: Εθνικές κατευθυντήριες γραµµές για το Πρόγραµµα Σπουδών στην προσχολική και
πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Ιταλία)
NCESP: Εθνικές κατευθυντήριες γραµµές για το Πρόγραµµα Σπουδών στην εκπαίδευση των
παιδιών (Ισπανία)
Καλές Πρακτικές
Συντοµογραφίες για τις Καλές Πρακτικές
GP (Good Practice-Καλή Πρακτική) + Κωδικός της χώρας (π.χ. ”AUT”για την Αυστρία)
GPAUT1: «Το σώµα µου ανήκει σε εµένα. Διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα
κορίτσια» (Αυστρία)
GPAUT2: «Είµαι µοναδικός» (Αυστρία)
GPCYP1: «Αντιµετώπιση απέναντι στη διαφορετικότητα! Όλοι είµαστε ίδιοι, µα και
διαφορετικοί, αλλά πάντα ίσοι. Η ποικιλοµορφία είναι πλούτος. Αγαπώ, Μοιράζοµαι, Βοηθώ,
Προσφέρω, Δουλεύω, Παίζω, Διασκεδάζω, Γελώ, αλλά πάνω από όλα είµαι φίλος µε
όλους!» (Κύπρος)
GPCYP2: «Είµαι κορίτσι και µου αρέσει το ποδόσφαιρο! Είµαι αγόρι και µου αρέσει η
µαγειρική» (Κύπρος)
GPPRT: «Οργάνωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος» (Πορτογαλία)
GPFRA: «Το νηπιαγωγείο του Gennevilliers – Έρευνα για την ολοκλήρωση του ανθρώπου
και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του» (Γαλλία)
GPCHL: «Προσέγγιση στο θέµα του Φύλου (PMG): Η διάσταση του φύλου στην παιδαγωγική
πρακτική» (Χιλή)
GPITA1: «Επικοινωνία και µάθηση µεταξύ των διαφόρων πολιτισµών» (Ιταλία)
GPITA2: «Έργο για την ένταξη των παιδιών από άλλες χώρες στα σχολεία και η προώθηση
µιας διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» (Ιταλία)
GPGBR: «Δεν θα ήταν πολύ βαρετό αν ήµασταν όλοι οι ίδιοι;» (Ανοχή, επευφηµία για τις
διαφορές, στερεότυπα ανάµεσα στο φύλο) (Μεγάλη Βρετανία)
GPESP1: «Το σώµα του παιδιού στο χώρο του σχολείου: Μια ανάλυση που βασίζεται στην
κοινωνιολογία του σώµατος» (Ισπανία)
GPESP2: «Ζήτω οι διαφορές!» (Ισπανία)
GPIRL: «Διαπολιτισµική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Τα παιδιά µαθαίνουν
να σέβονται και να επευφηµούν τη διαφορετικότητα, να προωθούν την ισότητα και να
απορρίπτουν την άνιση µεταχείριση» (Ιρλανδία)
Πρακτικές προς αποφυγή
Συντοµογραφία των Πρακτικών προς αποφυγή:
NRP (Not Relevant Practice-Μη Σχετική Πρακτική) + Κωδικός της χώρας (π.χ. ”AUT” για
την Αυστρία)
NRPAUT: «Μιλάµε Γερµανικά και ΜΟΝΟ Γερµανικά!» (Αυστρία)
NRPCYP: «Οµάδες µε βάση το φύλο» (Κύπρος)
NRPFRA: «Οι συµµαθητές µου» (Γαλλία)
NRPITA: «Καλωσόρισµα και ένταξη των ξένων µαθητών στα σχολεία» (Ιταλία)
Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
σε θέµατα Πολιτισµού, Σώµατος, Φύλου και Υγείας
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1. Πληροφοριεσ
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1. Πληροφοριεσ
Το παρόν έγγραφο είναι το πρώτο προϊόν του διετούς προγράµµατος «BODI - Πολιτισµική
Πολυµορφία, Ανθρώπινο Σώµα, Φύλο και Υγεία, στη Προσχολική Εκπαίδευση», που
ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2015 και συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Erasmus+, το
Γαλλικό πρόγραµµα Erasmus+ και τη Γαλλική Εθνική Υπηρεσία.
Το Πρόγραµµα έχει ως στόχο να συµβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών
για την καλύτερη κατανόηση των πολιτισµικών διαφορών στην Προσχολική Εκπαίδευση, στη
συµµετοχή των γονέων από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, καθώς επίσης και στη
βελτίωση της ικανότητας των σχολείων να αντιµετωπίσουν την πολιτισµική πολυµορφία, µε
σκοπό την καλύτερη ενσωµάτωση των παιδιών και των γονέων στη διαπολιτισµική κοινωνία
στην οποία ζούµε.
Το Πρόγραµµα ευελπιστεί:
1. Να συµβάλει στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών για τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση, την εκπαίδευση των δύο φύλων και την ένταξη των
παιδιών/γονέων από διαφορετικά πολιτισµικά υπόβαθρα - µέσω της ανάλυσης των
υφιστάµενων πρακτικών που εφαρµόζονται στα σχολεία και την αξιολόγηση της
µεθόδου που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.
2. Να συµβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, µέσω ειδικά
προσαρµοσµένων νέων µεθόδων κατάρτισης και νέων πρακτικών εργαλείων.
Συγκεκριµένα, στοχεύει στην:
• Κατανόηση των πολιτισµικών διαφορών, που έχουν αντίκτυπο στην προσχολική
εκπαίδευση και
την ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων, για την επίλυση πιθανών
εντάσεων και συγκρούσεων
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και δηµιουργικών εργαλείων, που βοηθούν στην αντιµετώπιση
των ζητηµάτων της πολιτισµικής πολυµορφίας, του φύλου και της υγείας των παιδιών
Παροχή
διαφόρων εργαλείων, για τη συµµετοχή των γονέων (µεταναστών και µη) σε
•
διάλογο σχετικά µε τα ευαίσθητα θέµατα που µπορεί να προκύψουν, όπως οι
πολιτισµικές διαφορές, το φύλο, το σώµα και η υγεία των παιδιών.
3. Να συµβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην αντιµετώπιση της πολιτισµικής
πολυµορφίας, µε σκοπό την αποδοχή των παιδιών και των γονέων τους, που
προέρχονται από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο. Στοχεύει, επίσης, στο να
εκπαιδεύσει τα παιδιά να συνυπάρχουν σε µια διαπολιτισµική κοινωνία, η οποία να
είναι ανεκτική απέναντι στη διαφορετικότητα των δύο φύλων και να παρέχει διάφορα
εργαλεία και στρατηγικές, για την αντιµετώπιση ευαίσθητων θεµάτων, όπως αυτό του
φύλου.
Οι συντελεστές του προγράµµατος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου (Κύπρος), το
Kindervilla (Αυστρία), το La ΧΙΧΑ Teatre (Ισπανία) και το CESIE (Ιταλία), συντονίζονται από το
Elan Interculturel (Γαλλία) στις προσπάθειές τους να προσεγγίσουν τις διαπολιτισµικές
αλληλεπιδράσεις στην προσχολική εκπαίδευση, µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας που
χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των κρίσιµων περιστατικών, η οποία αναπτύχθηκε,
αρχικά, µε στόχο τη µεσολάβηση σε περιπτώσεις πολιτιστικού σοκ από την κοινωνική
ψυχολόγο Margalit Cohen-Emerique.
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2. Εισαγωγη
Ο γενικός στόχος του Οδηγού αυτού είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
πολιτικών και πρακτικών για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, την εκπαίδευση των δύο φύλων
και την ένταξη των παιδιών και των γονέων από διαφορετικά πολιτισµικά υπόβαθρα στα
αρχικά στάδια της εκπαίδευσης, καθώς και να δώσει µια εικόνα για τις πρακτικές που
εφαρµόζονται για την επίλυση των πολιτισµικών διαφορών και των διαφορών σε διάφορα
ζητήµατα, όπως αυτά του φύλου και της υγείας. Επιπλέον, ο Οδηγός επικεντρώνεται στη
συµµετοχή των γονέων (των µεταναστών και µη) σε διάλογο, σχετικά µε διάφορα ευαίσθητα
θέµατα, όπως οι πολιτισµικές διαφορές, το φύλο, το σώµα και η υγεία των παιδιών.
Ο οδηγός απαριθµεί τις διάφορες προσεγγίσεις, µεθόδους, πρακτικές και δραστηριότητες
που ασχολούνται µε θέµατα που προάγει το πρόγραµµα BODI (την πολιτισµική πολυµορφία,
το σώµα, το φύλο και την υγεία) που περιλαµβάνονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα
και που εφαρµόζονται στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης.
Σε πρώτο στάδιο, γίνεται ανάλυση του περιεχόµενου των αναλυτικών προγραµµάτων
σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης σε πέντε χώρες, καθώς επίσης και των σχετικών
αρχών, τοµέων µάθησης/στόχων και των πρακτικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε
αυτά. Γίνεται, επίσης, µια σύγκριση ανάµεσα στις πραγµατικές πρακτικές και δραστηριότητες
που εφαρµόζονται µε αυτές που απλά περιγράφονται ως στόχοι και γενικές θεµελιώδεις
αρχές στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών.
Σε δεύτερο στάδιο, αναγνωρίζονται οι διάφορες πρακτικές που εφαρµόζονται για την
αντιµετώπιση της πολιτισµικής πολυµορφίας στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης. Στη
συνέχεια, οι πρακτικές αυτές αναλύονται, σύµφωνα µε τα θέµατα που προάγει το έργο BODI
και τις οµάδες τις οποίες στοχεύουν. Επιπλέον, γίνεται µια αξιολόγηση των πρακτικών και
παρουσιάζονται οι πέντε καλύτερες, σύµφωνα µε την κατάταξή τους. Συνάµα, προκειµένου να
έχουµε µια καλύτερη κατανόηση των πρακτικών µε την υψηλότερη κατάταξη, γίνεται µια
βαθύτερη ανάλυση δύο εκ των πρακτικών αυτών.
Η ανάλυση των προγραµµάτων σπουδών και των καλών πρακτικών ολοκληρώνεται, δίδοντας
έµφαση στα στοιχεία που προκύπτουν από τη σύγκριση των διαφόρων προσεγγίσεων και
πρακτικών, που εφαρµόζονται σε διάφορες χώρες και που θα µπορούσαν να εµπνεύσουν και
να «εφαρµοστούν» και από άλλες χώρες.
Τέλος, παρουσιάζονται πέντε πρακτικές, οι οποίες φέρουν το χαρακτηρισµό «προς
αποφυγή», αφού δεν φαίνεται να σχετίζονται µε τα θέµατα του έργου. Οι πρακτικές αυτές
περιλαµβάνονται στον οδηγό αυτό µε σκοπό να µας βοηθήσουν να µάθουµε από τα λάθη
µας.
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3. Μεθοδολογια
Ο Οδηγός, εντοπίζει και συγκρίνει τις διάφορες προσεγγίσεις στις πρακτικές διδασκαλίας που
σχετίζονται µε ζητήµατα όπως οι πολιτιστικές διαφορές, το σώµα, το φύλο, η
σεξουαλικότητα και η υγεία, όπως εντοπίζονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Ισπανία και
τη Κύπρο. Γίνεται, επίσης, ανάλυση και σύγκριση των πρακτικών διδασκαλίας που
εφαρµόζονται στη Χιλή, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Ο οδηγός βασίστηκε σε µια δευτερογενή έρευνα (desk research), η οποία ξεκίνησε µε την
ανάλυση των εθνικών προγραµµάτων σπουδών και κατευθυντήριων γραµµών των πιο πάνω
χωρών, µε βάση ένα πρότυπο, που περιλαµβάνεται στο Σχέδιο Έρευνας και την επιλογή των
καλύτερων πρακτικών που εφαρµόζονται στις χώρες οι οποίες συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Οι διάφορες πρακτικές που σχετίζονται µε τα θέµατα του έργου και περιλαµβάνονται στα
προγράµµατα σπουδών, καθώς και οι δραστηριότητες που βοήθησαν στην επιλογή των
καλών και των «κακών» πρακτικών, επιλέγηκαν από τις χώρες που συµµετείχαν στο
Πρόγραµµα, µε σκοπό την απεικόνιση της αντιµετώπισης της πολιτισµικής πολυµορφίας στις
διάφορες χώρες και τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα (Παράρτηµα Ι).
Ο Οδηγός χωρίζεται σε τρία µέρη, τα οποία βασίστηκαν σε διαφορετική µεθοδολογία. Η
ανάλυση των εθνικών προγραµµάτων σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης στις χώρες
που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, βασίστηκε σε µια δευτερογενή έρευνα µε βάση τη
βιβλιογραφία (desk research), που πραγµατοποιήθηκε από τις ίδιες τις χώρες. Για τους
σκοπούς του Οδηγού, έγινε σύγκριση των γενικών αρχών, των τοµέων µάθησης, των
στόχων και των πρακτικών που σχετίζονται µε τα θέµατα BODI, µε σκοπό την επισήµανση
των διαφόρων προσεγγίσεων που υιοθετούνται στις διάφορες χώρες για τα θέµατα αυτά, και
τον εντοπισµό των οµοιοτήτων και των διαφορών.
Η έρευνα (desk-based research) έγινε µε σκοπό τη συλλογή των διαφόρων πρακτικών που
εφαρµόζονται στα νηπιαγωγεία και που σχετίζονται µε τα θέµατα του έργου. Οι συντονιστές
του Προγράµµατος προσδιόρισαν τις καλές πρακτικές ως τις επιτυχηµένες δράσεις,
δραστηριότητες, προσεγγίσεις, και έργα που σχετίζονται µε ένα ή περισσότερα θέµατα του
έργου και που εφαρµόστηκαν σε ιδρύµατα προσχολικής εκπαίδευσης, οπουδήποτε στον
κόσµο.
Οι πρακτικές επιλέχθηκαν και εξετάστηκαν από τους συνιδρυτές του έργου, σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο σχέδιο της έρευνας. Η επιλογή των πρακτικών
βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια:
• Ενισχύει τον προβληµατισµό, σχετικά µε τα στερεότυπα που υπάρχουν για τις
διαφορετικές φυλές και τις προκαταλήψεις
• Εµπλέκει τους γονείς από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα
• Εισάγει το θέµα του σώµατος µέσα από µια πολυπολιτισµική προοπτική
• Εισάγει το θέµα της υγείας µέσα από µια πολυπολιτισµική προοπτική
• Αναπτύσσει τη διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση και επικυρώνει τις διαφορετικές
πολιτισµικές ταυτότητες των παιδιών.
Τα σχετικά στοιχεία για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στις χώρες συνιδρυτές του έργου,
αξιολογήθηκαν, σύµφωνα µε τα θέµατα που προάγει το έργο και το αρχικό πλαίσιο
εφαρµογής τους. Στη συνέχεια, οι πρακτικές βαθµολογήθηκαν, χρησιµοποιώντας το πρότυπο
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αξιολόγησης που δόθηκε (είναι επίσης µέρος του Σχεδίου Έρευνας - Παράρτηµα Ι),
αξιολογώντας έτσι τη σηµασία τους στην έρευνα του έργου BODI. Κάθε χώρα συνιδρυτής,
παρουσίασε τουλάχιστον πέντε πρακτικές (µεταξύ των οποίων µία ή δύο «κακές» πρακτικές)
που εφαρµόζονται στη χώρα της, αλλά και κάποιες πρακτικές από χώρες οι οποίες δεν
συµµετείχαν στο έργο.
Οι πρακτικές αξιολογήθηκαν
µε βάση το κατά πόσο τα θέµατα τα οποία στοχεύουν
σχετίζονται µε το έργο και τις οµάδες-στόχους του Προγράµµατος, προκειµένου να
προσδιοριστούν οι πέντε καλύτερες «καλές» πρακτικές. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη τόσο η
περιγραφή του πλαισίου στο οποίο µπορούν να εφαρµοστούν, καθώς και το κατά πόσο είχαν
αξιολογηθεί. Αρχικά, αξιολογήθηκε το αν τα θέµατα των πρακτικών ήταν σχετικά µε το έργο
BODI. Στη συνέχεια, οι πρακτικές κατηγοριοποιήθηκαν ως προς τα θέµατα που στοχεύουν,
ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε κατά πόσο η εκάστοτε πρακτική εµπεριείχε τη περιγραφή του
πλαισίου στο οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί, αλλά και το κατά πόσο είχε προηγουµένως
αξιολογηθεί. Στη συνέχεια, µε βάση τον αριθµό των στοιχείων που ήταν σχετικά µε το έργο,
έγινε η βαθµολόγηση των καλών πρακτικών. Ίδιο βάρος δόθηκε τόσο στα θέµατα όσο και
στις οµάδες στόχους. Μια µονάδα δόθηκε σε θέµατα που να σχετίζονται µε αυτά που προάγει
το έργο BODI (θέµατα που να αφορούν τον πολιτισµό, το σώµα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα
και την υγεία) και µια µονάδα δόθηκε για κάθε οµάδα-στόχο που εµπλέκεται (δάσκαλοι,
παιδιά, γονείς, ή άλλοι). Μισή επιπλέον µονάδα δόθηκε σε πρακτικές οι οποίες προσδιόριζαν
το πλαίσιο στο οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί η πρακτική και ακόµη µισή µονάδα σε
αυτές που είχαν προηγουµένως αξιολογηθεί. 0,25 µονάδες δόθηκαν σε πρακτικές, οι οποίες
πληρούσαν µερικώς ή µόνο σε ορισµένο βαθµό κάποια κριτήρια. Στη συνέχεια έγινε η
πρόσθεση των µονάδων και δηµιουργήθηκε η τελική κατάταξη.
Οι συγγραφείς των τριών καλύτερων πρακτικών, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που
χρησιµοποιήθηκε για την κατάταξή τους, κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο,
στο οποίο ανέλυαν τη πρακτική τους εις βάθος. Οι συγγραφείς των GPITA1 και GPCYP1
επέστρεψαν τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια
για τον καλύτερο προσδιορισµό και συµπλήρωση των πρακτικών.
Εντούτοις, παρόλο που η ισπανική πρακτική GPESP2, η οποία κατατάχθηκε µεταξύ των 3
καλύτερων πρακτικών, σύµφωνα µε τους ερευνητές του έργου BODI, αναµενόταν να δώσει
περισσότερες πληροφορίες µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τους δηµιουργούς
της, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία µε τους συγγραφείς της, παρόλες τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν, αφού το σχολείο, δυστυχώς, έκλεισε το 2013 µε απόφαση
του Regional Institution Comunidad Autónoma de Madrid, λόγω ανακατανοµής των
οικονοµικών πόρων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Το σχολείο “La Verbena” ήταν ο δηµιουργός της καλής πρακτικής «Ζήτω οι
διαφορές!» (GPESP2), που αναπτύχθηκε το 2012. Ήταν ένα σχολείο, στο οποίο οι
εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι οικογένειές τους είχαν αφοσιωθεί στην έρευνα για νέες
προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Η πρακτική GPESP2 ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγµα της
προσέγγισής τους. Οι τάξεις ήταν γεµάτες µε µαθητές. Συγκεκριµένα, υπήρχαν 34 παιδιά σε
κάθε µια, ενώ και οι γονείς συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό έργο. Ήταν ένα σχολείο µε 20
χρόνια εµπειρία στον τοµέα της εκπαίδευσης, συµµετείχε στο δίκτυο “Ecoaldeas”, ενώ
παράλληλα ονοµάστηκε και πρεσβευτής των εκπαιδευτικών κέντρων από το NGO “Save the
Children-Σώστε τα παιδιά”.
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Οι εκπαιδευτικοί που δούλευαν στο “La Verbena” εργοδοτούνται τώρα σε άλλα δηµόσια
σχολεία, ενώ τα παιδιά που πήγαιναν σε αυτό το σχολείο, έχουν εγγραφεί σε άλλα σχολεία.
Κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι το κλείσιµο του σχολείου, ίσως, να µην προήλθε µόνο εξαιτίας του
οικονοµικού φόρτου που εξήγγειλε η πολιτεία, αφού «οι εκπαιδευτικοί έχουν εργοδοτηθεί σε
άλλα κέντρα, άρα το οικονοµικό φορτίο παραµένει το ίδιο», όπως ανέφερε ο σύνδεσµος
Γονέων και Οικογενειών “La Verbena friends” (http://amigosdeverbena.blogspot.com.es/), ο
οποίος δηµιουργήθηκε για τη διατήρηση του πνεύµατος του “La Verbena” και για το δικαίωµα
στη δηµόσια και ίση εκπαίδευση.
Η µοναδική που εξακολουθεί να εργάζεται στο κτίριο είναι η επιστάτρια, η οποία και φροντίζει
να προωθεί την ιστορία του "La Verbena". Η ίδια µοιράστηκε µε την οµάδα του έργου BODI
την ιστορία αυτού του δηµόσιου σχολείου της Ισπανίας που ονοµάζεται «La Verbena», το
οποίο προσπάθησε να εφαρµόσει κάποιες καινοτόµες εκπαιδευτικές πρακτικές , όπως τη
«Ζήτω οι διαφορές»!
Τέλος, οι συνιδρυτές του έργου περισυνέλεξαν τις πρακτικές οι οποίες δεν φαίνεται να
συµµορφώνονταν πλήρως µε βάση το έργο BODI, και σε αυτό το πλαίσιο θεωρήθηκαν ως
«προς αποφυγή». Οι πρακτικές
αυτές, που προσδιορίστηκαν ως «προς αποφυγή»,
συνοψίζονται στον οδηγό προκειµένου να µάθουµε από τα λάθη που έγιναν.
Για την απλούστευση του Οδηγού, οι πλήρεις τίτλοι των Εθνικών Προγραµµάτων Σπουδών,
οι κατευθυντήριες γραµµές, οι καλές πρακτικές, αλλά και οι µη σχετικές πρακτικές,
κωδικοποιήθηκαν (βλ. Σηµειώσεις).
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4. Εθνικα Αναλυτικα Προγραµµατα
Το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση, θεωρείται ως η
βασική πηγή για την κατανόηση των βασικών συστάσεων για την εκπαίδευση ως προς την
πολιτισµική πολυµορφία και την ένταξη των παιδιών στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης στην
Ευρώπη. Στο κείµενο που ακολουθεί, γίνεται ανάλυση και σύγκριση των Εθνικών Αναλυτικών
Προγραµµάτων Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες
συµµετείχαν στο Πρόγραµµα (Αυστρία, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), προκειµένου να
επισηµανθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές των χωρών αυτών στην προσέγγισή τους για την
αντιµετώπιση των διάφορων ιδιαιτεροτήτων που έχουν σχέση µε το σώµα, την υγεία και το
φύλο. Η ανάλυση βασίζεται σε µια δευτερογενή έρευνα (desk research) η οποία διεξήχθη από
τους συνιδρυτές του έργου. Η κάθε χώρα που συµµετείχε, παρουσίασε µε αναλυτικό τρόπο
τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, καθώς και τις κατευθυντήριες γραµµές της
χώρας της. Στη συνέχεια, όλα τα προγράµµατα σπουδών εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν, µε
σκοπό την επισήµανση των οµοιοτήτων και των διαφορών στην προσέγγισή τους σε θέµατα
διαφορετικότητας. Για το σκοπό αυτό, λήφθηκαν υπόψη οι γενικές αρχές, οι µαθησιακοί
στόχοι και τοµείς, καθώς και οι πρακτικές που σχετίζονται µε τα θέµατα που προάγει το
Πρόγραµµα: Πολιτισµός Διαφορετικότητα, Σώµα, Φύλο, Υγεία. Η ανάλυση ρίχνει φως στο
κενό που υπάρχει ανάµεσα στην πολιτική και την πρακτική στα αρχικά στάδια της
εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην καλύτερη αντιµετώπιση της πολιτισµικής πολυµορφίας στις
χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα.

4.1 Πολιτισµική Ποικιλοµορφία
4.1.1 Γενικές Θεµελιώσεις Αρχές
Η βάση της προσχολικής εκπαίδευσης και στις πέντε χώρες που συµµετείχαν στο
Πρόγραµµα, είναι η αρµονική συµβίωση των παιδιών, η συνύπαρξή τους σε µια οµάδα
και η αµοιβαία συνεργασία. Στη συνέχεια, προωθείται η ανάπτυξη των σχετικών
ικανοτήτων, όπως της επικοινωνίας, της κατανόησης και του σεβασµού. Έχουν εντοπιστεί
πολλές οµοιότητες ανάµεσα στις γενικές αρχές των χωρών. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας,
σε όλες τις χώρες, ενθαρρύνονται στην ατοµική αναγνώριση (µοναδικότητα), την αυτοσυνείδηση και την ανάπτυξη της αυτονοµίας τους. Διδάσκονται να αναγνωρίσουν την ατοµική
και κοινωνική/πολιτισµική τους ταυτότητα σε σχέση µε την οικογένειά τους και το
πολιτισµικό τους υπόβαθρο. Με την επαφή µε παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες,
συνειδητοποιούν τις οµοιότητες και τις διαφορές που µπορεί να υπάρχουν ανάµεσά τους
και µαθαίνουν να σέβονται τόσο την ατοµικότητα, όσο και τη διαφορετικότητα του κάθε
ατόµου. Η κύρια προσέγγιση που προκύπτει είναι ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν τις ίδιες
ευκαιρίες και πως «οι άνθρωποι µπορεί να διαφέρουν, αλλά είναι ίσοι». Ως εκ τούτου, δίνεται
έµφαση στις αρχές της ενσωµάτωσης και της ένταξης στα προσχολικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Επιπλέον, στα NCCYP και NCESP προωθούνται οι αρχές της δηµοκρατίας και των
δηµοκρατικών αξιών.
4.1.2 Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσµατα
Σύµφωνα µε τις επιλεγµένες εθνικές κατευθυντήριες γραµµές και τα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών, τα παιδιά εκπαιδεύονται στον τοµέα των συναισθηµατικών και κοινωνικών
σχέσεων, αφού µαθαίνουν να εκτιµούν όλα τα ανθρώπινα όντα, ανεξαρτήτως χρώµατος του
δέρµατος, εθνικότητας, φύλου ή ειδικών αναγκών που µπορεί να έχουν. Σε γενικές γραµµές,
τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών αντιµετωπίζουν τις διαφορές ως θετικές, ενώ
υπάρχει χρόνος ο οποίος αφιερώνεται στην γνωριµία των διαφορετικών πολιτισµών και της
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αξίας τους, και συνάµα δεν φαίνεται να υπάρχει καµία ένδειξη για την εγκατάλειψη, τον
αποκλεισµό ή την εξάλειψη των διαφορών.
Η σηµασία των γλωσσικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας τονίζεται από
όλες τις χώρες. Η γλώσσα θεωρείται ως ζωτικής σηµασίας για τις κοινωνικές σχέσεις και την
συµµετοχή των παιδιών στην πολιτισµική και κοινωνική ζωή. Για τον λόγο αυτό, τα παιδιά
µαθαίνουν να εκφράζουν τις ιδέες και τα συναισθήµατά τους, ενώ παράλληλα µαθαίνουν να
ακούν και να κατανοούν.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ικανότητα της συνεργασίας µπορεί να εξασκηθεί κατά τη
διάρκεια της φυσικής άσκησης (οµαδικά αθλήµατα ή παιχνίδια). Κατά τη διάρκεια της
φυσικής αγωγής, µπορούν να παρατηρηθούν διάφορες πολιτισµικές διαφορές, καθώς τα
παιδιά από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο µπορεί να χρησιµοποιούν διαφορετική
γλώσσα του σώµατος.
Η πολιτισµική πολυµορφία, σύµφωνα µε την πλειονότητα των προγραµµάτων σπουδών,
εισάγεται στα παιδιά µέσω κάποιων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως της ζωγραφικής,
της µουσικής ή του δραµατικού παιχνιδιού.
4.1.3 Πρακτικές εφαρµογές των εννοιών στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα
Δεν φαίνεται να υπάρχει πλήρης συµµόρφωση ανάµεσα στις αρχές και τους στόχους και στις
πραγµατικές δραστηριότητες που προωθούνται. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι
γενικές αρχές, οι τοµείς µάθησης και οι στόχοι των εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων
σπουδών από πραγµατικές πρακτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις,
ορισµένες πρακτικές δεν επεξηγούνται επαρκώς ή οι επεξηγήσεις που δίνονται είναι ασαφείς
ή πολύ γενικές. Η διαπίστωση αυτή ισχύει για όλα τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών που
µελετήθηκαν. Ωστόσο, ορισµένα προγράµµατα σπουδών περιείχαν περισσότερες πρακτικές
από ορισµένα άλλα. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει καµία πρακτική εφαρµογή των αρχών που
να σχετίζονται µε την πολιτισµική πολυµορφία στο NCAUT. Από την άλλη πλευρά, το Εθνικό
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών µε το µεγαλύτερο αριθµό πρακτικών δραστηριοτήτων ήταν
το κυπριακό. Όλες οι πρακτικές που αναφέρονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών, συνοψίζονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.
Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε καλύτερα τους πραγµατικούς µαθησιακούς στόχους και
αρχές που αναγράφονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, σε σχέση µε την
εκπαίδευση ως προς τη πολιτισµική πολυµορφία, παρουσιάζεται παρακάτω µια σύνθεση των
ευρηµάτων από τις χώρες που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα.
Το NCFRA φαίνεται να ενθαρρύνει έµµεσα τα παιδιά στην ανάπτυξη του αυτοσεβασµού τους,
του αλληλοσεβασµού, καθώς επίσης και του σεβασµού προς τους κανόνες της κοινωνίας και
του σχολείου. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιούνται διάφορα οµαδικά παιχνίδια,
προωθείται η εξάσκηση της συνεργασίας µε τον καταµερισµό εργασίας, ενώ τα παιδιά
µαθαίνουν να ακούν τις γνώµες των άλλων, προτού να εκφέρουν τις δικές τους. Επίσης,
τα παιδιά εκτίθενται και µαθαίνουν να αναγνωρίζουν την πολιτισµική ποικιλοµορφία,
δηµιουργώντας παράλληλα τα δικά τους έργα τέχνης µε τη χρήση διαφορετικών στυλ και
τεχνικών. Στη συνέχεια, τα παιδιά καλούνται να αναλύσουν την εργασία τους, αλλά και το
έργο των συµµαθητών τους. Περαιτέρω ευαισθητοποίηση για την πολιτισµική ποικιλοµορφία
µπορεί να επιτευχθεί µε την εισαγωγή της εθνικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς και των
αντικειµένων της καθηµερινότητας της οικογένειας του εκάστοτε παιδιού, ενώ
ενθαρρύνεται και η συνειδητοποίηση της γλωσσικής πληθώρας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν
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δραστηριότητες που να προωθούν τις διαφορετικές µητρικές γλώσσες. Αξίζει να επισηµανθεί
ότι µόνο µία δραστηριότητα στο NCFRA διατυπώνεται µε ένα σαφή τρόπο. Τα παιδιά
ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη της επίγνωσης της πολυµορφίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί
προωθούν διάφορες δραστηριότητες για να ξεπεραστούν τα όποια στερεότυπα µπορεί να
υπάρχουν. Κατά συνέπεια, προτείνονται δραστηριότητες που να επιτρέπουν στα παιδιά να
εκφράζουν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις, όπως για παράδειγµα, για το ίδιο
αντικείµενο. Επιπλέον, τα παιδιά εξετάζουν διάφορους πίνακες ζωγραφικής, εικόνες και
γραφικά από διαφορετικούς πολιτισµούς και αιώνες.
Όπως φαίνεται και στο NCITA, καµία από τις γενικές αρχές δεν ακολουθείται από
οποιαδήποτε πρακτική ως προς την πολιτισµική πολυµορφία. Υπάρχουν, όµως, πρακτικές
που ενθαρρύνουν την ποικιλοµορφία και σχετίζονται µε τα οµαδικά παιχνίδια, τα παιχνίδια
ρόλων και την καθοδηγούµενη οµαδική συζήτηση.. εξυπηρετούν τους µαθησιακούς στόχους
(Σώµα και κινήσεις, Ο εαυτός µου και οι άλλοι). Η πρακτική που ονοµάζεται οµαδικό παιχνίδι
δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε έµµεση ή άµεση επεξήγηση. Τα παιχνίδια ρόλων
προωθούνται, προκειµένου να διδάξουν στα παιδιά τους πρώτους κανόνες της κοινωνικής
ζωής και να τα βοηθήσουν στο να προβληµατιστούν σχετικά µε την έννοια και τις συνέπειες
των πράξεών τους, ανακαλύπτοντας διάφορες πολιτιστικές, θρησκευτικές και εθνικές
ποικιλοµορφίες. Το NCITA εκφράζει έµµεσα το γεγονός, ότι µέσα από τα παιχνίδια τα παιδιά
µπορούν να αναγνωρίσουν τους διαφορετικούς ρυθµούς των συνοµήλικων τους, και για να το
πράξουν, θα πρέπει να συµµετάσχουν σε καθοδηγούµενες οµαδικές συζητήσεις. Για την
επίτευξη του µαθησιακού στόχου σχετικού µε την ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας των
συναισθηµάτων τους, τα παιδιά µαθαίνουν έµµεσα να µοιράζονται τα συναισθήµατά τους µε
τους άλλους. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται διάφορες δραστηριότητες, που να επιτρέπουν
στα παιδιά να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά και να αναγνωρίζουν διαφορές και
οµοιότητες στις απόψεις των άλλων ατόµων, όπως µέσω των οµαδικών συζητήσεων. Παρά
το γεγονός ότι το NCITA αναφέρεται εµµέσως στην ανακάλυψη νέων πολιτισµών µέσα από
την εκµάθηση και τη γνώση διαφορετικών γλωσσών, εντούτοις καµία από τις δραστηριότητες
που προτείνονται δεν ενσαρκώνουν τον προβληµατισµό σχετικά µε τις διάφορες γλώσσες.
Στο NCESP, προωθείται ο στόχος «Μαθαίνουµε να ζούµε µαζί», µέσα από δραστηριότητες οι
οποίες στοχεύουν στη διδασκαλία σωστών τρόπων συµπεριφοράς στα παιδιά, ούτως ώστε
να µπορέσουν να συνυπάρχουν µε άλλους ανθρώπους, µε απώτερο στόχο την προσωπική
Το NCESP
τους αυτονοµία, κοινωνική συνύπαρξη µε άλλα άτοµα και τη συνεργασία.
αναφέρει ότι τα παιδιά µαθαίνουν να ζουν µαζί, µέσα σε µια πολυµορφική κοινωνία και να
λύνουν τα όποια προβλήµατα µπορεί να υπάρξουν, ειρηνικά. Επιπλέον, υπάρχει ρητή
διατύπωση ότι τα παιδιά διδάσκονται διάφορες κοινωνικές δεξιότητες, τη συνεργασία και τις
δηµοκρατικές αξίες, κατά τη διάρκεια διαφόρων συνελεύσεων, οµαδικών συζητήσεων,
πάρτι και σχολικών γιορτών. Τα σχολεία της Ισπανίας αναµένεται να διδάξουν στα παιδιά
πώς να αποκτήσουν µια θετική και µε σεβασµό στάση απέναντι στην ποικιλοµορφία και πώς
να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. Το NCESP δηλώνει εµµέσως ότι η πολιτισµική
πολυµορφία κρίνεται ως µια θετική αξία, αλλά και πως οι αξίες της κοινωνίας (όπως οι νόµοι
και τα έθιµα της χώρας) δεν µπορούν να τεθούν υπό αµφισβήτηση. Επιπρόσθετα, το NCESP
αναφέρεται
στις ξένες γλώσσες ως µέρος των θεµάτων πολιτισµικής πολυµορφίας,
δηλώνοντας ότι αν οι πρακτικές που εφαρµόζονται στο σχολείο περιλαµβάνουν οποιαδήποτε
ξένη γλώσσα, τότε κάτι τέτοιο θα πρέπει, επίσης, να ενσωµατωθεί και στις άλλες
δραστηριότητες. Αυτό σηµαίνει ότι αν στο σχολείο υπάρχουν µαθητές µε διαφορετικές
µητρικές γλώσσες, τότε θα πρέπει, για παράδειγµα, να ενσωµατωθούν οι γλώσσες αυτές σε
κάποιες από τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο. Εάν ένας εκπαιδευτικός
προτείνει ένα παιχνίδι, τότε θα πρέπει να προσπαθήσει να εξηγήσει τους κανόνες του
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παιχνιδιού σε όλες τις γλώσσες. Εντούτοις, δεν υπάρχει ειδικό Πρόγραµµα Σπουδών για την
εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας ως µέρος της προσχολικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, η
γενική αρχή που διέπει το NCESP «Μάθετε να ανακαλύπτετε
και να αναλαµβάνετε
πρωτοβουλίες», η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως πολύ σηµαντική για την ενίσχυση της
ικανότητας της πολιτισµικής ευαισθητοποίησης ως προς τη διαφορετικότητα, δεν
υποστηρίζεται από καµιά συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Οι περισσότερες δραστηριότητες που προτείνονται στο NCCYP πραγµατοποιούνται σε
οµάδες. Στην περίπτωση αυτή, η περιγραφή είναι πιο λεπτοµερής, αφού τονίζεται ότι τα
παιδιά παίζουν διάφορα οµαδικά παιχνίδια, που µέσα από τα οποία µαθαίνουν να
συνεργάζονται και να αναλαµβάνουν διάφορες εργασίες προκειµένου να κερδίσουν. Η
πρακτική αυτή προτείνεται ως ένας άµεσος τρόπος, µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν να
συνεργάζονται µε όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου κλπ. Μπορούν, επίσης, να υιοθετήσουν
διαφορετικούς ρόλους, σεβόµενοι πάντα τη γνώµη των άλλων. Εµµέσως, το NCCYP προωθεί
την αξία της δηµοκρατίας, ενώ γίνονται αναφορές και σε ορισµένα εισαγωγικά παιχνίδια:
«Λέω στα άλλα παιδιά πως µου αρέσει να περνώ τον ελεύθερο µου χρόνο», δηµιουργία
εξατοµικευµένου προφίλ/ χαρτοφυλακίου για το κάθε παιδί, σύγκριση τυχόν οµοιοτήτων ή
διαφορών µε τα άλλα παιδιά, συζήτηση ως προς τις προσευχές που κάνει το κάθε παιδί.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες προωθούν µε έµµεσο τρόπο την αναγνώριση και την αποδοχή
των διαφορετικών πρακτικών και συνηθειών που υιοθετούνται από άλλα παιδιά. Επίσης, στα
παιδιά προσχολικής ηλικίας γίνεται µια παρουσίαση των διαφόρων αντικειµένων που µπορεί
να χρησιµοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτισµούς, όπως διάφορα βιβλία σε ξένες
γλώσσες, παραµύθια από το εξωτερικό ή ακόµη κούκλες και µαριονέτες που
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές φυλές. Η συνειδητοποίηση της πολιτισµικής πολυµορφίας,
ενισχύεται πρακτικά µέσα από τη συνεργασία µε γονείς από ξένες χώρες, που έρχονται στο
σχολείο για να διαβάσουν στα παιδιά παραµύθια από τις χώρες τους ή να µαγειρέψουν τα
παραδοσιακά πιάτα της χώρας τους στην τάξη. Οι γενικές αρχές, όπως η κοινωνική
ταυτότητα, κοινωνική συνείδηση, αλλά και η συναισθηµατική ενδυνάµωση δεν υποστηρίζονται
άµεσα από καµία δραστηριότητα.
Πίνακας 1: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στη Γαλλία σε
σχέση µε την Πολιτισµική Ποικιλοµορφία
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Η δηµιουργία ενός
σχολείου, όπου τα παιδιά µαθαίνουν να ζούνε και
να εργάζονται µαζί. Δηµιουργία ενός σχολείου
που να προωθεί τον αυτο-σεβασµό, τον
αλληλοσεβασµό, αλλά και τον σεβασµό προς
τους κανόνες της κοινωνίας και του σχολείου.

Οµαδικά παιχνίδια, τα παιδιά µαθαίνουν να ακούν
προτού να µιλήσουν, συνεργασία.

Μαθησιακός Στόχος: Υιοθέτηση διαφορετικών
ρόλων

Συλλογικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδια και
ανάληψη διαφορετικών εργασιών.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Μαθησιακός στόχος: Υλοποίηση στόχων µέσω
µιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Οι µαθητές
µαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους,
τις εντυπώσεις τους και τις προθέσεις τους, ενώ
παράλληλα µαθαίνουν να αναλύουν τη δική τους
εργασία, αλλά και των άλλων.

Τα παιδιά παρουσιάζουν και εξηγούν τη δική τους
δουλειά, αλλά και αυτή των συµµαθητών τους. Ο
εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να συγκρίνουν τις
διάφορες απόψεις, να θέσουν ερωτήµατα, να
εκφράσουν τις επιλογές τους, να συνθέσουν τις
σκέψεις τους και να δικαιολογήσουν τα ενδιαφέροντά
τους.

Μαθησιακός Στόχος: Οι µαθητές τραγουδούν και
µαθαίνουν νέα τραγούδια, ανακαλύπτουν νέα
µουσικά όργανα , παράγουν ήχους µε το σώµα
τους και βελτιώνουν την ικανότητα του να ακούν.

Εισαγωγή διαφόρων έργων τέχνης ποικίλων στυλ,
πολιτισµών και αιώνων.

Μαθησιακός Στόχος: Εισαγωγή των µαθητών στα
πρώτα χρονικά και κοινωνικά αξιοθέατα, οι
µαθητές εµπεδώνουν την ιδέα του προσωρινού
και χρονολογικού.

Εισαγωγή των διαφόρων πατρογονικών και
αρχιτεκτονικών µνηµείων και αντικείµενων, που
χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή από τις
οικογένειες των παιδιών (που προέρχονται από ξένες
χώρες).

Πίνακας 2: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Ιταλία σε
σχέση µε τη Πολιτισµική Ποικιλοµορφία
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
σέβονται και να προσέχουν το δικό τους σώµα,
αλλά και των άλλων.

Οµαδικά Παιχνίδια

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αντιλαµβάνονται
τη δική τους ταυτότητα ερχόµενοι σε επαφή µε
πολιτιστικές, θρησκευτικές και εθνικές
ποικιλοµορφίες. Τα παιδιά µαθαίνουν τους
πρώτους κανόνες της κοινωνίας και
αντιλαµβάνονται τη σηµασία και τις συνέπειες
των πράξεών τους.

Παιχνίδια ρόλων

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
παίζουν µε ένα εποικοδοµητικό και δηµιουργικό
τρόπο µαζί µε τα άλλα παιδιά, ενώ µπορούν να
συζητήσουν και να αιτιολογήσουν τις απόψεις
τους µε άλλα παιδιά και ενήλικες.

Καθοδηγούµενες οµαδικές συζητήσεις

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν πώς να
εκφράζονται και πώς να επικοινωνούν τα
συναισθήµατά τους µε τους άλλους.

Οµαδικές συζητήσεις, στις οποίες οι µαθητές
µαθαίνουν να εκφέρουν τη γνώµη τους και να
συγκρίνουν τις οµοιότητες και τις διαφορές των δικών
τους γνωµών µε των άλλων παιδιών.
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Πίνακας 3: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Ισπανία σε
σχέση µε την Πολιτισµική Ποικιλοµορφία
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
συνυπάρχουν µέσα σε ένα ποικιλόµορφο
περιβάλλον, να προοδεύουν µαζί και να επιλύουν
τις οποιεσδήποτε διαφορές έχουν µε ειρηνικό
τρόπο.

Οι µαθητές συµπεριφέρονται, σύµφωνα µε τους
κανόνες αρµονικής συνύπαρξης, οι οποίοι οδηγούν
τόσο στην προσωπική αυτονοµία, όσο και στη σωστή
οµαδική συνεργασία και κοινωνική σύµπραξη.

Μαθησιακός Στόχος: Οι µαθητές µαθαίνουν την
αξία της δηµοκρατίας, την αίσθηση της αποδοχής
σε µια οµάδα, καθώς επίσης και το να νοιάζονται
για τους άλλους.

Οι συνελεύσεις αποτελούν την ιδανική λύση για την
εκµάθηση των δεξιοτήτων αυτών από τα παιδιά.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
αναπτύσσουν µια θετική στάση ως προς τις
διαφορετικές κουλτούρες και την αυξανόµενη
πολιτισµική ποικιλοµορφία.

Τα παιδιά εισάγονται στις διάφορες κουλτούρες µέσω
πάρτι και σχολικών γιορτών.

Πίνακας 4: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Κύπρο σε
σχέση µε την Πολιτισµική Ποικιλοµορφία
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Κοινωνική ανάπτυξη/
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των
παιδιών και της ικανότητας συνεργασίας µε άλλα
παιδιά σε διαφορετικά πλαίσια. Ανάπτυξη
σεβασµού για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των
µελών µιας οµάδας.

Συµµετοχή σε οµαδικά παιχνίδια. Εξερεύνηση
διαφόρων αντικειµένων και χώρου µε τα άλλα παιδιά.
Σεβασµός προς τους κανόνες και τις διαφορετικές
απόψεις που µπορεί να εκφέρουν τα άλλα µέλη της
οµάδας, κατά τη διάρκεια συλλογικών παιχνιδιών.

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Ηθική και Πνευµατική
Ανάπτυξη/Κατανόηση και σεβασµός της
διαφορετικότητας. Αναγνώριση του δικαιώµατος
της ισότητας και προώθηση της αποδοχής των
διαφορών.

Εισαγωγικά Παιχνίδια:
«Μοιράζοµαι µε τα άλλα παιδιά τι µου αρέσει να κάνω
στον ελεύθερό µου χρόνο», δηµιουργία
εξατοµικευµένων προφίλ για το κάθε παιδί και
σύγκριση µε τα προφίλ των άλλων παιδιών. Συζήτηση
για τον τρόπο µε τον οποίο προσεύχεται το κάθε
παιδί. Χρήση διαφόρων αντικειµένων από
διαφορετικές κουλτούρες (βιβλία σε άλλες γλώσσες,
κούκλες από διαφορετικές εθνικότητες).

Μαθησιακός Στόχος: Θετική στάση προς τη
µουσική. Τα παιδιά µαθαίνουν να υποστηρίζουν
τις δικές τους µουσικές προτιµήσεις αλλά και να
µην κοροϊδεύουν τις προτιµήσεις των άλλων
παιδιών

Οι µαθητές ακούν παραδοσιακά τραγούδια από την
Ινδία, χωρίς όµως να τα χλευάζουν, αλλά
προσπαθούν να κατανοήσουν τι είναι αυτό που τα
κάνει να διαφέρουν και να ξεχωρίζουν από τα
υπόλοιπα.

Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
σε θέµατα Πολιτισµού, Σώµατος, Φύλου και Υγείας

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!23

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO EN CHIPRE
Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
κατανοούν και να σέβονται τη διαφορετικότητα
των µελών µε τα οποία συνεργάζονται σε µια
οµάδα.

Τα παιδιά παίζουν διάφορα παιχνίδια στα οποία
κρίνεται αναγκαία τόσο η συνεργασία όσο και ο
καταµερισµός εργασίας, για να µπορέσουν να
κερδίσουν ή να προχωρήσουν.

Μαθησιακός Στόχος: Οι µαθητές µαθαίνουν να
αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν το λεξιλόγιο
που χρειάζονται για τις καθηµερινές τους ασχολίες
και ενδιαφέροντα. Προώθηση της γλωσσικής
ανάπτυξης και αναγνώριση των ξένων γλωσσών.

Θεατρικές Δραστηριότητες. Τραγούδια δράσης,
ανάγνωση παραµυθιών, χρήση εικόνων.

Μαθησιακός Στόχος: Οι µαθητές αποκτούν µια
θετική στάση απέναντι στην εκµάθηση ξένων
γλωσσών.

Παιχνίδια µε την µπάλα, το πανί, κίνησης, παντοµίµας
και τραγούδια δράσης.

Μαθησιακός Στόχος: Επίγνωση της ύπαρξης
ξένων γλωσσών. Οι µαθητές µαθαίνουν να
σέβονται, αλλά και να αποκτούν µια φυσική
περιέργεια ως προς τις άλλες γλώσσες.

Τραγούδια από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.
Προσκεκληµένοι από διάφορες χώρες. Οι µαθητές
από ξένες χώρες µαθαίνουν στα υπόλοιπα παιδιά
παραδοσιακά τραγούδια από τη χώρα τους.

Μαθησιακός Στόχος: Οι µαθητές µαθαίνουν να
απολαµβάνουν τους ήχους από άλλες γλώσσες.

Χρήση µαριονέτας µε χαρακτηριστικά από άλλες
χώρες. Συµµετοχή και των παιδιών από µειονότητες.

Μαθησιακός Στόχος: Οι µαθητές αντιλαµβάνονται
τις διαφορές και τις οµοιότητες ανάµεσα στη
καθηµερινότητα των ανθρώπων από διαφορετικές
κουλτούρες .

Ανάγνωση παραµυθιών από άλλες χώρες.
Παρουσίαση παρασκευής παραδοσιακών φαγητών
άλλων χωρών.

4.2 Σώµα
Το θέµα του σώµατος καλύπτεται από την πλειοψηφία των γενικών θεµελιωδών αρχών της
προσχολικής εκπαίδευσης, που εφαρµόζονται στις χώρες που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα.
Σε γενικές γραµµές, τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν το δικό τους σώµα, αλλά και
των άλλων. Έτσι, το σώµα εµπλέκεται σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες που προτείνονται
στα αναλυτικά προγράµµατα. Ειδικότερα, τα διάφορα παιχνίδια, αθλήµατα, σωµατικές
ασκήσεις και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που προτείνονται, σχετίζονται µε το θέµα του
ανθρώπινου σώµατος και τα µέρη του. Η προσχολική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα Εθνικά
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών που εξετάστηκαν, επικεντρώνεται έµµεσα στον
συντονισµό των κινήσεων των παιδιών, την ικανότητα να ελέγχουν το σώµα τους και να
ενεργούν αυτόνοµα. Στην προσχολική εκπαίδευση, το ανθρώπινο σώµα παρουσιάζεται στα
παιδιά µέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σύµφωνα µε όλα τα Εθνικά Αναλυτικά
Προγράµµατα Σπουδών , το σώµα γίνεται αντιληπτό ως µια φυσική οντότητα ενώ η έκφραση
των συναισθηµάτων γίνεται µέσω της κίνησης. Παράλληλα, στα αναλυτικά προγράµµατα
τονίζεται επίσης και η σηµασία της καλής κατάστασης της υγείας.
4.2.1 Γενικές θεµελιώδεις αρχές
Το Αυστριακό NCAUT εµµένει ρητά στην ολότητα (holism) στη µάθηση, αφού εσωκλείει τη
χρήση όλων των αισθήσεων, του σώµατος και του µυαλού στη διαδικασία της µάθησης,
ενώ τονίζει τη σηµασία της µοναδικότητας, τις οµοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στα
ανθρώπινα σώµατα και στους διαφορετικούς πολιτισµούς, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
Ωστόσο, στο NCAUT δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής πρακτική εξάσκηση που να
προωθεί την εξατοµίκευση του σώµατος, τη διαφοροποίηση και άλλες γενικές αρχές. Τα
παιδιά πρέπει να µάθουν να είναι αυτόνοµα, υπεύθυνα για τον εαυτό τους και να
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αποκτήσουν επίγνωση της δύναµης και των δυνατοτήτων τους˙ παρ’ όλα αυτά, το
Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Αυστρίας δεν φαίνεται να προσδιορίζει καµία
πρακτική εφαρµογή για το σκοπό αυτό.
Επιπλέον, το NCFRA ασχολείται έµµεσα µε τον σεβασµό για το ρυθµό σώµατος που έχει το
κάθε παιδί και φαίνεται να εφαρµόζει την αρχή αυτή στην πράξη, µε δραστηριότητες που να
περιλαµβάνουν εναλλασσόµενες στιγµές έντονης συγκέντρωσης και χαλάρωσης.
Όπως και στις άλλες χώρες, έτσι και στο NCITA τονίζεται η σηµασία της ταυτότητας και της
αυτόνοµης ανάπτυξης. Ως προς την πράξη, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους µαθητές µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε τη λήψη κατάλληλων οργανωτικών στρατηγικών και
διαφοροποιηµένη διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό, το σχολείο χρησιµοποιεί άτοµα
συγκεκριµένων δεξιοτήτων (όπως δάσκαλοι υποστήριξης και άλλους επαγγελµατίες).
Στο NCCYP, το ζήτηµα της καταγωγής ή το φύλο του παιδιού, συνδέεται έµµεσα µε θέµατα
του σώµατος, αφού το σώµα γίνεται αντιληπτό ως µέρος της ατοµικής και κοινωνικής
ταυτότητας. Επιπλέον, τα παιδιά µαθαίνουν µε άµεσο τρόπο να αναγνωρίζουν τα µέρη του
σώµατος και τα διάφορα συναισθήµατα που εκφράζονται µέσα από το πρόσωπο, όπως τη
χαρά και τη λύπη, ενώ µαθαίνουν να παρατηρούν τις αλλαγές που γίνονται στο πρόσωπο, το
σώµα και τη φωνή.
4.2.2 Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσµατα
Άµεση αναφορά για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, της σωµατικής
δραστηριότητας, της κίνησης και των άλλων δεξιοτήτων που σχετίζονται µε το σώµα,
γίνεται σε όλα τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, ενώ προτείνονται και διάφορες
δραστηριότητες όπως παιχνίδια, αθλητικές και άλλες σωµατικές ή καλλιτεχνικές
δραστηριότητες που χρειάζονται τη συµµετοχή του σώµατος. Το NCAUT προωθεί την
ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς το σώµα και την υγεία τους, ενώ προωθεί και τη
σωµατική δραστηριότητα˙ εντούτοις, η µοναδική δραστηριότητα που προτείνεται από το
αναλυτικό αυτό πρόγραµµα για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, είναι το παιχνίδι
αντίληψης. Μέσα από το NCAUT, εκφράζεται άµεσα η άποψη ότι τα παιδιά µαθαίνουν να
αντιµετωπίζουν το άγχος, τις συναισθηµατικές διαταραχές και κρίσεις, αλλά και την
επιθετικότητα, µέσα από διάφορες σωµατικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, η
χαλάρωση θεωρείται ως πολύ σηµαντική στη βελτίωση της αντίληψης του σώµατος και της
ευεξίας του ατόµου. Μέσω της αρχής της ολότητας στη µάθηση, τα παιδιά µαθαίνουν να
νιώθουν και να αντιλαµβάνονται το σώµα τους, κάτι που τα βοηθά, όταν έρχονται σε
σύγκρουση είτε µε τον εαυτό τους, είτε µε τους άλλους, αφού µαθαίνουν να ακούν τον κτύπο
της καρδιάς τους και να εστιάζουν στην αναπνοή τους. Τα παιδιά εξοικειώνονται µε το
ανθρώπινο σώµα, παρατηρώντας το πρόσωπό ή το σώµα τους στον καθρέφτη.
Οι αναφορές στο NCFRA είναι πιο συγκεκριµένες, ενώ δίνονται και πολλά παραδείγµατα
πρακτικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά αναµένεται να συνειδητοποιήσουν τις έννοιες του
χρόνου και του χώρου µέσα από τις κινήσεις του σώµατος. Η πρακτική αυτή θεωρείται ως
ένας από τους στόχους µάθησης, ο οποίος εµπίπτει στον τοµέα µάθησης «παγκόσµια
εξερεύνηση». Επίσης, λαµβάνεται υπόψη και εκφράζεται µε σαφείς όρους, η ανισότητα στις
κινητικές δεξιότητες,
που προκαλείται λόγω των διαφορών στο πλαίσιο της
κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµοστούν στο νέο
περιβάλλον και να πειραµατιστούν µε άγνωστες κινήσεις, όπως η αναρρίχηση και το να
κρέµονται ακόµη και ανάποδα. Το NCFRA αναφέρεται, επίσης, (χωρίς όµως να δίνονται
περαιτέρω διευκρινήσεις), στην ανάγκη επαφής των παιδιών µε το σώµα των άλλων παιδιών
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µέσω των διαφόρων παιχνιδιών, µε σκοπό να µάθουν να σέβονται ο ένας τον άλλο.
Επιπλέον, αναφέρεται πως, κατά τη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας, διεγείρονται η
δηµιουργικότητα και ο αυτοσχεδιασµός του παιδιού. Στην πράξη, ο δάσκαλος µπορεί να
χρησιµοποιήσει κάποιο είδους µουσικής ή ακόµη και την ησυχία, για να ενθαρρύνει τα παιδιά
να επικεντρωθούν στον εαυτό τους και στους άλλους.
Παροµοίως, το NCITA στοχεύει στη βελτίωση της αντίληψης του σώµατος, κάτι το οποίο
αποτελεί ένα από τους στόχους µάθησης που εµπίπτει στον τοµέα µάθησης «Σώµα και
Κίνηση». Τα παιδιά µαθαίνουν να αντιλαµβάνονται το σώµα τους, καθώς και αυτό των άλλων
παιδιών, µέσω παιχνιδιών µε µπάλες, σχοινιά, στεφάνια κ.λπ. Το NCITA προωθεί ακόµη την
ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τις σεξουαλικές διαφορές. Τα παιδιά θα πρέπει να
είναι σε θέση να αναφέρουν τα µέρη του σώµατος, καθώς και να εντοπίσουν διαφορές
ανάµεσα στα δύο φύλα. Το NCITA θέτει ως µαθησιακό στόχο, την επίγνωση των σεξουαλικών
και αναπτυξιακών διαφορών. Για την επίτευξη αυτών των µαθησιακών στόχων, προτείνονται
διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως το βάψιµο διαφόρων µερών του σώµατος.
Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες ιταλικές εθνικές κατευθυντήριες γραµµές, µια τέτοια
δραστηριότητα µπορεί, επίσης, να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του παιδιού για το ίδιο του
το σώµα και να συµβάλει στην ενίσχυση της ατοµικής του ταυτότητας.
Τόσο στο NCFRA, στο NCITA όσο και στο NCESP, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες, οι
οποίες αναφέρονται στο σώµα και είναι αφοσιωµένες στο περιβάλλον και στον κόσµο που
µας περιβάλλει. Το ανθρώπινο σώµα, αλλά και τα υπόλοιπα πλάσµατα του κόσµου,
αποτελούν µέρος του περιβάλλοντα χώρου και έτσι µπορούν να εξεταστούν. Στο NCESP
γίνεται µια έµµεση αναφορά της υψηλότερης αξίας που δίδεται στη λογική σκέψη, κατά τη
διάρκεια των προαναφερθείσων δραστηριοτήτων, παρά στη διαίσθηση. Για να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο, τα παιδιά µαθαίνουν να συγκρίνουν, να κατηγοριοποιούν, να ορίζουν, να µετρούν, να
µεταλλάσσονται, να περιγράφουν, αλλά και να επαληθεύουν κάποια γεγονότα, ενώ
ενθαρρύνονται να πειραµατίζονται φυσικά µε το περιβάλλον.
Όλα τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών εκφράζουν µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο τη
σηµασία της µη-λεκτικής επικοινωνίας ή της γλώσσας του σώµατος. Ωστόσο, µόνο ορισµένες
πρακτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν την ικανότητα των παιδιών να χρησιµοποιούν
ή να αναγνωρίζουν αυτού του είδους την επικοινωνία, φαίνεται να προτείνονται. Στο NCAUT,
οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στα παιδιά µια σειρά από κάρτες που απεικονίζουν διάφορα
συναισθήµατα ή εικόνες που να αντικατοπτρίζουν τα συναισθήµατα των παιδιών τη
συγκεκριµένη ηµέρα. Αυτή η δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά να εκφραστούν ως προς τα
συναισθήµατά τους, τα αισθήµατά τους, αλλά και τις διαθέσεις τους, χρησιµοποιώντας σε
αυτή την περίπτωση το σώµα, και ιδιαίτερα το πρόσωπό τους. Επιπλέον, στο NCCYP,
λαµβάνονται υπόψη και τα συναισθήµατα των ζώων. Στο NCITA, τα παιδιά µαθαίνουν πώς να
εκφράζονται µέσα από το σώµα τους. Για να γίνει αυτό, συµµετέχουν σε διάφορες ελεύθερες
δραστηριότητες (είτε ατοµικά είτε οµαδικά), όπως για παράδειγµα χορεύουν ή αλληλεπιδρούν
µεταξύ τους. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καµία πρακτική που να είναι αφιερωµένη στην
ανάπτυξη της γλώσσας του σώµατος ή της µη- λεκτικής επικοινωνίας στο NCFRA αλλά και
στο NCESP.
Περαιτέρω πρακτική εφαρµογή των διαφόρων τοµέων µάθησης είναι εµφανής στο NCCYP.
Τα παιδιά, προκειµένου να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες και τις γνώσεις τους ως
προς τα µέρη του σώµατος, αλλά και ως προς το ίδιο το σώµα, παίζουν παιχνίδια όπως ο
"κρυµµένος θησαυρός", παιχνίδια µε µπάλα, διαβάζουν, τραγουδούν, ζωγραφίζουν,
σχεδιάζουν, κλπ. Τα παιδιά παρατηρούν επίσης το σώµα τους (π.χ. ύψος) και στη συνέχεια
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σχεδιάζουν σχεδιαγράµµατα στα οποία συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά τους µε αυτά των
άλλων παιδιών. Επίσης, το NCCYP προωθεί την ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων
µέσω της χρήσης ψαλιδιών, κατά τη δηµιουργία δικών τους έργων τέχνης ή και τη χρήση
άλλων αντικειµένων όπως µπάλες, στεφάνια, σχοινάκια κλπ, κατά τη διάρκεια παιχνιδιών
(π.χ. προσποιούνται ότι είναι άλογα, βατράχια, µικρά σκάφη, µικρά βαρέλια κ.λπ.). Επιπλέον,
τα παιδιά, µέσω του δοµηµένου παιχνιδιού, µαθαίνουν να δηµιουργούν το ανθρώπινο σώµα,
µαθαίνοντας έτσι για τα µέρη του σώµατος, τις ανθρώπινες ανάγκες, τις αισθήσεις και το
περιβάλλον.
Πίνακας 5: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Αυστρία σε
σχέση µε το ανθρώπινο σώµα
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Ολότητα (Holism) στη
µάθηση µέσω των αισθήσεων. Τα παιδιά
µαθαίνουν µέσω του σώµατός τους. Η γνώση
αποκτιέται µε τη διαδικασία της ολότητας στην
οποία συµµετέχουν τόσο µε το σώµα τους όσο και
µε το πνεύµα τους.

Τα παιδιά ακούν τον κτύπο της καρδιάς, νιώθουν την
ανάσα και παίζουν διάφορα παιχνίδια όπως το
Ψήσιµο της πίτσας, Μπαλάκι του τένις κτλ.
Παρακολουθούν το πρόσωπό τους στον καθρέπτη,
σχεδιάζουν το περίγραµµα του σώµατος τους κτλ.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αντιλαµβάνονται
τα δικά τους συναισθήµατα, ενώ µαθαίνουν να
εκφράζουν, να διοχετεύουν και να αντιµετωπίζουν
τα συναισθήµατα που µπορεί να τους προκαλούν
άγχος, µε ένα δηµιουργικό και εποικοδοµητικό
τρόπο. Τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα της
συµπόνιας, ενώ µαθαίνουν να δηµιουργούν
δεσµούς µεταξύ τους.

Θεµατικά παιχνίδια: παρουσίαση διαφόρων εικόνων,
που να απεικονίζουν τα συναισθήµατα των παιδιών
την παρούσα ηµέρα. Τα παιδιά µαθαίνουν να
εκφράζουν τα συναισθήµατά τους.

Μαθησιακός Στόχος: Γλωσσική ικανότητα. Η
γλώσσα είναι το πιο σηµαντικό µέσο
επικοινωνίας µε κάποιον άλλον άνθρωπο. Η
γλώσσα είναι αναγκαία, αφού βοηθά τα παιδιά να
εκφράσουν τα συναισθήµατά τους λεκτικά και να
κατανοήσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους
άλλους.

Συζήτηση µε τα παιδιά στον πρωινό κύκλο, ανάγνωση
βιβλίων µε εικόνες, αφήγηση ιστοριών.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν για το
σώµα. Τα παιδιά αποκτούν γνώσεις για το δικό
τους σώµα και τα συναισθήµατά τους µέσω
διαφόρων µορφών αντιλήψεων.

Τα παιδιά παίζουν διάφορα παιχνίδια αντιλήψεων.
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Πίνακας 6: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στη Γαλλία σε
σχέση µε το ανθρώπινο σώµα
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Μαθησιακός στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
κινούνται στο χώρο, σε σχέση µε το χρόνο και τα
διάφορα αντικείµενα που βρίσκονται εκεί.

Τα παιδιά εκφράζονται µέσω του σώµατός τους, 30/45
λεπτά φυσικής καθηµερινής δραστηριότητας.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
προσαρµόζονται στο νέο περιβάλλον και να
συνεργάζονται µε καινούρια άτοµα. Τα παιδιά
µαθαίνουν νέες κινήσεις.

Αναρρίχηση,κρέµονται ανάποδα.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
επικοινωνούν µε άλλα άτοµα και να
προσαρµόζουν τις κινήσεις τους, ούτως ώστε να
µπορέσουν να εκφραστούν δηµιουργικά. Τα
παιδιά µαθαίνουν να αυτοσχεδιάζουν και να
δηµιουργούν, χρησιµοποιώντας το σώµα τους.

Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν µουσική ή ακόµη και
την ησυχία, για να ενθαρρύνουν τα παιδιά να
επικεντρωθούν στον εαυτό τους ή και σε άλλα άτοµα.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά υιοθετούν
διαφορετικούς ρόλους και µαθαίνουν να σέβονται
τους άλλους.

Παιχνίδια

Μαθησιακός Στόχος: Τέχνη, πλαστική και οπτική
παραγωγή. Ανάπτυξη του συντονισµού χεριούµατιού των παιδιών και των χειρωνακτικών
δεξιοτήτων.

Γραφικές Δραστηριότητες όπως «Οργάνωση της
τάξης. Ποιες πρακτικές µπορούν να
χρησιµοποιηθούν;»

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν τους
ήχους του σύµπαντος, να τραγουδούν και να
ανακαλύπτουν τους ήχους που παράγει το
ανθρώπινο σώµα, βελτιώνοντας έτσι την ακοή
τους. Τα παιδιά µέσω της χρήσης µουσικών
οργάνων και κρουστών, έχουν τη χαρά να
ανακαλύπτουν διάφορους ήχους από
διαφορετικές πηγές, ενώ παράλληλα
αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες.

Δραστηριότητες µε τη χρήση κρουστών µουσικών
οργάνων.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν τους
ήχους του σύµπαντος, να τραγουδούν και να
ανακαλύπτουν τους ήχους που παράγει το
ανθρώπινο σώµα, βελτιώνοντας έτσι την ακοή
τους. Τα παιδιά µέσω της χρήσης µουσικών
οργάνων και κρουστών, έχουν τη χαρά να
ανακαλύπτουν διάφορους ήχους από
διαφορετικές πηγές, ενώ παράλληλα
αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες.

Χορός, τσίρκο, παντοµίµα, θέατρο, κουκλοθέατρο κτλ.

Μαθησιακός Στόχος: Τέχνες του θεάµατος. Τα
παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το σώµα και
το πνεύµα τους, βιώνουν καινούρια συναισθήµατα
και αισθήσεις, ενώ διαφοροποιούν τους τρόπους
µε τους οποίους συνήθιζαν να κινούνται. Τα
παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το σώµα
τους, µε τρόπο που να διαφέρει από αυτόν που το
χρησιµοποιούσαν µέχρι τώρα στην
καθηµερινότητά τους.

Τα παιδιά αποκτούν εµπειρία ως προς τα διάφορα
αξιοθέατα. Τα παιδιά παρατηρούν τη στάση του
σώµατος και τη µετατόπιση των άλλων ατόµων.

Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
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Πίνακας 7: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Ιταλία σε
σχέση µε το ανθρώπινο σώµα
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Τα παιδιά
αναπτύσσουν την ταυτότητα, την αυτονοµία και
τις ικανότητές τους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους µαθητές που
αντιµετωπίζουν αναπηρίες ή ειδικές παιδαγωγικές
ανάγκες, προσαρµόζοντας τη διδασκαλία και τις
οργανωτικές στρατηγικές. Το σχολείο εδώ θα πρέπει
να εργοδοτήσει άτοµα µε συγκεκριµένες ικανότητες
(δάσκαλους υποστήριξης και άλλους επαγγελµατίες).

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά βελτιώνουν την
αντίληψη που είχαν µέχρι τώρα για το ανθρώπινο
σώµα. Μαθαίνουν επίσης να εστιάζουν στο δικό
τους σώµα, αλλά και των άλλων, ενώ
καταλαβαίνουν τη χρήση κάποιων αντικειµένων
σε σχέση µε το ανθρώπινο σώµα.

Παιχνίδια µε τη χρήση µπάλας, σχοινιών, στεφανιών
κ.α.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αντιλαµβάνονται
τις σεξουαλικές και αναπτυξιακές τους διαφορές.
Τα παιδιά µαθαίνουν τα µέρη του ανθρώπινου
σώµατος, καθώς και τις διαφορές που υπάρχουν
ανάµεσα στα δύο φύλα.

Ζωγραφική των διαφόρων µερών του ανθρώπινου
σώµατος µε µαρκαδόρους, παστέλ και χρωµατιστά
µολύβια.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
αλληλεπιδρούν µε άλλα άτοµα µέσω παιχνιδιών
που χρησιµοποιούν το σώµα, τη µουσική και το
χορό, εκφράζοντας έτσι τα συναισθήµατά τους. Τα
παιδιά µαθαίνουν να εκφράζονται και να
αλληλεπιδρούν µέσω του σώµατος.

Ελεύθερες ατοµικές ή οµαδικές δραστηριότητες.

Πίνακας 8: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Ισπανία σε
σχέση µε το ανθρώπινο σώµα
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Γενική Θεµελιώδης αρχή: Τα παιδιά µαθαίνουν να
ζουν µαζί. Μέσω του παιχνιδιού, αναπτύσσουν
και πειραµατίζονται µε τις κινητικές τους
δεξιότητες.

Παιχνίδι µε συµβολισµούς, εξερεύνησης, κατασκευής,
συλλογικά παιχνίδια και παιχνίδια εφεύρεσης.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
υπάρχουν και να συµπεριφέρονται αυτόνοµα. Τα
παιδιά παρατηρούν τις διαφορετικές αισθήσεις
που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες,
αλλά και µέσα από το ίδιο τους το σώµα.

Τα παιδιά, µέσω του παιχνιδιού και της κίνησης,
µαθαίνουν να εξερευνούν και να επικοινωνούν.

Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Μαθησιακός Στόχος: Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης
των παιδιών, κάνοντάς τα να νιώσουν µοναδικά
και σηµαντικά. Τα παιδιά µαθαίνουν κάποιες
συµπεριφορές, οι οποίες τα βοηθούν στο να
νιώσουν ευεξία και ασφάλεια.

Τα παιδιά µαθαίνουν να πλένουν τα χέρια τους, να
τρώνε, να ντύνονται και να κάθονται σε κύκλο µόνα
τους.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
ερευνούν και να ερµηνεύουν το περιβάλλον τους.

Τα παιδιά συγκρίνουν, κατηγοριοποιούν, ορίζουν,
µετρούν, περιγράφουν και υπολογίζουν διάφορους
ισχυρισµούς.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν
εξερευνώντας και θέτοντας ερωτήµατα.

Εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος, πειράµατα
µε βάση το ανθρώπινο σώµα.

Πίνακας 9: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Κύπρο
σχέση µε το ανθρώπινο σώµα

σε

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Ηθική και πνευµατική
ανάπτυξη. Τα παιδιά µαθαίνουν να σέβονται τη
διαφορετικότητα, ενώ αναγνωρίζουν το δικαίωµα
της ισότητας και της αποδοχής της
διαφορετικότητας.

Δραστηριότητες ανταλλαγής και δραστηριότητες που
να βασίζονται στην περιγραφή των ανθρώπων όπως
π.χ. το Μάντεψε Ποιος (Μάντεψε ποιος έχει καστανά
µαλλιά κτλ).

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Τα παιδιά ενισχύονται
συναισθηµατικά και αναγνωρίζουν τα διάφορα
συναισθήµατα.

Παρουσίαση διαφόρων εικόνων που απεικονίζουν
τόσο κάποια ανθρώπινα συναισθήµατα, όσο και
κάποια συναισθήµατα ζώων. Τα παιδιά απαντούν σε
ερωτήσεις όπως «Πώς νιώθω εγώ τώρα; Ο φίλος µου
είναι χαρούµενος ή λυπηµένος; Πώς µπορούµε να
αλλάξουµε αυτό που νιώθουµε;»

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αναπτύσσουν τις
κινητικές τους δεξιότητες και το συντονισµό
χεριού-µατιού, ενώ αναγνωρίζουν και ονοµάζουν
τα διάφορα µέρη τους σώµατος.

Παιχνίδια (κρυµµένος θησαυρός, καλαθόσφαιρα,
αντισφαίριση, ακολουθούν οδηγίες κτλ), τραγούδια,
ζωγραφική, ανάγνωση ιστοριών, φυσικές
δραστηριότητες.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά κατανοούν τις
διαφορετικές έννοιες

Δηµιουργία σχεδιαγραµµάτων και σύγκριση του
σώµατος των παιδιών (ύψος και άλλα φυσικά
χαρακτηριστικά).

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά εξοικειώνονται µε
τις διαφορετικές µορφές τέχνης, ενώ
αναπτύσσουν τις λεπτές κινητικές τους
δεξιότητες, χρησιµοποιώντας ψαλίδια, πινέλα κτλ.

Παιχνίδι ζωγραφικής (π.χ. χρησιµοποιούν µόνο τα
δάκτυλά τους, για να ζωγραφίσουν ή ζωγραφίζουν
ενώ χορεύουν και πηδούν) .

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αναπτύσσουν τις
κινητικές τους δεξιότητες, καθώς επίσης και την
ταχύτητα και την κατεύθυνση των µέχρι τώρα
κινητικών τους δεξιοτήτων (κίνηση, ισορροπία,
ρίξιµο, πηδηµατάκια, κτλ.).

Τα παιδιά παίζουν διάφορα αστεία παιχνίδια
χρησιµοποιώντας το σώµα τους (π.χ. προσποιούνται
ότι είναι άλογα, βατράχια, µικρά πλοία, βαρέλια κτλ.) ή
χρησιµοποιώντας αντικείµενα όπως µπάλες,
στεφάνια, σχοινάκια κτλ. Τα παιδιά παίζουν ατοµικά,
σε ζευγάρια ή σε οµάδες.

Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
χρησιµοποιούν την κριτική και δηµιουργική τους
σκέψη στις φυσικές δραστηριότητες. Τα παιδιά
αναγνωρίζουν και επιλέγουν διαφορετικές
κινήσεις µετά από τη δική τους κριτική σκέψη,
βρίσκουν λύσεις σε διάφορα κινητικά
προβλήµατα, εξερευνούν το χώρο τους, αλλά και
τα διαθέσιµα υλικά, χρησιµοποιώντας
διαφορετικές κινήσεις.

Τα παιδιά προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς
τρόπους να ξεπεράσουν ένα εµπόδιο. Κυνήγι
χαµένου θησαυρού.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά συµµετέχουν σε
διάφορες ασκήσεις γραφής και ανάγνωσης.

Τα παιδιά σχεδιάζουν αφίσες, προσκλήσεις, καρτ
ποστάλ κτλ.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αναπτύσσουν
δεξιότητες µέσω µιας επιστηµονικής µεθόδου.
Χρησιµοποιούν τις πέντε τους αισθήσεις, για να
εξερευνήσουν τον περιβάλλοντα χώρο.

Τα παιδιά παρατηρούν τα δικά τους φυτά και
καταγράφουν το τι τους συµβαίνει. Πειραµατίζονται µε
διαφορετικά υλικά και αναλύουν το πείραµα.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν και
εξηγούν τις διάφορες έννοιες που σχετίζονται µε
τα φυσικά φαινόµενα. Τα παιδιά αναγνωρίζουν το
ανθρώπινο σώµα και τα µέρη του, ενώ
αντιλαµβάνονται τις ανθρώπινες ανάγκες, καθώς
και τον συσχετισµό ανάµεσα στις αισθήσεις και το
περιβάλλον.

Τα παιδιά παίζουν δοµηµένα παιχνίδια και
δηµιουργούν το ανθρώπινο σώµα.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά µαθαίνουν να
αναγνωρίζουν το λεξιλόγιο που σχετίζεται µε την
καθηµερινή τους ζωή και τα ενδιαφέροντά τους,
καθώς επίσης και µε το ανθρώπινο σώµα.

Παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων

4.3 Υγεία
Σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης, το θέµα της
υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το θέµα του ανθρωπίνου σώµατος. Εντούτοις, δεν
δίδεται η ίδια προσοχή στο θέµα της αγωγής υγείας σε σχέση µε το ανθρώπινο σώµα. Τα
περισσότερα προγράµµατα αναλυτικών σπουδών που εξετάστηκαν, καλύπτουν τα πιο κάτω
θέµατα σχετικά µε την υγεία: υγιεινός τρόπος ζωής και διατροφής, υγιεινή του σώµατος,
φυσική δραστηριότητα, αναπηρίες και ασφάλεια.
4.3.1 Γενικές Θεµελιώδες Αρχές
Το NCAUT, υιοθετεί µια ολιστική προσέγγιση (holistic approach) για το θέµα της υγείας,
αφού τονίζει τη σηµασία της αρµονικής συνύπαρξης µεταξύ της φυσικής, της ψυχικής
και της κοινωνικής υγείας. Εντούτοις, η προσέγγιση αυτή δεν ακολουθείται και από τις
ανάλογες πρακτικές εφαρµογές. Σύµφωνα µε την αρχή της ολότητας στη µάθηση, οι µαθητές
αναµένεται να µάθουν µέσω των αισθήσεων τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί συζητούν θέµατα
που να σχετίζονται µε το υγιεινό φαγητό, ενώ παράλληλα τα παιδιά φτιάχνουν µια
φρουτοσαλάτα και γεύονται τα διάφορα φρούτα και λαχανικά. Μια από τις αρχές που διέπουν
το NCFRA, είναι αυτή της προσωπικής υγιεινής. Το σχολείο προσαρµόζεται στις ανάγκες των
µικρών παιδιών και υποστηρίζει τη συνοδεία τους για θέµατα προσωπικής υγιεινής.
Παρόµοια αρχή εκφράζεται και στο NCCYP.
Τόσο το NCFRA όσο και το NCITA λαµβάνουν έµµεσα υπόψη τους τις διάφορες αναπηρίες
που µπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά. Τα παιδιά µε διάφορες ειδικές ανάγκες φαίνεται
Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
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να ενσωµατώνονται στα σχολεία της Γαλλίας µε σκοπό τη δηµιουργία µιας θετικής αντίληψης
προς τη διαφορετικότητα. Το NCITA αναφέρεται στις διάφορες αναπηρίες σε σχέση µε τις
ψηφιακές ικανότητες και την ευκαιρία χρήσης των νέων µέσων. Επίσης, όπως άµεσα
αναφέρεται, τόσο η διαφορετικότητα όσο και η αναπηρία, αλλά και τα όποια µειονεκτήµατα
που µπορεί να υπάρχουν, αποτελούν σηµαντικό µέρος ενδιαφέροντος και ανησυχίας, αφού
αντανακλούν τις προκλήσεις του να είσαι διαφορετικός στη χώρα.
Το NCESP δεν αναφέρεται ούτε έµµεσα αλλά ούτε και άµεσα σε αρχές, τοµείς µάθησης και
πρακτικές που να έχουν σχέση µε την υγεία. Το NCCYP δεν αναφέρεται καθόλου σε θέµατα
υγείας που να διέπουν τις γενικές θεµελιώδεις αρχές.
4.3.2 Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσµατα και Πρακτικές Εφαρµογές
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας µαθαίνουν πώς να
προσέχουν την προσωπική τους υγιεινή, να προβαίνουν σε φυσικές δραστηριότητες,
αλλά και να τρώνε υγιεινά.
Το NCAUT αναφέρεται άµεσα στη σηµασία της φυσικής δραστηριότητας, αλλά όχι της
προσωπικής υγιεινής. Οι τοµείς µάθησης, όπως αναφέρονται στο NCAUT, στοχεύουν στην
προώθηση της γνώσης ως προς την περιπλοκότητα σε θέµατα υγείας, αφού περιλαµβάνει
ανάµεσα σε άλλα τη ψυχολογική και σωµατική υγεία που βοηθούν τα παιδιά στην εκπαίδευσή
τους και στην ευεξία τους. Σύµφωνα µε το NCFRA, τα παιδιά µαθαίνουν για τη βασική
προσωπική υγιεινή, αλλά και για τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Το NCITA υποστηρίζει,
επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι µαθητές µαθαίνουν να ακολουθούν κάποιους κανόνες
προστασίας της υγείας τους, αλλά και της ασφάλειάς τους. Παρόλα αυτά, κανένας
µαθησιακός στόχος δεν φαίνεται να υποστηρίζεται και από την απαραίτητη πρακτική
εφαρµογή.
Το NCCYP εκτός από την προσωπική υγιεινή, υποστηρίζει παράλληλα τη σηµασία της
φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής. Οι πρακτικές εφαρµογές δίνουν έµφαση
κυρίως στη δηµιουργική εργασία. Τα παιδιά παίζουν διάφορα παιχνίδια, δηµιουργούν τις δικές
τους αφίσες µέσα από τις οποίες εκφράζεται η σηµασία της φυσικής δραστηριότητας, αλλά
και απεικονίζουν τον ρυθµό της καρδιάς τους πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της φυσικής
άσκησης µε τη χρήση µικρών καρδιών. Τα παιδιά υιοθετούν διάφορες συµπεριφορές σωστής
υγιεινής και προσωπικής ασφάλειας, µέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως µέσω
παιχνιδιών (ανακαλύπτουν τις διαφορετικές γεύσεις που συναντούν σε φαγητά), ανάγνωσης
ιστοριών, παιχνιδιών ρόλων και προετοιµασίας φαγητών. Για την ενίσχυση της κοινωνικής και
πολιτικής γνώσης σε σχέση µε την καλή υγεία, τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν το πώς
η κοινωνία µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ανθρώπους. Για το σκοπό αυτό, τα
παιδιά ενθαρρύνονται να αναλύσουν κάποιες τηλεοπτικές διαφηµίσεις και να αναγνωρίσουν
κάποια ανθυγιεινά προϊόντα (όπως διαφηµίσεις για γλυκά, που µεταδίδονται κατά τη διάρκεια
των τηλεοπτικών παιδικών προγραµµάτων). Επιπλέον, τα παιδιά µαθαίνουν να επικοινωνούν
και να µιλούν για την κοινωνική υγεία. Διαβάζουν παραµύθια και δηµιουργούν τις δικές τους
ιστορίες, τις οποίες τις διαβάζουν και στα άλλα παιδιά µε τη χρήση διαφόρων σκηνικών. Οι
µαθητές εκφράζονται, χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, ένα κουκλόσπιτο, υιοθετώντας
κάποιους ρόλους, κάνοντας παντοµίµα ή παρακολουθώντας ταινίες, προκειµένου να
αναπτύξουν τις δικές τους σκέψεις και κριτική σκέψη. Για την εισαγωγή των παιδιών σε ένα
υγιεινό τρόπο ζωής, τα παιδιά κάνουν απλές µαθηµατικές πράξεις, χρησιµοποιώντας, για
παράδειγµα, τα φρούτα. Προκειµένου να αναπτύξουν µια θετική στάση απέναντι στη φύση, τα
παιδιά µαθαίνουν να κατανοούν τη δική τους υγεία, ως µέρος του συνολικού περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου, προβαίνουν, για παράδειγµα, στην ανακύκλωση υλικών. Τέλος, τα παιδιά
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αναµένεται να µάθουν για τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Δεν δίδεται καµία περαιτέρω
εξήγηση ή πρακτική εφαρµογή.
Πίνακας 11: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Κύπρο σε
σχέση µε την υγεία
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Ολότητα στη µάθηση
µέσω των αισθήσεων.

Συζήτηση περί υγιεινών φαγητών, δηµιουργία µιας
φρουτοσαλάτας, τα παιδιά γεύονται διαφορετικά είδη
λαχανικών και φρούτων.

Πίνακας 12: Περίληψη των πρακτικών επιτευγµάτων υγείας που διατίθενται για την
Κύπρο
ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Μαθησιακός Στόχος: Προσωπική υγιεινή και
ασφάλεια. Τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν
τη σηµασία µιας υγιεινής διατροφής, ενώ
µαθαίνουν τους βασικούς κανόνες προσωπικής
υγιεινής, καθώς και τη σηµασία της φυσικής
άσκησης.

Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια, στα οποία αναγνωρίζουν
τις διαφορετικές γεύσεις που βρίσκονται στο κάθε
φαγητό, ανάγνωση ιστοριών, παιχνίδια ρόλων και
προετοιµασία φαγητού.

Μαθησιακός Στόχος: Ανάπτυξη της καλής φυσικής
κατάστασης µε σκοπό την καλύτερη υγεία. Τα
παιδιά αναγνωρίζουν την αλλαγή στους κτύπους
της καρδιάς, αλλά και στην αναπνοή, καθώς και
την ανάγκη για συνεχή ενυδάτωση µετά την
άσκηση.

Τα παιδιά παίζουν διάφορα παιχνίδια, δηµιουργούν
αφίσες µε τις οποίες τονίζουν τη σηµασία της
σωµατικής άσκησης και απεικονίζουν το ρυθµό των
κτύπων της καρδιάς τους µε τη χρήση µικρών
καρδιών.

Μαθησιακός Στόχος: Κοινωνική και πολιτική
γνώση. Τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν
τους τρόπους µε τους οποίους η κοινωνία µπορεί
να επηρεάσει τον άνθρωπο αρνητικά.

Τα παιδιά αναλύουν διάφορες τηλεοπτικές διαφηµίσεις
και αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι διαφηµίσεις αυτές
προωθούν ανθυγιεινά προϊόντα (όπως σνακ, κατά τη
διάρκεια της παιδικής ζώνης προγραµµάτων).

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά συµµετέχουν
ενεργά σε συζητήσεις, ενώ µαθαίνουν πώς να
επικοινωνούν, να αντιλαµβάνονται και να
εκφράζονται για θέµατα κοινωνικής υγείας.

Τα παιδιά διαβάζουν διάφορα παραµύθια και
δηµιουργούν τις δικές τους ιστορίες µε τη χρήση
διαφόρων αντικειµένων και σκηνικών και στη συνέχεια
µοιράζονται την ιστορία τους µε τα άλλα παιδιά.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αναπτύσσουν τις
γνωστικές τους ικανότητες και εισάγονται στον
υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα παιδιά χρησιµοποιούν διάφορα φρούτα, για να
προβούν σε υπολογισµούς.

Μαθησιακός Στόχος: Τα παιδιά αναπτύσσουν µια
θετική στάση προς τη φύση. Τα παιδιά µαθαίνουν
να αντιλαµβάνονται την υγεία τους ως µέρος του
συνόλου του περιβάλλοντος.

Ανακύκλωση.
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4.4 Φύλο
Οι θεµελιώδεις αρχές, οι οποίες τονίζονται σε όλα τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών
προσχολικής εκπαίδευσης, είναι αυτές της συνεργασίας, του σεβασµού και της
συνύπαρξης των παιδιών, ανεξαρτήτου εθνικότητας, χρώµατος του δέρµατος ή φύλου, µε
σκοπό την αποφυγή των όποιων πιθανών διακρίσεων και ανισότητας.
Το NCAUT αποδοκιµάζει άµεσα την κατηγοριοποίηση, µε βάση τα όποια στερεότυπα
υπάρχουν µεταξύ των φύλων. Η προσέγγιση αυτή εφαρµόζεται µε τη συνύπαρξη των
αγοριών και των κοριτσιών, κατά τη διάρκεια διαφόρων παιχνιδιών. Επίσης, τα παιδιά έχουν
το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δραστηριότητες της επιλογής τους: τα αγόρια µπορούν να
παίζουν µε κούκλες, τα κορίτσια µπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο, κλπ. Η Αυστρία είναι η
µόνη χώρα που υιοθετεί την αρχή που είναι αφιερωµένη άµεσα στην ευαισθησία του φύλου,
θεωρώντας ότι τα παιδιά έχουν διαφορετικές εµπειρίες και ιδέες σχετικά µε τους ρόλους των
δύο φύλων. Ο στόχος είναι να στηρίξει τα κορίτσια και τα αγόρια να αναπτύξουν τις
διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς τους, ανεξαρτήτως φύλου, ενώ απαιτείται και η
συνεργασία µε τους γονείς σε αυτό το θέµα. Παρόλα αυτά, το NCAUT δεν προβαίνει σε
παραδείγµατα πρακτικής εφαρµογής.
Τα άλλα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών λαµβάνουν υπόψη τους το φύλο ως ένα
από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται
για την επιλογή δραστηριοτήτων ή τη διάκριση εις βάρος των παιδιών. Ωστόσο, δεν
αναφέρονται σε οποιαδήποτε αρχή που να απευθύνεται σε θέµατα των φύλων.
4.4.1 Μαθησιακοί Στόχοι/ Αποτελέσµατα και Πρακτικές Εφαρµογές
Σύµφωνα µε το NCAUT, τα ιδρύµατα προσχολικής ηλικίας στην Αυστρία βοηθούν στην
ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου του παιδιού, ενώ την αντιµετωπίζουν µε έµµεσο τρόπο
ως µια συνεχή διαδικασία, η οποία αρχίζει πριν από τη γέννηση ενός παιδιού και µπορεί να
επαναπροσδιοριστεί ή να τροποποιηθεί, κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι τρεις διαστάσεις
που αποτελούν την ταυτότητα του φύλου στην πρώιµη παιδική ηλικία είναι: η βιολογική, η
ψυχολογική και η κοινωνικο-πολιτισµική. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχουν οποιεσδήποτε
πρακτικές δραστηριότητες, που να µπορούν να βοηθήσουν την αυτόνοµη ανάπτυξη του
ατόµου και της ταυτότητας του φύλου του παιδιού.
Το NCFRA συµπεριλαµβάνει το θέµα του φύλου σε διάφορες φυσικές δραστηριότητες, οι
οποίες έχουν σχεδιαστεί για να συµβάλουν στην ισότητα ανάµεσα στα φύλα. Εντούτοις, δεν
δίνεται καµία εξήγηση ή πρακτική εφαρµογή. Επιπλέον, τα παιδιά υιοθετούν διαφορετικούς
ρόλους και λειτουργίες κατά τη διάρκεια κάποιων συλλογικών δραστηριοτήτων (δεν δίδονται
περαιτέρω εξηγήσεις). Το θέµα του φύλου συµπεριλαµβάνεται και σε ορισµένες καλλιτεχνικές
δραστηριότητες. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να προχωρήσουν πέρα από τα στερεότυπα των
φύλων, δηµιουργώντας παράλληλα διάφορα έργα τέχνης και καλούνται να ανταλλάξουν
διάφορες ιδέες και απόψεις για τα έργα τους.
Το NCITA δεν αναφέρεται στο θέµα του φύλου σε κανένα τοµέα µάθησης.
Το NCESP τονίζει, για άλλη µια φορά, τη σηµασία της ισότητας των ανθρώπων, ανεξαρτήτως
των όποιων φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή γενετικών τους χαρακτηριστικών και τονίζει
την ανάγκη για αποφυγή τέτοιων στερεοτύπων. Δεν γίνεται αναφορά σε οποιεσδήποτε
πρακτικές εφαρµογές.
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Το NCCYP προωθεί την ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας µέσω της υιοθέτησης
διαφορετικών ρόλων της καθηµερινότητας των µελών µιας οικογένειας από τα παιδιά (π.χ.
της µαµάς, του µπαµπά, του µωρού, κλπ). Η συνειδητοποίηση του φύλου µπορεί να
ενισχυθεί κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, αν και κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται
άµεσα ως µια θεµελιώδης αρχή που να σχετίζεται µε το φύλο στο εθνικό Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών της Κύπρου. Η δραστηριότητα αυτή, υποστηρίζει τη γενική αρχή που
σχετίζεται µε την προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση, αφού τα παιδιά αναγνωρίζουν
και συγκρίνουν τις πολλαπλές τους ταυτότητες και αναφέρονται στο φύλο (π.χ. κορίτσι,
αδελφή, κόρη, από τη Λευκωσία, από την Κύπρο κλπ) κάτι που εκφράζεται άµεσα από το
Πρόγραµµα Σπουδών.
Πίνακας 12: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Αυστρία σε
σχέση µε το θέµα του φύλου
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Τα αγόρια και τα κορίτσια παίζουν µαζί και επιλέγουν
Γενική Θεµελιώδης Αρχή: Ενδυνάµωση των αυτά τις δραστηριότητες στις οποίες θα συµµετάσχουν
ατόµων
(τα αγόρια µπορούν να παίξουν µε κούκλες και τα
κορίτσια ποδόσφαιρο κτλ).

Πίνακας 13: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Γαλλία σε
σχέση µε το θέµα του φύλου
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Μαθησιακός Στόχος: Υιοθέτηση διαφορετικών
ρόλων και λειτουργιών

Συλλογικές δραστηριότητες.

Μαθησιακός Στόχος: Συµµετοχή σε καλλιτεχνικές
δραστηριότητες που αντιπαρέρχονται τα όποια
στερεότυπα.

Ανταλλαγή ιδεών και απόψεων πάνω σε διάφορα
έργα τέχνης.

Πίνακας 14: Σύνοψη των διαθέσιµων πρακτικών που εφαρµόζονται στην Κύπρο σε
σχέση µε το θέµα του φύλου
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θεµελιώδεις Αρχές και Μαθησιακοί Στόχοι
Πρόγραµµα σπουδών µε βάση τη θεωρία
(Curriculum-based theory)

Πρακτικές Εφαρµογές

Μαθησιακός Στόχος: Γνωστική ανάπτυξη

Παιχνίδι στο κουκλόσπιτο: τα παιδιά υιοθετούν
διαφορετικούς ρόλους των µελών µιας οικογένειας
(της µητέρας, του πατέρα, του παιδιού κτλ) και
διαδραµατίζουν την καθηµερινότητά τους.
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5. Καλεσ Πρακτικεσ
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5. Καλεσ Πρακτικεσ
Η ανάλυση των καλών πρακτικών, που παρουσιάζεται πιο κάτω, έγινε µε σκοπό να
προσδιοριστούν οι επιτυχηµένες πρακτικές, δραστηριότητες, προσεγγίσεις και έργα που
εφαρµόζονται σε ιδρύµατα προσχολικής εκπαίδευσης και που σχετίζονται µε ένα ή
περισσότερα θέµατα του έργου BODI. Παρακάτω γίνεται µια παρουσίαση, ανάλυση,
σύγκριση και κατάταξη των δεκατριών καλύτερων πρακτικών που εφαρµόζονται στην
Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτήν.

5.1 Καλές Πρακτικές που σχετίζονται με θέματα που προάγει το έργο
BODI
Οι καλές πρακτικές αξιολογήθηκαν µε βάση τα θέµατα και τις οµάδες που επικεντρώνεται το
έργο BODI. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη η περιγραφή, η αξιολόγηση και το πλαίσιο στο οποίο
αναφέρονται οι πρακτικές. Οι καλές πρακτικές, όσον αφορά στα θέµατα που σχετίζονται µε το
έργο BODI , αναφέρονται κυρίως σε θέµατα πολιτισµικής πολυµορφίας, της ισότητας και
του σώµατος. Από την άλλη πλευρά, µόνο δύο καλές πρακτικές αναφέρονται στο θέµα της
υγείας, ενώ το θέµα της σεξουαλικότητας εµπεριέχεται µόνο σε µία πρακτική.
Πίνακας 15: Θέµατα που εµπεριέχονται στις Καλές Πρακτικές και αφορούν το έργο
BODI
Θέµα

Συχνότητα Εµφάνισης στις καλές πρακτικές

Πολιτισµική Πολυµορφία

10

Φύλο

9

Σώµα

8

Υγεία

2

Σεξουαλικότητα

1

Όλες οι καλές πρακτικές έχουν ως στόχο τα παιδιά. Οι εννέα από αυτές αναφέρονται και
στους εκπαιδευτικούς, ενώ οι οκτώ συµπεριλαµβάνουν και τους γονείς και την οικογένεια των
παιδιών. Οι καλές πρακτικές που εφαρµόζονται στο Ιταλικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
GPTI1, συµπεριλαµβάνουν, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και άλλους επαγγελµατίες οι
οποίοι εργάζονται στον τοµέα της προσχολικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το Ισπανικό
Αναλυτικό Σπουδών GPESP2 αναφέρεται σε διάφορες πρακτικές που στοχεύουν ολόκληρο
το σχολείο, συµπεριλαµβανοµένων και των µαθητών, των γονιών, του µη-εκπαιδευτικού
προσωπικού αλλά και άλλους.
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Πίνακας16: Οµάδες που στοχεύουν οι Καλές Πρακτικές
Οµάδα-Στόχος

Συχνότητα Εµφάνισης στις καλές πρακτικές

Παιδιά

13

Εκπαιδευτικοί

9

Γονείς

8

Άλλοι

2

Μόνο έξι από τις καλές πρακτικές εµπεριέχουν περιγραφή του περιεχοµένου τους, µόνο τρεις
πρακτικές έχουν αξιολογηθεί και µόνο µια πρακτική πέρασε από αρχική εκτίµηση.
5.1.1 Καλές Πρακτικές που σχετίζονται µε το θέµα της Πολιτισµικής Ποικιλοµορφίας
Συνολικά, µόνο δέκα από τις δεκατρείς Καλές Πρακτικές που ερευνήθηκαν, ασχολούνται µε το
θέµα της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας. Όλες οι πρακτικές έχουν ως κοινό στόχο την
ανάπτυξη της αναγνώρισης της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας, της ανεκτικότητας και του
σεβασµού της διαφορετικότητας. Κάποιες από αυτές βασίζονται στην εκπαίδευση των
παιδιών, κάποιες στην ένταξη των παιδιών που προέρχονται από άλλη χώρα και κάποιες
άλλες στη συµµετοχή των γονέων. Πιο κάτω συνοψίζονται οι δραστηριότητες οι οποίες
βασίζονται στην αναγνώριση της Πολιτισµικής Ποικιλοµορφίας.
Η ανάλυση των περισσότερων καλών πρακτικών, ανέδειξε την ανάγκη για συζήτηση ως προς
τη διαφορετικότητα σε σχέση µε το χρώµα του δέρµατος, τον πολιτισµό, ή τις παραδόσεις.
Το GPIRL εισάγει κάποιες δραστηριότητες στην προσχολική και στην πρωτοβάθµια σχολική
εκπαίδευση, οι οποίες ενθαρρύνουν τη διαπολιτισµική επικοινωνία, την κατανόηση και
συµπόνια ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας, ενώ παράλληλα προµηθεύει την οµάδα την
οποία στοχεύει µε δεξιότητες και ικανότητες για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Οι κύριες
δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο GPIRL επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του
σεβασµού για άλλους πολιτισµούς και αξίες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στα παιδιά να
δράσουν ενάντια στις διακρίσεις. Επίσης, προωθούν την ανοιχτή επικοινωνία µέσα στις
διάφορες πολυπολιτισµικές κοινωνίες, διαφωτίζουν τα παιδιά για τις δικές τους αξίες και τις
αξίες των άλλων ανθρώπων και παράλληλα ενσωµατώνουν τις αρχές της διαφορετικότητας
και της αποδοχής στο αναλυτικό Πρόγραµµα σπουδών.
Το GPCYP1 είναι µια πρακτική, η οποία αναπτύχθηκε σε ένα σχολείο προσχολικής
εκπαίδευσης στο οποίο φοιτούσαν παιδιά από οκτώ διαφορετικές εθνικότητες. Σύµφωνα µε
το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από τον δηµιουργό της πρακτικής αυτής, το
πολυπολιτισµικό περιβάλλον φαίνεται να προκάλεσε διάφορα προβλήµατα στην επικοινωνία
µε αποτέλεσµα την επιβράδυνση στη διαδικασία µάθησης των ατόµων που µιλούσαν την
ελληνική γλώσσα, κάτι το οποίο αναφέρθηκε από τους µαθητές και τους γονείς τους.
Σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο, η προαναφερθείσα πρακτική, συνέβαλε στο να µειωθούν τα
προβλήµατα αυτά και βοήθησε τα παιδιά να αισθάνονται καλύτερα για τους ίδιους τους
εαυτούς τους, αλλά και τους γονείς τους, όπως επίσης συνέβαλε στο να αποδεχθούν τις
διάφορες εθνικότητες. Η πρακτική GPCYP1 συνδυάζει τη µάθηση για τις διάφορες χώρες του
κόσµου, τις θάλασσες, τους ωκεανούς, τις γλώσσες, τους πολιτισµούς, τις παραδόσεις, τη
µουσική, κλπ., µε το σεβασµό ως προς τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Μέσω της
πρακτικής αυτής, τα παιδιά έµαθαν και τον κώδικα ντυσίµατος του κάθε πολιτισµού. Η
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καλλιέργεια της πολιτισµικής ευαισθητοποίησης ως προς την πολυµορφία, προωθήθηκε
µέσω της αποδοχής της διαφορετικότητας, της συνεργασίας και της συνύπαρξης των
µαθητών µε το διαφορετικό φύλο, θρησκεία, γλώσσα, καταγωγή, χρώµα, ηλικία ή κατάσταση
υγείας.
Μερικές από τις καλές αυτές πρακτικές προχωρούν ένα βήµα παρακάτω. Η GPAUT1
ενθαρρύνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη δική τους ταυτότητα ως µέρος µιας
ευρύτερης πολιτισµικής ταυτότητας. Κατ 'αναλογία, η GPESP2 βοηθά στην ανάπτυξη
θετικής στάσης του παιδιού ως προς την ανεκτικότητα, το σεβασµό και τη συµπάθεια για
τους διαφορετικούς πολιτισµούς και φυλές, λαµβάνοντας ως αφετηρία την αναγνώριση της
ίδιας του της ταυτότητας, και στη συνέχεια του διαφορετικού περιβάλλοντος που το
περιβάλλει, τα οποία εν τέλει αναγνωρίζει ως πλούτο µάθησης.
Μια άλλη καλή πρακτική που υιοθετείται στην Αυστρία, η GPAUT2, βασίζεται στη
µεθοδολογία του «αυξανόµενου» σεβασµού, της πολιτισµικής συνείδησης και της
ανοχής προς τη διαφορετικότητα. Η βάση της πρακτικής αυτής είναι η ένταξη όλων,
παιδιών και εκπαιδευτικών, σε ένα διεθνές ή µεταναστευτικό πλαίσιο, όπως για παράδειγµα
γίνεται και µε παιδιά των οποίων η µητρική γλώσσα διαφέρει από τη γερµανική και
εντάσσονται κανονικά στα σχολεία. Η πρακτική GPFRA βασίζεται στην ενσωµάτωση των
παιδιών που η µητρική τους γλώσσα δεν είναι τα γαλλικά.
Η πρακτική GPITA1 εκτός από την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την πολιτισµική και
πολυπολιτισµική κοινωνία, θέτει ως στόχο τη θέσπιση µιας εκπαιδευτικής µεθοδολογίας για
την αντιµετώπιση ζητηµάτων που µπορεί να προκύψουν σε σχέση µε την παρουσία παιδιών
από µεταναστευτικό υπόβαθρο. Σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από το
συγγραφέα, η ανάγκη για µια τέτοια πρακτική προέκυψε στο πλαίσιο ενός αυξανόµενου
αριθµού αλλόγλωσσων οικογενειών, που διακινούνταν στο έδαφος της Ιταλίας, µε
συνεπακόλουθο την µη ένταξη των παιδιών αυτών στα σχολεία. Έτσι, ο κύριος στόχος της
πρακτικής αυτής είναι η ενσωµάτωση των αλλόγλωσσων µαθητών και των οικογενειών τους
στις χώρες υποδοχής τους. Με την παροχή στήριξης προς τις οικογένειες των αλλόγλωσσων
µαθητών από την αρχή, το σχολείο θέλει να στηρίξει την ένταξή τους στο σχολείο. Οι µαθητές
και οι γονείς υποστηρίζονται συνεχώς µε τη βοήθεια ενός πολιτισµικού διαµεσολαβητή και
ενθαρρύνονται στο να µοιράζονται τις παραδόσεις τους. Η πρακτική αυτή υποστηρίζει τη
συνεργασία µε τους γονείς των αλλόγλωσσων µαθητών υπό τη µορφή συνεντεύξεων ή µέσω
διαφόρων δραστηριοτήτων, που να σχετίζονται µε την παρουσίαση των παραδοσιακών τους
συνταγών. Με βάση το ερωτηµατολόγιο, η ανάπτυξη της πρακτικής GPITA1 επηρεάστηκε
από ένα νόµο[1] που εφαρµόστηκε σε µια περιφέρεια της Ιταλίας (Περιφέρεια της Umbria Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την υποδοχή και την ένταξη των αλλόγλωσσων
µαθητών).
Η πρακτική GPITA2 επικεντρώνεται στην ενσωµάτωση των αλλοδαπών µαθητών και την
αλληλεπίδρασή τους µε τα παιδιά των οποίων η µητρική τους γλώσσα είναι τα ιταλικά. Η
ένταξη των µαθητών πραγµατοποιείται, κυρίως, κατά τη διάρκεια κάποιων άτυπων
δραστηριοτήτων και ο στόχος είναι η ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου. Για
παράδειγµα, µε το να ακούν παραδοσιακά τραγούδια, οι µαθητές όχι µόνο ενθαρρύνονται να
προβούν σε ένα είδος πολυπολιτισµικού διάλογου, αλλά µπορούν επίσης να εκτιµήσουν τις
διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Σε γενικές γραµµές, αυτού του είδους η δραστηριότητα
είναι η πιο κοινή πρακτική ως προς την ανάπτυξη της πολιτισµικής ευαισθητοποίησης στην
προσχολική εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τις Καλές Πρακτικές που εξετάστηκαν, τα παιδιά
µαθαίνουν συνήθως για διαφορετικούς πολιτισµούς µέσα από τις διάφορες συζητήσεις, οι
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οποίες υποστηρίζονται µε την επίδειξη παραδόσεων, µουσικής, τέχνης και στοιχείων από
άλλες χώρες, µε τη συµµετοχή των αλλόγλωσσων µαθητών και των γονιών τους.
Η πρακτική GPESP1 θεωρεί το σχολείο ως ένα µέρος όπου τα παιδιά µαθαίνουν µέσω της
αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, αλλά και της δηµιουργίας σχέσεων µε παιδιά από
διαφορετική κοινωνική τάξη, εθνικότητα, πολιτισµό, φύλο και ηλικία.
Τέλος, το GPGBR γιορτάζει την πολυµορφία µε τις διάφορες δραστηριότητες που λαµβάνουν
χώρα την εβδοµάδα της Διαφορετικότητας, το µήνα που είναι αφιερωµένος στην ιστορία
της Μαύρης Φυλής, το µήνα που είναι αφιερωµένος στη Γυναίκα, το µήνα που είναι
αφιερωµένος στην ιστορία των Ροµά, των Ιστορικών ταξιδιωτών κτλ. Ο κύριος στόχος των
δραστηριοτήτων είναι η µη ανεκτικότητα των παιδιών στην οποιαδήποτε µορφή ρατσισµού,
διακρίσεων και µίσους.
5.1.2 Καλές Πρακτικές που σχετίζονται µε το θέµα του Φύλου
Μόνο εννέα από τις δεκατρείς καλές πρακτικές σχετίζονται µε το θέµα του φύλου και την
καταπολέµηση των όποιων στερεότυπων και προκαταλήψεων συνεπάγονται µε την
κοινωνική αυτή κατασκευή.
Η πρακτική GPAUT2 βασίζεται στη µεθοδολογία «ανάπτυξης», στην οποία γίνεται χρήση
κάποιων πρότυπων µοντέλων, µέσα από τα οποία τα παιδιά µαθαίνουν να αποδέχονται
όλους τους ανθρώπους, χωρίς προκαταλήψεις. Μέσω των πρότυπων αυτών µοντέλων, οι
γονείς µαθαίνουν τη σηµασία και τη µοναδικότητα του να ανήκεις σε ένα σύνολο. Κάτι τέτοιο
µπορεί, επίσης, να έχει θετικό αντίκτυπο στην αλλαγή της συµπεριφοράς και της στάσης των
γονέων προς την αντιµετώπιση των προκαταλήψεων.
Με το θέµα του φύλου ασχολείται και η Αυστριακή Καλή Πρακτική GPAUT1, αλλά µόνο από
τη φυσική διάσταση του θέµατος, δηλαδή αντιµετωπίζει το φύλο ως ένα φυσικό
χαρακτηριστικό (εξ ου και το βιολογικό φύλο). Τα παιδιά µαθαίνουν να διακρίνουν τις φυσικές
διαφορές µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών και να κατονοµάζουν τα µέρη του σώµατος.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τη διαθέσιµη περιγραφή της πρακτικής, η πρακτική αυτή δεν
ασχολείται µε το θέµα του φύλου ως κοινωνική κατασκευή.
Παράλληλα, η πρακτική GPCYP1 εµπεριέχει θέµατα περί ισότητας των φύλων, µέσα από το
θέµα του σώµατος και τονίζει ότι τα δικαιώµατα, οι προτιµήσεις και οι επιλογές των παιδιών
δεν εξαρτώνται από το φύλο τους. Το GPCYP υιοθετεί µια πολύ παρόµοια προσέγγιση. Οι
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα κατεδαφίζονται µέσα από διάφορες συζητήσεις και
δραστηριότητες. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να επιλέξουν σε ποια παιχνίδια και
δραστηριότητες θέλουν να συµµετέχουν, ανεξαρτήτως φύλου. Το GPFRA επίσης βασίζεται
στην ελεύθερη επιλογή των παιδιών στη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες όπως π.χ. τα
αγόρια µπορούν να µάθουν να ράβουν και να καθαρίζουν ή να πλένουν τα ρούχα, κτλ.
Το GPPRT επισηµαίνει τη σηµασία µιας καλά οργανωµένης τάξης, που να προωθεί την
ισότητα των φύλων και να κατεδαφίζει τα όποια στερεότυπα µπορεί να υπάρχουν. Βασικό
στοιχείο θεωρείται η κατάλληλη διακόσµηση της αίθουσας διδασκαλίας, η ύπαρξη διάφορων
βιβλίων, ταινιών ή και παιχνιδιών.
Το GPCHL επικεντρώνεται αρχικά στους εκπαιδευτικούς καλώντας τους να προβληµατιστούν
ως προς τη στάση που αυτοί έχουν για τα δυο φύλα, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι όποιες
σεξιστικές διακρίσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης. Ορισµένοι βασικοί κανόνες που
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εφαρµόζονται, είναι, για παράδειγµα, η συµµετοχή όλων των παιδιών στα διάφορα
παιχνίδια ανεξαρτήτως παιχνιδιού και φύλου, αλλά και ο διαχωρισµός τους σε οµάδες,
ανεξάρτητα από το φύλο τους. Ούτε τα κορίτσια, αλλά ούτε και τα αγόρια εξαιρούνται από τη
συµµετοχή σε κάποιου είδους δραστηριότητα εξαιτίας του φύλου τους. Οι εκπαιδευτικοί
φροντίζουν να χρησιµοποιούν σωστή γλώσσα και να αποφεύγουν διάφορες λαϊκές ρήσεις
όπως «τα αγόρια δεν κλαίνε» κτλ. Η αποφυγή λανθασµένων εκφράσεων που αφορούν τα
δύο φύλα, παρουσιάζεται και στο GPESP, όπως για παράδειγµα, «Τα κορίτσια δεν ξέρουν
πώς να σχεδιάσουν αυτοκίνητα, αλλά µόνο πεταλούδες, λουλούδια και µητέρες».
Η πρακτική GPESP2 ενισχύει τον προβληµατισµό σχετικά µε τα στερεότυπα που
προκύπτουν για τα δυο φύλα, µε την επιλογή διαφόρων ιστοριών και παραµυθιών, όπου οι
άνδρες και οι γυναίκες δεν συµµορφώνονται σύµφωνα µε κάποιους στερεοτυπικούς
ρόλους. Το GPGBR προβληµατίζεται για τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα δύο φύλα, µε
την ευκαιρία της εβδοµάδας της Διαφορετικότητας .
5.1.3 Καλές Πρακτικές που σχετίζονται µε το θέµα του Σώµατος
Το τρίτο πιο κοινό θέµα που σχετίζεται µε το έργο BODI, είναι αυτό του σώµατος, µε το οποίο
φαίνεται να ασχολούνται οκτώ από τις δεκατρείς Καλές Πρακτικές.
Η πρακτική GPESP1 βασίζεται στην κοινωνιολογία του σώµατος και, συνεπώς, το ανθρώπινο
σώµα θεωρείται ως σηµείο αναφοράς της πρακτικής. Για παράδειγµα, έχει παρατηρηθεί ότι
κατά την είσοδο των παιδιών στην τάξη, η στάση του σώµατός τους αλλάζει και από πιο
χαλαρή γίνεται πιο τυποποιηµένη. Η τυποποίηση της στάσης του σώµατος προκύπτει
µέσα από την καθηµερινή ρουτίνα. Η εµφάνιση, οι χειρονοµίες, οι αποστάσεις, και οι
εκφράσεις του σώµατος, αποτελούν µέρος των µεταβλητών, που οδηγούν σε κάποιες
θεσµοθετηµένες σωµατικές πρακτικές, τις οποίες τα παιδιά µαθαίνουν κάθε µέρα. Το θέµα
είναι να προσδιοριστεί το σώµα ως µια κοινωνική κατασκευή. Με βάση τη συγκριτική
ανάλυση που έγινε στα διάφορα σχολεία, αποδεικνύεται πως η πρακτική αυτή βοηθά να
κατανοήσουµε πώς οι διαφορετικές στάσεις του σώµατος στην κυρίαρχη κοινωνία µπορούν
να µοντελοποιηθούν για τους µαθητές για να κατανοήσου τις διάφορες πολιτιστικές διαφορές,
παρά να τις αντιµετωπίσουν. Με άλλα λόγια, πολλές από τις διαφορές που παρατηρεί ο
συγγραφέας της πρακτικής, αντανακλά τους τρόπους µε τους οποίους
τα παιδιά
ενσωµατώνονται και αντιλαµβάνονται τη στάση που θα πρέπει να έχει το σώµα τους στην
κυρίαρχη κοινωνία.
Το GPFRA ασχολείται µε παρόµοια θέµατα, τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά να υιοθετήσουν
τη στάση του σώµατος την οποία αυτά θέλουν. Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια ανάγκη να
κινηθούν µε συγκεκριµένο τρόπο ή την ίδια πολιτισµική εκπαίδευση ως προς το τι θεωρείται
ως «η σωστή στάση», την οποία πρέπει να έχουν στο σχολείο. Η ελευθερία του χώρου και
της επιλογής επιτρέπει στα παιδιά να υιοθετήσουν τη στάση που αυτά θέλουν.
Η πρακτική GPAUT1 έχει ως στόχο την ανάπτυξη της γενικής ευαισθητοποίησης των
παιδιών ως προς το ίδιο τους το σώµα, τόσο σε ατοµικό επίπεδο, όσο και ως µέρος µιας
οµάδας. Κάθε παιδί έχει το δικαίωµα να ταυτιστεί µε το δικό του σώµα. Τα παιδιά µαθαίνουν
να έχουν ανοιχτό µυαλό ως προς το σώµα τους, αλλά και τα σώµατα των άλλων. Η πρακτική
GPAUT2 τονίζει, επίσης, τη σηµασία του σεβασµού για το σώµα των άλλων ανθρώπων.
Τα παιδιά µαθαίνουν ότι υπάρχουν διαφορετικά χρώµατα δέρµατος, διαφορετικά σχήµατα
σώµατος κλπ., αλλά και ότι αν κάτι είναι διαφορετικό δεν είναι και απαραίτητα λάθος.
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Η πρακτική GPESP2, επίσης, ασχολείται µε τις διαφορές που µπορεί να υπάρχουν στην
εξωτερική εµφάνιση των ανθρώπων, αλλά επικεντρώνεται και στις διαφορές που µπορεί να
υπάρχουν ως προς τις ικανότητες, στις προτιµήσεις και στα γούστα των παιδιών. Οι
εκπαιδευτικοί διαβάζουν διάφορες ιστορίες ή ανεβάζουν µια θεατρική παράσταση, µε σκοπό
τον προβληµατισµό των παιδιών, σχετικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
διαφορετικότητα. Τα παιδιά, ειδικά σε νεαρή ηλικία 3-6 ετών, µπορούν να αντιληφθούν τις
διαφορές που έχουν όλα τα σώµατα µέσα από διάφορες ιστορίες, όπως για παράδειγµα αυτή
του Elmer. επίσης, ορισµένες δραστηριότητες στοχεύουν στην ανίχνευση των αναγκών που
µπορεί να έχουν τα άλλα παιδιά, ενώ µπορούν να γίνουν αντιληπτά µέσω της επαφής του
σώµατος.
Τόσο η πρακτική GPITA1 όσο και η πρακτική GPITA2, αναφέρονται στην έκφραση των
ατόµων µέσω του σώµατός τους, αλλά και µέσω των κινήσεων του σώµατός τους. Η
πρακτική GPITA1 παρουσιάζει κάποιες δραστηριότητες στις οποίες τα αλλόγλωσσα παιδιά
µπορούν να παρουσιάσουν τις παραδοσιακές φορεσιές και χορούς τους, αλλά και να
εντοπίσουν τις διαφορές και τις οµοιότητες στις κινήσεις του σώµατος. Επιπλέον, η πρακτική
αυτή τονίζει την ανάγκη σεβασµού για τον περιβάλλοντα χώρο, η οποία αναπτύσσεται µέσω
διαφόρων γλωσσικών παιχνιδιών (δεν δίδεται περαιτέρω επεξήγηση). Η πρακτική GPITA2,
χρησιµοποιεί διάφορες δραστηριότητες σωµατικής έκφρασης, µέσω των οποίων οι µαθητές
µπορούν να αναπτύξουν τις µη λεκτικές δεξιότητες επικοινωνίας και να βρουν έναν τρόπο να
επικοινωνήσουν σε περίπτωση γλωσσικών δυσκολιών. Επιπλέον, η πρακτική GPITA1
στοχεύει στην παρουσίαση και περιγραφή του σώµατος από τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τους
συµµαθητές τους.
5.1.4 Καλές Πρακτικές που σχετίζονται µε το θέµα της Υγείας
Μόνο δύο Καλές Πρακτικές από αυτές που εξετάστηκαν, σχετίζονται µε το θέµα της υγείας,
και συγκεκριµένα η Αυστριακή GPAUT1 και η Κυπριακή GPCYP1. Η πρώτη, ασχολείται
κυρίως µε την υγιεινή διατροφή, τα τρόφιµα και τη διατροφή στους διαφορετικούς
πολιτισµούς. Η δεύτερη, GPCYP1, υιοθετεί τη γενική αρχή του σεβασµού των διαφορών των
ανθρώπων, ανεξάρτητα από το εάν είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή µε διαφορετική
κατάσταση υγείας. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε το θέµα της υγείας, είναι στενά
συνδεδεµένες µε εκείνες που ασχολούνται µε το ανθρώπινο σώµα και τα µέρη του.
Οι υπόλοιπες έντεκα πρακτικές δεν φαίνεται να ασχολούνται µε το θέµα της υγείας.
Η πρακτική GPITA1 δεν εστιάζεται ειδικά στο θέµα της υγείας. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον
συγγραφέα της πρακτικής, βοηθά εν µέρει τη βελτίωση της κατανόησης των παιδιών ως
προς την υγιεινή διατροφή µέσω µιας πιο διαπολιτισµικής προοπτικής και συζητώντας το τι
είναι αποδεκτό ή όχι, για να καταναλωθεί από άτοµα που προέρχονται από
διάφορους πολιτισµούς.
5.1.5 Καλές Πρακτικές που σχετίζονται µε το θέµα της Σεξουαλικότητας
Μόνο µία πρακτική από τις δεκατρείς φαίνεται να σχετίζεται µε το θέµα της σεξουαλικότητας,
και πρόκειται για αυτή του βρετανικού GPGBR. Η συγκεκριµένη πρακτική εστιάζεται στην
ανοχή, τον σεβασµό και τον εορτασµό όλων των µορφών της διαφορετικότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των διαφορών στην εθνικότητα, στο χρώµα του δέρµατος, του φύλου
και του σεξουαλικού προσανατολισµού. Κατά τη διάρκεια του Μήνα Εορτασµών για την
ιστορία των ΛΟΑΤ (LGBT), το σχολείο γιορτάζει την εβδοµάδα της Διαφορετικότητας, κατά την
οποία οι µαθητές, αντί για το κανονικό τους πρόγραµµα, συµµετέχουν σε διάφορες
δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν την αντίληψη των µαθητών προς τα στερεότυπα που
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υπάρχουν για τα ΛΟΑΤ άτοµα, τους προτεστάντες του κινήµατος ΛΟΑΤ και την πολιτική
στη συµβίωση των ατόµων αυτών.
Μια από τις δραστηριότητες που προτείνεται από τη πρακτική του GPGBR και συνδέεται µε
τη σεξουαλικότητα, ονοµάζεται «Ό,τι και να γίνει» και δηµιουργήθηκε από την Debi Gliori. Τα
παιδιά ζωγραφίζουν ένα οικογενειακό δέντρο και ένα χάρτη φιλίας στον οποίο παρουσιάζουν
και εξηγούν τα διάφορα είδη της αγάπης - φιλική, οικογενειακή και ροµαντική. Ο κύριος
στόχος της δραστηριότητας αυτής, είναι να ενισχύσει τον προβληµατισµό ως προς τα
στερεότυπα ανάµεσα στα δύο φύλα, αλλά και της οµοφοβίας.

5.2 Οι Οµάδες –Στόχοι των Καλών Πρακτικών
Και οι δεκατρείς Καλές Πρακτικές προσδιορίζουν τα παιδιά ως οµάδα-στόχο, µε σκοπό την
ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, αλλά και της συνειδητοποίησής τους σε
θέµατα που σχετίζονται µε το έργο BODI. Εννέα από τις πρακτικές έχουν, επίσης, ως στόχο,
εκτός από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους ή και το διδακτικό προσωπικό.
Ορισµένες πρακτικές θέτουν ως προϋπόθεση την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και του
διδακτικού προσωπικού για τις προτεινόµενες δραστηριότητες, µε σκοπό την επιτυχή
εφαρµογή τους, αλλά και την επίτευξη των στόχων µάθησης.
Παρόλα αυτά, στο GPGBR, GPIRL, GPESP1 και στο GPITA1 δεν διευκρινίζεται ο τρόπος µε
τον οποίο θα γίνει η κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ο συγγραφέας της GPITA1, όπως
ανέφερε στο ερωτηµατολόγιο, υποστηρίζει ότι και άλλοι επαγγελµατίες θα πρέπει να
συµµετέχουν στην εφαρµογή της πρακτικής, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού
υποστήριξης των υπηρεσιών του σχολείου και ενός κοινωνικού συνεταιρισµού ή
ενεργοποίησης των εργαστηρίων της πολιτισµικής διαµεσολάβησης.
Η πρακτική GPCYP2 θέτει ως προϋπόθεση την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να
µπορέσουν να εφαρµόσουν σωστά τα επαγγελµατικά αναλυτικά προγράµµατα σπουδών.
Το GPCHL θέτει ως προϋπόθεση την ανεξάρτητη κατάρτιση του προσωπικού της
προσχολικής εκπαίδευσης. Η κατάρτιση θεσπίζεται από την οµάδα του παιδαγωγικού και
χωρίζεται σε τέσσερα εργαστήρια:
• Προβληµατισµός για τα κίνητρα των εκπαιδευτικών κατά την επιλογή του
επαγγέλµατός τους και τη διερεύνηση των επιδράσεων που µπορεί να προκλήθηκαν
λόγω του φύλου τους, κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης ή της δουλειά τους.
• «Η εικόνα που έχουµε για τα κορίτσια και τα αγόρια». Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
απαντήσουν σε σωρεία ερωτηµάτων όπως «Πώς είναι τα κορίτσια και τα αγόρια της
εκπαιδευτικής τους κοινότητας;», ενώ µοιράζονται, επίσης, και τις ιδέες τους σχετικά µε
τη λειτουργία της κοινωνικοποίησης των φύλων στην προσχολική εκπαίδευση.
• «Μια µατιά στη σχέση µεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών». Οι εκπαιδευτικοί
παρατηρούν και συζητούν για τις διαφορές στη συµπεριφορά των αγοριών και των
κοριτσιών.
• «Οµάδα εργασίας». Τα µέλη της οµάδας µοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά µε την
εφαρµογή των πρακτικών που σχετίζονται µε τα δύο φύλα.
Σύµφωνα µε την πρακτική GPAUT1, οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη σωστή δυναµική
της οµάδας, αφού κάτι τέτοιο µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται,
µέσω της ήδη υπάρχουσας επικοινωνίας. Η πρακτική GPCYP1 αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί
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πρέπει να εργάζονται σε ένα ευχάριστο, αρµονικό και χωρίς συγκρούσεις περιβάλλον
εργασίας, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των µαθησιακών ικανοτήτων των παιδιών.
Οκτώ από τις δεκατρείς πρακτικές στοχεύουν παράλληλα στους γονείς και τις οικογένειες
των παιδιών. Η κυπριακή πρακτική, GPCYP1, επισηµαίνει τη σηµασία της συµµετοχής των
γονέων, αλλά δεν εξηγεί συγκεκριµένα πώς µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η πρακτική
δηλώνει µόνο ότι η συµπεριφορά που έµαθαν τα παιδιά στο σχολείο, θα πρέπει να
υποστηρίζεται και να αναπαράγεται και από ένα αρµονικό οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης,
υποστηρίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να συµµετέχουν στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών,
µε το να παρακολουθούν την παρουσίαση των δραστηριοτήτων στις οποίες συµµετέχουν τα
παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου. Μια άλλη κυπριακή πρακτική, η GPCYP2,
προσφέρει στους γονείς µια σωστή ενηµέρωση για τα στερεότυπα των φύλων.
Το GPCHL επικεντρώνεται, επίσης, σε θέµατα της ισότητας των δύο φύλων και εισάγει πιο
λεπτοµερείς δραστηριότητες, που εµπεριέχουν τη συµµετοχή των
γονέων και των
οικογενειών των παιδιών. Η µια δραστηριότητα αφορά σε ένα εργαστήριο κινούµενων
σχεδίων από έναν επαγγελµατία της περιφερειακής τεχνικής οµάδας (Equipos Técnicos
Territoriales- ΕΤΤ). Σε αρχικό στάδιο, το εργαστήριο αφορά τις µητέρες ή τις γυναίκες, που
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του παιδιού. Σκοπός είναι να µπορέσει η
µητέρα να κατανοήσει και να λύσει τους όποιους προβληµατισµούς µπορεί να έχει σχετικά µε
την κοινωνικοποίηση των φύλων και να τη βοηθήσει να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά της,
αποφεύγοντας µια σεξιστική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εξηγούνται οι
βιολογικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, ενώ συζητιέται και η ισχύουσα κατάσταση στη
Χιλή. Επιπλέον, συζητιέται η επίδραση που επιφέρουν τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα
δύο φύλα στην εξέλιξη των παιδιών και την ακαταλληλότητα της σεξιστικής εκπαίδευσης. Στο
ίδιο εργαστήριο συµµετέχουν επίσης και οι πατέρες ή οι άνδρες που διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του παιδιού. Ωστόσο, το εργαστήριο χωρίζεται στα δύο
(άνδρες και γυναίκες), αφού όπως φαίνεται και οι δύο οµάδες εκφράζουν πιο άνετα τα
συναισθήµατά τους µε αυτόν τον διαχωρισµό.
Η πρακτική GPITA1 αναφέρεται στη συµµετοχή των γονέων των αλλόγλωσσων παιδιών, οι
οποίοι καλούνται να µιλήσουν για τις εθνικές τους εκδηλώσεις και γιορτές. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, εκπροσωπούνται στο σχολείο µέσα από την παρουσίαση των παραδοσιακών
τους φορεσιών, παραδοσιακής µουσικής ή µέσω προβολής κάποιου βίντεο. Η εµπειρία αυτή
καταγράφεται από τα παιδιά, και στη συνέχεια παρουσιάζουν το έργο τους µέσω βιβλίων και
αφισών.
Στην πρακτική GPITA2 δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωµάτωση των γονέων των
αλλόγλωσσων µαθητών, αφού φαίνεται να συµµετέχουν ενεργά στις διάφορες
δραστηριότητες. Ο πολιτιστικός µεσολαβητής, τους βοηθά στην επικοινωνία τους µε το
σχολείο. Ο πολιτιστικός µεσολαβητής συµβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων των γονέων µε
το σχολείο, βοηθώντας τους και τις δύο µεριές να κατανοήσουν τις προσδοκίες, τα αιτήµατα,
τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές τους συνήθειες. Επιπλέον, οι γονείς έχουν ενεργό
συµµετοχή σε κάποιες ηµερίδες που προβλέπονται από το Πρόγραµµα. Οι γονείς των
µαθητών του νηπιαγωγείου συµµετέχουν στην παρουσίαση των εορτασµών και εκδηλώσεων
των χωρών τους, ενώ οι γονείς των µαθητών του δηµοτικού σχολείου παρουσιάζουν την
παραδοσιακή τους κουζίνα και τα παραδοσιακά φαγητά των χωρών από τις οποίες
κατάγονται. Με τη συµµετοχή των γονέων προωθείται η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ
του σχολείου και της επικράτειας, σχετικά µε θέµατα υποδοχής ατόµων από άλλες χώρες και
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
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Ως οµάδα-στόχος της πρακτικής GPESP2 στο σχολείο «Verbena» στη Leganes,
προσδιορίζεται το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας: οι εκπαιδευτικοί, το µη-διδακτικό
προσωπικό, τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Η περιγραφή της πρακτικής αναφέρει τις
συλλογικές δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά και τους δασκάλους, µε ορισµένες
δραστηριότητες (όπως το θέατρο) να είναι ανοικτές για το κοινό. Παραδείγµατα των κοινών
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στο σύνολο του σχολείου, συµπεριλαµβανοµένου και των
γονέων, είναι: µια θεατρική παράσταση που ανεβάζεται από τις µητέρες των παιδιών του
προσαρµοσµένου παραµυθιού «Intermón - Αναζήτηση ενός πλανήτη», που ασχολείται µε τις
προσωπικές διαφορές και τη σηµασία της πολυµορφίας, µια έκθεση που να αποτελείται από
έργα τέχνης των παιδιών όλων των τάξεων και µια παρουσίαση διαφόρων αντικειµένων από
άλλους πολιτισµούς (παιχνίδια, ρούχα, κοσµήµατα, βιβλία, οικιακά σκεύη, κλπ) που δίνονται
από τις οικογένειες και τους δασκάλους.
Το Ιρλανδικό GPIRL αναφέρεται στη σηµασία του ρόλου που διαδραµατίζουν οι γονείς και τα
άλλα µέλη της κοινότητας και στη δηµιουργία µιας κοινωνίας που να αντιτίθεται στις
διακρίσεις, µέσω της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Επίσης, προτείνει διάφορες πολιτικές που
εφαρµόζονται στο σχολείο, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση, τη δηµιουργία ενός συλλογικού και µε σεβασµό ποικιλόµορφου
σχολείου, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για συµµετοχή των γονέων. Ωστόσο, το
µεγαλύτερο µέρος αυτού, προσανατολίζεται προς την κατανόηση των ερωτήσεων που θα
πρέπει να θέτουν τα σχολεία, και όχι προς συγκεκριµένες πολιτικές ή πρακτικές. Το GPGBR
δηλώνει ότι οι γονείς συµµετέχουν στις δραστηριότητες, αλλά δεν αναφέρονται περαιτέρω
λεπτοµερείς εξηγήσεις.

5.3 Περιγραφή του πλαισιου στο οποίο εφαρµόζονται οι Καλές Πρακτικές
Καµία από τις Καλές Πρακτικές οι οποίες εξετάστηκαν, δεν περιγράφουν το πλαίσιο στο
οποίο θα πρέπει να εφαρµοστούν. Ωστόσο, έξι από αυτές περιλαµβάνουν µερική περιγραφή
του πλαισίου αυτού.
Η πρακτική GPCYP αναφέρεται στην ύπαρξη µιας αρµονικής ατµόσφαιρας και τη συνύπαρξη
όλων των παιδιών εντός του σχολικού περιβάλλοντος, το GPCHL αναφέρεται στην εφαρµογή
τους σε µειονεκτικές περιοχές, η πρακτική GPITA1 στην παρουσία των αλλόγλωσσων
µαθητών στην περιοχή, και η GPESP1 αναφέρεται στην εφαρµογή της στην πόλη, καθώς και
στη χρονική περίοδο που θα πρέπει να εφαρµοστεί. Αναλύθηκε, επίσης, το πλαίσιο
εφαρµογής της GPITA2, η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη ενός υψηλού και αυξανόµενου
ποσοστού µαθητών από διάφορες εθνότητες, κατά το σχολικό έτος 2010/2011. Τέλος, το
GPGBR αναφέρεται στο γεγονός ότι τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου µιλούν
συνολικά 28 γλώσσες και ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές στις κοινότητες.

5.4 Αξιολόγηση των Καλών Πρακτικών
Ένα από τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την τελική κατάταξη των Καλών Πρακτικών,
ήταν κατά πόσο είχαν αξιολογηθεί. Από τις δεκατρείς πρακτικές βρέθηκε ότι µόνο οι τρεις από
αυτές είχαν αξιολογηθεί πλήρως, ενώ µόνο µία από αυτές είχε αξιολογηθεί σε ορισµένο
βαθµό. Η αξιολόγηση της πρακτικής GPCYP1 βασίστηκε σε ερωτηµατολόγια που δόθηκαν
στα παιδιά και στους γονείς τους, αλλά και στην αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που
εφάρµοσαν την πρακτική. Η επίδραση που είχε η πρακτική GPFR, µετρήθηκε από µια
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επιστηµονική παρακολούθηση που πρότεινε η ψυχολόγος του CNRS της Γκρενόµπλ. Οι
µετρήσεις έγιναν για το κάθε σχολικό έτος, πριν και µετά την εφαρµογή της πρακτικής,
δηλαδή τον Νοέµβριο και τον Ιούνιο αντίστοιχα. Η πρακτική GPITA1 αξιολογήθηκε µε βάση
κάποιες συνεντεύξεις και παρουσιάσεις. Τέλος, η GPESP2 έχει υποστεί µόνο την αρχική
αξιολόγηση, η οποία βασίστηκε σε εσωτερικές αξιολογήσεις και αναγνώριση από τη δηµόσια
υπηρεσία της εκπαίδευσης.

5.5 Ταξινόµηση των Καλών Πρακτικών
Όλες οι Καλές Πρακτικές αναλύθηκαν, αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν µε βάση τα κριτήρια
που τέθηκαν για το έργο BODI, όπως αναφέρεται και στη µεθοδολογία. Οι πέντε πρακτικές
που κατατάχθηκαν πρώτες, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.
Πίνακας 17: Κατάταξη των Καλών Πρακτικών
FINAL SCORE
Κατάταξη

Κώδικας
Καλής
Πρακτικής

1.

GPCYP1

2.

Τίτλος Καλής Πρακτικής

Χώρα
Προέλευσης

Συνολική
Βαθµολογία

Στάση απέναντι στη διαφορετικότητα! Όλοι
είµαστε ίδιοι µα και διαφορετικοί, αλλά πάντα
ίσοι. Η ποικιλοµορφία είναι πλούτος. Αγαπώ,
Μοιράζοµαι, Βοηθώ, Προσφέρω, Δουλεύω,
Παίζω, Διασκεδάζω, Γελώ, αλλά πάνω από όλα
είµαι φίλος µε όλους!

Κύπρος

7,75

GPESP2

Ζήτω οι διαφορές!

Ισπανία

7,25

3.

GPITA1

Εκπαίδευση και επικοινωνία σε διαφορετικούς
πολιτισµούς

Ιταλία

6,75

4.

GPGBR

Δεν θα ήταν βαρετό αν ήµασταν όλοι το ίδιο;

Η.Β.

6,25

5.

GPESP1

Το σώµα του παιδιού στο χώρο του σχολείου:
Μια ανάλυση που βασίζεται στην κοινωνιολογία
του σώµατος.

Ισπανία

5,25

Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
σε θέµατα Πολιτισµού, Σώµατος, Φύλου και Υγείας

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!47

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
σε θέµατα Πολιτισµού, Σώµατος, Φύλου και Υγείας

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!48

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

6. Συλλογισμοσ Ωσ Προσ
Τα Εθνικα Αναλυτικα
Προγραμματα Σπουδων
Και Τισ Καλεσ Πρακτικεσ
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6. Συλλογισµοσ Ωσ Προσ Τα Εθνικα Αναλυτικα
Προγραµµατα Σπουδων Και Τισ Καλεσ Πρακτικεσ
Ο σκοπός του πιο κάτω µέρους του Οδηγού είναι να αναδείξει τις οµοιότητες και τις διαφορές
που υπάρχουν ανάµεσα στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στις πέντε χώρες που
συµµετείχαν στο έργο και να αναλύσει κριτικά τις πρακτικές δραστηριότητες που
εφαρµόζονται, µε βάση τις γενικές αρχές και τοµείς µάθησης. Επιπλέον, περιγράφονται και
κάποιες καινοτόµες και εµπνευσµένες προσεγγίσεις και πρακτικές που εφαρµόζονται σε όλο
τον κόσµο, ως πιθανές πρακτικές εφαρµογές των αρχών και των στόχων που τέθηκαν ανά
χώρα, µε σκοπό τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ της θεωρίας και της πράξης.
Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της διαφορετικότητας, τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών σε όλες τις χώρες που συνεργάστηκαν για το έργο, ακολουθούν τις γενικές αρχές
του να µαθαίνουν τα παιδιά να ζουν µαζί, να συνυπάρχουν ως οµάδα και να
συνεργάζονται. Όπως αναφέρεται, τα παιδιά µαθαίνουν τις βασικές γνώσεις για τις διαφορές
που υπάρχουν στον κόσµο στην προσχολική εκπαίδευση. Για παράδειγµα, τα παιδιά
µαθαίνουν να κατανοούν ότι ο κόσµος είναι πολύ µεγαλύτερος από ό,τι φαντάζονταν, είναι
ετερογενής και ότι η καθηµερινότητα τους µπορεί, επίσης, να διαφέρει από αυτή των άλλων
παιδιών. Με άλλα λόγια, τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις διαφορές, αλλά
παράλληλα να τις σέβονται. Παρ' όλα αυτά, δεν δίνουν όλα τα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών ικανοποιητικές εισηγήσεις για τους πρακτικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούν
τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαφορετικότητας. Συγκεκριµένα, το
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Αυστρίας δεν παρουσιάζει καµία πρακτική εφαρµογή
των αρχών που υποστηρίζει, ενώ και οι Ιταλικές Εθνικές Κατευθυντήριες Γραµµές,
αναφέρουν µόνο κάποιες γενικευµένες δραστηριότητες όπως «παιχνίδια ρόλων» ή «οµαδικά
παιχνίδια», χωρίς όµως να γίνεται κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνουν οι
δραστηριότητες αυτές.
Όλα τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών αναφέρουν ως τοµέα µάθησης, την ανάγκη
ανάπτυξης καλών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και γλωσσικών ικανοτήτων. Θεωρητικά,
τα παιδιά µαθαίνουν να εκφράζονται και να κατανοούν τον τρόπο που επικοινωνούν οι
υπόλοιποι, µέσω της γλώσσας, της γλώσσας του σώµατος και της µη λεκτικής επικοινωνίας.
Όπως είναι προφανές από τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και τις
κατευθυντήριες γραµµές, οι πρακτικές φαίνεται να χρησιµοποιούν τον πιο παραδοσιακό
τρόπο επικοινωνίας (µε τη χρήση της γλώσσας), όπως, για παράδειγµα, τα παιδιά ακούνε
ιστορίες ή αφηγούνται ιστορίες, περιγράφουν µια εικόνα ή ένα βιβλίο κλπ. Το Κυπριακό
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών δίνει έµφαση στην εκµάθηση ξένων γλωσσών, οι οποίες
εισάγονται, για παράδειγµα, µέσω τραγουδιών. Το Γαλλικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών,
ασχολείται µε την ύπαρξη διαφόρων γλωσσών στα σχολεία, εντούτοις, δεν καθιστά σαφές το
πώς τις αντιµετωπίζει.
Αντιθέτως, η µη λεκτική επικοινωνία φαίνεται να υποστηρίζεται µόνο από µερικές πρακτικές,
µε την Αυστρία και την Κύπρο να προτείνουν διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό. Τα
παιδιά παρατηρούν και ερµηνεύουν κάποιες εικόνες, που απεικονίζουν διαφορετικά
συναισθήµατα. Ωστόσο, η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της παθητικής
ικανότητας του να κατανοούµε τη µη λεκτική επικοινωνία. Η ενεργητική ικανότητα του να
µπορείς να εκφράζεις τον εαυτό σου µέσα από το σώµα σου είναι, σύµφωνα µε τις πρακτικές
δραστηριότητες που αναφέρονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών που
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µελετήθηκαν, υπαρκτή µόνο στην Ιταλία, όπου τα παιδιά µέσω διαφόρων ελευθέρων
ασκήσεων, για παράδειγµα, χορό ή την αλληλεπίδραση µε τους άλλους, µπορούν να
επικοινωνούν και να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους. Ένας άλλος κοινός στόχος των
εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών φαίνεται να είναι η ενσωµάτωση των παιδιών
από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Ωστόσο, η Αυστρία είναι η µοναδική χώρα η οποία
εκτός του ότι δηλώνει άµεσα την ένταξη αυτή ως µια θεµελιακή αρχή που διέπει το Αναλυτικό
της Πρόγραµµα, προχωρά βαθύτερα στις προσπάθειες ενσωµάτωσης και στην εκπαίδευση
χωρίς αποκλεισµούς, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού, καθώς και
του γενικότερου συνόλου. Σε άλλα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, η στάση αυτή
εκφράζεται µε έµµεσο ή µε άµεσο τρόπο. Το Κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, για
παράδειγµα, αναφέρει ότι το σχολείο χαιρετίζει και σέβεται κάθε παιδί που προέρχεται από
οποιοδήποτε πολιτιστικό, θρησκευτικό και γλωσσικό περιβάλλον. Αλλά και πάλι, το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών δεν προτείνει καµία πρακτική εφαρµογή η οποία προωθεί την ένταξη
και την ενσωµάτωση των διαφόρων πολιτισµών στην πραγµατική ζωή.
Η έλλειψη πρακτικών δραστηριοτήτων στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και η
απουσία περιγραφής των πρακτικών που προτείνονται ή που εφαρµόζονται, είναι το αδύνατο
σηµείο όλων των εθνικών προγραµµάτων σπουδών και των κατευθυντήριων γραµµών. Οι
Καλές Πρακτικές που αναλύθηκαν σε σχέση µε τα θέµατα του Προγράµµατος BODI και που
σχετίζονται µε τη διαχείριση της πολιτισµικής πολυµορφίας, µπορούν να συµπληρώσουν και
να καλύψουν τα κενά που εντοπίζονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών.
Για παράδειγµα, µόνο δύο από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο GPIRL φαίνεται
να ανταποκρίνονται στην ανάγκη αναγνώρισης των διαφορών και την υποστήριξη της
ένταξης και του αµοιβαίου σεβασµού προς τους διαφορετικούς πολιτισµούς. Στην πρώτη
περίπτωση, τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν το διαφορετικό χρώµα δέρµατος που
παρατηρούν τριγύρω τους, καθώς και το διαφορετικό χρώµα µατιών και µαλλιών. Αργότερα,
καλούνται να ζωγραφίσουν ένα άτοµο που να έχει το δικό τους χρώµα δέρµατος και στη
συνέχεια αναρτούν τις δηµιουργίες τους στον τοίχο και προσπαθούν να περιγράψουν τις
διαφορές που υπάρχουν ακόµα και ανάµεσα σε φαινοµενικά ίδια χρώµατα (π.χ. υπάρχουν
χρωµατικές παραλλαγές σε αυτό που ονοµάζεται λευκό ή µαύρο δέρµα). Η δεύτερη άσκηση
που προτείνεται στοχεύει παιδιά ηλικίας 4-6 ετών µε σκοπό τη διερεύνηση της εθνικής
µουσικής των διαφόρων χωρών, αλλά και το γεγονός ότι όλοι οι πολιτισµοί δανείστηκαν
στοιχεία ο ένας από τον άλλο, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσά τους. Οι
εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν διάφορα τραγούδια και παραδοσιακή µουσική
της χώρας τους που να έχουν όµως επηρεαστεί από άλλες παραδόσεις (π.χ. «Ο Άστεγος»
του Paul Simon).
Αρκετές δραστηριότητες, οι οποίες προτείνονται στη πρακτική GPCYP1, στοχεύουν στην
εκπαίδευση των παιδιών ως προς τη διαφορετικότητα και την ένταξη τους σε µια οµάδα. Για
παράδειγµα, τα παιδιά καλούνται να πάρουν µια συνέντευξη από τους γονείς τους σχετικά µε
τη χώρα καταγωγής τους, τη γεωγραφία, το κλίµα, τα αξιοθέατα, τα παραδοσιακά ρούχα,
παιχνίδια και παραδοσιακά φαγητά της χώρας τους. Παράλληλα, καλούνται να ακούσουν και
να συγκρίνουν τους ήχους που παράγονται από τις διάφορες γλώσσες που υπάρχουν µέσα
στην τάξη ή στο σπίτι. Κάποιες δραστηριότητες στη GPAUT2 προωθούν, επίσης, τη χρήση
όλων των γλωσσών που οµιλούνται από τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η πρακτική GPITA1
παρέχει πολιτιστικούς µεσολαβητές, οι οποίοι βοηθούν στην ένταξη των παιδιών και των
οικογενειών από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να
µοιραστούν τις παραδόσεις τους στο χώρο του σχολείου.
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Για παράδειγµα, το θέµα του σώµατος είναι παρόν στην πλειοψηφία των πρακτικών που
αναλύθηκαν, µε στόχο την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, της φυσικής αγωγής και της
υγιεινής. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος των πρακτικών που προτείνονται, εκφράζονται µε
γενικούς όρους, όπως για παράδειγµα η προώθηση της αναγνώρισης του σώµατος του
παιδιού µέσω παιχνιδιών αντίληψης. Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι αρκετά σαφής, αλλά
η έλλειψη περαιτέρω εξηγήσεων, αφήνει χώρο για διαφορετικές ερµηνείες της πραγµατικής
δραστηριότητας. Έλλειψη περαιτέρω εξηγήσεων και περιγραφής των πρακτικών που
ακολουθούνται, είναι εµφανή και σε άλλα θέµατα BODI. Ορισµένες γενικότερες
δραστηριότητες (όπως παιχνίδια ρόλων, οµαδικά αθλήµατα, και ανάγνωση βιβλίων), που
προτείνονται για τα περισσότερα θέµατα BODI, δεν δίνουν εξηγήσεις ως προς τον τρόπο µε
τον οποίο µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Πρόγραµµα Σπουδών.
Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πολλά κοινά σηµεία ανάµεσα στα διάφορα Εθνικά Αναλυτικά
Προγράµµατα Σπουδών, εντούτοις φαίνεται να υπάρχουν ζητήµατα και θέµατα που µπορεί
να περιλαµβάνονται σε ορισµένα, αλλά να εκλείπουν από άλλα. Για παράδειγµα, η
δηµοκρατία είναι µία από τις θεµελιώδης αξίες που διέπουν το NCCYP και το NCESP, ενώ
και το NCITA αναφέρεται στο δηµοκρατικό σύνταγµα. Τα άλλα προγράµµατα σπουδών δεν
αναφέρονται καθόλου στην αξία της δηµοκρατίας.
Το πώς προσεγγίζεται το θέµα του σώµατος από τις διάφορες χώρες που συµµετείχαν στο
έργο, επίσης φαίνεται να διαφέρει. Στο NCFRA, NCITA και το NCESP, το θέµα του σώµατος
συνδέεται µε το περιβάλλον και τον περιβάλλοντα χώρο των παιδιών. Η συνειδητοποίηση του
χρόνου και του χώρου µέσω του σώµατος παρουσιάζεται µόνο στο Γαλλικό Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών. Το Αυστριακό NCAUT, υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση, η οποία
απαιτεί την εµπλοκή όλων των αισθήσεων, του σώµατος και του µυαλού στη διαδικασία της
µάθησης, καθώς επίσης λαµβάνει υπόψη το σωµατικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο
ανάπτυξης ενός παιδιού.
Οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται µε το θέµα του σώµατος, προσδιορίζονται από τις
καλές πρακτικές. Στόχος κάποιων καλών πρακτικών που αναλύθηκαν, είναι τα οφέλη της µηλεκτικής επικοινωνίας µέσω των κινήσεων του σώµατος (ελεύθερη κίνηση, καθοδηγούµενες
κινήσεις και χειρονοµίες). Παράδειγµα αυτού, είναι η πρακτική GPITA2, η οποία τονίζει τα
οφέλη της αφήγησης ιστοριών ή του θεατρικού παιχνιδιού στην προώθηση της πολιτισµικής
ένταξης (GPESP2).
Μια άλλη µοναδική πρακτική που σχετίζεται µε το θέµα της υγείας, αναγράφεται στο NCCYP,
και περιλαµβάνει την κοινωνική υγεία και τον αντίκτυπο της κοινωνίας και των µέσων
ενηµέρωσης στην υγεία των ανθρώπων. Απροσδόκητο εύρηµα είναι ότι µόνο δύο Εθνικά
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, το NCFRA και το NCITA, λαµβάνουν υπόψη τους τις
διάφορες αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που µπορεί να έχουν τα παιδιά.
Επιπλέον, το NCESP δεν καλύπτει τις αρχές, τους τοµείς µάθησης, τις πρακτικές που
αφορούν το θέµα της υγείας, ενώ το θέµα της υγείας δεν αποτελεί θεµελιώδη αρχή στο
NCCYP.
Η πρακτική GPCYP1προτείνει µια απλή δραστηριότητα που µπορεί να βοηθήσει να
ξεπεραστεί η έλλειψη πρακτικών δραστηριοτήτων, σε περίπτωση ύπαρξης κάποιας
αναπηρίας: ο δάσκαλος καλείται να ενθαρρύνει τα παιδιά να ερευνήσουν τις δυσκολίες που
µπορεί να προκύψουν για ένα παιδί σε µια αναπηρική καρέκλα και αργότερα να σκεφτούν
τρόπους µε τους οποίους οι δυσκολίες αυτές να κοινοποιηθούν στις αρµόδιες αρχές, ούτως
ώστε να επέλθει η αλλαγή. Δυστυχώς, καµία από τις πρακτικές που εντοπίστηκαν στις
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διάφορες χώρες που συµµετείχαν, δεν προτείνουν οποιαδήποτε συγκεκριµένη δράση για την
αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε αναπηρίες πέρα από τις σωµατικές.
Το θέµα του φύλου καλύπτεται (τουλάχιστον έµµεσα) θεωρητικά από όλα τα αναλυτικά
προγράµµατα σπουδών. Ωστόσο, το εύρος των πρακτικών δραστηριοτήτων είναι πολύ
περιορισµένο. Στην πραγµατικότητα, µόνο τέσσερις πρακτικές προτείνονται για το θέµα αυτό
(στο NCAUT, NCFRA και NCCYP). Η Αυστρία είναι η µοναδική χώρα που υιοθετεί µια αρχή
αφιερωµένη άµεσα στην ευαισθησία των δύο φύλων, και αποδοκιµάζει ρητά την επισήµανση
που βασίζεται στα στερεότυπα που προκύπτουν.
Όσον αφορά στις πρακτικές που σχετίζονται µε το θέµα των δύο φύλων, το GPPRT προτείνει
στους εκπαιδευτικούς τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο να είναι απαλλαγµένο από
τα στερεότυπα των φύλων, όπως για παράδειγµα την παρουσίαση εικόνων που σκοπό έχουν
να προβληµατίσουν τα παιδιά σχετικά µε τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών. Το
GPCHL καθιστά ως µείζον θέµα την άποψη που έχουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι για τον ρόλο των
δύο φύλων. Επιπλέον, τίθεται για προβληµατισµό το γεγονός ότι ενώ η πρακτική GPESP2
προτείνει συζήτηση µε τα παιδιά σχετικά µε τα στερεότυπα που προκύπτουν για τα δύο φύλα,
µέσα από την ανάγνωση ορισµένων παραµυθιών και ιστοριών, φαίνεται πως αυτά δε
συµµορφώνονται µε τους ρόλους που προτείνονται από την εκάστοτε κοινωνία. Το GPGBR
προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα δύο φύλα
µέσω της Εβδοµάδας της Διαφορετικότητας, κατά την οποία τα παιδιά γιορτάζουν την
ποικιλοµορφία και την κατεδάφιση των στερεότυπων.
Τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, αναφέρονται πολύ λιγότερο στο θέµα της
σεξουαλικότητας. Συγκεκριµένα, µόνο το NCITA εξετάζει τις σεξουαλικές διαφορές. Ωστόσο,
δεν προτείνει καµία σχετική πρακτική εφαρµογή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η
σεξουαλικότητα ως θέµα εισάγεται µόνο κατά την ανάλυση των Καλών Πρακτικών, αφού δεν
γίνεται καµιά αναφορά σε αυτό από τα εθνικά αναλυτικά προγράµµατα σπουδών. Κάτι τέτοιο
υποδηλώνει την ύπαρξη ενός ταµπού ως προς τη σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση κατά την
παιδική ηλικία, ιδιαίτερα µέσω των Εθνικών Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών. Το θέµα
της σεξουαλικότητας, ως εκ τούτου, εναπόκειται στο κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί θα το
αντιµετωπίσουν µε ασφάλεια και χωρίς κοινωνική κριτική.
Διαφορές µεταξύ των εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών φαίνεται να υπάρχουν
και στο θέµα του συνολικού αριθµού των πρακτικών που περιλαµβάνονται σε αυτά. Το
NCAUT είναι πιο θεωρητικό σε σύγκριση µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών άλλων
χωρών. Το NCCYP, αντιθέτως, περιέχει τις περισσότερες πρακτικές εφαρµογές στο σύνολο
των αναλυτικών προγραµµάτων. Εν κατακλείδι, οι Καλές Πρακτικές αναγνωρίζονται ως
ποικίλες επιτυχηµένες δράσεις, δραστηριότητες, προσεγγίσεις και εργασίες που σχετίζονται
µε ένα ή και περισσότερα θέµατα BODI και εφαρµόζονται σε ιδρύµατα προσχολικής
εκπαίδευσης σε διάφορες ευρωπαϊκές και µη ευρωπαϊκές χώρες,. Παράλληλα µε τις καλές
πρακτικές, προέκυψαν πολλές πρωτότυπες και καινοτόµες προσεγγίσεις, που σχετίζονται µε
τα θέµατα που προωθούνται από το έργο BODI .
Η πολιτισµική ευαισθητοποίηση ως προς την ποικιλοµορφία αναπτύσσεται και
ενισχύεται από την πλειοψηφία των πρακτικών και των αναλυτικών προγραµµάτων
σπουδών. Σε γενικές γραµµές, τα παιδιά µαθαίνουν να είναι πιο ανοικτά, πιο ανεκτικά και να
σέβονται όλα τα είδη των διαφορών. Οι πρακτικές βασίζονται κυρίως στην επικοινωνία, όχι
µόνο µε τα παιδιά, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους. Θα πρέπει,
παράλληλα, να βεβαιώνεται πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι προδιατεθειµένοι, ούτε θετικά,
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αλλά ούτε και αρνητικά προς µια οµάδα, πολιτισµό, φύλο κτλ. Στη συνέχεια, προσοχή θα
πρέπει να δίνεται και στη συµµετοχή των γονέων στη µάθηση των παιδιών τους, τόσο στο
σχολικό περιβάλλον, όσο και στο οικογενειακό, ούτως ώστε να υπάρξει αρµονία στον τοµέα
αυτό. Έτσι, οι γονείς αναµένεται να υποστηρίξουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και να
λαµβάνουν ενεργό µέρος σε αυτή. Παρόλο που καταδεικνύεται η σηµασία τη συµµετοχής των
γονέων στη µάθηση των παιδιών, εντούτοις κάποιες από τις πρακτικές δεν φαίνεται να τους
συµπεριλαµβάνουν.
Τα πολύ µικρά παιδιά, αντιγράφουν εύκολα κάποιες συµπεριφορές και στάσεις από το
περιβάλλον τους (π.χ. πρότυπα). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλλιεργείται η
ευαισθητοποίηση ως προς την ποικιλοµορφία, µέσω της ενσωµάτωσης όλων των παιδιών
(ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, χρώµατος του δέρµατος, φύλου ή κατάσταση υγείας), της
συνύπαρξης, της αµοιβαίας συνεργασίας και της επικοινωνίας. Τα παιδιά µαθαίνουν να
επικοινωνούν και να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους αποτελεσµατικά µέσω ενός
καλού διαλόγου, ο οποίος τους βοηθά να κατανοήσουν άλλα παιδιά από διαφορετικούς
πολιτισµούς. Επιπλέον, τα παιδιά θα θυµούνται το θέµα πιο εύκολα, εάν µπορούν να δουν,
να αγγίξουν και να νιώσουν κάποια πράγµατα. Ως εκ τούτου, οι διάφορες πρακτικές
εµπλέκουν κάποια υλικά και αντικείµενα (π.χ. παραδοσιακές φορεσιές, τραγούδια, βιβλία,
κλπ.), καθώς επίσης και εκπροσώπους (παιδιά, γονείς, καθηγητές, επισκέπτες) από διεθνές
υπόβαθρο, για να παρουσιάσουν στοιχεία από τον πολιτισµό τους, µε φανερά ωφελήµατα
στη µάθηση των παιδιών.
Για να αποφευχθούν τυχόν στερεότυπα για τα φύλα, τονίζεται η ελευθερία της επιλογής. Είναι
σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι τα κορίτσια δεν είναι προκαθορισµένο να παίζουν µε κούκλες,
αλλά ούτε και τα αγόρια είναι προκαθορισµένο να παίζουν ποδόσφαιρο. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί (αλλά και οι γονείς), θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά µε τη γλώσσα που
χρησιµοποιούν. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση λαϊκών ρήσεων όπως «τα αγόρια δεν
κλαίνε», οι οποίες ενισχύουν τις απόψεις περί ανισότητας των δύο φύλων.
Τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν το δικό τους σώµα και το σώµα των άλλων
παιδιών, παίζοντας παιχνίδια, παρατηρώντας το σώµα τους και συζητώντας για αυτό.
Μπορούν, επίσης, να µάθουν να αναγνωρίζουν και τα µέρη του σώµατος, να δέχονται και να
αγαπούν το σώµα τους, χωρίς να ντρέπονται για αυτό. Τα παιδιά ανακαλύπτουν, επίσης, ότι
υπάρχουν άνθρωποι µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος, διαφορετικό σχήµα σώµατος, κλπ
αλλά και ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Το θέµα του σώµατος είναι άρρηκτα
συνδεδεµένο και µε το θέµα της πολιτισµικής πολυµορφίας. Ακόµα κι αν δεν καταλαβαίνουµε
τη γλώσσα των άλλων, µπορούµε να τους καταλάβουµε µέσω κάποιων κινήσεων και της
γλώσσας του σώµατος. Ως εκ τούτου, εισάγεται το θέµα της γλώσσας του σώµατος και των
κινήσεων ως µέσο επικοινωνίας.
Το θέµα της υγείας είναι στενά συνδεδεµένο µε εκείνο του σώµατος. Ορισµένες
δραστηριότητες προωθούν την ευαισθητοποίηση στο θέµα του σώµατος σε συνδυασµό µε το
θέµα της υγείας, ενώ παράλληλα επικεντρώνονται και στο θέµα της πολιτισµικής
πολυµορφίας. Για παράδειγµα, τα παιδιά συζητούν για τις ανθρώπινες ανάγκες του σώµατος,
ιδιαίτερα την ανάγκη λήψης θρεπτικών ουσιών, την υγιεινή διατροφή και τις διάφορες µορφές
της και πως αυτή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον πολιτισµό ή τις παραδόσεις. Αυτό το
παράδειγµα δείχνει ότι µπορούν να καλυφθούν περισσότερα από ένα θέµατα σε µια ενιαία
δραστηριότητα. Το σχολείο παίζει σηµαντικό ρόλο στην οικοδόµηση της ταυτότητας του
παιδιού. Τα παιδιά αναπτύσσουν την ατοµική τους ταυτότητα µέσα από την εξερεύνηση του
σώµατος, τις ανάγκες, τις προτιµήσεις, τους κοινωνικούς τους ρόλους και το περιβάλλον τους.
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Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν επίγνωση της πολιτισµικής, κοινωνικής και οµαδικής τους
ταυτότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να µάθουν να λειτουργούν τόσο αυτόνοµα, αλλά όσο και
µέσα στην οµάδα. Αυτού του είδους οι δεξιότητες µπορούν να αναπτυχθούν µέσω διαφόρων
αθληµάτων, παιχνιδιών και σωµατικών δραστηριοτήτων.
Εν κατακλείδι, τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών παρέχουν ένα σταθερό και καλά
καθορισµένο πλαίσιο για την προσχολική εκπαίδευση, ενώ καθίστανται σηµαντικό σηµείο
αναφοράς για τις δραστηριότητες ανάπτυξης της ευαισθητοποίησης ως προς τη
διαφορετικότητα. Ωστόσο, οι Καλές Πρακτικές φαίνεται να είναι πιο κατάλληλες, αφού
παρέχουν µια πιο λεπτοµερή περιγραφή και εξήγηση του σκοπού των δραστηριοτήτων που
προτείνουν, προκειµένου να µπορέσει να εφαρµοστεί µια πιο ολοκληρωµένη πρακτική
εκπαίδευση των παιδιών σε θέµατα πολιτισµικής πολυµορφίας, σώµατος, υγείας, φύλου και
σεξουαλικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι Καλές Πρακτικές
συµπληρώνουν τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και µαζί µπορούν να
δηµιουργήσουν µια πιο βαθιά και ολοκληρωµένη πηγή γνώσης για την προσχολική
εκπαίδευση.
Αξίζει, άλλωστε, να επισηµάνουµε ότι σε όλες τις πρακτικές και τα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών, η διαφορετικότητα γίνεται αντιληπτή ως µια θετική έννοια, που εµπλουτίζει τη
µάθηση, ενώ δεν υποστηρίζεται η οµοιοµορφία ή η τυποποίηση των ανθρώπων. Επιπλέον,
όλες οι καλές πρακτικές επικεντρώνονται στην καταπολέµηση των στερεότυπων, των
προκαταλήψεων και των διακρίσεων.
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7. Μαθαινουµε Απο Τα Λαθη Μασ
Με σκοπό τη σύγκριση, αναλύθηκαν ακόµη πέντε πρακτικές που εφαρµόζονται σε διάφορα
ευρωπαϊκά ιδρύµατα προσχολικής ηλικίας. Οι πρακτικές αυτές µπορούν να θεωρηθούν ως
φαινοµενικά προς αποφυγή, αφού αντεπιτίθενται στις αρχές και τους στόχους του έργου
BODI σε θέµατα πολιτισµικής πολυµορφίας, φύλου, υγείας και της σεξουαλικότητας .
Δύο από τις πρακτικές που σχετίζονται µε το θέµα του φύλου, µπορούν να θεωρηθούν ως
εξαιρετικά προκατειληµµένες, λόγω του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τα δύο φύλα.
Σύµφωνα µε το κυπριακό NRPCYP, τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες ανάλογα µε το φύλο
τους. Τα αγόρια και τα κορίτσια κάνουν ξεχωριστά, πολύ απλές δραστηριότητες, όπως το
πλύσιµο των χεριών πριν από το γεύµα. Επιπλέον, τα κορίτσια υποτίθεται ότι πρέπει να
παίζουν στο κουκλόσπιτο, ενώ τα αγόρια µε πιο «επιθετικά» παιχνίδια, όπως µπάλα. Οµοίως,
το NRPFRA χωρίζει τα κορίτσια και τα αγόρια και παγιώνει έτσι τα στερεότυπα για το φύλο. Η
περιγραφή της γαλλικής αυτής κακής πρακτικής περιέχει ένα συγκεκριµένο παράδειγµα µιας
άσκησης που τροφοδοτεί µια στερεότυπη εικόνα για το κόσµο: τα παιδιά κόβουν τα πρόσωπα
από τις φωτογραφίες των συµµαθητών τους και κολλούν στο ροζ χαρτί τα πρόσωπα των
κοριτσιών και στο µπλε χαρτί αυτά των αγοριών. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την
εργασία µε βάση κάποια αυτοκόλλητα τα οποία απεικονίζουν λυπηµένα, χαρούµενα ή
κανονικά πρόσωπα. Ανάλογα µε τα αυτοκόλλητα που θα λάβουν τα παιδιά, θα καταλάβουν αν
έχουν κάνει την άσκηση σωστά ή όχι. Στα παιδιά που έκαναν λάθη στην ταξινόµηση των
κοριτσιών και των αγοριών, θα δοθεί ένα λυπηµένο εικονίδιο. Η άσκηση αυτή θεωρείται
ακατάλληλη, αφού η σύνδεση µεταξύ του ροζ χαρτιού και των κοριτσιών, και του µπλε
χαρτιού και των αγοριών δεν θεωρείται ως κάτι το αυτονόητο ή το φυσικό για τα παιδιά.
Οι δύο αυτές πρακτικές προφανώς προωθούν και αναπαράγουν στερεότυπα που υπάρχουν
για τα δύο φύλα και αναπτύσσουν την απογοήτευση των παιδιών, αφού τα αναγκάζει να
κάνουν κάτι που δεν τους αρέσει. Πιο συγκεκριµένα, ένα παιδί µπορεί να αισθάνεται ότι δεν
ανήκει σε µια οµάδα, αν οι προτιµήσεις του δεν είναι σύµφωνες µε τις κοινές προσδοκίες.
Συνήθως, δεν εφαρµόζονται τέτοιες πρακτικές για σκοπούς διάκρισης ή προώθησης της
ανισότητας ανάµεσα στα δύο φύλα, ενώ και σε ορισµένες περιπτώσεις κάποιοι εκπαιδευτικοί
προβαίνουν σε κάποια κοινωνικά στερεότυπα, χωρίς να το αντιλαµβάνονται.
Οι υπόλοιπες «Προς αποφυγή» Πρακτικές σχετίζονται µε το θέµα της πολιτισµικής
πολυµορφίας και στοχεύουν στα παιδιά από ξένες χώρες και τους γονείς τους. Το Αυστριακό
NRPAUT αναγκάζει τα παιδιά να µιλούν γερµανικά, παρόλο που η µητρική τους γλώσσα
µπορεί να διαφέρει, µε αποτέλεσµα να καταστέλλεται η χρήση της µητρικής τους γλώσσας. Οι
εκπαιδευτικοί ζητούν επίσης από τους γονείς να µιλούν γερµανικά και στο σπίτι, προκειµένου
να καταστεί η ένταξη του παιδιού ευκολότερη. Η προσέγγιση αυτή δεν δίνει στα παιδιά την
ευκαιρία να µάθουν µια δεύτερη γλώσσα, αλλά, αντ’ αυτού, τους αναγκάζει να
αντικαταστήσουν πλήρως τη µητρική τους γλώσσα µε τη γερµανική. Κάποιοι εκπαιδευτικοί
πιστεύουν ότι οι οικογένειες που προέρχονται από ξένες χώρες, θα πρέπει να
προσαρµόσουν τις αξίες και τον πολιτισµό τους, ούτως ώστε να µπορέσουν να
ενσωµατωθούν γρηγορότερα στη χώρα υποδοχής τους. Ωστόσο, υπάρχει διαφορά ανάµεσα
στην προσαρµογή σύµφωνα µε το νόµο και τα έθιµα της χώρας που σε φιλοξενεί και της
πλήρους αποδοχής της κυρίαρχης κουλτούρας και την απόρριψη της µητρικής γλώσσας. Με
βάση την περιγραφή αυτής της κακής πρακτικής, κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση των
εκπαιδευτικών.
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Το ισπανικό NRPESP φαίνεται να στοχεύει στη δηµιουργία πολιτισµικής συνείδησης.
Εντούτοις, προωθεί και αναπαράγει κάποια εθνικά στερεότυπα. Τα παιδιά µαθαίνουν για
άλλες κουλτούρες και ανακαλύπτουν τον κόσµο µέσα από την παρουσίαση των τεσσάρων
ηπείρων (Αφρικής, Ασίας, Αµερικής και Ευρώπης), χωρίς όµως να αναφέρονται στις άλλες
δύο ηπείρους, Αυστραλία και Ανταρκτική. Παράλληλα, η παρουσίαση των ηπείρων φαίνεται
να γίνεται µε τρόπο που να ενισχύει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Οι δραστηριότητες
προωθούν την πολιτισµική συνείδηση µε την παρακολούθηση βίντεο (όπως το «Μικροί
Αϊνστάιν» της Ντίσνεϋ), παραδοσιακής µουσικής, ανάγνωση ιστοριών, παραµυθιών και
µύθων από τις ηπείρους αυτές.
Η ακόλουθη δραστηριότητα, που προτείνεται από την πρακτική NRPESP, είναι µια
παρουσίαση PowerPoint µε τον τίτλο «Παιδιά από έναν άλλο κόσµο». Στην ιστορία φαίνεται
να υπάρχουν αναφορές στις διάφορες φυλές ως τη «µαύρη» φυλή, τη «λευκή» και την
«κίτρινη». Επιπλέον, τα παιδιά του «κόσµου» παρουσιάζονται µε ένα στερεοτυπικό και
παρωχηµένο τρόπο. Για παράδειγµα, τα παιδιά από την Αφρική απεικονίζονται να κατοικούν
σε ένα χωριό και να παίζουν µε µια µπάλα φτιαγµένη από σανό, τα παιδιά από την Αραβία
απεικονίζονται να κατοικούν σε «ένα πολύ ζεστό µέρος», το κορίτσι από την Ιαπωνία
απεικονίζεται να φοράει κιµονό, ενώ τα παιδιά από τη Νότια Αµερική αποκαλούνται ως η
«καφέ» φυλή και απεικονίζονται ως ιθαγενείς του 20ου αιώνα.
Η πρακτική NRPESP αναπτύσσει τη διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση, σε κάποιο βαθµό,
αφού αναδεικνύει τις διαφορές που υπάρχουν στον κόσµο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν
επικυρώνει τις διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες, αφού οι άνθρωποι απεικονίζονται µε
τέτοιο τρόπο που να εξυµνούνται τα εθνικά και φυλετικά στερεότυπα.
Η τελευταία πρακτική, η οποία δεν θεωρείται ως σχετική µε το έργο BODI, είναι η Ιταλική
NRPITA. Αν και οι προθέσεις της πρακτικής αυτής όσον αφορά στην εξερεύνηση και την
ευαισθητοποίηση της πολιτισµικής πολυµορφίας είναι αξιοθαύµαστες, εντούτοις η πρακτική
φαίνεται να ασχολείται µε την πολιτισµική ποικιλοµορφία µε ένα πολύ γενικό τρόπο. Ενώ
φαίνεται να θέτει κάποιους στόχους, µε σκοπό την ένταξη των αλλόγλωσσων µαθητών στα
σχολεία (για παράδειγµα, προώθηση των διαδικασιών ένταξης), εντούτοις, δεν προτείνει
καµία δραστηριότητα µε την οποία θα µπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, η προαναφερθείσα
πρακτική δεν αντιµετωπίζει τα στοιχεία του πολιτισµού που κρίνονται απαραίτητα από το έργο
BODI, προκειµένου να είναι σε θέση να βοηθήσει την ένταξη των παιδιών στην προσχολική
εκπαίδευση και εν τέλει στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η πρακτική αυτή δεν βοηθά τα παιδιά να
εξερευνήσουν την πολυπλοκότητα του πολιτισµού και της διαφορετικότητας στο σχολείο εις
βάθος, αλλά παραµένει σε επιφανειακό επίπεδο.
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8. Εισηγήσεις
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8. Εισηγήσεις
Ο παρών οδηγός συνοψίζει τις προσεγγίσεις που σχετίζονται µε το θέµα της πολιτισµικής
πολυµορφίας, του σώµατος, του φύλου, της υγείας και της σεξουαλικότητας, όπως
παρουσιάζονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της
Ισπανίας, της Κύπρου και της Αυστρίας. Στόχος του Οδηγού αυτού δεν είναι να προτείνει
κάποιες πρακτικές, οι οποίες να µπορούν να υιοθετηθούν από τους εκπαιδευτικούς της
προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά να λειτουργήσει ως πηγή έµπνευσης για αυτούς που
προτίθενται να εργαστούν στα θέµατα µε περισσότερη συνείδηση. Επιπλέον, το έγγραφο
αυτό έχει ως στόχο να προβληµατίσει σχετικά µε την κατάσταση της προσχολικής
εκπαίδευσης σε σχέση µε τα θέµατα που εξετάζονται, προκειµένου οι φορείς χάραξης
πολιτικής να τα συµπεριλάβουν συνειδητά στις εκπαιδευτικές πολιτικές τους, για να
µπορέσουν να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς κάποιες πρακτικές συστάσεις και προτάσεις,
ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να τα παρουσιάζουν.
Όλα τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών λειτουργούν ως ο καθρέφτης των νόµων
και των πολιτικών που υπάρχουν στις αντίστοιχες χώρες. Η καταγεγραµµένη έλλειψη
επαρκών προδιαγραφών για το πώς η εκπαίδευση θα πρέπει να αντιµετωπίσει τα θέµατα
που προτείνονται από το έργο BODI, είναι αποτέλεσµα της µη δέουσας προσοχής σε αυτά τα
θέµατα από την πλευρά της πολιτικής ανάπτυξης και εφαρµογής.
Οι ελλείψεις και τα κενά σε πρακτικές που εντοπίστηκαν από τον παρόντα οδηγό, ιδίως όσον
αφορά στις πρακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα θέµατα των δύο φύλων, την
υγεία και τη σεξουαλικότητα σε µεγαλύτερο βαθµό, τονίζουν την ύπαρξη ενός φαύλου κύκλου
στην προσχολική εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. Από τη µια πλευρά, η έλλειψη
προδιαγραφών για την πρακτική εφαρµογή βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να
πειραµατιστούν µε νέες προσεγγίσεις ελεύθερα και δηµιουργικά, αλλά από την άλλη πλευρά,
η ελλιπής καθοδήγηση οδηγεί τους δασκάλους και το εκπαιδευτικό προσωπικό στη λήψη
κάποιων αποφάσεων, µε βάση τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει µέσα από την εµπειρία
τους για θέµατα που θεωρούνται αµφιλεγόµενα, όπως το φύλο ή τη σεξουαλικότητα.
Προτείνεται όπως:
• Οι φορείς χάραξης πολιτικής, να εισαγάγουν το θέµα της πολιτισµικής πολυµορφίας,
του φύλου, της υγείας, του σώµατος και της σεξουαλικότητας στα Εθνικά Αναλυτικά
Προγράµµατα Σπουδών των χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα, µε σκοπό να
εκπαιδεύσουν τα παιδιά να ζουν και να ευδοκιµήσουν σε µια ποικιλόµορφη και χωρίς
διακρίσεις κοινωνία.
• Να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν οι θεµελιώδεις αρχές και οι µαθησιακοί
στόχοι των εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών, έτσι ώστε να ταιριάζουν µε
τις οδηγίες για την πρακτική εφαρµογή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το
θέµα της πολιτισµικής πολυµορφίας, του σώµατος, του φύλου, της υγείας και της
σεξουαλικότητας.
• Να παρουσιαστούν οι πρακτικές που σχετίζονται µε τα θέµατα BODI µε έναν πιο
ενεργό και δοµηµένο τρόπο, ώστε να µπορούν να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί στα
νηπιαγωγεία.
• Να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης σε θέµατα σχετικά µε τη
διαχείριση και τη διδασκαλία της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας, του σώµατος, της
υγείας, του φύλου και της σεξουαλικότητας, έτσι ώστε να µπορέσουν να εισάγουν τα
παιδιά στην πολυµορφική εκπαίδευση.
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9. Παραρτημα I
Σχεδιο Ερευνασ
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9. Παραρτηµα I – Σχεδιο Ερευνασ
Στοχοι
Η πρώτη πνευµατική παραγωγή του Προγράµµατος έχει ως στόχο να εντοπίσει και να
συγκρίνει τις προσεγγίσεις των διαφόρων παιδαγωγικών πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται µε
το σώµα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα και την υγεία στην προσχολική εκπαίδευση στη Γαλλία,
την Ιταλία, την Αυστρία, την Ισπανία και την Κύπρο.
Σκοπός του Προγράµµατος είναι να συµβάλει στην παρουσίαση των τρόπων µε τους οποίους
τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών αντιµετωπίζουν την πολιτισµική
πολυµορφία. Το παρόν σχέδιο έρευνας προσδιορίζει τη µεθοδολογία πίσω από την ανάπτυξη
του IO1, συµπεριλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη
συγκέντρωση των προσεγγίσεων που σχετίζονται µε θέµατα του έργου BODI, όπως
εµφανίζονται στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, καθώς και τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε για την επιλογή των καλών και των κακών πρακτικών που εφαρµόζονται στα
σχολεία και σχετίζονται µε τα ίδια θέµατα.

Μεθοδολογια
Σώµατος, Φύλου και Υγείας» (Intellectual Output 1), χωρίζεται σε δύο µέρη. Για τη συλλογή
των σχετικών πληροφοριών του οδηγού εφαρµόστηκαν διαφορετικές µεθοδολογίες: µέρος
της έρευνας βασίστηκε σε µια δευτερογενή έρευνα (desk-top research) σχετικά µε την
ανάλυση των εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης
στις χώρες που συµµετείχαν. Η έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκε επίσης και για τη συλλογή
κάποιων πρακτικών που εφαρµόζονται στην προσχολική εκπαίδευση, σε σχέση µε τα θέµατα
του έργου BODI. Τέλος, οι πρακτικές αξιολογήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε καλές και
«προς αποφυγή» πρακτικές, µε βάση ενός προτύπου, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για να
αξιολογήσει κατά πόσο οι πρακτικές αυτές σχετίζονται µε τα θέµατα του έργου BODI , τις
οµάδες που στοχεύουν, την ύπαρξη περιγραφής του περιεχοµένου και αξιολόγησή τους. Στη
συνέχεια, οι δηµιουργοί των πρακτικών αυτών κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα
ερωτηµατολόγιο, για βαθύτερη κατανόηση των πρακτικών αυτών.
Παρακάτω δίνονται περαιτέρω εξηγήσεις ως προς τη συγκεκριµένη µεθοδολογία που
χρησιµοποιήθηκε και στα δύο µέρη.

Ανάλυση των εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων
Σε πρώτο στάδιο, έγινε µια συγκριτική ανάλυση των εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων
σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Ισπανία και την
Κύπρο.
Το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών µιας χώρας µπορεί να θεωρηθεί ως η βασική
πηγή από την οποία γίνονται οι βασικές συστάσεις ως προς τη διδασκαλία µιας
συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας στη χώρα αυτή (παρέχοντας ακόµη µεγαλύτερη
διορατικότητα µε την επεξήγηση του περιεχόµενου της διδασκαλίας και τις µεθόδους που
µπορούν να εφαρµοστούν για το σκοπό αυτό). Έχοντας υπόψη το σκεπτικό αυτό, το έργο
BODI πραγµατοποίησε µια δευτερογενή έρευνα (desk-based research) για τα Εθνικά
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Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών των χωρών που συµµετείχαν στο έργο, µε σκοπό την
αναγνώριση των οµοιοτήτων, των διαφορών και των διαθέσιµων δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στα προγράµµατα σπουδών και εφαρµόζονται σε ιδρύµατα προσχολικής
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, µε σκοπό την αντιµετώπιση της ποικιλοµορφίας.
Κάθε χώρα που συµµετείχε στο έργο, ανέλυσε το επίσηµο Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών της σε σχέση µε τα θέµατα που προωθεί το έργο BODI.
Στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Σχεδίου Έρευνας, γίνεται παρουσίαση του πλαισίου για την
ανάλυση των κύριων στοιχείων του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, το οποίο
περιλαµβάνει τις διαφορετικές θεµατικές οµάδες, τους στόχους µάθησης και τις προτεινόµενες
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα θέµατα BODI. Κάθε φορά που το Εθνικό Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών περιέχει µόνο τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη
συγκεκριµένων προγραµµάτων σπουδών για τα σχολεία, τότε οι χώρες που συµµετέχουν
καλούνται να χρησιµοποιήσουν το πρότυπο (template), για να αναλύσουν τουλάχιστον δύο
ειδικά σχολικά προγράµµατα σπουδών και να προσδιορίσουν έναν τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόζονται στην πράξη οι εθνικές κατευθυντήριες γραµµές στο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης.
Σύνοψη των δραστηριοτήτων
1. Η κάθε χώρα που συµµετέχει στο έργο, αναλύει το Εθνικό Αναλυτικό της Πρόγραµµα
Σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένα Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, αλλά
βρίσκεται υπό τη µορφή κατευθυντήριων γραµµών, τότε οι συµµετέχοντες καλούνται να
αναλύσουν τουλάχιστον δύο σχολικά ειδικά προγράµµατα πέραν των εθνικών
κατευθυντήριων γραµµών.
3. Οι συµµετέχοντες καλούνται να αναλύσουν τα προγράµµατα σπουδών της χώρας τους,
χρησιµοποιώντας το πρότυπο (template) που δίδεται.
4. Αφού συµπληρωθούν τα πρότυπα, στέλνονται στο IO1 Lead- CESIE.
5. Στη συνέχεια, το CESIE συγκρίνει τις πληροφορίες που έχουν σταλεί και προχωρεί σε µια
ανάλυση (cross-partnership analysis), συγκρίνοντας τα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών µεταξύ τους (όπως φαίνεται και στο πρώτο µέρος του Οδηγού).
6. Τέλος, η κάθε χώρα που συµµετέχει στο έργο, αξιολογεί και µεταφράζει στη γλώσσα της
την πιο πάνω ανάλυση.

Επιλογή των πρακτικών: Κριτήρια
Η έρευνα στοχεύει στην επιλογή των Καλών Πρακτικών µε στόχο τον προσδιορισµό των
επιτυχηµένων δράσεων, δραστηριοτήτων, προσεγγίσεων, σχεδίων, στοιχείων, κ.λπ., που
προτείνουν. Η έρευνα έχει σκοπό να εµπνεύσει και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς
(παρόντες και µελλοντικούς), τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα κατάρτισης των
εκπαιδευτικών και τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως προς τις
επιτυχηµένες πρακτικές που µπορούν να εφαρµόσουν τα σχολεία για την αντιµετώπιση της
διαφορετικότητας.
Η µεθοδολογία, στην οποία βασίστηκε η έρευνα, συµπεριλάµβανε τα εξής κριτήρια για την
επιλογή της κάθε πρακτικής:
• Να ενισχύει τον προβληµατισµό σχετικά µε τα στερεότυπα που υπάρχουν για τις
διαφορετικές φυλές και τις προκαταλήψεις
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•
•
•
•

Να εµπλέκει τους γονείς από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα
Να εισάγει το θέµα του σώµατος µέσα από µια πολυπολιτισµική προοπτική
Να εισάγει το θέµα της υγείας µέσα από µια πολυπολιτισµική προοπτική
Να αναπτύσσει τη διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση και επικυρώνει τις διαφορετικές
πολιτισµικές ταυτότητες των παιδιών.

Οι πρακτικές που συλλέγονται από τις χώρες που συµµετέχουν στο έργο, αξιολογούνται µε
βάση του αν σχετίζονται µε τα θέµατα του έργου και το αρχικό πλαίσιο εφαρµογής τους. Οι
πρακτικές , στη συνέχεια, βαθµολογούνται µε βάση το πρότυπο αξιολόγησης που δίδεται πιο
κάτω, έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο σχετίζονται µε τα θέµατα του έργου BODI.
Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, η πρακτική µπορεί να θεωρηθεί ως µια δραστηριότητα,
µεθοδολογία, προσέγγιση ή στρατηγική.
Η µεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε τόσο σε µια δευτερογενή έρευνα (desk-based
research), που διεξήχθη από όλες τις χώρες που συµµετείχαν στο έργο, καθώς και σε ένα
ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών και
τους δηµιουργούς των πρακτικών που επιλέγηκαν. Η έρευνα επεκτάθηκε και στις χώρες
συνεργάτες, δηλαδή σε µια χώρα µε την οποία συνεργάζεται η µια από τις 5 χώρες
συνεταίρους, η οποία συµµετείχε στο έργο. Η µεθοδολογία βασίστηκε στην προηγούµενη
γνώση και εµπειρία των ερευνητών, που αποκτήθηκε ως προς την ποικιλοµορφία στα
σχολεία των ευρωπαϊκών χωρών.
Από την κάθε χώρα που συµµετείχε στο έργο BODI, επιλέγηκαν τουλάχιστον 5 πρακτικές (εκ
των οποίων και δύο «προς αποφυγή» πρακτικές), οι οποίες αναλύθηκαν σύµφωνα µε το
πρότυπο που περιλαµβάνεται στο σχέδιο έρευνας στο Παράρτηµα 2: Πρότυπο για την
πρακτική ανάλυση. Στον οδηγό συµπεριλήφθηκαν δύο Καλές Πρακτικές και µια «Κακή»
πρακτική. Επιπλέον, η κάθε χώρα έπρεπε να επιλέξει και να αναλύσει τις πρακτικές από µια
άλλη χώρα συνέταιρο. Η κάθε χώρα στη συνέχεια, απέστειλε στο CESIE την ανάλυση των 5
πρακτικών που εφαρµόζονται στη χώρα τους, καθώς και των 2 πρακτικών που επέλεξαν από
µια άλλη χώρα. Ακολούθως, το CESIE αξιολόγησε την κάθε πρακτική και πρότεινε 2 καλές
πρακτικές από τη κάθε χώρα που συµµετείχε στο έργο, 1 καλή πρακτική από την κάθε χώρα
που αξιολογήθηκε από τις χώρες εταίρους, και, τέλος, 1 «κακή» πρακτική από τις χώρες του
προγράµµατος. Έπειτα, το CESIE κατάταξε τις πρακτικές, µε βάση τα θέµατα που σχετίζονται
µε το έργο BODI , τις οµάδες που στοχεύουν, την ύπαρξη περιγραφής του πλαισίου
εφαρµογής και κατά πόσο έχει αξιολογηθεί από τους δηµιουργούς της. Το ίδιο βάρος δόθηκε
τόσο στα θέµατα, όσο και στις οµάδες στόχους που αποσκοπούν. Μια µονάδα δόθηκε σε
κάθε πρακτική που σχετίζεται µε ένα από τα θέµατα BODI (πολιτισµός, σώµα, φύλο,
σεξουαλικότητα, και υγεία) και µια µονάδα για κάθε οµάδα-στόχο που περιλαµβάνει
(εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, ή άλλους). Μισή επιπλέον µονάδα δόθηκε στις καλές πρακτικές
που περιγράφουν το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να εφαρµοστεί η πρακτική και ακόµη µισή
µονάδα στο αν έχει αξιολογηθεί. Σε περίπτωση που η πρακτική πληρούσε µερικώς ή σε
ορισµένο βαθµό ένα από τα κριτήρια τότε αξιολογήθηκε
µε 0,25 µονάδες. Τέλος,
καταµετρήθηκαν οι µονάδες και έγινε η τελική κατάταξη των πρακτικών. Στο τελικό στάδιο της
έρευνας, κλήθηκαν οι δηµιουργοί των πρακτικών µε την υψηλότερη κατάταξη να
συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο, στο οποίο θα έδιδαν περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά
µε τις πρακτικές τους. Το CESIE στη συνέχεια κατέγραψε την ανάλυση στον οδηγό, ενώ οι
χώρες που συµµετείχαν έδωσαν την τελική έγκριση για να συµπεριληφθούν οι πρακτικές
στον οδηγό για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία και σχετίζονται µε το θέµα του
πολιτισµού, του σώµατος, των φύλων και της υγείας.
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IO1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΑΞΗ

Διορία µέχρι

Υπεύθυνος

Οριστικοποίηση και κυκλοφορία του Σχεδίου 2 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ CESIE
Έρευνας
2015
Κυκλοφορία του τελικού προτύπου για την ανάλυση 2 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ CESIE
των προγραµµάτων σπουδών
2015
Συλλογή των εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων 18 Δεκεµβρίου Όλοι οι συνέταιροι
σπουδών (ή των εθνικών κατευθυντήριων γραµµών 2015
και των ειδικών σχολικών προγραµµάτων σπουδών)
Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή α ν ά λ υ σ η τ ω ν α ν α λ υ τ ι κ ώ ν 15 Ιανουαρίου CESIE
προγραµµάτων σπουδών
2016
Κυκλοφορία του τελικού προτύπου για τη διεξαγωγή 18 Δεκεµβρίου CESIE
δευτερογενής έρευνας (desk-based research)ως 2015
προς τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
Διεξαγωγή δευτερογενούς έρευνας (desk-based 15 Φεβρουαρίου Ο κάθε συνέταιρος
research)ως προς τις πρακτικές που εφαρµόζονται 2016
ξεχωριστά
στα σχολεία, τη συλλογή και την ανάλυση 5
πρακτικών από την κάθε χώρα που συµµετέχει και 2
επιπλέον πρακτικών από τρίτη χώρα
Αξιολόγηση των πρακτικών που περισυλλέγησαν

26 Φεβρουαρίου CESIE
2016

Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων, για διεξαγωγή 26 Φεβρουαρίου CESIE
π ε ρ α ι τ έ ρ ω έ ρ ε υ ν α ς κ α ι α ν ά λ υ σ η ς µ έ σ ω 2016
ερωτηµατολογίων
Σ υ µ π λ ή ρ ω σ η ε ρ ωτ η µ α τολο γ ί ω ν α π ό το υ ς 21 Φεβρουαρίου Όλοι οι συνέταιροι
δηµιουργούς των πρακτικών που επιλέγηκαν
2016
Συγγραφή του περιεχοµένου του Οδηγού

18 Απριλίου 2016 CESIE

Συζήτηση και ανάλυση του Οδηγού από όλους τους Α π ρ ί λ η ς / Μ ά ι ο ς Όλοι οι συνέταιροι
συµµετέχοντες, κατά τη 2η συνάντηση των 2016
συνεταίρων (στο Παλέρµο)
Αξιολόγηση του Οδηγού από τοπικές οµάδες Μάιος 2016
αξιολόγησης

Επισκόπηση από τον
κάθε συνέταιρο

Μετάφραση και έκδοση του Οδηγού

Όλοι οι συνέταιροι

Ιούνιος 2016

Παρουσίαση του IO1 στο τελικό συνέδριο του έργου Ιούνιος 2017
(E16)

CESIE/ Όλοι οι
συνέταιροι

Αναφορές
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Eventi/bpo%20x%20stampa.pdf
http://strengtheningnonprofits.org/resources/guidebooks/
Identifying%20and%20Promoting%20Effective%20Practices.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πρότυπο για την Έρευνα
των Εθνικών Αναλυτικών
Προγραμμάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πρότυπο για την Έρευνα των Εθνικών
Αναλυτικών Προγραµµάτων
Χώρα

Είδος εγγράφου
(π.χ.
Κατευθυντήριες
γραµµές, Εθνικό
Αναλυτικό
Πρόγραµµα,
Σχολή, Ειδικό
Πρόγραµµα
Σπουδών,
κ.λπ.)

Τίτλος
Εγγράφου

Χρονολογία
Έκδοσης

Σχετικός Νόµος/
Πολιτική

Ηλικία που
στοχεύει
(π.χ. 3-6 ετών)

Το κύριο
σκεπτικό και
ζητήµατα τα
οποία
καλύπτονται
(π.χ.
διαπολιτισµικότ
ητα, ψηφιακές
ικανότητες, κτλ)

Αρ.

Γενικό Θέµα/Τίτλος Θέµατος

Συγκεκριµένο θέµα

Σχετίζεται µε τα
θέµατα BODI; Με
ποια;

** Παρακαλώ να εισάγετε όσες περισσότερες σειρές µπορείτε
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Μαθησιακοί
Στόχοι

Γενικό Θέµα/Τίτλος
Θέµατος Αρ.

Συγκεκριµένο θέµα

Σχετίζεται µε τα
θέµατα BODI; Με
ποια;

Συγκεκριµένος
στόχος

Σχετίζεται µε τα
θέµατα BODI; Με
ποια;

*** Παρακαλώ να εισάγετε όσες περισσότερες σειρές µπορείτε

Προτεινόµενες
Δραστηριότητε
ς

Γενικό Θέµα/Τίτλος
Θέµατος

**** Παρακαλώ να εισάγετε όσες περισσότερες σειρές µπορείτε

Αναφορές

Παρακαλώ δώστε
πληροφορίες για τους
συγγραφείς της
πρακτικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πρότυπο για την ανάλυση
των πρακτικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πρότυπο για την ανάλυση των
πρακτικών
Περιγραφη Τησ Πρακτικησ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Παρακαλώ όπως χρησιµοποιήσετε λέξεις- κλειδιά.
Χώρα: ______________________
Συγγραφέας/Ίδρυµα
Παρακαλώ όπως δώσετε κάποια στοιχεία επικοινωνίας (ιστοσελίδα, email, αριθµό τηλέφωνου,
διεύθυνση, κτλ.)

Θέµατα που καλύπτει/Ζητήµατα που στοχεύει

Αναγνώριση των οµάδων-στόχων και πώς θα τους ωφελήσει
Παρακαλώ όπως περιγράψετε τις οµάδες που στοχεύει η πρακτική, καθώς και τον τρόπο µε τον
οποίο έµµεσα η άµεσα θα ωφεληθούν από τυχόν εφαρµογή της

Στόχοι/Σκοπός της Πρακτικής

Μαθησιακοί στόχοι που ενισχύονται από την Πρακτική

Περιγραφή της Πρακτικής
Παρακαλώ όπως καταγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε η πρακτική,
καθώς επίσης και τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της ή τυχόν περιορισµούς και αποκλίσεις κατά
την εφαρµογή της. (Μέγ. 1000 λέξεις)

Υπάρχει κάτι καινούριο, καινοτόµο ή µοναδικό σε αυτή την πρακτική ή στα
χαρακτηριστικά της;

Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται στα σχολεία
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Εργαλεία ή διαδικασίες που συµπεριλαµβάνονται στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την
ανάλυση της πρακτικής.

Απόδειξη επιτυχίας/ Αντίκτυπο

Πλαίσιο Επιτυχίας/Μέτρηση τυχόν αντίκτυπου
Παρακαλώ όπως περιγράψετε το πλαίσιο στο οποίο η πρακτική θεωρείται επιτυχής.

Διάρκεια Εφαρµογής
Παρακαλώ όπως συµπεριλάβετε ηµεροµηνίες, όπου είναι δυνατόν

Βιωσιµότητα της πρακτικής
Παρακαλώ όπως αναφέρετε µέτρα τα οποία χρειάζεται να ληφθούν για τη βιωσιµότητα της
πρακτικής.
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Ταξινοµηση Των Πρακτικων
1. Σχετίζονται τα θέµατα της πρακτικής µε τουλάχιστον ένα από τα θέµατα που προάγει το έργο
BODI (πολιτισµός, σώµα, φύλο, υγεία, σεξουαλικότητα);
Πατήστε εδώ
2. Ποιο θέµα που προάγει το έργο BODI,
καλύπτει η πρακτική;

3. Ποιους στοχεύει η πρακτική;

☐

Πολιτισµός

☐

Εκπαιδευτικούς

☐

Σώµα

☐

Εκπαιδευτές/Ιδρύµατα
κατάρτισης Εκπαιδευτικών

☐

Φύλο

☐

Δασκάλους της
Προϋπηρεσιακής

☐

Σεξουαλικότητα

☐

Παιδιά-Ηλικίες:

☐

Υγεία

☐

Σχολείο– Επίπεδο:

☐

Κανένα από τα
παραπάνω

☐

Κανένα από τα παραπάνω

4. Πώς συµβαδίζει η πρακτική µε τους στόχους που τέθηκαν από το έργο BODI;
Πατήστε εδώ
5. Στην πρακτική συµπεριλαµβάνεται και η περιγραφή του πλαισίου εφαρµογής της;
Πατήστε εδώ
6. Στην πρακτική συµπεριλαµβάνεται η διαδικασία αυτο-αξιολόγησης ή αυτο-παρακολούθησης
των αποτελεσµάτων της σε σχέση µε τα θέµατα BODI;
Πατήστε εδώ
7. Ενηµερώθηκαν οι φορείς χάραξης πολιτικής ως προς τα αποτελέσµατα της πρακτικής;
Επηρέασαν την πολιτική τους;
Πατήστε εδώ
8. Είχε η πρακτική τα αναµενόµενα αποτελέσµατα;
Πατήστε εδώ
9. Είναι βιώσιµη η πρακτική;
Πατήστε εδώ
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10. Η πρακτική µπορεί να κριθεί ως καινοτόµα στην εφαρµογή της;
Πατήστε εδώ
11. Υπήρξε καινοτόµα η πρακτική ως προς τα αποτελέσµατά της σε σχέση µε το έργο BODI;
Πατήστε εδώ
12. Χρησιµοποίησε η πρακτική καινοτόµα εργαλεία;
Πατήστε εδώ
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BODI
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΊΑ, ΣΏΜΑ,
ΦΎΛΟ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Οδηγός για τις πρακτικές που εφαρµόζονται σταΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ
σχολεία
σε θέµατα Πολιτισµού, Σώµατος, Φύλου και Υγείας
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