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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.
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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
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.
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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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Εισαγωγή στη Μεθοδολογία
Γιατί να εστιάζουµε στις πολιτισµικές διαφορές;
Έχουν επίδραση οι πολιτιστικές διαφορές στα νηπιαγωγεία, ή μήπως αυτά είναι τα
ευτυχισμένα χρόνια, όπου ο πολιτισμός και οι προκαταλήψεις δεν παρεμβαίνουν ακόμα;
Εμφανίζεται η διαφορετικότητα στη ζωή των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων;
Και αν ναι, ποια είναι τα σημάδια της; Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις,
πραγματοποιήσαμε διάφορα εργαστήρια στην Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία.
Πραγματοποιήσαμε επίσης περισσότερες από είκοσι συνεντεύξεις με δασκάλους και γονείς
στη Γαλλία και την Κύπρο. Ρωτήσαμε για εμπειρίες, όπου οι άνθρωποι εκπλήσσονταν από τη
συμπεριφορά άλλων ανθρώπων, όπου ένιωθαν ότι δεν καταλάβαιναν τη συμπεριφορά
κάποιου άλλου. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Σήμερα σπάνια αφήνουμε τον εαυτό μας να
εκπλαγεί από τη συμπεριφορά ενός άλλου, κυρίως από το φόβο του μην κριθούμε ως
ξενοφοβικοί κ.λ.π. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο λάθος στο να εκπλαγείτε. Στην
πραγματικότητα, η προσεκτική παρατήρηση των καθημερινών αυτών εκπλήξεων μπορεί να
εμπλουτίσει πολύ τη διαδικασία μάθησης για τους άλλους - και ακόμη περισσότερο για τον
εαυτό μας. Αυτό που θεωρούμε εκπληκτικό - ή ακόμα και σοκαριστικό κατά περιόδους αποκαλύπτει τις δικές μας αξίες.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η μέθοδος κρίσιμων περιστατικών που
αναπτύχθηκε από τη Γαλλίδα κοινωνική ψυχολόγο Margalit Cohen-Emerique και προσφέρει
μια γέφυρα ανάμεσα στο θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική. Η μέθοδος αυτή προτείνει
μια ευρηματική στρατηγική για την αναγνώριση των πολιτισμικών καθεστώτων, αξιών και
συμπεριφορών που φέρει μαζί του ο κάθε άνθρωπος και που τον βοηθούν να κατανοήσει
και να αλληλοεπιδράσει με άλλους ανθρώπους. Εξαλείφοντας τον αρνητισμό που συχνά
διέπει την όποια διαπολιτισμική παρεξήγηση, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την
ψευδαίσθηση της δικής μας πολιτισμικής ουδετερότητας, καθώς και να εξερευνήσουμε με
ένα πιο αντικειμενικό τρόπο το πλαίσιο της πολιτισμικής αναφοράς με σκοπό τη δημιουργία
ενός καινούργιου πλαισίου διαπραγμάτευσης, όπου η προκατάληψη δεν θα διαδραματίζει
κανένα ρόλο.
Η διαφορετικότητα δεν είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας
ανθρώπων. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για διαφορές, χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο
πλευρές, στις οποίες να μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια
μέθοδο που θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε
δύο ή περισσότερα μοτίβα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τη
μεθοδολογία που πρότεινε η Γαλλίδα κοινωνική ψυχολόγος Margalit Cohen-Emerique, η
οποία βασίζεται στην εμφάνιση «πολιτισμικών σοκ».
Η έννοια του «πολιτισμικού σοκ» έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους ορισμούς και για αυτό
το λόγο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το πώς θα χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον οδηγό:
«Το πολιτισμικό σοκ προκαλείται όταν ένα άτομο έχει μια αλληλεπίδραση με ένα άλλο
άτομο ή ένα αντικείμενο από μια διαφορετική κουλτούρα, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο
και αυτό του προκαλεί αρνητικές ή θετικές γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις,
αίσθηση απώλειας σημείων αναφοράς, αρνητική αντιπροσώπευση του εαυτού του και ένα
αίσθημα έλλειψης αποδοχής, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ενίσχυση του αισθήματος
της ανησυχίας και του θυμού». (Cohen-Emerique 2015:65)
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Από πού προέρχονται τα περιστατικά;
Στο έργο BODI, σκοπός µας ήταν να εντοπίσουµε τις ευαίσθητες ζώνες που δυνατόν να
σχετίζονται µε την προσχολική εκπαίδευση. Για να γίνει αυτό, πραγµατοποιήσαµε ορισµένες
συνεντεύξεις µε διάφορους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε νηπιαγωγεία και κάποιους
γονείς παιδιών ηλικίας 3 (τριών) έως 8 (οκτώ) ετών από την Αυστρία, την Κύπρο, τη Γαλλία,
την Ιταλία και την Ισπανία. Τα περιστατικά συνελέγησαν, είτε µέσω εργαστηρίων, είτε µέσω
κάποιων ατοµικών συνεντεύξεων ή µε συνδυασµό και των δύο µεθόδων. Συνολικά
συλλέχθηκαν 65 κρίσιµα περιστατικά από τον Φεβρουάριο µέχρι και τον Ιούνιο του 2016.
Προχωρήσαµε στην ανάλυση 16 περιστατικών, τα οποία µας είχαν αφηγηθεί οι γονείς και οι
δάσκαλοι που πρωταγωνίστησαν στα περιστατικά αυτά. Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη
µέθοδο που δηµιούργησε η Margalit Cohen-Emerique, η οποία περιλαµβάνει 7 ερωτήσεις και
τις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι πρωταγωνιστές για το κάθε περιστατικό όπως
φαίνεται πιο κάτω στην ανάλυση κάθε περιστατικού.
Όλα τα κρίσιµα περιστατικά προήλθαν από πραγµατικές εµπειρίες δασκάλων ή γονέων και
υποδήλωναν ορισµένες προκλήσεις. Οι καταστάσεις αναλύθηκαν µαζί µε τους αφηγητές
σύµφωνα µε το πλέγµα ανάλυσης που ανέπτυξε η Margalit Cohen-Emerique, το οποίο
τροποποιήσαµε ελαφρώς. Κάθε περιστατικό αρχίζει µε την περιγραφή του τι συνέβη και του
τρόπου µε τον οποίο ο αφηγητής αντέδρασε, καθώς επίσης και µε τα συναισθήµατά του
εκείνη τη στιγµή. Αυτές οι περιγραφές προέρχονται απευθείας από τους αφηγητές. Σε κάθε
περιστατικό γίνεται µια περιγραφή των πρωταγωνιστών, του αφηγητή και το προσώπου το
οποίο προκάλεσε το σοκ, ώστε να µας δοθεί µια ιδέα ως προς το κοινωνικο-πολιτισµικό
πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό. Κάτι τέτοιο δεν ήταν πάντα εύκολο, αφού οι
αφηγητές δεν γνώριζαν ενδελεχείς λεπτοµέρειες για τους άλλους ανθρώπους.
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Κεφάλαιο 1: Φυσική ακεραιότητα, βία και ανατροφή
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Το χαστούκι
Οργανισμός που κατέγραψε το περιστατικό: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Το περιστατικό
«Το περιστατικό έλαβε χώρα τον πρώτο χρόνο που εργάστηκα ως δασκάλα σε
νηπιαγωγείο. Δεν είχα πολλή εµπειρία ως προς το πώς να χειρίζοµαι τις διάφορες
καταστάσεις ή στο πώς να βοηθώ τα παιδιά που βρίσκονταν στις καταστάσεις αυτές.
Εντούτοις, υπήρξε ένα περιστατικό µε ένα νεαρό αγόρι το οποίο θυµάµαι λες και ήταν
χτες.
Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος, τα παιδιά συνήθιζαν να παίζουν στο προαύλιο, ενώ
µόλις άκουγαν το κουδούνι, ήξεραν ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν στην τάξη τους.
Πρώτη στην τάξη έµπαινα εγώ, ενώ τα παιδιά συνοδευµένα από τη βοηθό µου έρχονταν
µετά. Ένα αγόρι µαζί µε ένα φίλο του, αποφάσισαν ότι προτιµούσαν να συνεχίσουν το
παιχνίδι, παρά να µπουν στην τάξη µετά το χτύπηµα του κουδουνιού. Αυτό συνεχίστηκε
και τις επόµενες µέρες, ενώ η βοηθός δυσκολευόταν να τους πείσει να µπουν στην τάξη.
Προσπάθησα να τους µιλήσω, να τους δώσω κίνητρο και να τους επιβραβεύω κάθε φορά
που έµπαιναν στην τάξη, αλλά σε βάθος χρόνου κάτι τέτοιο δεν λειτούργησε.
Έτσι, αποφάσισα να µιλήσω µε τους γονείς των παιδιών. Το συγκεκριµένο αγόρι το
παραλάµβαναν από το σχολείο τα µεγαλύτερα αδέλφια του, ενώ ο πατέρας του τους
περίµενε στο αυτοκίνητο. Εκείνο το µεσηµέρι ρώτησα τα αδέλφια του ποιος τους είχε
φέρει στο σχολείο και εκείνοι µου απάντησαν πως τους είχε φέρει ο πατέρας τους. Τους
ζήτησα να τον φωνάξουν γιατί ήθελα να συζητήσω κάτι µαζί του. Τα παιδιά έφυγαν µόλις
ήρθε ο πατέρας τους. Με πολύ ευγενικό τρόπο εξήγησα στον πατέρα την κατάσταση, ενώ
το αγόρι στεκόταν ακριβώς δίπλα του. Προτού προλάβω να ολοκληρώσω, ο πατέρας
γύρισε και χαστούκισε το γιό του τόσο δυνατά, ώστε έπεσε στο έδαφος. Εκείνη τη στιγµή
σοκαρίστηκα και µετάνιωσα που είχα ζητήσει αυτή τη συνάντηση. Έτσι αποφάσισα πως
την επόµενη φορά που θα χρειαστεί να έχω κάποια συνοµιλία µε γονείς, θα είµαι πιο
προσεκτική».
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Εκπαιδευτικός: 22 χρονών, γυναίκα, κυπριακής καταγωγής, νηπιαγωγός/ελεύθερη χωρίς παιδιά.
Το περιστατικό ήταν η πρώτη της επαγγελµατική εµπειρία.
Παιδί: 4.5 χρονών, αγόρι, Κυπριακής καταγωγής, ένα από τα µικρότερα από τα 8 παιδιά της
οικογένειας .
Πατέρας: 45 χρονών, άντρας, κυπριακής καταγωγής, αυτοεργοδοτούµενος εργάτης, επίπεδο
µόρφωσης: απόφοιτος δηµοτικού, θρήσκευµα: Χριστιανός Ορθόδοξος (υπερασπιστής της
Παλαιάς Διαθήκης). Παντρεµένος µε τη µητέρα του παιδιού και πατέρας και των οκτώ παιδιών.
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2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα δηµόσιο νηπιαγωγείο. Ήµουν στη τάξη γύρω στο
µεσηµέρι, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είχαν ήδη φύγει. Ένιωσα πως υπήρχε αδιαφορία εκ
µέρους του πατέρα και γι’ αυτό το λόγο τον κάλεσα να µιλήσουµε. Επίσης, αντιλήφθηκα
πως ο πατέρας ένιωσε προσβεβληµένος ή αµήχανος για τη συµπεριφορά του γιού του,
όταν του ζήτησα να µιλήσουµε. Η ατµόσφαιρα ήταν ήδη τεταµένη, προτού καν ξεκινήσει η
συζήτηση.
3. Συναισθηµατική Αντίδραση
«Ένιωσα αναστατωµένη και αµήχανη, ενώ µετάνιωσα που µίλησα στον πατέρα για το
περιστατικό. Ο γιός του ήταν ένα αξιολάτρευτο παιδί και τον συµπόνεσα. Το όλο
περιστατικό µε απογοήτευσε, αφού µοναδικός σκοπός µου ήταν η δηµιουργία
συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και τους γονείς του παιδιού, ούτως ώστε να βρεθεί µια
λύση στο πρόβληµα. Ο πατέρας δεν έδωσε καµία αξία στα δικαιώµατα του παιδιού του.
Παρουσιάστηκε ως ένα κακό πρότυπο και κακός πατέρας στο παιδί του.»
4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς του
ατόµου που έζησε το σοκ.
Ανατροφή/ Πατρότητα
Οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους. Ο γονέας είναι υπεύθυνος τόσο για
την άµεση ευηµερία του παιδιού, όσο και για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του. Τα παιδιά
θα πρέπει να είναι ασφαλή, χαρούµενα, προστατευµένα, να τρέφονται καλά και να έχουν
σχέσεις αγάπης µε τα κοντινά τους πρόσωπα. Τα πρωταρχικά καθήκοντα των γονέων
συµπεριλαµβάνουν την άµεση ευηµερία του παιδιού, καθώς και τη διασφάλιση των
αναγκαίων υλικών αγαθών. Χρειάζεται
επίσης και η εξασφάλιση της γνωστικής,
συναισθηµατικής, σωµατικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών τους.
Δικαιώµατα των Παιδιών
Τα παιδιά έχουν το συνταγµατικό δικαίωµα για σωµατική ακεραιότητα. Το δικαίωµα του
παιδιού για σωµατική ακεραιότητα, ισχύει και µέσα στην οικογένεια, δίνοντας στο παιδί το
δικαίωµα να αποφεύγει την ανεπιθύµητη βία, ανεξάρτητα από τις επιθυµίες των γονέων.
Εάν αναγνωρίσουµε το δικαίωµα του παιδιού να αντιµετωπίζεται µε αξιοπρέπεια και
χωρίς βία, αναγκαστικά παρεµβαίνουµε στο δικαίωµα των γονέων στην ανατροφή των
παιδιών τους όπως οι ίδιοι επιθυµούν. Αυτή όµως η σύγκρουση, θα πρέπει να επιλυθεί
εύκολα υπέρ του παιδιού, αφού το δικαίωµα των γονέων στη χρήση σωµατικής τιµωρίας,
βασίζεται σε αρχαίες και µη νόµιµες απόψεις που προάγουν την ιδέα πως τα παιδιά
αποτελούν ιδιοκτησία των γονέων τους. Κάτι τέτοιο συνέβη και µε αυτό τον πατέρα, αφού
δεν φαίνεται να έδωσε σηµασία στη σωµατική ακεραιότητα και την ασφάλεια του παιδιού.
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Τιµωρία
Η τιµωρία δεν απαγορεύεται. Αλλά ο κάθε γονιός θα πρέπει να υιοθετήσει µια σωστή
µορφή τιµωρίας που δεν θα παραβιάζει τα δικαιώµατα των παιδιών, αλλά και που δεν θα
απειλεί τη σωµατική τους ακεραιότητα προκαλώντας τους οποιαδήποτε µορφή πόνου. Η
σωστή µορφή τιµωρίας θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την αποτροπή εκδήλωσης
οποιασδήποτε αρνητικής συµπεριφοράς εκ µέρους των παιδιών. Η συνεργασία ανάµεσα
στους δασκάλους και τους γονείς, είναι υψίστης σηµασίας για την ύπαρξη κοινής πορείας
και αντιµετώπισης της όποιας αρνητικής συµπεριφοράς εκ µέρους των παιδιών.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
«Η εικόνα που έχω σχηµατίσει για το άτοµο αυτό είναι αρνητική».
6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Ανδρισµός και εξουσία
Στην κυπριακή κοινωνία, η επίδειξη του ανδρισµού είναι συχνά παραδοσιακή υπόθεση,
και περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες της δύναµης, της εξουσίας και την έλλειψη
ευαισθησίας, ευνοώντας ορισµένες µορφές συµπεριφοράς και απαγορεύοντας κάποιες
άλλες. Σύµφωνα µε αυτή την εκπροσώπηση, ο πατέρας ήταν ένας "αρρενωπός, σκληρός
τύπος" µε πολλά παιδιά που ήξερε να παιδαγωγεί αποκλειστικά µε τη χρήση βίας. Η βία
και η σωµατική τιµωρία υπήρξαν πιθανόν ο µόνος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο και ο
ίδιος έµαθε από τον δικό του πατέρα στη δική του παιδική ηλικία. Η τιµωρία, µπορεί
επίσης να είναι ένας τρόπος καθιέρωσης του ηγετικού του ρόλου στην οικογένεια,
παγιώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη θέση του µέσα σε αυτήν. Οι άντρες αυτού του τύπου
δεν ανοίγουν εύκολα συζητήσεις και δεν τους αρέσει όταν κάποιος τους αντιµετωπίζει.
Υπό αυτήν την έννοια, η εν λόγω αντιπαράθεση µε τη δασκάλα, µπορεί να εκλήφθηκε ως
απειλή για την εξουσία του και η πράξη βίας στην οποία προέβη, µπορεί να ήταν µια
προσπάθεια αντιστάθµισης της απώλειας εξουσίας.
Ανατροφή και Οικογένεια
Ακόµα κι αν σήµερα η κυρίαρχη τάση όσο αφορά στην οικογένεια και την ανατροφή των
παιδιών είναι αυτή της φιλελεύθερης εκπαίδευσης, σε ορισµένα τµήµατα της Κυπριακής
κοινωνίας φαίνεται να κυριαρχεί ακόµα ένα πιο παραδοσιακό πρότυπο. Με βάση αυτό το
µοτίβο, τα µεγαλύτερα παιδιά συµµετέχουν στην εκπαίδευση των νεότερων (τα
µεγαλύτερα αδέλφια παραλαµβάνουν τον µικρότερο αδελφό τους από το σχολείο), τα
µικρότερα παιδιά δεν εκλαµβάνονται ως ενεργοί παράγοντες στην ανακάλυψη του
κόσµου και ως άτοµα µε τα οποία µπορεί να υπάρξει µια αλληλεπίδραση, αλλά ως άτοµα
που θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να διορθωθούν, σύµφωνα µε τις αρχές των γονέων
τους. Με βάση την προσέγγιση αυτή, η σωµατική τιµωρία αναγνωρίζεται ως το εργαλείο
για την αποκατάσταση της εξουσίας και τη διόρθωση της όποιας κακής συµπεριφοράς.
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Έτσι, για τον πατέρα η σωµατική τιµωρία εκλαµβάνεται ως κάτι το φυσιολογικό, µε
δεδοµένο ότι τα παιδιά αποτελούν ιδιοκτησία των γονέων. Ωστόσο, υπάρχει η
πιθανότητα να καταλαµβανόταν από ένα πρόσθετο άγχος, αφού δεν είναι εύκολο, αλλά
ούτε και συνηθισµένο να είναι κάποιος πατέρας οκτώ παιδιών.
7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να έχουν κάποιες επιπλέον δεξιότητες σχετικά µε τον τρόπο
αντιµετώπισης των γονέων και τον τρόπο αντιµετώπισης παρόµοιων καταστάσεων. Όλες
οι διαφορετικές γονικές πρακτικές, αλλά ακόµη και οι πολιτισµικές διαφορές, θα πρέπει
να γίνουν αποδεκτές και να ενσωµατωθούν στις επαγγελµατικές τους πρακτικές. Εάν,
φυσικά, υπάρχει πιθανότητα να απειληθεί η σωµατική ακεραιότητα ενός παιδιού ή να
παραβιαστούν τα δικαιώµατα του, τότε είναι καθήκον του κάθε εκπαιδευτικού να
παρέµβει.
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Κεφάλαιο 2: Επιπολιτισµοποίηση
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Διγλωσσία
Οργανισμός που κατέγραψε το περιστατικό: Elan Interculturel (Γαλλία)

Το περιστατικό
«Το περιστατικό έλαβε χώρα στο νηπιαγωγείο, κατά τη διάρκεια µιας συνάντησης που
είχα µε τη δασκάλα. Η δασκάλα ήθελε να µου µιλήσει για το γεγονός ότι το τρίχρονο παιδί
µου δεν µιλούσε τη γαλλική γλώσσα πολύ καλά. Της εξήγησα ότι το παιδί µου µεγαλώνει
σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και εγώ, έχουµε πολύ
διαφορετικές ισπανικές προφορές. Η δασκάλα προσπάθησε να µε πείσει να µιλούµε
µόνο γαλλικά στο σπίτι για το καλό του παιδιού µας. Σοκαρίστηκα όταν το άκουσα, αφού
αυτές οι µέθοδοι θεωρούνται ξεπερασµένες και δεν υποστηρίζονται πλέον. Επίσης,
πίστευα ότι θα υπήρχε περισσότερη ανεκτικότητα ως προς τη διαφορετικότητα, ιδιαίτερα
όσον αφορά τα παιδιά. Εννοείται ότι δεν συµφώνησα µαζί της και της εξήγησα και το
λόγο.»
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Μητέρα: 39 χρονών µε καταγωγή από την Ουρουγουάη, κάτοικος Παρισιού τα τελευταία
9 χρόνια, παντρεµένη µε ένα δίγλωσσο άντρα που µιλά Ισπανικά και Γαλλικά. Η µητέρα
εργάζεται ως γνωστική ψυχολόγος ενώ η εργασία της έχει άµεση σχέση µε τη
διαπολιτισµικότητα.
Πατέρας: ο πατέρας κατάγεται από την Ισπανία, ενώ µετακόµισε στη Γαλλία στην ηλικία
των εφτά χρονών. Μιλά άπταιστα γαλλικά και ισπανικά και εργάζεται ως επαγγελµατίας
παραγωγός ταινιών.
Εκπαιδευτικός: νεαρή γυναίκα γύρω στα 30, Γαλλικής καταγωγής, δασκάλα του
τρίχρονου γιού της οικογένειας. Δεν έχει καµία άλλη εµπειρία µε ό,τι περιλαµβάνει ο
όρος διαπολιτισµικότητα, εκτός από το γεγονός ότι κατοικεί σε µια πολυπολιτισµική
περιοχή όπως το Παρίσι.
Το σχολείο: ένα γαλλόφωνο νηπιαγωγείο σε µια πλούσια προαστιακή περιοχή του
Παρισιού.
2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτης ετήσιας συνάντησης γονέων –
δασκάλων. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην τάξη, ενώ οι γονείς και η δασκάλα κάθισαν
στις παιδικές καρέκλες και συνοµίλησαν για τη πρόοδο και τη σχολική εργασία του
παιδιού. Η αφηγήτρια του περιστατικού περιέγραψε την όλη ατµόσφαιρα ως τεταµένη,
αφού η δασκάλα τους αντιµετώπισε µε ψυχρότητα.
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3. Συναισθηµατική Αντίδραση
«Σοκαρίστηκα µε τη συµβουλή της δασκάλας, αφού ποτέ µου δεν είχα φανταστεί ότι µια
τόσο νεαρή δασκάλα, θα µπορούσε να έχει τόσο συντηρητικές απόψεις ως προς τη
διγλωσσία. Επίσης, συγκλονίστηκα µε το γεγονός ότι η ίδια η δασκάλα επέκρινε τον
τρόπο µε τον οποίο εγώ επέλεξα να διαπαιδαγωγήσω τον γιό µου. Ένιωσα πολύ άβολα,
λόγω της ψυχρότητας µε την οποία µας αντιµετώπισε και το γεγονός ότι µας έβλεπε αφ’
υψηλού.»
4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου που έζησε το σοκ.
Πολιτισµική Ταυτότητα / Δικαίωµα στην Πολιτιστική Κληρονοµιά
Δεδοµένου ότι η ισπανική γλώσσα αποτελεί µέρος της πολιτισµικής κουλτούρας της
µητέρας, η ίδια θέλει ο γιός της να έχει επαφή µε την κουλτούρα αυτή και να µάθει την
ισπανική γλώσσα αφού στην άµεση οικογένεια υπάρχουν και άτοµα που δεν µιλούν τη
γαλλική γλώσσα. Σε ένα λιγότερο άµεσο προσωπικό επίπεδο, πιστεύει ότι οι άνθρωποι
θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να διατηρούν τις πολιτισµικές τους αναφορές - στο
βαθµό που αυτοί επιθυµούν να το κάνουν. Η κυρίαρχη κοινωνία δεν θα πρέπει να έχει το
δικαίωµα να επιβάλλει την πολιτισµική αφοµοίωση των νεοαφιχθέντων ατόµων – είτε
αυτοί προέρχονται από διαφορετική περιοχή, είτε από διαφορετική χώρα. Θα πρέπει να
δίνεται αξία στην πολιτισµική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου και να αντιµετωπίζεται µε
σεβασµό, ως µέρος της ευρύτερης ταυτότητάς του.
Δικαίωµα στην ελεύθερη εκπαίδευση των παιδιών
Σύµφωνα µε την άποψη της µητέρας, η ίδια πιστεύει ότι έχει το δικαίωµα να µιλά όποια
γλώσσα θέλει στο σπίτι και πως οι δάσκαλοι δεν θα πρέπει να επεµβαίνουν σε αυτό,
εκτός εάν και οι ίδιοι πιστεύουν πως η διγλωσσία αποτελεί µελλοντικό προτέρηµα για το
παιδί.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
Αρνητική, συντηρητική και στενόµυαλη.
6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Επαγγελµατική Ταυτότητα
Η ίδια η δασκάλα φαίνεται να πιστεύει ότι συµπεριφέρεται ως επαγγελµατίας και ότι
γνωρίζει τι είναι καλύτερο για τα παιδιά. Πιστεύει ότι κατέχει περισσότερες γνώσεις και
εµπειρία στο τοµέα της εκπαίδευσής από ότι οι γονείς και για αυτό το λόγο θεωρεί πως
µπορεί να δώσει καλύτερες συµβουλές για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!17

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

Αφοµοίωση
Τα γαλλικά σχολεία υποστηρίζουν την ισότητα µεταξύ των παιδιών, ενώ κάτι τέτοιο
γενικότερα θα µπορούσε να σηµαίνει ότι θα πρέπει όλοι να µοιράζονται µόνο έναν
πολιτισµό και µία γλώσσα. Αυτό συµβαδίζει µε τον όρο αφοµοίωση που χαρακτηρίζει τον
επίσηµο γαλλικό λόγο σχετικά µε τη διαχείριση της πολυµορφίας: οι µετανάστες θα
πρέπει να εξοπλίζονται γρήγορα µε τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να γίνουν νόµιµοι
και σύγχρονοι πολίτες της Γαλλίας και για αυτό το λόγο χρειάζεται να αποκτήσουν τις
γαλλικές πολιτισµικές και γλωσσικές ικανότητες και όχι αυτές της κουλτούρας
προέλευσής τους. Σύµφωνα µε αυτό, οι εκπαιδευτικοί συχνά αισθάνονται υπεύθυνοι για
την εµφύτευση του γαλλικού πολιτισµού στα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένης και της
γαλλικής γλώσσας.
7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Το περιστατικό αυτό τονίζει την ενσωµάτωση της έννοιας αφοµοίωση στη γαλλική
κοινωνία. Φαίνεται πως ακόµη και οι νέοι δάσκαλοι, εξακολουθούν να αναπαράγουν την
ιδέα αυτή, µερικές φορές ακόµη και ακούσια. Συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν
βρίσκονται στο ίδιο µήκος κύµατός. Οι δάσκαλοι θεωρούν τους εαυτούς τους
σηµαντικότερους από τους γονείς, δηµιουργώντας έτσι ένα τεταµένο κλίµα και
καθιστώντας το διάλογο µεταξύ τους δύσκολο. Ο ρόλος των δασκάλων θα πρέπει να
συνίσταται στην προώθηση και την ανεκτικότητα της ποικιλοµορφίας και της
διαπολιτισµικότητας και όχι στην καταπίεση των (πολιτισµικών, γλωσσικών,
θρησκευτικών) διαφορών.
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Κεφάλαιο 3: Ρατσισµός και προκατάληψη στους νέους
και στους ενήλικες
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ποιος φοβάται τον µαύρο άνδρα?
Οργανισμός που κατέγραψε το περιστατικό: Kindervilla (AT)

Το περιστατικό
«Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, κλήθηκα να αντικαταστήσω µια
συνάδελφό µου. Έτσι, µια µέρα συνόδευσα τους µαθητές της στην αίθουσα γυµναστικής/
αθλοπαιδιών, όπου και παίξαµε µαζί ένα παιχνίδι το οποίο τους αρέσει πολύ. Το παιχνίδι
αυτό ονοµάζεται ‘Ποιος φοβάται τον µπαµπούλα’; (Πρόκειται για ένα παραδοσιακό
παιχνίδι που στα γερµανικά µεταφράζεται ως: ‘Ποιος φοβάται τον µαύρο άνδρα’; Αυτό
όµως δεν αναφέρεται κατ’ ανάγκη στο χρώµα του δέρµατος ή την καταγωγή κάποιου
ανθρώπου. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτοµέρειες στη συνέχεια….)
Μέσα στην οµάδα των παιδιών, υπήρχε και ένα κοριτσάκι µε σκουρόχρωµο δέρµα (κάτι
στο οποίο δεν έδωσα βάση). Το όνοµα της ήταν Jana και φαινόταν πως της άρεσε πολύ
το εν λόγω παιχνίδι. Όταν πήγε στο σπίτι το κοριτσάκι φώναξε ‘Ποιος φοβάται τον µαύρο
άνδρα’;
Οι γονείς της σοκαρίστηκαν και θύµωσαν µόλις άκουσαν πως η µικρή είχε παίξει το
παιχνίδι αυτό στο νηπιαγωγείο. Την επόµενη µέρα οι γονείς πήγαν στο γραφείο και
παραπονέθηκαν για το εν λόγω περιστατικό. Εγώ κλήθηκα να τους απολογηθώ και να
τους εξηγήσω το παιχνίδι».
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
των ατόµων που πρωταγωνίστησαν στο εν λόγω
διαπολιτισµικό περιστατικό (ηλικία, φύλο, καταγωγή, επάγγελµα, κ.τ.λ) και πως σχετίζονται
µε τις διάφορες κοινωνικές οµάδες;
Αφηγήτρια: µια έµπειρη νηπιαγωγός, ονόµατι Anita, γύρω στα 40, γεννήθηκε στο
Innsbruck της Αυστρίας, είναι καθολική , παντρεµένη µε δύο παιδιά, λευκή.
Tayo (ο πατέρας της Jana): πρόκειται για ένα αφρο-αµερικανό άνδρα, µε καταγωγή
από την Αφρική που ζει και εργάζεται ως υπεύθυνος σε µια εταιρεία στην Αυστρία τα
τελευταία 20 χρόνια, παντρεµένος µε µια (καυκάσια) γυναίκα αυστριακής καταγωγής. Και
αυτός και η γυναίκα του είναι γύρω στα 40.
Jana, η τρίχρονη κόρη του Tayo. Έχει σκουρόχρωµο δέρµα και έχει αφοµοιωθεί στην
κουλτούρα της Αυστρίας.
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2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα νηπιαγωγείο στο Innsbruck. Στο εν λόγω σχολείο
φοιτούν αρκετά πλούσια παιδιά από διαφορετικές χώρες, ενώ για τη φοίτηση τους εκεί
πληρώνουν αδρά. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην αίθουσα γυµναστικής του
νηπιαγωγείου. Η συζήτηση ανάµεσα στον Tayo και τη δασκάλα, καθώς και η ανάληψη
της παιδαγωγικής ευθύνης της δασκάλας, έλαβε χώρα στο γραφείο της διεύθυνσης, µια
µέρα µετά το περιστατικό. Οι γονείς φαίνεται να είχαν υψηλές απαιτήσεις από το σχολείο
και τη δασκάλα, ενώ δεν υπήρξε ποτέ προηγουµένως αντιπαράθεση τέτοιας εµβέλειας.
Κανείς δεν είχε παραπονεθεί για αυτό το παιχνίδι προηγουµένως.
3. Συναισθηµατική Αντίδραση
Το σοκ που προκλήθηκε: τα συναισθήµατα του αφηγητή και κατά πόσο το σοκ αυτό του
προκάλεσε οποιαδήποτε άλλα συναισθήµατα, συµπεριφορές κτλ.
«Ένιωσα ανασφάλεια. Έµεινα άφωνη όταν ο διευθυντής µου µε κάλεσε στο γραφείο.
Ένιωσα ντροπή, αφού δεν είχα ποτέ προηγουµένως συσχετίσει τον ‘µπαµπούλα’ µε ένα
σκουρόχρωµο άνδρα. Δεν είχα συνδέσει το εν λόγω παιχνίδι µε τη Jana ή οποιοδήποτε
άλλο σκουρόχρωµο άτοµο».
4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου που έζησε το σοκ.
Αθωότητα παιδιών: τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν τους όρους «φυλή» ή «ρατσισµός».
Όταν οι ενήλικες ακούσουν την έκφραση ‘µαύρος άνδρας’, αµέσως τη συσχετίζουν µε ένα
σκουρόχρωµο άτοµο. Τα παιδιά όµως βλέπουν τα πράγµατα λίγο διαφορετικά. Μπορεί
να φαντάζονται ένα άνδρα, ο οποίος να είναι ντυµένος µε µαύρα ρούχα. Πιθανότατα και η
Jana να µην συσχέτισε την έκφραση ‘µαύρος άνδρας’ µε έναν αφρο-αµερικανό άνδρα
και για αυτό το λόγο ευχαριστήθηκε το παιχνίδι. Τα παιδιά φαίνεται να αγνοούν το θέµα
του χρώµατος, έτσι και η δασκάλα φάνηκε να µην έδωσε ούτε η ίδια βάση σε αυτό.
Οι γονείς θα πρέπει να εµπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς: οι γονείς θα πρέπει να
δείχνουν εµπιστοσύνη και καλή θέληση στους δασκάλους. Οι γονείς θα έπρεπε να
καταλάβουν και να εµπιστευτούν το γεγονός ότι δεν θα επιτρεπόταν στην συγκεκριµένη
δασκάλα να εργαστεί στο πολύ-πολιτισµικό αυτό νηπιαγωγείο, αν ήταν ξενοφοβική.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
Πολύ αρνητική: η δασκάλα δεν ήθελε να προσβάλει κανένα.
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6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Στιγµατισµός Συνείδησης
Τα άτοµα τα οποία ανήκουν σε κάποιες µειονότητες, ενδέχεται να έχουν επανειληµµένα
βιώσει διάφορες εκδηλώσεις ρατσισµού και διακρίσεις, γεγονός που τους κάνει να
αντιλαµβάνονται ευκολότερα τέτοιου είδους διακρίσεις. Η συνειδητοποίηση αυτή,
µετατρέπεται µερικές φορές σε «στιγµατισµό της συνείδησής» τους. Ο στιγµατισµός της
συνείδησης, υποδηλώνει ότι έχουµε συνειδητοποιήσει τους όποιους
αρνητικούς
συσχετισµούς µπορεί να συνδέονται µε την κοινωνική µας οµάδα, ενώ η
συνειδητοποίηση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν καλούµαστε να ερµηνεύσουµε τις
ενέργειες ή τις αντιδράσεις άλλων ανθρώπων προς εµάς, υιοθετώντας έτσι αµυντικές
αντιδράσεις σε αυτές.

7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Στην Αυστρία, οι άνθρωποι µεγαλώνουν παίζοντας το παιχνίδι αυτό. Τα παιδιά ουδέποτε
έχουν συσχετίσει το παιχνίδι αυτό µε τους αφρο-αµερικανούς. Πριν κάποια χρόνια οι
άνθρωποι δεν έδιναν και πολλή σηµασία ως προς τον αρνητικό υπαινιγµό που µπορεί να
έχει το παιχνίδι, ενώ στις µέρες µας φαίνεται να επιδέχεται µιας πιο αυστηρής κριτικής.
Αρκετοί άνθρωποι φαίνεται να διερωτώνται ποιος είναι αυτός ο µαύρος άνδρας, αλλά και
να ανησυχούν κατά πόσο είναι ρατσιστική η έκφραση αυτή και αν αναφέρεται στο
γενετικά καθορισµένο χρώµα δέρµατος ενός άγνωστου άνδρα.
Ο ρατσισµός αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήµατα της ανθρωπότητας για την
επίλυση του οποίου πρέπει να εργαστούµε άµεσα. Η Αυστρία, είναι µια χώρα στην οποία
µεταναστεύουν αρκετοί άνθρωποι, ενώ ολοένα και αυξάνονται οι αριθµοί των παιδιών µε
διαφορετικό χρώµα δέρµατος στις αυστριακές και γερµανικές σχολικές τάξεις. Δεν θα
πρέπει να γίνονται διακρίσεις προς τα παιδιά αυτά και τους γονείς τους ιδιαίτερα µέσω
ενός τέτοιου παιχνιδιού και για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να το
αντιµετωπίζουν µε περισσότερη ευαισθησία.
Πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν ήθελαν να σταµατήσουν να παίζουν το παραδοσιακό αυτό
παιχνίδι, το µετονόµασαν σε: «Ποιος φοβάται τον καρχαρία», ή σε «Ποιος φοβάται τον
µεγάλο βάτραχο» ή «Ποιος φοβάται τον κακό άνδρα»;
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Κεφάλαιο 4: Ερμηνείες και προσεγγίσεις στην υγεία
και την υγιεινή
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Κάνοντας μπάνιο μαζί
Οργανισµός που κατέγραψε το περιστατικό: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Το περιστατικό
«Κάνοντας µπάνιο µαζί»
Το περιστατικό έλαβε χώρα τον περασµένο χρόνο, κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος για
την προσωπική υγιεινή, το µπάνιο κτλ. Ένα αγόρι 5.5 ετών, µοιράστηκε µε όλη την τάξη
το γεγονός ότι έκανε µπάνιο γυµνός µε τον πατέρα του. Σοκαρίστηκα όταν το άκουσα.
Προσπάθησα να κρύψω το σοκ µου από τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είχαν αρχίσει να
γελούν. Στη συνέχεια φοβήθηκα, αφού σκέφτηκα το ενδεχόµενο της σεξουαλικής
κακοποίησης του παιδιού από τον πατέρα του. Αφού συνοµίλησα µε τη διευθύντριά µου
για το περιστατικό αυτό, αποφασίσαµε να καλέσουµε τους γονείς στο σχολείο. Οι γονείς
ήταν πολύ ευγενικοί και χαρούµενοι για το ενδιαφέρον που επιδείξαµε για το παιδί τους.
Αφού µοιράστηκα τις ανησυχίες µου µαζί τους, µου εκµυστηρεύτηκαν ότι ήταν ένας
τρόπος, τον οποίο επέλεξαν για να δεθούν µε τα παιδιά τους (η µητέρα οµολόγησε ότι και
αυτή έκανε µπάνιο γυµνή µε την κόρη της). Και οι δύο εξήγησαν ότι ήταν ιδιαίτερα
απασχοληµένοι και για αυτό το λόγο επέλεξαν τον τρόπο αυτό για να περνούν κάποιο
χρόνο µε τα παιδιά τους. Επίσης ανέφεραν πως ήταν πιο βολικό για αυτούς να πλένονται
όλοι µαζί. Σοκαρίστηκα πολύ µε το περιστατικό αυτό, αφού θεώρησα ότι το αγόρι ήταν
πολύ µεγάλο για να κάνει µπάνιο µε τον πατέρα του. Θύµωσα µε τους γονείς και την ίδια
ώρα λυπήθηκα το αγόρι.
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Εκπαιδευτικός: 33 ετών, γυναίκα, κυπριακής καταγωγής, δασκάλα δηµοτικού σχολείου,
παντρεµένη µε δύο παιδιά. Έχει πάνω από εννέα χρόνια εµπειρία, ενώ διδάσκει κυρίως,
παιδιά πρώτης δηµοτικού (5.5-7 χρονών).
Αγόρι: 5.5 χρονών, κυπριακής καταγωγής. Ο πατέρας του εργάζεται στον στρατό, ενώ η
µητέρα του είναι νοικοκυρά. Έχει µια εννιάχρονη αδελφή.
2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Το περιστατικό έλαβε χώρα σε δηµοτικό σχολείο της Λευκωσία, που είναι η πρωτεύουσα
της Κύπρου. Το σχολείο βρίσκεται σε µια γειτονιά όπου κατοικούν οικογένειες χαµηλής
κοινωνικής τάξης. Η συζήτηση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος για τη
προσωπική υγιεινή. Υπήρχαν 17 µαθητές παρόντες στο µάθηµα.
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3. Συναισθηµατική Αντίδραση
Σοκαρίστηκα και ξαφνιάστηκα πολύ όταν άκουσα για αυτό. Προσπάθησα να µην δείξω
την έκπληξή µου µπροστά στα άλλα παιδιά, τα οποία είχαν ξεκινήσει να γελούν. Στη
συνέχεια φοβήθηκα, αφού υπήρχε η υποψία σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού από
το πατέρα του. Ακόµη και όταν αποκλείστηκε το ενδεχόµενο σεξουαλικής κακοποίησης,
ένιωσα θυµό προς τους γονείς και λύπη για το αγόρι.
4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου που έζησε το σοκ.
Ανάπτυξη του σώµατος και του φύλου
Το όλο περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στη δασκάλα για το µαθητή της. Το αγόρι ήταν
πολύ µεγάλο για να πλένεται µε τον πατέρα του. Τα αγόρια στην ηλικία του είναι
συνειδητοποιηµένα ως προς τα γεννητικά τους όργανα και συνήθως ντρέπονται, όταν
κάποιος τους δει γυµνούς. Οι περισσότεροι δάσκαλοι το γνωρίζουν αυτό, αφού βλέπουν
τις αντιδράσεις των παιδιών όταν καλούνται να αλλάξουν ρούχα για το µάθηµα της
γυµναστικής.
Προστασία και ευηµερία του παιδιού
Μετά το αρχικό σοκ, η δασκάλα ανησύχησε αναλογιζόµενη το ενδεχόµενο να κρύβεται
κάτι κακό πίσω από αυτή τη συνήθεια και συγκεκριµένα σεξουαλική κακοποίηση του
παιδιού.
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γυµνισµός
Οι άνθρωποι θα πρέπει να συµµορφώνονται σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα πρότυπα
ευπρέπειας, κοσµιότητας και σεµνότητας. Εποµένως, δεν θα πρέπει να κάνουν ή να λένε
πράγµατα προσβλητικά απέναντι στους άλλους και θα πρέπει να αντιµετωπίζουν τους
άλλους όπως θα ήθελαν να τυγχάνουν αντιµετώπισης και οι ίδιοι. Το να επιβάλλεται σε
ένα παιδί να λουστεί µε έναν ενήλικα ενώ είναι και οι δύο γυµνοί, µπορεί και να θεωρηθεί
ως απειλή για το παιδί αφού εκτίθεται σε γεννητικά όργανα και θέµατα σεξουαλικότητας,
ενώ δεν θα έπρεπε.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
π.χ. θετική, αρνητική, ουδέτερη, παράξενη, κτλ.
Πριν τη συνάντηση µε τους γονείς, η δασκάλα είχε σχηµατίσει πολύ αρνητική εικόνα για
αυτούς. Ανησύχησε, αφού θεώρησε ότι υπήρχε το ενδεχόµενο σεξουαλικής κακοποίησης
του παιδιού. Μετά τη συνάντησή τους ανακουφίστηκε, αφού κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο δεν
υφίστατο, αλλά δεν αναθεώρησε την αρνητική εικόνα που είχε αρχικά σχηµατίσει για
τους γονείς.
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6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Οικογενειακές συνήθειες
Για τους γονείς, το να πλένονται όλοι µαζί, ήταν ένας τρόπος καλύτερης επικοινωνίας µε
τα παιδιά τους, αφού και οι δύο δήλωσαν πως δεν είχαν αρκετό ελεύθερο χρόνο να τους
αφιερώσουν. Για αυτούς, το µπάνιο µαζί αποτελεί µια οικογενειακή τους συνήθεια.
Γυµνισµός
Για τους γονείς το να γνωρίζεις το σώµα σου αλλά και το σώµα των γονιών σου, µπορεί
να σηµατοδοτεί κάποιου είδους ελευθερία και έναν τρόπο µε τον οποίο το παιδί θα
µπορέσει να κατανοήσει τη σωµατική του ανάπτυξη. Ακόµη και αν πολλοί άνθρωποι
υποστηρίζουν πως τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίσουν το σώµα τους και να ικανοποιούν
τη φυσική τους περιέργεια, εντούτοις δεν συµφωνούν στο να γίνεται κάτι τέτοιο σε αυτή
τη ηλικία. Ο γυµνισµός δεν αποτελεί θέµα ταµπού γι’ αυτούς. Γι’ αυτούς, το ανθρώπινο
σώµα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κρύβεται από τους άλλους. Μπορεί να θέλουν
να µεγαλώσουν τα παιδιά τους ελεύθερα, αποδεχόµενα το σώµα τους. Ή ακόµη, µπορεί
να είναι υπέρµαχοι της ιδέας του γυµνισµού σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι
κυκλοφορούν γυµνοί στο σπίτι τους ή στον κήπο τους, είτε είναι µόνοι είτε βρίσκονται µε
άλλα µέλη της οικογένειάς τους. Ο γυµνισµός, µπορεί να αποτελεί ένα περιστασιακό
γεγονός ή τρόπο ζωής.
7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Στην Κύπρο, ο δάσκαλος θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ή υπόνοια ύπαρξης
σεξουαλικής κακοποίησης. Τέτοια περιστατικά όµως, µπορεί να προκαλέσουν σύγχυση
αφού ένα παιδί δεν έχει την ικανότητα να εξηγήσει πλήρως τι συµβαίνει (ακόµη και αν ο
δάσκαλος παρατηρήσει κάποια σηµάδια ότι κάτι δεν πάει καλά). Δεν είναι βέβαιο τι
µηνύµατα πήρε το εν λόγω παιδί για το σώµα του, τα γεννητικά του όργανα, αλλά και τη
σωµατική του ανάπτυξη. Όλα αυτά µπορεί να αποτελούν µέρος µιας οικογενειακής τους
συνήθειας ή φιλοσοφίας. Ο γυµνισµός, µπορεί να αποτελεί θέµα ταµπού στο δυτικό
κόσµο και γι’ αυτό το λόγο η δασκάλα να σκέφτηκε αµέσως ότι η οικογενειακή αυτή
συνήθεια µπορεί να συνδέεται µε το σεξ και την κακοποίηση. Γενικά, τείνουµε να
συσχετίζουµε το γυµνό σώµα µε τη σεξουαλικότητα, αλλά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται για
φυσικό, αλλά πολιτισµικό γεγονός. Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγµα
της ανάγκης των εκπαιδευτικών για καλύτερη επιµόρφωση σε θέµατα του σώµατος και
των φύλων.
Τα παιδιά αντιλαµβάνονται τα γεννητικά τους όργανα σε πολύ µικρότερη ηλικία και οι
γονείς καλούνται να τους δώσουν τις ανάλογες εξηγήσεις. Οι πιο πάνω γονείς δεν
φαίνεται να κατανοούν την ευθύνη αυτή. Δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σωµατική
ανάπτυξη και ταυτότητα του παιδιού τους. Συµπεριφέρονται στα παιδιά τους σαν να είναι
µικρότερα σε ηλικία και αυτό µπορεί να τους προκαλέσει µια σύγχυση.
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Κεφάλαιο 5: Τρόποι συμπεριφοράς – πως και τι να
τρώμε
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Το ρέψιμο
Οργανισµός που κατέγραψε το περιστατικό: La Xixa
Το περιστατικό
«Θυµάµαι ότι πριν τρεις εβδοµάδες ήµουν στην τάξη µε τη δασκάλα, η οποία ήταν
υπεύθυνη για το φαγητό των παιδιών. Σε µια συγκεκριµένη στιγµή, ένα παιδί ρεύτηκε και
η δασκάλα το απέβαλε από την τάξη.
Ξαφνιάστηκα αφού πίστευα πως η δασκάλα θα έπρεπε να είχε αιτιολογήσει στο παιδί τον
λόγο για τον οποίο το ρέψιµο θεωρείται προσβλητικό, σε σχέση µε τους πολιτισµικούς
κανόνες και συγχρόνως αναρωτήθηκα κατά πόσο εγώ θα µπορούσα να δικαιολογήσω
του τι είχε συµβεί, λόγω του διαφορετικού πολιτισµικού υπόβαθρου του παιδιού. Ήµουν ή
όχι επικριτική; Διαχώρισα ή όχι το παιδί;
Τελικά αποφάσισα να µην πω τίποτα. Σοκαρίστηκα εξαιτίας του περιστατικού. Ίσως, αν
ήµουν εγώ η δασκάλα, δεν θα ενεργούσα µε τον τρόπο που ενήργησε αυτή. Θα
αγνοούσα τους πολιτισµικούς κανόνες και δεν θα απέβαλα το παιδί.»
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Η αφηγήτρια: µια γυναίκα που γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Ισπανία. Είναι 35 χρονών
και κάνει την πρακτική της ως κοινωνική λειτουργός σε νηπιαγωγείο στη Βαρκελώνη.
Η δασκάλα, που ήταν υπεύθυνη για την τάξη. Είναι µια γυναίκα που γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην Ισπανία, γύρω στα 50.
Ο µαθητής, 5 χρονών, γεννήθηκε στη Βαρκελώνη, ενώ οι γονείς του κατάγονται από το
Μαρόκο. Η οικογένεια έχει µετακοµίσει στην Ισπανία από τότε που γεννήθηκε το παιδί.
2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Η αφηγήτρια έκανε την πρακτική της άσκηση και ξαφνιάστηκε όταν µια δασκάλα απέβαλε
ένα νεαρό αγόρι από τη τάξη γιατί ρεύτηκε. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην αίθουσα
φαγητού όταν τα παιδιά εισήλθαν σε αυτή για το απογευµατινό τους σνακ. Οι κανόνες
του σχολείου αναφέρουν ρητά πως, όποιος µαθητές ρευτεί, θα πρέπει να αποβληθεί από
την αίθουσα φαγητού.
3. Συναισθηµατική Αντίδραση
Ένιωσα αµηχανία, έκπληξη και σύγχυση, αφού δεν κατάλαβα το τι είχε συµβεί και τους
λόγους για τους οποίους δόθηκε τόση σηµασία στο γεγονός αυτό.
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4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου που έζησε το σοκ.
Το πλαίσιο αναφοράς του ατόµου που επηρεάστηκε ήταν:
Οι φυσικές εκδηλώσεις του σώµατος θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές µέσα σε ένα
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Δεν θα έπρεπε να αποβάλλεται ένα παιδί, λόγω κάποιας φυσικής
εκδήλωσης του σώµατος. Ο αφηγητής αντιµετωπίζει την εκπαίδευση µε µια πιο ευρεία
έννοια και την αντιλαµβάνεται ως χώρο ανακάλυψης και αµφισβήτησης του κόσµου.
Οι δάσκαλοι και οι επαγγελµατίες της εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι περισσότερο
ανεκτικοί προς τους άλλους.
Η ανεκτικότητα είναι µια αξία η οποία θα πρέπει να διέπει την εκπαίδευση, ενώ οι
δάσκαλοι θα πρέπει να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα, για να µπορέσουν να
προωθήσουν την αποδοχή της.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι κάτι το θετικό και όχι αρνητικό. Οι δάσκαλοι, θα
πρέπει να προωθήσουν τη θετική ανατροφοδότηση και όχι την τιµωρία, αποτρέποντας
έτσι όλες τις αρνητικές συνέπειες της τιµωρίας.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
Η εικόνα που εντυπώθηκε για τη δασκάλα είναι αρνητική. Δεν κατέστη δυνατό να την
βρούµε και να τη ρωτήσουµε για τον τρόπο µε τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί το θέµα
αυτό και να επιβάλει την εξουσία της.
6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Οι αξίες που µπορεί να είναι σηµαντικές για ένα δάσκαλο είναι:
Σεβασµός προς τους κανόνες του σχολείου: οι κανόνες θα πρέπει να ακολουθούνται
από όλους και δεν θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τη διαφορετικότητα των
ανθρώπων. Η επαγγελµατική ταυτότητα της δασκάλας, θα µπορούσε να είχε απειληθεί,
εάν δεν είχε ακολουθήσει τους κανόνες. Επίσης θα έπρεπε να λογοδοτήσει και στη
διευθύντρια του σχολείου: έπρεπε να ακολουθήσει τους κανόνες και να σεβαστεί τους
κανόνες πειθαρχίας που έθεσε το σχολείο.
Ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως προς την υιοθέτηση καλών
τρόπων συµπεριφοράς: για τη δασκάλα ήταν σηµαντικό να διδάξει στους µαθητές της
το σεβασµό για τους άλλους, σύµφωνα µε τους κανόνες της κυρίαρχης κουλτούρας, µε
σκοπό την αποφυγή της κοινωνικής τους απόρριψης.
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7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Το περιστατικό δίνει έµφαση στο γεγονός ότι το σχολείο λειτουργεί ως ένας εκπαιδευτικός
οργανισµός που προάγει την κυρίαρχη κουλτούρα και τους κανόνες της, σε αυτή την
περίπτωση όσο αφορά τις αντιδράσεις του σώµατος. Δεν λαµβάνει υπόψη του τις
πολιτισµικές διαφορές, αλλά ούτε και µπορεί να δράσει ως µεσολαβητής ανάµεσα στα
δυο πλαίσια αναφοράς. Με το να εστιάζει µόνο στους σχολικούς κανόνες, η δασκάλα
µπορεί να ενισχύσει τον στιγµατισµό των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά
πολιτισµικά υπόβαθρα. Επιπλέον, µπορεί ενδόµυχα και άθελά της να στέλνει το µήνυµα
ότι ‘µε αυτή τη συµπεριφορά δεν µπορείς να γίνεις µέλος αυτής της κοινότητας’ και
παράλληλα να µην τους βοηθά να καταλάβουν τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Το
περιστατικό αποτελεί µια απλή απεικόνιση ενός κύριου ερωτήµατος της
διαπολιτισµικότητας: πώς να βοηθήσουµε τα νεοαφιχθέντα άτοµα να αποκτήσουν
πρόσβαση και να υιοθετήσουν τους κοινωνικούς κώδικες, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για
την ένταξή τους στην κυρίαρχη κοινωνία, χωρίς όµως να απορρίπτουν τους δικούς τους
κώδικες. Το περιστατικό απεικονίζει ένα τυπικό χαρακτηριστικό µιας διαπολιτισµικής
αντιπαράθεσης: τα άτοµα που εµπλέκονται στο εκάστοτε περιστατικό µπορεί να µην
έχουν µια βαθύτερη γνώση ως προς τη σηµασία και τους κανόνες της πολιτισµικής
πρακτικής που προάγουν, αλλά ούτε και γνώση για τον ορθολογισµό του άλλου ατόµου.
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Κεφάλαιο 6: Θρησκεία–Τι δεν γνωρίζουμε και τι
πιστεύουμε για αυτή
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Η κρεμάστρα
Οργανισµός που κατέγραψε το περιστατικό: Kindervilla (AT)
Το περιστατικό
«Εργάζοµαι σε ένα νηπιαγωγείο. Το κάθε παιδί στο νηπιαγωγείο µας έχει τη δική του
κρεµάστρα στην οποίο κρεµάει τη τσάντα του, µε µια διαφορετική εικόνα επάνω. Στο
κάθε παιδί αντιστοιχεί και µια διαφορετική εικόνα, όπως αυτή ενός ζώου , ενός παιχνιδιού
κ.τ.λ.
Ένα από αυτά τα σύµβολα που υπήρχαν επάνω στην κρεµάστρα, ήταν αυτό του
γουρουνιού και δόθηκε στονYusuf.
Όταν η µητέρα του το παρατήρησε έγινε έξαλλη και ήρθε να µε βρει. Θυµωµένα µε
ρώτησε αν ήθελα να την κοροϊδέψω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γεγονός αυτό, αφού µε
ρώτησε αν ήµουν τόσο ηλίθια που δεν γνώριζα τη σηµασία του συµβόλου αυτού στη
µουσουλµανική κοινότητα. Ένιωσα πολύ άσχηµα. Οι εικόνες επιλέγηκαν τυχαία και για
αυτό τον λόγο δεν σκέφτηκα καν το θέµα της θρησκείας όταν έδωσα την εικόνα αυτή
στον Yusuf».
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
των ατόµων που πρωταγωνίστησαν στο εν λόγω
διαπολιτισµικό περιστατικό (ηλικία, φύλο, καταγωγή, επάγγελµα, κτλ) και πως σχετίζονται
µε τις διάφορες κοινωνικές οµάδες;
Carola (Αφηγητής)
Γυναίκα, εργάζεται στο συγκεκριµένο νηπιαγωγείο εδώ και 4 χρόνια.
Μετά τις σπουδές της εργοδοτήθηκε στο εν λόγω σχολείο, στην ηλικία των 19 ετών. Είναι
23 ετών, καθολική. Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στο Kufstein (Αυστρία).
Μητέρα του Yusuf
Δεν γνωρίζουµε το όνοµά της, είναι περίπου 35 ετών. Είναι νοικοκυρά στο επάγγελµα.
Είναι µουσουλµάνα. Δεν τρώει χοιρινό και δεν φορά µαντήλα.
Γεννήθηκε στην Τουρκία και ζει στο Kufstein τα τελευταία 10 χρόνια. (Αυστρία)
Δεν γνωρίζουµε το λόγο που αυτή και ο άντρας της εγκατέλειψαν την Τουρκία. Οι Τούρκοι
είναι η τρίτη µεγαλύτερη οµάδα µεταναστών στην Αυστρία. Μπορεί να µετοίκησαν στην
Αυστρία, για να εργαστούν ως εργάτες στον τοµέα των εξαγωγών και των κατασκευών,
µετά τη συµφωνία µε την Τουρκική κυβέρνηση που έλαβε χώρα το 1964.
Yusuf
Είναι ένα πεντάχρονο αγόρι. Φοιτά στο νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζεται η Carola .
Γεννήθηκε στην Αυστρία. Είναι ένα ενεργητικό παιδί.
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2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα δηµόσιο νηπιαγωγείο.
Το νηπιαγωγείο βρίσκεται στο Kufstein. Πρόκειται για ένα δήµο στο οµόσπονδο κράτος
Tirol. Στην τάξη του Yusuf φοιτούν 20 παιδιά, εκ των οποίων 3 είναι Τουρκικής
καταγωγής.
Αφηγήτρια: «ο Yusuf και η µητέρα του βρίσκονταν στο διάδροµο. Όταν
δίπλα τους η µητέρα µε σταµάτησε και ξεκίνησε τον διαπληκτισµό».

πέρασα από

3. Συναισθηµατική Αντίδραση
«Ένιωσα πολύ άσχηµα και σοκαρίστηκα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα αφού στην αρχή
ούτε καν κατάλαβα σε ποιο ‘γουρούνι’ αναφερόταν. Το πρώτο πράγµα που µε ρώτησε
ήταν αν σκοπός µου ήταν να την κοροϊδέψω. Πως έπρεπε να καταλάβω τι εννοούσε; Στο
συγκεκριµένο σχολείο εργαζόµουν για 4 χρόνια και δεν
είχα έλθει ποτέ µου σε
αντιπαράθεση µε καµιά οικογένεια µεταναστών. Πραγµατικά δεν περίµενα τέτοια
αντίδραση από αυτήν.»
4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου που έζησε το σοκ.
Θρησκεία:
Η αφηγήτρια είναι καθολική. Στη θρησκεία της το ‘γουρούνι’ δεν θεωρείται ως κάτι το
βρώµικο. Στην Παλαιά Διαθήκη το γουρούνι ίσως και να αντιπροσώπευε κάτι το
ακάθαρτο, αλλά όχι και στην Καινή Διαθήκη. Η Carola γνώριζε για τη σηµασία του
γουρουνιού στο Ισλάµ, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο έλαβε υπόψη της, όταν έδωσε στον
Yusuf το συγκεκριµένο σύµβολο, αφού δεν ήταν κάτι µε το οποίο είχε έρθει αντιµέτωπη
ξανά.
Έκφραση συναισθηµάτων
Η ευγενική συζήτηση δεν συµβαδίζει άµεσα µε τη έκφραση των συναισθηµάτων, ιδίως
όταν τα συναισθήµατα αυτά είναι αρνητικά. Θα πρέπει κάποιος πρώτα να ελέγξει τα δικά
του συναισθήµατα και µετά να προχωρήσει σε συζήτηση, διαφορετικά η συζήτηση θα
γίνει επιθετική προς τον συνοµιλητή του.
Ανάγκη για ενσυναίσθηση
Για την Carola η αρχή που διέπει µια συζήτηση είναι αυτή της ενσυναίσθησης: ο έλεγχος
των συνεπειών που θα έχουν οι πράξεις µας στους άλλους. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν
φαίνεται να γίνεται αφού η ίδια δεν κατανοεί τον πόνο που µπορεί να προκάλεσε η πράξη
της αυτή στην µητέρα, έστω και άθελά της.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
Μια πολύ αρνητική εικόνα, αφού αυτή ήταν η πρώτη της αρνητική εµπειρία στο
νηπιαγωγείο.
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6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Θρησκεία και το ταµπού γύρω από το χοιρινό κρέας
Τόσο στο Ισλάµ όσο και στον Ιουδαϊσµό, το ‘γουρούνι’ θεωρείται ως κάτι τα ακάθαρτο /
λερωµένο και για αυτό τον λόγο απαγορεύεται η κατανάλωση χοιρινού κρέατος. Αυτό
είναι ένα από τα πιο γνωστά ταµπού στο Ισλάµ.
Τα γουρούνια χαρακτηρίζονται ως σαπροφάγα ζώα αφού ζουν και ευδοκιµούν µέσα στη
µούχλα, τα περιττώµατα και τη βρωµιά. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι στις
ανεπτυγµένες χώρες, οι χοίροι εκτρέφονται σε πολύ καθαρά και υγιεινά περιβάλλοντα.
Ακόµη όµως και σε αυτές τις συνθήκες υγιεινής, οι πιθανότητες να καταναλώνουν
βρωµιά είναι πολύ υψηλές, αφού στοιβάζονται σε χοιροστάσια.
Απειλή ταυτότητας – Στιγµατισµένη ταυτότητα
Τα µέλη µιας µειονότητας είναι πολύ πιθανόν να έχουν βιώσει εκδηλώσεις ρατσισµού και
διακρίσεων, γεγονός που τους κάνει να συνειδητοποιήσουν πιο εύκολα τη δυναµική
τέτοιων διαφοροποιήσεων. Αυτή η συνειδητοποίηση, εκδηλώνεται µερικές φορές σε µια
«στιγµατισµένη συνείδηση» που συντελεί στο να υποθέσουµε ότι οι όποιοι αρνητικοί
συσχετισµοί συνδέονται µε την κοινωνική τους οµάδα, προκαλώντας τους µια αµυντική
αντίδραση και στάση.
7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Το περιστατικό υπογραµµίζει το πρόβληµα της έλλειψης γνώσης άλλων πολιτισµών και
θρησκειών. Ίσως η δασκάλα να µην έδινε το σύµβολο αυτό σε ένα µουσουλµάνο, εάν
γνώριζε περισσότερα για τη θρησκεία του. Το ζήτηµα αυτό, θα πρέπει να αντιµετωπισθεί,
όχι µόνο για τον Yusuf, αλλά και για την πρόληψη µελλοντικών καταστάσεων όπως και
αυτήν.
Το περιστατικό απεικονίζει επίσης το γεγονός ότι, τα µέλη µειονοτήτων µπορεί να γίνουν
πιο ευαίσθητα µετά από κάποια επεισόδια εκδήλωσης διακρίσεων. Οι προηγούµενες
αρνητικές εµπειρίες που ενδεχοµένως είχε το κάθε άτοµο, µπορεί να το οδηγήσουν σε
µια προκατειληµµένη στάση απέναντι στους άλλους, ακόµη και αν δεν υπάρχει µια
αρνητική εκ µέρους τους.
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Κεφάλαιο 7: Φύλο και σεξουαλικότητα
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Αγόρια εναντίων Κοριτσιών
Οργανισµός που κατέγραψε το περιστατικό: CESIE (IT)
Το περιστατικό
«Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σχολείο όπου φοιτά ο γιός µου. Παρατήρησα ότι,
ορισµένες από τις δραστηριότητες στις οποίες λάµβανε µέρος ο γιός µου, ήταν σαφώς
προκατειληµµένες ως προς τα στερεότυπα φύλων. Για παράδειγµα, τα αγόρια σχεδίαζαν
και ζωγράφιζαν υπερήρωες ενώ τα κορίτσια πριγκίπισσες, ή τα αγόρια έφτιαχναν
πυραύλους και διαστηµόπλοια ενώ τα κορίτσια τσάντες. Μίλησα για το θέµα αυτό µε τη
δασκάλα και της ανέφερα τις ανησυχίες που µου προκλήθηκαν όταν πληροφορήθηκα
από το ίδιο µου το παιδί για ένα παιχνίδι στο οποίο συµµετείχε µε το όνοµα ‘αγόρια
εναντίων κοριτσιών’. Παρόλο που ανέφερα το περιστατικό στη δασκάλα, ο γιός µου
συνέχισε να συµµετέχει στου ιδίου τύπου δραστηριότητες, όπως και προηγουµένως.
Ένιωσα τόσο απογοητευµένη και θυµωµένη, που ήθελα να αλλάξει σχολείο ο γιός µου.
Δεν απευθύνθηκα ξανά στη δασκάλα για το περιστατικό αυτό, αλλά στο τέλος
αποφάσισα να γράψω το παιδί µου σε άλλο σχολείο. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να
ξαναµιλήσω στη δασκάλα για αυτό το θέµα.»
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Η αφηγήτρια είναι µια γυναίκα 34 ετών µε καταγωγή από την Ιταλία, εκπαιδευτικός µε
ειδίκευση στη διαπολιτισµικότητα, µητέρα ενός τρίχρονου αγοριού που φοιτά στο
νηπιαγωγείο. Πρόκειται για µια επαγγελµατία που εργάζεται σε ένα πολυπολιτισµικό
περιβάλλον µε έµφαση την εκπαίδευση.
Το άτοµο που προκάλεσε το σοκ είναι µια νηπιαγωγός, ιταλικής καταγωγής, περίπου
τριάντα χρονών. Είναι υπέρµαχος των πιο παραδοσιακών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων
και µεθόδων.
Οι δύο πρωταγωνιστές συνδέονται επαγγελµατικά: το άτοµο που προκάλεσε το σοκ είναι
η δασκάλα του γιού της αφηγήτριας.
2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα νηπιαγωγείο σε µια µεγαλούπολη της Νότιας Ιταλίας
και προκλήθηκε µετά από µια σειρά µαθηµάτων και δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα
στην τάξη και στα οποία συµµετείχε ο γιός της αφηγήτριας. Δεν υπήρξε συγκεκριµένος
τόπος, αλλά το περιστατικό προκλήθηκε λόγω µιας συνεχούς ανησυχίας που ένιωσε η
αφηγήτρια λόγω των δραστηριοτήτων στις οποίες συµµετείχε ο γιος της. Η αφηγήτρια
απηύθυνε τις ανησυχίες της στη δασκάλα, καθώς και τους λόγους ύπαρξής τους, αφού
πίστευε πως τέτοιου είδους δραστηριότητες προωθούσαν κάποια στερεότυπα ως προς
τα δύο φύλα. Η δασκάλα έδειξε να την κατανοεί, εντούτοις, συνέχισε τις ίδιες
δραστηριότητες. Μετά τη σύντοµη συνοµιλία που είχε µε τη δασκάλα, η αφηγήτρια δεν
ξανασυνάντησε τη δασκάλα και µετακίνησε τον γιο της σε άλλο νηπιαγωγείο.
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3. Συναισθηµατική Αντίδραση
«Ένιωσα θυµωµένη και απογοητευµένη. Ένιωσα ότι είχα εξαπατηθεί, αφού είχα µιλήσει
µε τη δασκάλα και έδειξε να κατανοεί το παράπονο µου, εντούτοις συνέχισε να
προσεγγίζει τις δραστηριότητες µε τον ίδιο τρόπο. Η εµπιστοσύνη µου προς εκείνη και το
νηπιαγωγείο χάθηκε, όταν κατάλαβα πως δεν θα άλλαζε κάτι.»
4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου που έζησε το σοκ.
Ισότητα των φύλων
H αφηγήτρια πιστεύει στην ισότητα των δύο φύλων σε όλες τις πτυχές της ζωής και ως εκ
τούτου απορρίπτει τους ρόλους που ανατίθενται στα φύλα, σχετικά µε τον τρόπο
συµπεριφοράς ενός άνδρα και µιας γυναίκας, καθώς και του τι επιτρέπεται για το κάθε
φύλο. Εποµένως, απορρίπτει τις στερεότυπες εικόνες των γυναικών και των ανδρών,
όπως αυτές της πριγκίπισσας (ένας παθητικός χαρακτήρας που πρέπει να σωθεί) και
ενός υπερήρωα αντίστοιχα. Τα σχολεία δεν θα πρέπει να προάγουν τα στερεότυπα των
φύλων µέσω των εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων και δραστηριοτήτων. Οι
εκπαιδευτικοί ειδικότερα της προσχολικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα
µικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στη διαµόρφωση στερεοτύπων.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
Δηµιουργήθηκε µια πολύ αρνητική εικόνα για τη δασκάλα από αυτό το περιστατικό, αφού
η δασκάλα πρόδωσε την εµπιστοσύνη που έδειξε η οικογένεια στο σχολείο.
6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Διαφορές και ρόλοι των δύο φύλων
Μπορούµε να υποθέσουµε πως, η δασκάλα πιστεύει πως οι γυναίκες και οι άντρες έχουν
εγγενείς διαφορές και πως οι διαφορές αυτές βασίζονται στο ότι διαφέρουν βιολογικά και
για αυτό τον λόγο ενισχύει τα στερεότυπα των δύο φύλων. Μπορούµε επίσης να
υποθέσουµε πως, η δασκάλα µπορεί να µην αναγνωρίζει καν το γεγονός ότι µπορεί να
κρύβονται κάποια στερεοτυπικά πρότυπα στις εν λόγω δραστηριότητες και στις ιστορίες
που προάγουν εικόνες πριγκιπισσών και υπερηρώων. Μπορεί ακόµη η ίδια, να µην
ενηµερώθηκε για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τα στερεότυπα που µπορεί
να υπάρχουν για τα δύο φύλα ή ακόµη και η ίδια να είχε µια πιο παραδοσιακή µορφή
εκπαίδευσης.
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7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιζήµια για την επαγγελµατική πρακτική της εν λόγω
εκπαιδευτικού και γενικά για το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Κατ’ ακρίβειαν, όπως
αναγνωρίζεται και από τις εθνικές κατευθυντήριες γραµµές για την εκπαίδευση των
παιδιών στην Ιταλία, η παιδεία των παιδιών αποτελεί κοινή ευθύνη του σχολείου και των
γονέων / οικογένειας του παιδιού και η δασκάλα αυτή φαίνεται να ενήργησε ενάντια στις
επιθυµίες τους, απορρίπτοντας τις παρατηρήσεις και τα αιτήµατά τους ως προς τις
δραστηριότητες που προήγαγε, διατηρώντας έτσι τη δική της συµπεριφορά και
πρακτικές.
Στην περίπτωση αυτή, ένα παιδί αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο εξαιτίας αυτής της
κατάστασης. Οι δάσκαλοι θα έπρεπε να συµµετάσχουν σε κάποιες δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης τους σχετικά µε τους κοινωνικο-πολιτιστικούς
παράγοντες και τις αξίες που βρίσκονται πίσω από το επάγγελµά τους , αφού κάτι τέτοιο
µπορεί να τους βοηθήσει στην αντιµετώπιση τέτοιου είδους προβλήµατος στο µέλλον.
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Κεφάλαιο 8 – Οικονομική Ανισότητα
ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Παιχνίδι με τη σφουγγαρίστρα
Οργανισµός που κατέγραψε το περιστατικό: élan interculturel, Γαλλία
Το περιστατικό
«Εργαζόµουν ως νηπιαγωγός και είχα προσέξει ότι ένας από τους µαθητές µου διέφερε
από τους άλλους, λόγω της κοινωνικής του καταγωγής. Η οικογένεια του ήταν πολύ
φτωχή και ζούσαν σε µια από τις εργατικές κατοικίες στην ίδια αγροτική περιοχή που
βρισκόταν και το νηπιαγωγείο. Κατά τη διάρκεια των εγγραφών συναντηθήκαµε µε τους
γονείς και η µητέρα του µου ανέφερε ότι «ο γιός µου γνωρίζει πολλά πράγµατα, ακόµη
και το πώς να παίζει µε µια σφουγγαρίστρα». Δεν κατάλαβα πλήρως τι ήθελε να πει µε
αυτό µέχρι τη συγκεκριµένη µέρα. Παρατήρησα ότι το αγόρι πάντα έπαιζε στη κουζινούλα
µε τα κορίτσια. Μια µέρα επισκέφτηκα το σπίτι του και κατάλαβα πως το παιδί δεν είχε
πολλά πράγµατα µε τα οποία να µπορεί να παίξει, παρά µόνο ένα τραπέζι, ένα κρεβάτι
και µια κουζίνα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τα µοναδικά αντικείµενα µε τα οποία µπορούσε
να παίξει ήταν ένας κουβάς και µια σφουγγαρίστρα. Μια µέρα αποφασίσαµε να
επισκεφτούµε ένα αµπελώνα µε τα παιδιά. Για να µην λερωθούν τους ζητήσαµε να
φορέσουν µπότες και ένα αδιάβροχο. Λόγω των ανύπαρκτων οικονοµικών πόρων του
παιδιού, η µητέρα του τον έστειλε στο σχολείο φορώντας ένα παντελόνι και ένα είδος
παλτού φτιαγµένο από σακούλες σκουπιδιών, τυλιγµένες µε σπάγκο. Όλοι ξεκίνησαν να
τον κοροϊδεύουν, ενώ λόγω και των επικριτικών σχολίων που δέχτηκε από τους γονείς
των υπόλοιπων παιδιών, το παιδί αναγκάστηκε να γυρίσει στο σπίτι. Λόγω των
πειραγµάτων που συνεχίστηκαν και κορυφώθηκαν την επόµενη µέρα, αναγκάστηκα να
εξηγήσω στα παιδιά την οικονοµική κατάσταση του παιδιού και το γεγονός ότι η µητέρα
του ήταν πολύ δηµιουργική και έξυπνη που κατάφερε και δηµιούργησε ένα αδιάβροχο µε
αυτά τα υλικά. Στο τέλος τα παιδιά ηρέµησαν.»
1. Περιγραφή των ατόµων που συµµετείχαν στο περιστατικό
Η αφηγήτρια: γυναίκα νηπιαγωγός, γαλλικής καταγωγής που διδάσκει σε µια τάξη µε
παιδιά διαφορετικών ηλικιών (από δύο µέχρι έξι χρονών περίπου) .
Η µητέρα: ήταν περίπου στην ηλικία των 28-30 ετών όταν έγινε το περιστατικό. Φαινόταν
καταβεβληµένη σωµατικά (έδειχνε κουρασµένη, ρυτιδιασµένη, της έλειπαν δόντια κ.τ.λ.).
Ζούσε σε ένα καραβάνι και αργότερα σε µια εργατική κατοικία. Έχει µια ελαφράς µορφής
αναπηρία, ενώ ζει µε τον σύντροφό της που και αυτός έχει µια ανάπηρη κόρη. Είναι
Γαλλίδα και πολύ χαρούµενη που πηγαίνει τον γιο της στο σχολείο. Είναι πολύ κοινωνική,
χωρίς όµως πολλούς φίλους αφού οι υπόλοιποι γονείς φαίνεται να κρατούν τις
αποστάσεις τους από αυτήν.
Το παιδί: πρόκειται για ένα αγόρι τριών χρονών που πρώτη φορά πηγαίνει στο σχολείο
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2. Πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
Ποιο είναι το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωµατικό, κ.τ.λ. πλαίσιο, στο οποίο έλαβε χώρα το
περιστατικό;
Το πρώτο µέρος διαδραµατίστηκε κατά την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο, όπου οι
γονείς καλούνται να συµπληρώσουν και να παραδώσουν στη δασκάλα την αίτηση
εγγραφής. Σε αυτό το σηµείο δεν υπήρξε οποιαδήποτε συνοµιλία για το παιδί.
Το δεύτερο µέρος έλαβε χώρα στο σπίτι της µητέρας. Η δασκάλα πήγε εκεί, γιατί το παιδί
είχε µια κακή συνήθεια να παίρνει όποια κλειδιά έβρισκε και κατά λάθος πήρε τα κλειδιά
του σχολείου. Δεν ήταν µια προγραµµατισµένη επίσκεψη.
3. Συναισθηµατική Αντίδραση
«Η πρώτη µου αντίδραση ήταν να απορήσω: τι σηµαίνει «παίζει µε τη σφουγγαρίστρα»;
Γιατί η µητέρα αναφέρθηκε σε αυτό κατά την εγγραφή του παιδιού;
Κατά τη διάρκεια της επόµενης συνάντησης, παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα
συναισθήµατα:
Προς τη µητέρα: αµφιταλάντευση ανάµεσα στην ανάγκη επίδειξης σεβασµού, ακρόασης
και θέσπισης ορίων (προσπάθεια να µην υπερβεί τα όριά της η δασκάλα).
Προς το µικρό αγόρι: λύπη για την έλλειψη υλικών αγαθών λόγω των στερήσεων που
είχε υποστεί.»
4. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου που έζησε το σοκ.
Οι δουλειές του σπιτιού δεν είναι παιχνίδι: Το «παιχνίδι µε τη σφουγγαρίστρα »
αποτελεί από µόνο του µια αντίφαση, αφού η οικιακή εργασία εξ ορισµού δεν είναι
παιχνίδι, αλλά ηθική υποχρέωση των ενηλίκων. Το µικρό αγόρι δεν θα πρέπει να
αναγκάζεται να συµµετέχει ή να συνεισφέρει σε αυτό τον τοµέα.
Οι ανάγκες του σπιτιού: Το περιστατικό σχετίζεται µε τις ανάγκες του παιδιού, ιδιαίτερα
όσο αφορά το παιχνίδι.
Η συνείδηση της εκπαίδευσης των παιδιών: Εάν τα παιδιά συµµετέχουν στις
δραστηριότητες των ενηλίκων, τότε αυτό µπορεί να προκαλέσει κάποιες επιπτώσεις στην
κοινωνικοποίηση τους και στην υιοθέτηση των κοινωνικών τους ρόλων. Σε αυτή την
περίπτωση, το παιδί κοινωνικοποιείται υιοθετώντας ένα πιο παραδοσιακά θηλυκό ρόλο
και παίζει µαζί µε κορίτσια στο σχολείο, γεγονός που δηµιουργεί ένα κενό στη σχέση του
µε τα άλλα αγόρια.
5. Ποια εικόνα σχηµάτισες από την ανάλυση του σηµείου 4 για τo άλλο άτοµο
(ουδέτερη, ελαφρώς αρνητική, πολύ αρνητική, ‘στιγµατισµένη’, θετική, πολύ
θετική, αληθινή, ψεύτικη κτλ);
Ελαφρώς αρνητική: η αφηγήτρια πιστεύει πως η ανατροφή του παιδιού µπορεί να είναι
συνέπεια της απροθυµίας, της φτώχιας ή ακόµη και της εκπαίδευσης που µπορεί να
έλαβε η ίδια η µητέρα από τους γονείς της. Οι εµπειρίες του παιδιού διαφέρουν από
αυτές των υπόλοιπων παιδιών. Επίσης η αφηγήτρια παρατηρεί ότι η µητέρα
περιφρονείται από όλους στο χωριό και θεωρείται ως άτοµο που δεν φροντίζει την
εµφάνιση του παιδιού της και γι’ αυτό τον λόγο χαρακτηρίζεται ως κακή µητέρα.
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6. Εκπροσώπηση, αξίες, κανόνες, ιδέες, προκαταλήψεις: Το πλαίσιο αναφοράς
του ατόµου ή της οµάδας που προκαλεί το σοκ / που προκάλεσε το σοκ στον
αφηγητή.
Η προστασία της κρίσης του άλλου και η σηµασία µιας θετικής αυτοεικόνας:
Η µητέρα πιθανότατα γνωρίζει τι σκέφτονται οι άλλοι για την ίδια και την οικογένειά της
και για να προστατεύσει τον εαυτό της µειώνει τις ευκαιρίες συνάντησης µε άλλους
γονείς. Βγαίνουν σπάνια από το σπίτι.
Γι 'αυτό και κατά τη διάρκεια της εγγραφής, προσπαθεί να τονίσει τις θετικές πτυχές του
γιού της, για τις οποίες µπορεί να υπερηφανεύεται, έτσι ώστε να αντισταθµίσει την όποια
αρνητική εικόνα έχει σχηµατιστεί.

7. Μήπως το περιστατικό αυτό επισηµαίνει οποιαδήποτε προβλήµατα σχετικά µε
την επαγγελµατική πρακτική που ακολουθήθηκε ή γενικότερα σε σχέση µε το
σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών σε µια διαπολιτισµική κατάσταση;
Το περιστατικό αυτό, δείχνει πως οι όποιες οικονοµικές ή κοινωνικές διαφορές υπάρχουν
µπορεί να σχετίζονται µε διαφορετικές συµπεριφορές και υποκειµενικές εµπειρίες µερικές φορές πιο έντονες από άλλες πολιτισµικές διαφορές. Φαίνεται ότι αυτή η
οικονοµική διάσταση καθίσταται ολοένα και πιο σηµαντική για τα παιδιά που είναι
µικρότερης ηλικίας: στις µέρες µας ένα παιδί 4 ετών γνωρίζει τι αντιπροσωπεύουν τα
εµπορικά σχήµατα και κάνει διακρίσεις που σχετίζονται µε αυτά. Στη ζωή στο σχολείο
υπάρχουν µικρά καθηµερινά επεισόδια, τα οποία απεικονίζουν µια στροφή προς τον
καταναλωτισµό. Τα παιδιά δίνουν µεγάλη σηµασία στα κακόβουλα σχόλια.
Όσον αφορά στον αφηγητή αυτού του περιστατικού, είναι σηµαντικό να δράσει για να
περιορίσει τις συνέπειες αυτών των κακόβουλων λέξεων, είτε µε την αφήγηση ιστοριών
είτε απλών εξηγήσεων, που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τις όποιες διαφορές
έχουν µεταξύ τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές
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