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Summary
According to relevant bibliography, it has been stated that intercultural
communication among different civilisations, is the main factor in order to be
developed a kind of peaceful coexistence, based on mutuality and respect, among
people who come from different countries and races.
In this research, we try to present and analyze how a teaching - experimenting
approach based to Multicultural Education and constructed according to the United
Cross-thematic Framework of Studies may influence and differentiate preschool
children’s attitudes towards children who belong to other - different race from the
«white» one.
The most important aim of this teaching - experimenting approach is to make people
aware of the fact that they should respect people of different cultures, civilizations and
races since they live and learn together anymore, as the increasing number of
immigrants is a real fact all over the world.
1. Εισαγωγή
∆ιανύουµε µια εποχή κατά την οποία κυρίαρχα χαρακτηριστικά είναι, η
πολυπολιτισµική σύνθεση των σχολικών τάξεων, η γρήγορη και ριζική αλλαγή των
κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών και πολιτισµικών συνθηκών σε παγκόσµιο
επίπεδο λόγω της συνεχούς µετακίνησης των διαφόρων εθνοτικών και πολιτισµικών
οµάδων σε χώρες άλλες από αυτές της χώρας προέλευσης τους.
Οι µαθητές όλο και περισσότερο από µικρή ηλικία, από την προσχολική εκπαίδευση,
βαθµίδα εκπαίδευσης µε την οποία θα ασχοληθούµε-εξετάσουµε στη παρούσα
ερευνητική προσπάθεια, συναναστρέφονται µε άτοµα που είναι διαφορετικά από
εκείνα αλλά συνάµα και µοναδικά. Έρευνες έχουν δείξει (Seefeldt, 1989)[1],[2],ότι
από πολύ νωρίς τα παιδιά όχι µόνο είναι σε θέση να αναγνωρίζουν οµοιότητες και
διαφορές ανάµεσα σε ανθρώπους που σχετίζονται µε χαρακτηριστικά όπως το χρώµα,
τη φυλή, τη γλώσσα, το φύλο, αλλά έχουν υιοθετήσει και εκείνα τα χαρακτηριστικά,
που τους υποδεικνύει η κοινωνία τους (Spencer, 1982[3] Katz, 1983[4] Ramsey,
1987[5])[6]. Κατά την Derman-Sparks (1989)[7], τα παιδιά από πολύ νωρίς
καταλαβαίνουν ότι οι διαφορές φυλής, γλώσσας, φύλου συνδέονται µε τη δύναµη και
τα προνόµια. Αξιοσηµείωτο είναι βέβαια, ότι οι αντιλήψεις και οι γνώσεις που έχουν
τα παιδιά για τις προαναφερόµενες διαφορές, διαφέρουν ανάλογα µε το κοινωνικό
τους περίγυρο και τις επαφές που έχουν µε αντίστοιχα άτοµα (Phinney &
Rotheram,1987)[8].
2. Στερεότυπα, προκαταλήψεις, στάσεις απέναντι στο διαφορετικό
Στη σηµερινή εποχή η διερεύνηση και η παρέµβαση σε θέµατα που άπτονται του
διαχωρισµού των ανθρώπων βάση την καταγωγή τους (φυλή, γένος, έθνος, φάρα)
προβάλει όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία, διότι τέτοιου είδους διαχωρισµοί, διακρίσεις
στηρίζουν προκαταλήψεις που οδηγούν σε καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων[9]. Κατά τον Giddens (2002) η έννοια της προκατάληψης αναφέρεται
σε γνώµες και στάσεις που έχουν διαµορφώσει εκ των προτέρων τα µέλη µιας οµάδας
για τα µέλη µιας άλλης και οι οποίες δεν στηρίζονται σε αποδείξεις αλλά σε
φήµες[10].

Η σύγχρονη κοινωνική ψυχολογία χρησιµοποιώντας εκφράσεις που σχετίζονται µε
την έννοια της στάσης απέναντι σε κάποιο πρόσωπο, αντικείµενο ή ιδέα, αναφέρεται
σε ένα διαρκές σύστηµα µε γνωστικό, συναισθηµατικό στοιχείο και κάποια τάση
προς την έκφραση-εκδήλωση συµπεριφοράς[11]. Στο ίδιο πλαίσιο, η έννοια της
στάσης περιλαµβάνει το σύνολο των αναπαραστάσεων που έχει ένα άτοµο για κάποιο
άλλο έµψυχο ή άψυχο ον, καθώς επίσης και ο τρόπος που γίνεται αντιληπτό από το
άτοµο το άλλο ον, τις απόψεις του για αυτό αλλά και τα συναισθήµατα και τη
συγκίνηση που αναδύονται από τη µεταξύ τους σχέση τόσο σε λεκτικό όσο και µη
επίπεδο[12].
Οι προκαταλήψεις και οι στάσεις είναι προϊόν των στερεοτύπων. Τα στερεότυπα
εµφανίζονται ως αποτέλεσµα της απόδοσης υποτιθέµενων, αναληθών
χαρακτηριστικών µιας ολόκληρης οµάδας σε όλα τα µεµονωµένα µέλη της. Ο Allport
(1979)[13],[14] ορίζει το στερεότυπο ως «µία υπερβάλλουσα πεποίθηση που
συνδέεται µε τη διαδικασία κατηγοριοποίησης, η λειτουργία της οποίας είναι να
δικαιολογήσει-εκλογικεύσει τη συµπεριφορά µας σε σχέση µε τη διαδικασία
κατηγοριοποίησης». Η διαδικασία αυτή είναι, που πιθανόν κατά τον Duckitt (1992)
οδηγεί στη δηµιουργία µορφών προκατάληψης[15].
Τα στερεότυπα, οι στάσεις και οι προκαταλήψεις έχουν µια διάσταση κοινωνική, µε
την έννοια ότι διαµορφώνονται µέσα από ψυχοκοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες
συνδέονται και επηρεάζονται από τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις του
ατόµου, που αναπτύσσονται µε την οικογένεια του, το σχολείο, τους φίλους του, τους
συνεργάτες του καθώς επίσης και από την πολιτική και κοινωνική πληροφόρηση που
έχει από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης[16].
Όσον αφορά τα µικρά παιδιά από πολύ νωρίς επηρεάζονται από τα κοινωνικά
δεδοµένα και είναι αρκετά πιθανό να αναπτύξουν προ-προκαταλήψεις απέναντι σε
άτοµα που είναι διαφορετικά από αυτά. Αν αυτές οι προ-προκαταλήψεις δεν
αναχαιτιστούν εγκαίρως, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ρατσισµό[17]. Οι
προκαταλήψεις, όπως αναφέραµε, µπορεί να διαµορφωθούν από τα πρώτα χρόνια της
ζωής των παιδιών, εφόσον είναι αποτέλεσµα της συναναστροφής τους µε τους
σηµαντικούς ενήλικους της ζωής τους. Προκαταλήψεις, που τις υιοθετούν σχεδόν, ως
µέσο για να επιβιώσουν[18]. Αν και οι προκαταλήψεις αυτές είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ξεριζωθούν, κατά τον Goleman (1996) «επειδή αποτελούν µια µορφή
συναισθηµατικής µάθησης, είναι δυνατή η επανεκµάθηση»[19].
Η επανεκµάθηση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µέσω µιας διδακτικής παρέµβασης που
βασίζεται στις αρχές της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης και της θεµατικής
προσέγγισης; Το ερώτηµα αυτό θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε µέσω της
υλοποίησης του παρακάτω εκπαιδευτικού πειράµατος.
3. Μεθοδολογία
3α). Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας είναι να µελετήσει κατά πόσο µια διδακτική
παρέµβαση-πείραµα που βασίζεται στις αρχές της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης και
της θεµατικής προσέγγισης µπορεί να επηρεάσει τις στάσεις µαθητών προσχολικής
εκπαίδευσης απέναντι σε παιδιά της ηλικίας τους διαφορετικής όµως φυλής.
3β). ∆ιατύπωση των υποθέσεων
1.
Υποθέτουµε ότι η στάση των παιδιών απέναντι σε παιδιά διαφορετικής φυλής
είναι αρνητική λόγω των προ-προκαταλήψεων που φέρουν.
2.
Υποθέτουµε ότι η στάση αυτή µπορεί να διαφοροποιηθεί ύστερα από µια
διδακτική παρέµβαση που θα εστιάζεται στις οµοιότητες και τις διαφορές των φυλών.
3γ). ∆είγµα της έρευνας

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από µαθητές δύο νηπιαγωγείων (30
συνολικά) του νοµού Ζακύνθου. Το ένα νηπιαγωγείο λειτουργεί ως οµάδα
πειραµατική και το άλλο ως οµάδα ελέγχου. Τα συγκεκριµένα νηπιαγωγεία
επιλέχθηκαν µε δύο κριτήρια: α) την αµεσότητα που είχαµε µε την νηπιαγωγό και β)
το γεγονός ότι µέχρι τη στιγµή που ξεκίνησε η έρευνα δεν είχαν πραγµατοποιήσει
κάποιο πρόγραµµα σχετικό µε την διαφορετικότητα των φυλών (βολική
δειγµατοληψία).Η αµεσότητα µε την νηπιαγωγό ήταν απαραίτητη διότι η µια εκ των
δύο, που είχε τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας θα έπρεπε να υλοποιήσει το
πειραµατικό σχέδιο, βάση του υλικού και των κατευθυντήριων γραµµών που της
είχαµε δώσει. Για το λόγο αυτό υπήρξαν κάποιες διευκρινιστικές συναντήσεις πριν
ξεκινήσει η έρευνα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα από µέσα
Μαρτίου ως µέσα Μαΐου 2006.
3δ). Μέθοδος
Η µια από τις µεθόδους που χρησιµοποιήσαµε ήταν ένα πειραµατικό σχέδιο µε δύο
µετρήσεις (προ και µετά) µε χρήση οµάδας ελέγχου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους
Cohen & Manion (1994) «όταν ο ερευνητής έχει µετρήσει µια εξαρτηµένη
µεταβλητή», στην ερευνά µας η στάση των παιδιών απέναντι σε παιδιά που ανήκουν
σε διαφορετική φυλή, «εισάγει κατόπιν έναν πειραµατικό χειρισµό, ένα πειραµατικό
πρόγραµµα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ανεκτικότητα απέναντι στο
διαφορετικό» στη περίπτωση µας απέναντι σε άτοµα διαφορετικής φυλής. «Κατόπιν
ακολουθώντας τον πειραµατικό χειρισµό, ο ερευνητής έχει και πάλι µετρήσει τις
στάσεις της οµάδας και προχωρά στον υπολογισµό των διαφορών της βαθµολογίας
πριν και µετά το πρόγραµµα, τις οποίες αποδίδει στις επιδράσεις του πειραµατικού
χειρισµού»[20].
Η µέτρηση των στάσεων των παιδιών έγινε µέσω µιας δοµηµένης συνέντευξης µε
δύο ερωτήσεις, που είχαν σκοπό να προβληµατίσουν τα παιδιά σχετικά µε άλλους
συνοµηλίκους τους που ανήκουν σε διαφορετική φυλή[21] και χρησιµοποιώντας
συνάµα και τη προβλητική δοκιµασία, δείχνοντας δηλαδή στα παιδιά δύο
φωτογραφίες[22]. Συγκεκριµένα, µε αφορµή τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου
ρωτήσαµε τα παιδιά, το καθένα ξεχωριστά µε παιγνιώδη τρόπο, δείχνοντας τους δύο
φωτογραφίες µεγέθους Α4, που απεικόνιζαν η µία παιδιά της λευκής φυλής και η
άλλη της µαύρης, ποια παιδιά θα ήθελαν να καλέσουν στη γιορτή και γιατί. Η ίδια
διαδικασία επαναλήφθηκε στα µέσα Μαΐου µε αφορµή αυτή τη φορά το µοίρασµα
των ρόλων για την τελική γιορτή και εφόσον είχαµε τελειώσει τη διδακτική µας
παρέµβαση. Με την διασταύρωση, σύγκριση και ανάλυση των απαντήσεων των
παιδιών προσπαθήσαµε να διαπιστώσουµε εάν και κατά πόσο η παρέµβαση είχε
επηρεάσει τα παιδιά. Συνάµα µε την αιτιολόγηση των απαντήσεων προσπαθήσαµε
να ανιχνεύσουµε τον τρόπο σκέψης τους και να διαπιστώσουµε αν τα λεγόµενα τους
ήταν απόφαση της στιγµής ή στάση και θέση, έστω και υπό διαµόρφωση. Επίσης
κατά τη διαδικασία της συνέντευξης είχαµε πάντα υπόψη ότι τα παιδιά αυτής της
ηλικίας χαρακτηρίζονται από ευµετάβλητη φύση.
Στο τέλος του προγράµµατος συνελέγησαν στοιχεία από τη νηπιαγωγό της
πειραµατικής οµάδας µέσω ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Τα στοιχεία αφορούσαν το
πώς η ίδια αξιολόγησε τον πειραµατικό χειρισµό και την όποια αλλαγή των στάσεων
των παιδιών.
3ε). ∆ιδακτική παρέµβαση
Επιλέξαµε η διδακτική µας παρέµβαση να εµφορείται από τις αρχές της
πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης. Στο χώρο της εκπαίδευσης κατά τον Banks (1997) η
πολυπολιτισµική εκπαίδευση είναι µια γενική έννοια που περιγράφει µια «ευρεία
ποικιλία σχολικών πρακτικών, προγραµµάτων και υλικών που σχεδιάζονται για να
βοηθήσουν τα παιδιά από διαφορετικές οµάδες να βιώσουν την εκπαιδευτική

ισότητα»[23].Αντίστοιχα ο Parekh (1997) υποστηρίζει, ότι εµπνέουσα αρχή της
πολυπολιτισµικής προσέγγισης στην εκπαίδευση είναι «να ευαισθητοποιήσει το παιδί
στην κληρονοµηµένη πολλαπλότητα του κόσµου (πολλαπλότητα συστηµάτων,
πεποιθήσεων, τρόπων ζωής, κουλτούρας, τρόπων ανάλυσης οικείων εµπειριών,
τρόπων θέασης ιστορικών γεγονότων)»[24].
Σύµφωνα µε την κυρίαρχη άποψη στο χώρο της πολυπολιτισµικής
εκπαίδευσης, η µη αποδοχή του διαφορετικού θεωρείται συνέπεια ατοµικών
προκαταλήψεων των µαθητών, η οποία αντιµετωπίζεται µε την γνωριµία των
«άλλων» πολιτισµών. Η γνωριµία αυτή επιτυγχάνεται κυρίως µέσα από την
υλοποίηση σχεδίων εργασίας που προσεγγίζουν διαφορετικούς πολιτισµικούς φορείς
όπως τα ήθη, τα έθιµα, τη µουσική, τους χορούς, τις γιορτές, τα φαγητά, τις
ενδυµασίες[25].
Από την άλλη η διδακτική µας παρέµβαση στηρίζεται στις διδακτικές αρχές των
«θεµατικών προσεγγίσεων». Συγκεκριµένα στον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006)[26],
αναφέρονται ως «θεµατικές προσεγγίσεις, οι διερευνήσεις θεµάτων που επιλέγει να
προτείνει ο/η νηπιαγωγός, των οποίων έχει σχεδιάσει την πορεία τους και έχει
προσδιορίσει τη χρονική τους διάρκεια και τους µαθησιακούς στόχους που θα
επιδιώξει να κατακτήσουν τα παιδιά. Όµως ο/η νηπιαγωγός δεν παραµένει άκαµπτος
/η στον αρχικό σχεδιασµό αλλά ακούει µε προσοχή τις ιδέες, τις προτάσεις των
παιδιών και διευρύνει, αναπροσαρµόζει τον αρχικό σχεδιασµό σύµφωνα µε ζητήµατα
που προκύπτουν από τα παιδιά». Η θεµατική µας προσέγγιση: «Μπορούµε να
γιορτάσουµε όλοι µαζί, όµοιοι και διαφορετικοί;» ξεκίνησε µε τον εµπλουτισµό της
βιβλιοθήκης µε διαπολιτισµικά παραµύθια και βιβλία γνώσεων, τα οποία είχαµε ως
αρωγό στις δραστηριότητες που αναπτύξαµε. Παρουσιάζοντας στα νήπια άτοµα, που
εµφανίζουν οµοιότητες και διαφορές συγκριτικά µε τον εαυτό τους, είχαµε ως σκοπό
να οδηγηθούν σε αντικειµενικές διαµορφωµένες απόψεις ύστερα από αυτή τη
συγκριτική θεώρηση και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις αποδοχής απέναντι σε
διαφορετικά από αυτά παιδιά. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν περιλάµβαναν
«ενεργητικές αναγνώσεις», συζητήσεις προβληµατισµού, µελέτη περιβάλλοντος,
γλωσσικά παιχνίδια που περιείχαν βασικές λέξεις σε διαφορετικές γλώσσες του
κόσµου, κουκλοθέατρο, µουσική, εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι. Όλες οι
δραστηριότητες συνοδεύονταν από το αντίστοιχο εποπτικό και διδακτικό
διαπολιτισµικό υλικό, που είτε το είχαµε προµηθευτεί από την αγορά είτε το είχαµε
κατασκευάσει µόνοι µας για την ανάγκη του προγράµµατος.
4). Αποτελέσµατα
4α). Παρουσίαση αποτελεσµάτων
Όσο αφορά την οµάδα παρέµβασης οι απαντήσεις που έδωσε πριν την εφαρµογή του
πειραµατικού σχεδιασµού ήταν ότι σε ποσοστό 87% (13/15) ήθελαν να καλέσουν
στην γιορτή λευκά παιδιά, σε αντίθεση µε το υπόλοιπο ποσοστό 13% (2/15) που
ήθελαν να καλέσουν έγχρωµα. Μετά το πέρας του πειραµατικού σχεδιασµού οι
προτιµήσεις για τα λευκά παιδιά µειώθηκαν από 87% σε 53% (8/15) έναντι της
αύξησης από 13% σε 47% (7/15) για τα έγχρωµα παιδιά. [Στα παρακάτω
σχεδιαγράµµατα απεικονίζονται ως ένα (1) τα έγχρωµα παιδιά και ως δύο (2) τα
λευκά].

Από την άλλη, η οµάδα ελέγχου στην πρώτη φάση απάντησε ότι σε ποσοστό 67%
(10/15) ήθελαν να καλέσουν στην γιορτή λευκά παιδιά, ενώ το 34% (5/15)
επιθυµούσε να καλέσουν έγχρωµα. Κατά τη δεύτερη φάση υπήρξε µια ελάχιστη
διαφοροποίηση µόλις κατά µια απάντηση λιγότερη για τα λευκά παιδιά. Οπότε οι
προτιµήσεις για τα λευκά παιδιά ήταν 60% (9/15) έναντι του 40% (6/15) για τα
έγχρωµα.

4β). Παρατηρήσεις και σχολιασµός των αποτελεσµάτων
Τα αποτελέσµατα της διδακτικής παρέµβασης αξιολογήθηκαν µε σύγκριση των
συνεντεύξεων που δόθηκαν από τα παιδιά πριν και µετά την παρέµβαση καθώς και
ό,τι καταγράψαµε από την συνέντευξη της νηπιαγωγού. ∆ιαφοροποίηση
παρατηρείται, όπως αναφέρθηκε και στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων, µόνο
στην οµάδα παρέµβασης εφόσον στην οµάδα ελέγχου στη δεύτερη φάση η διαφορά
στις απαντήσεις ήταν µόνο κατά µια υπέρ των έγχρωµων παιδιών. Το αποτέλεσµα
αυτό της οµάδας ελέγχου µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε ότι η διδακτική
παρέµβαση επηρέασε σε κάποιο βαθµό την οµάδα παρέµβασης. Αν και οι προσδοκίες
σχετικά µε τις απαντήσεις των παιδιών λόγω της ηλικίας τους δεν µπορεί να είναι
υψηλές, ωστόσο παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον.
Οφείλουµε επίσης να επισηµάνουµε ότι τα συµπεράσµατα που προέκυψαν
παρατίθενται µε ιδιαίτερη επιφύλαξη λόγω του µικρού δείγµατος που αφορά µόνο
δύο νηπιαγωγεία ενός νοµού καθώς και της περιορισµένης χρονικής διάρκειας της
παρέµβασης. Ωστόσο, µπορούµε να αναφέρουµε ότι παρατηρήθηκε βελτίωση σε
κάποιες βασικές απόψεις των παιδιών, τα οποία υιοθέτησαν κάποιες νέες στάσεις,
ευαισθητοποιήθηκαν, προβληµατίστηκαν και κυρίως απέδειξαν ότι µπορούν να

δεχθούν πληροφορίες και να επεξεργαστούν τέτοιας φύσης θέµατα, που από την
πλειοψηφία των ενηλίκων θεωρούνται δύσκολα για τα παιδιά της ηλικίας αυτής.
Μετά το πέρας της παρέµβασης αν και δεν άλλαξαν όλα τα παιδιά τις αρχικές θέσεις
τους, έκδηλο ήταν, ότι σε µεγάλο βαθµό συνειδητοποίησαν πως υπάρχουν και άλλοι
άνθρωποι που µπορεί µεν να είναι διαφορετικοί από τα ίδια αλλά έχουν τα ίδια
δικαιώµατα.
Συγκεκριµένα, στη δεύτερη φάση των απαντήσεων αναφέρουν ότι επιθυµούν να τα
καλέσουν να έρθουν στη τελική τους γιορτή γιατί δείχνουν να τα λυπούνται: «Nα τα
καλέσουµε να διασκεδάσουν λίγο, θα τους δώσουµε και φαγητό και καθαρό νερό, θα
ξεκουραστούν λίγο, όπως τα είδα τα λυπήθηκα, να έρθουν γιατί δεν έχουν ρούχα και
λεφτά, είναι φτωχά, δεν έχουν µαµά». Μόνο ένα παιδί ανέφερε: «Να έρθουνε γιατί
δεν έχουµε τέτοια άλλα παιδιά στην τάξη και θα είναι ωραία να είµαστε
διαφορετικοί». Ερµηνεύοντας κανείς τα παραπάνω συναισθήµατα λύπης και
συµπάθειας δεν µπορεί να ισχυριστεί µε βεβαιότητα ότι αυτή η λύπη και η συµπάθεια
σηµαίνει και ίση αντιµετώπιση
Οι απαντήσεις τους, όµως, δείχνουν την αλλαγή της διάθεσης τους σε σχέση µε πριν
την παρέµβαση που απάντησαν ότι δεν επιθυµούσαν να έρθουν παιδιά διαφορετικά
από αυτά στο σχολείο διότι: «∆εν είναι καθαρά, δεν τα αγαπάµε γιατί έχουν άλλο
χρώµα που δεν είναι ωραίο, δεν είναι φίλοι µας, δε γελάνε, κάνουν ζηµιές, δεν µιλούν
ελληνικά».
Επίσης αυτό που ήταν έκδηλο από τα παιδιά όσο η παρέµβαση βρίσκονταν σε εξέλιξη
αλλά και µετά σύµφωνα µε την νηπιαγωγό της οµάδας παρέµβασης ήταν το έντονο
ενδιαφέρον τους να µάθουν όλο και περισσότερα για τα έγχρωµα παιδιά θέτοντας
συνεχώς ερωτήσεις αλλά και «επιτρέποντας» τους να έχουν θέση στην καθηµερινή
τους σχολική ζωή εφόσον πλέον τα περιελάµβαναν στις ζωγραφιές τους, στα
παιχνίδια τους (ένα κορίτσι ζήτησε και του αγόρασαν µια µαύρη κούκλα που έφερε
στο σχολείο και όλοι την πρόσεχαν) αλλά και χαιρετούσαν µε τις «καληµέρες» όλου
του κόσµου που είχαν µάθει στα πλαίσια των γλωσσικών δραστηριοτήτων.
Οι αόριστες και ασαφείς απαντήσεις που έδωσαν στην πρώτη φάση, οι οποίες είναι
αποκύηµα πληροφοριών που δέχονται από το οικείο τους περιβάλλον, έδωσαν τη
θέση τους σε απαντήσεις που βασίζονταν σε όσα βιώσαν µέσω της παρέµβασης. Οι
αόριστες και ασαφείς αυτές απαντήσεις, που βασίζονται σε αβάσιµα στοιχεία, είναι
αναγκαίο να αποδοµηθούν πριν παγιωθούν και διαµορφωθούν σε στερεότυπα και
προκαταλήψεις.
Κάνοντας µια κριτική θεώρηση της όλης ερευνητικής διαδικασίας, εάν την
σχεδιάζαµε από την αρχή θα δίναµε περισσότερο χρόνο στην υλοποίηση της
διδακτικής εφαρµογής. Παρατηρώντας την εξέλιξη που παρουσίασαν οι απόψεις της
οµάδας παρέµβασης σε αντίθεση µε την οµάδα ελέγχου, είναι λογική απόρροια η
σκέψη, ότι ο βαθµός αλλαγής και διαφοροποίησης που µπορεί να αποτυπωθεί στη
συµπεριφορά και την στάση των παιδιών απέναντι σε άτοµα διαφορετικής φυλής θα
είναι µεγάλος και διαρκής, αν η παρέµβαση λάβει χώρα και στα δύο χρόνια φοίτησης
του νηπιαγωγείου. Εξάλλου, το γεγονός ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι
ανοικτοί δέκτες µηνυµάτων, που δεν έχουν παγιώσει τις στάσεις και τις συµπεριφορές
τους καθιστά ακόµα πιο γόνιµη την επίδραση από µια τέτοιου είδους παρέµβαση, η
οποία µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τροποποίηση, διαµόρφωση και
παγίωση των ήδη υπαρχόντων στάσεων και συµπεριφορών.
5). Προτάσεις
Η παρούσα έρευνα συµβάλλει στην συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας διδακτικών
παρεµβάσεων στο νηπιαγωγείο, που σχετίζονται µε θέµατα όπως η αποδοχή της
διαφορετικότητας και η διαδικασία αποδόµησης µη θετικών εικόνων, αντιλήψεων,
πεποιθήσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων που σχετίζονται µε τα διαφορετικά
φυλετικά χαρακτηριστικά. Μια παρέµβαση που σχεδιάστηκε για ερευνητικούς
λόγους, η οποία όµως σε εκτεταµένη και πλήρως οργανωµένη µορφή θα έπρεπε να
αποτελεί µέρος των αναλυτικών προγραµµάτων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης

προκειµένου να συµβάλλει στην αποφυγή δηµιουργίας προκαταλήψεων και
στερεοτύπων.
Με βάση τα προαναφερθέντα θεωρούµε απαραίτητο:
1.
Τον εµπλουτισµό των Α.Π. µε στοιχεία που καταδεικνύουν τη διαφορετικότητα
και γεννούν τον σεβασµό για άλλα άτοµα και πολιτισµούς διάφορους της κυρίαρχης
χώρας. Α.Π. που να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες και το ρυθµό κινητοποίησης όλων
των µαθητών γηγενών, προσφύγων, παλιννοστούντων, οικονοµικών µεταναστών και
άλλων µειονοτήτων.
2.
Την απαλλαγή των διδακτικών εγχειριδίων από στερεότυπα και αντιλήψεις που
θεωρούν τους «άλλους» ως κατώτερους.
3.
Την παραγωγή διαπολιτισµικού διδακτικού και εποπτικού υλικού από το
Υ.Π.Ε.Π.Θ. προσαρµοσµένο στην κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης.
4.
Την εισαγωγή του µαθήµατος της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης ως
υποχρεωτικό σε όλες τις παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές.
5.
Τη συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα που άπτονται της
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, ώστε να απαλλαγούν από τα στερεότυπα και τις
προκαταλήψεις που φέρουν.
6.
Την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των γηγενών γονέων από τους
εκπαιδευτικούς για θέµατα σχετικά µε την αποδοχή και του σεβασµού του
διαφορετικού στοιχείου.
7.
Την συνεχή συνεργασία και ενθάρρυνση των αλλοδαπών γονέων από τους
εκπαιδευτικούς.
Συνοψίζοντας, αν και το σχολείο από µόνο του δεν είναι σε θέση να εξαλείψει τη
διάκριση και την κοινωνική ανισότητα, µπορεί, όµως, να ενισχύσει τους
δηµοκρατικούς θεσµούς και να συντελέσει στην εξάλειψη της διάκρισης και της
ανισότητας έτσι, ώστε να µπορούµε να γιορτάζουµε όλοι µαζί όµοιοι και
διαφορετικοί.
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