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Summary 
Nursery and primary schools in Greece are today multicultural: Everyday, students 
coming from different cultural environments, get together, mix, work, play and 
cultivate friendly relations with their fellow mates. Does this mean that these students 
understand the meaning of “Living together in a Multicultural Society”? 
This was the theme of a National Competition for Students organized in our country 
last Spring. The text analysis of the children’s works showed that when their learning 
tools were based on their personal experience (or on the experience of their close 
environment) as well as on the cooperative investigative approach, they then proved 
effective to initiate them to complex intercultural notions such as “emigration”, 
“multiculturalism”, “otherness”, “identity”, etc. 
The aim of this paper is to draw evidence from this research to indicate that 
participative experiential approaches seem to be effective to develop in students 
feelings of empathy as well as positive opinions, positions and behaviors towards 
otherness, which are basic elements in order to live in harmony in a multicultural 
society. 
  
Εισαγωγή 
  
Ο µαθητικός πληθυσµός των ελληνικών νηπιαγωγεων και δηµοτικών σχολείων είναι 
πλέον πολυπολιτισµικός. Κάθε µέρα, µέσα στη σχολική τάξη, µικρά παιδιά µε 
διαφορετικό πολυτισµικό και ίσως θρησκευτικό υπόβαθρο συναναστρέφονται, 
µοιράζονται κοινές µαθησιακές εµπειρίες, αναπτύσσουν και καλλιεργούν φιλικές 
σχέσεις. Είναι η συµβίωση αρκετή για την καταπολέµηση των προκαταλήψεων και 
στερεοτυπικών απόψεων που ισχύουν γενικότερα στην ελληνική κοινωνία απέναντι 
στην ετερότητα; 
Το ερώτηµα αυτό ίσως να συνέβαλε στην επιλογή του ∆ικτύου Προστασίας των 
∆ικαιωµάτων του Παιδιού να διοργανώσει το Φεβρουάριο του 2005 έναν 
 Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό για µαθητές µε θέµα «Η Συµβίωση σε µια Πολυπολιτισµική 
Κοινωνία»[1]. 
Στο πλαίσιο της µετέκπαιδευσης στο ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µου δόθηκε η ευκαιρία να αναλύσω τις 54 εργασίες που υποβλήθηκαν από 
δηµοτικά σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα για το ∆ιαγωνισµό αυτό. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν από 
τους µαθητές -προκειµένου να διερευνήσουν και να επεξεργασθούν το θέµα της 
διαπολιτισµικότητας και της συµβίωσης σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία[2]- και η 
ανάλυση των τεχνικών και των δραστηριοτήτων που αποδείχθηκαν πιο 
αποτελεσµατικές για την ευαισθητοποίηση και τον προβληµατισµό των µικρών 
ερευνητών στο θέµα της ετερότητας. 
  
Τρόποι διερεύνησης των µαθητών 
  
Η πλειοψηφία των µαθητών που συµµέτειχαν στο ∆ιαγωνισµό φοιτούσαν στην Ε’ ή 
ΣΤ’ τάξη και δουλέψαν σε µικρές οµάδες των 4 ή 5 ατόµων. Οι τεχνικές που 
χρησιµοποίησαν για να διερευνήσουν τη διαπολιτισµικότητα και τη συµβίωση σε µια 
πολυπολιτισµική κοινωνία µπορούν να κατηροριοποιηθούν ως εξής: 
·         Αναζήτηση πληροφοριών: Πολλές οµάδες έψαξαν σε λεξικά την ακριβή 
σηµασία εννοιών όπως «διαπολιτισµικότητα», «πολυπολιτισµικότητα», 
«µετανάστης», «ρατσισµός». Αρκετές οµάδες επίσης έψαξαν για σχετικές 
πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σε εγκυκλοπαίδειες, εφηµερίδες, περιοδικά, 
βιβλία σχολικά και έξω-σχολικά. Κάποιοι µαθητές έψαξαν στο ∆ιαδίκτυο σε 



ιστοσελίδες µεγάλων οργανισµών όπως η UNICEF, ο Ο.Η.Ε. και η ∆ιεθνής 
Αµνηστία. Τα ευρήµατα κατατέθηκαν στις εργασίες συνήθως χωρίς περαιτέρω 
σχόλιο ή επεξεργασία. 
·         Κείµενα και σκίτσα: Οι µαθητές εξέφρασαν τα δικά τους συναισθήµατα και 
ευχές για ειρηνική συµβίωση µέσα από δικά τους κειµενάκια, ειρηνικά συνθήµατα, 
ζωγραφιές, ποιήµατα, συγγραφή παραµυθιών και ιστοριών. Συνήθως τα έργα αυτά 
δηµιουργήθηκαν αυθόρµητα -χωρίς προηγούµενο προβληµατισµό ή επεξεργασία του 
θέµατος- µε αποτέλεσµα να µην συµβάλουν ουσιαστικά στη διαπολιτισµική 
ευαισθητοποιήσή τους και να µην αµφισβητούνται στερεοτυπικές απόψεις και 
προκαταλήψεις. 
·         ∆οµηµένο Ερωτηµατολόγιο ή Συνέντευξη: Σε ποσοστό 90 %, οι µαθητές 
επηρεάστηκαν από το δείγµα ερωτηµατολογίου που δόθηκε ενδεικτικά από το Φορέα. 
Έτσι χρησιµοποίησαν τις ίδιες ερωτήσεις, τις οποίες υπέβαλαν στις ίδιες κατηγορίες 
υποκειµένων (σε οικονοµικούς µετανάστες, σε Έλληνες ενήλικους, σε παιδιά 
µεταναστών και σε µαθητές). Το αποτέλεσµα ήταν να αποκοµίσουν περισσότερο 
ποσοτικά παρά ποιοτικά στοιχεία, και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι οι µισοί 
µαθητές αρκέσθηκαν στο να παραθέσουν τα αποτελέσµατα χωρίς να τα σχολιάσουν. 
Μόνο το 25 % των µαθητών κατέληξαν σε κάποια συµπεράσµατα.  
·         Ελεύθερη συνέντευξη ή µαρτυρία: Οι ελεύθερες συνεντεύξεις και µαρτυρίες 
των ίδιων των µεταναστών, παιδιών µεταναστών ή Ελληνόπουλων για τα προσωπικά 
τους βιώµατα προβληµάτισαν και άγγιξαν πιο βαθιά τους µικρούς ερευνητές λόγω 
της αµεσότητας και της συναισθηµατικής τους φόρτισης.   
·         ∆ραστηριότητες µε διαπολιτισµική διάσταση: Οι µαρτυρίες υπήρξαν συχνά η 
αφορµή για να κινητοποιηθούν τα παιδιά για να διερευνήσουν περαιτέρω πτυχές της 
πολυπολιτισµότητας που κέντρισαν το ενδιαφέρον τους, όπως π.χ.: ποιά 
κοινά/διαφορετικά στοιχεία υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων πολιτισµών, πώς 
αλληλεπιδρούν τα άτοµα διαφορετικών πολυτισµικών οµάδων µέσα από τη 
συµβίωση; Είναι θετικό φαινόµενο η συµβίωση, κ.ά. Έτσι, είτε αυθόρµητα, είτε µε 
την υποστήριξη των δασκάλων τους, το 30 % περίπου των µαθητών προχωρήσαν, µε 
ξεχωριστό µεράκι και φαντασία, σε πρωτότυπες δραστηριότητες µε συνεργατικό και 
βιωµατικό χαρακτήρα. 
Οι δύο τελευταίες κατηγορίες εργαλείων µάθησης, δηλαδή οι ελεύθερες 
συνέντευξεις/µαρτυρίες και οι δραστηριότητες σχεδιασµένες από τα ίδια τα παιδιά, 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για την έρευνά τους και αυτός είναι ο λόγος 
που θα εστιάσουµε σε αυτές. Σκοπός µας είναι να τεκµηριώσουµε πως µία µαθησιακή 
διαδικασία, βασισµένη στα βιώµατα των ίδιων των παιδιών ή του άµεσου 
περιβάλλοντός τους καθώς και στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο, είναι ιδιαίτερα 
γόνιµη και αποτελεσµατική. Η συγκεκριµένη µελέτη φανερώνει ότι οι 
δραστηριότητες µε βιωµατικό και συνεργατικό χαρακτήρα αφενός εισάγαγαν 
ουσιαστικά τους µαθητές σε λεπτές και πολύπλοκες διαπολιτισµικές έννοιες -όπως 
 «µετανάστευση», «πολυπολιτισµικότητα», «ετερότητα», «ταυτότητα», κ.ά.- και 
αφετέρου ανέπτυξαν σε αυτούς συναισθήµατα ενσυναίσθησης,  καθώς και θετικές 
απόψεις, στάσεις και συµπεριφορές προς την ετερότητα, στοιχεία βασικά για µια 
αρµονική συµβίωση σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. 
  
Αποσπάσµατα από συνεντεύξεις και µαρτυρίες 
  
Ας δούµε πρώτα πώς οι ελεύθερες µαρτυρίες των ίδιων των µεταναστών µπορούν να 
δώσουν πλούσιες πληροφορίες για το «τι σηµαίνει να είσαι οικονοµικός µετανάστης 
στην Ελλάδα» και πώς µπορούν να ευαισθητοποιήσουν, µε την αµεσότητα του λόγου 
τους, τους µαθητές στα πρακτικά προβλήµατα της µετανάστασης:  
·         «Ξεκινήσαµε από την Αλβανία για να έρθουµε µε τα πόδια στην Ελλάδα. 
Είχαµε πάρει µαζί τρόφιµα για τρεις, τέσσερις ηµέρες. Είχαµε πάρει και µερικά ρούχα 
για να φορέσουµε. Περπατήσαµε πέντε µε έξι ώρες για να φτάσουµε στα σύνορα της 
Ελλάδας. Από εκεί περπατήσαµε άλλες τρεις ηµέρες για να φτάσουµε στην Έδεσσα. 
Πήραµε ένα ταξί, που µας έφερε στο χωριό Χαλκερό-Καβάλας, γιατί εκεί είχαµε ένα 



συγγενή που ενδιαφέρθηκε για να βρούµε δουλειά και µας φιλοξένησε. Κοιµόµασταν 
σε ένα παλιό σπίτι. Κάτσαµε εκεί ένα µήνα και αναγκαστήκαµε να φύγουµε από εκεί, 
γιατί τελείωσε η δουλειά. Ήρθαµε στην Πέρνη-Καβάλας και βρήκαµε δουλειά. 
Είχαµε όµως πρόβληµα πού να κοιµηθούµε. Οι χωριανοί δε µας δίνανε σπίτια, γιατί 
δε µας ήξεραν, γιατί είµαστε ξένοι και χωρίς χαρτιά. Αναγκαστήκαµε να κοιµηθούµε 
έξω στα χωράφια. Μείναµε εκεί τρεις µε τέσσερις µήνες...» (µαρτυρία Αλβανού 
µετανάστη, πατέρα µαθητή περιοχής Καβάλας). 
·         «Οι δυσκολίες ξεκινούν από το πρωί στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι φωνάζουν 
“ήρθαν οι ξένοι και µας παίρνουν τις δουλειές” και µετά κάποιες κυρίες 
συµπληρώνουν “µας παίρνουν και τους άντρες µας! Να φύγετε, να πάτε στη χώρα 
σας!”. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα τα έχουµε µε την άδεια παραµονής και την άδεια 
εργασίας. ∆ε δίνονται εύκολα βεβαιώσεις και όταν, µετά πολλών βασάνων 
καταφέρεις και αποκτήσεις τα νόµιµα χαρτιά, µπορεί αστυνοµικός να σου τα σκίσει, 
έτσι αυθαίρετα, και να σου πει “δεν έχεις τίποτα, συλλαµβάνεσαι”…» (µαρτυρία 
Ουκρανέζας µετανάστριας, µητέρα µαθήτριας Αιγάλεου). 
Ενφιαφέρουσα είναι και η µαρτυρία µαθήτριας ενός χωριού της Κρήτης, που 
περιγράφει την επίσκεψη που πραγµατοποίησε σε σπίτι οικογένειας µεταναστών για 
να τους πάρει συνέντευξη. Η ίδια η µαθήτρια συνειδητοποιεί πόσο λίγα γνωρίζει για 
“ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα µας” και πόσο µια άµεση επαφή µπορεί να 
αφυπνήσει αισθήµατα ενσυναίσθησης: 
·         «… Στο χωριό µας ξέρουµε σχεδόν τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Κι όµως, µε 
την ευκαιρια της µικρής µας έρευνας, ανακαλύψαµε πως δεν ξέραµε τίποτα και δεν 
είχαµε ποτέ, µέχρι τώρα, ασχοληθεί για το πώς ζουν οι ξένοι, οι µετανάστες που 
βρίσκονται δίπλα µας, χρόνια ολόκληρα. Πήγαµε στα σπίτια τους πρώτη φορά. Αφού 
δεν το ‘χαµε ποτέ ξανακάνει, µας υποδέχτηκαν ευγενικά, αλλά φοβισµένα, µε µια 
καλυµµένη επιφυλακτικότητα. Μια οικογένεια Αλβανών ζει 10 χρόνια στην Ελλάδα, 
στο χωριό µας. Έχουν 4 παιδιά. Ο Αντρέας πηγαίνει στο Γυµνάσιο και είναι 
“παραστάτης” στη σηµαία. Πιστεύει πως του έκοψαν επίτηδες βαθµούς, επειδή είναι 
Αλβανός, για να µη γίνει σηµαιοφόρος. Οι γονείς του, πιο ευγενικοί ή πιο 
“προσεκτικοί”, τον µάλωναν που εκδήλωνε έτσι την πίκρα του. “Εσένα δεν πρέπει να 
σε νοιάζουν αυτά”, του έλεγαν µε σπαστά ελληνικά. “Εσύ κάνε το σκοπό σου”. Θέλει 
να γίνει γιατρός και να γυρίσει στην Αλβανία. Η αδελφή του αναγκάστηκε να 
διακόψει το σχολείο για ένα χρόνο, γιατί έπρεπε να πάει στην Αλβανία. Ήταν 
άρρωστη η γιαγιά της και δεν είχε κανέναν να τη φροντίσει. Θα συνεχίσει του 
χρόνου. Θέλει κι αυτή να σπουδάσει. Τα δύο µικρότερα αδερφάκιά τους έπαιζαν 
καθισµένα κάτω στο γυµνό πάτωµα (το δωµάτιο δεν είχε κανένα χαλί και παρ’ όλο 
που έκαιγε µια ξυλόσοµπα το “νιώθες παγωµένο” και κάπου κάπου µας τραβούσαν 
από τα ρούχα µας, καλώντας µας να δούµε το πιίχνίδι τους και να παίξουµε µαζί 
τους... Η µαµά τους µαγείρευε το βραδινό φαγητό. Ο µπαµπάς τους ήρθε καθώς 
ήµασταν εκεί από τη δουλειά του στα χωράφια, βρεγµένος ως το κόκκαλο, 
λασπωµένος και κατακουρασµένος. Άλλαξε και µας µίλησε. Απλά, ανθρώπινα, χωρίς 
πίκρα, ευχαριστηµένος µε όλα, µε µια αξιοπρέπεια που τη ζηλέψαµε...» 
Με τον ίδιο τρόπο, µαρτυρίες παιδιών µεταναστών ή φίλων τους, µε το να 
περιγράφουν µε αµεσότητα πτυχές της καθηµερινότητάς τους, συµβάλλουν στο να 
συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες συµµαθητές τους τις πρακτικές δυσκολίες που οι 
µετανάστες συναντούν σε ξένο τόπο, καλλιεργώντας έτσι συναισθήµατα 
ενσυναίσθησης και σεβασµού στην ετερότητα: 

- Όταν έφτασα στην Πτολεµαίδα ήταν νύχτα [ήταν τότε 8 χρονών]. Θυµάµαι 
ότι είχε πολλά φώτα. Πρώτη φορά στη ζωή µου έβλεπα τόσα φώτα.              
Ο µπαµπάς έλεγε ότι είναι ωραία στην Ελλάδα, έχει πολλά µαγαζιά, 
δουλειές... Εγώ στην αρχή φοβόµουν γιατί δεν ήξερα και τη γλώσσα, αλλά 
σιγά σιγά συνήθισα. 

- Πώς ήταν η πρώτη µέρα στο σχολείο; 
- Πολύ δύσκολη. Το σχολείο µου φάνηκε τεράστιο, είχε πολλά παιδιά... 

Φοβόµουν, γιατί αν µε κορόιδευε ή µε πείραζε κανένα παιδί δεν θα 



µπορούσα να κάνω τίποτα. Ντρεπόµουν που δεν ήξερα ελληνικά και δεν 
ήθελα να µιλάω. ∆εν ήξερα τι να κάνω, πού να πάω...  

       - Τί έκανες όταν γύρισες σπίτι; 
       - Είπα στη µαµά ότι δεν θέλω να ξαναπάω. Όταν όµως ήρθε ο µπαµπάς, τού είπα 
ότι είναι καλά στο σχολείο. Το βράδυ στο κρεββάτι έκλαιγα. Μου έλειπαν πολύ η 
γιαγιά και οι φίλες µου... Ξέχασα να σου πω πως δεν πλησίαζα και το κυλικείο, αν και 
ήθελα να αγοράσω, γιατί δεν ήξερα πώς να ζητήσω πράγµατα. 
       - ... Τί άλλο σου έκανε εντύπωση στην Ελλάδα; 
       - Τα µαγαζιά, τα πολλά αυτοκίνητα... τα εργοστάσια... και κάτι ακόµα αλλά δεν 
θέλω να το πω... γιατί µπορεί να θυµώσεις. 
       - ∆εν θα θυµώσω... 
       - Μου φάνηκε παράξενο που πολλά παιδιά ήταν χοντρά. 
       - ... Όταν σκέφτεσαι, σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι; 
      - Αυτό είναι δύσκολο... Μάλλον τώρα σκέφτοµαι στα ελληνικά, αλλά δεν είµαι 
σίγουρη... (µαρτυρία κόρης µετανάστη σε συµµαθήτριά της από την Πτολεµαίδα). 
Στην επόµενη µαρτυρία, µια µαθήτρια από τη Σπάρτη θυµάται τη µικρή Εσµέ που 
γνώρισε όταν έµενε στη Μυτιλήνη όπου πήγαινε στη Γ’ ∆ηµοτικού. Μια επίσκεψη 
στο σπίτι της Εσµέ ήταν αρκετή για να διαλύσει προηγούµενες προκαταλήψεις και 
στερεοτυπικές απόψεις της και να την κάνει να ανακαλύπτει µε σεβασµό έναν τρόπο 
ζωής  ολότελα διαφορετικό από το δικό της:  
·         «... Ο πατέρας της ήταν Τούρκος. Έκανε εµπόριο δερµάτινων ειδών και έµενε 
στη Λέσβο µε τις δύο γυναίκες του και τα δύο παιδιά του. Πολύ παράξενη οικογένεια, 
για µένα. Η Εσµέ ερχόταν στο σχολείο µε ένα µαντηλάκι πάντα στα µαλλιά. Οι δύο 
µαµάδες της έρχονταν πάντα ντυµένες µε ένα µαύρο ράσο σαν... καλόγριες. Εγώ 
νόµιζα ότι δεν είχαν άλλα ρούχα να φορέσουν, ώσπου πήγα µια µέρα σπίτι τους. Το 
σπίτι ήταν πολύ στολισµένο µε χαλιά, µε µαγκάλια, µε έπιπλα σκαλιστά. Οι δύο 
µαµάδες φορούσαν σαλβάρια ολοµέταξα, µε µπλούζες ολοκέντητες. Φορούσαν πάρα 
πολλά κοσµήµατα και πολλά βραχιόλια γιατί λέει είναι έθιµο κάθε χρόνο στην 
επέτειο του γάµου ο άντρας να κάνει δώρο χρυσαφικό στις γυναίκες του. Η Εσµέ 
ήταν παιδί της δεύτερης γυναίκας που ήταν πιο νέα και πιο όµορφη από την πρώτη 
γυναίκα που είχε ένα γιο, ο οποίος δούλευε µαζί µε τον πατέρα. Η Εσµέ µου έλεγε 
πολλά παράξενα για τη θρησκεία τους. Στο σπίτι τους σε µια γωνιά που ήταν προς 
την Ανατολή είχαν στρωµένο το χαλί της προσευχής. Πολλές φορές την ηµέρα 
γονάτιζαν και προσεύχονταν. Στο σπίτι υπήρχαν πολλά µικρά χαλιά που τα έπαιρναν 
οι δύο άντρες του σπιτιού όταν πήγαιναν στην εκκλησία. Ο κάθε άντρας έπρεπε να 
έχει το δικό του χαλί προσευχής. Πριν πάνε στην εκκλησία έκαναν µπάνιο και 
ξύριζαν όλες τις τρίχες που είχαν στο στήθος τους. Του Μωαµεθανού το στήθος είναι 
πάντα ξυρισµένο... Χοιρινό κρέας δεν έτρωγαν ποτέ...» 
·         Μια οµάδα µαθητριών από το Χαϊδάρι µας µιλούν για τα συναισθήµατα που 
έχουν για την Πακιστανή συµµαθήτριά τους Ταµπίντα:  
«Αυτό που εισπράττουµε καθηµερινά από την Ταµπίντα είναι ότι δεν απαρνήθηκε 
την ταυτότητά της για να αποφύγει την κοινωνική διάκριση και τον αποκλεισµό. 
Επιθυµεί τη συνύπαρξη µαζί µας, για αυτό και συµµετέχει ενεργά σε όλες τις 
εκδηλώσεις (εθνικές γιορτές, παρελάσεις, κ.ά.) ακόµα και σε θρησκευτικές, 
διατηρώντας ωστόσο και τα δικά της ήθη και έθιµα». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



∆ραστηριότητες σχεδιασµένες από τους µαθητές: 
  
            Ας δούµε τώρα µερικές από τις πρωτότυπες δραστηριότητες που 
σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους µαθητές ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω 
το µέγεθος και την ποιοτική διάσταση της διαπολιτισµικής διάστασης στη σηµερινή 
 ελληνική κοινωνία[3].  
  
Το γενεαλογικό δέντρο[4]:  
Μαθητές της Θεσσαλονίκης ετοίµασαν ένα ατοµικό γενεαλογικό δέντρο όπου 
συµπλήρωσαν την πόλη και τη χώρα γέννησης των ιδίων, των γονιών τους καθώς και 
των παππούδων και γιαγιάδων τους. Συγκέντρωσαν στη συνέχεια τα συµπληρωµένα 
γενεαλογικά δέντρα, τα ταξινοµήσανε, έβγαλαν συγκεντρωτικά αποτελέσµατα και 
διαπίστωσαν µε έκπληξη ότι το σύνολο των οικογενειών τους είχε κάποιο µέλος που 
είχε κάποτε µεταναστεύσει (στο εσωτερικό της  χώρας ή στο εξωτερικό). Επίσης 
βρήκαν ότι το 70 % των µαθητών είχαν γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και το 30 % σε 
ξένη χώρα. 
 
«Μιλάει η πραγµατική ζωή»:  
Μαθητές της περιοχής Αττικής σκέφθηκαν δύο µικρές έρευνες για να  τεκµηριώσουν 
αν η ελληνική κοινωνία είναι πράγµατι διαπολιτισµική: έψαξαν στον Τύπο για να 
βρουν αν η διαπολιτισµική διάσταση καθρεφτίζεται στους γάµους και βρήκαν σε 
συγκεκριµένο φύλλο εφηµερίδας 5 αγγελίες µικτών γάµων: µεταξύ Έλληνα και 
Μολδαδής, Έλληνα της Αιγύπτου και Καζακστανής,  Ελληνοαµερικάνου και 
Λαρισαίας, και  Έλληνα του Μονακού και Ισπανίδας.  
Επίσης οι ίδιοι µαθητές έψαξαν για ξένα φαγητά που έχουν ενσωµατωθεί στην 
ελληνική διατροφή και κατέγραψαν τα εξής εδέσµατα που προήλθαν από τους 
Μικρασιάτες πρόσφυγες ή από ∆υτικούς ταξιδιώτες: πίτσα, πιροσκί, γιουβαρλάκια, 
κεφτεδάκια, ιµάµ µπαϊλντί, καταίφι, µπακλαβάς,  σαραγλί, κρέπες, σουβλάκια, 
ντολµαδάκια, εκµέκ, µπεσαµέλ, πιλάφι, γιουβέτσι, µουσακάς, µπρίαµ, σάµαλι, 
χαλβάς, κ.ά. 
 
« Ταξιδεύοντας ... µε τους χάρτες»: 
Οι µαθητές της Ιθάκης υπήρξαν ιδιαίτερα ενινοητικοί, µε τρεις δραστηριότητες που 
θα αναφέρουµε αµέσως στη συνέχεια: Πρώτα ζήτησαν από τους συµµαθητές τους 
αλλοδαπούς (από την Αλβανία και τη Γερµανία) να δείξουν σε χάρτη τη χώρα τους, 
να σηµειώσουν τα σύνορά της και να εντοπίσουν τον ακριβή τόπο απ’ όπου 
κατάγεται η οικογένειά τους. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους αλλοδαπούς µαθητές 
να δείξουν επάνω στο χάρτη τη διαδροµή που ακολούθησαν για να φτάσουν από τον 
τόπο γέννησής τους στο Βαθύ της Ιθάκης και να µιλήσουν για την πόλη τους, τους 
συγγενείς που έχουν ακόµα εκεί και για το σπίτι που άφησαν πίσω τους. Οι 
αλλοδαποί µαθητές µίλησαν στη συνέχεια για τους λόγους µετανάστευσης των 
οικογενειών τους στην Ελλάδα και τα συναισθήµατά τους. 
 
 «Τί µπορώ να δώσω – Τί θέλω να πάρω»; 
Τα ίδια παιδιά, χωρισµένα σε οµάδες Ελληνόπουλων και Αλλοδαπών µαθητών, 
ζωγράφισαν πάνω σε µεγάλο χαρτόνι ένα ανοιχτό δισέλιδο βιβλίου όπου, ύστερα από 
συζήτηση, σηµείωσαν στη µία σελίδα τί µπορούν να δώσουν και στην άλλη σελίδα τί 
θέλουν να πάρουν οι µεν από τους δε.  
Μετά η κάθε οµάδα κόλλησε το χαρτόνι της στον πίνακα και ανακοίνωσε στην τάξη 
όσα είχε σκεφτεί και γράψει. Όλοι οι µαθητές συζήτησαν στη συνέχεια για τα 
αποτελέσµατα, εντόπισαν οµοιότητες, κύκλωσαν µε µαρκαδόρο τις κοινές λέξεις και 
φράσεις-κλειδιά και ανακάλυψαν ότι οι λέξεις που γράφτηκαν πολλές φορές και στις 
δύο σελίδες του βιβλίου ήταν «φιλία», «αγάπη», «κατανόηση», «συµπαράσταση», 
«βοήθεια σε δύσκολες στιγµές». Επίσης ζητούσαν να µάθουν πτυχές από την 
καθηµερινή ζωή στις άλλες χώρες, όπως πληροφορίες για τα σχολεία, για τα βιβλία, 



για «την άλλη γλώσσα» που µιλούν οι συµµαθητές τους, για τα φαγητά, τα τραγούδια 
και τα παραµύθια τους. 
 
«Η γλώσσα µας»: 
Η προηγούµενη δραστηριότητα ήταν το έναυσµα για τους µαθητές-ερευνητές της 
Ιθάκης να εστιάσουν σε τοµείς της ζωής που τους ενδιέφεραν περισσότερο, όπως π.χ. 
η γλώσσα. Έτσι τα αλλοδαπά παιδιά έφεραν µέσα στην τάξη ξενόγλωσσα 
αναγνωστικά, περιοδικά και εφηµερίδες από τη χώρα τους και µίλησαν για τα 
σχολεία και τα βιβλία τους. Όλα τα παιδιά ξεφύλλισαν το έντυπο αλβανικό και 
γερµανικό υλικό και το συγκρίνανε µε τα αντίστοιχα ελληνικά. Παρατήρησαν πόσα 
γράµµατα µοιάζουν µε τα ελληνικά και τα δίγλωσσα παιδιά έγιναν δάσκαλοι των 
συµµαθητών τους: διαβάσανε, εξήγησαν και µετέφρασαν κειµενάκια. ∆ουλεύοντας 
σε οµάδες, τα παιδιά κατέγραψαν σε χαρτόνια λέξεις που ήθελαν να µάθουν σε ξένη 
γλώσσα και ξένες λέξεις που έµοιαζαν µε ελληνικές. Ο ενθουσιασµός µε αυτό το 
πρωτότυπο µάθηµα γλώσσας υπήρξε γενικός. 
 
«Αναζήτηση συνθηµάτων για την καταπολέµηση του ρατσισµού και την προώθηση 
του σεβασµού στη διαφορετικότητα»:  
Μαθητές της Καβάλας σκέφθηκαν συνθήµατα που τους εκφράζουν, τα κατέγραψαν 
και τα εικονογράφησαν στη συνέχεια µε ιδιαίτερη καλλιτεχνία, όπως φαίνεται στις 
σχετικές διαφάνειες:  
- Ο ρατσισµός γκρεµίζει ό,τι η φιλία µπορεί να χτίσει. 
- Ρατσισµός = Αδικία, Ανελευθερία, Ανισότητα. 
- Υπάρχει χώρος για όλους - Για όλους υπάρχουν όνειρα. 
- ∆ιαφορετικότητα: Εφόδιο, όχι εµπόδιο. 
- Ίσα δικαιώµατα – ∆ιαφορετικοί Άνθρωποι. 
- Η ανθρωπιά δεν έχει σύνορα. 
- Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. 
 
«Η διαπολιτισµική συµβίωση µέσα από σκίτσα»: 
Ορισµένα παιδικά σκίτσα ξεχώρισαν για την ευστοχία, την ευαισθησία και την 
καλαισθησία τους:  
- Σκίτσο µαθήτριας Αττικής που απεικονίζει τη Γη µε ονόµατα πολλών διαφορετικών 
εθνοτήτων όπως Μελέκ, Αχµάντ, Τόγιο, Κισµέτ, Σαρλίν, Σαχίρα, Ίγκορ, Βικτώρια, 
Ζοζεφίνα, Γιούλικ, ∆µήτριη, Νορίν, κ.ά. Ο χώρος, που περιβάλλει τη Γη και 
αντιπροσωπεύει το ∆ιάστηµα, είναι πληµµυρισµένος µε ονόµατα πόλεων και χωρών.  
- Σκίτσο µαθήτριας Αττικής µε τίτλο «Ο κόσµος είναι ωραίος γιατί είναι 
πολύχρωµος»: απεικονίζει έναν πολύχρωµο χαρταετό µε λέξεις- συνθήµατα σε 
διάφορες γλώσσες όπως καληµέρα, γεια σας, τί κάνεις, ευχαριστώ και µε γνωστούς 
ελληνικούς ή ξένους στίχους που µιλούν για την οµορφιά του κόσµου και για 
ειρηνική συνύπαρξη, όπως: «And I think to myself what a wonderful world!”, “You 
may say I’m a dreamer… but I’m not the only one… I hope some day you join us… 
and the world will be as one” και «Αυτός ο κόσµος ο µικρός... ο µέγας». 
- Σκίτσο µαθητή Ηράκλειου Κρήτης που απεικονίζει σε πρώτο πλάνο «εθνικά 
περήφανους Έλληνες µαθητές» που διαδηλώνουν µε ρατσιστικά πλακάτ για να 
δηλώσουν την αντίθεσή τους στο σήκωµα της Ελληνικής σηµαίας από αριστούχους 
αλλοδαπούς. Στη δεξιά άκρη διακρίνουµε τους «εχθρούς αλλοδαπούς µαθητές» που 
κλαίνε. Η επάνω δεξιά γωνία ζουµάρει σε έναν από τους διαδηλωτές µε το λεκτικό 
σχόλιο ότι πρόκειται για το ίδιο αγόρι που πανηγύριζε για τους µετανάστες 
Ολυµπιονίκες που αγωνίστηκαν µε τα  Ελληνικά χρώµατα στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του 2004. 
  
 
 
 
 



Συµπεράσµατα 
  
Μέσα από τα δείγµατα των µαθητικών εργασιών, προσπαθήσαµε να δείξουµε πως µια 
µαθησιακή εµπειρία µπορεί να γίνει ουσιαστικότερη και πλουσιότερη όταν βασίζεται 
σε προσωπικά βιώµατα (των ίδιων των µαθητών ή του άµεσου περιβάλλοντός τους), 
στην οµαδοσυνεργατική-ερευνητική µέθοδο και στην ανακοίνωση των ευρηµάτων 
για µετέπειτα συζήτηση απ’ όλη την τάξη. Ελπίζουµε ότι  η περιγραφή που έγινε 
ανωτέρω για εργασίες παιδιών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, φανέρωσε µε 
ποιους τρόπους αυτές γίνονται φορείς πολλών νοηµάτων για τους µαθητές, πώς τους 
αγγίζουν, πώς τους δίνουν χαρά και τους εµπνέουν, διευκολύνοντας τους στο να 
εκφρασθούν προσωπικά, κριτικά, δηµιουργικά, µε υπέρβαση -πολλές φορές- των 
ίδιων των εαυτών τους. 
Από την ανάλυση των µαθητικών εργασιών, µπορέσαµε επίσης να βγάλουµε   
συµπεράσµατα που αφορούν το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισµική 
ευαισθητοποίηση των µαθητών του[5]. Πίσω από τις πιο ενδιαφέρουσες εργασίες, 
ήταν φανερή η έµµεση επίδραση του εκπαιδευτικού τόσο στη συστηµατική µύηση 
και καλλιέργεια των µαθητών σε θετικές απόψεις, στάσεις και συµπεριφορές για 
σεβασµό στη διαφορετικότητα και ενσυναίσθηση, όσο και στην ενθάρρυνση σε 
µαθησιακές πρακτικές που καλλιεργούν την  κριτική σκέψη.  
  
Επίλογος 
  
            Ως επίλογο, θα θέλαµε να παραθέσουµε δύο κείµενα µαθητικών οµάδων που 
µαρτυρούν µε τον καλύτερο τρόπο πώς µία µαθητική διαδικασία, µέσα από το 
συνεργατικό, κριτικό -και αυτοκριτικό- παιδικό πνεύµα µπορεί να γίνει για τα παιδιά 
µια σηµαντική εµπειρία γνώσης, ευθύνης, αυτογνωσίας και χαράς που καλλιεργεί την 
αυτογνωσία, την αυτοκριτική και το σεβασµό στην ετερότητα.  
Το πρώτο κείµενο είναι ο επίλογος του βιβλίου εργασίας µαθητικής οµάδας από την 
Πτολεµαϊδα: 
            «Για να γράψουµε αυτό το βιβλίο, χρειαστήκαµε όλα τα διαλείµµατα στο 
σχολείο και προσπαθήσαµε πάρα πολύ. Εµείς θυµόµαστε εντονότερα που κάθε µέρα 
φέρναµε συνέχεια νέες πληροφορίες, νέες ζωγραφιές, νέες εκθέσεις. ∆εν υπήρχε 
βδοµάδα που να µη γεµίζαµε το τετράδιο. Κουραστήκαµε βέβαια για να συνθέσουµε 
όλα αυτά, µε Αγγλικά, Γερµανικά... µα η ανταµοιβή εµφανιζόταν µπροστά µας κάθε 
φορά που κουραζόµασταν: ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες... Όµως εµάς δε µας θάµπωνε 
το ταξίδι όσο µια κοινωνία πιο ανθρώπινη και δίκαιη που αγκαλιάζει όλους όσους την 
αποτελούν µε όλες τους τις διαφορές. Με αυτή την εργασία µας καταλάβαµε 
καλύτερα τί οδήγησε εδώ όλους αυτούς τους µετανάστες και τους πρόσφυγες και 
πως, για να πραγµατοποιηθεί ο στόχος µας, αρκεί ένα και µόνο πράγµα: τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα να είναι σεβαστά ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΌΛΟΥΣ[6]. 
            Το δεύτερο κείµενο είναι τα συµπεράσµατα της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας 
εργασίας οµάδας Τσιγγανοπαίδων από τους Σοφάδες : 
«Πλησιάζοντας προς το τέλος όλων αυτών που θέλαµε να θίξουµε και να 
καταγράψουµε σ’ αυτή την εργασία µας, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να σας 
πούµε και εµείς ως τσιγγάνοι τη γνώµη µας πάνω σ’ αυτό το θέµα. Να σας πούµε πώς 
βλέπουµε και εµείς τους άλλους, πώς µας αντιµετωπίζουν αυτοί, τί µας ενοχλεί, τί 
µας ευχαριστεί και τί ευχόµαστε να γίνει στο µέλλον. 
Θεωρούµαστε µια µειονότητα µε δική µας καταγωγή, γλώσσα, ήθη και έθιµα. Η φυλή 
µας δυστυχώς αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα που έχουν σχέση τόσο µε την 
καθηµερινή µας ζωή, την αντιµετώπισή µας από την πολιτεία, όσο και µε την 
υπάρχουσα νοοτροπία µας. 
Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία µας αντιµετωπίζουν ακόµη µε ρατσιστική διάθεση, 
αντίθετα µε τους µικρότερους, µε τους οποίους κάνουµε και παρέα στα µικτά σχολεία 
όπου πηγαίνουµε. Στα καφενεία είναι µερικά που δε δέχονται τους πατεράδες µας, 
γιατί αν µπουν αυτοί µέσα θα φύγουν κάποιοι άλλοι πελάτες. 



Στα κλαµπ δε, δεν υπάρχει περίπτωση να µπούµε όσο περιποιηµένα και καθαροί και 
να είµαστε, διότι δε µας θέλουν και πάλι οι ίδιοι πελάτες. Στην αγορά αδιαφορούν και 
µας βλέπουν καθαρά ως χρήµα, ενώ στις δηµόσιες υπηρεσίες δε µας εξυπηρετούν και 
αν συµβεί καµία φορά κι αυτό, γίνεται µε πολύ εκνευρισµό και κακή διάθεση. 
Αναφέρουµε αυτά τα παραδείγµατα για να σας δώσουµε να καταλάβετε ότι η 
συµβίωση και η συναναστροφή µας µε τους άλλους ανθρώπους δεν είναι και τόσο 
εύκολη. 
Από τη µεριά µας θέλουµε να πούµε ότι εµείς ως παιδιά δεν έχουµε καµία ρατσιστική 
διάθεση για κανέναν. Θέλουµε τα σχολεία µας να είναι µικρές κοινότητες που να 
φιλοξενούν παιδιά από όλες τις εθνικότητες. Να είναι «ανοιχτά» στο διαφορετικό, και 
να µπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικοί λαοί, χρώµατα, θρησκείες, γλώσσες, 
συνήθειες, ήθη, έθιµα και παιχνίδια. 
Αυτή η αλλαγή στη νοοτροπία µας και στον τρόπο σκέψης µας πιστεύουµε πως είναι 
εφικτή να γίνει, έστω και µακροχρόνια. Σ’ αυτή την αλλαγή καθοριστικό ρόλο θα 
παίξει το σχολείο. Το σχολείο αυτή τη στιγµή για τα δικά µας δεδοµένα θεωρείται 
κατάκτηση. Είναι το κλειδί που θα µας ανοίξει την πόρτα του πολιτισµού, θα µας 
βγάλει από την αµάθεια και θα επιφέρει και στη φυλή µας την αλλαγή που χρειάζεται 
ώστε η ένταξή µας στην κοινωνία να γίνεται πιο ανώδυνα. 
Φτάνοντας προς το τέλος των σκέψεων και των κρίσεών µας, το συµπέρασµα όλης 
αυτής της δουλειάς βγήκε αβίαστα από µέσα µας: το σχολείο είναι το τιµόνι που 
οδηγεί τα παιδιά σε δρόµους εξοικείωσης και κατάκτησης της διαφορετικότητας, 
εξάλειψης των διαφορών και των διακρίσεων. Θα πρέπει να γίνει και οδηγός της 
κοινωνίας µας για να µπορέσουµε επιτέλους στην πράξη να γίνουµε «όλοι ίσοι, όλοι 
διαφορετικοί». 
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[1] Ο Β’ Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός του ∆ικτύου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του 
Παιδιού απευθυνόταν σε µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  ∆’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης 
καθώς και σε µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γυµνασίου, Λυκείου και ΤΕΕ. 
Το έπαθλο ήταν για ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες για κάθε κατηγορία µαθητών. 
[2] Ευχαριστώ τις συναδέλφους Τασούλα Τριγώνη και Νατάσα ∆ίπλα που µε 
βοήθησαν στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων.   
[3] Κατά την εισήγηση θα προβληθούν διαφάνειες για τις δραστηριότητές και σκίτσα 
που παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
[4] Οι τίτλοι των δραστηριοτήτων είναι αυτοί που δόθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. 
[5] ∆υστυχώς το στενό πλαίσιο µιας ανακοίνωσης σε επιστηµονικό συνέδριο δεν µας 
επιτρέπει να αναπτύξουµε τις θέσεις µας και, για το λόγο αυτό, περιοριζόµαστε στη 
σύντοµη  παρουσίασή τους. 
[6] Η έµφαση είναι των παιδιών. 
 


