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ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα, την τελευταία δεκαετία, η
ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί ένα αυξανόμενο και ολοένα και πιο
ανησυχητικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Ποικίλες μορφές εξτρεμισμού έχουν
εκδηλωθεί στην Ιταλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη
Δανία και την Αυστρία οδηγώντας μερικές φορές σε περιστατικά βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης. Παρότι το σχολείο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην
πρόληψη τέτοιων φαινομένων, οι περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες
δεν ακολουθούν κάποια επίσημη προσέγγιση. Η παρούσα έκθεση στοχεύει
στη χαρτογράφηση της κατάστασης στις προαναφερθείσες χώρες σχετικά με
τη ριζοσπαστικοποίηση, τις ικανότητες κριτικής σκέψης και τη συμβολή τους
στην πρόληψη και την καταπολέμηση των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης
στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στην ανάδειξη των ομοιοτήτων και των
διαφορών που υπάρχουν μεταξύ αυτών των χωρών. Η ποιοτική έρευνα που
διεξήχθη στις έξι χώρες-εταίρους στο πλαίσιο του πρώτου Πνευματικού
Προϊόντος της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ για λογαριασμό
του έργου ‘PRACTICE – Preventing Radicalism through Critical Thinking
Competences’, περιλάμβανε έρευνα δευτερογενών στοιχείων για τη βίαιη
και μη-βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, το σχετικό νομικό πλαίσιο, τις πολιτικές
πρόληψης, τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ)
και τις μεθόδους διδασκαλίας της κριτικής σκέψης. Παράλληλα, η έρευνα
περιλάμβανε συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
διευθύντριες/υντές και ενδιαφερόμενους φορείς από τον χώρο της παιδείας
με στόχο να διερευνήσει αφενός τις ανάγκες τους σχετικά με την πρόληψη του
φαινομένου και αφετέρου την πιθανή σύνδεση μεταξύ της ικανότητας κριτικής
σκέψης και της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης. Όπως υποδεικνύουν
τα αποτελέσματα, οι επαγγελματίες εκπαίδευσης πιστεύουν ότι υπάρχει
σύνδεση μεταξύ κριτικής σκέψης και πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης.
Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες μέθοδοι για την πρόληψη του
εξτρεμισμού μέσω της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Συνεπώς, η έλλειψη
αυτή εύλογα καθιστά αναγκαία όχι μόνο τη λειτουργία προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης για την αξιοποίηση της κριτικής
σκέψης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εξτρεμισμού αλλά και την
υποστήριξη εκ μέρους του κράτους και ΜΚΟ σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό
σχετικών εκπαιδευτικών εργαλείων, στρατηγικών, πόρων και διδακτικού
υλικού.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
ΤΟ ΈΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ
ΤΟΥ
Η Διακήρυξη του Παρισίου (2015)
αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι
αναγκαίο να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες και ικανότητες για να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν
τις
πολύπλοκες
καταστάσεις
που συναντούν στην τάξη και να
ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση
στο κάλεσμα ποικιλόμορφων ομάδων.
Ακόμη, σύμφωνα με το κείμενο
της Διακήρυξης, τα υπάρχοντα
προγράμματα
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) δεν
σχετίζονται πάντα σε μεγάλο βαθμό
με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών
και τις προκλήσεις που ενδεχομένως
αντιμετωπίζουν.
Το έργο “PRACTICE – Preventing
Radicalism
through
Critical
Thinking Competences”, το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Βασική Δράση 2: Στρατηγική
Σύμπραξη
στον
τομέα
της
εκπαίδευσης (Αρ. Έργου 2015-1-IT02KA201-015383), έχει σχεδιαστεί για
να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες
εισάγοντας καινοτόμες προσεγγίσεις
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής
ανάπτυξης και νέες μεθόδους
διδασκαλίας που θα μπορούν να
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εφαρμοστούν σε διαφορετικούς
μεταξύ
τους
εκπαιδευόμενους
με στόχο την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης.
Σε
ολόκληρη
την
Ευρώπη,
τα
σχολεία
διαδραματίζουν
πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη
της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της
προώθησης κοινών ευρωπαϊκών
αξιών, της ενίσχυσης της κοινωνικής
ένταξης, της βελτίωσης της αμοιβαίας
κατανόησης και της ανεκτικότητας.
Παράλληλα,
προσπαθούν
να
καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη
των μαθητριών/ών πάνω σε
αμφιλεγόμενα
και
ευαίσθητα
ζητήματα, διότι αποτελεί έναν
βασικό παράγοντα προστασίας κατά
της ριζοσπαστικοποίησης (European
Commission, 2017).
Η συμβολή του έργου PRACTICE
έγκειται στο ότι αντιμετωπίζει
τις τρέχουσες προκλήσεις και τις
υφιστάμενες ανάγκες πρόληψης της
ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία,
ενώ συγχρόνως παρέχει ευκαιρίες για
τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον
τομέα μέσω της ανάπτυξης, της
πιλοτικής δοκιμής και της διάδοσης

μίας
καινοτόμου
προσέγγισης
που χρησιμοποιεί συμμετοχικές
μεθόδους
και
συνεργατικές
διαδικασίες στις οποίες λαμβάνουν
μέρος επτά οργανισμοί-εταίροι
και 35 σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο PRACTICE φιλοδοξεί:
Να αναπτύξει ένα πρωτοποριακό
και συνεργατικό πανευρωπαϊκό
πρόγραμμα
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής ανάπτυξης για
την πρόληψη του ριζοσπαστισμού
εντός το σχολείου,
Να
ενδυναμώσει
τις/τους
εκπαιδευτικούς με τη βοήθεια
δραστηριοτήτων
ανάπτυξης
ικανοτήτων για να αντιμετωπίζουν
με
αποτελεσματικότητα
τη
διαφορετικότητα
στην
τάξη αλλά και να κατανοούν
και να προλαμβάνουν τη
ριζοσπαστικοποίηση
στο
περιβάλλον του σχολείου,
Να ενισχύσει την ικανότητα
κριτικής σκέψης, την ιδιότητα του
πολίτη και κοινές αξίες, όπως είναι
η ελευθερία, η ανεκτικότητα και
η καταπολέμηση των διακρίσεων
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
που παρέχεται στα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
και

Να προωθήσει την ομαλή
ένταξη όλων των μαθητριών/
ών στο εκπαιδευτικό σύστημα
ανεξαρτήτως
εθνικότητας,
θρησκείας και κοινωνικής θέσης,
δημιουργώντας ένα ασφαλές
περιβάλλον μάθησης που θα
τους ενθαρρύνει να γίνουν
ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες
με διευρυμένους πνευματικούς
ορίζοντες.

ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο
να χαρτογραφήσει την υπάρχουσα
κατάσταση
σχετικά
με
τη
ριζοσπαστικοποίηση, τις μεθόδους
διδασκαλίας της κριτικής σκέψης, τη
Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη και
τα κενά που παρατηρούνται στην
Ιταλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Δανία και την
Αυστρία, καθώς και να παρουσιάσει
πώς σχετίζεται η κριτική σκέψη με την
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
στο σχολείο.
Η έρευνα συντονίστηκε εκ μέρους
του ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής
Δράσης και Καινοτομίας, Ελλάδα), το
οποίο καθοδήγησε τους υπόλοιπους
εταίρους στην ανάπτυξη του
παρόντος πνευματικού προϊόντος.
Μετά την υιοθέτηση συγκεκριμένων
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κατευθυντήριων
οδηγιών
που
αναπτύχθηκαν από τον φορέα
συντονισμού του παραδοτέου σε
συνεργασία με όλους τους εταίρους
(Παραρτήματα 2 και 3), η έρευνα
πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, την
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία, την
Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο σε
δύο φάσεις:
Έρευνα Δευτερογενών Στοιχείων
με ανασκόπηση της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας, και
Έρευνα Πεδίου με τη συμμετοχή
σχολείων
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και
σχολικών διευθυντριών/ων ή
λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων
από τον χώρο της εκπαίδευσης.
Η παρούσα Συγκριτική Ερευνητική
Έκθεση
αρχικά,
πρόκειται
να περιγράψει συνοπτικά τα
χαρακτηριστικά της κατάστασης που
επικρατεί στις έξι προαναφερθείσες
χώρες. Έπειτα, θα παρουσιάσει τις
ομοιότητες και τις διαφορές που
παρατηρούνται
στις
ισχύουσες
πολιτικές των κρατών αυτών και
την πρακτική τους εφαρμογή.
Τέλος, θα καταγράψει τις ανάγκες
των
μαθητριών/ών
και
των
εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά την
πρόληψη και την καταπολέμηση της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
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ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗ ΌΡΩΝ
Σύμφωνα με τους Αναγνώστου και
Σκλεπάρη (2017), το φαινόμενο
της
ριζοσπαστικοποίησης
είναι
κυρίαρχο στην Ευρώπη τα τελευταία
δεκαπέντε (15) χρόνια. Ο όρος
«ριζοσπαστικός» ενδέχεται να έχει
διαφορετική ερμηνεία ανάλογα με τις
υπάρχουσες συνθήκες και τη χρονική
περίοδο (Vidino, 2014). Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η ριζοσπαστικοποίηση
γίνεται αντιληπτή ως «η επιθυμία
πρόκλησης πολιτικής αλλαγής»
(UNESCO, 2017), ενώ σε άλλες, όταν
γίνεται λόγος για την πρόληψη του
βίαιου εξτρεμισμού, αναφέρεται στη
διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο
υιοθετεί ακραία πολιτικά, κοινωνικά
ή θρησκευτικά ιδεώδη, απόψεις, ή
πρακτικές σε σημείο που νομιμοποιεί
τη χρήση βίας (Vidino, 2014).
Με
βάση
την
υπάρχουσα
βιβλιογραφία, η ριζοσπαστικοποίηση
μπορεί να ορισθεί ως «η διαδικασία
κατά την οποία ένα άτομο έχει
ριζοσπαστικές ιδέες σε σχέση με
την υπάρχουσα κατάσταση», ενώ η
βίαιη ριζοσπαστικοποίηση ως «μία
διαδικασία κατά την οποία τα άτομα
συμμετέχουν σε τρομοκρατικές
δραστηριότητες ή ενισχύουν άμεσα
ή υποκινούν την τρομοκρατία»
(Bartlett, Birdwell and King, 2010 &
Marone, 2016).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
Η έρευνα συντονίστηκε υπό την
αιγίδα του ΚΜΟΠ (Ελλάδα), το
οποίο καθοδήγησε τους εταίρους
στην ανάπτυξη του παρόντος
πνευματικού
προϊόντος.
Ο
κύριος στόχος της έρευνας που
εκπονήθηκε ήταν η διερεύνηση της
υπάρχουσας κατάστασης σχετικά
με τη ριζοσπαστικοποίηση, τις
υπάρχουσες διδακτικές μεθόδους
για την προώθηση της κριτικής
σκέψης και τα προγράμματα
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης σε κάθε χώρα-εταίρο. Για
τον σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκαν
ποιοτικά
δεδομένα
από
καθηγήτριες/ητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
διευθύντριες/υντές
και ενδιαφερόμενους φορείς από
τον χώρο της παιδείας. Η έρευνα
περιλαμβάνει έρευνα δευτερογενών
στοιχείων (εκτίμηση αναγκών) και
έρευνα πεδίου (ομάδες εστιασμένης
συζήτησης ή/και ημιδομημένων
συνεντεύξεων – βλ. ερωτηματολόγια
στα Παραρτήματα 2 και 3) που
αποτέλεσαν το υπόβαθρο στο οποίο
στηρίχθηκαν οι εθνικές εκθέσεις.
Η εκτίμηση αναγκών περιλάμβανε
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για
την υφιστάμενη εθνική κατάσταση, το
φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης,
τους σχετικούς νόμους και διατάξεις,
τις υπάρχουσες διδακτικές μεθόδους
για την προώθηση της κριτικής σκέψης,
τα προγράμματα Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής Ανάπτυξης και τις
πρακτικές για την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία.
Η έρευνα πεδίου περιλάμβανε τη
διεξαγωγή ομάδων εστιασμένης
συζήτησης ή/και συνεντεύξεων με
καθηγήτριες/ητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
διευθύντριες/υντές
και ενδιαφερόμενους φορείς από
τον χώρο της παιδείας, με στόχο
να καταγραφούν οι απόψεις και
οι ανάγκες τους σχετικά με την
προώθηση της κριτικής σκέψης στην
τάξη, τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη
του ριζοσπαστισμού, τα διαθέσιμα
προγράμματα
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης
και
πιθανές προτάσεις για περαιτέρω
εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, όλοι
οι εταίροι του έργου συνέβαλαν στην
ανάπτυξη των ερωτηματολογίων
(Παραρτήματα 2 και 3), ώστε
να επιτευχθεί μία πιο διεξοδική
διερεύνηση των προαναφερθέντων
θεμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της
έρευνας, κάθε χώρα συνέταξε μια
εθνική έκθεση (Παράρτημα 1).
Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής
διαδικασίας,
όλοι
οι
εταίροι
ακολούθησαν τις κατευθυντήριες
οδηγίες και τα εργαλεία που
αναπτύχθηκαν στην αρχή του
Πνευματικού Προϊόντος 1 (IO1) και
όλοι οι επαγγελματίες εκπαίδευσης
που συμμετείχαν στην έρευνα
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ενημερώθηκαν για το έργο και
υπέγραψαν το σχετικό έντυπο
συγκατάθεσης. Οι συμμετέχουσες/
οντες συγκεντρώθηκαν με τη
μέθοδο της χιονοστιβάδας, μέσω
δραστηριοτήτων
διάδοσης
του
έργου και μέσω γνωστών και παλιών
συνεργατών των εταίρων.

Συνολικά, στην έρευνα συμμετείχαν
40 σχολεία και 108 εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας
εκπαίδεσης,
διευθύντριες/υντές
και
ενδιαφερόμενοι φορείς από τον
χώρο της παιδείας.
Ο αριθμός των συμμετεχουσών/
όντων σε κάθε χώρα-εταίρο φαίνεται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Χώρα

CSC, Ιταλία

Villa
Montesca,
Ιταλία

BLINC,
Γερμανία

MEH,
Ηνωμένο
Βασίλειο

ΚΜΟΠ,
Ελλάδα

MHT
Consult,
Δανία

Verein
Multikulturel,
Αυστρία

Αριθμός σχολείων

8 (7 public,
1 private
school)

4 (3 public
and 1 charter
school)

9 public
schools

4 public
schools

4 public
schools

5 (public
and private
schools)

6

Αριθμός
εκπαιδευτικών

13

7

10

7

10

8

8

Αριθμός
διευθυντριών/ών

3

4

2

5

2

2

2

3

2

2

5

8

Αριθμός
ενδιαφερόμενων
εκπαιδευτικών
φορέων

10

5

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι
φορείς που συμμετείχαν στην
έρευνα που εκπονήθηκε από τη Villa
Montesca (Ιταλία) ήταν ο Σύμβουλος
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Δήμου
Città di Castello και δύο Καθηγητές
Πανεπιστημίου (Καθηγητής Νομικής
Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο
του Μιλάνο και συντονιστής του
Ερευνητικού Κέντρου ISLC σε
θέματα νομοθεσίας της Κοινωνίας
της Πληροφορίας και μέλος της
Επιτροπής Δεοντολογίας του Δικτύου
VOX-Pol για τη Διάκριση του Βίαιου
Διαδικτυακού Πολιτικού Εξτρεμισμού
και ο Πρόεδρος του τμήματος
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
της
Περούτζια).
Παράλληλα,
ένας Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ψυχολογίας
και
Παιδαγωγικής

και ένας εμπειρογνώμονας του
τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος,
ψυχολόγος
και
εκπρόσωπος
της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης έλαβε μέρος στην
έρευνα του CSC (Ιταλία). Στην
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από
το ΚΜΟΠ (Ελλάδα) συμμετείχαν
ένας Σχολικός Σύμβουλος και
ένας Καθηγητής Πανεπιστημίου
Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων.
Τέλος, στην έρευνα που εκπονήθηκε
στη Γερμανία έλαβαν μέρος τρεις
ψυχολόγοι ειδικοί σε θέματα σχολικής
ψυχολογίας και πρόληψης και στην
Αυστρία ένας εμπειρογνώμονας που
ασχολείται με την ψηφιακή ζωή κατά
την παιδική ηλικία.
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉΣ
ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗΣ
ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ
ΝΕΑΝΙΚΉ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ
Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι
ακριβείς παράγοντες που οδηγούν
στη ριζοσπαστικοποίηση των νέων
είναι αδύνατον να προσδιορισθούν,
καθώς τα ριζοσπαστικοποιημένα
άτομα διαφέρουν μεταξύ τους και
ενδέχεται να έχουν διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό
υπόβαθρο
και να ζουν σε διαφορετικά
περιβάλλοντα (Germany: Extremism
&
Counter-Extremism,
ND).
Εντούτοις, οι ερευνητές έχουν
προσπαθήσει κατά καιρούς να
αναγνωρίσουν κάποιους κύριους
παράγοντες που μπορεί να οδηγούν
στη ριζοπαστικοποίηση. Σύμφωνα με
τον Ranstorp (2016), υπάρχουν εννέα
είδη παραγόντων που συμβάλλουν
στη ριζοσπαστικοποίηση: ατομικοί
κοινωνικοψυχολογικοί, κοινωνικοί,
πολιτικοί, ιδεολογικοί/θρησκευτικοί
παράγοντες,
πολιτισμική
κρίση
και κρίση ταυτότητας, τραύμα και
άλλοι μηχανισμοί ενεργοποίησης,
η δυναμική της ομάδας, άτομα που
προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν

12

άλλα με στόχο να τα ωθήσουν στη
ριζοσπαστικοποίηση (groomers) και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media). Σύμφωνα με τον Malkoutzis
(2011) και την Αγγλική Εταιρία για
την Πρόληψη Κακοποίησης Παιδιών,
η πολιτική αστάθεια, η ανασφάλεια,
η έλλειψη προοπτικής λόγω των
υψηλών
ποσοστών ανεργίας, ο
κοινωνικός αποκλεισμός και η έλλειψη
της αίσθησης του ανήκειν, καθώς και
η απουσία πολιτικών είναι μερικοί
από τους παράγοντες που μπορεί να
οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση
και εν τέλει, στη ριζοσπαστικοποίηση.
Όπως επισημαίνει η οργάνωση Save
the Children (2018), 1,2 εκατομμύρια
παιδιά και έφηβοι ζουν σε συνθήκες
απόλυτης φτώχειας και κινδυνεύουν
από κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ο
εκπαιδευτικός διαχωρισμός επιτείνει
την ανισότητα.
Η Ελλάδα και η Ιταλία, τα τελευταία
δέκα
χρόνια,
αντιμετωπίζουν
οικονομική κρίση, αστάθεια και

στασιμότητα. Το 2009, η ιταλική
οικονομία
επλήγη
με
5,5%
συρρίκνωση και δεν παρουσίασε
καμία βελτίωση από τότε (Focus
Economics, Italy Economic Outlook,
2018). Το 2013, τα ποσοστά ανεργίας
έφτασαν το 12,5%, ενώ το Μάιο του
2018 τα επίπεδα ανεργίας των νέων
άγγιξαν το 31,9% (Statista, 2015).
Παρομοίως, τα επίπεδα ανεργίας
στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε ποσοστό
της τάξης του 20,6% (ELSTAT, 2018).
Στην Ελλάδα, ανάμεσα
στους
παράγοντες
που
μπορούν
να
οδηγήσουν
στη
νεανική
ρ ι ζ ο σ πασ τ ι κο π ο ί η σ η
συγκαταλέγονται η οικονομική κρίση,
η φτώχεια, η έλλειψη κοινωνικής
ενσωμάτωσης και υποστήριξης,
καθώς και οι διακρίσεις (Centre of
Security Studies, 2016). Σύμφωνα
με τα νεότερα δεδομένα του
Ευρωβαρόμετρου (2018), 16% των
νέων στην Ελλάδα, ηλικίας 15-24
ετών, πιστεύουν ότι «η φωνή τους
έχει αξία στην ΕΕ», σε αντίθεση
με τον μέσο όρο 48% των νέων
στην Ευρώπη. Το μη κερδοσκοπικό
Πρόγραμμα Κατά του Εξτρεμισμού
(2019), που υλοποιείται στην Ελλάδα,
επισημαίνει ότι οι ακροδεξιοί και
αναρχικοί εξτρεμιστές έχουν ενεργό
ρόλο στη χώρα. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι το 2015 το ακροδεξιό
κόμμα «Χρυσή Αυγή» ήρθε τρίτο
στις βουλευτικές εκλογές, παρά τις
συλλήψεις των ηγετικών μελών του
κόμματος.
Στην Ιταλία, πάνω από το 70% των

γηγενών πιστεύει ότι στη χώρα τους
ζουν πάρα πολλοί μετανάστες. Κατά
τη γνώμη τους, η Ιταλία φιλοξενεί
μεγάλο ποσοστό μεταναστών (24%),
ενώ ο πραγματικός αριθμός τους δεν
ξεπερνά ποσοστό της τάξης του 7%.
Επιπρόσθετα, η ιδέα ότι υπάρχει
σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης
και τρομοκρατίας είναι εδραιωμένη
στην κοινή γνώμη, παρόλο που
δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία
που να επαληθεύουν αυτή την
υπόθεση (Special Eurobarometer
469, 2017). Σε μία άλλη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε από το
Istituto Giuseppe Toniolo (2018) για
τη στάση της νέας γενιάς απέναντι
στην πολιτική, πάνω από το 40%
των συνεντευξιαζόμενων εξέφρασαν
δυσφορία απέναντι σε όλα τα
υπάρχοντα πολιτικά κόμματα αλλά
και μία τάση να υποστηρίζουν όσους
διαμαρτύρονται.
Η
καχυποψία
και ο φόβος ήταν μεταξύ των πιο
διαδεδομένων
συναισθημάτων
που εξέφραζαν οι νέοι, οι οποίοι
αντιλαμβάνονται τους μετανάστες ως
μια πηγή οικονομικών προβλημάτων
και ανασφάλειας. Σύμφωνα με την
έρευνα “I and the others: young
Italians in the vortex of change” (2010),
πάνω από το 45% των νέων Ιταλών
είναι ξενοφοβικοί ή ρατσιστές, ενώ
το 15% από αυτούς παρουσιάζουν
τέτοιες συμπεριφορές προς Ρομά
και ανθρώπους που προέρχονται
από τη Ρουμανία και την Αλβανία.
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα είναι
ότι το 10,7% των συμμετεχόντων
στην παραπάνω έρευνα παρουσιάζει
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ομοφοβικές συμπεριφορές, τάσεις
αντισημιτισμού, όπως και μια
αντίληψη ανωτερότητας των ίδιων και
κατωτερότητας των γυναικών. Μετά
τις εκλογές του 2013, παρατηρήθηκε
άνοδος
του
αντιεξουσιαστικού
πολιτικού κόμματος ‘Five Star
Movement (M5S)’, ενώ κατά τη
διάρκεια των γενικών εκλογών του
2018, σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση
με το συνασπισμό του M5S και
του Lega Nord Party, ενός εθνικού
ακροδεξιού κόμματος, με σαφείς
θέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των μεταναστών (Corbetta,
Colloca, Cavazza & Roccato, 2018).
Όσον
αφορά
τη
βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση, η Υπηρεσία
Ασφάλειας και Πληροφοριών της
Δανίας (2018) τονίζει ότι η απειλή
της τρομοκρατίας, κυρίως του
στρατιωτικού ισλαμισμού, είναι
σημαντική και μάλιστα εκτιμά ότι
η απειλή από άτομα με ακροδεξιές
εξτρεμιστικές απόψεις έχει αυξηθεί.
Στις πρόσφατες εκλογές για το
Κοινοβούλιο, ένα ακραίο κόμμα
(Stram Kurs) έθεσε υποψηφιότητα
στις εκλογές και έλαβε ποσοστό
1,79% των ψήφων. Το κόμμα
αυτό αναδείχθηκε μέσα από
εβδομαδιαίους εμπρησμούς του
Κορανίου, συνοδευόμενους από
εκδηλώσεις έντονης ρητορικής μίσους
που μεταδίδονταν σε εβδομαδιαία
δημόσια και κοινωνικά δίκτυα από τον
καταδικασμένο ηγέτη του κόμματος.
Το κόμμα προασπίζεται, μεταξύ
άλλων, τον ορισμό του Δανού πολίτη
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και τα σχετικά δικαιώματα βάσει των
εθνικών καταβολών, την κατάργηση
της ισλαμικής θρησκείας στη Δανία,
την ακύρωση της υπηκοότητας και την
απέλαση έως και 700.000 ατόμων.
Από το 2014, η Γερμανική
Ομοσπονδιακή
Αστυνομία
αναγνώρισε
τις
ισλαμικές
τρομοκρατικές επιθέσεις ως την κύρια
απειλή, καθώς το 2018, 25.810 οπαδοί
του Ισλαμισμού και της ισλαμικής
τρομοκρατίας ζούσαν στη χώρα, με
760 να θεωρούνται ικανοί βίαιων
πράξεων. Η Γερμανία έχει, επίσης
βιώσει ακροδεξιό και ακροαριστερό
εξτρεμισμό
(Bundesamt
für
Verfassungsschutz), και παρόλο
που γίνονται ακόμη επιθέσεις σε
κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ο
ακροδεξιός εξτρεμισμός έχει μειωθεί
κατά 34% (Counter Extremism
Project). Κατά τη διάρκεια του
2017, η Γερμανία βίωσε μια μικρή
άνοδο
ακροδεξιών
επιθέσεων.
Ωστόσο, η άνοδος αυτή είναι
συνυφασμένη με τις διαδηλώσεις
κατά του G20 στο Αμβούργο
(Online Focus). Στη Γερμανία,
η αίσθηση του ανήκειν και της
ταυτότητας θεωρούνται σημαντικοί
παράγοντες ριζοσπαστισμού. Οι νέοι
Μουσουλμάνοι ερωτώνται συχνά εάν
ακολουθούν τη Σαρία ή τους νόμους
και το Σύνταγμα της Γερμανίας (Fobo,
2017, σ. 5).
Εκτός από τους κοινωνικούς και
ψυχολογικούς
παράγοντες,
το
βρετανικό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει
την ύπαρξη τριών ακόμη παραγόντων

που μπορεί να οδηγήσουν στην
θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση•
ειδικότερα, πρόκειται για ζητήματα
ταυτότητας, εξωτερικής πολιτικής και
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.
Συνεπώς, η υπάρχουσα κατάσταση
στις
προαναφερθείσες
χώρες
παρουσιάζει αρκετούς κινδύνους
που
μπορούν
κάλλιστα
να
οδηγήσουν στον ριζοσπαστισμό,
συμπεριλαμβανομένης της αίσθησης
του ανήκειν, της κοινωνικής και
πολιτικής
αστάθειας
και
της
ανασφάλειας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΠΡΌΣΦΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΒΊΑΙΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ
Σχεδόν σε όλες τις συμμετέχουσες
χώρες
έχουν
καταγραφεί
περιστατικά πολιτικού εξτρεμισμού
και
θρησκευτικής
βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης.
Η
Ιταλία
θεωρείται μια χώρα ευάλωτη σε
πράξεις Ισλαμιστών εξτρεμιστών,
ενώ παράλληλα ο ακροδεξιός
εξτρεμισμός επανεμφανίζεται εν
μέσω της εισροής μεταναστών
και των οικονομικών δυσκολιών
(Gaston, 2017). Σύμφωνα με την
ιταλική αντιφασιστική οργάνωση
“Infoantifa Ecn”, 182 επιθέσεις
από νεοφασιστικές ομάδες έχουν
καταγραφεί από το 2014. Το 2016,
το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

του Οργανισμού Ασφάλειας και
Συνεργασίας στην Ευρώπη, το οποίο
παρακολουθεί τη ρητορική του
μίσους, κοινοποίησε περίπου 800
καταγεγραμμένα από την αστυνομία
περιστατικά, η πλειονότητα των
οποίων οφειλόταν στον ρατσισμό
και την ξενοφοβία. Κατά τη διάρκεια
του 2017, σημειώθηκαν στην
Ιταλία δεκατέσσερις τρομοκρατικές
επιθέσεις μεταξύ των οποίων άλλες
αποτράπηκαν,
άλλες
απέτυχαν
και
άλλες
ολοκληρώθηκαν.
Από το σύνολο των παραπάνω
επιθέσεων, οκτώ συνδέθηκαν με τον
ακροαριστερό εξτρεμισμό, μία με τον
τζιχαντισμό, ενώ για τις έξι από αυτές
κατέστη αδύνατον να προσδιοριστεί
κάποια σχετική σύνδεση. Κατά
τη διάρκεια του ίδιου χρόνου,
καταγράφηκαν 26 συλλήψεις που
σχετίζονταν με τζιχαντισμό, 11 που
σχετίζονταν με ακροαριστερό και
δύο με ακροδεξιό εξτρεμισμό. Εκτός
από τις συλλήψεις, καταγράφηκαν,
επίσης,
23
ολοκληρωμένες
δικαστικές διαδικασίες. Επιπλέον,
καταγράφηκαν 67 απελάσεις για
λόγους ασφαλείας και 125 ξένοι
μαχητές βρίσκονταν υπό καθεστώς
παρακολούθησης (Europol, 2018 &
Italian Department of the Interior,
2017).
Το 2016, έλαβαν χώρα 3.768
ακροδεξιές επιθέσεις σε κέντρα
αιτούντων άσυλο στη Γερμανία
μεταξύ των οποίων σωματικές και
εμπρηστικές επιθέσεις (Pro Asyl,
2017). Αναφορικά με τον ισλαμικό
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εξτρεμισμό,
40
τζιχαντιστικές
τρομοκρατικές
ενέργειες
και
επιθέσεις
διαδραματίστηκαν
στη χώρα, οι οποίες είχαν ως
αποτέλεσμα 14 θύματα, ενώ κατά
τη διάρκεια του 2016 έλαβαν χώρα
πέντε τρομοκρατικές επιθέσεις που
σχετίζονταν με τον ISIS (Franfkurter
Rundschau, 2017). Ακόμη, στη
διάρκεια του ίδιου έτους, έγινε
μία επίθεση στη χριστουγεννιάτικη
αγορά στο Βερολίνο από έναν
ισλαμιστή τρομοκράτη, ο οποίος
οδήγησε ένα φορτηγό μέσα στο
πλήθος προξενώντας τον θάνατο 12
ανθρώπων και τον τραυματισμό 48
ατόμων (Süddeutsche Zeitung, 2016).
Κατά τη διετία 2015-2016, 7.631
άτομα
παραπέμφθηκαν
λόγω
κινδύνου εμπλοκής σε τρομοκρατικές
δραστηριότητες
στο
Ηνωμένο
Βασίλειο, με τον εκπαιδευτικό
τομέα να κάνει τις περισσότερες
παραπομπές (33%) παράλληλα με
την αστυνομία (31%). Η πλειονότητα
των εν λόγω ατόμων (56%) ήταν
20 ετών ή και νεότερης ηλικίας,
άνδρες (78%), ενώ το 65% από
αυτούς
παραπέμφθηκε
λόγω
προβληματισμών που σχετίζονταν
με τον ισλαμικό εξτρεμισμό και το
10% για ακροδεξιό εξτρεμισμό. Από
το 2001 έως το 2016, προκλήθηκαν
54 θάνατοι από τρομοκρατικές
επιθέσεις στη Μεγάλη Βρετανία
(Home Office, 2017).
Στην
Ελλάδα,
η
βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση
εμφανίζεται
από τα μέσα της δεκαετίας του
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1970, αν και αρκετά περιορισμένη
(Anagnostou & Skleparis, ELIAMEP
2015). Η κύρια μορφή εξτρεμισμού
που παρουσιάζεται είναι ο πολιτικός
ριζοσπαστισμός. Κατά τα έτη
2012-2016,
πραγματοποιήθηκαν
85 συλλήψεις για τρομοκρατικές
ενέργειες, 49 από τις οποίες ήταν
περιπτώσεις ακροαριστεράς και 5
ακροδεξιάς
ριζοσπαστικοποίησης.
Στη διάρκεια της ίδιας τετραετίας,
καταγράφηκαν 70 καταδίκες για
τρομοκρατικές δραστηριότητες, και
συγκεκριμένα για ακροαριστερό
ριζοσπαστισμό (Europol TE-SAT,
2017). Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι ακροδεξιά επεισόδια
που ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα,
δεν καταγράφονται. Για παράδειγμα,
υποστηρίζεται ότι η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, το 2013, από
ένα μέλος του πολιτικού κόμματος
«Χρυσή Αυγή» ήταν επίθεση της
ακροδεξιάς παράταξης. Μία ακόμη
μορφή ριζοσπαστικοποίησης που
εμφανίζεται στην Ελλάδα είναι ο
χουλιγκανισμός. Από την πλειοψηφία
των
οργανωμένων
οπαδικών
συνδέσμων, το 7-15% των χούλιγκανς
νεαρής ηλικίας είναι «οι περισσότερο
βίαιοι, και έχουν ήδη καταδικαστεί
στο παρελθόν για προκλητική
και
επιθετική
συμπεριφορά»
(Anagnostou & Skleparis, ELIAMEP
2015, 2017). Παρότι ο θρησκευτικός
εξτρεμισμός είναι μία από τις κύριες
απειλές της περιοχής της Μεσογείου,
«το επίπεδο απειλής που προέρχεται
από
ισλαμικό
ριζοσπαστισμό
στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό»

(Anagnostou & Skleparis, ELIAMEP
2015, 2017).
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας
και Πληροφοριών (PET) της Δανίας,
το 2016 σημειώθηκαν 10 συλλήψεις
και 3 καταδίκες, ενώ το 2017, 6
συλλήψεις και 13 καταδίκες. Όλες οι
υποθέσεις σχετίζονταν με ισλαμικό
εξτρεμισμό (PET 2016,2017).
Στα τέλη του 2014, η Εθνική
Ασφάλεια της Αυστρίας προχώρησε
σε
έναν
αριθμό
συλλήψεων
πιθανών
τζιχαντιστών
και
χρηματοοικονομικών
συμβούλων
ξένων μαχητών που ταξίδευαν στη
Συρία. Σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία περί εγκληματικότητας,
παρατηρείται μείωση του αριθμού
συλλήψεων που συνδέονται με

ριζοσπαστισμό τα τελευταία χρόνια.
Ενδεικτικά, οι συλλήψεις από 139
το 2014 και 59 το 2015, μειώθηκαν
σε 7 κατά τους πρώτους έξι μήνες
του 2016 (IOM, 2018). Όπως
αναφέρεται από τη Europol Te-Sat,
κατά την περίοδο 2012-2016, τα
δικαστήρια της Αυστρίας εκδίκασαν
63 υποθέσεις τζιχαντισμού - 30 από
τις οποίες έλαβαν χώρα το 2016 -,
τρεις υποθέσεις ακροαριστερού
εξτρεμισμού και τέσσερις υποθέσεις
αποσχιστών.
Ο
αριθμός
των
ετυμηγοριών για τα προαναφερθέντα
έτη αφορούσε 107 υποθέσεις που
συνδέονταν με τζιχαντισμό, μία που
συνδεόταν με αποσχισμό και μία που
δεν είχε ξεκάθαρη προσχώρηση σε
κάποια ιδεολογία.

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΎ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ
Όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν ενσωματώσει διατάξεις για την πρόληψη
και την καταπολέμηση του φαινομένου της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης ή/
και της τρομοκρατίας με βάση τις μορφές εκδήλωσης του φαινομένου. Κάθε
χώρα έχει αναπτύξει το νομοθετικό της πλαίσιο σύμφωνα με τις υπάρχουσες
ανάγκες. Στον επόμενο πίνακα, παρατίθενται μερικοί από τους σχετικούς
νόμους που ισχύουν σε κάθε χώρα-εταίρο.
ΧΩΡΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ
Νομοθετικό Διάταγμα 374, 18
Οκτωβρίου 2001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικοποίηση του εγκλήματος σύστασης συμμορίας για τη
διάπραξη διεθνούς τρομοκρατικής πράξης

Πρώτο αντιτρομοκρατικό
νομοθετικό πακέτο

Εξουσιοδότηση των αρχών για τη χρήση δικτύου δομημένης
καλωδίωσης και τη δίωξη ατόμων που προωθούν, δημιουργούν,
οργανώνουν ή χορηγούν τρομοκρατικές δραστηριότητες

Νόμος 438, 2001

Εξουσιοδότηση των αρχών να παρακολουθούν την επικοινωνία
υπόπτων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων
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Νομοθετικό Διάταγμα 144, 27
Ιουλίου 2005 144 (Νόμος του
Pinasu)
Κατά της διεθνούς
τρομοκρατίας

Νομοθετικό Διάταγμα 7, 18
Φεβρουαρίου 2015
Επείγοντα μέτρα για
την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, επέκταση της
διεθνούς αποστολής των
Ενόπλων Δυνάμεων και της
Αστυνομίας

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα: ενσωμάτωση παραδειγμάτων
αξιόποινων τρομοκρατικών εγκλημάτων
Τιμωρία όσων «εκπαιδεύουν [άλλους] στην κατασκευή ή
χρήση εκρηκτικών υλών, όπλων […] επικίνδυνων χημικών ή
βακτηριολογικών ουσιών […] για τρομοκρατικές επιθέσεις»
Διευκόλυνση στην προφυλάκιση υπόπτων και επιτάχυνση
της διαδικασίας απέλασης μη-πολιτών που παρουσιάζουν
εξτρεμιστικές διαθέσεις

Τιμωρία μεμονωμένων τρομοκρατών και ξένων μαχητών,
καθιστώντας τη συμμετοχή σε διαμάχη για την υποστήριξη
τρομοκρατικής οργάνωσης σε ξένο έδαφος παράνομη

Μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Νόμος 153, 28 Ιουλίου 2016

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2015/2063(INI) Οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νόμος για την Καταπολέμηση
της Τρομοκρατίας και
Ασφάλειας (2015)

Επικύρωση και εφαρμογή άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Συμβάσεων και Συνθηκών
Ψήφισμα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και
τη στρατολόγηση Ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές
οργανώσεις
Ορίζει ότι συγκεκριμένες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχουν
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ενασχόλησης των ατόμων με
τρομοκρατικές δραστηριότητες
Προβλέπει ότι ο Υπουργός μπορεί να απευθύνει οδηγίες σε
συγκεκριμένες αρχές σχετικά με την εξάσκηση των καθηκόντων
τους
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

ΕΛΛΑΔΑ

Νόμος 3251/2004

Τροποποίηση του Νόμου 2928/2001 για τις εγκληματικές
οργανώσεις και άλλες διατάξεις

Νόμος 3691/2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και λοιπές διατάξεις

Νόμος 3875/2010

Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών
Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις

Άρθρο 187, Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 187A, Ποινικού Κώδικα
Νόμος 4049/2012

Εγκληματικές οργανώσεις
Τρομοκρατικές πράξεις
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις
Ποινικοποίηση της υποστήριξης της τρομοκρατίας

ΔΑΝΙΑ

Αντιτρομοκρατικό Πακέτο
του 2002

Προβλέπει ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας θα πρέπει να
καταχωρίζουν σχετικά δεδομένα για τη διερεύνηση τρομοκρατικών
δραστηριοτήτων
Ποινικοποίηση των τρομοκρατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Αντιτρομοκρατικό Πακέτο
του 2006

Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Υπηρεσίας
Ασφάλειας και Πληροφοριών και Στρατιωτικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών της Δανίας
Εξουσιοδότηση χρήση δικτύου δομημένης καλωδίωσης στους
υπόπτους
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Ποινικός Κώδικας § 136,
μέρος 3

Απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε ξένους θρησκευτικούς κήρυκες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
πρόληψη και καταπολέμηση
του εξτρεμισμού και της
ριζοσπαστικοποίησης

Εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών να
αποκλείει διαδικτυακές ιστοσελίδες με τρομοκρατικό περιεχόμενο
(Aslam, 2017)

Η Γερμανία είναι χωρισμένη 16
ομοσπονδιακά κρατίδια, καθένα
από τα οποία έχει τον δικό
του
Πρωθυπουργό,
Υπουργείο
Εσωτερικών
και
Υπουργείο
Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι κύριοι
εμπλεκόμενοι συντελεστές στην
Καταπολέμηση
και
Πρόληψη
του Βίαιου Εξτρεμισμού είναι
το
Ομοσπονδιακό
Υπουργείο
Εσωτερικών,
το
Ομοσπονδιακό
Υπουργείο
Οικογένειας,
Τρίτης
Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας,
καθώς και τα κρατικά Υπουργεία
Εσωτερικών
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων. Αν και δεν υπάρχει
επίσημη εθνική στρατηγική για την
καταπολέμηση και την πρόληψη
του βίαιου εξτρεμισμού, υπάρχει
ένα κοινό πλαίσιο κατευθυντήριων
γραμμών, καθώς η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει
την υιοθέτηση όλων των πολιτικών
της στα κρατίδια. Παράλληλα,
από το 2012 έχουν ιδρυθεί
αρκετά συμβουλευτικά κέντρα για
ριζοσπαστικοποιημένα άτομα και τις

οικογένειές τους σε τοπικό επίπεδο
(Said & Fouad, 2018).
Η Αυστρία έχει θεσπίσει ένα εκτενές
νομικό πλαίσιο για την αποτροπή
της διάδοσης της τρομοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
ποινικοποίησης της εκπαίδευσης
σε
στρατόπεδα
τρομοκρατών
και τη χρήση δικτύου δομημένης
καλωδίωσης
σε
μεμονωμένους
υπόπτους ή μικρές ομάδες μετά την
εξουσιοδότηση από ανεξάρτητο
δικαστή
ή
διαμεσολαβητή.
Προβλέπεται, επίσης, η απαγόρευση
της χρήσης και διανομής συμβόλων
του ISIS ή της Al-Qaeda και η πρόληψη
της εξόδου από τη χώρα ανηλίκων
που είναι ύποπτοι για συμμετοχή
σε μαχητικών δραστηριοτήτων στο
εξωτερικό. Τέλος, στο νομικό πλαίσιο
περιλαμβάνεται και η ανάκληση
της ιθαγένειας από πολίτες της
Αυστρίας με διπλή υπηκοότητα που
συμμετέχουν εθελοντικά και ενεργά
σε τρομοκρατικές δραστηριότητες
(United States Department of State,
2018).
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Οι
περισσότερες
από
τις
συμμετέχουσες χώρες διαθέτουν
επίσημους μηχανισμούς πρόληψης
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
στα σχολεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο,
η Γερμανία, η Δανία και η Αυστρία,
έχουν εδραιώσει δράσεις για την
πρόληψη τέτοιων περιστατικών στα
σχολεία, ενώ η Δανία έχει θεσπίσει
μέτρα
καταπολέμησης
τέτοιων
περιστατικών. Η Ιταλία και η Ελλάδα
δεν έχουν ενσωματώσει επίσημες
εθνικές υπηρεσίες στο σχέδιο δράσης
τους.
Στην Ιταλία δεν υπάρχουν εθνικές
υπηρεσίες για την πρόληψη του
ριζοσπαστισμού στα σχολεία. Οι
εθνικές οδηγίες για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ορίζουν ότι τα παιδιά θα
πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες,
όπως μία πρώτη ενημέρωση για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις,
τους κανόνες της κοινής ζωής, την
πολιτισμική διαφορετικότητα, τα
υπαρξιακά και θρησκευτικά θέματα
και τη δικαιοσύνη. Οι οδηγίες
προβλέπουν, επίσης, ότι τα σχολεία
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
θα πρέπει να θέτουν τα θεμέλια
για την άσκηση της ιδιότητας του
ενεργού πολίτη προωθώντας μια
κοινωνική και πολιτισμική βασική
παιδεία μέσω της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Ωστόσο, συγκεκριμένοι
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στόχοι για την εκπαίδευση για την
κοινωνική συμβίωση έχουν τεθεί
μόνο για τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (για μαθήτριες/ητές
ηλικίας 12-14 ετών). Συγκεκριμένα,
κάθε σχολείο αυτής της εκπαιδευτικής
βαθμίδας υποχρεούται να οργανώνει
εκπαιδευτικές
και
διδακτικές
δραστηριότητες για την ανάπτυξη
συναφών
ικανοτήτων.
Παρόλα
αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε
σχολείο μπορεί να συμμετάσχει σε
σχετικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις
και εκδηλώσεις που διοργανώνονται
τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό
επίπεδο. Για παράδειγμα, η περιοχή
του Lombardy, σε συνεργασία
με το Γραφείο Περιφερειακής
Εκπαίδευσης, υλοποιούν ένα έργο
για την «Εκπαίδευση στις διαφορές
με στόχο την καταπολέμηση του
βίαιου εξτρεμισμού» (Campanelli,
Chinelli, Casavola).
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται
αντίστοιχες στρατηγικές από τον
νόμο. Ωστόσο, υπάρχουν διατάξεις
για την πρόληψη της παραβατικής
συμπεριφοράς ανηλίκων (Άρθρο 11
v.3860/2010), οι οποίες ακολουθούν
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πρόληψη της νεανικής
ριζοσπαστικοποίησης
(European
Commission 2016).
Το
Υπουργείο
Παιδείας
της

βρετανικής κυβέρνησης δημοσίευσε
συμβουλές για την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης
αναλύοντας
τους τρόπους με τους οποίους
τα σχολεία και οι επαγγελματίες
παιδικής φροντίδας μπορούν να
προστατεύσουν τα παιδιά από τον
κίνδυνο του ριζοσπαστισμού. Εκτός
από αυτό, έθεσαν σε λειτουργία μία
γραμμή υποστήριξης για σχολεία
και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Επιπρόσθετα, ο ιστότοπος “educate.
against.hate” παρέχει πληροφορίες
και συμβουλές σε δασκάλες/
ους, γονείς και διευθύντριες/
υντές επιδιώκοντας την πρόληψη
του φαινομένου. Η στρατηγική
της Κυβέρνησης για την πρόληψη
της
τρομοκρατίας
(PREVENT)
επικεντρώνεται σε άτομα και
κοινότητες με στόχο να τους
ενθαρρύνει να αμφισβητήσουν
εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές
ιδεολογίες και συμπεριφορές και
να βελτιώσει την κατανόηση των
επαγγελματιών πρώτης γραμμής
και των μελών της κοινότητας με τη
βοήθεια σχετικών εκπαιδεύσεων και
εκδηλώσεων.
Το γερμανικό Εθνικό Πρόγραμμα
Πρόληψης του Εξτρεμισμού, το οποίο
εγκαινιάστηκε το 2018, περιλαμβάνει
δράσεις στις τοπικές κοινότητες
καθώς και διαδικτυακές δράσεις.
Η παρούσα κυβέρνηση, η «μεγάλη
συμμαχία», επικαιροποίησε το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού
το 2017, πτυχές του οποίου
περιλαμβάνουν την πολιτική αγωγή

(USA Today, 2017). Επιπρόσθετα,
στο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
περιλαμβάνεται και η οικοδόμηση
της δημοκρατίας. Ωστόσο, συνήθως
οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν
δυσκολίες
στην
ενσωμάτωση
σχετικών
δραστηριοτήτων
στα
μαθήματα που διδάσκουν, ενώ
συχνά τα σχολεία έχουν ανεπαρκές
ανθρώπινο δυναμικό (Fobo, 2017).
Οι περισσότερες από τις σχετικές
δραστηριότητες
εφαρμόζονται
από οργανισμούς της κοινωνίας
των πολιτών, οργανώσεις, όπως το
Δίκτυο Πρόληψης της Βίας, το DEVI
(Verein für Demokratie und Vielfalt
und beruflicher Bildung) ή το ufug
(“ορίζοντας” στα αραβικά), οι οποίες
προσπαθούν
να
προσεγγίσουν
νέες/ους για να επιστήσουν την
προσοχή τους στις διαδικασίες
ριζοσπαστικοποίησης.
Το συνεργατικό σύστημα ΣχολείωνΚοινωνικών Υπηρεσιών-Αστυνομίας
της
Δανίας
είναι
υπεύθυνο
για τις δράσεις πρόληψης των
δήμων, οι οποίες αναγνωρίζουν
τους παράγοντες κινδύνου και
υποστήριξης. Σε τοπικό επίπεδο,
το
σύστημα
ασχολείται
με
αναφορές ανησυχίας σχετικά με τη
ριζοσπαστικοποίηση που μπορούν
να πραγματοποιηθούν από γονείς,
συγγενείς,
δασκάλες/ους
και
κοινωνικές/ούς λειτουργούς, ενώ οι
επαγγελματίες έχουν υποχρέωση να
καταγγείλουν σχετικά περιστατικά. Το
διεπιστημονικό προσωπικό αξιολογεί
εάν η καταγγελία αφορά περιστατικό
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εξτρεμισμού
ή
περιστατικό
κοινωνικών
ή
ψυχολογικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η/ο
έφηβος. Το προσωπικό επισκέπτεται
σχολεία
και
παρέχει
στους
εκπαιδευτικούς ειδικές γνώσεις για το
φαινόμενο του ριζοσπαστισμού. Τα
σχολεία συμβάλλουν στην πρόληψη
τέτοιων περιστατικών μέσω της
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων,
ικανοτήτων κριτικής σκέψης και
αισθήματος ευθύνης (Rambøll 2018).
Το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε
την υλοποίηση ενός προγράμματος
για τα έτη 2017-2020, το οποίο
φιλοδοξεί να ενισχύσει την ψυχική
ανθεκτικότητα των παιδιών και των
νέων ενάντια σε ακραίες απόψεις
και κινήματα, καθώς και ενάντια στον
αρνητικό κοινωνικό έλεγχο.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της
Αυστρίας σε συνεργασία με την
Κοινότητα
Ισλαμικής
Πίστης
συνέχισε
την
ενημερωτική
καμπάνια σε ισλαμικές οργανώσεις,
κοινοτικά κέντρα και σωφρονιστικά
καταστήματα, η οποία περιλάμβανε
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
με στόχο να ενθαρρύνει τους
Αυστριακούς να αναγνωρίζουν τις
διαφορές που υπάρχουν μεταξύ
του Ισλάμ και του τι περιγράφει η
Αυστρία ως βίαιο εξτρεμισμό. Το
Γραφείο Ολοκλήρωσης ανέπτυξε
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
την εκμάθηση της γερμανικής
γλώσσας και την εκπαίδευση σε
αυστριακές αξίες σε μία προσπάθεια
να
καταπολεμήσει
τη
βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση νεοαφιχθέντων

22

προσφύγων. Ακόμη, η αυστριακή
κυβέρνηση διατήρησε ένα κέντρο
συμβουλευτικής και μία τηλεφωνική
γραμμή υποστήριξης για την απόριζοσπαστικοποίηση,
η
οποία
απευθύνεται σε φίλους και μέλη της
οικογένειας πιθανών τρομοκρατών
(United States Department of State,
2018).

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ
ΜΕΘΌΔΩΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΣΚΈΨΗΣ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΊΑ
Το λεξικό του Cambridge ορίζει την
κριτική σκέψη ως «τη διαδικασία
να εξετάζει κανείς με προσοχή ένα
θέμα ή μία ιδέα, χωρίς να επιτρέπει
σε συναισθήματα ή άλλες απόψεις
να τον επηρεάσουν». Όλες οι
χώρες, εκτός της Ελλάδας, έχουν
ενσωματώσει διδακτικές μεθόδους
κριτικής σκέψης στο εκπαιδευτικό
τους
πρόγραμμα,
εστιάζοντας
στην
απόκτηση
δεξιοτήτων
παγκόσμιας πολιτότητας, την παροχή
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς,
στη μη τυπική εκπαίδευση και στην
προώθηση σχετικών αξιών και
ικανοτήτων.
Στην Ιταλία, η κριτική σκέψη
συνδέεται
με
την
απόκτηση
ικανοτήτων που σχετίζονται με την
ιδιότητα του ενεργού πολίτη και με
αυτήν του ενεργού πολίτη του κόσμου
και αποτελεί «διαβατήριο» για τους

νέους προκειμένου να αποκτήσουν,
να επιλέξουν και να οργανώσουν
τις γνώσεις τους για την επίλυση
προβλημάτων (MIUR, 2016). Το
Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για
Εκπαιδευτικούς 2016-2019 προωθεί,
ακόμα, την εισαγωγή της ανάπτυξης
της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση,
ενώ παρέχει στους εκπαιδευτικούς
εργαλεία για την ενθάρρυνση των
μαθητών σε συμμετοχή στο διάλογο.
Όπως αναφέρεται από το Βρετανικό
Συμβούλιο, μεταξύ των μεθόδων
διδασκαλίας που εφαρμόζονται στο
Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται
η μάθηση μέσω της επίλυσης
προβλημάτων, τα παραδοσιακά
μαθήματα που βασίζονται στη
θεωρία σε συνδυασμό με ομαδικά
σεμινάρια και ιδιαίτερα μαθήματα
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
των αναλυτικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων των μαθητριών/ών μέσω
της συζήτησης. Κατά τη διετία 20172018, το πρόγραμμα “Connecting
Classrooms”
(«Ενώνοντας
τις
Τάξεις») του Βρετανικού Συμβουλίου,
ενέπλεξε 800 εκπαιδευτικούς σε
ένα
πρόγραμμα
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης
ενδυναμώνοντάς τους με πρακτικές
στρατηγικές για την προώθηση
της κριτικής σκέψης. Όλες/οι οι
συμμετέχουσες/οντες έπρεπε να
εφαρμόσουν μία ή περισσότερες
πτυχές
του
προγράμματος
εκπαίδευσης στην τάξη τους.
Επιπλέον, το πρόγραμμα “Κριτική
Σκέψη με στόχο την Επιτυχία”
(Critical Thinking for Achievement),

το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί από
το Υπουργείο Παιδείας, παρείχε
επιμόρφωση
σε
καθηγήτριες/
ητές ώστε, μεταξύ άλλων, να
βοηθήσουν τις/τους μαθήτριες/ητές
να χειρίζονται περίπλοκα ζητήματα
με μεγαλύτερη αυτονομία, να
αξιοποιούν τα δεδομένα κατόπιν
μίας κριτικής προσέγγισης και να
αναπτύσσουν επιχειρήματα με βάση
τεκμήρια (Geographical Association).
Η πλατφόρμα “Extreme Dialogue”
– που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο
της υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού
προγράμματος με τη συμμετοχή
ενός οργανισμού από τη Γερμανία
– προσφέρει μία ενδιαφέρουσα
συλλογή διδακτικών βίντεο σχετικά
με τον εξτρεμισμό. Το περιεχόμενο
των βίντεο, το οποίο στηρίζεται σε
πραγματικές ιστορίες, θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση
στην τάξη για να ευαισθητοποιήσει
και να βοηθήσει τις/τους μαθήτριες/
ητές
να
αναγνωρίζουν
τους
εξτρεμιστές και τους υπεύθυνους
στρατολόγησης (Cultures interactive,
2016). Η χρήση της κριτικής σκέψης
αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο
κομμάτι της διδασκαλίας, αλλά στις
μέρες μας, ο βαθμός της χρήσης
αυτής αυξάνεται. Οι γενικές μέθοδοι
διδασκαλίας για την προώθηση της
κριτικής σκέψης ποικίλλουν από την
παρότρυνση σε συζητήσεις έως τα
παιχνίδια ρόλων (Clearing House
Unterricht, 2018).
Στην Ελλάδα, παρόλο που οι σχολικοί
σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί
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επιμένουν στη σημασία της κριτικής
σκέψης, δεν υπάρχουν επίσημες
μέθοδοι διδασκαλίας για την
προώθηση της κριτικής σκέψης στο
εκπαιδευτικό σύστημα (Vourloumi
2018 & Theodosiadou 2012). Η
Theodosiadou (2012) αναφέρει,
επίσης, ότι ο όρος «κατάρτιση
εκπαιδευτικών» αναφέρεται όχι
μόνο την επαγγελματική κατάρτιση,
αλλά και σε μία βαθύτερη ανάγκη
στην εκπαίδευση, η οποία σχετίζεται
με την προετοιμασία των μαθητριών/
ών για την ενήλικη ζωή τους μετά το
σχολείο.
Στη Δανία, οι επίσημοι μαθησιακοί
στόχοι που έχουν τεθεί για τις/τους
μαθήτριες/ητές έχουν ενσωματώσει
τη διδακτική προσέγγιση του Klafkis
(Fælles mål, 2014). Η προσέγγιση
αυτή εστιάζει στην κριτική σκέψη
διδάσκοντας στις/στους μαθήτριες/
ητές να μάθουν να αναγνωρίζουν
τις μείζονες προκλήσεις για την
ανθρωπότητα και να διαμορφώνουν
την προσωπική τους άποψη για
καίρια ζητήματα. Σύμφωνα με τους
πιο
πρόσφατους
μαθησιακούς
στόχους για τα μαθήματα δανέζικης
γλώσσας
και
της
ιστορίας,
μεγαλύτερη έμφαση αποδίδεται
στην κριτική προσέγγιση των πηγών
και στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην
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κριτική επικοινωνία (Forebyggelse
og bekæmpelse af ekstremisme og
radikalisering. National handleplan
2016, σ. 21). Εντούτοις, κάποιοι
ερευνητές αναφέρουν ότι η κύρια
δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι
η διδακτική είναι σχετικά ελλιπής
όσον αφορά την περιγραφή της
μεθοδολογίας (Jensen & OestergrenOlsen, 2017).
Στην Αυστρία, οργανώνονται δράσεις
για την ενίσχυση της αμοιβαίας
κατανόησης, του σεβασμού και της
συνοχής, οι οποίες αποβλέπουν
στην πρόληψη της διαμόρφωσης
προκατειλημμένων στάσεων και
βίαιων συμπεριφορών. Οι δράσεις
αυτές εμπλέκουν νέους ανθρώπους,
τις οικογένειές τους και ολόκληρη την
κοινότητα σε έναν διάλογο για την
πρόληψη των εγκλημάτων μίσους
και την καταπολέμηση του βίαιου
εξτρεμισμού
(Famira-Mühlberger
& Leoni, 2013). Τα ιδιωτικά
ενιαία σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
επικεντρώνονται
στην ανάπτυξη των κοινωνικών
δεξιοτήτων, της αυτοπεποίθησης και
της κριτικής σκέψης των μαθητριών/
ητών σύμφωνα με το επίσημο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
της
Αυστρίας (OECD - Innovative Learning
Environment Project, ND).

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Σε
όλες
τις
χώρες-εταίρους
προβλέπεται
η
παροχή
προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ)
σε επαγγελματίες εκπαίδευσης
για την απόκτηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων για την προσωπική και
επαγγελματική τους ανάπτυξη και
υποστήριξη.
Μία ευρεία γκάμα
θεμάτων εκπαίδευσης προσφέρονται
στους εκπαιδευτικούς, μεταξύ των
οποίων,
μέθοδοι
διδασκαλίας,
παγκόσμια
πολιτότητα,
ξένες
γλώσσες και ικανότητες ψηφιακής
τεχνολογίας. Στις περισσότερες
χώρες, και πιο συγκεκριμένα, στην
Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα
και την Αυστρία προβλέπεται ότι η
Συνεχής Επαγγελματικής Ανάπτυξη
είναι
υποχρεωτική
για
τους
εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, στη Δανία,
οι αντίστοιχοι επαγγελματίες έχουν το
δικαίωμα για ένα ατομικό πρόγραμμα
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης και στο Ηνωμένο
Βασίλειο
τους
προσφέρονται
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
και εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις
(e-learning).
Ο ιταλικός νόμος 107/2015 προβλέπει
ότι η Συνεχής Επαγγελματικής
Ανάπτυξη
είναι
υποχρεωτική,

συνεχιζόμενη και δομημένη για τους
εκπαιδευτικούς. Κάθε σχολείο ορίζει
τις δραστηριότητες Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Ανάπτυξης που
θα υλοποιηθούν και δημιουργεί
δίκτυα συνεργασίας με άλλα
σχολεία της περιοχής. Ωστόσο, οι
προαναφερθείσες δραστηριότητες
οφείλουν να συμβαδίζουν με τις
προτεραιότητες που έχει θέσει
το Υπουργείο Παιδείας, όπως
αναφέρονται
στο
πρόγραμμα
εκπαίδευσης που δημοσιεύεται κάθε
έτος. Οι προτεραιότητες για τα έτη
2016-2019 αφορούν ξένες γλώσσες,
δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας
και νέα μαθησιακά περιβάλλοντα,
σχολείο και εργασία, αυτονομία,
αξιολόγηση
και
ανάπτυξη,
μάθηση βάσει ικανοτήτων και
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.
Περιλαμβάνουν, επίσης, θέματα
όπως η κοινωνική ενσωμάτωση,
οι κοινωνικές δεξιότητες και οι
δεξιότητες του πολίτη του κόσμου,
η συμπερίληψη ατόμων με ειδικές
ανάγκες, η κοινωνική συνοχή και
η πρόληψη της δυσφορίας των
νέων (MIUR, 2016). Οι Ιταλοί
εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα
πενθήμερης απαλλαγής από τα
εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για τη
συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα
(Eurydice, 2018). Επιπρόσθετα, ο
νόμος 107/2015 προβλέπει την
οικονομική υποστήριξη για τη
συμμετοχή
των
εκπαιδευτικών
σε εκπαιδεύσεις με τη μορφή
ηλεκτρονικής κάρτας για την αγορά
βιβλίων, εξοπλισμού και λογισμικού
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ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την
παρακολούθηση μαθημάτων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων και για
την υλοποίηση δραστηριοτήτων
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του σχολείου και το
εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Συνεχίζοντας, στη Γερμανία, η
ενδοϋπηρεσιακή
εκπαίδευση
είναι υποχρεωτική για όλες/
ους τις/τους εκπαιδευτικούς. Το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή
προγραμμάτων
κατάρτισης,
τα
οποία οργανώνονται σε κεντρικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ή
και εντός των σχολικών μονάδων.
Ορισμένες φορές, τη διοργάνωση
αυτών
των
προγραμμάτων
αναλαμβάνουν πανεπιστήμια και
μη-δημόσιοι ή άλλοι οργανισμούς
(Eurydice, 2018). Οι θεματικές
ενότητες
των
εκπαιδεύσεων
εστιάζουν στη συμπερίληψη των
μαθητών με ειδικές ανάγκες, στη
γενική και σχολική παιδαγωγική,
στη διδακτική, στη διαπολιτισμική
μάθηση και τις νέες τεχνολογίες
(European Foundation for Democracy
& Counter Extremism Project, 2016).
Το
Υπουργείο
Παιδείας
του
Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζει
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για
την
αποτελεσματικότητα
ενός
προγράμματος
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Ανάπτυξης είναι η
συνεργασία μεταξύ διευθυντριών/ών,
εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων
σε θέματα συμβουλευτικής και
εκπαίδευσης. Η επαγγελματική
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ανάπτυξη θα πρέπει να εστιάζει
στη βελτίωση και αξιολόγηση
της απόδοσης των μαθητών,
να υποστηρίζεται από σχετικά
δεδομένα και εμπειρογνώμονες, να
περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ
των εμπειρογνωμόνων και να έχει
συνέχεια στο χρόνο (Department
of Education, 2016). Η στρατηγική
της κυβέρνησης του Ηνωμένου
Βασιλείου για την πρόληψη της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης
“PREVENT”
περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση
των επαγγελματιών εκπαίδευσης
σε ό,τι αφορά τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να συνεισφέρουν
στην πρόληψη της εκμετάλλευσης
των ευάλωτων ατόμων με σκοπό
την τρομοκρατία. Παράλληλα, το
Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναπτύξει
ένα
διαδικτυακό
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για την αντιμετώπιση
όλων των μορφών τρομοκρατίας
και μη-βίαιου εξτρεμισμού (Finish
National Agency for Education).
Ο ελληνικός νόμος 250/92 προβλέπει
τρεις
μορφές
υποχρεωτικής
επαγγελματικής ανάπτυξης των
καθηγητών.
Πιο
συγκεκριμένα,
προβλέπει εισαγωγική εκπαίδευση
τουλάχιστον 100 διδακτικών ωρών
για υποψήφιους πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που πρόκειται να διοριστούν,
καθώς και περιοδική κατάρτιση
για μόνιμους εκπαιδευτικούς σε
δύο εκπαιδευτικούς κύκλους κάθε
ακαδημαϊκού έτους διάρκειας ως και
τριών μηνών. Επιπρόσθετα, προβλέπει

συγκεκριμένα
βραχυπρόθεσμα
εκπαιδευτικά προγράμματα 10 έως
100 ωρών για όλες/ους τις/τους
εκπαιδευτικούς και έως και 200
ώρες για τις/τους εκπαιδευτικούς
που
παρακολουθούν
ειδική
εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, η Συνεχής
Επαγγελματική Ανάπτυξη παραμένει
προαιρετική στην Ελλάδα, ενώ τα
σχετικά προγράμματα παρέχονται
από σχολικές μονάδες, περιφερειακά
εκπαιδευτικά κέντρα, πανεπιστήμια,
τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
(ΤΕΙ), ανώτατες σχολές παιδαγωγικής
και
τεχνολογικής
εκπαίδευσης,
καθώς και από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), αφού
προηγουμένως εγκριθούν από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (Eurydice, 2018).
Σύμφωνα
με
τις
συλλογικές
συμφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης
της Δανίας και της Ένωσης
Εκπαιδευτικών, όλοι οι καθηγητές
έχουν το δικαίωμα ενός ατομικού
προγράμματος
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Πιο
συγκεκριμένα,
η/ο
εκάστοτε
εκπαιδευτικός και η/ο διευθύντρια/
υντής του σχολείου καλούνται
να
διαπραγματευτούν
μεταξύ
τους την κατάρτιση ενός τέτοιου

προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη
τους στόχους της/του καθηγήτριας/
ητή, καθώς και τις αρμοδιότητές της/
του. Τα προγράμματα ΣΕΑ μερικής
απασχόλησης
χρηματοδοτούνται
συνήθως από δημόσιους πόρους και
λαμβάνουν χώρα σε πανεπιστήμια. Οι
θεματικές ενότητες που διδάσκονται
στα προγράμματα Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης
οφείλουν να συμμορφώνονται με
την πολιτική και τις προτεραιότητες
της κυβέρνησης και των τοπικών
αρχών. Η κύρια προτεραιότητα για
την τρέχουσα περίοδο μέχρι και το
2020 είναι το 95% των εκπαιδευτικών
να διδάσκουν τα μαθήματα στα
οποία έχουν σχετική ειδίκευση
(Strategier for læreres og pædagogers
videreuddannelse,
Danmarks
Evalueringsinstitut, 2013).
Κλείνοντας, ο νέος Αυστριακός
Υπηρεσιακός Κώδικας προβλέπει
ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν
υποχρεωτικά να συμμετάσχουν
σε προγράμματα ΣΕΑ μερικής
απασχόλησης. Τέτοια προγράμματα
μπορούν να προσφερθούν συγχρόνως
στους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου
ή σε εκπαιδευτικούς από πολλές
και διαφορετικές σχολικές μονάδες
(Eurydice, 2018).
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΏΝ ΚΑΙ
ΕΚΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΒΊΑΙΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ
Εκτός από τα εθνικά σχέδια δράσης, τις μεθόδους και τις στρατηγικές για την
πρόληψη και καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, έχουν υλοποιηθεί
ή/και υλοποιούνται ορισμένα προγράμματα και έρευνες για τη διερεύνηση
του φαινομένου και την παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς και τις/
τους μαθήτριες/ητές με σκοπό την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
ώστε να συμβάλλουν στον προαναφερθέντα στόχο. Ενδεικτικά, μερικά από
αυτά τα προγράμματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΧΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
The Avanguardie Educative
Project (Ερευνητικό
Πρόγραμμα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μία πρωτοβουλία καινοτόμων σχολείων που συμμετείχαν στην
έρευνα του INDIRE με στόχο τη διερεύνηση πιθανών τρόπων
εφαρμογής διδακτικών και οργανωτικών αλλαγών εντός μίας
σχολικής μονάδας και εφαρμογή τους σε άλλα σχολεία.
Το «μανιφέστο», που αναπτύχθηκε από το INDIRE και τα 22
προηγμένα σχολεία, ορίζει επτά πυλώνες που μπορούν να
εμπνεύσουν δραστηριότητες και πρακτικές, οι οποίες με τη σειρά
τους θα αποτελέσουν τη «συλλογή των 12 καινοτόμων πρακτικών».

ΙΤΑΛΙΑ

Οι μαθήτριες/ητές αποτελούν ενεργά μέλη της μαθησιακής
διαδικασίας αναπτύσσοντας κριτική, αναστοχαστική και
δημιουργική σκέψη.
(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate)
Πρόγραμμα “Making Learning
and Thinking Visible in Italian
Secondary Schools (MLTV)”

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου, ικανού να
δώσει αξία και να αξιοποιήσει τις επιστημονικές γνώσεις και
δεξιότητες με στόχο την ανάπτυξη διαφόρων τρόπων σκέψης
Διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η μάθηση και η
σκέψη μπορούν να προβληθούν, καθώς και πώς μπορούν να
προσαρμοστούν στα ιταλικά δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Υποστήριξη και προώθηση της δημιουργίας μιας κουλτούρας
εκπαίδευσης, η οποία θα στηρίζεται στα πρότυπα της σκέψης και
της βαθιάς κατανόησης
(http://www.indire.it/en/progetto/making-learning-and-thinkingvisible-in-italian-secondary-schools/)

Πρόγραμμα “Buon senso”
(Υπουργείο Παιδείας,
Πανεπιστημίων και Έρευνας,
και εκδόσεις Laterza)
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Εφοδιασμός των μαθητριών/ητών με κατάλληλα εργαλεία για
την αποκωδικοποίηση της ροής πληροφοριών, την ανάπτυξη μίας
ολοκληρωμένης άποψης για επίκαιρα θέματα και τη διαπροσωπική
επικοινωνία
(http://www.miur.gov.it/-/-buon-senso-al-via-progetto-miur-laterzabr-sperimentazione-in-nove-scuole-studentesse-e-studenti-alezione-di-pensiero-critico)

Η μέθοδος της Αφηγηματικής
Πληροφόρησης (“The Narrative
Orientation method”)

Ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη μίας
σειράς ικανοτήτων που σχετίζονται με την ενδυνάμωση και την
αυτοδιάθεση του τελικού χρήστη
Χρήση βιογραφικού υλικού, όπως μυθιστορήματα, εικόνες, ταινίες
και νέες τεχνολογίες
Επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν
αυτεπίγνωση και να είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές της ζωής τους.
Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και όλα τα περιβάλλοντα
(https://federicobatini.wordpress.com/2018/10/12/progettonoout3-materiale-incontro-lettura/)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαδικασία
αναγνώρισης
και διαχείριση υποθέσεων:
πρόληψη του βίαιου νέοσαλαφισμού και ακροδεξιού
εξτρεμισμού
(“Clearing
procedure
and
case
management: prevention of
violent neo-Salafism and rightwing extremism”)

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016. Στοχεύει στην εξάλειψη της
ριζοσπαστικοποίησης και προς το παρόν έχει εφαρμοστεί σε έξι
σχολεία.

Οδηγός
Επαγγελματιών
για
την
Πρόληψη
της
Ριζοσπαστικοποίησης
στα
Σχολεία (Νοέμβριος 2016)
- A Practitioner’s Guide on
Preventing Radicalisation in
Schools (November 2016)

Το εγχειρίδιο παρέχει μία λίστα “προκλήσεων” σχετικά με
πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω που μπορεί να προκύψουν
στην τάξη, καθώς και πρακτικά παραδείγματα απαντήσεων και
δράσεων. Επιπλέον, προσφέρει μία λίστα ελέγχου με δείκτες
ριζοσπαστικοποίησης.

T’ici
Erasmus+

Το πρόγραμμα διερευνά την ταυτότητα των νέων ανθρώπων
που ζουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ώστε να αναπτυχθούν
στρατηγικές δημιουργίας θετικής ταυτότητας σε συνεργασία με
τους ίδιους τους νέους.
(http://www.tici.eu/uk/)

Building a Stronger
Together (BSBT)

Britain

Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτικών
οργανώσεων, δημιουργία περισσότερο ανθεκτικών κοινοτήτων,
καταπολέμηση του εξτρεμισμού και παροχή μίας θετικής
εναλλακτικής σε ευάλωτα άτομα

Let’s talk about it (www.ltai.info)

Μία πρωτοβουλία για την παροχή πρακτικής αρωγής και
καθοδήγησης για την πρόληψη υποστήριξης της τρομοκρατίας
Εστιάζει στην ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ σχολείων,
πανεπιστημίων, σωφρονιστικών καταστημάτων, υπηρεσιών υγείας
και παιδιών, χώρων λατρείας, κοινοτικών ομάδων και άλλων
ιδρυμάτων και θεσμών. Αμφισβητεί την εξτρεμιστική ιδεολογία
σε συνεργασία με τοπικές και εθνικές υπηρεσίες και υποστηρίζει
ευάλωτα άτομα μέσω σχεδίων παρέμβασης.

ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα “Youth
Empowerment and Innovation
(YEIP)”

Ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στον σχεδιασμό
ενός, οργανωμένου από νέους, εργαλείου παρέμβασης και
θετικής πολιτικής για την καταπολέμηση και την πρόληψη της
περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων
στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα “Memory, Youth,
Political Legacy And Civic
Engagement (MyPlace)”

Διερεύνηση των τρόπων διαμόρφωσης της κοινωνικής συμμετοχής
των νέων από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, καθώς και τον
αντίκτυπο του ολοκληρωτισμού και του λαϊκισμού στην Ευρώπη
Στοχεύει στην τοποθέτηση σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο της
συμμετοχής των νέων στα κοινά, στη χαρτογράφηση και κατανόηση
της διαδικασίας (ανα)παραγωγής, μετάδοσης και (επαν)ερμηνείας
της τοπικής, εθνικής και πανευρωπαϊκής κληρονομιάς και εμπειρίας,
καθώς και στην κατανόηση της ελκυστικότητας των ριζοσπαστικών,
ακραίων ή λαϊκιστικών κινημάτων στους νέους και τη σχέση τους με
την τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κληρονομιά.
(https://myplaceresearch.wordpress.com/)
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Πρόγραμμα “Power2Youth Freedom, Dignity and Justice”

Στόχος του είναι η διερεύνηση των αιτιών του αποκλεισμού των
νέων σε τρία διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης - μακροοικονομικό,
μεσογειακό και μικροοικονομικό - και του ρόλου της συλλογικότητας
και της ατομικής συμβολής των νέων στις διαφορετικές μορφές
δύναμης και την προοπτική μετατροπής τους.

Δημοκρατικές κοινότητες.
Πρόληψη της Πόλωσης και του
Αποκλεισμού (2017-2018)

Ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από ερευνητές του
Πανεπιστημιακού Κολλεγίου Absalon και χρηματοδοτήθηκε από
το Εθνικό Κέντρο για την Πρόληψη του Εξτρεμισμού. Στοχεύει στην
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των διοικητικών μελών του
σχολείου, ώστε να εργαστούν πάνω στα θέματα των προστριβών
και των πολώσεων στην τάξη και να αναπτύξουν δημοκρατικές
ικανότητες. Περιλαμβάνει έρευνα πεδίου, ένα πρόγραμμα
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και μια ποικιλία
μεθόδων.

Ramböll Management (2016)

Μια αξιολόγηση, χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Παιδείας
και Ισότητας, με θέμα την εθνική και διεθνή έρευνα για την
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Παγίδες του Διαδικτύου
(“Nettets vildveje”)

Διαδικτυακό περιοδικό, που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παιδιών και νέων, για τη νεολαία,
τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό. Η θεματολογία του
περιστρέφεται γύρω από την ελευθερία του λόγου, τη ρητορική
μίσους, τις ψευδείς ειδήσεις (fake news), τα ‘echo chambers’ και τα
‘filter bubbles’, τους αλγόριθμους και τα ψηφιακά αποτυπώματα.

Hemmingsen, Ann-Sophie
(2015)

Έκθεση για την προσέγγιση της Δανίας στην αντιμετώπιση του
εξτρεμισμού

mhtconsult (2018)

Έκθεση «Η Αγωγή του Πολίτη στην Πράξη – διδακτική πύλη που
απευθύνεται στους νέους σχετικά με την αγωγή του πολίτη, τη
δημοκρατία, την ενδυνάμωση, τη διαπολιτισμικότητα κλπ.»
(“‘Citizenship in Practice – teaching portal aimed at young people
about citizenship, democracy, empowerment, interculturality etc.’”)

Συναντήσεις
Κοινωνικών
Δικτύων
(“Social
Net
Conferencing”)

Συναντήσεις μεταξύ ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων και των
κοινωνικών τους δικτύων

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΑΝΙΑ

Οι συναντήσεις δικτύων προσφέρουν στους κρατουμένους την
ευκαιρία να αναπτύξουν, σε συνεργασία με το δίκτυό στο οποίο
ανήκουν, ένα υποχρεωτικό σχέδιο για τη μελλοντική τους ζωή μετά
την αποφυλάκισή τους. Το σχέδιο αυτό αποστέλλεται στον δικαστή,
ο οποίος με βάση αυτό εκδίδει εντολές κατά τη διάρκεια της δίκης.
Ο επιτηρητής αναστολής επιβλέπει την υλοποίηση του σχεδίου.
Κύριος στόχος: δημιουργία μίας αλλαγής προς το καλύτερο
για τους βίαιους εξτρεμιστές, τους ριζοσπαστικοποιημένους
κρατούμενους, τις οικογένειες, τους επαγγελματίες που εργάζονται
σε σωφρονιστικά καταστήματα / δικαστήρια / γραφεία επιτήρησης
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΊΟΥ
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, η έρευνα
πεδίου περιλάμβανε τη διεξαγωγή ομάδων εστιασμένης συζήτησης ή/
και συνεντεύξεων με καθηγήτριες/ητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
διευθύντριες/υντές και ενδιαφερόμενους φορείς από τον χώρο της παιδείας
προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω αφενός τα αποτελέσματα της
έρευνας δευτερογενών στοιχείων και αφετέρου οι ανάγκες, οι εμπειρίες
και οι απόψεις των επαγγελματιών εκπαίδευσης όσον αφορά την τρέχουσα
κατάσταση. Κατά την υλοποίηση της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκαν
ημιδομημένες ερωτήσεις, ούτως ώστε οι συμμετέχουσες/οντες να έχουν
τη δυνατότητα να εστιάσουν στο θέμα που προτιμούν ανάλογα με τις
προσωπικές τους εμπειρίες. Κατά συνέπεια, τα άτομα που έλαβαν μέρος στις
συνεντεύξεις, επειδή προέρχονταν από διαφορετικές χώρες, επικεντρώθηκαν
σε διαφορετικά ζητήματα με βάση την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα
τους, τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν στο θέμα της πρόληψης της
ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία.

Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ: ΟΙ ΣΤΆΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΡΙΏΝ/ΏΝ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ
Όπως ανέφεραν οι ερωτώμενες/
οι, οι μαθήτριες/ητές από την
Ιταλία τείνουν να προσαρμόζουν
την προσωπική τους γνώμη και να
συμμορφώνονται με τις απόψεις
της πλειοψηφίας, ενώ σύμφωνα με
μία/έναν εκπαιδευτικό, τα παιδιά
στην τάξη της/του δυσκολεύονται
να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις
προσωπικές τους απόψεις και να
αποδεχθούν όσες είναι διαφορετικές
από τις δικές τους. Στη Γερμανία,
οι ερωτώμενες/οι υπογράμμισαν

ότι οι μαθήτριες/ητές όχι μόνο
δυσκολεύονταν να διαχωρίσουν
τις απόψεις των εκπαιδευτικών
από τις απόψεις των άλλων, αλλά
επίσης, δεν ήταν πρόθυμες/οι να
μοιραστούν τις απόψεις τους με τις/
τους συμμαθήτριές/ητές τους και
χρειάζονταν ενθάρρυνση από τις/
τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με
τις/τους εκπαιδευτικούς από το
Ηνωμένο Βασίλειο, η συμπεριφορά
των μαθητριών/ών τους επηρεάζεται
από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
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Από την άλλη πλευρά, οι μαθήτριες/
ητές από την Ελλάδα φαίνεται ότι
εκφράζουν την προσωπική τους
άποψη αλλά εμμένουν σε αυτή. Όπως
δήλωσαν πολλές/οί από τις/τους
ερωτώμενες/ους, αν και τα παιδιά
δεν φοβούνται να εκφράσουν τη
γνώμη τους, εμφανίζονται απρόθυμα
να ακούσουν άλλες απόψεις. Παρόλο
που το κλίμα που επικρατεί στην
αίθουσα διδασκαλίας ευνοεί την
ελεύθερη έκφραση των μαθητριών/
ών, μόνο ορισμένες/οι από αυτές/ούς
ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις,
ενώ μερικές φορές αμφισβητούν
τις απόψεις που διαφέρουν από
τις δικές τους. Οι έφηβοι δεν έχουν
διδαχθεί πώς να συζητούν, να
διαβάζουν, να αναστοχάζονται πάνω
σε διαφορετικές απόψεις καθώς
και να φιλτράρουν τις πληροφορίες
που
λαμβάνουν.
Επομένως,
επαφίεται στην καλή θέληση και την
ικανότητα της/του Ελληνίδας/Έλληνα
εκπαιδευτικού αν θα επηρεάσει ή όχι
τη συμπεριφορά των μαθητριών/ών
του στην τάξη.
Σε περιπτώσεις συγκρούσεων, οι
εκπαιδευτικοί από την Ιταλία συνήθως
προσπαθούν να συντονίσουν και
συνάμα να παρακολουθήσουν τη
συζήτηση χωρίς να επηρεάζουν τις/
τους μαθήτριές/ητές τους με τις
προσωπικές τους απόψεις, ενώ τις/
τους παροτρύνουν να εκφράσουν
την άποψή τους. Βέβαια, αξίζει
να σημειωθεί ότι δεν φάνηκε να
παρατηρούνται σοβαρές συγκρούσεις
και ακραίες απόψεις γύρω από
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ευαίσθητα θέματα στα ιταλικά
σχολεία. Ωστόσο, όπως ανέφεραν
οι
Ιταλοί/ίδες
εκπαιδευτικοί,
εκδηλώνονται συχνά στο σχολείο
που εργάζονται περιστατικά «δήθεν
αστεϊσμών» και εκφοβισμού. Όμως,
είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι
τα συγκεκριμένα σχολεία διαθέτουν
κατάλληλους μηχανισμούς για τη
διαχείριση σχετικών περιστατικών.
Συνεχίζοντας, οι εκπαιδευτικοί από
το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι
αν και μερικές φορές εκδηλώνονται
στο
σχολείο
που
διδάσκουν
περιστατικά σωματικής και λεκτικής
βίας στην τάξη, προσπαθούν να
τα
χειριστούν
ενθαρρύνοντας
τη συζήτηση, την ελευθερία του
λόγου και τον σεβασμό απέναντι
στις απόψεις των άλλων. Κατά
παρόμοιο τρόπο, οι εκπαιδευτικοί
από την Ελλάδα προσπαθούν να
κατευνάσουν την ένταση με τη
βοήθεια του διαλόγου σε συνδυασμό
με δομημένα επιχειρήματα και
παραδείγματα,
ενώ
λίγες/οι
από αυτές/ούς πραγματοποιούν
βιωματικές ασκήσεις. Στην Αυστρία,
οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να
ενθαρρύνουν τις/τους μαθήτριές/
ητές τους να εξετάζουν ένα ζήτημα
και από την αντίθετη πλευρά, διότι
έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος για την
αντιμετώπιση συγκρούσεων.
Στη Γερμανία, η διάσταση απόψεων
θεωρείται ένα ιδιαίτερα χρήσιμο
εργαλείο για τη διδασκαλία.
Για
παράδειγμα,
ορισμένοι

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη
μέθοδο αυτή για να παρακινήσουν
τις/τους μαθήτριές/ητές τους να
συμμετάσχουν σε συζητήσεις και
να ανταλλάσσουν απόψεις. Σε
περιστατικά σοβαρών συγκρούσεων,
είναι αναγκαίο να συντονίζουν
τη συζήτηση και να ενθαρρύνουν
τα
παιδιά
να
προβάλλουν
τεκμηριωμένα επιχειρήματα και
να σκέφτονται με κριτικό πνεύμα.
Σπανίως οι μαθήτριες/ητές λυκείου
χρειάζονται την/τον εκπαιδευτικό για
να συντονίζει τη συζήτηση. Μόνο σε
περιπτώσεις απώλειας του ελέγχου
η/ο εκπαιδευτικός οφείλει να
παρέμβει για να τις/τους επαναφέρει
στην τάξη. Όλες/οι οι μαθήτριες/ητές
έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν
την άποψή τους ελεύθερα, αλλά
οι ακραίες απόψεις θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με κατάλληλο
τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν
να παρέχουν στις/στους μαθήτριες/
ητές τεκμήρια και επιχειρήματα,
ούτως ώστε να προωθήσουν την
κριτική σκέψη, πράγμα που σημαίνει
ότι μερικές φορές, καλούνται να
υποδυθούν τον «δικηγόρο του
διαβόλου» υποστηρίζοντας την
αντίθετη άποψη από αυτή των
παιδιών. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διότι
συχνά όχι μόνο οι μαθήτριές/ητές
τους και οι γονείς τους, αλλά επίσης,
οι συνάδελφοί τους αμφισβητούν τις
απόψεις που εκφράζουν.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ:
ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΡΙΏΝ/ΏΝ
Στην Ιταλία, η διαφορετικότητα είναι
περισσότερο αισθητή σε θέματα
κουλτούρας και θρησκείας μεταξύ
των μαθητριών/ών σύμφωνα με τις/
τους επαγγελματίες εκπαίδευσης
που συμμετείχαν στην έρευνα που
πραγματοποίησε ο Ιταλός εταίρος
Villa Montesca. Όπως υπογράμμισαν
οι διευθύντριες/υντές των σχολείων
αυτών, αν και οι σχολικές μονάδες
λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς και
γενικά επικρατεί ένα κλίμα αποδοχής,
οι μαθήτριες/ητές θεωρούν δύσκολο
να κατανοήσουν και να συζητήσουν
σχετικά με την έννοια της
διαφορετικότητας τόσο σε γενικό όσο
και σε θεωρητικό πλαίσιο. Ορισμένα
σχολεία
έχουν
δημιουργήσει
συνέργειες με τις τοπικές αρχές και
εμπειρογνώμονες, ούτως ώστε να
εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν
τυχόν ψυχοσωματικές ενοχλήσεις
που μπορεί να έχουν οι μαθήτριες/
ητές.
Αξιοσημείωτο
είναι
το
γεγονός που ανέφεραν μερικές/
οί σχολικές/οί διευθύντριες/υντές,
δηλαδή ότι υπάρχουν μαθήτριες/
ητές με διαφορετικές πολιτισμικές
καταβολές έχουν την τάση να
αυτοαποκλείονται από την ευρύτερη
ομάδα. Επιπλέον, ορισμένες/οι
από τις/τους εκπαιδευτικούς που
συμμετείχαν στην έρευνα που
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διενέργησε ο φορέας συντονισμού
του προγράμματος CSC δήλωσαν ότι
κάποιες/οι από τις/τους μαθήτριές/
ητές τους υποστηρίζουν ακραίες
απόψεις, όπως για παράδειγμα να
συμπεριληφθεί η θανατική ποινή
στην ιταλική νομοθεσία. Ειδικότερα,
οι μαθήτριες θεωρούν ότι είναι
πιο ανοιχτόμυαλες σε θέματα που
αφορούν την ισότητα των φύλων.
Βέβαια, ορισμένες/οι εκπαιδευτικοί
εξήγησαν ότι οι μαθήτριές/ητές
τους αντιλαμβάνονται την έννοια
της διαφορετικότητας, κατά κύριο
λόγο όταν αναφέρονται στην
κοινωνική θέση ενός ατόμου, ενώ
οι περισσότερες/οι τόνισαν ότι οι
μαθήτριές/ητές τους αποδέχονται τις/
τους αλλοδαπές/ούς συμμαθήτριές/
ητές τους και γενικότερα, τα παιδιά
ενδιαφέρονται
να
γνωρίσουν
διαφορετικές
κουλτούρες
και
γλώσσες. Εντούτοις, υπήρξαν και
περιπτώσεις μαθητριών/ών που
ενστερνίζονται ακροδεξιές απόψεις
για τους μετανάστες, οι οποίες
καθοδηγούνται από τον τρόπο με
τον οποίο προβάλλονται οι ειδήσεις
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι επαγγελματίες εκπαίδευσης από
την Ιταλία, και συγκεκριμένα όσες/οι
έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις του
εταίρου Villa Montesca, επισήμαναν
ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας
είναι ένα χαρακτηριστικό που
αποκτούν οι μαθήτριές/ητές τους
χάρη στο καλό παράδειγμα που
δίνει το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Ακόμη,
μερικές/οί
από τις/τους εκπαιδευτικούς που
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συμμετείχαν στην έρευνα του CSC
υποστήριξαν ότι οι μαθήτριές/ητές
τους τείνουν, έστω και ακούσια,
να μιμούνται τη συμπεριφορά των
ενηλίκων.
Συνεχίζοντας, οι επαγγελματίες
εκπαίδευσης από τη Γερμανία
διατύπωσαν την άποψη ότι όντως
παρατηρείται
ενίσχυση
του
ακροδεξιού τρόπου σκέψης, αλλά
η πλειοψηφία των μαθητριών/ών
αποφεύγουν να εκδηλώνουν ανοιχτά
τις πεποιθήσεις τους στον χώρο του
σχολείου. Εκτός από αυτό, έχουν
παρατηρήσει ότι υπάρχει διαφορά
στη συμπεριφορά των παιδιών
ανάλογα με το αν βρίσκονται εντός
ή εκτός σχολείου. Παράλληλα, οι
μαθήτριες/ητές δείχνουν να είναι
λιγότερο ανεκτικές/οί απέναντι στους
άλλους. Μάλιστα, όπως δήλωσε
μία εκπαιδευτικός που εργάζεται
σε ένα σχολείο με μαθήτριες/ητές
που προέρχονται από προβληματικά
οικογενειακά περιβάλλοντα, τα
παιδιά αυτά έχουν ευρύτητα
σκέψης, αν και μερικές φορές
είναι προκατειλημμένα απέναντι
σε κάποια άτομα ή καταστάσεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μόνος
τρόπος για να ξεπεράσουν τις εν λόγω
προκαταλήψεις είναι να ακούσουν
τεκμηριωμένα επιχειρήματα από την
καθηγήτριά τους που θα τα ωθήσουν
να αλλάξουν γνώμη.
Σε ένα από τα σχολεία στο Ηνωμένο
Βασίλειο, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν
ότι οι μαθήτριες/ητές συχνά
εμφανίζονται να είναι «στενόμυαλες/

οι», διότι επηρεάζονται από το μέρος
στο οποίο ζουν και τα πρότυπά
τους, γεγονός που συνεπάγεται
ότι συνήθως έχουν περιορισμένη
επαφή με τη διαφορετικότητα. Η
περιορισμένη, όμως, αυτή έκθεση
επηρεάζει και τις σχέσεις που
αναπτύσσουν με άλλα άτομα, καθώς
οι μαθήτριες/ητές μερικές φορές
αποκλείουν από την ομάδα τους
παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό
ή θρησκευτικό υπόβαθρο. Ωστόσο,
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν
περισσότερες πιθανότητες να πέσουν
θύματα
σχολικού
εκφοβισμού.
Σύμφωνα
με
εκπαιδευτικούς
που εργάζονται σε σχολεία με
διαπολιτισμικό χαρακτήρα, σε τέτοιες
περιπτώσεις, οι μαθήτριες/ητές δεν
εκλαμβάνουν τη διαφορετικότητα ως
πρόβλημα, αν και έχουν αναφερθεί
περιστατικά διακρίσεων και σχολικού
εκφοβισμού.
Στην
Ελλάδα,
ορισμένες/οι
εκπαιδευτικοί και διευθύντριες/υντές
σχολείων δήλωσαν ότι οι μαθήτριές/
ητές τους φαίνονται να κατανοούν
την έννοια της διαφορετικότητας
και να είναι ανοιχτόμυαλες/οι
απέναντι στα άτομα που διαφέρουν
από τον μέσο όρο, ενώ μεγαλύτερη
ευαισθησία δείχνουν προς τα άτομα
με ειδικές ανάγκες. Βέβαια, υπήρξαν
και εκπαιδευτικοί που εκδήλωσαν
αντίθετη άποψη υποστηρίζοντας
ότι οι μαθήτριές/ητές τους όχι μόνο
θεωρούν τη διαφορετικότητα ως κάτι
που απέχει πολύ από τις/τους ίδιες/

ους αλλά επίσης, εκφράζουν ακραίες
απόψεις προς τους μετανάστες και τα
άτομα με διαφορετικά θρησκευτικά
πιστεύω. Μάλιστα, ένας από τους
εκπαιδευτικούς ανέφερε διάφορα
περιστατικά ρατσισμού και σχολικού
εκφοβισμού που έχουν συμβεί στο
σχολείο που εργάζεται.
Στη Δανία, μία εκπαιδευτικός και
ένας σχολικός ψυχολόγος ανέφεραν
περιπτώσεις μαθητριών/ών που
ασπάζονταν τον ναζισμό, αλλά η
καθηγήτρια δεν το θεώρησε ως κάτι
το σοβαρό, διότι της φάνηκε σαν μία
φάση που απλώς θα περνούσε. Άλλοι
δύο εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν
την εμπειρία που είχαν με έναν
μαθητή και τον πατέρα του. Το παιδί
παρακολουθούσε μαθήματα και
σε ένα ιδιωτικό αραβικό σχολείο.
Μόλις έγινε γνωστό ότι ο πατέρας
έγινε μέλος της ριζοσπαστικής
ισλαμιστικής ομάδας Hizb´utahia, το
δανικό σχολείο απέβαλε δια παντός
τον εν λόγω μαθητή.

ΠΗΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΊΔΡΑΣΉ ΤΟΥΣ
ΣΤΙΣ/ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΉΤΡΙΕΣ/
ΗΤΈΣ
Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες,
οι επαγγελματίες από τον χώρο της
εκπαίδευσης θεωρούν το Διαδίκτυο
(Internet) ως τη βασική πηγή
πληροφόρησης που χρησιμοποιούν
οι μαθήτριες/ητές, το οποίο με τη
σειρά του επηρεάζει τις απόψεις
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και τις αντιλήψεις τους. Πιο
συγκεκριμένα, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (social media) αποτελούν
τον κύριο παράγοντα που φαίνεται να
επηρεάζει τα παιδιά. Όπως ανέφεραν
μερικές/οί
συμμετέχουσες/οντες
από την Ιταλία, οι μαθήτριες/
ητές δεν κάνουν συγκρίσεις με
εξωτερικές πηγές πληροφόρησης,
ενώ τα social media δεν διεγείρουν
τον προβληματισμό. Εκτός από το
Διαδίκτυο, στην Ιταλία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Γερμανία και την
Ελλάδα, η οικογένεια αποτελεί μία
άλλη πηγή από την οποία τα παιδιά
αντλούν πληροφορίες. Παράλληλα,
στην Ελλάδα, τη Γερμανία και
το Ηνωμένο Βασίλειο οι ομάδες
των συνομηλίκων και των φίλων
φαίνεται ότι επηρεάζουν εξίσου
σημαντικά τις/τους μαθήτριες/ητές.
Λίγοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα
ανέφεραν επίσης, το σχολείο ως
χώρο ενημέρωσης των μαθητριών/
ών.
Μεγάλος αριθμός των ατόμων που
συμμετείχαν στην έρευνα από την
Ελλάδα, την Ιταλία και τη Δανία
υπογράμμισαν ότι οι μαθήτριες/
ητές μοιάζουν σαν να αποδέχονται
παθητικά τις πληροφορίες που
μεταδίδονται. Μία συμμετέχουσα
από την Ελλάδα τόνισε τη δυσκολία
να υιοθετήσουν τα παιδιά μία
κριτική προσέγγιση απέναντι στις
πληροφορίες που δέχονται από
την οικογένειά τους. Ένας άλλος
συμμετέχων δήλωσε ότι οι μαθήτριες/
ητές μπορούν να προσεγγίσουν
με κριτική σκέψη τις υπάρχουσες
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πηγές πληροφόρησης, αρκεί να
είναι κατάλληλα ενημερωμένες/οι.
Από την άλλη πλευρά, οι μαθήτριες/
ητές από την Ιταλία φάνηκαν να
είναι
παραπληροφορημένες/
οι σε τρέχοντα ζητήματα που
αφορούσαν, για παράδειγμα το
φύλο και τη μετανάστευση, καθώς
επίσης τη θρησκεία και ιδιαίτερα
ό,τι είχε σχέση με το Ισλάμ. Όπως
περιέγραψε χαρακτηριστικά μία
από τις καθηγήτριες, μερικές φορές
οι μαθήτριες/ητές κάνουν απλώς
αντιγραφή (copy) και επικόλληση
(paste) των πληροφοριών που
βρίσκουν στο Ιnternet, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να εξηγήσουν το
νόημά τους, ενώ κάποιοι/ες άλλοι/
ες εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά, όταν τους αναθέτουν να
πραγματοποιήσουν μία έρευνα.
Ορισμένοι
εμπειρογνώμονες
δήλωσαν μάλιστα ότι εφόσον οι
μαθήτριες/ητές δεν έχουν αναπτύξει
την ικανότητα κριτικής σκέψης,
τείνουν να πιστεύουν οτιδήποτε
ακούν. Συμπληρώνοντας, οι Ιταλοί
εμπειρογνώμονες επισήμαναν ότι οι
μαθήτριες/ητές λόγω της χρήσης του
Διαδικτύου χρησιμοποιούν λιγότερο
την παραγλωσσική, τη μη λεκτική
και τη δια ζώσης επικοινωνία. Οι
εκπαιδευτικοί από τη Γερμανία, από
την άλλη, υποστήριξαν ότι ο βαθμός
στον οποίο η διαδικασία αυτή
επηρεάζει την κριτική εξέταση των
πληροφοριών εξαρτάται από τον τύπο
του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί από
το Ηνωμένο Βασίλειο πρότειναν να

παρέχεται στις/στους μαθήτριες/ητές
εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης
(Media education) με σκοπό να τις/
τους βοηθήσει να αντιλαμβάνονται
τις ψευδείς ειδήσεις (fake news).
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί από τη
Δανία εξέφρασαν τις ανησυχίες
τους σχετικά με την πλοήγηση των
μαθητριών/ών τους στο Internet και
τον κίνδυνο εξτρεμισμού λόγω των
εικόνων που αναπαράγονται σε αυτό
το μέσο. Οι Δανές/οί μαθήτριες/
ητές, όπως φαίνεται δεν είναι σε
θέση να προσεγγίσουν με κριτικό
πνεύμα τις ψευδείς ειδήσεις ή
να αντιληφθούν τη διαφορά που
υπάρχει ανάμεσα στις φάρσες και
τις ακραίες απόψεις. Σύμφωνα με
την άποψη ενός εμπειρογνώμονα,
ο υψηλός αυτός βαθμός έκθεσης
είναι πιθανό να οδηγήσει στην
κανονικοποίηση βίαιων φαινομένων
και συμπεριφορών, καθώς και στην
αναπαραγωγή υβριστικής γλώσσας
και προσβλητικής συμπεριφοράς από
τις/τους μαθήτριες/ητές.

ΟΙ ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΚΑΙ Η
ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ
ΣΚΈΨΗΣ
Όταν οι συμμετέχουσες/οντες από
την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα
και το Ηνωμένο Βασίλειο ρωτήθηκαν
πώς αντιλαμβάνονται τον όρο
«κριτική σκέψη», απάντησαν, μεταξύ
άλλων, ότι περιλαμβάνει: α) την

ικανότητα λογικής σκέψης που δεν
επιτρέπει στα συναισθήματα και τις
απόψεις τρίτων να επηρεάσουν τη
συλλογιστική πορεία, β) την ικανότητα
αμφισβήτησης
παγιωμένων
αντιλήψεων και εξέτασης των
γεγονότων από διάφορες οπτικές
γωνίες, γ) την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση
επιχειρημάτων,
δ)
την
ικανότητα
φιλτραρίσματος
πληροφοριών, αξιολόγησης και
σύγκρισης των ερεθισμάτων που
προέρχονται από διαφορετικές
πηγές πληροφόρησης καθώς και της
αξιοπιστίας τους, ε) την ανταλλαγή
απόψεων και ιδεών αλλά και την
προσεκτική ακρόαση αντίθετων
απόψεων και στ) τη διαδικασία
προσωπικού αναστοχασμού.
Όπως
δήλωσαν
μερικές/οί
εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, το
διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης της
κριτικής σκέψης των μαθητριών/ών
εξαρτάται από τον τύπο του σχολείου
στο οποίο φοιτούν. Για παράδειγμα,
οι μαθήτριες/ητές επαγγελματικών
λυκείων φαίνεται να έχουν λιγότερες
πιθανότητες να αναπτύξουν τέτοιες
δεξιότητες λόγω της τεχνικής φύσης
των μαθημάτων που παρακολουθούν.
Αντίθετα,
οι
μαθήτριες/ητές
που παρακολουθούν μαθήματα
φιλοσοφίας ή/και κοινωνιολογίας
ενδέχεται να θεωρήσουν πιο εύκολη
υπόθεση την κριτική προσέγγιση
των πληροφοριών. Γενικά, οι
συμμετέχουσες/οντες από την Ιταλία
εξέφρασαν η άποψη ότι οι θεολόγοι,
οι φιλόλογοι και οι κοινωνιολόγοι
μπορούν να αναπτύξουν πιο
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εύκολα την κριτική σκέψη των
μαθητριών/ών, καθώς τα παιδιά
που παρακολουθούν τα εν λόγω
μαθήματα έχουν ήδη αποκτήσει τις
απαιτούμενες δεξιότητες. Βέβαια,
κάποιες/οι από τις/τους Ιταλίδες/
ούς συμμετέχουσες/οντες ανέφεραν
ότι θα ήθελαν ορισμένα από τα
μαθήματα που διδάσκονται να
έχουν περισσότερο συμπεριληπτικό
χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα
το μάθημα των θρησκευτικών, το
οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει
πληροφορίες όχι μόνο για τον
Καθολικισμό, αλλά επίσης και για
άλλες θρησκείες. Πολλές/οί από τις/
τους Ιταλίδες/ούς εκπαιδευτικούς
συμφώνησαν ότι οι δεξιότητες
κριτικής σκέψης αναπτύσσονται σε
όλη τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης
των μαθητριών/ών, ενώ κάποιες/οι
άλλες/οι υποστήριξαν ότι μπορούν να
καλλιεργηθούν κατά τη διδασκαλία
οποιουδήποτε μαθήματος, καθώς
το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα
το καθιστά εφικτό. Από την άλλη
πλευρά, οι συμμετέχουσες/οντες
από την Αυστρία τόνισαν ότι για να
προωθήσουν οι εκπαιδευτικοί την
κριτική σκέψη των μαθητριών/ών
τους θα πρέπει οι ίδιες/οι πρώτα να
φροντίσουν να αναπτύξουν τέτοιου
είδους δεξιότητες.
Οι
επαγγελματίες
εκπαίδευσης
από τη Γερμανία θεωρούν ότι η
διδασκαλία της σημασίας της κριτικής
σκέψης
στις/στους
μαθήτριες/
ητές είναι αναπόσπαστο κομμάτι
του επαγγέλματός τους και, κατά
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συνέπεια, οφείλουν να αναζητούν
αφορμές για συζήτηση και κριτική
θεώρηση μέσα στην τάξη. Ωστόσο,
όπως επισήμαναν ορισμένοι φορείς
από τον χώρο της παιδείας, παρά
την αδιαμφισβήτητη αξία της
κριτικής σκέψης, είναι δύσκολο να
ενσωματωθεί στις υφιστάμενες
εκπαιδευτικές
κατευθυντήριες
γραµµές.
Στον
αντίποδα,
οι
εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα
φαίνεται ότι δυσκολεύονται να
κατανοήσουν ποιος ακριβώς είναι ο
ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν
όσον αφορά την προώθηση της
κριτικής σκέψης των μαθητριών/ών,
ενώ διευκρίνισαν ότι το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει
προβλέψει την ανάπτυξη τέτοιων
δεξιοτήτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός
ότι οι Ιταλίδες/οί εκπαιδευτικοί
προσπαθούν να διευκολύνουν την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης των μαθητριών/ών τους
ενισχύοντας τις διαπροσωπικές
τους δεξιότητες στο πλαίσιο
της διδασκαλίας των σχολικών
μαθημάτων μέσω της ανάλυσης
κειμένων,
ομαδικών
εργασιών,
προσομοιώσεων, της διδασκαλίας
με ζευγάρια συμμαθητών-ομοτίμων
(peer education), δραστηριοτήτων
μη τυπικής εκπαίδευσης και
αγώνων λόγου. Άλλες μέθοδοι που
χρησιμοποιούν είναι η ενθάρρυνση
των μαθητριών/ών να διαβάζουν
εξωσχολικά βιβλία και να συμμετέχουν
σε ερευνητικά προγράμματα και

θεατρικές εκδηλώσεις με θέμα,
για παράδειγμα τη μετανάστευση,
την επίδραση που ασκούν τα
“fake news” κλπ. Επιπλέον, ένας
σχολικός διευθυντής υπογράμμισε
ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες,
ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να
αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής
σκέψης. Στην ίδια κατεύθυνση με τις/
τους εκπαιδευτικούς από την Ιταλία
κινούνται και οι Γερμανοί συνάδελφοί
τους, οι οποίες/οι υποστήριξαν ότι
χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους
διδασκαλίας για την προώθηση της
κριτικής σκέψης των μαθητριών/ών
τους, αν και αυτές εξαρτώνται από
τον τύπο του σχολείου, την ηλικία και
τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Πέραν
αυτού, πρόσθεσαν στο ήδη υπάρχον
πρόγραμμα
σπουδών
ενότητες
της UNESCO που σχετίζονται με
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
αποδοχή από τους άλλους, την
προστασία του περιβάλλοντος και
την καταπολέμηση της φτώχειας και
της ανέχειας. Οι εκπαιδευτικοί από
το Ηνωμένο Βασίλειο διευκρίνισαν
ότι για να προωθήσουν την κριτική
σκέψη των μαθητριών/ών τους,
θεωρούν πρωταρχικής σημασίας
να τους παρέχουν ένα ασφαλές
περιβάλλον: α) στο οποίο όλες/οι
μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα
τη γνώμη τους, β) που ενθαρρύνει
τη συλλογή πληροφοριών από
διάφορες πηγές, γ) που ενισχύει την
προσωπική έκφραση των παιδιών,
χωρίς να υπάρχουν σωστές και λάθος
απαντήσεις, δ) που προάγει την

επικοινωνία και τον σεβασμό μεταξύ
των μαθητριών/ών και συγχρόνως
διεγείρει την περιέργειά τους για «το
διαφορετικό», και ε) που ενθαρρύνει
αγώνες λόγων μεταξύ των παιδιών και
προωθεί τη μη τυπική εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα, τα βρετανικά σχολεία
προσπάθησαν
να
εισαγάγουν
εκπαιδευτικές
μεθοδολογίες
στις σχολικές τάξεις με στόχο να
παρακινήσουν τις/τους μαθήτριες/
ητές να σκέφτονται με κριτικό πνεύμα
και χωρίς να διστάζουν να εκφράσουν
διαφορετικές απόψεις από τις/τους
συμμαθήτριές/ητές τους.
Οι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα
δήλωσαν ότι καταβάλλουν φιλότιμες
προσπάθειες για να προωθήσουν
την ανταλλαγή ιδεών στην τάξη, να
εισαγάγουν διάφορα θέματα προς
συζήτηση, καθώς και να προσφέρουν
ερεθίσματα,
αντικρουόμενες
απόψεις και επιχειρήματα στις/
στους μαθήτριές/ητές τους. Μία
από τις διευθύντριες που έλαβε
μέρος στην έρευνα έδωσε έμφαση
στο γεγονός ότι η προσωπική
γνώμη των εκπαιδευτικών δεν είναι
πάντοτε σωστή. Επίσης, σύμφωνα
με έναν καθηγητή πανεπιστημίου
που συμμετείχε στην έρευνα, οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των μαθητριών/ών
τους αναθέτοντάς τους συνθετικές
ασκήσεις
και
συνεργατικές
δραστηριότητες, εξαλείφοντας την
κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να
μελετούν μόνο από το εκπαιδευτικό
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εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας
και εξοικειώνοντάς τες/τους με
διάφορες πηγές πληροφόρησης.
Οι συμμετέχουσες/οντες από τη
Δανία αναγνώρισαν τη σημασία
του ρόλου του σχολείου στην
προώθηση της κριτικής σκέψης των
μαθητριών/ών και παραδέχθηκαν ότι
προσπαθούν να πετύχουν αυτό τον
στόχο θέτοντας υπό αμφισβήτηση
προκαταλήψεις και υπεργενικεύσεις
και διαμορφώνοντας ένα κλίμα
αποδοχής διαφορετικών απόψεων
στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί στην
πλειονότητά τους ανέφεραν ότι
προσπαθούν
να
ενθαρρύνουν
τις/τους μαθήτριές/ητές τους να
αμφισβητούν το περιεχόμενο των
διαφόρων πηγών πληροφόρησης.
Οι συμμετέχουσες/οντες από την
Αυστρία υποστήριξαν ότι η προώθηση
της κριτικής σκέψης θα μπορούσε
να διευκολυνθεί αν οι εκπαιδευτικοί
ανέθεταν στις/στους μαθήτριές/
ητές τους εργασίες που ευνοούν την
ανάπτυξη αυτόνομης και ελεύθερης
σκέψης και αν ενίσχυαν ένα κλίμα
αποδοχής κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων. Πέραν αυτού, εξίσου
σημαντική θεωρούν την εισαγωγή
ενός ανεξάρτητου μαθήματος με
θέμα την πολιτική αγωγή στο υπάρχον
πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό
με την επικοινωνία της μαθητικής
κοινότητας με φορείς της κοινωνίας
των πολιτών. Ακόμη, οι καθηγήτριες/
ητές από την Αυστρία δήλωσαν ότι
προσπαθούν να εξηγήσουν στις/
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στους μαθήτριές/ητές τους με
ποιον τρόπο διαφορετικές πηγές
ενημέρωσης μπορούν να προβάλουν
το ίδιο γεγονός με διαφορετικό τρόπο
για να παραπλανήσουν την κοινή
γνώμη. Όπως ανέφερε μία άλλη
συμμετέχουσα που εργάζεται στον
χώρο της παιδείας, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να εμπλέκουν τις/τους
μαθήτριές/ητές τους σε συζητήσεις
πάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα
και συγχρόνως να τους δίνουν
την ελευθερία να εκφράζουν τις
προσωπικές τους απόψεις και να
προσεγγίζουν ποικίλα θέματα με τον
δικό τους τρόπο.
Σχεδόν όλες/οι οι συμμετέχουσες/
οντες συμφώνησαν ότι υπάρχουν
κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες
που θα πρέπει να αποκτήσουν όλες/
οι οι μαθήτριες/ητές προκειμένου
να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί από
την Ιταλία ανέφεραν την ικανότητα
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, την
ενεργητική ακρόαση, το προσωπικό
διάβασμα καθώς και τη διερεύνηση
και τον έλεγχο ποικίλων πηγών
πληροφόρησης. Οι διευθύντριες/
υντές των σχολείων που συμμετείχαν
στην
έρευνα
πρόσθεσαν
ως
απαραίτητη δεξιότητα που πρέπει
να έχουν τα παιδιά εκτός από
την ικανότητα ανταλλαγής ιδεών,
τον σεβασμό των κανόνων που
πλαισιώνουν έναν αγώνα λόγων.
Οι συμμετέχουσες/οντες από την
Ελλάδα συμπλήρωσαν επίσης, την
ικανότητα των μαθητριών/ών να

μπορούν να αναστοχάζονται κριτικά
πάνω στις απόψεις των άλλων
και να προσεγγίζουν με κριτικό
πνεύμα τις ειδήσεις που υποκινούν
το μίσος. Σύμφωνα με τις/τους
εκπαιδευτικούς από την Αυστρία,
η αυτοπεποίθηση και η αυτονομία
είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις
για την αμφισβήτηση προσωπικών
απόψεων και ενεργειών. Παράλληλα,
πολύ σημαντικό παράγοντα για την
ανάπτυξη κριτικής σκέψης θεωρούν
την ικανότητα των μαθητριών/ών
να τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά
τους. Τέλος, ένας Αυστριακός
εκπαιδευτικός που διδάσκει σε
μαθήτριές/ητές με μεταναστευτικό
υπόβαθρο τόνισε πόσο σημαντικό
είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτά
βασικές δεξιότητες, όπως είναι η
ανάγνωση και η επικοινωνία.

ΚΡΙΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ
ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ
Όπως
διευκρίνισαν
μερικές/
οί εκπαιδευτικοί και σχολικοί
διευθύντριες/υντές από την Ιταλία,
αν η ριζοσπαστικοποίηση οριστεί ως
μία βίαιη έκφραση μισαλλοδοξίας,
τότε δεν έχουν εκδηλωθεί στο σχολείο
τους τέτοια περιστατικά. Ωστόσο, αν ο
όρος αυτός περιγράφει τη διαδικασία
υιοθέτησης ακραίων πεποιθήσεων
που προωθούν μία ιδεολογία, τότε
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ορισμένα περιστατικά αποκλεισμού

και προοδευτικής περιθωριοποίησης
που έχουν παρατηρηθεί στο σχολείο
που εργάζονται. Κάποια από τα άτομα
που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις
τόνισαν ότι το σχολείο στο οποίο
υπηρετούν αποτελεί ένα ελεγχόμενο
περιβάλλον στο οποίο μπορούν
εύκολα να εντοπιστούν πιθανές
ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης. Για
την ακρίβεια, ορισμένα σχολεία
εφαρμόζουν
συγκεκριμένες
διαδικασίες για τον χειρισμό αυτών
των ενδείξεων σε συνεργασία με
τοπικές κοινωνικές και υγειονομικές
υπηρεσίες.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το
γεγονός ότι οι συμμετέχουσες/οντες
από την Ελλάδα, στην πλειονότητά
τους, συνέδεσαν την έννοια της
ριζοσπαστικοποίησης με ακραίες
απόψεις και συμπεριφορές. Μόνο
μία σχολική διευθύντρια και ένα
άτομο από έναν άλλο εκπαιδευτικό
φορέα ήταν σε θέση να διακρίνουν τη
διαφορά που υπάρχει μεταξύ βίαιης
και μη βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
Πιο συγκεκριμένα, η διευθύντρια
δήλωσε ότι το να έχει ένα άτομο
διαφορετικές απόψεις από αυτές
που θεωρούνται κοινώς αποδεκτές
συνιστά ένα απολύτως υγιές
χαρακτηριστικό των νέων.
Σε
γενικές
γραμμές,
οι
συμμετέχουσες/οντες από όλες τις
χώρες θεωρούν ότι υπάρχει σχέση
ανάμεσα στην κριτική σκέψη και την
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.
Για παράδειγμα, οι συμμετέχουσες/
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οντες από την Ιταλία επισήμαναν ότι
η ριζοσπαστικοποίηση συνήθως είναι
απόρροια της περιθωριοποίησης
και της ανάγκης του ατόμου να
αισθάνεται ότι ανήκει κάπου, ενώ
η κριτική σκέψη διευκολύνει την
αποδόμηση στερεοτύπων και είναι
το πρώτο βήμα για την πρόληψη
της
ριζοσπαστικοποίησης.
Οι
εκπαιδευτικοί από τη Γερμανία και
το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν
ότι η ικανότητα κριτικής σκέψης
συντελεί στην καλύτερη κατανόηση
αντικρουόμενων
απόψεων
και
τη γόνιμη αμφισβήτηση των
πληροφοριών και των ειδήσεων
που μεταδίδουν τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική
είναι η δήλωση μίας Γερμανίδας
εκπαιδευτικού, σύμφωνα με την
οποία η κριτική σκέψη «μπορεί,
επίσης, να θεωρηθεί ως αντίδοτο
στη ριζοσπαστικοποίηση». Στον ίδιο
άξονα κινούνται και οι απόψεις των
συμμετεχουσών/όντων από την
Ελλάδα, οι οποίες/οι υποστήριξαν
ότι η κριτική σκέψη και οι γνώσεις
που αποκτούν τα παιδιά στο πλαίσιο
της σχολικής εκπαίδευσης μπορούν
να
συμβάλλουν
αποφασιστικά
στην εξάλειψη ακραίων απόψεων.
Όπως συμπλήρωσε, μάλιστα, ένας
επαγγελματίας εκπαίδευσης από
την Αυστρία, η ικανότητα κριτικής
σκέψης μπορεί να ευνοήσει την
αντίσταση απέναντι σε ακραίες
ιδεολογίες. Εντούτοις, μία άλλη
επαγγελματίας
εκπαίδευσης
διευκρίνισε ότι η κριτική σκέψη
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δεν συμβάλλει απαραίτητα στην
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
αλλά στην πρόληψη των συνεπειών
του φαινομένου αυτού στους
ανθρώπους που άδικα τις υφίστανται.
Τέλος, οι συμμετέχουσες/οντες από
τη Δανία έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση
στον σημαντικό ρόλο που καλείται
να επιτελέσει το σχολείο σε ένα τόσο
κρίσιμο εγχείρημα.

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΑ)
Οι
Ιταλίδες/οί
εκπαιδευτικοί
δημόσιων σχολείων που έλαβαν
μέρος στις συνεντεύξεις που
διεξήγαγε ο εταίρος CSC ανέφεραν
ότι τα υφιστάμενα προγράμματα
ΣΕΑ είναι ανεπαρκή αριθμητικά,
το περιεχόμενό τους παρουσιάζει
σοβαρές ελλείψεις και δεν ικανοποιεί
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, διότι
συνήθως παρέχουν παρωχημένες
γνώσεις
και,
όπως
δήλωσε
ένας σχολικός διευθυντής, οι
εκπαιδεύτριες/ευτές δεν πληρούν
πάντοτε τα απαιτούμενα προσόντα.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι τα παραπάνω
προβλήματα επισημάνθηκαν μόνο
στα δημόσια σχολεία, σε αντίθεση
με τα ιδιωτικά όπου οι εκπαιδευτικοί
απάντησαν ότι είναι πιο επιλεκτικές/
οί στο θέμα των εκπαιδεύσεων και
των εκπαιδευτριών/ών. Επιπλέον,

οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν
στην έρευνα που πραγματοποίησε
ο
εταίρος
Villa
Montesca,
επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν
επίσημα προγράμματα στη χώρα
που να εστιάζουν στην καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης, ενώ τα ήδη
υπάρχοντα δίνουν προτεραιότητα,
μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως η
κοινωνική ενσωμάτωση, η παγκόσμια
πολιτότητα, η συμπερίληψη ατόμων
με αναπηρίες και η κοινωνική
συνοχή. Ωστόσο, τα σχολεία θέτουν
σε εφαρμογή διαδικασίες για τον
σωστό χειρισμό των ενδείξεων
του βίαιου ριζοσπαστισμού σε
συνεργασία με τις τοπικές κοινωνικές
και υγειονομικές υπηρεσίες, την
αστυνομία και τις δημοτικές αρχές,
ενώ παράλληλα προβλέπουν για
την απευθείας παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης εντός των σχολικών
μονάδων.
Στη
Γερμανία,
αν
και
λειτουργούν
αντίστοιχα
προγράμματα, το περιεχόμενό τους
«δεν είναι πάντοτε χρήσιμο», με
αποτέλεσμα οι συμμετέχουσες/
οντες στην έρευνα να θεωρούν
απαραίτητη
την
αναβάθμισή
τους. Aκόμη, οι συμμετέχουσες/
οντες που προέρχονταν από
ενδιαφερόμενους
φορείς
του
χώρου της παιδείας υπογράμμισαν
ότι τα προγράμματα ΣΕΑ που
υλοποιούνται σε απομακρυσμένες

από το κέντρο περιοχές, τα οποία
απαιτούν επιπρόσθετη προσπάθεια,
σημειώνουν μικρότερη προσέλευση
εκπαιδευτικών. Γενικά, η πλειονότητα
των προγραμμάτων ΣΕΑ παρέχεται
από τον κεντρικό εκπαιδευτικό φορέα
κάθε Ομοσπονδιακού Κρατιδίου.
Από την άλλη πλευρά, οι Ελληνίδες/
Έλληνες εκπαιδευτικοί παραδέχθηκαν
ότι δεν γνωρίζουν εάν το κράτος
έχει θέσει σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα ΣΕΑ εκτός από κάποιους
κύκλους σεμιναρίων αυτοβελτίωσης.
Παράλληλα, ο σχολικός σύμβουλος
που συμμετείχε στην έρευνα
επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της
έλλειψης κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού. Στον αντίποδα, ορισμένες/
οι
συμμετέχουσες/οντες
από
εκπαιδευτικούς φορείς της Αυστρίας
τόνισαν ότι παρέχονται προγράμματα
κατάρτισης εκπαιδευτικών με θέμα
το φαινόμενο και τη διαδικασία της
ριζοσπαστικοποίησης καθώς και τη
συμβουλευτική με στόχο την εξεύρεση
λύσεων. Το πρόβλημα, όμως, είναι
ότι, ενώ υπάρχουν αρκετές σχετικές
εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες,
λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από
την άλλη. Τέλος, οι συμμετέχουσες/
οντες από το Ηνωμένο Βασίλειο
και τη Δανία εστίασαν περισσότερο
στις τρέχουσες ανάγκες που έχουν
οι εκπαιδευτικοί σε ό,τι αφορά τα
προγράμματα ΣΕΑ.
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ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ (ΣΕΑ)
Οι συμμετέχουσες/οντες από την
Ιταλία και την Ελλάδα ανέφεραν
ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
επιμορφώνονται παρακολουθώντας
προγράμματα
μη
τυπικής
εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι
Ελληνίδες/Έλληνες
εκπαιδευτικοί
επικεντρώθηκαν στην ανάγκη τους
να μάθουν πώς να χειρίζονται
καταστάσεις της πραγματικής ζωής
και πώς να προχωρούν στην πρακτική
εφαρμογή θεωριών μέσω της
βιωματικής μάθησης, ενώ μάλιστα
μία εκπαιδευτικός υπογράμμισε ότι
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
θα έπρεπε να έχει υποχρεωτικό
χαρακτήρα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα έχει ανάγκη από ένα
περισσότερο σταθερό πρόγραμμα
σπουδών, μία σοβαρή προσέγγιση και
την ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας
με την πράξη. Από την πλευρά τους, οι
Ιταλίδες/οί εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι
οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών
θα πρέπει να πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια της σχολικής
βάρδιας, ενώ κατά τη δημιουργία
των εν λόγω προγραμμάτων
κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθεί
μία μαθητοκεντρική προσέγγιση
και να ενισχυθεί οπωσδήποτε η
συμμετοχή των οικογενειών των
μαθητριών/ών σε αυτά. Εκτός από
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αυτά, οι συμμετέχουσες/οντες από
το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσθεσαν
ότι χρειάζονται ένα στοχευμένο
πρόγραμμα επιμόρφωσης και ένα
προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα
εκπαιδεύσεων και όχι μία ποικιλία
θεμάτων που δεν συνδέονται λογικά
μεταξύ τους. Στην ίδια κατεύθυνση,
μερικές/οί εμπειρογνώμονες από
την Ιταλία πρότειναν την υλοποίηση
επιμορφωτικών
προγραμμάτων
για εκπαιδευτικούς, τα οποία θα
προωθούν τον διάλογο σε θέματα
επικαιρότητας, καθώς και τον
«αναστοχασμό» των μαθητριών/ών
σε συνδυασμό με την καλλιέργεια
της
κριτικής
τους
σκέψης
χρησιμοποιώντας εργαλεία μάθησης,
όπως η μαιευτική μέθοδος. Ειδικά
σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της
ικανότητας της κριτικής σκέψης και την
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης,
οι συμμετέχουσες/οντες από την
Ελλάδα εξέφρασαν την ανάγκη
για συνεχή εκπαίδευση πάνω
σε αυτές τις θεματικές ενότητες.
Όπως
επισήμαναν
ορισμένες/
οι
συμμετέχουσες/οντες
από
εκπαιδευτικούς φορείς της Δανίας,
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
εκπαιδεύονται κατάλληλα, ώστε
να είναι σε θέση να χειριστούν
αμφιλεγόμενα ζητήματα και επίσης,
να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις

τους και να επανεξετάσουν τυχόν
«τυφλά σημεία». Οφείλουν να είναι
σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά
τις νόρμες και τα στερεότυπα που
υιοθετούν σε προσωπικό επίπεδο.
Ακόμη, πρότειναν τη δημιουργία
διδακτικών εργαλείων και μεθόδων
για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο
της υλοποίησης προγραμμάτων
ΣΕΑ, ούτως ώστε να μπορούν να
χειριστούν την κανονικότητα με
τον δέοντα επαγγελματισμό. Από
την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί
πρότειναν τη διοργάνωση ενός
προγράμματος ΣΕΑ με θέμα τους
τρόπους προώθησης της κριτικής
σκέψης, το οποίο θα συνοδεύεται
από τη διανομή σχετικού διδακτικού
υλικού.
Οι
συμμετέχουσες/οντες
από
εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας
διατύπωσαν την άποψη ότι θα
μπορούσαν να συμβάλουν στην
παροχή τέτοιων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε μαθήτριες/ητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Σύμφωνα
με
τον
καθηγητή
πανεπιστημίου που συμμετείχε
στην έρευνα, ιδιαίτερα ωφέλιμη
θα μπορούσε να αποδειχθεί η
συνεχής ανανέωση των γνώσεων
των εκπαιδευτικών, η παροχή
νέων ερεθισμάτων στα παιδιά
και η εξοικείωση με σύγχρονες
διδακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους
και εργαλεία. Τόσο οι εκπαιδευτικοί
όσο και οι συμμετέχουσες/οντες
από εκπαιδευτικούς φορείς της
Ιταλίας όχι μόνο συμφώνησαν ότι

είναι απαραίτητη η υλοποίηση
ενός προγράμματος ΣΕΑ που
θα συσχετίζει την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης με την πρόληψη
της
ριζοσπαστικοποίησης
αλλά συγχρόνως δήλωσαν ότι
ανυπομονούν να λάβουν μέρος σε
ένα τόσο ενδιαφέρον πρόγραμμα.
Τέλος, οι συμμετέχουσες/οντες
από
εκπαιδευτικούς
φορείς
της
Γερμανίας
πρότειναν
τα
εκπαιδευτικά προγράμματα ΣΕΑ που
ήδη λειτουργούν να προσαρμοστούν
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις
ανάγκες των εκπαιδευτικών.

ΟΙ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ
ΕΝΌΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΎ
ΣΧΟΛΙΚΟΎ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
Οι συμμετέχουσες/οντες από την
Ιταλία δήλωσαν ότι χρειάζονται τη
βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε θέματα
που αφορούν τις ιδιαίτερες ανάγκες
των μαθητριών/ών, την ψυχολογία
και την αντίληψη, καθώς και τη
διαχείριση της σχολικής τάξης. Δεν
παρέλειψαν, βέβαια, να αναφέρουν
τη βοήθεια που χρειάζονται
από
εξωτερικούς
οργανισμούς
προκειμένου να διεγείρουν την
περιέργεια των μαθητριών/ών,
αλλά με την προϋπόθεση ότι θα
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συμβαδίζουν με τις παιδαγωγικές
και
εκπαιδευτικές
πολιτικές
και στρατηγικές του σχολείου.
Ορισμένες/οι εκπαιδευτικοί τόνισαν,
επίσης, την ανάγκη επικοινωνίας
με τους συναδέλφους τους με
στόχο την ανταλλαγή εμπειριών
και τη διαμόρφωση μίας κοινής
προσέγγισης πάνω σε ευαίσθητα
θέματα. Όπως υποστήριξε ένας
Ιταλός εμπειρογνώμονας, θα πρέπει
να θεσπιστεί ένα σύστημα απονομής
προνομίων σε εκπαιδευτικούς που
εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους
διδασκαλίας και να αλλάξει το
σύστημα αξιολόγησης με τρόπο
που θα τις/τους διευκολύνει κατά
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των
μαθητριών/ών.
Στην Ιταλία και την Ελλάδα, μερικά
από τα άτομα που συμμετείχαν
στις συνεντεύξεις υπογράμμισαν τη
σημασία της παροχής εκπαίδευσης
στις διαπολιτισμικές ικανότητες όχι
μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά
και για τις/τους μαθήτριες/ητές.
Ακόμη, ένας Ιταλός εμπειρογνώμονας
συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι οκτώ βασικές
ικανότητες της ιδιότητας του ενεργού
πολίτη, ενώ ένας σχολικός διευθυντής
πρότεινε
την
πραγματοποίηση
πολιτιστικών
ανταλλαγών
με
συναδέλφους από άλλα κράτη.
Ένα σημείο στο οποίο συμφώνησαν
οι συμμετέχουσες/οντες από την
Ιταλία και την Αυστρία είναι η
ανάγκη των εκπαιδευτικών να έχουν
περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους
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για να υλοποιούν δραστηριότητες με
στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
μαθητριών/ών τους και λιγότερη
πίεση να καλύψουν τη διδακτέα ύλη
που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.
Πέραν αυτού, οι συμμετέχουσες/οντες
από τη Γερμανία επικεντρώθηκαν
στο γεγονός ότι οι παραδοσιακές
μέθοδοι διδασκαλίας χρειάζονται
οπωσδήποτε εκσυγχρονισμό, ενώ
παράλληλα έκριναν αναγκαία την
ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών
διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση,
είναι απαραίτητη η υποστήριξη των
εκπαιδευτικών, αλλά κάθε σχολική
μονάδα έχει διαφορετικές ανάγκες
από πλευράς διδακτικού υλικού,
παρεχόμενων μαθημάτων, μεθόδων
και τεχνικών διδασκαλίας. Οι
εκπαιδευτικοί διατύπωσαν, μεταξύ
άλλων, την ανάγκη να εφαρμόσουν
αποδοτικές μεθόδους και τεχνικές
διδασκαλίας που να έχουν δοκιμαστεί
και αξιολογηθεί με επιτυχία στο
παρελθόν.
Οι εκπαιδευτικοί από το Ηνωμένο
Βασίλειο με τη σειρά τους πρότειναν
να
συμμετέχουν
διάφορες/οι
ομιλήτριες/ητές σε εκδηλώσεις και
εκπαιδεύσεις και να διοργανώνονται
στοχευμένα
εκπαιδευτικά
προγράμματα για συγκεκριμένα
θέματα. Επιπρόσθετα, θα ήθελαν
να λειτουργεί μία ηλεκτρονική
πύλη (e-portal) για ανταλλαγή
πληροφοριών σε θέματα παιδείας,
να
υπάρχουν
κατευθυντήριες
οδηγίες για τον χειρισμό ευαίσθητων

θεμάτων, διαδραστική υποστήριξη
και πηγές σε συνδυασμό με
τον
προγραμματισμό
τακτικών
συναντήσεων γονέων και σχολικών
διευθυντριών/ών.
Συνεχίζοντας, οι συμμετέχουσες/
οντες από τη Δανία δήλωσαν
ότι για να δημιουργήσουν μία
σχέση εμπιστοσύνης με τις/τους
μαθήτριες/ητές, και ιδίως με όσες/
ους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού, χρειάζεται να
αφιερώσουν περισσότερο χρόνο
μαζί τους. Μία τέτοια σχέση
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να
αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν
και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη
τους προς την κοινωνία. Ο Δανός
εμπειρογνώμονας που ασχολείται με
την ψηφιακή ζωή κατά την παιδική
ηλικία πρότεινε να αναπτυχθεί
εκπαιδευτικό
υλικό
που
θα
διευκολύνει τις/τους εκπαιδευτικούς
να διδάξουν στις/στους μαθήτριες/
ητές τους τρόπους με τους οποίους
χρησιμοποιούνται τα συναισθήματα
εντός των επιχειρημάτων (π.χ.
επίκληση στο συναίσθημα) και
οι αλγόριθμοι στα social media.
Εκτός από αυτό, οι εκπαιδευτικοί
χρειάζονται
συμπληρωματικό
εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να
ενθαρρύνουν τις/τους μαθήτριες/
ητές να διαβάζουν, να κατανοούν
και να προσεγγίζουν κριτικά ποικίλες
πηγές πληροφόρησης. Όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά μία εκπαιδευτικός,
«πολλοί καθηγητές δεν έχουν
μεγαλώσει με το Internet. Την πρώτη

μας επαφή με αυτό το μέσο την είχαμε
ως ενήλικες. Δεν έχουμε προσωπικές
εμπειρίες, ως παιδιά, από την
επικοινωνία και την πλοήγηση στο
Internet. Δεν δοκιμάσαμε, όμως, ποτέ
να συμπεριφερθούμε ως παιδιά μέσα
σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον».
Ένας εκπαιδευτικός από την Αυστρία,
ο οποίος διδάσκει σε σχολείο με
μαθήτριες/ητές που προέρχονται
από
οικογένειες
μεταναστών
υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι
συνάδελφοί
του
χρειάζονται
περισσότερες πληροφορίες για τη
χώρα προέλευσης των μαθητριών/
ών τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους προκειμένου να μπορούν να
συζητούν μαζί τους και ευαίσθητα
θέματα. Σύμφωνα με ορισμένους
συμμετέχουσες/οντες
που
προέρχονταν από εκπαιδευτικούς
φορείς, οι εκπαιδευτικοί έχουν
ανάγκη από επιμόρφωση πάνω στο
φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης
και των επιμέρους πτυχών του.
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και
οι
συμμετέχουσες/οντες
από
εκπαιδευτικούς φορείς της Αυστρίας
ανέφεραν ότι χρειάζονται μεγαλύτερη
διασύνδεση με τους υπεύθυνους
για τη χάραξη πολιτικής, λοιπούς
οργανισμούς και τις οικογένειες των
μαθητριών/ών. Οι εκπαιδευτικοί,
ειδικότερα, έχουν ανάγκη από ένα
κεντρικό σημείο επαφής, ευκαιρίες
που να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή
εμπειριών και εποπτεία.
Παρομοίως, στην Ελλάδα κρίνεται
απαραίτητη η διαρκής παρουσία
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εμπειρογνωμόνων στα σχολεία,
καθώς επίσης η παροχή κινήτρων
στις/στους
εκπαιδευτικούς
προκειμένου να παρακολουθούν
σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης.
Πέραν αυτών, οι εκπαιδευτικοί
δήλωσαν ότι χρειάζονται κατάλληλο
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εκπαιδευτικό υλικό, στήριξη από
τη διεύθυνση του σχολείου και
εξωτερικούς
παράγοντες
και
επιπλέον ώρες διδασκαλίας για τη
συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων
με τις/τους μαθήτριές/ητές τους στην
τάξη.

ΚΡΙΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Παρότι οι εκπαιδευτικοί από τις
συμμετέχουσες χώρες ανέφεραν
ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν
ένα κλίμα αποδοχής και ελεύθερης
έκφρασης, δεν είναι όλες/οι οι
μαθήτριες/ητές
πρόθυμοι
να
εκφραστούν. Για την ακρίβεια,
αναφέρθηκε ότι οι μαθήτριες/ητές
φαίνονται διστακτικοί να μοιραστούν
τις απόψεις τους στην τάξη και ότι δεν
είναι ανοιχτοί σε άλλες απόψεις, αν
και υπήρχαν περιπτώσεις μαθητριών/
ών που συμμετέχουν σε διαλογικές
συζητήσεις και ανταλλάσσουν ιδέες.
Για παράδειγμα, οι μαθήτριες/
ητές από τη Γερμανία χρειάζεται
να παρακινούνται από την/τον
καθηγήτρια/ητή, ενώ μόνο μερικοί
Έλληνες μαθήτριες/ητές συμμετέχουν
με δική τους πρωτοβουλία σε
συζητήσεις.
Σε
περιπτώσεις
σύγκρουσης, οι καθηγήτριες/ητές
προσπαθούν να συντονίζουν τη
συζήτηση, να ενθαρρύνουν την
ελευθερία της έκφρασης και την
αμφισβήτηση των απόψεων, καθώς
και την παρουσίαση τεκμηριωμένων
επιχειρημάτων και παραδειγμάτων.
Οι μαθήτριες/ητές δεν φάνηκαν
να είναι εξοικειωμένες/οι με τον

όρο
διαφορετικότητα.
Παρόλο
που τα ιταλικά σχολεία είναι
συμπεριληπτικά, οι μαθήτριες/
ητές δείχνουν να δυσκολεύονται
να κατανοήσουν και να μιλήσουν
για τη διαφορετικότητα με γενικούς
όρους, ενώ οι μαθήτριες/ητές με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
τείνουν να αυτοαποκλείονται από
την ευρύτερη ομάδα. Ωστόσο,
οι μαθήτριες/ητές τείνουν να
αποδέχονται
συμμαθήτριες/ητές
με υπόβαθρο που διαφέρει από το
δικό τους. Οι μαθήτριες/ητές από
το Ηνωμένο Βασίλειο φάνηκαν να
είναι λιγότερο ανεκτικές/οί, κυρίως
λόγω της ελλιπούς επαφής τους
με τη διαφορετικότητα. Εντούτοις,
η διαφορετικότητα δεν αποτελεί
πρόβλημα για τις/τους μαθήτριες/
ητές που έχουν οι ίδιοι διαφορετικό
πολιτισμικό
ή/και
θρησκευτικό
υπόβαθρο.
Όπως
αναφέρθηκε
από
τις/
τους
εκπαιδευτικούς,
κάποιες/
οι μαθήτριες/ητές επιδεικνύουν
ακραία πιστεύω. Στην Ιταλία,
κάποιοι ενστερνίζονται την ιδέα της
ενσωμάτωσης της θανατικής ποινής
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στη νομοθεσία, ενώ τα αγόρια
αναφέρθηκε ότι έχουν ακραίες
απόψεις σχετικά με το φύλο και την
ομοφυλοφιλία. Επιπλέον, ορισμένες/
οι συμμετέχουσες/οντες από τη
Γερμανία και την Ιταλία δήλωσαν ότι,
κάποιες φορές, οι μαθήτριες/ητές
τείνουν να υιοθετούν τον ακροδεξιό
τρόπο σκέψης σε ό,τι αφορά θέματα
όπως η μετανάστευση. Τα παιδιά
από το Ηνωμένο Βασίλειο μερικές
φορές αποκλείουν συμμαθήτριές/
ητές τους με διαφορετικό πολιτισμικό
ή θρησκευτικό υπόβαθρο. Αν και
οι περισσότερες/οι από τις/τους
Ελληνίδες/Έλληνες συμμετέχουσες/
οντες
συμφώνησαν
ότι
οι
μαθήτριες/ητές είναι ανοιχτές/οί
στη διαφορετικότητα, μία μικρή
μερίδα ανέφερε ότι τα παιδιά την
εκλαμβάνουν ως κάτι που απέχει
πολύ από τα ίδια και επίσης,
εκφράζουν ακραίες απόψεις για τους
μετανάστες. Ωστόσο, στη Δανία,
εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι
αναφέρθηκαν
περιπτώσεις
μαθητριών/ών που ενστερνίζονταν
τον ναζισμό.

δεν διεγείρει τον αναστοχασμό
και αφετέρου δεν συμβάλλει στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Ακόμη, οι μαθήτριες/ητές φαίνεται
ότι αντλούν πληροφορίες, εκτός από
το Διαδίκτυο, από την οικογένεια,
τις/τους φίλες/ους, τις ομάδες των
συνομηλίκων τους και, σε κάποιον
βαθμό από το σχολείο. Βέβαια,
ορισμένες/οι συμμετέχουσες/οντες
από την Ελλάδα υπογράμμισαν
τη δυσκολία να προσεγγίσει
κανείς κριτικά τις πληροφορίες
που δέχεται από την οικογένεια.
Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι τα
παιδιά αποδέχονται παθητικά τις
πληροφορίες
που
προβάλλουν
τα ΜΜΕ και τα social media
αδυνατώντας
να
διαχωρίσουν
τις ψευδείς από τις πραγματικές
ειδήσεις ή να προσεγγίσουν κριτικά
τις
παρεχόμενες
πληροφορίες.
Μερικοί
συμμετέχουσες/οντες
από την Ιταλία παρατήρησαν ότι οι
μαθήτριες/ητές λόγω της χρήσης του
Διαδικτύου χρησιμοποιούν λιγότερο
την παραγλωσσική και τη μη λεκτική
επικοινωνία.

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να
εντείνεται από τις πληροφορίες
που
αντλούν
οι
μαθήτριες/
ητές μέσω του Διαδικτύου. Οι
εκπαιδευτικοί, οι διευθύντριες/υντές
και οι συμμετέχουσες/οντες από
διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς
εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για
την πλοήγηση των μαθητριών/ών
στο Διαδίκτυο και τους τρόπους που
το χρησιμοποιούν, διότι αφενός

Σύμφωνα
με
κάποιες/ους
συμμετέχουσες/οντες από την Ιταλία,
τη Γερμανία, την Ελλάδα και το
Ηνωμένο Βασίλειο, η κριτική σκέψη
είναι η ικανότητα να σκέφτεσαι
ορθολογικά,
να
αναπτύσσεις
και να αξιολογείς επιχειρήματα
και να ανταλλάσσεις ιδέες, να
προσεγγίζεις κριτικά τις πληροφορίες
και να αξιολογείς διαφορετικές
πηγές πληροφόρησης. Το σχολείο
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διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην
ανάπτυξη
τέτοιων
δεξιοτήτων.
Ωστόσο, στη Γερμανία φαίνεται
να είναι δύσκολη η ενσωμάτωση
της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης
στις εκπαιδευτικές κατευθυντήριες
γραμμές, ενώ αναφέρθηκε ότι το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
δεν προβλέπει την ανάπτυξη
τέτοιων δεξιοτήτων. Οι Ιταλίδες/
οί εκπαιδευτικοί προσπαθούν να
βοηθήσουν τις/τους μαθήτριες/ητές
να αποκτήσουν τις προαναφερθείσες
ικανότητες,
ενισχύοντας
τις
διαπροσωπικές τους δεξιότητες και
ενθαρρύνοντάς τους να διαβάζουν
και να συμμετέχουν σε ερευνητικά
και
θεατρικά
προγράμματα.
Στη Γερμανία, οι εκπαιδευτικοί
προσπαθούν να συμβάλλουν προς
αυτή την κατεύθυνση, προωθώντας
στην τάξη θέματα συζήτησης,
όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα,
η αποδοχή από τους άλλους, η
προστασία του περιβάλλοντος και η
καταπολέμηση της φτώχειας και της
ανέχειας. Οι καθηγήτριες/ητές από
το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν
να δημιουργήσουν ένα ασφαλές
περιβάλλον, όπου όλες/οι θα έχουν
το δικαίωμα να εκφράζονται, ενώ
ενθαρρύνουν τις/τους μαθήτριες/
ητές να συλλέγουν πληροφορίες
από διαφορετικές πηγές και να
ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους.
Οι Έλληνες καθηγητές προσπαθούν να
προωθήσουν την ανταλλαγή ιδεών,
να εισαγάγουν διαφορετικά θέματα
προς συζήτηση, να παράσχουν
ερεθίσματα, καθώς και διαφορετικές

απόψεις και επιχειρήματα. Στη
Δανία, οι επαγγελματίες επιχειρούν
να συμβάλουν στην εξάλειψη
των προκαταλήψεων και των
υπεργενικεύσεων και να διεγείρουν
την αμφισβήτηση των πηγών
πληροφόρησης.
Στην
Αυστρία,
ανεξάρτητη σκέψη και ένα κλίμα
αποδοχής και ελεύθερης έκφρασης
θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για
την προώθηση της κριτικής σκέψης
στο σχολείο.
Αναφορικά
με
τη
ριζοσπαστικοποίηση, η πλειονότητα
των συμμετεχουσών/όντων φάνηκε
να μην είναι εξοικειωμένες/οι με τον
όρο αυτό, ενώ σχεδόν όλες/οι είτε δεν
μπορούσαν να διαχωρίσουν τη βίαιη
και τη μη-βίαιη ριζοσπαστικοποίηση,
είτε ήταν αβέβαιοι. Ορισμένες/
οι συμμετέχουσες/οντες από την
Ιταλία υπογράμμισαν ότι λόγω
του ότι τα σχολεία αποτελούν ένα
ελεγχόμενο περιβάλλον, τα σημάδια
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
μπορούν να ανιχνευθούν. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, επίσης, έχει το γεγονός
ότι όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες
παρατήρησαν μία σύνδεση μεταξύ
κριτικής σκέψης και πρόληψης
της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς
τέτοιες δεξιότητες διευκολύνουν
την αποδόμηση στερεοτύπων, την
κατανόηση διαφορετικών απόψεων
και μπορούν να συμβάλουν στην
εξάλειψη της βίαιης συμπεριφοράς.
Χαρακτηριστικά, μία Γερμανίδα
εκπαιδευτικός ανέφερε ότι η
κριτική σκέψη «μπορεί, επίσης,
να θεωρηθεί ως αντίδοτο στη
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ριζοσπαστικοποίηση».
Οι συμμετέχουσες/οντες από την
Ιταλία, τη Γερμανία και την Αυστρία
ανέφεραν
μερικά
υφιστάμενα
προγράμματα
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης,
σε
αντίθεση με τις/τους Ελληνίδες/
Έλληνες εκπαιδευτικούς που δεν
γνώριζαν σχετικά προγράμματα.
Οι συμμετέχουσες/οντες από το
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία
εστίασαν κυρίως στις υπάρχουσες
ανάγκες.
Τα
υφιστάμενα
προγράμματα
Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης
φάνηκαν να θεωρούνται ανεπαρκή
όσον αφορά το περιεχόμενο, τους
εκπαιδευτές και το παρεχόμενο
εκπαιδευτικό υλικό. Καμία τέτοια
πρωτοβουλία για την πρόληψη της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, ή πιο
συγκεκριμένα για την πρόληψη του
φαινομένου μέσα από τις ικανότητες
κριτικής σκέψης, δεν αναφέρθηκε
από τις/τους συμμετέχουσες/οντες.
Μία πιο μαθητοκεντρική προσέγγιση,
με τη συμμετοχή της οικογένειας,
κρίθηκε αναγκαία, καθώς και η
χρήση της μαιευτικής μεθόδου και
της βιωματικής μάθησης, ώστε
να υπάρξει σύνδεση θεωρίας και
καθημερινής πρακτικής. Η προώθηση
του διαλόγου και της εκπαίδευσης
των καθηγητών στην αμφισβήτηση
των προσωπικών τους στερεοτύπων
και στη διαχείριση αμφιλεγόμενων
ζητημάτων θεωρήθηκε, επίσης,
ζωτικής σημασίας.
Από
την
πλευρά
τους,
οι
συμμετέχουσες/οντες
από
την
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Ελλάδα τόνισαν την ανάγκη της
συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης
σχετικά με την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης μέσω της
κριτικής σκέψης, ενώ οι εκπαιδευτικοί
και
συμμετέχουσες/οντες
από
εκπαιδευτικούς φορείς της Ιταλίας
επικρότησαν την ιδέα υλοποίησης
τέτοιων
προγραμμάτων.
Οι
συμμετέχουσες/οντες εκπαιδευτικών
φορέων της Ελλάδας ανέφεραν ότι
θα μπορούσαν να συνδράμουν στην
παροχή τέτοιων εκπαιδεύσεων.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν
ότι χρειάζονται υποστήριξη από τη
διεύθυνση του σχολείου, εξωτερικούς
παράγοντες,
οργανισμούς
και
εμπειρογνώμονες,
η
συνεχής
παρουσία των οποίων στις σχολικές
μονάδες είναι σημαντική και χρήσιμη.
Οι εκπαιδεύσεις με βάση τις ανάγκες
και τη νοοτροπία των μαθητριών/
ών κρίθηκαν εξίσου απαραίτητες,
ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί
να τις/τους κατανοήσουν και να
τις/τους προσεγγίσουν κατάλληλα.
Άλλοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την
ανάγκη για επαρκείς ώρες εργασίας,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν μία σχέση εμπιστοσύνης
με τις/τους μαθήτριες/ητές και τα
παιδιά να μπορούν να αναπτύξουν
αντίστοιχα την αίσθηση του ανήκειν.
Οι συμμετέχουσες/οντες από τη
Γερμανία τόνισαν, επιπλέον, την
ανάγκη περαιτέρω προσαρμογής
των προγραμμάτων επιμόρφωσης
προκειμένου να ανταποκρίνονται
περισσότερο αποτελεσματικά στις
ανάγκες των εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
Είναι προφανές ότι τα υπάρχοντα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Ανάπτυξης στις συμμετέχουσες χώρες θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ειδικά
όσον αφορά την πρόληψη φαινομένων όπως η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα, συστήνονται οι ακόλουθες
προτάσεις για την ενίσχυση της υποστήριξης προς τις/τους εκπαιδευτικούς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου, από εξωτερικούς
οργανισμούς και ΜΚΟ,
Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε νέες μεθόδους
για την προώθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων κριτικής σκέψης,
Τρόποι προώθησης της κριτικής προσέγγισης των ειδήσεων και
των πληροφοριών,
Σεμινάρια για το φαινόμενο της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, τις
μορφές και τις πτυχές του,
Κατάρτιση σε νέες προσεγγίσεις για την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης, γενικότερα, αλλά και μέσω της κριτικής
σκέψης,
Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς,
ώστε να
ξεπεράσουν τις στερεοτυπικές ιδέες και νόρμες σε προσωπικό
επίπεδο,
Περισσότερες εκπαιδεύσεις που θα βασίζονται στις ανάγκες των
εκπαιδευτικών,
Κίνητρα για τη συμμετοχή των καθηγητριών/ών σε εκπαιδευτικά
προγράμματα,
Περισσότερα πρακτικά εργαλεία, πηγές και δοκιμασμένες μέθοδοι
για την προώθηση της κριτικής σκέψης και την πρόληψη του
βίαιου ριζοσπαστισμού, καθώς και σύνδεση της θεωρίας και της
καθημερινής πρακτικής,
Προγράμματα για τους τρόπους διαχείρισης ετερογενών ομάδων
μαθητριών/ών,
Σεμινάρια για την ψυχολογία, την αντίληψη και τις ανάγκες των
μαθητριών/ών,
Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως επίλυση προβλημάτων, ειρηνική
επίλυση συγκρούσεων, καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών των
προσωπικών προβλημάτων, συναισθηματική ευεξία, ανεκτικότητα
προς τα άτομα με διαφορετικές απόψεις,
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό και μέθοδοι για την προώθηση
της κριτικής σκέψης, όπως η χρήση κειμένων, εικόνων και βίντεο,
Εισαγωγή της μη τυπικής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης
στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα,
Καθιέρωση διδακτικών ωρών αφιερωμένων σε συζητήσεις και στη
διερεύνηση ποικίλων θεμάτων,
Διαρκής παρουσία κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, κοινωνικών
λειτουργών και άλλων ειδικών στα σχολεία,
Συνεχιζόμενη προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσω της
διοργάνωσης σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και προγραμμάτων ΣΕΑ
για την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων,
Κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τρόπους συντονισμού συζητήσεων
για ευαίσθητα ζητήματα, διατηρώντας την ουδετερότητά τους
και αποφεύγοντας να επηρεάζουν τους μαθήτριες/ητές με τις
πολιτικές τους απόψεις,
Τρόποι ενθάρρυνσης των μαθητριών/ών να ανταλλάσσουν απόψεις,
να αναστοχάζονται ως προς τις ιδέες των άλλων ανθρώπων και να
διερευνούν την αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης,
Συμμετοχή των οικογενειών και των ενδιαφερομένων φορέων για
την ανάπτυξη στρατηγικών που θα αφορούν τα παιδιά,
Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου και προώθηση του διαλόγου
και της ανταλλαγής ιδεών,
Δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου με εκπαιδευτικους πόρους
και υλικό σχετικά με ευαίσθητα ζητήματα,
Δημιουργία δικτύου για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών σχετικά
με μεθόδους που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση συγκρούσεων,
βίαιης συμπεριφοράς και ακραίων απόψεων, καθώς και για την
προώθηση της κριτικής σκέψης,
Διάδοση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
Εκπαιδεύσεις/σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να
συζητήσουν αμφιλεγόμενα ζητήματα στην τάξη, όπως το φύλο, η
ομοφυλοφιλία, η μετανάστευση κλπ.

Όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας, οι επαγγελματίες
εκπαίδευσης χρειάζεται να αναπτύξουν κάποιες ικανότητες και
δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν την υπάρχουσα κατάσταση.
Ειδικότερα, χρειάζονται:
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•
•
•

•
•
•
•
•

Ικανότητες κριτικής σκέψης, καθώς και ικανότητες προώθησης της
κριτικής σκέψης,
Δεξιότητες αντιμετώπισης και διαχείρισης αμφιλεγόμενων
ζητημάτων,
Δεξιότητες για τους τρόπους δημιουργίας ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος, ώστε όλοι οι μαθήτριες/ητές να μπορούν να
εκφρασθούν ελεύθερα αλλά και παράλληλα να σέβονται τις
απόψεις των υπολοίπων,
Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων στην τάξη,
Δεξιότητες προώθησης του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων,
Δεξιότητες για τους τρόπους προσέγγισης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και του διαδικτυακού χώρου,
Δεξιότητες διαχείρισης ετερογενών ομάδων μαθητριών/ών, και
Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των μαθητριών/ών που θα μπορούσε να λειτουργήσει
ως ένας τρόπος πρόληψης των διαδικασιών ριζοσπαστισμού, ιδιαίτερα
στους ακόλουθους τομείς:
•
•
•
•
•
•

Έλεγχος γεγονότων,
Ανάλυση των γεγονότων και των δεδομένων, και επιχειρηματολογία,
Ανοιχτός διάλογος και αγώνες λόγων (έκφραση προσωπικής
άποψης και σύγκριση διαφορετικών απόψεων),
Έρευνα και σύγκριση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης,
Αποδόμηση στερεοτύπων,
Ικανότητες ανάλυσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να εφοδιαστούν με καλύτερα
εργαλεία και μεθόδους για τη συζήτηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων με
τις/τους μαθήτριες/ητές στην τάξη. Ενδεικτικά, μερικά από αυτά τα
ζητήματα είναι τα εξής:
•
•
•
•
•

Ζητήματα φύλου,
Θρησκευτικές πρακτικές και έθιμα,
Διεθνή θέματα επικαιρότητας (π.χ. πόλεμος, τρομοκρατία,
θρησκευτικός εξτρεμισμός, εθνικισμός),
Βίαιη και μη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση,
Δικαιοσύνη και δικαιώματα των παραβατών,

55

•
•
•
•
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Μετανάστευση,
Πολιτισμικές διαφορές και σεβασμός της διαφορετικότητας,
Ακροδεξιός και ακροαριστερός εξτρεμισμός,
Ειδικές ανάγκες.
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Gemeinsam Lernen (Students’ school and Work College of the “Learning Together” Association).
Retrieved from: http://www.oecd.org/education/ceri/49747543.pdf (accessed 23 February 2019)
ÖIF Monitor Integration& Migration.
Retrieved from: https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Downloads/Publikationen/1501_
OEIF_Monitor.pdf (accessed on 14 February 2019)
MigrantInnen als Zielgruppe, Solidarische Beratungs- und Unterstützungsangebote von
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