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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος μίας σειράς δημοσιεύσεων
που έχουν κυκλοφορήσει ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι στο πλαίσιο του έργου
PRACTICE – Preventing Radical-ism through Critical Thinking Competences”, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2: Στρατηγικές
Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης (Αρ. Έργου 2015-1-IT02-KA201-015383).
Το έργο PRACTICE φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για νέες μεθόδους
διδασκαλίας που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές/ούς μεταξύ
τους εκπαιδευόμενες/ους με στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Το
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού σκοπεύει να διευκολύνει τη χρήση της ολοκληρωμένης
συλλογής παιδαγωγικού-διδακτικού υλικού με τίτλο «Πρόγραμμα Πρόληψης της
Ριζοσπαστικοποίησης» που αναπτύχθηκε στη διάρκεια υλοποίησης του έργου
PRACTICE και πλέον έχει δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου τόσο σε
ηλεκτρονική έκδοση όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή αρχείου pdf1.
Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού στοχεύει να παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες στις/στους
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν μεθόδους και διδακτικές/μαθησιακές
δραστηριότητες από το Πρόγραμμα Πρόληψης στη διδασκαλία τους. Απώτερος στόχος
είναι να δοθούν συμβουλές και καθοδήγηση στις/στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα
ακόλουθα ζητήματα:
•
•
•
•

Έλεγχος των διαδικασιών μάθησης με τη βοήθεια συνομηλίκων, όπου οι
μαθήτριες/ές μέσω της συνεργασίας τους δείχνουν αμοιβαία αναγνώριση
και σεβασμό για τις μεταξύ τους διαφορές.
Ενίσχυση της ικανότητας αντίληψης συγκεκριμένων ενδείξεων στην τάξη που
φανερώνουν έλλειψη ευημερίας, αποκλεισμό και αποξένωση.
Εισαγωγή στο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης και άλλων ευαίσθητων
ζητημάτων στην τάξη.
Βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για τα ζητήματα σχολικής
πολιτικής και διδακτικής μεθοδολογίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

1.1 - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους στόχους, το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού PRACTICE
παρέχει υποστηρικτικό υλικό καθοδήγησης των εκπαιδευτικών στην ενεργό χρήση
του Προγράμματος Πρόληψης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στη συνεχιζόμενη
επαγγελματική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη. Η εν λόγω
Για να δείτε όλο το υλικό του έργου, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: practice-school.eu, και κάντε κλικ
στην κατηγορία ΠΗΓΕΣ.
1
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προσέγγιση τέθηκε στο επίκεντρο του έργου PRACTICE και εμπνεύστηκε από τη
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ2 για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της απαγόρευσης
των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 2015, τα
κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να συμβάλουν στην επίτευξη κοινών στόχων μέσω της
ανταλλαγής καλών πρακτικών με σκοπό:
•

•

•
•

Να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι θα αποκτούν
κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες μέσω της προώθησης
των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής
συμπερίληψης και της καταπολέμησης των διακρίσεωνκαθώς και της
ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
Να βελτιώσουν την κριτική σκέψη και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας,
ειδικότερα όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, ώστε να αναπτυχθεί ψυχική ανθεκτικότητα και αντίσταση σε
όλες τις μορφές διακρίσεων και κατήχησης.
Να ενισχύσουν την εκπαίδευση των μη προνομιούχων παιδιών και των νέων
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες τους.
Να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω όλων των μορφών
μάθησης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς.

Αν και η Διακήρυξη του Παρισιού στους κοινούς στόχους επικεντρώνεται στην
κοινωνικοποίηση, την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παιδιών
και των νέων - είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εστιάζει, μεταξύ άλλων, στις/
στους εκπαιδευτικούς επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να δοθεί υψηλή
προτεραιότητα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και σε επαγγελματικά
προσόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που έχουν
οριστεί σχετικά με τη διδασκαλία των παιδιών και των νέων. Οι εκπαιδευτικοί, μέσω
της καθημερινής παιδαγωγικής-διδακτικής πρακτικής, έχουν αναλάβει το καθήκον
να μεταφράσουν τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους σε μία διδασκαλία που θα
προσελκύει τις/τους μαθήτριες/ές και θα τις/τους διαφωτίζει ως προς το νόημα των
εννοιών που περιλαμβάνονται στους κοινούς στόχους. Δεν πρόκειται απλώς για την
παρουσίαση μίας θεωρητικής-εννοιολογικής εισαγωγής στην τάξη όπου μετά την
ολοκλήρωση της η/ο εκπαιδευτικός σημειώνει με «τικ» ένα κουτάκι. Αντιθέτως, η/ο
εκπαιδευτικός καλείται να διασφαλίσει ότι οι μαθήτριες/ές, τόσο σε γνωστικό όσο και
σε συναισθηματικό επίπεδο, θα αποκτήσουν ενσυναίσθηση και θα κατανοήσουν το
περιεχόμενο των όρων «ιδιότητα του πολίτη» και «πολιτική ευθύνη», τι συνεπάγεται
η συμπερίληψη και η μη-διάκριση, καθώς και τί σημαίνει να σκεφτόμαστε με κριτικό
πνεύμα.
Ο πλήρης τίτλος είναι ο εξής: «Διακήρυξη για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και
των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της μη-διάκρισης μέσω της εκπαίδευσης».
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Υπό αυτή την έννοια, το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης τόσο για τις/τους
μαθήτριες/ές όσο και για τις/τους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς
του έργου PRACTICE, διότι η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) συνιστά βασική
έννοια για την ανάπτυξη και τη διάδοση παιδαγωγικών-διδακτικών μεθόδων και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών όσον
αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών της Διακήρυξης του Παρισιού. Επομένως,
πρωταρχικός σκοπός του έργου είναι η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με
τρόπους που μπορούν να ενισχύσουν την ευημερία των μαθητριών/ών στο σχολείο
και να αποτρέψουν τη συμμετοχή τους σε ευάλωτα νεανικά περιβάλλοντα, τα οποία
στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να οδηγήσουν τις/τους νέες/ους στο έγκλημα και
ακόμη συχνότερα στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό.

1.2 - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση διαδραματίζει κεντρικό
ρόλο στο έργο PRACTICE και, κατά συνέπεια, στο Πρόγραμμα Πρόληψης
PRACTICE. Ωστόσο, αξίζει να τονίσουμε ότι, πέρα από τη διεξοδική εισαγωγή του
Προγράμματος Πρόληψης στην έννοια της ριζοσπαστικοποίησης και τις συνέπειες
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του πολιτικά και θρησκευτικά υποκινούμενου
εξτρεμισμού, το έργο PRACTICE και το Πρόγραμμα Πρόληψης επικεντρώνονται στη
ριζοσπαστικοποίηση ως κοινωνικό φαινόμενο που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο την καθημερινή ζωή των μαθητριών/ών στο σχολείο. Ανάλογα με τον
βαθμό στον οποίο εκδηλώνεται αυτό το φαινόμενο, το σχολείο οφείλει να είναι θεσμικά
προετοιμασμένο να καταβάλει μία παιδαγωγική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της
ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο μίας διεπιστημονικής συνεργασίας με άλλες αρχές.
Στο επίπεδο της πρόληψης, όμως, το σχολείο θα πρέπει πρωτίστως να επιτελέσει τη
βασική παιδαγωγική του λειτουργία και να ασχοληθεί ενεργά και συστηματικά για να
αποτρέψει την έλλειψη ευημερίας των μαθητριών/ών, τις δυσκολίες προσαρμογής
τους και λοιπούς παράγοντες κινδύνου ριζοσπαστικοποίησης.

1.3 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Το παρόν Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού είναι ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης για
εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα
Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης του έργου PRACTICE. Το Εγχειρίδιο εμπλουτίζει
το Πρόγραμμα Πρόληψης με σύντομα εισαγωγικά κείμενα, εννοιολογικές οδηγίες και
συμπληρωματικά παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικά με το διδακτικό υλικό που
συνδέει το Πρόγραμμα Πρόληψης με το σχολικό περιβάλλον και τη διδασκαλία των
εκπαιδευτικών στην πράξη.
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Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το εν λόγω Εγχειρίδιο
δεν παρουσιάζει συγκεκριμένες οδηγίες διδασκαλίας για τη διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων που περιέχονται στο Πρόγραμμα Πρόληψης. Οι οδηγίες αυτές είναι
διαθέσιμες στο Πρόγραμμα Πρόληψης, προκειμένου να διατηρηθεί στενή και άμεση
σύνδεση μεταξύ μεθόδων, διδακτικών δραστηριοτήτων και μεθοδολογικών οδηγών
για λόγους διευκόλυνσης της αναγνωσιμότητας.
Αντ’ αυτού, το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό
εργαλείο, το οποίο συνοψίζει και εξετάζει τις έννοιες του Προγράμματος Πρόληψης
μέσω παιδαγωγικών-διδακτικών προσεγγίσεων με στόχο να στηρίξει την πρακτική
του εφαρμογή στο εκπαιδευτικό/μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού του έργου PRACTICE διαρθρώνεται ως
εξής:
Κεφάλαιο 2 («Εισαγωγή στη δομή του Προγράμματος Πρόληψης»): Περιλαμβάνει
μία γενική επισκόπηση της δομής του προγράμματος. Περιγράφει τα δύο κύρια μέρη
στα οποία χωρίζεται το πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ
τους σε εννοιολογικό και θεματικό επίπεδο. Συνεπώς, πρόκειται για έναν σύντομο
οδηγό ανάγνωσης του εκτεταμένου υλικού που περιέχει το Πρόγραμμα Πρόληψης.
Κεφάλαιο 3 («Ριζοσπαστικοποίηση και πρόληψη στο περιβάλλον μάθησης του
σχολείου - πλαίσια και λειτουργίες»): Εστιάζει σε δύο από τις κεντρικές έννοιες του
Προγράμματος Πρόληψης, δηλαδή τη ριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψή της.
Εξετάζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στις γενικές προσπάθειες
πρόληψης και με ποιους τρόπους πρέπει να ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητα των
μαθητριών/ών ενάντια στις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης.
Κεφάλαιο 4 («Κριτική σκέψη στο περιβάλλον μάθησης του σχολείου - μεταξύ λογικής
και συναισθήματος»): Εξηγεί τη συμβολή της κριτικής σκέψης στην κοινωνικοποίηση
των μαθητριών/ών ώστε στο μέλλον να εξελιχθούν σε κριτικά σκεπτόμενες/ους
πολίτες. Ακόμη, αναφέρει με συντομία διαφορετικές παιδαγωγικές παραδόσεις που
αποσκοπούν στην προώθηση της κριτικής σκέψης και επισημαίνει την ανάγκη να
ενισχυθεί το δημοκρατικό ήθος του σχολείου προκειμένου να καταστεί μία κοινότητα
απαλλαγμένη από διακρίσεις και αποκλεισμό τόσο για τις/τους μαθήτριες/ές όσο και
για τις/τους εκπαιδευτικούς.
Κεφάλαιο 5 («Ψηφιακή συνείδηση στο περιβάλλον μάθησης του σχολείου - μεταξύ
ενός εικονικού και πραγματικού κόσμου»): Πραγματεύεται την κύρια αποστολή
του σχολείου που είναι να εφοδιάσει τις/τους μαθήτριες/ές με κριτική σκέψη και
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ψυχική ανθεκτικότητα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον βομβαρδισμό
των πληροφοριών και την εξάπλωση της προπαγάνδας που ακολούθησε μετά την
ψηφιακή επανάσταση τόσο στην κοινωνία όσο και στα σχολεία.
Κεφάλαιο 6 («Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον μάθησης
του σχολείου - προώθηση της ταυτότητας της πολιτότητας»): Παρουσιάζει τη
διαπολιτισμική προοπτική, η οποία, όπως και οι άλλες έννοιες, διαδραματίζει
σημαίνοντα ρόλο στη Διακήρυξη του Παρισιού. Παράλληλα, περιγράφει τη στενή
σχέση που υπάρχει μεταξύ διαπολιτισμικότητας, ποικιλομορφίας και ιδιότητας του
πολίτη, η οποία ενισχύει τη θετική αίσθηση της ταυτότητας των μαθητριών/ών, της
ανεκτικότητας και της αλληλοφροντίδας.
Κεφάλαιο 7 («Διαχείριση παγκόσμιων συγκρούσεων - όταν ο κόσμος ρίχνει σκιές στο
περιβάλλον μάθησης»): Ασχολείται με τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν άμεσα
ή έμμεσα οι διεθνείς συγκρούσεις στο περιβάλλον μάθησης και με την αμοιβαία
υποστήριξη και κατανόηση της ποικιλομορφίας σε μία τάξη. Επιπλέον, παραθέτει
παραδείγματα για το πώς το σχολείο γίνεται μερικές φορές χώρος διαχείρισης
διεθνών συγκρούσεων μεταξύ των μαθητριών/ών, όταν παγκόσμιες συγκρούσεις σε
άλλα μέρη του κόσμου βρίσκουν τρόπο να διεισδύσουν στην τάξη.
Κεφάλαιο 8: Αποτελεί μία σύντομη ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων διδακτικών
σημείων και συμπερασμάτων του έργου PRACTICE, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ PRACTICE
2.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«…Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με συνεντεύξεις και ομάδες
εστιασμένης συζήτησης (focus groups) στην οποία συμμετείχαν περισσότερες/
οι από 105 εκπαιδευτικοί, διευθύντριες/ές σχολείων, επαγγελματίες και λοιποί
φορείς. H εν λόγω δράση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στον εντοπισμό και την
ανάλυση των αναγκών του εκπαιδευτικού τομέα σχετικά με τις δεξιότητες και
τις ικανότητες που οφείλουν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθήτριες/
ές για την πρόληψη των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Επιπρόσθετα,
προέκυψαν συγκεκριμένα ζητήματα και θεματικές ενότητες που κρίνεται
απαραίτητο να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη, καθώς θα
τις/τους εφοδιάσουν με τις απαιτούμενες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητριών/ών στη συζήτηση αμφιλεγόμενων
ζητημάτων που – χωρίς την υιοθέτηση μίας κριτικής προσέγγισης – μπορούν να
οδηγήσουν σε πόλωση και εξτρεμιστικές απόψεις …»3.
Διαβάζοντας το παραπάνω παράθεμα από το Πρόγραμμα Πρόληψης, εύκολα γίνεται
κατανοητό ότι το περιεχόμενο του προγράμματος προέκυψε κατόπιν εκτενούς
έρευνας που αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για την υλοποίηση του έργου PRACTICE.
Πιο συγκεκριμένα, οι επτά (7) συνεργαζόμενοι οργανισμοί-εταίροι πραγματοποίησαν
αρχικά, ένα κύκλο συνεντεύξεων με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, σχολικών
διευθυντριών/ών και λοιπών ενδιαφερόμενων από τον χώρο της εκπαίδευσης.
Ένα κομβικό σημείο στο οποίο εστίασαν όλες οι συνεντεύξεις ήταν το ζήτημα των
εμπειριών των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά τις βίαιες διαδικασίες
ριζοσπαστικοποίησης, ειδικά μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητριών/
ών. Βέβαια, αυτό το βασικό ζήτημα δεν ήταν το μοναδικό που απασχόλησε στη
διάρκεια των συνεντεύξεων. Τα άτομα που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις κλήθηκαν
να αξιολογήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις για γνώσεις και μεθοδολογίες
διδασκαλίας/μάθησης που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη,
καθώς στις μέρες μας, ορισμένες/οι μαθήτριε/ές κινδυνεύουν να εκτεθούν σε
εξτρεμιστική προπαγάνδα - ειδικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - , ενώ
άλλες/οι μαθήτριες/ές έλκονται και ασχολούνται με εξτρεμιστικά περιβάλλοντα.
Οι απαντήσεις και οι εμπειρίες που συνελέγησαν από το πλήθος των
συνεντευξιαζόμενων έδωσαν έμφαση σε ποικίλες κατευθύνσεις. Ωστόσο, ένας μικρός
αριθμός εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν
ανοιχτά εξτρεμιστικές στάσεις και συμπεριφορές που παρέπεμπαν σε βίαιες και
3

Αντλήθηκε από το Πρόγραμμα Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE, 2019.
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εγκληματικές διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης των μαθητριών/ών. Από την άλλη
πλευρά, αρκετές/οί συνεντευξιαζόμενες/οι υποστήριξαν ότι η λήψη μέτρων για
την ενισχυμένη διδασκαλία σε θέματα, όπως η ποικιλομορφία, η ανεκτικότητα, η
καταπολέμηση των διακρίσεων, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και η
κριτική σκέψη, μπορούν να συμβάλουν εξίσου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
στην αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού των
μαθητριών/ών. Μεταξύ άλλων, οι συνεντευξιαζόμενες/οι δεν παρέλειψαν να
αναφέρουν το καθήκον των σχολείων στην γενική πρόληψη.
Για την ακρίβεια, αυτό είναι το καθήκον που βρίσκεται στο επίκεντρο του
Προγράμματος Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE. Οι ενότητες που
ακολουθούν παρακάτω, εξηγούν πώς τα αποτελέσματα της αρχικής έρευνας με τη
συμμετοχή επαγγελματιών μετασχηματίστηκαν σε ένα πρόγραμμα που επιδιώκει
να ανταποκριθεί στους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις ανάγκες τους για
αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παράλληλα, αξίζει
να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να εκληφθούν ως το σύνολο τόσο των
ομοιοτήτων όσο και των διαφορών στις ανάγκες για παιδαγωγική επανεκπαίδευση
των επαγγελματιών των χωρών-εταίρων. Εν κατακλείδει, κοινός στόχος ήταν να
συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα όλες οι ανάγκες που εξέφρασαν τα συμμετέχοντα
άτομα και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνάφεια για τις/τους εκπαιδευτικούς σε
όλη την Ευρώπη.

2.2 - ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Το επόμενο σχήμα παρουσιάζει μία γενική επισκόπηση και τα κύρια στοιχεία του
Προγράμματος Πρόληψης PRACTICE:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκεπτικό του Προγράμματοσ Πρόληψησ
Δομή του Προγράμματοσ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ριζοσπαστικοποίηση και κριτική σκέψη
Παράγοντεσ κινδύνου και προστασίασ
Ο ρόλοσ του σχολείου στην πρόληψη τησ ριζοσπαστικοποίησησ

ΜΕΡΟΣ 1
Μέθοδοι και στρατηγικέσ για εκπαιδευτικούσ

ΜΕΡΟΣ 2
Δραστηριότητεσ μη τυπικήσ εκπαίδευσησ για μαθήτριεσ/έσ
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Η εισαγωγή περιγράφει στις/στους αναγνώστριες/ες το σκεπτικό πίσω από τη
δημιουργία και την ανάπτυξη του Προγράμματος σε σχέση με τη Διακήρυξη του
Παρισιού, η οποία σε συνδυασμό με την αρχική έρευνα αναγκών μεταξύ εκπαιδευτικών
και άλλων επαγγελματιών του σχολείου αποτέλεσε τη βάση στην οποία στηρίχτηκαν
οι στόχοι του προγράμματος PRACTICE:
•
•

•
•

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
στη σχολική εκπαίδευση·
Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης
ικανοτήτων με στόχο να εφοδιαστούν με μεθόδους και εργαλεία για την
αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στην τάξη και την κατανόηση και πρόληψη
των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης στο περιβάλλον του σχολείου·
Ενίσχυση της ικανότητας κριτικής σκέψης, της ιδιότητας του πολίτη και των
κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της πολιτικής κατά των
διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου στο σχολικό περιβάλλον που θα
διασφαλίζει τον αμοιβαίο σεβασμό και την ισότητα των θρησκευτικών,
κοινωνικο-οικονομικών και κοινωνικο-πολιτισμικών δεσμών μεταξύ των
μαθητριών/ών.

Στη συνέχεια, το κεφάλαιο που αφιερώνεται στο θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει
μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ριζοσπαστικοποίησης, της κριτικής σκέψης και
του ρόλου των σχολείων στις προσπάθειες πρόληψης αυτού του φαινομένου. Με
βάση την εν λόγω εισαγωγή, το Πρόγραμμα Πρόληψης αναπτύχθηκε περαιτέρω σε
δύο βασικά μέρη:
ΜΕΡΟΣ 1 Παρουσιάζει στρατηγικές προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης
για την υποστήριξη του παιδαγωγικού σχεδιασμού των διδακτικών δραστηριοτήτων
με στόχο την προετοιμασία και την κοινωνικοποίηση των μαθητριών/ών, ώστε να
είναι σε θέση:
•
•

Να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν δημοκρατικές κοινότητες που θα
διαπνέονται από αλληλοσεβασμό.
Να κατανοήσουν και να σεβαστούν τη θεμελιώδη σημασία της
ποικιλομορφίας και των αξιών, όπως η διαπολιτισμική κατανόηση, η
καταπολέμηση των διακρίσεων, η ανεκτικότητα και η ισότητα στο σχολείο
αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Επομένως, αυτό το μέρος επικεντρώνεται στη στρατηγική αξιοποίηση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ και ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ για την ενίσχυση του αισθήματος της
κοινότητας, της δημοκρατικής σκέψης, της κατανόησης της ποικιλομορφίας και της
ισότητας κλπ.
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ΜΕΡΟΣ 2 Παρουσιάζει συγκεκριμένα διδακτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων
διδασκαλίας/μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στην
τάξη και στην πρακτική διδασκαλία για την επιμόρφωση των μαθητριών/ών στα εξής
θέματα:
•
•

Κανόνες δημοκρατικής συμπεριφοράς.
Διαπολιτισμική κατανόηση και σεβασμός της ποικιλομορφίας και των
διαφορών.

Στο μέρος αυτό, δίνεται έμφαση σε ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ και ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την επιμόρφωση των μαθητριών/ών σε
κοινωνικά και αμφιλεγόμενα ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό
από χώρα σε χώρα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, τη γενική κοινωνικοποίηση
και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης εκ μέρους του σχολείου.
Συνοπτικά, η δομή του προγράμματος απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:

ΜΕΡΟΣ 1

ΜΕΡΟΣ 2

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-7: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2-6: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

To επόμενo σχήμα παρουσιάζει αναλυτικά το περιεχόμενο των ενοτήτων και τον
τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους στα δύο βασικά μέρη. Όπως φαίνεται
στο σχήμα, οι εγκάρσιες προσεγγίσεις εισάγουν άλλες επιμέρους θεματικές ενότητες.
Το ΜΕΡΟΣ 1 αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και καθεμία από αυτές
περιλαμβάνει τη δική της παιδαγωγική-μεθοδολογική προσέγγιση για την πρόληψη
της ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο. Στο ΜΕΡΟΣ 2, οι ενότητες που περιέχουν
θεματικές δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης ταυτίζονται με τις θεματικές
προσεγγίσεις του ΜΕΡΟΥΣ 1.
Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθήτριες/ές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τον ψηφιακό κόσμο μπορούν να εξετάσουν την ενότητα με θέμα την «ψηφιακή
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συνείδηση» στο ΜΕΡΟΣ 1 και κατόπιν, να δοκιμάσουν τις δραστηριότητες στο ΜΕΡΟΣ
2 της αντίστοιχης ενότητας για τη διαδικτυακή ζωή, τη ρητορική μίσους και τον
διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying). Οι υπόλοιπες θεματικές προσεγγίσεις και
δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν κατά τον ίδιο τρόπο:

ΜΕΡΟΣ 1,
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΑΚΡΟΑΣΗ, ΑΝΟΙΧΤΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΝΕΥΜΑ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΜΕΡΟΣ 2,
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΓΚΑΡΣΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ/
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ/
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ/
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΦΥΛΟ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΖΩΗ
ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τέλος, το επόμενο σχήμα δείχνει την ομοιόμορφη διάταξη που υπάρχει στη δομή των
ενοτήτων του ΜΕΡΟΥΣ 1 και του ΜΕΡΟΥΣ 2, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση
των ίδιων ερωτήσεων ανά ενότητα, όπως για παράδειγμα στις ενότητες που περιέχουν
υποστηρικτικό υλικό:
ΜΕΡΟΣ 1

ΜΕΡΟΣ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΙ;
Εισαγωγή στο θέμα, π.χ. κριτική σκέψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΩΣ;
Τρόποι παρουσίασησ τησ θεματικήσ ενότητασ
για εκπαιδευτικούσ με προτεινόμενεσ
διδακτικέσ προσεγγίσεισ, μεθόδουσ και
στρατηγικέσ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Ασκήσεισ, άρθρα και άλλεσ προτάσεισ υλικού
ανάγνωσησ για εμβάθυνση στο θέμα
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Ιδέεσ για τη διδασκαλία κάθε θεματικήσ
ενότητασ στην τάξη σε διαφορετικά διδακτικά
αντικείμενα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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3. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
3.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«…Επιπλέον, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την προστασία των νέων που
κινδυνεύουν από τη ριζοσπαστικοποίηση. Είναι απαραίτητες/οι σύμμαχοι στην
πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης σε πρώιμα
στάδια (...). Τα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας ευάλωτων νέων καλλιεργώντας τις
επικοινωνιακές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που απαιτούνται
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εφηβείας και παρέχοντάς τους
ασφαλείς χώρους για να επιτευχθεί αυτό…»4.
Σύμφωνα με αυτό το παράθεμα, τα σχολεία καταλαμβάνουν κεντρική θέση όσον
αφορά τις γενικές ευρωπαϊκές - και παγκόσμιες - προσπάθειες κατά της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού των νέων. Πίσω από την έκθεση πολιτικής
από όπου αντλήθηκε το παράθεμα βρίσκεται το RAN, το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης
για τη Ριζοσπαστικοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο από το 2011
είναι ο κεντρικός φορέας συντονισμένων προσπαθειών των κρατών μελών της ΕΕ
για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του πολιτικά και θρησκευτικά
υποκινούμενου εξτρεμισμού και επιπλέον, του ισλαμικού, του ακροδεξιού, καθώς
και του ακροαριστερού εξτρεμισμού που έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη και στον
υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες.
Όπως επιβεβαιώνει το παράθεμα, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί ως ιδρύματα
και προσωπικό πρώτης γραμμής είναι βασικοί συντελεστές στον αγώνα κατά της
ριζοσπαστικοποίησης. Ωστόσο, το ερώτημα που εγείρεται είναι πώς θα πρέπει αυτός
ο ρόλος να οριστεί και να εκπληρωθεί στο πλαίσιο μίας συνολικής προσπάθειας. Η
απάντηση δίνεται στον τίτλο της έκθεσης, όπου το σχολείο αναφέρεται ως εργαστήριο
δημοκρατίας (βλ. παρακάτω σημείωση 4). Στην προκειμένη περίπτωση, η δημοκρατία
δεν είναι απλώς ζήτημα κυβερνητικής μορφής. Αντιθέτως, πρέπει να θεωρηθεί ως ένας
θεμελιώδης κώδικας δεοντολογίας, αξιών και συμπεριφοράς που ωθεί όλους τους
πολίτες να γνωριστούν μεταξύ τους σε κλίμα δεκτικότητας και θετικής ανταλλαγής
απόψεων, ακόμη και όταν αμφισβητούνται στάσεις και προκαλούνται διαφωνίες.
Με άλλα λόγια, το σχολείο πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισχυρό δημοκρατικό ήθος,
όπου η σχολική ηγεσία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθήτριες/ές τηρούν πιστά αξίες, όπως
Αντλήθηκε από Nordbruch, Götz and Sieckelinck, Stijn (2018): “Transforming schools into labs for
democracy. A com-panion to preventing violent radicalization through education. For RAN, Radicalisation
Awareness Network.
4
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η ισότητα, η αλληλεγγύη και η κοινότητα, ο σεβασμός της ποικιλομορφίας και των
διαφορών, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η συμπεριληπτική συμπεριφορά.
Από αυτή την άποψη, το σχολείο - και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα - αποτελούν ένα
κοινωνικό και επαγγελματικό εργαστήριο δημοκρατίας, όπου τα παιδιά και οι νέες/
οι εφοδιάζονται με τα απαραίτητα προσόντα για πολλά χρόνια μέσω της σχολικής
φοίτησης και της μετέπειτα εκπαίδευσης. Η προληπτική λειτουργία του σχολείου,
ως εργαστηρίου με δημοκρατικό ήθος, υπερβαίνει κατά πολύ τη θεσμοθετημένη
υποχρέωση να διδάξει στις/στους μαθήτριες/ές την έννοια της δημοκρατίας, τις
μορφές διακυβέρνησης, τη διαδικασία της εκλογικής πράξης κλπ. Το εργαστήριο
δημοκρατίας αφορά ακριβώς τις ευκαιρίες του σχολείου να εφαρμόσει δημοκρατικούς
τρόπους και να διαμορφώσει αντίστοιχες κοινότητες μεταξύ των μαθητριών/ών αλλά
και των εκπαιδευτικών. Με τη δύναμη του καλού παραδείγματος, το σχολείο οφείλει
να μεταδώσει θεμελιώδεις δημοκρατικές συμπεριφορές, αξίες και πρακτικές που
συνδέονται με τον σεβασμό για την ποικιλομορφία και την ισότητα, την καταπολέμηση
των διακρίσεων, τη συμπερίληψη κλπ. Η ενίσχυση των εν λόγω δημοκρατικών αξιών,
τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, εντάσσεται στην παιδαγωγική
λειτουργία και την λειτουργία κοινωνικοποίησης του σχολείου κατά παρόμοιο τρόπο
με την εκμάθηση άλλων διδακτικών αντικειμένων, όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, η
γεωγραφία, η βιολογία κλπ.
Στην ουσία, το σχολείο με το δημοκρατικό του ήθος οφείλει να συμβάλει στην ενίσχυση
της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητριών/ών, η οποία σταδιακά θα τις/τους
βοηθήσει να εξελιχθούν μελλοντικά σε ενεργές/ούς πολίτες με ενσυναίσθηση’Όσο
μικρότερη είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μαθητριών/ών εκ μέρους του
σχολείου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαλωτότητα και οι κίνδυνοι να συμμετάσχουν σε
ανατρεπτικά και αντικοινωνικά περιβάλλοντα και ομάδες. Επομένως, οι έννοιες των
παραγόντων ψυχικής ανθεκτικότητας και των παραγόντων κινδύνου συμβαδίζουν με
την έννοια της πρόληψης.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσίαση που ακολουθεί για τον προληπτικό ρόλο του σχολείου
αποτελεί τη βάση του έργου PRACTICE.

3.2 - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΥΘΟΣ Ή
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
«Ο εξτρεμισμός αναφέρεται σε άτομα και περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν
βία ή νομιμοποιούν τη χρήση βίας ως πολιτικό μέσο και μορφή δράσης. Η
ριζοσπαστικοποίηση αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία τα άτομα
σταδιακά ή αιφνιδίως εντάσσονται σε εξτρεμιστικά μορφώματα ή/και βίαιες
νομιμοποιητικές μορφές δράσης. Υπό αυτή την έννοια, η ριζοσπαστικοποίηση
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μπορεί να είναι γνωστική, συμπεριφορική ή και τα δύο…»5
Στην αρχική έρευνα του έργου PRACTICE, αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι η
πλειοψηφία των συμμετεχουσών/όντων δήλωσε ότι δεν διέθετε εμπειρία όσον αφορά
περιπτώσεις βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού των μαθητριών/ών στο
σχολείο. Γενικά, οι συμμετέχουσες/οντες δεν αναγνώρισαν τη ριζοσπαστικοποίηση
των μαθητριών/ών ως ένα υπαρκτό και ενοχλητικό πρόβλημα που απειλεί τη
σχολική κοινότητα. Βέβαια, ορισμένα σχολεία και εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι έχουν
βιώσει στο παρελθόν ανάλογες εμπειρίες. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι λίγες/οι οι
εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες που εργάζονται με νέες/ους που εύλογα μπορεί
να αναρωτηθούν αν οι διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο είναι μύθος ή
πραγματικότητα.
Παλαιότερες μελέτες στις οποίες συμμετείχαν σχολεία, εκπαιδευτικοί και
επαγγελματίες που εργάζονται με νέες/ους συμπέραναν επίσης, ότι είναι αναγκαίο
να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης για να
εφοδιαστούν τα σχολεία με τα κατάλληλα μέσα και να διεξαγάγουν αποτελεσματικό
έργο πρόληψης. Για παράδειγμα, σε μία δανική μελέτη, ένας μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που εργάζονται με νέες/ους απάντησε ότι δεν
θα μπορούσε να προσδιορίσει τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης χωρίς να
έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο ορίζεται και τοποθετείται η διαδικασία
ριζοσπαστικοποίησης σε μία κλίμακα ανάπτυξης όπου το ένα άκρο θα μπορούσε να
είναι ο βίαιος εξτρεμισμός και στην έσχατη περίπτωση η τρομοκρατία. Η ανησυχία των
επαγγελματιών ήταν κυρίως ο κίνδυνος καχυποψίας και στιγματισμού των απολύτως
νόμιμων απόψεων, εκφράσεων και κοινοτήτων των νέων. Μία άλλη ανησυχία ήταν ότι
η καχυποψία θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε ρήξη των σχέσεων εμπιστοσύνης
που τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και λοιπές/οί επαγγελματίες της πρώτης γραμμής
μόχθησαν να αναπτύξουν με τις/τους ευάλωτες/ους μαθήτριες/ές και τις/τους νέες/
ους που ήδη ένιωθαν αποκλεισμένες/οι και αποξενωμένες/οι από τις κρατούσες
νόρμες, τις αξίες και τις σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.
Ένα ακόμη εμπόδιο που εξέφρασαν πολλές/οί επαγγελματίες πρώτης γραμμής
ήταν ο φόβος της σύγχυσης του δημοκρατικού δικαιώματος να έχει ένας άνθρωπος
ριζοσπαστικές και επικριτικές απόψεις με τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης,
όπου οι νέες/οι νομιμοποιούν βίαιες μορφές δράσης και δηλώνουν έτοιμες/οι να
υπονομεύσουν τη φιλελεύθερη δημοκρατία με βίαια/μαχητικά μέσα6. Συνεπώς,
ο αγώνας κατά των ανατρεπτικών διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης δεν πρέπει
να συγχέεται με το δημοκρατικό δικαίωμα και τη νομιμότητα για την διεκδίκηση
ριζοσπαστικών πολιτικών-ιδεολογικών και θρησκευτικών απόψεων στο πλαίσιο μίας
Mhtconsult and the City of Copenhagen (2013): “Netværk til fælles læring – et inspirationskatalog til
inklusion og forebyggelse blandt ungemedarbejdere“. Τίτλος στα αγγλικά: “Network for common Learning
– an inspirational cata-logue for inclusion and prevention among youth workers”
6
Jf Nordbruch, Götz og Sieckelinck, Stijn, op.cit 2018 and mhtconsult: (2010 + 2011): “Målrettet inklusion
skaber aktivt medborgerskab”. Τίτλος στα αγγλικά: ”Targeted inclusion promotes active citizenship”. For the
City of Copenhagen.
5
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φιλελεύθερης δημοκρατίας.
Εν ολίγοις, η κατανόηση και ο ορισμός της έννοιας της ριζοσπαστικοποίησης κινείται
σε μία λεπτή ισορροπία. Από τη μία πλευρά, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τόσο
τα σχολεία, τα μέσα ενημέρωσης όσο και οι φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων
θα διατηρήσουν μία νηφάλια προσέγγιση στις εκφράσεις των νέων, ώστε να μην
δημιουργούν μύθους και περιττή καχυποψία για τις ριζοσπαστικές υποκουλτούρες
και κοινότητες των νέων. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι
επαγγελματίες δείχνουν ενδιαφέρον σε συμπεριφορές μαθητριών/ών που εγείρουν
ανησυχίες. Οι εκπαιδευτικοί και άλλες/οι επαγγελματίες που έχουν στενή και συχνή
επαφή με τις/τους μαθήτριες/ές και τις/τους νέες/ους θα πρέπει να βρίσκονται σε
ετοιμότητα να αντιδράσουν, όταν μία/ένας μαθήτρια/ής αποκλείεται σταδιακά ή
αποκλείει η/ο ίδια/ος τον εαυτό της/του από τον κύκλο των συνομηλίκων της/του,
όταν παρουσιάζει ήπιες ή έντονες ενδείξεις έλλειψης ευημερίας, έλλειψη συμμετοχής
στην κοινωνική ζωή και το περιβάλλον μάθησης του σχολείου, ύπουλα σημάδια
αποθάρρυνσης και εσωστρέφειας κλπ.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σχολείο έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να αναλάβει
δράση. Τα ερωτήματα που γεννώνται όμως σχετικά με τη δράση του σχολείου είναι
τα εξής: Πότε το σχολείο έχει αυτή την υποχρέωση; Πώς θα πρέπει να ενεργήσουν
το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί; Ποια είναι τα όρια της ευθύνης του σχολείου; Με
ποιους φορείς ή επαγγελματίες μπορεί να συνεργαστεί το σχολείο; Όλα αυτά είναι
ερωτήματα που συνδέονται στενά με το περιβάλλον του σχολείου και τον ρόλο που
διαδραματίζει στις προσπάθειες πρόληψης.

3.3 - ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;
«…Είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τα παιδιά και τους νέους πολίτες και να
τους στηρίξουμε στην αναπτυξιακή τους διαδικασία, ώστε να είναι έτοιμοι να
συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα
μίας δημοκρατικής κοινωνίας. Μία τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει
προληπτικό χαρακτήρα με την ευρεία έννοια, π.χ. η διδασκαλία της αγωγής
του πολίτη και των θρησκευτικών μπορεί να ενισχυθεί με στόχο να βοηθήσει
τις/τους μαθήτριες/ές να μάθουν για τις δημοκρατικές ευκαιρίες που θα τους
δώσουν τη δύναμη να ασκούν επιρροή στη ζωή τους και να συμμετέχουν στο
κοινωνικό γίγνεσθαι…»7.
Η ιδέα ότι τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν
Αντλήθηκε από The City of Copenhagen and an expert group (2016): “Less radicalisation through an
effective and coherent effort”. Δείτε επίσης: UN Security Council Resolution 2250 (2015), http://unoy.org/
wp-content/uploads/SCR-2250.
7
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αποφασιστικό ρόλο στην πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του
εξτρεμισμού κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια. Ένα βήμα
προόδου προς αυτή την κατεύθυνση ήταν το Σχέδιο Δράσης του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Βίαιου Εξτρεμισμο8, το οποίο τονίζει την υψηλή
σημασία της σχολικής φοίτησης και της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση της ψυχικής
ανθεκτικότητας των παιδιών και των νέων. Επιπρόσθετα, ενισχύει την ανάγκη
καθορισμού του επιπέδου πρόληψης στο οποίο μπορούν να ανταπεξέλθουν στην
πράξη τα σχολεία.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το λεγόμενο τρίγωνο της πρόληψης, το οποίο
χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για να απεικονίσει τα διάφορα επίπεδα των
προσπαθειών πρόληψης9. Το τρίγωνο διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, αλλά το κοινό
τους σημείο είναι ότι το σχήμα χωρίζεται σε τρία κύρια επίπεδα πρόληψης.
Το ανώτατο επίπεδο αφορά τις προσπάθειες της αστυνομίας και των αρχών
ασφαλείας να παρέμβουν σε υποθέσεις ατόμων που εμπλέκονται σε εξτρεμιστικούς
κύκλους και έχουν ξεκινήσει ήδη μία εγκληματική σταδιοδρομία. Τα προγράμματα
εξόδου από αυτές τις ομάδες ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να στηρίζονται στη
συμμετοχή κοινωνικών αρχών και εκπαιδευτικών φορέων, αλλά δεν επηρεάζουν τις
σχολικές μονάδες.
ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Στοχευμένεσ παρεμβάσεισ σε
άτομα που έχουν αξιολογηθεί ωσ βίαιοι
εξτρεμιστέσ μέσω ειδικών
προγραμμάτων εξόδου

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Πρόληψη τησ επιδείνωσησ των προβλημάτων
μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε άτομα ή ομάδεσ
που θεωρούνται εξτρεμιστέσ/ικέσ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Πρόληψη εμφάνισησ προβλημάτων και ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων
και ψυχικήσ ανθεκτικότητασ του γενικού πληθυσμού
και ειδικότερα των παιδιών και των νέων

Το μεσαίο επίπεδο επικεντρώνεται σε παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας που είναι
ιδιαίτερα ευάλωτα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και υπαγωγής σε εξτρεμιστικά ή άλλα εγκληματικά
Plan of Action to Prevent Violent Extremism (2014). Report of the Secretary-General (A/70/674): http://
www. un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
9
Jf The City of Copenhagen, op.cit 2016.
8
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περιβάλλοντα, όπως οι συμμορίες. Η προσπάθεια πρόληψης σε αυτό το επίπεδο
αποσκοπεί στο να αποκόψει τις/τους νέες/ους από αυτά τα περιβάλλοντα και να
σταματήσει τη ριζοσπαστικοποίηση τους εν τη γενέσει.
Το χαμηλότερο επίπεδο είναι ο τομέας όπου όλα τα παιδιά και οι νέες/οι πρέπει –
και δικαιούνται – να ευδοκιμούν και να αναπτύσσουν τις προσωπικές, κοινωνικές,
σχεσιακές, επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητές τους, ούτως ώστε να μάθουν
να σκέφτονται με κριτικό πνεύμα και να συμμετέχουν σε θετικές κοινότητες που
αγωνίζονται για το κοινό καλό. Αυτό είναι το επίπεδο στο oπoío το σχολείο συμμετέχει
ως ενεργός παράγοντας στο έργο της πρόληψης.

3.4 - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι το σχολείο έχει μεγάλη συνυπευθυνότητα στο να
διασφαλίσει ότι τα παιδιά και οι νέες/οι θα προοδεύσουν ικανοποιητικά και θα
αναπτύξουν υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα, ώστε να μην κριθεί απαραίτητο να
αναληφθεί δράση στο ενδιάμεσο επίπεδο στο οποίο τα ολοκληρωμένα κοινωνικά
μέτρα συχνά πρέπει να συμπληρωθούν με μέτρα ασφαλείας.
Τα σχολεία δεν εντοπίζουν πάντοτε έγκαιρα την έλλειψη ευημερίας, η οποία ενδέχεται
να βρίσκεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο που η/ο μαθήτρια/ής να αποζητά την αναγνώριση
και την αίσθηση της κοινότητας σε ριζοσπαστικά και εγκληματικά περιβάλλοντα. Οι
ειδικοί γενικά διαφωνούν για το αν είναι δυνατό να εντοπιστούν ενδείξεις βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κατευθυντήριες οδηγίες
για τα σχολεία και τις/τους εκπαιδευτικούς, όταν ανησυχούν για μία/έναν μαθήτρια/ή.
Ωστόσο, καλό θα ήταν να αναφερθούν ορισμένες γενικές ενδείξεις που θα πρέπει
πάντα να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο μία/ένας ευάλωτη/ος μαθήτρια/ής να περιφρονήσει το σχολείο και να
στραφεί προς μία βαθύτερη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης:
•
•
•
•
•
•
•

Ενδείξεις ετοιμότητας για βία, συμπεριλαμβανομένων βίαιων συγκρούσεων
με άλλες/ους μαθήτριες/ές·
Ενδιαφέρον για συγκρούσεις με αλλοδαπά άτομα και επιθυμία για
συμμετοχή σε ακραίες ομάδες μέσω ειδικής εκπαίδευσης·
Διακίνηση ιδεών και δραστηριότητα σε ιστοσελίδες και λοιπά μέσα με
εξτρεμιστικό και βίαιο περιεχόμενο·
Απειλές και παρενόχληση εναντίον άλλων μαθητριών/ών και ομάδων·
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται από ρητορική μίσους και
νομιμοποίηση της βίας·
Περιφρονητική και μισαλλόδοξη στάση απέναντι σε άλλες ομάδες,
ενδεχομένως σε συνδυασμό με ηθικολογική συμπεριφορά·
Αυξανόμενη χρήση εξωτερικών και ολοκληρωτικών συμβόλων, πιθανότατα
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•

σε συνδυασμό με ανάλογη ενδυμασία·
Μεγαλύτερη απομόνωση από την οικογένεια και τις/τους παλιές/ούς φίλες/
ους προς όφελος νέων κοινοτήτων.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τέτοιες ενδείξεις δεν μπορούν αυτές
καθεαυτές να καθορίσουν αν μία/ένας μαθήτρια/ής εισέρχεται σε μία διαδικασία
πολιτικής/ιδεολογικής/θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης. Ωστόσο, ως σχολείο και
ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα που
θα σας δώσει πρόσβαση σε μία στενότερη συζήτηση με την/τον εν λόγω μαθήτρια/ή.
Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί η ανάγκη για διατομεακή και διεπιστημονική
συνεργασία με άλλους κρατικούς και τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, όπως
κοινωνικές/ούς λειτουργούς, ψυχολόγους, οικογενειακούς/ές συμβούλους, αλλά και,
σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με την αστυνομία10.

3.5 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –
ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι έννοιες των παραγόντων κινδύνου και των παραγόντων ψυχικής ανθεκτικότητας
είχαν εξέχουσα θέση στη γενική έρευνα και συζήτηση σχετικά με τα αίτια της έλξης
των νέων προς βίαια εξτρεμιστικά περιβάλλοντα. Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι
είναι υπερβολικά περίπλοκο να προσδιοριστούν συγκεκριμένοι αιτιώδεις παράγοντες
πίσω από τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης, είναι σημαντικό, καθώς και αναγκαίο,
να επικεντρωθούμε στους παράγοντες κινδύνου και ανθεκτικότητας σε επίπεδο
γενικής πρόληψης όπου τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λειτουργήσουν
πολλαπλασιαστικά. Στον πίνακα της επόμενης σελίδας περιγράφονται διάφορες
εκφράσεις παραγόντων κινδύνου και ψυχικής ανθεκτικότητας. Ο εν λόγω κατάλογος
παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τις συνθήκες που είτε αυξάνουν είτε μειώνουν
την ευαλωτότητα των παιδιών και των νέων σε διάφορα κοινωνικοοικονομικά και
κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα11. Πολλές από αυτές τις συνθήκες θα είναι
ήδη γνωστές στο σχολείο μέσα από τη συνεργασία με τους γονείς, τις έρευνες
των κοινωνικών αρχών και τη συμπεριφορά της/του εκάστοτε μαθήτριας/ή κλπ.
Βέβαια, ορισμένες από αυτές τις συνθήκες θα συγκαλύπτονται περισσότερο. Γι’
αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του έργου πρόληψης
του σχολείου είναι να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η ευαισθητοποίηση όλων
ανεξαιρέτως των μαθητριών/ών. Στη βιβλιογραφία για τη ριζοσπαστικοποίηση και τον
εξτρεμισμό, οι έννοιες των παραγόντων απώθησης και έλξης συχνά εμφανίζονται
ως εκφράσεις των μηχανισμών που ωθούν τις/τους νέες/ους σε εξτρεμιστικά
Για παράδειγμα, το δανικό σύστημα SSP (Schools, Social authorities and Police), το οποίο αποτελεί μία
θεσμική και σταθερή νομική συνεργασία ανάμεσα σε τοπικά Σχολεία, Κοινωνικές Αρχές και την Αστυνομία
σε όλη τη χώρα.
11
Thomsen, Margit Helle (2020): ”Fra frafald til fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Et udviklings- og forskningsprojekt til tilvejebringelse af nye fastholdelsesmetoder over for udsatte elever”. Τίτλος στα αγγλικά:
“From dropout to reten-tion in vocational education. A development and research project to provision of
new retention methodologies to-wards vulnerable students”.
10
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περιβάλλοντα ή αντιθέτως τις/τους συγκρατούν ακόμη και αν ενδεχομένως τις/
τους ελκύουν. Οι παράγοντες κινδύνου και οι παράγοντες ανθεκτικότητας μπορούν
κατά κάποιον τρόπο να εξισωθούν με τους παράγοντες απώθησης και έλξης, διότι η
ιδιαίτερη ευαλωτότητα ή ανθεκτικότητα μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο
για την/τον εκάστοτε μαθήτρια/ή. Ως εκ τούτου, το σχολείο έχει, μεταξύ άλλων,
μία βασική λειτουργία να επιτελέσει: να παρακολουθεί την εξέλιξη των ατομικών
κινδύνων και των συνθηκών ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητριών/ών, ούτως ώστε
να γίνονται ορατές τυχόν αλλαγές προς μία επικίνδυνη κατεύθυνση.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρτια αναπτυγμένες γνωστικές και
συναισθηματικές ικανότητες

ΑΤΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Δύσκολη ιδιοσυγκρασία και
εξωστρεφής συμπεριφορά

Ισορροπημένη ιδιοσυγκρασία

Γνωστικές και μαθησιακές
δυσκολίες και προβλήματα

Αυτοεκτίμηση και θετική
αυτοαντίληψη

Ανεπαρκείς κοινωνικές
ικανότητες

Ενσυναίσθηση και ικανότητα
ανταλλαγής απόψεων με άλλους
ανθρώπους

Έλλειψη αυτοεκτίμησης και
αρνητική αυτοαντίληψη

Κοινωνικές ικανότητες
Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και
ανταλλαγή πόρων

Ανεπαρκείς γονεϊκές ικανότητες, ελλιπής
ανατροφή και κοινωνικοποίηση,
οικογενειακές συγκρούσεις

Θετικές συναισθηματικές σχέσεις με
γονείς, λοιπά σημαντικά άτομα και
φροντιστές

Προβλήματα επικοινωνίας και ασφάλειας
με σημαντικά πρόσωπα και φροντιστές

Υποστήριξη, ενσυναίσθηση, φροντίδα
και προσοχή στην εφηβεία, στην
ανατροφή, στην κοινωνικοποίηση και
στις στενές σχέσεις

Κακοποίηση και παραμέληση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Εγκληματικότητα, βία και κακοποίηση
στην οικογένεια, στις ερωτικές/φιλικές
σχέσεις και στην κοινότητα
Χαμηλό οικονομικό, πολιτιστικό και
κοινωνικό κεφάλαιο στην οικογένεια και
την κοινότητα
Προσχώρηση σε εγκληματικά,
αντικοινωνικά περιβάλλοντα
νομιμοποίησης της βίας και
ριζοσπαστικές συλλογικότητες
Ανεπαρκής σχολική φοίτηση, εκπαίδευση
και εργασία

Εσωτερικευμένες αξίες, κανόνες και
ηθικά πρότυπα κοινωνικής
συμπεριφοράς
Ένταξη σε κοινότητες και ομάδες
υποστήριξης, εκτίμησης και
ενσυναίσθησης
Θετικές εμπειρίες από το σχολείο και
την εκπαίδευση
Θετικές οικονομικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές εμπειρίες
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3.6 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Αστυνομίας της Δανίας (ΡΕΤ) εξυπηρετεί μεγάλο
αριθμό ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της διϋπηρεσιακής συνεργασίας ”The
@lliance”, με στόχο να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την πρόληψη του
ριζοσπαστισμού και του εξτρεμισμού των νέων μέσω της ενίσχυσης της ψυχικής
τους ανθεκτικότητας. Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει μία ποικιλόμορφη
ομάδα οργανισμών καθένας από τους οποίους συμβάλλει με την ειδική του
εμπειρογνωσία στις κοινές προσπάθειες πρόληψης. Ενδεικτικά, σε αυτό το
σχήμα συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας, η Ένωση Διευθυντών Σχολείων,
το Εθνικό Κέντρο για την Πρόληψη του Εξτρεμισμού, το Συμβούλιο Μέσων
Ενημέρωσης για Παιδιά και Νέους και πολλοί άλλοι φορείς που ασχολούνται
με την ευημερία των παιδιών και των νέων.
Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη συνεργασία
είναι η δημοσίευση του διαδικτυακού περιοδικού «Οι Άγριοι Τρόποι του
Διαδικτύου – ψευδείς ειδήσεις, χειραγώγηση και προπαγάνδα στο Διαδίκτυο».
Το περιοδικό απευθύνεται σε σχολεία και εκπαιδευτικούς με ένα ευρύ φάσμα
άρθρων και διδακτικών ερωτήσεων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και τον ρόλο που
διαδραματίζουν στις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης κλπ.
Όπως αναφέρεται στην αναφορά ‘Students as Suspects? The challenges
of developing counterradicalisation policies in education in the Council of
Europe member states’ του Συμβουλίου της Ευρώπης (2017), οι διαθέσιμες
πληροφορίες σχετικά με πολιτικές καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης
στην Ελλάδα είναι λιγοστές. Ωστόσο, κατά τα έτη 2018-2020 πραγματοποιήθηκε
από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η
Δράση «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και
Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»12. Στόχος της
Δράσης ήταν η διερεύνηση των αναγκών των Φορέων Επιβολής του Νόμου
για την έγκαιρη αναγνώριση και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που
μπορεί να οδηγήσει στο βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, η ενίσχυση της
συνεργασίας των προαναφερθέντων φορέων, καθώς και η επιμόρφωση του
σχετικού προσωπικού. Στόχος της Δράσης ήταν η διερεύνηση των αναγκών των
Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και καταπολέμηση
της ριζοσπαστικοποίησης που μπορεί να οδηγήσει στο βίαιο εξτρεμισμό
και την τρομοκρατία, η ενίσχυση της συνεργασίας των προαναφερθέντων
http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/650-ylopoiisi-tis-drasis-me-titlo-enisxysi-ton-foreon-epivolis-tou-nomou-gia-tin-anagnorisi-kai-katapolemisi-tis-rizospastikopoiisis-kai-tou-ekstremismoy
12
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φορέων, καθώς και η επιμόρφωση του σχετικού προσωπικού. Παράλληλα,
η συγκεκριμένη Δράση είχε στόχο τη δημιουργία δεικτών αναγνώρισης
της πιθανής ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιες συμπεριφορές,
την μείωση του κινδύνου και την πρόληψη της βίαιης κλιμάκωσης της
ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην
τρομοκρατία, καθώς και την ενίσχυση της ετοιμότητας του προσωπικού των
προαναφερθέντων φορέων για τη διαχείριση περιστατικών κρίσης. Στο πλαίσιο
της Δράσης αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα τρισδιάστατο εκπαιδευτικό
παιχνίδι και δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια που περιλαμβάνουν τους δείκτες
αναγνώρισης της ριζοσπαστικοποίησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 10
εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό Φορέων Επιβολής του Νόμου,
στα οποία συμμετείχαν πάνω από 350 σχετικοί ενδιαφερόμενοι. Ο συνολικός
αριθμός ατόμων που ενεπλάκησαν στο έργο έφτασε τα 1.200 άτομα13.

Το σχετικό υλικό και τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://
radicalisaction.gr/
13
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4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
4.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Στη δημοκρατική ανάπτυξη παιδιών και νέων, η κριτική σκέψη αποτελεί
σημαντικό δομικό στοιχείο που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε δημοκρατικό
διάλογο και να οξύνουν την ικανότητά τους να κρίνουν, να αναλύουν και να
αναστοχάζονται ως προς όλες τις μορφές επικοινωνίας.»14
Η κριτική σκέψη τα τελευταία χρόνια αποτελεί λέξη-κλειδί στη γενική συζήτηση για
τη διδασκαλία της δημοκρατίας και των διαδικασιών δημοκρατικής μάθησης των
μαθητριών/ών. Παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη ως ένα είδος
mantra για την ικανότητα κριτικής ανάλυσης και αναστοχασμού απέναντι σε στάσεις
και εκφράσεις απόψεων τόσο σε δημόσια fora, ιδιωτικά περιβάλλοντα και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Η συνήθης αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί ακριβώς μία τέτοια
σφαίρα για την ανταλλαγή απόψεων και την επεξεργασία στάσεων. Όπως αναφέρεται
στο παραπάνω παράθεμα, η κριτική σκέψη συνιστά έναν σημαντικό μαθησιακό στόχο
και οι μαθήτριες/ές εξασκούνται στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για να μπορούν
να στηρίζουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου.
Εν προκειμένω, η κριτική σκέψη ως διδακτικό αντικείμενο κατέχει κεντρική θέση
στο έργο PRACTICE και στο Πρόγραμμα Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης. Η
βασική προσέγγιση του έργου έγκειται στο ότι η κριτική σκέψη μπορεί να βοηθήσει
στην πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης από την άποψη ότι η ικανότητα
κριτικής ανάλυσης και αναγνώρισης της πολιτικής-ιδεολογικής προπαγάνδας βίαιης
εξτρεμιστικής φύσης θα ενισχύσει την επιφυλακτικότητα, τον σκεπτικισμό και την
άμεση αποστασιοποίηση των νέων από τέτοια κινήματα.

4.2 - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;
Στις μέρες μας, υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία η οποία ορίζει μέσα από διάφορες
οπτικές γωνίες την έννοια της κριτικής σκέψης τόσο σε παιδαγωγικό-διδακτικό
επίπεδο όσο και σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η κριτική σκέψη δεν είναι ένας
νέος τομέας, απλώς τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κερδίζει και πάλι εδάφος
στον παιδαγωγικό διάλογο μέσω διαφορετικών αντιλήψεων, όπως η κοινωνιοδομική,
η τεχνολογική και η παγκόσμια προσέγγιση:
Αντλήθηκε από τον δικτυακό τόπο ”Democracy in development”, δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο
Παιδείας της Δανίας, 2020.
14
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΔΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ:
• Κοινωνικο-οικονομικές, κοινωνικο-γεωγραφικές και κοινωνικο-πολιτισμικές
διεργασίες αλλαγής της κοινωνίας·
• Η κοινωνία και το σχολείο χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη ποικιλομορφία
και διαφοροποίηση στην κοινωνικοπολιτισμική εμπειρία, τις αξίες, τα
μοντέλα αναγνώρισης και τις αντιλήψεις για το τι είναι αποδεκτό και τι είναι
αμφιλεγόμενο.
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ:
•

Ψηφιακή πρόσβαση στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης,
βομβαρδισμός πληροφοριών και επικοινωνία υψηλής ταχύτητας.

Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ:
•
•
•

Η μεταπραγματική εποχή και τα κύματα της θεωρίας συνωμοσίας·
Βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και εξτρεμισμός ως εικόνα πολιτισμικής απειλής·
Ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της δημοκρατίας, της ιδιότητας του πολίτη και
συναφών εννοιών, όπως ο δημοκρατικός διάλογος και η κριτική σκέψη τόσο
στην κοινωνία όσο και στο σχολείο.

4.3 - Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ
«Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται με λογική και
σαφήνεια κατανοώντας τη λογική σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των ιδεών.
Αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων και προβληματισμών από την
εποχή των πρώτων Ελλήνων φιλοσόφων, όπως ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης,
και εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης στη σύγχρονη εποχή, π.χ. η
ικανότητα να αναγνωρίζουμε ψευδείς ειδήσεις…»15
Ως παιδαγωγικός-διδακτικός κλάδος, η κριτική σκέψη είχε διάφορα κέντρα βάρους
στο πέρασμα του χρόνου. Το παραπάνω παράθεμα αναφέρεται στην αρχαιοελληνική
προέλευση, από την οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα τη σωκρατική-φιλοσοφική
θεωρία της επιχειρηματολογίας, η οποία εξετάζεται λεπτομερέστερα στο Πρόγραμμα
Πρόληψης του έργου PRACTICE. Ωστόσο, η διδασκαλία της κριτικής παιδαγωγικής που
έχει ως προσανατολισμό το πρόβλημα – και την οποία θα γνωρίζουν ήδη πολλές/οί
εκπαιδευτικοί σε όλη την Ευρώπη – αποτελεί επίσης μία παράδοση κριτικής σκέψης,
η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της σκέψης απευθείας με τη δράση και
συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα. Στις μέρες μας, η κριτική σκέψη σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες συνδέεται πρωτίστως με τη διδασκαλία και την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των μαθητριών/ών για δημοκρατικό διάλογο και κριτική ανάλυση.
15

Αντλήθηκε από τον δικτυακό τόπο: SkillsYouNeed.
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Τα τελευταία χρόνια, η κριτική σκέψη ως παιδαγωγικός-διδακτικός κλάδος
αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο με την έννοια της κριτικής σκέψης απέναντι
σε νόρμες (norm-critical thinking). Με άλλα λόγια, στοχεύει στην άσκηση κριτικής σε
κοινωνικούς κανόνες και δομές που αποτελούν θεμελιώδεις εκφράσεις της νοοτροπίας
της πλειονότητας της κοινωνίας και του δικαιώματος της εν λόγω πλειονότητας να
ορίζει τι είναι φυσιολογικό και τι αποκλίνον. Στην πράξη, συνήθως αφορούν έμφυλες
και σεξουαλικές νόρμες, καθώς και απόψεις για εθνοτικές-πολιτιστικές μειονότητες,
οι οποίες στο σχολείο και κατά τη διδασκαλία μπορεί να έχουν χαρακτήρα καταπίεσης
και αποκλεισμού ορισμένων μαθητριών/ών – αλλά και εκπαιδευτικών. Μελέτες
έχουν δείξει, μεταξύ άλλων, ότι οι αρνητικές προκαταλήψεις στο σχολείο σχετικά
με τα αγόρια που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες τα εξωθούν συχνά στο να
εγκαταλείψουν το σχολείο και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρνητικές νόρμες
που τους αποδίδουν:
«Το γεγονός ότι οι δηλώσεις θεωρούνται μεροληπτικές φαίνεται δικαιολογημένο
δεδομένου ότι αναφέρουν την κατηγορία ή τον τόπο προέλευσης των παιδιών,
με γενικευμένα, υποδεέστερα και υποτιμητικά χαρακτηριστικά σαν να είναι
άνθρωποι ή τόποι με αρνητικά χαρακτηριστικά. Άλλες φορές ερμηνεύουν
τη συμπεριφορά των παιδιών σε μία δεδομένη κατάσταση σε σχέση με την
εθνοτική ή μία πιο γενική φυλετική κατηγορία που δεν συνδέονται όμως με
την ίδια τη συμπεριφορά. Με αυτό τον τρόπο, τα αγόρια βιώνουν την εμπειρία
του να μην αντιμετωπίζονται ως παιδιά, αλλά ως εκπρόσωποι μίας κατηγορίας
ανθρώπων με μικρότερη αξία...»16
Συνοψίζοντας, η πλέον πρόσφατη κριτική προσέγγιση των κοινωνικών κανόνων
συνέβαλε στο να τεθεί η ίδια η έννοια των εκπαιδευτικών ιδεωδών στην ημερήσια
διάταξη και στο να συνδεθεί η κριτική σκέψη με αυτό που προηγουμένως αναφέραμε
ως ήθος του σχολείου, δηλαδή τις θεμελιώδεις αξίες του σχολείου, όπως η ισότητα, η
ανεκτικότητα, η κοινότητα και ο σεβασμός της ποικιλομρφίας. Από αυτή την άποψη,
η κριτική σκέψη καθίσταται μία διδακτική μεθοδολογία για την προώθηση του
ουσιαστικού στόχου του σχολείου να παρέχει στις/στους μαθήτριες/ές δημοκρατική
και ηθική εκπαίδευση που θα ενισχύει το κριτικό τους πνεύμα, την ευαισθησία και την
ικανότητά τους να γίνουν ενεργοί πολίτες, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα17:

Citeret fra Gilliam, Laura (2017): “Minoritetsdanske drenge I skolen. Modvilje og diskrimination”. Τίτλος
στα αγγλικά: ”Minority-Danish boys in school. Reluctance and discrimination”.
17
Mhtconsult (2021): “PRACTICE WEBINAR: how will school be for everyone?”
16
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ/ΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΝΟΡΜΕΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ

Το σχολείο οφείλει να ενισχύσει τισ/τουσ
μαθήτριεσ/έσ στα εξήσ:

Αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων προσεγγίσεων και
μεθοδολογιών για την κριτική σκέψη, ξεκινώντασ από
τουσ συνολικούσ εκπαιδευτικούσ-παιδαγωγικούσ
στόχουσ:

Ενδυνάμωση και ακεραιότητα
Συνειδητοποίηση των νορμών και τησ κοινότητασ
Σεβασμόσ τησ ποικιλομορφίασ
Κατανόηση τησ ισότητασ
Ενεργόσ συμμετοχή του πολίτη για το κοινό καλό
κτλ.

Κριτική ανάλυση
Προσανατολισμόσ στα προβλήματα και τουσ πόρουσ
Κοινοτική εκπαίδευση
Διαπολιτισμική κατανόηση
Διάκριση μεταξύ δομών και νορμών
κτλ.

4.4 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει ότι είναι αναγκαία η επαγγελματική πρακτική
των εκπαιδευτικών και λοιπών επαγγελματιών προκειμένου να είναι σε θέση να
χειριστούν αποτελεσματικά συζητήσεις στην τάξη που θίγουν θέματα που θεωρούνται
ευαίσθητα και ενδεχομένως ταμπού για μερικές/ούς ή πολλές/ούς μαθήτριες/ές.
Για παράδειγμα, τα θρησκευτικά ζητήματα συχνά αναφέρονται ως ένα ευαίσθητο
θέμα, καθώς τα σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη
εθνοτική-πολιτισμική και θρησκευτική ποικιλομορφία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα
ευαίσθητο θέμα συζήτησης κατά τη διδασκαλία μπορεί να οδηγήσει σε αμφιλεγόμενες
απόψεις που δεν απέχουν πολύ από τη ρητορική μίσους, όπως δηλώσεις
μεροληπτικού ή ακόμα και ρατσιστικού χαρακτήρα. Πολλές/οί εκπαιδευτικοί έχουν
πιθανότατα βιώσει τη δυσκολία να καθοδηγήσουν συζητήσεις που βρίσκονται στο
μεταίχμιο μεταξύ ευαίσθητων θεμάτων και αμφιλεγόμενων απόψεων 18. Η κατάσταση
αυτή καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί αφενός να
ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με με τη διαχείριση αμφιλεγόμενων ζητημάτων στην
τάξη και αφετέρου να αλληλοβοηθιούνται στον καθορισμό σχετικών κατευθυντήριων
οδηγιών στις οποίες θα μπορεί να στηριχτεί κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού.

Πρβλ. blandt andet Leeman, Yvonne og Wardekker, Willem (2013): ” The Contested Professionalism of
Teachers Meet-ing Radicalising Youth in Their Classrooms” and mhtconsult, op.cit. 2010.
18
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4.5 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΜΑΘΗΣΗΣ: ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ;
Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να κάνει τις/τους μαθήτριες/ές να αναστοχαστούν
κριτικά σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης με απώτερο
σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά τους για κριτική ανάλυση εξετάζοντας ειδήσεις από
διάφορες οπτικές γωνίες:
1.

2.
3.

4.

5.

Πριν την έναρξη της άσκησης, η/ο εκπαιδευτικός συλλέγει μερικούς τίτλους
πρωτοσέλιδων από εφημερίδες, περιοδικά και άλλα μέσα ενημέρωσης που
διαφέρουν το ένα από το άλλο στη χρήση του λεξιλογίου και στο ύφος.
Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει 10 διαφορετικούς τίτλους και να τους
αντιγράψει σε μία σελίδα για κάθε μαθήτρια/ή.
Οι μαθήτριες/ές σχηματίζουν μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων.
Στη συνέχεια, κάθε μαθήτρια/ής χωριστά σημειώνει τους τίτλους στους
οποίους θα έδινε μεγαλύτερη προτεραιότητα κατά την ανάγνωση, με βάση
την εξής μέθοδο: ο πιο σημαντικός τίτλος παίρνει 5 βαθμούς, ο δεύτερος πιο
σημαντικός παίρνει 4 βαθμούς, ο τρίτος πιο σημαντικός παίρνει 3 βαθμούς
κλπ. Έτσι, ορισμένοι τίτλοι θα συγκεντρώσουν μηδενική βαθμολογία.
Σε επίπεδο ομάδας, οι μαθήτριες/ές συζητούν τις προτεραιότητές τους και
καθεμία/ένας καλείται να επιχειρηματολογήσει και να αιτιολογήσει τις
προτεραιότητές της/του εξηγώντας τα κίνητρα πίσω από τις επιλογές της/
του.
Τέλος, οι μαθήτριες/ές συγκεντρώνονται στην ολομέλεια και η/ο
εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες να πουν τι χαρακτηρίζει τους τίτλους που
έλαβαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Η άσκηση κριτικής; Ο εντυπωσιασμός;
Μήπως οι μυστηριώδεις τίτλοι προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον
των αναγνωστριών/ών;

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 19
Αυτή η δραστηριότητα παρουσιάζει με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
ενισχύσουν την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση των μαθητριών/ών τους να τολμούν
να διαφωνούν και να λένε «όχι» σε συμπεριφορές που δεν εγκρίνουν. Αναφέρεται
ιδιαίτερα σε συμπεριφορές που υποκινούν τη μισαλλοδοξία ή εισάγουν κατάφωρες
διακρίσεις από τις οποίες το σχολείο οφείλει να αποστασιοποιείται επισήμως, όπως
για παράδειγμα προκατειλημμένες συμπεριφορές κατά της ομοφυλοφιλίας.
Cf The Danish Ministry for Children and Education (2020): “Democratic education in primary schools and
leisure ac-tivities. Inspiration to the prevention work”.
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Στόχος είναι μέσω της εκπαίδευσης στις ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ να βιώσουν οι
μαθήτριες/ές ότι οι ισχυρές κοινότητες νέων εντός ή εκτός του σχολείου μπορούν
να συμβιβάσουν τη διαφωνία σε πολλά και διάφορα ζητήματα αν η κοινότητα είναι
παράλληλα σε θέση να αναστοχαστεί κριτικά και να απορρίψει τις απόψεις που
εισάγουν διακρίσεις και παραβιάζουν το δημοκρατικό πλαίσιο και τον χαρακτήρα
ισοτιμίας της κοινότητας:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Η/Ο εκπαιδευτικός και οι μαθήτριες/ές της τάξης παραθέτουν από κοινού
μια σειρά εννοιών και λέξεων-κλειδιών στον πίνακα. Θα πρέπει να είναι
λέξεις που να μπορούν να οδηγήσουν σε συζητήσεις και διαφωνίες.
Οι μαθήτριες/ές χωρίζονται σε δύο ομάδες (ή περισσότερες ανάλογα με τον
αριθμό των μαθητριών/ών στην τάξη).
Κάθε ομάδα καλείται να υιοθετήσει μία συγκεκριμένη στάση απέναντι στην
πρώτη έννοια ή λέξη-κλειδί, π.χ. ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Οι στάσεις των ομάδων θα
πρέπει να είναι αντίθετες.
Οι ομάδες χωρίζονται και εργάζονται για να βρουν πληροφορίες και απόψεις
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως άρθρα κλπ., σχετικά με τη λέξηκλειδί που τους δόθηκε. Κάθε ομάδα προβάλλει επιχειρήματα υπέρ της
θέσεως που πρόκειται να υπερασπιστεί και να τοποθετηθεί κατά των
επιχειρημάτων των άλλων ομάδων.
Ύστερα, οι ομάδες συναντιούνται για έναν «θεατρικό διαγωνισμό», όπου
πρέπει να προσπαθήσουν να αντικρούσουν τις θέσεις των άλλων ομάδων
και να πείσουν η μία την άλλη να αλλάξουν θέση.
Μετά τον «θεατρικό διαγωνισμό», οι μαθήτριες/ές συνεχίζουν να συζητούν
και να αναστοχάζονται κριτικά σχετικά με τις στάσεις που υιοθέτησαν στο
παιχνίδι και τις προσωπικές τους σκέψεις επί του θέματος.
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5. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
5.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Η διαδικτυακή ζωή των νέων διαρκώς εξελίσσεται. Νέες τάσεις εμφανίζονται
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες αλλάζουν με ρυθμό
που μπορεί να δυσκολέψει την επιστήμη να κατανοήσει και να περιγράψει
τα φαινόμενα και τις διαδικασίες προτού προκύψουν νέα φαινόμενα. Η
διαδικτυακή ζωή των νέων σήμερα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με 10-15
χρόνια πριν. Πρώτον, οι νέες/οι είναι περισσότερες ώρες «συνδεδεμένες/οι»
και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής τους ζωής πραγματοποιείται διαδικτυακά
μέσω καθημερινών ρουτίνων, όπως το να ελέγχουν συστηματικά συγκεκριμένες
πλατφόρμες. Οι επαφές και οι στενές φιλίες προκύπτουν ως κάτι φυσικό στο
Διαδίκτυο, δίχως οι νέες/οι να συναντώνται στην πραγματική τους ζωή…»20.
Στις μέρες μας, είναι γνωστό ότι σε λίγα μόλις χρόνια, το Διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα νέο είδος πραγματικότητας,
μία εικονική πραγματικότητα. Για πολλά παιδιά και νέες/ους, είναι μία πραγματικότητα
που σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκεται κοντά στο να υπερκεράσει την αληθινή
πραγματικότητα σαν να επρόκειτο για παράλληλα σύμπαντα. Ο εικονικός κόσμος
δίνει στις/στους νέες/ους πρόσβαση σε μία κοινωνική αλληλεπίδραση που για
ορισμένες/ους από αυτές/ούς μπορεί να φαίνεται σαν μία καλή - και ίσως καλύτερη
- εναλλακτική λύση στον πραγματικό κόσμο. Για άλλες/ους νέες/ους, μπορεί να είναι
από τη μία πλευρά, ακόμη και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των εγκωμιαστικών και
επιβεβαιωτικών εικονικών κοινοτήτων και από την άλλη πλευρά, ένα καταφύγιο από
την έλλειψη κοινωνικών επαφών, τις περιθωριοποιημένες απόψεις και τη μοναξιά
στην πραγματική καθημερινή ζωή. Τέτοιες αναπτυξιακές διαδικασίες μπορούν να
οδηγήσουν ευάλωτα άτομα νεαρής ηλικίας στους κόλπους εξτρεμιστικών ομάδων και
ατόμων που εργάζονται μυστικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες του Διαδικτύου ή πιο
ανοιχτά διαδίδοντας εύκολα προσβάσιμα βίντεο με παραπλανητικό και συνωμοτικό
περιεχόμενο21.
Σύμφωνα με ορισμένες/οι ερευνήτριες/ές που ασχολούνται με τον εξτρεμισμό και την
τρομοκρατία, το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως ένα forum
Αντλήθηκε από Petersen, Kit Stender and Peters, Rikke Louise Alberg (2020): ”Kortlægning af viden om
forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge”. Τίτλος στα αγλικά: “Mapping knowledge about
prevention of extremism online among children and youth”. For the Danish National Centre for Prevention
of Extremism.
21
Πρβλ. Petersen and Peters, op.cit. 2020.
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για την «εκπαίδευση τζιχαντιστών»22. Τα διδακτικά εγχειρίδια και τα βίντεο επίδειξης
κοινοποιούνται διαδικτυακά σε τέτοιο βαθμό και σε μία γλώσσα (αγγλικά) που
αυξάνει την προσβασιμότητα και, κατά συνέπεια, τις ευκαιρίες να σχηματιστεί ένας
προριζοσπαστικός, δεκτικός κύκλος αποδεκτών που περιλαμβάνει παιδιά και νέες/ους.
Όπως υποστηρίζουν μερικές/οί από αυτές/ούς τις/τους ερευνήτριες/ές, η προσωπική
και διαδραστική επαφή στην οποία παρέχει πρόσβαση το Διαδίκτυο, μπορεί να
συμβάλει στην ενίσχυση της αφοσίωσης και της αίσθησης του ανήκειν των νέων σε
εξτρεμιστικές ομάδες που προβάλλουν απόψεις με περιεχόμενο που δήθεν προάγει
την κοινωνία και την κοινότητα. Η έννοια της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης
υποδεικνύει ότι πρόκειται για μία διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης που διέρχεται
από διάφορα στάδια ξεκινώντας από την προσέλκυση της αρχικής προσοχής,
προχωρώντας στην πρόκληση έντονου ενδιαφέροντος και καταλήγοντας στην
αποδοχή και την ανάληψη δράσης23.
Το Πρόγραμμα Πρόληψης PRACTICE φιλοδοξεί να δράσει ενάντια στις ψηφιακές
διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης μέσω παιδαγωγικού διδακτικού υλικού για
σχολεία και εκπαιδευτικούς. Παρέχει μία ολοκληρωμένη εισαγωγή στις έννοιες και
τις λειτουργικές μορφές της ψηφιακής ριζοσπαστικοποίησης. Επιπλέον, περιγράφει
τις ψηφιακές ικανότητες που μπορούν να βοηθήσουν τις/τους εκπαιδευτικούς, τις/
τους μαθήτριες/ές και τους γονείς να αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα την ψηφιακή
ροή των πληροφοριών, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργεί ως εργαλείο
ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης εξτρεμιστικών κύκλων. Τέλος, προτείνει ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διδασκαλίας/μάθησης για την ενίσχυση της ικανότητας
των μαθητριών/ών να αναλύουν κριτικά ψηφιακά φαινόμενα με βίαιο-εξτρεμιστικό
περιεχόμενο.

5.2 - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στη σύγχρονη εποχή, τα παιδιά και οι νέες/οι διατρέχουν κίνδυνο να έρθουν σε επαφή
με εξτρεμιστικές ιδεολογίες και εκφράσεις, όταν παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια,
όταν γράφουν σχολικές εργασίες χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο κλπ. Οι μαθήτριες/
ές μπορεί ακούσια να βρεθούν αντιμέτωπες/οι με ρητορική μίσους προς ορισμένες
κοινωνικές ομάδες ή δήθεν αστεία που έχουν κακόβουλο σκοπό, όταν χρησιμοποιούν
μία κατά τα άλλα αθώα πλατφόρμα παιχνιδιών. Εκτός από αυτό, μερικές/οί
μαθήτριες/ές επιδιώκουν οι ίδιες/οι να επικοινωνήσουν με τη βοήθεια των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και να εξοικειωθούν με πλατφόρμες όπως το 4Chan, κλειστά
Πρβλ. Gemmerli, Tobias (2014): ”Online-radikalisering. En rundrejse i forskningslitteraturen”. DIIS, Dansk
Institut for Internationale Studier. Τίτλος στα αγλικά: ”Online-radicalisation. A travel in the scientific literature”. Danish Institute for International Studies.
23
Πρβλ. Helfstein, Scott (2012): “Edges of Radicalization: Individuals, Networks and Ideas in Violent Extremism”. West-point: Combating Terrorism Center.
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κανάλια Discord, ομάδες μίσους στο Facebook κλπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
μαθήτριες/ές είναι εξοικειωμένες/οι με φαινόμενα όπως οι θάλαμοι αντήχησης (echo
chambers), το trolling, η αποπλάνηση ανηλίκου (grooming), η παραπληροφόρηση και
οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) στο Διαδίκτυο. Άλλες/οι μαθήτριες/ές είναι πιθανό να
συνδέονται αδιάλειπτα σε έναν θάλαμο αντήχησης, διότι εκεί βρίσκουν νοοτροπίες
με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν, όπως για παράδειγμα μεροληπτικές αντιλήψεις
σε βάρος συγκεκριμένων τμημάτων του πληθυσμού κτλ24.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά και οι νέες/οι που βρίσκονται σε ευάλωτη
θέση διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να παρασυρθούν από εξτρεμιστικό υλικό που
κυκλοφορεί ελεύθερο στο Διαδίκτυο25. Έχει αναφερθεί ακόμη και ότι τα παιδιά και
οι νέες/οι που οι ίδιες/οι εκτέθηκαν σε διαδικτυακή ρητορική μίσους, έχουν την
τάση να διαπράττουν παρόμοιες αδικίες σε βάρος άλλων ανθρώπων στον χώρο του
Διαδικτύου . Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, οι ερευνήτριες/ές συμφώνησαν
ότι τα σχολεία πρέπει να συμβάλουν συστηματικά στην ενίσχυση των ικανοτήτων των
μαθητριών/ών στα μέσα ενημέρωσης μέσω της δια ζώσης διδασκαλίας26. Αυτό που
πρότειναν ήταν να παρουσιαστεί πιο διεξοδικά η λειτουργία των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στις/στους οι μαθήτριες/ές και να συνδυαστεί η εν λόγω επιμόρφωση
με ασκήσεις για τόνωση της αυτοπεποίθησης καθώς και με διδασκαλία σχετικά
με την κριτική σκέψη, τις δημοκρατικές δεξιότητες, τις κοινότητες διαφωνίας κλπ.,
οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως κατά την εξέταση της κριτικής σκέψης ως
στρατηγικής πρόληψης. Είναι σημαντικό τόσο το σχολείο όσο και οι εκπαιδευτικοί
να έχουν επίγνωση ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας λειτουργούν ως
ένα ενεργό forum για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και των νέων και τη συνολική
εκπαιδευτική διαδικασία. Όσο περισσότερο το σχολείο αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο
στις συνολικές εκπαιδευτικές διαδικασίες των μαθητριών/ών με γνώμονα ένα ισχυρό
σχολικό ήθος, τόσο ισχυρότερο και πιο αποτελεσματικό θα είναι στο να ενισχύσει την
κριτική ικανότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητριών/ών του.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σπανίως αποτελούν το μοναδικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Αναμφίβολα, το Διαδίκτυο διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στη στρατολόγηση μελών από εξτρεμιστικές ομάδες, αλλά
συγχρόνως αυξάνει τον επαγγελματισμό τους από πλευράς τεχνικών μέσων που
διευκολύνουν τη διάδοση της εξτρεμιστικής προπαγάνδας και συναφών ιδεολογικών
μηνυμάτων27. Αυτό έχει καταδειχθεί σε σοβαρές τρομοκρατικές υποθέσεις, όπου
για παράδειγμα «μοναχικοί λύκοι», όπως ο Νορβηγός τρομοκράτης Breivik, πριν
Πρβλ. The Danish National Centre for Prevention of Extremism (2020): ”Nye fænomener inden for ekstremisme online”. Τίτλος στα αγγλικά: ”New phenomena within extremism online”.
25
Πρβλ. Waschs S, Wright MF, Vazsonyi AT (2019): “Understanding the overlap between cyberbullying
and cyberhate perpetration. Moderating effects of toxic online disinhibition”. https://doi.org/10.1002/
cbm.2116.
26
Πρβλ. The Danish National Centre for Prevention of Extremism (2020): ”Fire niveauer inden for ekstremisme online”. Τίτλος στα αγγλικά: “Four levels of extremism online”.
27
Πρβλ. The City of Copenhagen (2016): “Less radicalisation through an effective and coherent effort”.
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την οργάνωση των επιθέσεών τους, δραστηριοποιούνταν για αρκετά χρόνια σε
διαδικτυακά fora και χρησιμοποιούσαν συστηματικά το Διαδίκτυο για να διαδίδουν
εξτρεμιστικά μηνύματα και μανιφέστα.

5.3 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σε μία βρετανική έρευνα για δύο κύριες στρατηγικές σχετικά με τον τρόπο
προστασίας των νέων κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων,
επισημαίνεται η στρατηγική του διαδικτυακού φιλτραρίσματος, από τη μία πλευρά,
και της εκπαίδευσης στον ψηφιακό γραμματισμό, από την άλλη. Το φιλτράρισμα στο
Διαδίκτυο θεωρείται μία από τις κλασσικές πλέον μεθοδολογίες για την πρόληψη
της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης, καθώς οι νέες/οι αποκλείονται από
δραστηριότητες σε ορισμένες τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των
φόρουμ συζητήσεων, των δικτυακών τόπων προβολής βίντεο κλπ. Στη συνέχεια,
εξετάζεται η στρατηγική του ψηφιακού γραμματισμού και τονίζεται ότι οι νέες/οι
θα πρέπει να προστατεύονται μέσω μίας διαδικασίας μάθησης που θα ενισχύει τις
ικανότητές τους να προσεγγίζουν διαδικτυακές πληροφορίες και υλικό μέσα από μία
κριτική σκοπιά28.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την προσέγγιση ξεκινώντας
διαλόγους παρόμοιους με την προαναφερθείσα έρευνα που διεξήχθη σε σχολεία του
Ηνωμένου Βασιλείου. Οι μαθήτριες/ές ενθαρρύνθηκαν από τις/τους εκπαιδευτικούς
να συζητήσουν και να αναστοχαστούν σχετικά με τις γνώσεις τους, τη χρήση και τις
αντιλήψεις τους για τα διάφορα διαδικτυακά μέσα και fora.
Οι λέξεις-κλειδιά που θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται σε ερωτήσεις στο πλαίσιο
του διαλόγου είναι ενδεικτικά οι εξής29:
•
•
•

Τι γνωρίζετε για τις υπηρεσίες αναζήτησης και τη συλλογή προσωπικών
δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Με ποιους τρόπους αντλούν
τις γνώσεις τους;
Ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση; Γιατί
επιλέξατε αυτά τα μέσα;
Γνωρίζετε άλλες υπηρεσίες αναζήτησης εκτός από το Google (π.χ. Qwant.
com, findx.com, duckduckgo.com, startpage.com); Προσπαθήστε να
αναζητήσετε πληροφορίες για ένα ορισμένο θέμα σε διάφορες τέτοιες
υπηρεσίες. Διαπιστώνετε διαφορές στις πληροφορίες που αντλήσατε;

Πρβλ. McNicol, Sarah (2016): ”Responding to Concerns about Online Radicalization in U.K. Schools through a Radicaliza-tion Critical Digital Literacy Approach”.
29
Πρβλ. The Danish Intelligence Service, the Media Council for Children and Youth and the Danish National
Centre for Prevention of Extremism: (2018): “Nettets Vildveje. Om løgn, manipulation og propaganda online”. Τίτλος στα αγγλικά: “Wild roads of the Internet. About lies, manipulation and propaganda online”.
28
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•

•

Τι γνωρίζετε για φαινόμενα όπως οι θάλαμοι αντήχησης (echo chambers), οι
κρυπτογραφημένες υπηρεσίες, το σκοτεινό Διαδίκτυο (dark web), οι ψευδείς
ειδήσεις (fake news), τα trolls; Πώς αντιλαμβάνεστε τέτοια φαινόμενα; Ποια
είναι η κριτική σας προσέγγιση απέναντι σε αυτά;
Τι σημαίνει για μία δημοκρατία το γεγονός ότι δεν μπορούμε πάντοτε να
εμπιστευόμαστε τις πληροφορίες που αντλούμε μέσω του Διαδικτύου;

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRACTICE,
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΤΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.
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6. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
6.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Μία βασική θεώρηση στη διαπολιτισμική παιδαγωγική είναι ότι όλες οι
παιδαγωγικές δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται στην προσδοκία ότι όλα
τα παιδιά διαθέτουν σημαντικούς πόρους, γνώσεις και ικανότητα μάθησης,
τα οποία είναι καθήκον του εκπαιδευτικού συστήματος να αναπτύξει και να
ενδυναμώσει. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με την αντίληψη ότι ορισμένα
παιδιά είναι ιδιαιτέρως ανεπαρκή ή προβληματικά...»30.
Σε αυτό το παράθεμα, ο συγγραφέας παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της άποψης ότι,
στο σχολικό περιβάλλον, η διαπολιτισμική παιδαγωγική αφορά κατά κύριο λόγο
στην ικανοποίηση των αναγκών κάθε μαθήτριας/ή χωρίς αρνητικές προκαταλήψεις
ή κανονιστικές προσδοκίες για τους πόρους και τις δυνατότητες μάθησης που έχει ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό και κοινωνικοπολιτισμικό της/του υπόβαθρο.
Επομένως, ο συγγραφέας είναι σύμφωνος με τη γενική προσέγγιση που υιοθετείται
στο έργο PRACTICE και στο Πρόγραμμα Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης, όπου
φαινόμενα όπως η κριτική σκέψη, η διαπολιτισμική ικανότητα και η ικανότητα
διαχείρισης συγκρούσεων αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους ενός προληπτικού
μοντέλου σχολικής παιδαγωγικής που στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας και της ικανότητας των μαθητριών/ών να εκλαμβάνουν τους εαυτούς
τους ως ίσους πολίτες.
Ομοίως με το έργο PRACTICE, ο συγγραφέας τονίζει επίσης ότι το σχολείο και οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουνουν με κριτικό πνεύμα τις
προσωπικές τους προκαταλήψεις, όπως περιγράφηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο
σχετικά με την κριτική σκέψη του ανθρώπου απέναντι σε νόρμες. Παράλληλα,
η διαπολιτισμική παιδαγωγική συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν
εννοιολογική κατανόηση της έννοιας του πολιτισμού στην οποία αντικατοπτρίζεται μία
διαπολιτισμική παιδαγωγική. Χωρίς κριτική κατανόηση της έννοιας του πολιτισμού και
των κανονιστικών εννοιών που συνδέονται με αυτή, ενδεχομένως να είναι δύσκολο
να εφαρμοστεί μία παιδαγωγική που θέτει ουσιαστικά όλες/ους τις/τους μαθήτριες/
Αντλήθηκε από Gitz-Johansen, Thomas (2006): ”Kompensatorisk eller interkulturel pædagogik - skal vi
reparere børnenes ”fejl” eller kvalificare deres forskelle?”. I antologien: Interkulturel pædagogik, red. Horst,
Christian. Τίτλος στα αγγλικά: “Compensatory or intercultural pedagogy - should we repair the children’s
“mistakes” or qualify their differ-ences?”
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ές σε ισότιμη βάση στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό,
κοινωνικοπολιτισμικό και εθνοτικό-πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Εν κατακλείδει, η
διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και η ενίσχυσή της στις/στους μαθήτριες/ές κατά
τη διδασκαλία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος ευρείας έννοιας που περικλείει μία
σειρά άλλων φαινομένων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στις γενικές
όσο και στις ειδικές προσπάθειες πρόληψης. Αυτό ισχύει για έννοιες και φαινόμενα,
όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και
η ποικιλομορφία, η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η παγκόσμια
κατανόηση, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πρόληψης PRACTICE.
Οι επόμενες ενότητες παρέχουν καταρχάς, μία σύντομη εισαγωγή στην έννοια του
πολιτισμού και στη σημασία της διαπολιτισμικής ικανότητας. Στη συνέχεια, ακολουθεί
μία συνοπτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση
και η κριτική σκέψη των μαθητριών/ών απέναντι σε νόρμες εντός του περιβάλλοντος
διδασκαλίας/μάθησης μπορούν να συμβάλουν στη βαθύτερη κατανόηση του
δυναμικού και μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της πολιτισμικής ταυτότητας και του
σεβασμού για την ποικιλομορφία ως βασική προϋπόθεση για σχέσεις ισοτιμίας στην
τάξη και στην ευρύτερη κοινωνία.

6.2 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
«Ενίοτε θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αποκλειστικά οι γυναίκες έχουν ένα
φύλο, οι ηλικιωμένοι έχουν μια ηλικία και οι μαύροι έχουν εθνοτικό υπόβαθρο.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα φύλο, μία ηλικία, ένα κοινωνικό υπόβαθρο, ένα
εθνοτικό υπόβαθρο κλπ. Kανείς δεν θέλει να υποβαθμιστεί σε απλώς μία/έναν
εκπρόσωπο μίας ομάδας, επειδή σε αυτή την περίπτωση οι ατομικές διαφορές
εξαλείφονται και επικρατεί μία μονοδιάστατη οπτική της ταυτότητας του
ανθρώπου...»31
Στο παραπάνω παράθεμα, η συγγραφέας περιγράφει πώς οι άνθρωποι ως παιδιά,
νέοι και ενήλικες - τόσο ως μαθήτριες/ές όσο και ως εκπαιδευτικοί - συνδυάζουν
πολλές διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκονται. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η διαπολιτισμική ικανότητα - όπως και
ο πολιτισμός - είναι μία ευρεία έννοια που δεν μπορεί να περιοριστεί στο να είναι
ζήτημα εθνικότητας ή εθνικής προέλευσης. Η έννοια του πολιτισμού καλύπτει
ένα πολύ ευρύτερο φάσμα διαφορών, όπως διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης,
στις ανάγκες και τους δεσμούς σε σχέση με μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο, η
κοινωνικο-οικονομική τάξη, ο κοινωνικο-πολιτισμικός τρόπος ζωής και η εθνικότητα,
η εκπαίδευση, το επάγγελμα και η απασχόληση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η
Αντλήθηκε από Plum, Elisabeth (2004): ”Mangfoldighedsledelse – dynamikken mellem ligestilling og
ressourcer”. Τίτλος στα αγγλικά: ”Diversity Management – the dynamic between equality and resources”.
Περιλαμβάνεται στην ανθολογία με τίτλο: Heading for Diversity? Ed. Thomsen, Margit Helle.
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υγεία, οι σωματικοί και οι ψυχικοί πόροι, η θρησκεία, η πίστη και η θρησκευτικότητα,
οι πολιτικές πεποιθήσεις κλπ. Εν ολίγοις, υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές και
ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής.
Συνεχίζοντας, η συγγραφέας επισημαίνει ότι οι έννοιες της διαπολιτισμικότητας, της
διαπολιτισμικής ικανότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας έχουν μεγαλύτερο
πεδίο εφαρμογής από ό,τι μία έννοια που συνδέει άλλες έννοιες μόνο με την εθνοτικήπολιτισμική διάσταση32.
Από το παράθεμα συνεπάγεται ακόμη ότι οι προκαταλήψεις και οι συμπεριφορές που
εισάγουν διακρίσεις μπορούν να οφείλονται σε διαφορές πέραν εκείνων που είναι
εθνοτικής-πολιτισμικής φύσεως. Από αυτή την άποψη, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί
οφείλουν σε διαπολιτισμικό επίπεδο να έχουν επίγνωση των κανονιστικών τους
προκαταλήψεων και συμπεριφορών απέναντι σε διαφορετικούς τύπους μαθητριών/
ών, όπως προαναφέρθηκε και στο κεφάλαιο για το ήθος του σχολείου και την
κριτική προσέγγιση των κοινωνικών κανόνων. Εκτός από αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει, μέσω της διδασκαλίας, να επιμορφώσουν τις/τους μαθήτριες/ές σε ό,τι
αφορά τη διαπολιτισμική κατανόηση και επικοινωνία που θα τις/τους βοηθήσει
να αποστασιοποιούνται από στάσεις και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές
αποκλεισμού ή ακόμα και διακρίσεων σε βάρος άλλων μαθητριών/ών που ανήκουν
σε μία μειονότητα σε αντίθεση με την πλειονότητα των μαθητριών/ών στην τάξη και
γενικότερα στο σχολείο:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
«Η βία στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αποτελεί
παγκόσμιο πρόβλημα. Οι μαθήτριες/ές που θεωρούνται ότι δεν
συμμορφώνονται με τις κρατούσες σεξουαλικές και έμφυλες νόρμες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι,
αμφιφυλόφιλοι ή τρανς (ΛΟΑΤ), είναι περισσότερο ευάλωτες/οι. Η βία
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας/έκφρασης φύλου,
συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας, είναι
μία μορφή βίας που σχετίζεται με το φύλο ενός ατόμου στο σχολείο.
Περιλαμβάνει σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία και εκφοβισμό
και, όπως και άλλες μορφές σχολικής βίας, μπορεί να εκδηλωθεί στη
σχολική τάξη, στην παιδική χαρά, στις τουαλέτες και στα αποδυτήρια,
στον δρόμο προς και από το σχολείο και στο Διαδίκτυο...»33
Στην έκθεση “Out in the Open”, η Unesco αποκάλυψε πόσα παιδιά και άτομα
νεαρής ηλικίας εκτίθενται σε βίαιη κακοποίηση και εκφοβισμό στο σχολείο
και στον ελεύθερο χρόνο τους λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού
Πρβλ. Allemann-Ghionda, Christina (2008): ”Intercultural education in schools. A comparative study”.
Αντλήθηκε από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
33
Αντλήθηκε από Unesco (2016): ”Out in the Open. Education Sector Responses to Violence based on
Sexual Orienta-tion and Gender Identity/Expression”.
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τους. Η σεξουαλική και η έμφυλη βία στα σχολεία αποτελεί σοβαρή και σε
πολλές περιπτώσεις αόρατη έκφραση του τρόπου με τον οποίο οι διακρίσεις
και ο αποκλεισμός εκδηλώνονται σε διάφορα μέτωπα. Πρόκειται για βία που
αντικατοπτρίζει συγχρόνως την ανάγκη των σχολείων και των εκπαιδευτικών
να ευαισθητοποιήσουν τη μαθητική κοινότητα σχετικά με διάφορες μορφές
διακρίσεων και να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στη διδασκαλία της έννοιας
και της αποδοχής των ποικιλόμορφων πολιτισμικών ταυτοτήτων.
Στην πρώτη πανελλαδική μελέτη για το σχολικό κλίμα και τις εμπειρίες των
ΛΟΑΤΚ μαθητριών/ών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διενεργήθηκε από
την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας το 2018, αναδεικνύεται η
ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, η εισαγωγή μαθήματος σεξουαλικής
αγωγής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς και η ανάπτυξη πολιτικής για
την αποφυγή διαιώνισης στερεοτύπων μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, για
ένα πιο συμπεριληπτικό και ασφαλές σχολείο. Ταυτόχρονα και μεταξύ άλλων,
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και
της ενδοσχολικής βίας, η συμπερίληψη των τρανς και των ίντερσεξ ατόμων
στα σχολεία, με τη χρήση του ονόματος και τη χρήση χώρων (όπως τουαλέτες,
αποδυτήρια) που επιθυμούν, καθώς η εγκαθίδρυση Δομών Υποστήριξης και
Συμβουλευτικής στα Σχολεία34.
Με λίγα λόγια, η διαπολιτισμική κατανόηση και οι δεξιότητες επικοινωνίας σχετίζονται
με την ικανότητα του ατόμου να ελίσσεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τα οποία
μπορεί να χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αξίες, νόρμες και πρακτικές σε σχέση με
το φύλο, την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία, την ηλικία, την ασθένεια
κλπ. Άρα, η έννοια των πολιτισμικών ταυτοτήτων στηρίζεται σε μία διαπολιτισμική
θεώρηση των πόρων που ενθαρρύνει τόσο τις/τους εκπαιδευτικούς όσο και τις/
τους μαθήτριες/ές να έχουν επίγνωση των ατομικών δεξιοτήτων τους και να
αποφεύγουν οποιαδήποτε προηγούμενη γενίκευση, πολιτισμικοποίηση και αρνητικές
προκαταλήψεις.

6.3 - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ορισμένες/οι εκπαιδευτικοί μπορεί να πιστεύουν ότι είναι αδύνατον να αποκτήσουν
γνώσεις για τόσους πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς προκειμένου να
εξοικειωθούν με το ατομικό παρελθόν των μαθητριών/ών τους και ειδικά εκείνων
που κατάγονται από ξένες χώρες. Παραδοσιακά, η διαπολιτισμική ικανότητα και
Ηλιοπούλου, Χ., Νικολακάκης, Ν., Διακουμάκου, Φ., Γραμμενίδης, Κ. (2018). Πρώτη πανελλαδική
έρευνα για το σχολικό κλίμα - Έκθεση αποτελεσμάτων: Οι εμπειρίες της ΛΟΑΤΚ μαθητικής κοινότητας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Colour Youth..
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επικοινωνία συνδεόταν με τις λεγόμενες «πολιτισμικές λίστες» με το επιχείρημα
ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και λοιπές/οί επαγγελματίες θα μπορούσαν να
σχηματίσουν μία εικόνα των παραδόσεων, των αξιών, των κωδίκων συμπεριφοράς
των μαθητριών/ών και άλλων ομάδων-στόχων με συγκεκριμένο εθνοτικό-εθνικό
υπόβαθρο ανατρέχοντας σε λίστες χαρακτηριστικών ανά εθνικότητα. Η κριτική που
ασκήθηκε, στη σύγχρονη εποχή, σε αυτή την προσέγγιση έγκειται στο ότι στηρίζεται
σε μία στατική πολιτισμική αντίληψη και μία πολιτισμικοποίηση που δεν λαμβάνει
υπόψη τη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής που πραγματοποιείται με την πάροδο
του χρόνου σε όλες τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Τόσο στο σχολείο όσο και σε άλλους κοινωνικούς θεσμούς, η πολιτισμικοποίηση
μπορεί να εκδηλωθεί από το γεγονός ότι τόσο οι μαθήτριες/ές όσο και οι εκπαιδευτικοί
υιοθετούν στερεοτυπικές και υπεργενικευμένες απόψεις για ορισμένες μειονοτικές
ομάδες μαθητριών/ών, ακόμη και αν αυτές/οί οι μαθήτριες/ές με την ίδια σωματική
αναπηρία, την ίδια εθνοτική καταγωγή ή τον ίδιο σεξουαλικό προσανατολισμό δεν
έχουν τίποτα κοινό και είναι, στην πραγματικότητα, διαφορετικές προσωπικότητες,
όπως όλες/οι οι υπόλοιπες/οι μαθήτριες/ές. Συνεπώς, η στατική - ή αλλιώς
λειτουργιστική/φονξιοναλιστική - αντίληψη του πολιτισμού βασίζεται στη λογική ότι
ο πολιτισμός είναι μία συλλογική, αμετάβλητη, μη αναστρέψιμη και κληρονομημένη
«κωδικοποίηση», η οποία ούτε επηρεάζεται ούτε αλλάζει όταν οι άνθρωποι
εγκαθίστανται σε άλλη χώρα και αλλάζουν το περιβάλλον και τις συνθήκες της ζωής
τους35.
Ένας μεγάλος αριθμός πολιτισμικών ερευνητριών/ών εδώ και καιρό έχει
αποστασιοποιηθεί από τη στατική αντίληψη του πολιτισμού και για την ακρίβεια,
αναλύει τον πολιτισμό θεωρώντας τον ως ένα πιο σύνθετο και δυναμικό φαινόμενο.
Σύμφωνα με τη δυναμική προσέγγιση, ο πολιτισμός είναι πρωτίστως μία έκφραση
σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, οι οποίες ανακύπτουν συνεχώς και υφίστανται
επεξεργασία στο πλαίσιο μίας δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων σε
διαφορετικά περιβάλλοντα και αξιακά συστήματα. Αυτό ισχύει και στον χώρο του
σχολείου, όπου τόσο οι μαθήτριες/ές όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές
παραδόσεις, εμπειρίες και αξίες, οι οποίες αφενός πρέπει να αναγνωρίζονται και να
γίνονται σεβαστές και αφετέρου πρέπει να προσαρμόζονται στις αξίες και το ήθος
του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο, η διαπολιτισμική ποικιλομορφία του σχολείου
συσπειρώνει τις/τους μαθήτριες/ές και τις/τους εκπαιδευτικούς στη βάση της κοινής
αξίας της ισότητας και της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών μέσω ενός δημοκρατικού,
μη βίαιου διαλόγου.

Πρβλ. Thomsen, Margit Helle (2013): “The influence of cultural perceptions of the body in intercultural
communica-tion”. Περιλαμβάνεται στην ανθολογία με τίτλο: Body in Culture – Culture in Body. About the
interface between cul-ture, body and communication.
35
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6.4 - Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Με βάση όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η διαπολιτισμικότητα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ποικιλομορφία του σχολείου όπως επίσης με την έννοια της
ισότητας των δικαιωμάτων των πολιτών. Πολλές/οί μαθήτριες/ές, αν δεν βιώσουν την
εμπειρία της ισότητας και της αναγνώρισής τους ως ατόμων στο σχολικό περιβάλλον,
θα δυσκολευτούν να ταυτιστούν με τις δεδηλωμένες αξίες της κοινότητας, της
καταπολέμησης των διακρίσεων και του σεβασμού της ποικιλομορφίας που πρεσβεύει
μεγάλος αριθμός σχολείων στην Ευρώπη. Η ισότητα των δικαιωμάτων των πολιτών,
ειδικά για ορισμένες/ους μαθήτριες/ές που προέρχονται από εθνικές μειονότητες
μπορεί να μοιάζει με μία εξωτερική και «τεχνητή» αξία, ενώ κάποιες/οι από αυτές/
ούς τις/τους μαθήτριες/ές είναι απίθανο να έχουν αποκτήσει επίσημη υπηκοότητα,
ακόμα και αν έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει σε μία ξένη χώρα.
Η πολιτότητα ή αλλιώς ιδιότητα του πολίτη αφορά βασικά τη γνώση των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων που έχει ένα άτομο, καθώς και τη χρήση των δικαιωμάτων του
σε μία κοινωνία όπου αισθάνεται την αναγνώριση της αξίας του, τη δέσμευση και
την υποχρέωσή του να συνεισφέρει στο κοινό καλό. Βέβαια, όπως μας έχει διδάξει
στο παρελθόν η ιστορία, τα ιδεώδη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων θα
πρέπει ενίοτε να υπογραμμίζονται ακόμη και στις σύγχρονες δημοκρατίες. Επί του
παρόντος, η δημοκρατική εκπαίδευση, η ενεργός συμμετοχή στα κοινά, η αίσθηση του
ανήκειν και η αμοιβαία ευθύνη αποτελούν το αντικείμενο έντονων και φορτισμένων
συζητήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη δεδομένης της κατάστασης των προσφύγων
και των πολιτικών για τους πρόσφυγες κατά τα τελευταία έτη36.
Το σχολείο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην κοινωνικοποίηση των μαθητριών/ών,
ούτως ώστε να εξελιχθούν σε ενεργές/ούς και αφοσιωμένες/ους πολίτες στην ενήλικη
ζωή τους. Ένα από τα καίρια σημεία της προληπτικής και δημοκρατικής εκπαίδευσης
είναι το ζήτημα των αποκλίσεων ανάμεσα στην επίσημη (τυπική) και τη μη τυπική
αγωγή του πολίτη των μαθητριών/ών στην ίδια τάξη. Οι διαφορές στη θέση του
πολίτη μπορεί, όντως, να χρήζουν διευκρινίσεων, καθώς ενδέχεται να επηρεάζουν
σε μεγάλο βαθμό την αυτοαντίληψη των μαθητριών/ών και την εμπειρία της κατοχής
μίας ισότιμης θέσης στο σχολείο και στην κοινωνία - ή, αντιστρόφως, την εμπειρία του
αποκλεισμού και την έλλειψη της αίσθησης του ανήκειν. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
βοηθήσουν όλες/ους τις/τους μαθήτριες/ές σε αυτή τη διαδικασία αποσαφήνισης και
μάθησης καθιστώντας την ιδιότητα του πολίτη θέμα προς διδασκαλία και λαμβάνοντας
συγχρόνως υπόψη διδακτικές δραστηριότητες όπως αυτές που περιγράφονται στα
επόμενα παραδείγματα καλής πρακτικής. Επιπρόσθετα, στο Πρόγραμμα Πρόληψης
PRACTICE μπορείτε να βρείτε οδηγίες για αρκετές παρόμοιες δραστηριότητες.
36

Πρβλ.Thomsen, Margit Helle (2019): “Citizenship in peer learning and integration”.
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6.5 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Η/Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της ιδιότητας του πολίτη
(πολιτότητας) και εξηγεί τις τυπικές διακρίσεις. Έπειτα, περιγράφει με ποιον
τρόπο η άτυπη αλλά ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση της συνοχής και της αμοιβαίας
ευθύνης και αξιοπιστίας στην κοινωνία - παρά τις διαφορές που υπάρχουν σε
σχέση με την επίσημη πολιτότητα.
Στη συνέχεια, οι μαθήτριες/ές αναστοχάζονται σχετικά με τους ορισμούς
και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινή τους ζωή, στην αυτοαντίληψή τους
και την εμπειρία του ανήκειν. Μετά από αυτό, κατασκευάζουν αφίσες με τα
συμπεράσματά τους για συζήτηση στην τάξη:
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ αναφέρεται σε μία νομική πτυχή που
συνδέεται με την επίσημη εθνικότητα και το νομικό καθεστώς, τα οποία
συνεπάγονται διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις
απέναντι στο κράτος και στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, η επίσημη νομική
ιδιότητα του πολίτη είναι ένα καθεστώς που απονέμεται είτε με τη γέννηση
είτε μεταγενέστερα.
Η ΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ αναφέρεται στην ταυτότητα και συνδέεται
με το συμπεριφορικό και το σχεσιακό καθεστώς που συνεπάγεται την εμπειρία
της συνοχής, της συνεκτικότητας, της δράσης και της αλληλεγγύης με άλλους
ανθρώπους σε κοινότητες και πολιτικά περιβάλλοντα κλπ. Επομένως, η
άτυπη ιδιότητα του πολίτη είναι ένα καθεστώς που πρέπει να βιώνεται και να
επιδεικνύεται στην πράξη.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ αναφέρεται εξίσου σε ένα επίσημο
έννομο δικαίωμα που συνδέεται στενά με την επίσημη εθνική ιθαγένεια. Η
ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ θεσπίστηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993,
η οποία όριζε ότι κάθε πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ αποκτά την ευρωπαϊκή
ιθαγένεια (ή ορθότερα πολιτότητα) ως συμπληρωματικό στοιχείο σε σχέση
με την εθνική του ιθαγένεια. Η Ευρωπαϊκή Πολιτότητα παρέχει μία σειρά
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δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαμονής και εργασίας
σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Αφού οι μαθήτριες/ές ολοκληρώσουν τη συζήτηση σχετικά με τις πτυχές
της ιδιότητας του πολίτη, μπορούν να ασχοληθούν με μία περισσότερο
διδακτική άσκηση. Με βάση το παρακάτω σχήμα, θα πρέπει να αναλύσουν
ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για να αισθάνονται και να ενεργούν
σύμφωνα με την έννοια της ιδιότητας του πολίτη και της ενεργού συμμετοχής
στα κοινά. Στο σχήμα παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες προϋποθέσεις,
ενώ οι μαθήτριες/ές ενθαρρύνονται να προσθέσουν και άλλες παρόμοιες
προϋποθέσεις37:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
– ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ;
Δικαιώματα και
υποχρεώσεισ
Συμμετοχή
Ταυτότητα και
αίσθηση του ανήκειν
Σεβασμόσ
δημοκρατικών
κανόνων

Αναγνώριση
Βιωμένη εμπειρία τησ

Αυτοεκτίμηση

ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Γνώσεισ
Κοινότητα
Ιδέεσ και αντιλήψεισ

Αυτό-ενσωμάτωση και
Αυτοβιωσιμότητα μέσω τησ

Ανθεκτικότητα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Η έννοια των πολλαπλών πολιτισμικών ταυτοτήτων είναι μία καλή αφετηρία για
να αναστοχαστούν οι μαθήτριες/ές σχετικά με καταστάσεις και περιβάλλοντα που
θεωρούν ως πιο σημαντικά στην καθημερινή τους ζωή. Οι μαθήτριες/ές μπορούν να
εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες. Σκοπός τους είναι να εμβαθύνουν τις εμπειρίες και τα
Αντλήθηκε από mhtconsult (2017): “Community Counteracting Radicalisation. The CoCoRa Prevention
Strategy Hand-book Collection”.
37
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αισθήματα ταυτότητας και ταυτοποίησης πoυ αποτελούν τη βάση των προτεραιοτήτων
τους. Εκτός από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα, το
Πρόγραμμα Πρόληψης PRACTICE περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες διδασκαλίας/
μάθησης, οι οποίες εστιάζουν στην ανάγκη και τις προϋποθέσεις για διαπολιτισμική
κατανόηση και επικοινωνία σε θέματα όπως το φύλο, η μετανάστευση, οι διακρίσεις
κλπ.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Μία ομάδα νεαρών Μουσουλμάνων συμμετείχαν σε μία εκπαιδευτική
διαδικασία όπου τους ζητήθηκε να αναφέρουν τους τομείς από τους οποίους
πηγάζουν η αίσθηση της ταυτότητάς τους και η αίσθηση του ανήκειν. Προτού
ξεκινήσει η όλη διαδικασία, η/ο εκπαιδευτικός είχε ισχυρό προαίσθημα ότι
οι μαθήτριες/ές θα επέλεγαν χωρίς δεύτερη σκέψη τις θρησκευτικές ομάδες.
Ωστόσο, στην πράξη, οι επιλογές των νέων κινήθηκαν σε άλλες κατευθύνσεις.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αποδείχθηκε, η οικογένεια και η εκπαίδευση κατείχαν
κεντρική θέση στις απαντήσεις τους. Η άσκηση βοήθησε τις/τους νέες/ους
να κατανοήσουν σε ποιους τομείς έχουν εν τέλει αναπτύξει ισχυρότερους
δεσμούς και αίσθηση του ανήκειν38 .
Για να εξερευνήσεισ πολλαπλέσ ταυτότητεσ και την αρένα τησ ζωήσ...

Οικογένεια
και συγγενείσ

Σχολείο

Εκπαίδευση
Κυβερνοχώροσ

Φιλικέσ
και ερωτικέσ
σχέσεισ

Διαδίκτυο

…ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;

Χόμπι και
ελεύθεροσ
χρόνοσ

Ομάδεσ
συνομηλίκων
εκτόσ σχολείου

Αθλητικοί
οργανισμοί
και εθελοντικέσ
οργανώσεισ

Κοινωνικέσ
δράσεισ
στην τοπική
κοινότητα

Θρησκευτικέσ
και πολιτικέσ
ομάδεσ

38

Mhtconsult, op.cit. 2017.
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Καλλιτεχνικέσ
και πολιτιστικέσ
δραστηριότητεσ

Επάγγελμα

Οικονομία

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ –
ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΡΙΧΝΕΙ ΣΚΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
7.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Η εκπαίδευση μας βοηθά να κατανοήσουμε σε βάθος ότι συνδεόμαστε ως
πολίτες με την παγκόσμια κοινωνία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε
είναι αλληλένδετες...»39
Σύμφωνα με το παράθεμα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon
συσχετίζει την κατανόηση της ιδιότητας του παγκόσμιου πολίτη και της παγκόσμιας
εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει
το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όσον αφορά
την κοινωνικοποίηση των παιδιών και των νέων μέσω μίας διάστασης και εμπειρίας
διασύνδεσης με το παγκόσμιο περιβάλλον. Η έννοια της ιδιότητας του παγκόσμιου
πολίτη, που είναι γνωστή και ως παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, επικεντρώνεται στο
γεγονός ότι το καθεστώς και η δράση μας ως πολίτες εκτείνεται πέρα από το τοπικό
και το εθνικό επίπεδο. Αυτό που καλείται να εκφράσει είναι ότι οι άνθρωποι, ως
ενήλικες, παιδιά και νέες/οι, έχουν κοινή ευθύνη να συνεισφέρουν στην παγκόσμια
κοινότητα, για παράδειγμα σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα
του πλανήτη.
Επομένως, είναι σημαντικό τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθήτριες/ές να
κατανοήσουν ότι η παγκόσμια προοπτική και οι συγκρούσεις σε άλλα μέρη του
κόσμου μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται
στην τάξη ενός τοπικού σχολείου. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν και οι εκπαιδευτικοί και
οι περισσότερες/οι μαθήτριες/ές δεν έχουν εμπειρίες από συγκρούσεις και εμπόλεμες
ζώνες στην καθημερινή τους ζωή, καθώς ζουν σε ασφαλείς κοινότητες. Για τον λόγο
αυτό, κατά το γενικό έργο πρόληψης του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να
είναι άρτια καταρτισμένες/οι, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιτρέπουν και να
διαχειρίζονται αποτελεσματικά στην τάξη περιστατικά όπου μαθήτριες/ές παίρνουν
το μέρος μίας/ενός άλλης/ου συμμαθήτριάς/ή τους λόγω συγκρούσεων που
εκδηλώνονται σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής προοπτική περιλαμβάνεται ως θεματική ενότητα στο
Πρόγραμμα Πρόληψης PRACTICE με το σκεπτικό ότι οι παγκόσμιες συγκρούσεις
αποτέλεσαν τη βάση για τη μαζική στρατολόγηση νέων σε εμπόλεμες ζώνες εκτός
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon, αντλήθηκε από UNESCO (2015): ”Education in global citizenship. Topics and learning objectives”.
39
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της Ευρώπης και ότι πολλές/οί μαθήτριες/ές στην Ευρώπη έχουν οικογενειακούς,
σχεσιακούς και αξιακούς δεσμούς με πληθυσμούς που βρίσκονται σε ζώνες
συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

7.2 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΓΙΑΤΙ;
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα μπορούν
να περιγραφούν ως ζητήματα που προκαλούν έντονα συναισθήματα και εντάσεις
στην τάξη καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα40. Ορισμένα
ζητήματα κρίνονται σχεδόν εξαρχής ως αμφιλεγόμενα λόγω του ιδιαίτερου πλαισίου
και των περιστάσεων όπου εντάσσονται:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Οι παρατεταμένες, περίπλοκες και ανεπίλυτες συγκρούσεις και πόλεμοι στη Μέση
Ανατολή αποτελούν ένα από τα πλέον γνωστά παραδείγματα. Σε μία τάξη, είναι πιθανό
να υπάρχουν μαθήτριες/ές που έχουν έντονη ανησυχία και άγχος για τα κοντινά
μέλη της οικογένειάς τους στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, η
πλειοψηφία των μαθητριών/ών στην τάξη συνήθως όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση
με αυτές τις συγκρούσεις, αλλά ενδέχεται να καταδικάζουν ρητά και κατηγορηματικά
τις συγκρούσεις, όπως στην περίπτωση του Ισραήλ εναντίον της Παλαιστίνης.
Ασφαλώς, δεν είναι διόλου απίθανο να προκύψουν εντελώς απροσδόκητες και
απρόβλεπτες συζητήσεις και εντάσεις μεταξύ των μαθητριών/ών στην τάξη:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Σε μία τάξη, οι μαθήτριες/ές ασχολούνται αυτή τη στιγμή με διεθνείς συμβάσεις
και οδηγίες της ΕΕ για την ίση μεταχείριση. Ξαφνικά, μία μικρή ομάδα μαθητριών/
ών προβαίνει σε έντονες επικρίσεις και διαμαρτυρίες σχετικά με τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είναι
παρωχημένη και επιβάλλει υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος στις ευρωπαϊκές
χώρες λόγω της μαζικής εισροής προσφύγων. Η ομάδα παριστάνει ότι εκπροσωπεί
μία επιτροπή για την αποχώρηση από την εν λόγω σύμβαση και επισημαίνει τους
περιοριστικούς δεσμούς που επιβάλλουν σε εθνικό επίπεδο ορισμένες από τις άλλες
συμβάσεις και οδηγίες της ΕΕ. Δεν χρειάστηκε να περάσουν παρά λίγα λεπτά για
την έναρξη μίας συζήτησης σε κλίμα έντονης διαφωνίας που έφτανε στα όρια του
μίσους μεταξύ των μαθητριών/ών. Η/Ο εκπαιδευτικός όντας απροετοίμαστη/ος μένει
άναυδη/ος, διότι αυτή η βίαιη συναισθηματική σύγκρουση μεταξύ των μαθητριών/
ών ήταν εντελώς απροσδόκητη.
Πρβλ. Council of Europe (2015): ”Teaching Controversial Issues. Professional development pack for
teachers”.
40

48

Και τα δύο προηγούμενα παραδείγματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά
χρειάζεται να είναι προετοιμασμένες/οι και σε ετοιμότητα να χειρίζονται ευαίσθητα
ζητήματα και αντικρουόμενες απόψεις χωρίς προειδοποίηση. Στο πρώτο παράδειγμα,
είναι σημαντικό η/ο εκπαιδευτικός να έχει τον νου του εκ των προτέρων στο
γεγονός ότι ορισμένες/οι μαθήτριες/ές μπορεί να επηρεάζονται σε οικογενειακό και
προσωπικό επίπεδο από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ακόμη και αν οι ίδιες/οι
δεν γεννήθηκαν ούτε μεγάλωσαν στην περιοχή που εκδηλώνονται οι συγκρούσεις. Στο
δεύτερο παράδειγμα, η/ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βιαστεί να καθορίσει τη δομή
της συζήτησης των μαθητριών/ών, ζητώντας τους για παράδειγμα, να καταρτίσουν
έναν κατάλογο με σοβαρά επιχειρήματα κατά των συγκεκριμένων συμβάσεων, έτσι
ώστε να διατηρηθεί η διάσταση της μάθησης μέσα από αυτή τη συγκρουσιακή
κατάσταση.
Εν ολίγοις, η/ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί ως ουδέτερη/ος
διαμεσολαβήτρια/ής και συντονίστρια/ή επιτρέποντας στις/στους μαθήτριες/ές να
εκφράζουν ήρεμα και πολιτισμένα τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους. Σε αυτό
τον ρόλο, η/ο εκπαιδευτικός οφείλει να ορίσει το πλαίσιο της συζήτησης και τους
βασικούς κανόνες, ώστε να αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες/ές η/ο μία/ένας την/τον
άλλη/ο με σεβασμό παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες. Ακόμη, η/ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένη/ος ότι δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις
και συναισθήματα, ανεξάρτητα από το αν κάποιες/οι μαθήτριες/ές εκφράζουν
αμφιλεγόμενες και προκλητικές απόψεις. Ο ρόλος της/του διαμεσολαβήτριας/ή και
της/του συντονίστριας/ή δεν είναι εύκολος. Εντούτοις, είναι αναγκαίος, διότι βοηθά
στο να αναπτύξουν οι μαθήτριες/ές την κριτική τους ικανότητα και να αποδεχθούν
ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή
απόψεις που είναι διαμετρικά αντίθετες με τις δικές τους, οι οποίες όμως σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να κλιμακωθούν σε αμοιβαίες απειλές, πόσο μάλλον σε βίαιες
συγκρούσεις στην τάξη.
Σε αυτό το σημείο, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι τα ζητήματα που θεωρούνται
αμφιλεγόμενα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον έκαστοτε χώρο και χρόνο - και
από κοινωνία σε κοινωνία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχεδόν όλα τα κοινωνικά
και δεοντολογικά ζητήματα μπορούν να βρεθούν από την αφάνεια στο επίκεντρο
του παγκόσμιου διάλογου, όπως για παράδειγμα το κλίμα και οι φυσικοί πόροι, οι
έμφυλοι ρόλοι, τα θρησκευτικά σύμβολα κλπ.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι κυβερνήσεις
και οι πολιτικοί λαμβάνουν επίσημη θέση απέναντι στις παγκόσμιες συγκρούσεις
υποστηρίζοντας ευθαρσώς τη μία από τις δύο πλευρές που βρίσκονται σε κατάσταση
πολέμου. Παραδοσιακά, έχει διαπιστωθεί ότι η επίσημη τοποθέτηση ασκεί μεγάλη
επίδραση στην κοινή γνώμη και τις εκδηλώσεις συμπαράστασης εκ μέρους της
κοινωνίας. Μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τη γενική τοποθέτηση των σχολείων
απέναντι στις παγκόσμιες συγκρούσεις γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να κάνει
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κάποιες/ους μαθήτριες/ές να αισθάνονται αποκλεισμένες/οι και να επιβεβαιώσει
την αποξένωση που ήδη βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή. Η εισροή νέων Σύριων
μαχητών από την Ευρώπη - εκ των οποίων μερικοί ήταν ακόμα μαθητές - μπορεί να
θεωρηθεί παράδειγμα της εμπειρίας του αποκλεισμού τους τόσο από το σχολείο όσο
και από την κοινωνία, με αποτέλεσμα οι νέοι αυτοί να στρέφονται στους κόλπους
δογματικών νεανικών ομάδων ισλαμικών και ακροδεξιών παρατηρητών ή στη
χειρότερη περίπτωση να κατευθύνονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις41.
Το σχολείο, σε ό, τι αφορά το έργο της προληψης, είναι βασικά επιφορτισμένο να
διδάξει στις/στους μαθήτριες/ές να εξετάζουν κριτικά σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο τα αμφιλεγόμενα ζητήματα, τις συγκρούσεις και τις πλουραλιστικές απόψεις
στο πλαίσιο της απόκτησης δεξιοτήτων, ώστε μελλοντικά να καταστούν ενεργοί
δημοκρατικοί πολίτες.

7.3 - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ – ΠΩΣ;
Με λίγα λόγια, οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αποφεύγουν να ασχολούνται με
αμφιλεγόμενα και αντικρουόμενα ζητήματα κατά τη διδασκαλία. Εκτός από αυτό,
έχουν μεγάλη - και συνάμα σοβαρή - ευθύνη για την παιδαγωγική-διδακτική οργάνωση
των θεμάτων που είναι πιθανό να θεωρούνται ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα για μία
μειονότητα ή για την πλειονότητα στην τάξη. Τα ακόλουθα σημεία προσοχής μπορεί
να φανούν χρήσιμα στις/στους εκπαιδευτικούς στην πράξη, όταν καλούνται να
διασφαλίσουν ότι ορισμένα ενδεχομένως ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα ζητήματα δεν
πρόκειται να παρουσιαστούν με μονομερή, αρνητικό ή εχθρικό τρόπο στην τάξη:
•

•

Όταν ως εκπαιδευτικός παρουσιάζετε διεθνείς εστίες σύγκρουσης - για
παράδειγμα στη Μέση Ανατολή - να έχετε υπόψη τόσο στον σχεδιασμό
σας όσο και στην υλοποίηση της διδασκαλίας - ότι κάποιες/οι μαθήτριες/
ές στην τάξη μπορεί να έχουν μεγαλώσει με οικογενειακά τραύματα και
μία προσωπική σύνδεση που τους δημιουργεί μία διαφορετική κατανόηση
και αντίληψη των αιτιών των συγκρούσεων και των επιθέσεων σε σχέση
με την επίσημη θέση της κυβέρνησης και την κοινή γνώμη. Βεβαιωθείτε ότι
οι μαθήτριες/ές έχουν γνήσια αυτοπεποίθηση στην παρουσίαση απόψεων
που μπορεί να προκαλέσουν ή ακόμα και να απωθήσουν την πλειοψηφία
της τάξης. Ρωτήστε τες/τους αν ενδεχομένως υπάρχουν άλλες εξηγήσεις και
εμπειρίες που διαφέρουν από τη γενική κυρίαρχη γνώμη της κοινωνίας.
Διευκρινίστε στις/στους μαθήτριες/ές από την αρχή ότι ένα ζήτημα που
είναι αμφιλεγόμενο και ευαίσθητο για μία/έναν μαθήτρια/ή δεν σημαίνει
ότι είναι απαραίτητα αμφιλεγόμενο και ευαίσθητο για την πλειονότητα των

Πρβλ. The Danish National Centre for Prevention of Extremism (2020): ”Contextualising Salafism and
Salafi Jihadism”. Anthology, ed. Magnus Ranstorp.
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•

•

•

μαθητριών/ών. Χρησιμοποιήστε αμφιλεγόμενα ζητήματα για να βοηθήσετε
τις/τους μαθήτριές/ές σας να κατανοήσουν ότι ένα αμφιλεγόμενο και
ευαίσθητο θέμα δεν είναι καθολικά έγκυρο, αλλά περισσότερο σχετίζεται
με τη βιογραφία των ανθρώπων, τις προσωπικές εμπειρίες και τα
συναισθήματα και - κυρίως - τη θέση τους στην τάξη και στην κοινωνία είτε
ως πλειοψηφία είτε ως μειοψηφία από πλευράς κοινωνικοοικονομικών
δεσμών, εθνότητας, θρησκευτικού προσανατολισμού, φύλου και
σεξουαλικότητας και λοιπών σύνθετων πτυχών.
Να έχετε πλήρη επίγνωση των θέσεων που ασπάζεστε, των αντιδράσεων
που εκδηλώνετε, της γλώσσας του σώματος που χρησιμοποιείτε κλπ. Είναι
σημαντικό να μην δημιουργήσετε επ’ ουδενί απόσταση ή να δείξετε άμεση
αποστασιοποίηση από ορισμένες απόψεις που θα εκφραστούν στη συζήτηση
των μαθητριών/ών για διάφορα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Πρωταρχικό σας
μέλημα είναι να διατηρήσετε τον ρόλο της/του διαμεσολαβήτριας/ής και
της/του συντονίστριας/ής στη διάρκεια της συζήτησης.
Παράλληλα, να έχετε επίγνωση των νορμών, των πεποιθήσεων και των αξιών
σας, πώς αυτές έχουν διαμορφωθεί καθώς και τις πιθανές επιδράσεις που
μπορεί να έχουν στη διδασκαλία σας σχετικά με τα αμφιλεγόμενα ζητήματα.
Θυμηθείτε, εν προκειμένω, την κανονιστική προσέγγιση που περιγράψαμε
σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Σκεφτείτε πώς μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικούς διδακτικούς
ρόλους ανάλογα με τη σύνθεση των μαθητριών/ών στη συγκεκριμένη τάξη.
Εκτός από τον ρόλο της/του ουδέτερης/ου διαμεσολαβήτριας/ή και της/
του συντονίστριας/ή, μπορείτε να δοκιμάσετε να υποδυθείτε τον ρόλο
της/του «δικηγόρου του διαβόλου» στις συζητήσεις των μαθητριών/ών
ή ενδεχομένως εκφράζοντας πιο άμεσες προσωπικές θέσεις. Μπορείτε
να αντλήσετε έμπνευση από τα υπάρχοντα διδακτικά υλικά42, όπου θα
ανακαλύψετε ιδέες για το πώς να ορίσετε από κοινού με τις/τους μαθήτριες/
ές βασικούς κανόνες για συζητήσεις καθώς και μεθόδους αποκέντρωσης
για να συζητάτε άμφιλεγόμενα ζητήματα τηρώντας ίσες αποστάσεις. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα
Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης του έργου PRACTICE.

7.4 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Για παράδειγμα, The Council of Europe (2015): http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-Issues-Professional-Development-Pack-for-Teachers-C Council- of-Europe.pdf.
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Σε μία δημοσίευση με θέμα την εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του
πολίτη, η Unesco επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές εννοιολογικές διαστάσεις
προκειμένου να περιγράψει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητριών/ών
σχετικά με την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη43:
ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ

Γνώση και ικανότητα κατανόησης του
κόσμου και της πολυπλοκότητάς του

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ
ΔΙΆΣΤΑΣΗ

Αξίες, στάσεις και ψυχοκοινωνικές
ικανότητες για να συμβιώνουμε
ειρηνικά και με σεβασμό με τους άλλους
ανθρώπους

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ

Στάσεις ως προς την εφαρμογή στην
πράξη, την επίτευξη αποτελεσμάτων,
την προθυμία συμμετοχής και
δέσμευσης

Με βάση αυτές τις τρεις διαστάσεις, η Unesco ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από θεματικές ενότητες
διδασκαλίας, μαθησιακούς στόχους, μαθησιακά αποτελέσματα και
εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο σε διάφορες ηλικιακές ομάδες:
• Κατώτερη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση = 5-9 ετών
• Ανώτερη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση = 9-12 ετών
• Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση = 12-15 ετών
• Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση = 15-18 ετών
•
Με αφετηρία τις ηλικιακές ομάδες, το εν λόγω σύστημα εκπαίδευσης έχει ως
στόχο να εφοδιάσει τις/τους μαθήτριες/ές με τις ακόλουθες ικανότητες σε
καθεμία από τις παρακάτω μαθησιακές διαστάσεις:
ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ

•

•

43

Γνώση και κατανόηση των τοπικών,
εθνικών και παγκόσμιων ζητημάτων
και της διασύνδεσης και της
αλληλεξάρτησης των διαφόρων
χωρών και πληθυσμών.
Δεξιότητες κριτικής σκέψης και
ανάλυσης.

Πρβλ. UNESCO (2015): “Global citizenship education. Topics and learning objectives”.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ
ΔΙΆΣΤΑΣΗ

•

•

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ

•

•

Αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινή
ανθρωπότητα, κοινές αξίες και
ευθύνες βάσει των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Στάσεις ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης
και σεβασμού των διαφορών και της
ποικιλομορφίας.
Αποτελεσματική και υπεύθυνη δράση
σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο για έναν πιο ειρηνικό και
βιώσιμο κόσμο.
Παροχή κινήτρων και προθυμία για τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΣΜΟ44

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Η UNESCO στη Δανία σε συνεργασία με ένα μεγάλο σχολικό δίκτυο, δημοσίευσε
μία ολοκληρωμένη συλλογή, με τίτλο “GLOBAL CITIZENS IN A GLOBAL WORLD”,
η οποία περιέχει υλικό διδασκαλίας/μάθησης που διαφοροποιείται ανάλογα
με τη βαθμίδα στην οποία φοιτούν οι μαθήτριες/ές (νηπιαγωγείο έως λύκειο).
Απώτερος στόχος είναι να βοηθήσει τις/τους μαθήτριες/ές να κατανοήσουν
ότι δεν ανήκουν μόνο σε τοπικές κοινότητες, αλλά είναι πολίτες με ευθύνη
απέναντι στις/στους υπόλοιπες/ους συμπολίτες τους στο πλαίσιο μίας
παγκόσμιας κοινότητας. Σύμφωνα με το υλικό, η εκπαίδευση για την παγκόσμια
ιδιότητα του πολίτη θα πρέπει να είναι μετασχηματιστική. Με άλλα λόγια,
οφείλει να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να είναι
σε θέση οι μαθήτριες/ές να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός περισσότερο
συμπεριληπτικού, δίκαιου και ειρηνικού κόσμου. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης
μαθήματα διδασκαλίας και διδακτικό υλικό στους τομείς της παγκόσμιας
πολιτότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ακαδημαϊκές θεματικές
ενότητες σχετικά με τους παγκόσμιους στόχους, τη διαπολιτισμική ικανότητα,
τα ανθρώπινα δικαιώματα, κλπ.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: unesco-asp.dk (Unesco Associated Schools
Project). Περιλαμβάνει εισαγωγή στα αγγλικά.
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8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος μίας σειράς δημοσιεύσεων που έχουν
κυκλοφορήσει ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι στο πλαίσιο του έργου PRACTICE
– “Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences”. Με βάση το
ολοκληρωμένο περιεχόμενο του Προγράμματος Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης
PRACTICE, το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού φιλοδοξεί να διευκολύνει την αξιοποίηση
των μεθόδων και των δραστηριοτήτων διδασκαλίας-μάθησης του προγράμματος στο
γενικό έργο πρόληψης του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό, το Εγχειρίδιο δομείται γύρω
από τρεις βασικούς άξονες:
ΠΡΩΤΟΝ, περιλαμβάνει μία διεξοδική εισαγωγή για τη δομή του Προγράμματος
Πρόληψης και τη μεθοδολογική συνοχή μεταξύ των βασικών τμημάτων και των
θεματικών ενοτήτων του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο, καταδεικνύει πώς οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να υιοθετήσουν γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για
τη γενική πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της διεξαγωγής συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ασχολείται με το θεμελιώδες και αμφιλεγόμενο ερώτημα για το αν
το σχολείο είναι, στην πραγματικότητα, ένα μέσο για την πρόληψη της βίαιης,
παράνομης ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Ένα βασικό συμπέρασμα
είναι ότι η κατανόηση και ο ορισμός της ριζοσπαστικοποίησης - και, κατά συνέπεια, η
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των μαθητριών/ών και των νέων - κινείται σε μία
λεπτή ισορροπία. Από τη μία πλευρά, ένας ορισμός και μία προληπτική προσέγγιση
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα σχολεία, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης και οι
πολιτικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, διατηρούν μία νηφάλια, ανεκτική και μη
αποκλειστική προσέγγιση απέναντι στις ριζοσπαστικές απόψεις και εκφράσεις των
νέων. Από την άλλη πλευρά, κρίνεται απαραίτητο να αποδοθεί η δέουσα προσοχή
σε ανησυχητικές συμπεριφορές μαθητριών/ών από κατάλληλες/ους επαγγελματίες
που γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν σε περίπτωση που μία/ένας μαθήτρια/ής: (α)
σταδιακά ή αιφνιδίως εκδηλώσει σημάδια ετοιμότητας για βία, ρητορική μίσους και
προκατειλημμένη παρενόχληση σε βάρος άλλων μαθητριών/ών, (β) χρησιμοποιεί
εξωτερικά και ολοκληρωτικά σύμβολα εξτρεμιστικών ομάδων, (γ) απομονώνεται
ολοένα και περισσότερο από την οικογένεια και τις/τους φίλες/ους που είχε από το
σχολείο ή αλλού κλπ.
Για να εκπληρωθούν και οι δύο αυτές πτυχές της προληπτικής ευθύνης του σχολείου,
το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, πρώτον και κυριότερον, να ανταποκρίνονται
- και συνεχώς να εμπλουτίζουν - τη βασική αποστολή της στήριξης και της προαγωγής
της ευημερίας των παιδιών και των νέων, της αναγνώρισης και της προσωπικής,
κοινωνικής, σχεσιακής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ούτως ώστε οι μαθήτριες/ές
να μάθουν να σκέφτονται κριτικά με βάση τις δημοκρατικές αξίες και να συμμετέχουν
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σε θετικές κοινότητες που αγωνίζονται για το κοινό καλό. Αυτό ισχύει εξίσου για τις
γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με πιθανούς παράγοντες κινδύνου και ψυχικής
ανθεκτικότητας που πρέπει να προωθεί συστηματικά το σχολείο με ιδιαίτερη έμφαση
στις/στους ευάλωτες/ους μαθήτριες/ές.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η κριτική σκέψη δεν είναι μία
καθολική και σαφής έννοια. Από τη δική τους οπτική γωνία, οι νέες/οι σε εξτρεμιστικά
περιβάλλοντα χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη για να επικρίνουν τις κοινωνίες
από τις οποίες αποστασιοποιούνται. Δεν πρόκειται δηλαδή για ζήτημα ανικανότητας
κριτικής σκέψης, αλλά μάλλον για διαφορετικές αξίες που διαπνέουν την κριτική τους
σκέψη, οι οποίες καθοδηγούν την εξτρεμιστική και ενδεχομένως τρομοκρατική τους
δράση. Επομένως, η επιμόρφωση των μαθητριών/ών στην κριτική σκέψη στο πλαίσιο
της σχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να εξετάζει σε τακτική βάση και να αποσαφηνίζει
τις αξίες που πρέπει να μεταδίδει η κριτική σκέψη για την ανθρωπότητα, την ισότητα
και τα ίσα δικαιώματα, την ανοχή προς την ποικιλομορφία κλπ.
Παράλληλα, είναι σημαντικό το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν
τις κατάλληλες γνώσεις και μεθόδους για να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν
αποτελεσματικά και συμπεριληπτικά αν υπάρχει υποψία ότι μία/ένας μαθήτρια/
ής βρίσκεται στη διαδικασία προσχώρησης σε μία εξτρεμιστική ομάδα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, το σχολείο χρειάζεται να συμμαχήσει με άλλους φορείς, υπηρεσίες
και αρχές στο πλαίσιο μίας διατομεακής συνεργασίας. Η αποριζοσπαστικοποίηση
δεν είναι ένα εύκολο έργο που το σχολείο μπορεί να χειριστεί χωρίς βοήθεια, πόσο
μάλλον να αναλάβει την ευθύνη για την αντιμετώπισή του. Επομένως, η σύναψη
διατομεακών, συνεργατικών εταιρικών σχέσεων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο
διαδραματίζει καίριο ρόλο στις προσπάθειες πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης.
ΤΡΙΤΟΝ, το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού εξετάζει τις βασικές έννοιες και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις του Προγράμματος Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE
σε σχέση με την καθημερινή ζωή του σχολείου παρέχοντας παραδείγματα καλών
πρακτικών και συμβουλές για την εκπαιδευτική πράξη. Έτσι, αντικατοπτρίζει
διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους κριτικής σκέψης
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κριτική σκέψη στο σχολείο πρέπει να θεωρείται
ως μέσο ενίσχυσης της προσωπικής ενδυνάμωσης των μαθητριών/ών, της κριτικής
επίγνωσης αποκλεισμού των νορμών, της ικανότητάς τους να σχηματίζουν κοινότητες
με ισότιμα μέλη και της ταύτισης τους με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά
για το κοινό συμφέρον.
Επιπλέον, το Εγχειρίδιο εστιάζει στον χειρισμό αμφιλεγόμενων ζητημάτων στην τάξη,
τα οποία αναφέρονται κυρίως σε καταστάσεις όπου οι παγκόσμιες συγκρούσεις
ρίχνουν σκιές στο περιβάλλον μάθησης του σχολείου. Το συμπέρασμα που εξάγεται
είναι ότι η παγκόσμια προοπτική δεν μπορεί να αποσιωπηθεί στην τάξη, καθώς
ειδικά οι μαθήτριες/ές που έχουν προσωπικές (π.χ. οικογενειακές) σχέσεις σε πεδία
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μαχών μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που συζητούνται
οι εμπόλεμες συγκρούσεις στην τάξη. Το Εγχειρίδιο παρέχει παραδείγματα καλής
πρακτικής και συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η/ο εκπαιδευτικός
να διαχειριστεί τον ρόλο της/του ουδέτερης/ου διαμεσολαβήτριας/ή και της/του
συντονίστριας/ή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι καμία/κανένας μαθήτρια/ής δεν
θα αισθάνεται ότι παραγκωνίζεται ή αποκλείεται από την υπόλοιπη τάξη.
Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι οι εκπαιδευτικές προκλήσεις που ακολουθούν τον
απόηχο της ψηφιακής ανάπτυξης, όπου πολλές/οί μαθήτριες/ές βρίσκονται σε
μία συνολική διαδικασία μάθησης που εναλλάσσεται διαρκώς σε ό,τι αφορά τη
συμμετοχή τους στην εικονική και την αληθινή πραγματικότητα. Όπως προκύπτει,
όσο περισσότερο το σχολείο αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις συνολικές εκπαιδευτικές
διαδικασίες των μαθητριών/ών με γνώμονα ένα ισχυρό σχολικό ήθος, τόσο
ισχυρότερο και πιο αποτελεσματικό θα είναι στο να ενισχύσει την κριτική ικανότητα
και την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητριών/ών του ενάντια στην ολοένα και πιο
εκλεπτυσμένη ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο μέσω της ανταλλαγής ψηφιακών
εμπειριών κλπ.
Τέλος, το Εγχειρίδιο σκιαγραφεί με ποιον τρόπο η ευρεία έννοια της διαπολιτισμικής
ευαισθητοποίησης διαδραματίζει μείζονα ρόλο σε όλες τις προσπάθειες πρόληψης
αναφέροντας μία σειρά φαινομένων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα ευκαιριών και η καταπολέμηση των διακρίσεων
λόγω φύλου, ηλικίας, εθνότητας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας
κλπ. Ένα βασικό συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι οι μαθήτριες/ές θα πρέπει να
κατανοήσουν την έννοια των πολλαπλών πολιτισμικών ταυτοτήτων, ούτως ώστε να
συνειδητοποιήσουν ότι κανένα άτομο δεν έχει μία μόνο ταυτότητα. Όλοι οι άνθρωποι
ταυτίζονται με διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον
και ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητά τους. Ένα άλλο εξίσου
σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
βοηθήσουν τις/τους μαθήτριες/ές να κατανοήσουν τον δυναμικό χαρακτήρα του
πολιτισμού, γεγονός που σημαίνει ότι ο πολιτισμός μεταβάλλεται ακατάπαυστα
και διαμορφώνεται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι
ανεξάρτητα από τις καταβολές και την προέλευσή τους.
Ανακεφαλαιώνοντας, δεν είναι λογικό να υιοθετήσουμε μία στατική προσέγγιση που
να εστιάζει στον «πολιτισμό των άλλων» ή/και στον «δικό μας πολιτισμό». Αντιθέτως,
εύλογα γίνεται κατανοητό ότι σε όλες τις προσπάθειες πρόληψης θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στη δημοκρατική κοινότητα των μαθητριών/ών ως ίσων πολιτών.

57

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
© PRACTICE - Project n° 2018-1-IT02-KA201-048442

