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 Summary 

  
Roma are the largest ethnic minority in Europe, numbering over 

8 million and stretching across many national borders. They also 
comprise the majority (70%) of the students of the 5th primary 
school of Menemeni in Thessaloniki. A common problem faced by the 
teachers in this school is the pupils’ low language skills and their 
segregation in the school. In order to be effective in working with 
Roma children, the teachers have to ground their work in the 
particular children’s reality. The targeted academic curricula have to 
be adjusted and then to progress to the desired goal at a pace 
appropriate for the pupils in question. Most of the times traditional 
instruction and pedagogical practice aimed at mainstream Greek 
children make Roma children lose self-confidence and academic 
school learning. 

In the current paper, a project on human rights materialized by 
the pupils of the present school in Thessaloniki is presented and 
described. Within the project the children focused on the diversity of 
people’s physical appearance and on the uniqueness of each human 
being regardless of his/her skin colour or physical characteristics. The 
pupils were encouraged to cooperate with schoolmates of other 
classes and were motivated to express themselves through music and 
lyrics they themselves made in all the three languages they could use: 
English, Greek and Romany. 

  
1. Εισαγωγή 
  
Στη ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περιλαµβάνεται, 

µεταξύ άλλων, στο άρθρο 26, το δικαίωµα του κάθε ανθρώπου «στην 
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην ενδυνάµωση του 
σεβασµού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες» 
(Χαβρεδάκη, Καρούντζου & Γιαπάπα, 2006). Η διδασκαλία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων αναγνωρίζεται ως µέρος της εκπαίδευσης 
καθώς η ευαισθητοποίηση των αυριανών πολιτών σε  κοινωνικά 
προβλήµατα  και η βελτίωση της αυριανής  κοινωνίας µπορεί να 
εξαρτηθεί από την εκπαίδευση και ειδικότερα τη διαπολιτισµική 
εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στο σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 
«Η Παιδεία είναι ο βασικότερος µοχλός για µια συµµετοχή στο νέο 
κοινωνικοπολιτκό, πολιτιστικό και ιστορικό γίγνεσθαι που 
διαµορφώνεται στην Ενωµένη Ευρώπη (Μπερερής, 2001: 7). Τη σηµασία 
της εκπαίδευσης αναγνώρισε και ο ΟΗΕ, ο οποίος στην 4η Σύνοδο, 
υιοθέτησε την απόφαση 49/184 µε την οποία κηρύσσει τη δεκαετία 
1995-2004, ως δεκαετία αφιερωµένη στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα (Draft Plan of Action for the United Nations Decade of 
Human Rights Education, 1995-2004). Στην ίδια σύνοδο  έγινε δεκτό και 
το Σχέδιο ∆ράσης µε συγκεκριµένους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Η εφαρµογή των στόχων της ∆ράσης, δεν προϋποθέτει 
ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών στις τρεις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης αλλά κατάλληλη προσαρµογή της υπάρχουσας διδακτέας 
ύλης  και υιοθέτηση διαφορετικών µεθόδων διδασκαλίας µε έµφαση στη 
βιωµατική µάθηση και τη διαθεµατική προσέγγιση. Οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση δεξιοτήτων, 
γνώσεων και στάσεων και ιδιαίτερα στην ενεργό συµµετοχή των 
µαθητών/τριών σε δραστηριότητες που εντάσσονται στα πλαίσια αυτά. 



Σύµφωνα και µε τη φιλοσοφία των Νέων ∆ιαθεµατικών 
Προγραµµάτων, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα πρέπει  
να προσεγγίζεται όχι ως ένα µεµονωµένο µάθηµα αλλά από όλους/ες 
τους/τις εκπαιδευτικούς και µέσα από κάθε µάθηµα. 

Από την άλλη γίνεται κατανοητό ότι η εκπαίδευση είναι 
αναφαίρετο δικαίωµα όλων των ανθρώπων και πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις σε όλους και όλες. Η ενσυναίσθηση, η ανεκτικότητα και 
η αλληλεγγύη πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία µιας σύγχρονης 
εκπαίδευσης η οποία θα συντελέσει και στην καταπολέµηση κάθε είδους 
µορφών ρατσισµού, άµεσων ή έµµεσων µέσα και έξω από το σχολείο. Ο 
ρατσισµός τόσο ως ιδεολογία όσο και ως πρακτική είναι µια από τις 
µεγαλύτερες απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (Πανταζής, 
2006:734). 

  
2. Το ελληνικό σχολείο σήµερα 

  
Η ελληνική κοινωνία προσπαθεί να διευρύνει τους ορίζοντές της 

και τολµά να θίξει τα δικαιώµατα ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων 
 ανάµεσα στις οποίες  συµπεριλαµβάνονται οι αλλοδαποί και οι 
τσιγγανόπαιδες. Συχνά, όµως, εµφανίζονται κοινωνικά προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τις παραπάνω οµάδες και οδηγούν άλλες φορές σε 
κοινωνικές συγκρούσεις κι άλλες σε φαινόµενα βίας και αποκλεισµού. Η 
εκπαίδευση µπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στη µείωση ή ακόµα 
και στην εξάλειψη φαινόµενων αυτού του είδους µέσα από τη διάδοση 
της γνώσης και την αποµυθοποίηση του διαφορετικού ως «απειλή» για 
το κοινωνικό γίγνεσθαι. Τα παιδιά που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο, 
είτε προέρχονται από Έλληνες γονείς είτε από αλλοδαπούς, θα πρέπει να 
επιβιώσουν και να συµβιώσουν ιδεολογικά, επαγγελµατικά και 
οικογενειακά σε έναν κοινωνικό ιστό που διαρκώς µεταλλάσσεται 
ενσωµατώνοντας καινούργια κοινωνικά και πολιτισµικά στοιχεία από 
«διαφορετικούς» άλλους. Ο «άλλος» δεν είναι πια απαραίτητα ο 
τσιγγάνος ή ο αλλοδαπός. Ο «άλλος» µπορεί να ανήκει σε µια από τις 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες ή απλά να διαφέρει ως προς την 
εµφάνιση, την οικονοµική κατάσταση ή την κοινωνική συµπεριφορά. 
Ανάλογα λοιπόν µε το περιβάλλον, ο καθένας από µας µπορεί να 
θεωρηθεί ως «ένας από τους πολλούς» ή ως «διαφορετικός, άλλος». 

  
2.1. Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων 

  
Για την εκπαίδευση των τσιγγάνων τα επίσηµα στοιχεία είναι 

ελλιπή. Στοιχεία ερευνών επιβεβαιώνουν ότι οι η φοίτηση των τσιγγάνων 
είναι ελλιπής. Πολλά τσιγγανόπουλα δεν πηγαίνουν καθόλου σχολείο, 
άλλα πηγαίνουν  περιοδικά ανάλογα µε τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις 
των γονέων τους, ένα µικρό ποσοστό τελειώνει την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση ενώ ένα ακόµα µικρότερο ποσοστό τελειώνει τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση  (Βεργίδης, 1995, Αλεξόπουλος & Μπαρής, 
2003: 623). Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται µεγάλες προσπάθειες 
από το ΥΠΕΠΘ αλλά και από άλλους φορείς για την κανονική φοίτηση 
των τσιγγανοπαίδων στο δηµοτικό σχολείο. Τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 
κατάσταση των τσιγγάνων καθώς στη φοίτησή τους αντιµετωπίζουν 
παγιωµένες στάσεις και αντιλήψεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 
συµµαθητών/τριών τους καλούµενοι να προσαρµοστούν σε ένα 
εκπαιδευτικό σύστηµα που είναι τελείως αντίθετο µε τη δική τους 
κουλτούρα (Μπαρής & Αλεξόπουλος, 2003, Χατζηνικολάου, 2003). 
Επιπλέον, έχουν να αντιµετωπίσουν ένα αναλυτικό πρόγραµµα, µέσα 
από το οποίο καλούνται να µάθουν την ελληνική γλώσσα σαν να είναι η 
µητρική τους παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι  οι Ροµά µιλούν τη Ροµανί 
και δεν έχουν καµία παράδοση στη µάθηση της γραφής ή της ανάγνωσης 
καθώς χρησιµοποιούν ένα σύστηµα επικοινωνίας και µάθησης που 
βασίζεται κυρίως στη µίµηση, στη συµµετοχή και στη µη λεκτική 
επικοινωνία, χωρίς να είναι αυτονόητο ότι θα είναι εξοικειωµένοι µε την 



ελληνική γλώσσα (Μπερερής 2001: 179, Στάµου, 2002: 488, Βεργίδης, 
2002: 28)[1].  

Στο Νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών  
ανάµεσα στις γενικές αρχές της εκπαίδευσης αναφέρεται ότι: «Η 
εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαµορφώνει συνθήκες που 
προάγουν τις αξίες της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας» (∆ΕΠΠΣ, 2003:3734). 
Ακόµα, ανάµεσα στους κύριους άξονες που πρέπει να διέπουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία το  ∆ΕΠΠΣ θεωρεί «την ενίσχυση της 
πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας 
πολυπολιτισµικής κοινωνίας»[2] αλλά και την «ευαισθητοποίηση σε 
θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και τη 
διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» (∆ΕΠΠΣ 2003: 3735-
3736)[3]. 

Η διδακτική προσέγγιση µέσω των Σχεδίων Εργασίας θεωρείται ότι 
ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς στόχο έχει να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των µαθητών/τριών, τη συµµετοχή τους, και την ελευθερία 
δράσης. Οι µαθητές/τριες καλούνται να  εργαστούν µέσα από τη 
συµµετοχική δράση σε οµάδες αναπτύσσοντας βιωµατικούς τρόπους 
προσέγγισης της γνώσης, η οποία προσεγγίζεται διεπιστηµονικά-
ολιστικά.  Ειδικότερα, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δίνει τη 
δυνατότητα διερεύνησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων από πολλές και 
διαφορετικές οπτικές γωνίες µέσα στα πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας[4]. 

Η σύνθεση του µαθητικού δυναµικού των τάξεων, στις οποίες 
φοιτούν παιδιά µε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά από εκείνα των Ελλήνων  µαθητών/τριών, επιβάλλει 
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, ιδιαίτερα στο µάθηµα της δεύτερης 
ξένης γλώσσας, όπως πραγµατικά είναι, για τα περισσότερα παιδιά, η 
διδασκαλία της αγγλικής. Όταν αποτελέσµατα σχετικής έρευνας 
καταδεικνύουν τις σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 
οι τσιγγανόπαιδες στο γλωσσικό µάθηµα, εννοώντας τη διδασκαλία της 
ελληνικής, που αποδίδονται στην έλλειψη γραπτής µορφής της µητρικής 
τους γλώσσας (Μπάρης και Βουρλούµη 2005:223), µπορεί κανείς να 
φανταστεί πόσο πιο περίπλοκη γίνεται η διαδικασία που αφορά στην 
εκµάθηση µιας ακόµα γλώσσας.  

  
3. Παρουσίαση του προγράµµατος 

  
Το σχέδιο εργασίας που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια 

εκπονήθηκε µε κύριο σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους/τις 
µαθητές/τριες στο θέµα της «διαφορετικότητας» ή µη κάποιων οµάδων. 
Εκπονήθηκε µε τα παιδιά της Γ΄ έως ΣΤ΄ τάξης του 5ου ∆ιαπολιτισµικού 
∆ηµοτικού Σχολείου Μενεµένης Θεσσαλονίκης. Το 70% των 
µαθητών/τριών του συγκεκριµένου σχολείου είναι παιδιά Ροµά 
(Τσιγγανόπαιδες). Αφορµή για την υλοποίησή του υπήρξε η ανάληψη 
από το σχολείο προγράµµατος «Καλλιπάτειρα», η χρηµατοδότηση του 
οποίου επέτρεψε την κατασκευή κουστουµιών και την παρουσίασή του 
σε ειδική εκδήλωση στο τέλος του προγράµµατος.   

Τα προγράµµατα «Καλλιπάτειρα» αφορούν την ισότητα στην 
κοινωνία και οι θεµατικές ενότητες που επιλέχθηκαν να αναπτυχθούν 
από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου αναφέρονταν στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, στην ανοχή στη διαφορετικότητα και τον πολυπολιτισµό, 
στην αντιµετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού και στην 
κοινωνική αλληλεγγύη.  

  
3.1. Γενικός σχεδιασµός 
  
            Ο γενικός τίτλος του πιλοτικού προγράµµατος που 

εγκρίθηκε για το συγκεκριµένο διαπολιτισµικό σχολείο την τρέχουσα 
χρονιά (2006-07) ήταν: «Αν όλα τα παιδιά της γης πιάνανε γερά τα 
χέρια…» για τα δικαιώµατά τους. Συµµετείχαν οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου µε επιµέρους projects που υλοποίησαν µε 
µαθητές/τριες της τάξης τους. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράµµατος 



πραγµατοποιήθηκε το συγκεκριµένο project από την εκπαιδευτικό 
Αγγλικής του σχολείου µε τη συµµετοχή του εκπαιδευτικού Φυσικής 
Αγωγής που βοήθησε στο σχεδιασµό της χορογραφίας και των 
κουστουµιών.  

            Αφορµή για την επιλογή του σχεδίου αποτέλεσε η ιστορία 
“All kinds of people” της Emma Damon που παρουσιάστηκε και 
συζητήθηκε σε κάθε εµπλεκόµενη τάξη ξεχωριστά στην αρχή µε τη 
δασκάλα ως αφηγήτρια και στη συνέχεια µε τους/τις ίδιους/ες τους/τις 
µαθητές/τριες να τη διηγούνται. Η ιστορία, η οποία, ως προς τη 
γλωσσική της εκµετάλλευση, προσφέρεται για τη διδασκαλία ή 
εµπέδωση λεξιλογίου σχετικού µε την εµφάνιση των ανθρώπων, 
καταλήγει στο συµπέρασµα  ότι ο κάθε άνθρωπος δεν είναι διαφορετικός 
από τους άλλους µόνο ως προς την εµφάνιση, είναι ξεχωριστός  και 
µοναδικός και ως οντότητα.  

Η µορφή του συγκεκριµένου βιβλίου µε τµήµατά του να 
αναδιπλώνονται ή να ξεδιπλώνονται για να διαβαστούν, η χιουµοριστική 
εικονογράφησή του καθώς και η χρησιµοποίηση µικρών προτάσεων µε 
σχετικά λίγες άγνωστες λέξεις, ενθουσίασαν τους/τις µαθητές/τριες που 
θέλησαν µε τη σειρά τους να διηγηθούν την ιστορία στους υπόλοιπους 
µέσα στην τάξη. Η συχνή επανάληψη των µικρών προτάσεων τις έδωσε 
ρυθµό και καθότι κάποιες από αυτές είχαν και οµοιοκαταληξία, έδωσε 
στη συνέχεια στα παιδιά την ιδέα να γίνει η ιστορία τραγούδι. Η µουσική 
επιλέχθηκε από τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης που ανέλαβαν και το δύσκολο 
ρόλο της διασκευής της ιστορίας µε τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Η 
διασκευή έγινε µε τρόπο που ταίριαζε µε τη µουσική αλλά τα παιδιά της 
Ε΄ τάξης, όταν άκουσαν την αγγλική έκδοση και τους ζητήθηκε να 
συµµετάσχουν, θέλησαν να πουν το τραγούδι και στα ελληνικά. Η 
µεταφορά του τραγουδιού στα ελληνικά έγινε όσο πιο πιστά επέτρεπε ο 
ρυθµός και ο επιτονισµός ενώ για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση σε όλες 
τις γλώσσες που µιλούσε η πλειοψηφία των παιδιών του σχολείου, τους 
ζητήθηκε από την εκπαιδευτικό να διασκευάσουν για τρίτη φορά τα 
λόγια του τραγουδιού, αυτή τη φορά στη Ροµανί. Την τελευταία 
διασκευή ανέλαβε κατά οµάδες η ΣΤ΄ τάξη. Τα παιδιά των έξι τµηµάτων 
που συµµετείχαν στο πρόγραµµα µοιράστηκαν τα λόγια και µε τη 
συνοδεία της µουσικής τα έµαθαν πρώτα ανά τάξη και στη συνέχεια όλα 
µαζί για να συντονιστούν καλύτερα. Στη συνέχεια κατασκεύασαν µάσκες 
ή κουστούµια ανάλογα µε το ρόλο τους. Παράλληλα, στο µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής και µε τη βοήθεια και της εκπαιδευτικού Αγγλικής 
ετοίµασαν χορογραφία ανάλογη του τραγουδιού τους. Το τραγούδι τους 
θα παρουσιαστεί µαζί µε τα υπόλοιπα προϊόντα του προγράµµατος 
«Καλλιπάτειρα» σε ειδική εκδήλωση προς το τέλος της σχολικής 
χρονιάς. 

  
3.2. Χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης 

  
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος, όπως καθορίζεται και 

από το πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα», ήταν 5 εβδοµάδες µε 3 ώρες 
διδασκαλία σε κάθε τάξη. ∆ε χρησιµοποιήθηκε κάθε φορά το σύνολο της 
διδακτικής ώρας ενώ απαραίτητες ήταν συγχωνεύσεις τµηµάτων για 
κάποιες τελικές πρόβες, που πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης 
µε τους/τις συναδέλφου/ισσες των άλλων γνωστικών αντικειµένων. 

  
∆ιδακτικοί στόχοι 
  
Γενικοί 

      να εντοπίσουν οι µαθητές/τριες τις ατοµικές διαφορές µεταξύ των 
ανθρώπων αλλά και την πολυµορφία της ανθρώπινης φύσης 

      να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη άλλων πολιτισµών 
      να αναγνωρίσουν προβληµατισµούς σε θέµατα ισότητας παρόµοιους 

µε αυτούς της καθηµερινής τους ζωής σε άλλους πολιτισµούς  
      να προσεγγίσουν την έννοια της πολυπολιτισµικότητας, δηλαδή ότι 

µπορεί να υπάρχουν στον κόσµο οµάδες µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά ή χρώµα δέρµατος, όµως όλοι έχουν κατά βάση τις 
ίδιες ανάγκες και αξίζουν τον ίδιο σεβασµό 



      να υιοθετήσουν στάσεις ελεύθερες από προκαταλήψεις και 
ρατσιστικές αντιλήψεις και να βελτιωθεί η αυτοεκτίµησή τους 

      να αποδεχτούν ο καθένας/ η καθεµία τους/τις υπόλοιπους/ες 
συµµαθητές/τριές τους και να αναπτυχθεί πνεύµα συνεργασίας και 
αλληλοεκτίµησης 

  
Ειδικοί 

      να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα στόχο  
      να αναδειχθούν οι διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες των 

µαθητών/τριών του σχολείου 
      να ενθαρρυνθούν οι µαθητές/τριες στην ανάληψη πρωτοβουλιών που 
αφορά την εξέλιξη και υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας 

      να αναπτυχθούν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 
      να βελτιωθούν τόσο στις κινητικές τους δεξιότητες όσο και στις 
δεξιότητες λεκτικής και σωµατικής έκφρασης 

      να µάθουν συγκεκριµένο λεξιλόγιο και να αποκτήσουν ευχέρεια µε 
ευχάριστο τρόπο, διασκεδάζοντας 

      να αυτοµατοποιήσουν τη διαδικασία γλωσσικής ανάπτυξης  
  
Η χρήση ιστοριών ή παραµυθιών είναι διαδεδοµένη στη 

διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας. Θεωρείται ότι προωθεί την εκµάθηση 
της γλώσσας στόχου εφόσον οι ιστορίες πληρούν ορισµένες 
προϋποθέσεις. Αρχικά, τα «πραγµατικά» βιβλία, αυτά, δηλαδή, που 
απευθύνονται σε κανονικούς αναγνώστες και δεν συγγράφηκαν για 
διδασκαλία µιας γλώσσας, είναι καταλληλότερα και πιο ενδιαφέροντα για 
τα παιδιά. Ο ρόλος των φωτογραφιών σε συνδυασµό µε το κείµενο 
επίσης είναι σηµαντικός, Ακόµα πιο καθοριστικός παράγοντας στην 
επιλογή βιβλίου είναι το αν οι αξίες και συµπεριφορές που «περνά» το 
βιβλίο στους/στις αναγνώστες/στριες του είναι σύγχρονες και 
σύµφωνες µε την κουλτούρα των παιδιών. Τέλος, η ύπάρξη επανάληψης 
λέξεων ή φράσεων µέσα στην ιστορία αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική 
για την εκµάθηση της γλώσσας (Cameron 2001: 167-169).Η ίδια 
συγγραφέας προτείνει (Cameron 2001: 177) ως δυνατότητα τη 
µετέπειτα ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικές µε µια ιστορία, όπου τα 
παιδιά µπορεί να χρησιµοποιήσουν αυθόρµητα, αυτούσια ή 
διασκευασµένα,  αποσπάσµατα της ιστορίας που διάβασαν σε 
διαφορετικό  κειµενικό πλαίσιο. Η Ur (1996: 63) τονίζει και αυτή τη 
σπουδαιότητα των ιστοριών αλλά και των τραγουδιών στη διδασκαλία, 
ως µέσων για τη δηµιουργία κινήτρων στους /στις µαθητές/τριες και 
βελτίωσης της στάσης τους απέναντι στη γλώσσα στόχο. 

  
4. Προτάσεις 

  
Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα απαιτεί αλλαγές στην 

εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, αναδιάρθρωση των 
προγραµµάτων σπουδών ώστε να στηρίζονται στις αξίες των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά και µαθητοκεντρικές πρακτικές στη 
σχολική τάξη, οι οποίες θα βασίζονται στην ανάπτυξη συµµετοχικού-
ενεργητικού κλίµατος στην τάξη και θα είναι προσανατολισµένες στη 
βιωµατική –επικοινωνιακή προσέγγιση και στην ανάπτυξη της 
συνεργασίας και της αποδοχής (Μαθιουδάκη 2004: 125, Πανταζής 2006: 
734). Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν µπορεί να είναι ένα 
ακόµα µάθηµα στα σχολεία ούτε µπορεί να είναι µάθηση βασισµένη σε 
παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Αντίθετα, η έννοια των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα πρέπει να προωθείται διεπιστηµονικά µέσα 
από όλα τα γνωστικά αντικείµενα, όπως εξάλλου προτείνεται και µέσα 
από τη Σύσταση του 1974 της UNESCO (Κανακίδου & Παπαγιάννη 1998, 
Παπαδοπούλου, 2004,  Μαθιουδάκη, 2004, Τσίµπος, Παγούνη & 
Καρούντζου, 2006)[5]. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία 
τσιγγανοπαίδων καλούνται να διδάξουν σε παιδιά  που προέρχονται από 
µια κουλτούρα την οποία αγνοούν και η οποία θεωρεί το σχολείο  και την 
εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτό, αντίθετη και εχθρική στη δική τους 
κουλτούρα (Σαλωνίτης, 203: 652). Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει 



γνώση των κοινωνικοπολιτισµικών συνθηκών και της  εµπειρίας που 
κουβαλά το κάθε παιδί και η γνώση αυτή να αποτελέσει την  αρχή για 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Η κατάκτηση της γλώσσας 
διαµεσολαβείται  κοινωνικοπολιτισµικά και εποµένως και τα παιδιά των 
γλωσσικών µειονοτήτων θα πρέπει να εµπλέκονται ενεργά στην 
κατάκτηση της γνώσης (Grant, 2002:147). Η υιοθέτηση δοµικών 
αλλαγών δε σηµαίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εκπαίδευσης για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Απαραίτητο είναι οι αλλαγές αυτές να 
συνοδεύονται από ευρύτερες αλλαγές µορφών συµπεριφοράς, στάσεων 
και αντιλήψεων  µε σεβασµό στη διαφορετικότητα και στην αποδοχή του 
άλλου µέσα σε πλαίσιο κατανόησης και διάθεσης για διάλογο και 
συνεργασία (Μπερερής 2001: 45). Φαίνεται ότι η  απλή συµφοίτηση των 
παιδιών από διαφορετικές οµάδες δεν  οδηγεί στην κατανόηση του 
διαφορετικού  και στην διαµόρφωση θετικών στάσεων (Βεργίδης, 1995, 
Ακριτίδης & Τοκατζόγλου 2006). Χρειάζονται ειδικά διαµορφωµένες 
στρατηγικές και δραστηριότητες για να αντιστραφεί το σχολικό κλίµα και 
να λειτουργήσει µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα (Tiedt & Tiedt 
2006).  

  
5. Αντί Επιλόγου 

  
Στην περίπτωση του συγκεκριµένου προγράµµατος τα παιδιά 

απόλαυσαν όλη την εξέλιξη του project. Είχαν την ευκαιρία όχι µόνο να 
χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα-στόχο, κάνοντας κάτι που τους ενδιέφερε, 
αλλά και να συµµετάσχουν ουσιαστικά στην όλη εξέλιξη του σχεδίου 
εργασίας, να συνεργαστούν για ένα καλό κοινό αποτέλεσµα πέρα από το 
µικρόκοσµο της τάξης τους, µέσα στο ευρύτερο περιβάλλον του 
σχολείου, να εκφραστούν µέσα από το χορό και τη µουσική ενώ 
ταυτόχρονα τραγουδούσαν όλα µαζί σε διάφορες γλώσσες «…υπάρχουν 
άνθρωποι σε διάφορα χρώµατα..» 

Παρά τα θετικά στοιχεία, τα οποία προάγει το Νέο Πρόγραµµα 
Σπουδών ως φιλοσοφία, στην πράξη το ελληνικό σχολείο παραµένει ένα 
κλειστό, µονοπολιτισµικό και µονογλωσσικό  πρόγραµµα καθώς το 
αναλυτικό πρόγραµµα δεν λαµβάνει υπόψη τις διαφορετικές εµπειρίες 
των µη ελληνόγλωσσων παιδιών. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι 
καθοριστικός και είναι αυτός/η που καλείται για µια ακόµα φορά, να 
σχεδιάσει, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος πολυπολιτισµικές 
δράσεις και να προσεγγίσει τους/τις µαθητές/τριες σεβόµενος την 
ατοµικότητά τους και τη διαφορετικότητά τους.  
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[1] Γιατί οι τσιγγάνοι δεν έχουν αλφάβητο (Ελλάδα) (παράδοση) 
Ζούσε κάποτε ένας βασιλιάς που είχε το τσιγγάνικο αλφάβητο. Το 

είχε τυλίξει µέσα σ’ ένα λαχανόφυλλο γιατί εκείνη την εποχή δεν είχαν 
ράφια για να βάζουν τα βιβλία κι αποκοιµήθηκε δίπλα σε µια πηγή. Μετά 
από λίγο ήρθε ένας γάιδαρος να πιει νερό κι έφαγε το λαχανόφυλλο. Γι’ 
αυτό µέχρι σήµερα δεν έχουµε αλφάβητο. 

[2] Για την επίτευξη, εποµένως, αρµονικής, κοινωνικής ένταξης και 
συµβίωσης, είναι απαραίτητο κάθε άτοµο να µάθει να συµβιώνει µε τους 
άλλους, σεβόµενο τον πολιτισµό και τη γλώσσα τους. Ταυτόχρονα, όµως, 
πρέπει να διατηρεί την εθνική και πολιτισµική του ταυτότητα µέσα από 
την ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και θρησκευτικής 
αγωγής (∆ΕΠΠΣ 2003: 3735). 

[3] Το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο υποδειγµατικής εφαρµογής 
των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως είναι ο σεβασµός στον 
άλλο, η διασφάλιση της αξιοπρέπειας του κάθε ατόµου, η ελευθερία από 
κάθε µορφή διάκρισης, η ελευθερία σκέψης και έκφρασης, η συµµετοχή 
και η συνεργασία. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλο της το φάσµα 
πρέπει να συνιστά εφαρµογή του άρθρου 1 της ∆ιεθνούς Σύµβασης των 
∆ικαιωµάτων του παιδιού που ορίζει ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και 
να διασφαλίζεται «το καλύτερο προς το συµφέρον του παιδιού» ( 
∆ΕΠΠΣ, 2003: 3736) 

[4] Βλ. Ματσαγγούρας, 2003, Κανταρτζή & Κολέτος, 2005. 

  
[5] Στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών, αν και 

θεωρητικά προωθείται η διαθεµατικότητα, η ενεργός δράση των 
µαθητών/τριών µέσα από την οµαδική εργασία και η µέθοδος των 
σχεδίων εργασίας, στην πράξη δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις ανάγκες 
των µαθητών/τριών µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά 

 


