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Πρόλογος- Ευχαριστίες

Καθώς οι άνθρωποι και κατ' επέκταση οι κοινωνίες εξελίσσονται, με το

πέρασμα των χρόνων, η διαφορετικότητα και η διαπολιτισμικότητα συναντώνται

όλο και συχνότερα γύρω μας. Συνεπώς κρίνεται ενδιαΦέροuσα μια πιο διερευνητική

ματιά σε θέματα που αΦορούν στο καθετί που δε μοιάζει με αυτά που θεωρούμε

δεδομένα και στατικά.

Το σχολείο επομένως, ως μικρογραΦία της κοινωνίας αντανακλά τα χαρακτηριστικά

της άρα και την ύπαρξη όλων των διαΦορών που παρατηρούνται στα μέλη της. Η

παραδοσιακή πεποίθηση για την αξία της ομοιογένειας εμποδίζει την αναγνώριση

όλων αυτών των διαφορών. Ωστόσο έχει σοβαρές επιπτώσεις η μη αναγνώριση της

απόστασης που χωρίζει την κουλτούρα του κάθε μαθητή(ανάλογα με το Φύλο, τη

γεωγραΦική θέση, τηv κοιvωvική καταΥωΥή, τηv οικοvομική κατάσταση, το επίπεδο

μόρΦωσης τωv Υοvέωv κ.ο.κ.) από τηv επίσημη κουλτούρα του σχολείου. Η μη

αvαΥvώριση της απόστασης εμποδίζει τηv καταvόηση τωv βαθύτερωv αιτιώv της

αδυvαμίας μέρους τωv μαθητώv Va αvταποκριθούv στις απαιτήσεις του σχολείου

(Αvδρούσου, 2005). Αυτήv τη θετική αvαγvώριση λοιπόv πρέπει Va πετύχουμε ως

εκπαιδευτικοί και κάτι τέτοιο είvαι εΦικτό μοvάχα μέσω της ευαισθητοποίησης στη

διαΦορετικότητα. Είvαι σημαVΤΙKό, οι εκπαιδευτικοί Va είvαι αρκετά

ευαισθητοποιημέvοι και εvημερωμέvοι, ώστε Va εΦαρμόζουv δραστηριότητες

κατάλληλες Υια τα παιδιά και τις αvάΥκες τους, ΠΡOωθώVΤας τη συvεΡΥασία και τη

συvαδελφικότητά τους και δίvοvτάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα κάθε Φορά.

Για Va Υίvει όμως αυτό θα πρέπει προηΥουμέvως οι εκπαιδευτικοί Va

δραστηριοποιηθούv εvαvτίοv της προκατάληψης και ο σημαvτικότερος λόγος που

πρέπει Va Υίvει κάτι τέτοιο είvαι η προστασία τωv αvθρωπίvωv δικαιωμάτωv. Η

ευημερία twv σχολείωv και κοιvοτήτωv μας βασίζεται στηv καταvόηση και tOV

σεβασμό αυτώv twV δικαιωμάτωv. Γι' αυτόv tOV λόγο χρειάζεται Va βοηθήσουμε

τους μαθητές Va αλλάξουv τις Υvώσεις, τις στάσεις και τη συμπεριΦορά απέvαvτι

στα άτομα που είvαι διαΦορετικά(Τριλίβα, ΑvαΥvωστοπούλου, Χατζηvικολάου,

2007).

Η παρούσα εΡΥασία σκοπό έχει Va διερευvήσει το κατά πόσο οι

εκπαιδευτικοί συμβάλλουv στηv ομαλή λειτουΡΥία της τάξης όπου υπάρχουv άτομα

από διαΦορετικά πολιτισμικά περιβάλλOVΤα καθώς και Va συΥκεκριμεvοποιήσει τηv

lPEUVa αυτή στη διερεύvηση περιεχομέvου τωv Χριστουγεvvιάτικωv γιορτώv που

Υίvοvται στα vηπιαΥωΥεία κάθε χρόvο.

Η lPEuva λοιπόv αυτή αποτελείται από το θεωρητικό και το ερευvητικό

μέρος. Αρχικά στο Α' μέρος του θεωρητικού Υίvεται μια πεΡΙΥραΦή του τι σημαίvει

διαπολιτισμική εκπαίδευση, ποιοι είvαι οι στόχοι της και σε τι ωΦελεί τη σχολική

κοιvότητα, Στη συvέχεια Υίvεται εκτεvής αvαΦορά για τα ισXύOVΤα δεδομέvα,

σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στηv Ελλάδα αλλά και ευρύτερα oτov
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ευρωπα'ίκό χώρο, Στο Β' μέρος του θεωρητικού αvαλύεται η σχέση της θρησκείας

με το σχολείο και ποια θα πρέπει Va είvαι η υγιής πραγματικότητα από τηv οποία

πλαισιώvοvται οι μαθητές του. Το δεύτερο μέρος συvεχίζεται περιγράΦOVΤας TOV

παιδαγωγικό χαρακτήρα TWV γιορτώv που γίvοvται στο vηπιαγωγείο. Ακολουθεί το

ερευvητικό μέρος όπου γίvεται αvάλυση TWV ευρημάτωv από πέvτε

Χριστουγεvvιάτικες γιορτές vηπιαγωγείωv του Βόλου. προηγείται η αvάλυση του

περιεχομέvου TWV γιορτώv και έπεται εκείvη TWV συvεvτεύξεωv TWV vηπιαγωγώv.

Τέλος στο παράρτημα, παρoυσιάζovται ολοκληρωμέvες οι συvεvτεύξεις από τις

εκπαιδευτικούς καθώς και το περιεχόμεvο TWV γιορτώv(συvοδεύεται από

φωτογραΦικό υλικό) και τα ποιήματα TWV vηπίωv.

Μετά τηv ολοκλήρωση και καταγραΦή της εργασίας μου μπορώ Va πω με

σιγουριά πως vιώθω άκρως ικαvοποιημέvη με τηv προσπάθειά μου αυτή καθώς και

χαρούμεvη για το αποτέλεσμα και τα όσα αποκόμισα δoυλεύovτας πάvω στηv

συγκεκριμέvη έρευvα. Βέβαια τα λάθη που χρειάστηκε Va διορθώσω με τη βοήθεια

του κ. Μάγου κατά τη διάρκεια συγγραΦής της ήταv αvαπόΦευκτα μιας και είvαι η

πρώτη Φορά που εργάζομαι για lVa τέτοιο έργο. Να πω επίσης πως κατά τη

διάρκεια καταγραΦής TWV αποτελεσμάτωv της έρευvας μου γεvvήθηκαv πληθώρα

vlwv ερωτημάτωv που θα ήθελα Va απευθύvω στις vηπιαγωγούς οι οποίες

συμμετείχαv στις συvεvτεύξεις καθώς και δημιουργική περιέργεια για το

περιεχόμεvο TWV υπόλοιπωv γιορτώv που γίvοvται στο χώρο του vηπιαγωγείου

εΦόσοv η εργασία αυτή ασχολείται αποκλειστικά με τη γιορτή TWV XPlσTouytvvwv.

ΑΦού παρουσίασα συvοmικά το τι περιέχει η εργασία αυτή, Va τοvίσω πως

δεv θα κατάΦερvα τίποτα χωρίς τηv πολύτιμη βοήθεια του κ. Κωvσταvτίvου Μάγου,

Λέκτορα του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Παvεπιστημίου Θεσσαλίας, ο

οποίος με πολύ υπομοvή και διάθεση για συvεργασία, απαvτoύσε στα ερωτήματα

που του έθετα κάθε τόσο. Επίσης va ευχαριστήσω τηv κυρία κ. Μιχαλοπούλου

Αικατερίvη, Αvαπληρώτρια καθηγήτρια του παvεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία

συvέβαλε στηv τελική διόρθωση και αξιολόγησητης διπλωματικήςμου εργασίας.

Θα ήθελα στη συvέχεια Va ευχαριστήσω το θείο Σάκη(Ίωvάθαv') γιατί πολύ

πιθαvόv Va μηv αποΦάσιζα Va ασχοληθώ με τηv εκπόvηση mυχιακής εργασίας εάv

αυτός δε μου παρακιvούσε το εvδιαΦέροv. Επίσης va TOV ευχαριστήσω για τα

πολύτιμα μαθήματα του και για τα γοvίδια που θέλω va πιστεύω πως έστω και σε

μικρό βαθμό κληροvόμησααπό αυτόv!

ΣαΦώς δεv ξεχνώ γοvείς, συγγεvείς και καλούς Φίλους που σε ό, τι και aV

χρειαστώ είvαι πάvτα δίπλα μου και με στηρίζουv. Τηv ίδια στήριξη είχα από αυτούς

και κατά τη διάρκεια συγγραΦής αυτής της εργασίας. Από όλους όμως θα ήθελα Va

ξεχωρίσω τη γιαγιά μου Ελισσάβετ Ιωαvvίδου που της έχω ιδιαίτερη αδυvαμία και

γvωρίζovτας πως πάvτα με έχει στο μυαλό της, παίρvω δύvαμη και πορεύομαι στη

ζωή μου.



Summary

Multiculturalism is the last ideological trend that has been imported ίη

Greece from the West. Ιπ my spiritually colonialised and politically occupied countrγ,

there is such a (bad) tradition of about two centuries. It was the 90s when this well

known type of intellectual- importer started propagandizing the supposed

enrichment of our democracy with multiculturalism. The contradiction that has been

developed about the ideological assumptions and the consequences alike, especially

ίη Greek case, has an eχtra aspect and a global interest. Results ίπ Greece will not be

οηlγ about the cohesion ΟΓ the integrity of my countrγ, but it will also refer to the

contemporarγman's meaning of life. The meaning that has been formed under the

influence of eternal Greek spirit, core of man's heritage.

We believe that Greek vision of life, as it has been eχpressed ίπ Minoan ΟΓ

Theran frescos, ίπ Parthenon ΟΓ ίπ Agia Sofia, ίπ democratic institutions and spiritual

production of thousands of years, is not a matter of 10.000.000 Greek-speaking

people. It is what really added another sapiens ίπ contemporary situation of

humanity. Even if Pushkin, Hoelderlin, ΒγΓΟΠ and Hugo were too idealists as they

approached Greek eχample, this does not mean that it can be equated with nomadic

ΟΓ Neolithic civilizations. After all it is absolutely hypocritical, since what embellishes

human life today all over the world is democracy, music, theatre, architecture,

athletics, philosophy, poetry. Greece.

Ιπ the final analysis, it is quite evident that greek people have to change their

attitude and education, see things from a different angle and stop being so arrogant.

Today's classrooms are more diverse than ever before, this is a generally acceptable

truth. Ιπ order to reach these students, educators must be aware of the issues facing

their various culturaI, racial, ethnic, and language groups. The practice of

multicultural education ίπ the schools is often criticized for trivializing the goal of

multicultural education, which is the transformation of schooling to include the

needs and perspectives of many cultures ίπ shaping the ways ίπ which children are

educated and thus, the transformation of society. Ι truly believe that although

governments claim that they trγ to reach a satisfactory multicultural education level,

this type of education still constitutes a highly controversial issue.

Taking the above into consideration, Ι tried to conduct a research concerning

the way teachers tend to celebrate Christmas at nurserγ schools while students from

different countries join them. The results are not encouraging enough as far as the

multicultural approach is concerned.

Teachers apply the methods they are familiar with over the years they have

been ίπ school. They fail to realize that there are not οπlγ greek students ίπ the

classrooms, there are so many foreign students looking for acceptance to their
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culture and religion. Each and everγ one of us should respect any kind of human

differences. It is time for all students to be faced with a contemporarγ and

pioneering education. This piece of work tries to point out the most significant

mistakes that teachers usually make especially when it comes to celebrating

Christmas at schools. Ιη the first part, the theoretical one, Ι explain what

multicultural education is and which are its goals. What is more Ι refer to the

relationship between religion and school and ίη conclusion Ι point out the

importance of celebrations ίη nurserγ schools. The research part follows the

theoretical. Ιη this part Ι present my conclusions after visiting five nursery schools ίη

Volos. ΑΙΙ ίη all this personal work tries to motivate educators ίη order to put

imagination, knowledge and lust for work together. This leads to a creational

environment where students can learn happily and parents fell that their beliefs are

being respeetive by the other human beings.

It is υρ to us educators to teach our students to seek individuality and happiness.

let's respeet any kind of their differences. We are obligated to do so as soon as

possible should we accept our role as their tutors.

Keep υρ good work!



ΘΕΩΡΗΤιΚΟ ΜΕΡΟΣ

,
__~ 'Iωνάθαν
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1.Διαπολιτισμική εκπαίδευση

1.1 Εισανωνή

Είναι πλέον γνωστό και αντιληπτό σε όλους μας πως η κοινωνία στην οποία ζούμε

χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ετερότητα. Αυτό σημαίνει ότι όλο και πληθαίνουν

οι ιδιαίτερες πολιτισμικές ομάδες που ζουν ανάμεσα μας και σuνεισΦέροuν στην

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, παρόλο που εμείς δεν

αντιλαμβανόμαστε τη σuνΕισφορά αυτή. Ζούμε ταυτόχρονα σ' ένα κόσμο, στον

οποίο η διαδικασία παγκοσμιοποίησης προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Μεγάλη αξία, έχει όμως, ο τρόπος σκέψης και αντίδρασης του μέσου πολίτη,

αναΦορικά με την νέα αυτή πραγματικότητα. Τα Φαινόμενα ξενοΦοβίας και

ρατσισμού γίνονται πιο συχνά, στον ελλαδικό χώρο, μετατρέποντας τους

μετανάστες σε «αποδιοπομπαίους τράγους», για καθετί κακό που συμβαίνει στην

κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας. Παρόλα αυτά με τον καιρό

παρατηρείται η νομιμοποίηση της διαμονής των αλλοδαπών, η παγιοποίηση της

θέσης τους και η εκ μέρους τους διεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων(Νικολάου,

2009). Συνέπεια όλων αυτών είναι οι αλλοδαποί μαθητές που αρχίζουν σήμερα τη

σχολική τους διαδρομή στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό σχολείο, είτε να έχουν,

στη μεγάλη τους πλειοψηΦία, γεwηθεί στη χώρα μας, είτε να έχουν έρθει σε πολύ

μικρή ηλικία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση που

μέχρι πρότινος εξαντλούνταν στη γρήγορη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από

τους μικρούς αλλοδαπούς μαθητές δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει το βασικό

στόχο του ελληνικού σχολείου. Πρέπει συνεπώς να επιτευχθεί μια

αποτελεσματικότερη προσέγγιση της διαπολιτισμικής πλέον διδασκαλίας μέσα στην

τάξη. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε πως τα παιδιά των

διαΦορετικών πολιτισμών αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο μεταξύ τους

δίνοντας έτσι στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μοναδικές ευκαιρίες για

περαιτέρω διαπολιτισμική κατανόηση. Η άποψη ότι το σχολείο αγγίζει τα παιδιά

όλου του κόσμου ισχύει και σήμερα όπως και παλιά. Η προσΦορά βοήθειας προς τα

παιδιά κάθε πολιτισμού ώστε να επιτύχουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ



ταυτοχρόνως προσαρμόζονται το ένα στο άλλο, απαιτεί καινοτόμες στρατηγικές εκ

μέρους των γονέων, των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων(Εllίοt, S. ,Kratochwill,

Τ., Littlefield Cook, J., Travers, J.,2008).

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, παρά την εμΦανή παρουσία της στις

συζητήσεις τις σχετικές με την παιδεία, εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς

παγκοσμίως αλλά οπωσδήποτε και στη χώρα μας. Αξιοσημείωτη είναι επομένως η

εξελικτική πορεία των μοντέλων εκπαίδευσης που έχουν διαμορΦωθεί ανα τον

κόσμο για τη διαχείριση της διαπολιτισμικότητας. ΣύμΦωνα με το αφομοιωτικό

μοντέλο ( Τούλιας στο Κοντογιάννη,200S), τα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

των πολιτισμικών ομάδων εξαΦανίζOVΤαι σταδιακά και τη θέση τους

καταλαμβάνουν τα νέα χαρακτηριστικά του περιβάλλovτoς και της κυρίαρχης

ομάδας. Αυτό για τους μετανάστες έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση αξιών,

κανόνων, προτύπων και τρόπων συμπεριΦοράς, καθώς και την επιβολή της

γλώσσας της χώρας υποδοχής ως φορέα πολιτισμικών στοιχείων. Επόμενο είναι η

εκπαιδευτική διαδικασία να αναπαράγει και να διατηρεί τα πολιτισμικά στοιχεία

της χώρας υποδοχής στα παιδιά των μεταναστών. Όλη αυτή η πολιτική της

αΦομοίωσης οδήγησε στη σχολική αποτυχία και στον κοινωνικό αποκλεισμό

πολλούς μαθητές προερχόμενους από μεταναστευτικές ομάδες. ΣύμΦωνα και πάλι

με τον Τούλια στο Κοντογιάννη(2008) στο μοντέλο της ενσωμάτωσης, τα

διαΦορετικά χαρακτηριστικά των πολιτισμικών ομάδων προσαρμόζονται ή

μεταβάλλονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν αρμονικά με το κυρίως

σώμα των πεποιθήσεων, αντιλήψεων και αξιών. Σκοπός είναι η εναρμόνιση των

ομάδων με τις υπάρχουσες κυρίαρχες δομές, έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί

αντιθετική ή συγκρουσιακή σχέση. Πολλά από τα ιδιαίτερα στοιχεία των

πολιτισμικών ομάδων είναι κοινά με αυτά της κυρίαρχης ομάδας και θα

διατηρηθούν. Μπορεί επίσης να διατηρηθούν και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία

όμως δεν προκαλούν συγκρούσεις ούτε θέτουν σε κίνδυνο τις δομές της χώρας

υπoδoXής(Kovτoγιάννη, 2008). Ένα τρίτο μοντέλο είναι το πολυπολιτισμικό. Το

μοντέλο αυτό στηρίζεται στον πολιτισμικό πλουραλισμό. ΕκΦράζει τη συμμετοχή

των πολιτισμών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στη συνεχή διαμόρΦωσή του. ΤΟ

κράτος αποτελεί τον εγγυητή της κοινωνικής δικαιοσύνης, διατηρώvτας ίσες



αποστάσεις από όλες τις εθνοτικές ομάδες. Λίγο πιο εξελιγμένο έρχεται το

αντιρατσιστικό μοντέλο το οποίο εξετάζει το σύνολο των αξιών, των οικονομικών,

πολιτικών και κοινωνικών δομών, των νόμων και των διατάξεων της κρατικής

εξουσίας αλλά και ατομικές στάσεις που οδηγούν στον αποκλεισμό των

μεταναστών και γενικά των μειονοτικών ομάδων από την ισότιμη συμμετοχή τους

προς όφελος των κυρίαρχων ομάδων(Κοντογιάwη, 2008). Για το διαπολιτισμικό

μοντέλο δεν υπάρχει κατώτερος ή ανώτερος πολιτισμός. Αντίθετα κάθε πολιτισμός

έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που γίνονται αποδεκτά και απολαμβάνουν το

σεβασμό των άλλων. Κάθε πολιτισμική ομάδα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και

να αυτοκαθορίζεται, ανεξάρτητα από τη θρησκεία και τα πιστεύω της. Με το

διαπολιτισμικό μοντέλο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επικοινωνία των

πολιτισμικών ομάδων, η οποία οδηγεί στην αρμονική και δημιουργική

συνύπαρξη(Κοντογιάννη, 2008). Η τελευταία προσέγγιση είναι και η επιθυμητή. Έτσι

στα επόμενα σημεία του θεωρητικού μέρους, όπως και στο ερευνητικό, το

διαπολιτισμικό μοντέλο θα καταλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο μιας και αποτελεί

επιδίωξη για κάθε σωστή εκπαιδευτική διαδικασία.

1.2. Διαπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Το θέμα της πολιτισμικής ετερότητας έχει καταστεί κυρίαρχο σε πλήθος

κρατών και κοινωνιών στον κόσμο. Και θα ήταν μάλλον κοινότυπο, όπως

χαρακτηριστικά αναΦέρει ο Νικολάου (2009), να υπογραμμίσουμε ότι ο όρος

'διαπολιτισμικότητα' είναι επίσης επίκαιρος. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας η

σχετική συζήτηση περιορίζεται στον παιδαγωγικό κυρίως λόγο, το εύρος της

διαπολιτισμικότητας εκτείνεται σε επιστημονικά πεδία τόσο συναΦή όσο και

ετερόκλητα μεταξύ τους , όπως η Ψυχολογία, η ΦιλοσοΦία, η ηθική, η

ανθρωπολογία, καθώς επίσης και η οικονομική επιστήμη, τα μαθηματικά ή η

βιολογία. Τα αίτια μιας τέτοιας εξέλιξης είναι σύνθετα. Θα μπορούσαμε να

απαριθμήσουμε, ανάμεσα στ' άλλα, την εμΦάνιση μιας νέας, πιο διευρυμένης

προσέγγισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τις προκλήσεις και κατακτήσεις των
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περιΦερειακώv εθvικισμώv, τηv αvάπτυξη της διαδικασίας της ευρωπα'ίκής

οικοδόμησης. τηv αvαγvώριση τωv αρχώv του δικαιώματος στη διαΦορά και τηv

ισότητα τωv παραδοσιακώv, εθvοτικώv μειοvοτήτωv και τέλος τα ολοέvα και πιο

προβεβλημέvα και υπογραμμισμέvα αιτήματα και απαιτήσεις τωv μεταvαστώv

(κυρίως μάλιστα αυτώv που δεv πρoέρxovται από ευρωπα·ίκές χώρες).Στο βάθος

όλωv αυτώv βρίσκεται η αποδοχή της ετερότητας ως κατάστασης και η αvάγκη ,

πια, Va τη διαχειριστούμε σε επίπεδο κοιvωvίας, κράτους, οικοvομίας και

εκπαίδευσης.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είvαι τουλάχιστοv τρία πράγματα όπως

χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Banks(200S). Είvαι μία ιδέα ή μία σύλληψη, μία

εκπαιδευτική κίvηση προς τηv αλλαγή και μία διαδικασία.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εμπερικλείει τηv ιδέα ότι όλοι οι μαθητές

αvεξαρτήτως Φύλου, κοιvωvικής τάξης, Φυλής ή κουλτούρας θα πρέπει va txouv τις

ίδιες ευκαιρίες μέσα στο σχολείο. Μια άλλη σημαVΤΙKή ιδέα της διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης είvαι ότι κάποιοι μαθητές εξαιτίας αυτώv τωv χαρακτηριστικώvτους

txouv μία καλύτερη ευκαιρία va μάθουv στα σχολεία σε αvτίθεση με μαθητές οι

οποίοι αvήκουvσε άλλες ομάδες ή έχουv διαΦορετικάπολιτισμικάχαρακτηριστικά

(Banks, 2005).

1.3 Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Γιατί;

Μία πολυπολιτισμική τάξη έχει σαΦώς πολλά va προσΦέρει στα άτομα που τηv

απαρτίζουv και αvαΦερόμαστε βεβαίως εκτός από τους μαθητές και στοv!στηv

εκπαιδευτικό. Να τοvιστεί επίσης ότι με τη βοήθεια της διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης δεv επωΦελoύvται μόvο τα αλλοδαπά παιδιά αλλά όλη η τάξη στο

σύvολό της. Άλλωστε σύμΦωvα με τηv Κοvτογιάvvη{2(08) όταv αισθαvόμαστε

εvδιαΦέροvγια tov άλλο, για tov πολιτισμότου και τη γλώσσατου είvαι βέβαιο ότι

διευρυvόμαστε, tov προσεγγίζουμε, μας προσεγγίζει συvεργαζόμαστε και

αποδίδουμε εκείvος και εμείς μαζί. Επίσης υποστηρίζειπως το αλλοδαπό παιδί θα



αισθανθεί αποδεκτό σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο, θα αναπτύξει τις ικανότητες

του, θα συνεργαστεί με 'μας και θα αποδώσει, ενώ παράλληλα θα μας προσΦέρει

τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις, τον δικό του πολιτισμικό πλούτο.

1.4 Στόχοιδιαπολιτισμικήςεκπαίδευσης

Παραπάνω διευκρινίσαμετι εννοούμε με τον όρο διαπολιτισμικήεκπαίδευση. Που

στοχεύειόμως;

Ο κυριότεροςσκοπόςτης, όπως αυτός επισημαίνεταιαπό ειδικούςτης εκπαίδευσης,

είναι η αναβάθμισητων σχολείων και των πανεπιστημίωνέτσι ώστε οι μαθητές από

ποικίλες Φυλετικές και κοινωνικές ομάδες να έχουν την εμπειρία της ποιοτικής

εκπαίδευσης.Ένας άλλος στόχος της διαπολιτισμικήςεκπαίδευσης είναι να δώσει

στους μαθητές και στις μαθήτριες ίσες ευκαιρίες για εκπαιδευτική επιτυχία και

ευελιξία. Επίσης σύμφωνα με τον Banks(1997) Οι θεωρητικοί της διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης ενδιαΦέΡOVΤαι ιδιαιτέρως για το πώς η αλληλεπίδραση του Φύλου,

της Φυλής και της τάξης επηρεάζουν την εκπαίδευση.

Η αλληλεπίδραση αυτή αποτελεί πολύ συχνά σημείο ενδιαΦέροντος.

Άλλοι θεωρητικοί όμως όπως ο Auernheimer( ΖωγράΦου, Α., 2003) υποστηρίζουν

πως οι στόχοι της διαπολιτισμικής αγωγής πρέπει να επικεντρώνονται στα εξής

βασικά σημεία: α) κοινωνική μάθηση, β)την αντιμετώπιση της πολιτισμικής

διαΦοράς, γΙ την πολυδιάστατη γενική μόρΦωση, δ) την πολιτική μόρΦωση και την

αντιρατσιστική αγωγή.

α) Κατά το συγγραΦέα η διαπολιτισμική αγωγή ως κοινωνική μάθηση στοχεύει στην

ενσυναίσθηση, την ανοχή, την αλληλεγγύη και την ικανότητα συνεργασίας.

Προϋπόθεση όμως για την κοινωνική μάθηση είναι η ύπαρξη ενός ευνοΙκού

κλίματος στο σχολείο.

β)Ό όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση υπονοεί ότι υπάρχουν πολιτισμικές διαΦορές.

Συνεπώς ένας στόχος αυτής της προσέγγισης είναι και η αντιμετώπιση των

πολιτισμικών διαΦορών. Η διαπολιτισμική αγωγή πρέπει να μεταδίδει την εμπειρία
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ότι ο ατομικός πολιτισμός είναι ένας μεταξύ πολλών άλλων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει

να επιδιώκεται η εξάλειψη εθνοκεντρικών αντιλήψεων.

Επί του προκειμένου πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η 'κοινωνία αναΦορικά με το

στιγματισμό εθνικών ομάδων, ειδικά μεταναστών, ακόμα και όταν αυτός

παρουσιάζεται σε καλυμμένη μορΦή. Το σχολείο αλλά και η εξωσχολική μόρΦωση

πρέπει να διασαΦηνίσουν κοινά σΦαιρικά καθήκοντα, όχι μόνο με πληροΦόρηση,

αλλά και με εργασία σε οικολογικά προγράμματα, ειρηνικές πρωτοβουλίες αλλά και

πρωτοβουλίες κατά τις Φτώχειας(Αυernheίmer στο ΖωγράΦου, Α., 2003)

ν) η πολυδιάστατη γενική μόρΦωση, βασικός στόχος της οποίας είναι η

αναθεώρηση του προγράμματος διδασκαλίας του σχολείου και η κατάργηση του

μονοπολιτισμικού προσανατολισμού του.

δ) πολιτική αγωγή και αντιρατσιστική αγωγή. Η διαπολιτισμική αγωγή είναι σε

μεγάλο βαθμό πολιτική αγωγή. Ο Essinger π.χ. υποστηρίζει ( ΖωγράΦου, Α., 20031

ότι καθήκον της πολιτικής αγωγής είναι η ανάλυση της οικονομικής.. κοινωνικής και

πολιτικής κατάστασης των μεταναστών.

2 Διαπολιτισμικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη

2.1 Η μετανάστευση στην Ελλάδα

Ενώ η μετατροπή της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών

γίνεται σταδιακά, αυτή η αλλαγή γίνεται αντιληπτή μετά το 1989. Τα

μεταναστευτικά ρεύματα των δεκαετιών του '70 και '80 όπως μετανάστεςεργάτες

με συμβόλαιο στη βιομηχανία χημικών και στην αλιεία, μετανάστευση των

γυναικώναπό τις Φιλιππίνεςκαι η διέλευση πολιτικώνπροσΦύγων(κυρίως από την

Μέση Ανατολή και αργότερααπό την Πολωνία)όπως και η μετεγκατάστασητους σε

τρίτες χώρες από διεθνείς οργανισμούς δεν είχαν γίνει αντιληπτά ως θέματα που

αΦορούσαντην μετανάστευσηπρος την Ελλάδα.
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Από την αρχή σχεδόν η συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση εστιάστηκε, όπως

αναΦέρει ο Νικολάου(2009) σε θέματα παράνομης εισόδου και παραμονής των

μεταναστών στη χώρα (λαθρομετανάστευση), στις δυσάρεστες οικονομικές και

κοινωνικές συνέπειες που προκάλεσε, στο ζήτημα της ασΦάλειας και της αύξησης

της εγκληματικότητας, για να Φτάσει μέχρι μία, σχεδόν Φαντασιακή, ενδεχόμενη

απειλή της ελληνικής ταυτότητας, κουλτούρας, Φυσιογνωμίας και καθαρότητας της

Φυλής. Αυτά αποτελούν δυστυχώς την τραγική πραγματικότητα αν σκεΦτεί κανείς

ότι η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από:

Τη μη εσωτερίκευση και ανυπακοή στους τυπικούς κανόνες, όχι μόνο σε επίπεδο

ατομικό ή συλλογικό αλλά και σε κρατικό, αΦού το κράτος λειτουργεί πελατειακά

και είναι ανίκανο να εΦαρμόσει μακροπρόθεσμες πολιτικές. Ως συνέπεια ή

μετανάστευση έχει παράνομο ή άτυπο χαρακτήρα.

Την ελλιπή διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σΦαίρας, με αποτέλεσμα το

ελληνικό κράτος να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο

οργανώνεται η ελληνική εθνική ταυτότητα. Η ιδιότητα του πολίτη μαραζώνει και το

κοινωνικό σύνολο εκΦράζεται ως όλο μέσα από την έννοια του έθνους και την

εθνικιστική ιδεολογία.

Μία εθνική ταυτότητα που σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται από μη αΦομοιωμένα

προτάγματα του νεοελληνικού διαΦωτισμού όπως είναι ο αρχαίος ελληνικός

πολιτισμός.

Για το χαρακτηρισμό των μεταναστών στη χώρα μας χρησιμοποιούνται συχνά από

τις διάΦορες υπηρεσίεζ όπως επισημαίνει ο Δαμανάκης, κάποιοι όροι όπως:

κανονικοί μετανάστες, νόμιμοι μετανάστες, μη κανονικοί μετανάστες,

λαθρομετανάστες, πρόσΦυγες, ομογενείς, παλιννοστούντες, αλλοδαποί κ.α.(

2ωΥράφου, 2003).

2.2 ρατσισμός-απσδοχή 1-0

Όπως έχουμε αναΦέρει η πλειοψηΦία των πολιτών των χωρών υποδοχής

προσΦύγων και στην προκειμένη περίmωση οι Έλληνες, αποτυγχάνουν στον αγώνα

αποδοχής των 'ξένων'. Που οΦείλεται όμως η νίκη του ρατσισμού έναντι της



αποδοχής των νέων κατοίκων της χώρας; Τα εμπόδια που καλούνται να

αντιμετωπίσουν οι Έλληνες είναι πολλά και δυστυχώς τις περισσότερες Φορές δεν

καταΦέρνουν να τα υπερπηδήσουν ή απλά δεν προσπαθούν αρκετά.

Οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες που εμποδίζουν τη διαπολιτισμική μας θέση και

στάση είναι πολύ περισσότεροι απ' όσους Φανταζόμαστε, μερικοί όμως από τους

πιο συνηθισμένους παρουσιάζονται παρακάτω.

Καταρχάς να μιλήσουμε για τα στερεότυπα. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι

συμβολικός και αποδίδεται στα μέλη μιας ομάδας ανθρώπων (εθνοτικής,

κοινωνικής κ.α.) και βασίζεται σε γενικεύσεις ενδεχομένως αυθαίρετες, όπως

αναΦέρει ο Μπαμπινιώτης(1998). Τα στερεότυπα αΦορούν και τους αλλοδαπούς,

καθώς οι μαθητές από τις οικογένειες μεταναστατών συμβαίνει να έχουν τα δικά

τους στερεότυπα, αλλά παράλληλα να εγκλωβίζονται σε στερεοτυπικούς ρόλους

που τους αποδίδει η κυρίαρχη ομάδα. Από τις κοινωνικές διαδικασίες της

διαΦορετικότητας, δηλαδή από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι, οι

ίδιοι παρουσιάζονται ως άλλοι δηλαδή μέσα από τον ετεροκαθορισμό

καθηλώνονται σε στερεοτυπικούς ρόλους, τους οποίους αναπαράγουν. Έτσι

παραμένει σταθερή η απόσταση στις σχέσεις με τους γηγενείς, οι οποίοι και

διατηρούν την εξουσία που ασκούν πάνω τους.

Παρέα με τα στερεότυπα έρχονται συνήθως και οι ΠΡOKaταλήψει.; οι

οποίες, ως γνώμες που σχηματίστηκαν εκ των προτέρων, χωρίς επισταμένη μελέτη

και εξέταση των πραγμάτων, είναι συνήθως εσΦαλμένες και μεροληπτικές.

Δημιουργούν μια δυσμενή προδιάθεση σε ένα πρόσωπο ή μια ομάδα, η οποία

όμως βασίζεται σε αυθαίρετες γενικεύσεις και στερεότυπες πεποιθήσεις

Μπαμπινιώτης (1998).

Ένα τρίτο εμπόδιο είναι ο ρατσισμός που είναι κατά τον Μπαμπινιώτη

(1998) η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων που βασίζεται στο δόγμα της

ανωτερότητας μιας Φυλής ή μιας εθνοτικής ή κοινωνικής ομάδας, και στην

καλλιεργημένη αντίληψη των μελών της ότι οΦείλουν να περιφρουρήσουν την

αμιγή σύσταση, την καθαρότητα της ομάδας τους, καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο

της έναντι των υπολοίπων Φυλετικών, εθνοτικών, κοινωνικών και άλλων ομάδων τις

οποίες θεωρούν κατώτερες.
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Τελευταίο και όχι αμελητέο θα αναΦέρουμε τον εθνοκεντρισμό. Πρόκειται για

μορΦή κοινωνικής αντίληψης, μια τάση να χρησιμοποιεί κανείς τους κανόνες και τις

αξίες της δικής του κοινωνικής ομάδας ως μέτρο για την κρίση και την αξιολόγηση

των κανόνων και των αξιών άλλων κοινωνιών (Μπαμπινιώτης, 1998).

Επίσης εθνοκεντρισμός είναι σύμΦωνα με τον Giddens(2002) η δυσπιστία με την

οποία αντιμετωπίζει κάποιος τους εκτός της εθνοτικής του ομάδας σε συνδυασμό

με την τάση αξιολόγησης του πολιτισμού των άλλων σύμΦωνα με τον πολιτισμό της

ομάδας στην οποία ανήκει ο ίδιος (Κοντογιάννη, 2008). Ο εθνοκεντρισμός με την

έννοια της 'ξενοΦοβίας" κατά τον Μπόμπο, δεν αρκεί για να οδηγήσει σε

Φαινόμενα προστριβών σε βάρος μιας μειονότητας(ρατσισμός), καθότι όλοι οι λαοί

είναι κατά κάποιο τρόπο ρατσιστές( ΖωγράΦου, 2003). Η ξενοΦοβία αποτελεί μια

αρνητική στάση απέναντι στους αλλοδαπούς, η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις

εκδηλώνεται. Αντίθετα, ο ρατσισμός είναι μια αρνητική στάση, η οποία εκφράζεται

με μια συγκεκριμένη συμπεριΦορά. Συνεπώς η ξενοΦοβία είναι μια ήπια μορΦή

ρατσισμού (nαnαστάμος, Η Kαι'Jημερινή, 6.10.96)

2.2.1 Ο ρατσισμός υπό το πρίσμα της κοινωνικής Ψυχολογίας

Ο ρατσισμός σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες κοινωνικοποίησης ενός ατόμου,

δηλαδή τη διαδικασία ένταξής του στην κοινωνία όπου ζει και αναπτύσσεται. Γενικά

διαπιστώνεται ότι κάθε κοινωνική ομάδα ( ίη- group) ; έχει την τάση να απορρίπτει

ή να αντιμετωπίζει με δυσπιστία καθετί ξένο και διαΦορετικό (out- group). Αυτή η

δυσπιστία συναντάται συνήθως σε άτομα με έλλειψη αυτοπεποίθησης και αδύνατο

'εγώ'. Αυτά τα άτομα προβάλλουν τις αρνητικές τους ιδιότητες σε μια μειονότητα

ανθρώπων με σκοπό τη σταθεροποίηση του 'εγώ' τους( ΖωγράΦου, 2003). Τέτοιου

είδους συμπεριΦορές παρατηρούνται όχι σπάνια στα προαύλια των σχολείων όπου

μαθητές της κυρίαρχης ομάδας οργανωμένοι σε παρέες 'ενοχλούν' παιδιά από

ξένες χώρες που βρίσκονται στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να αναδείξουν

ΤΟ 'εγώ' τους όπως εξηγούμε και παραπάνω και να επιδείξουν δύναμη στα άτομα

αυτά που αποτελούν εύκολη λεία. Στενά συνδεδεμένος με την παραπάνω

συμπεριΦορά, η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αποτέλεσμα προκαταλήΨεων,

είναι ο ρατσισμός, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις προκαταλήψεις και την άγνοια των
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μαζών για να τις αποπροσανατολίσει από τα προβλήματα τους ως κοινωνικών

ομάδων 'in-group' και να τις στρέΨει σε μια ξένη ή ακόμα και ντόπια μειονότητα'

out-group' Π.χ, ξένους εργάτες, αθίγγανους, αλλόθρησκους, ναρκομανείς,

ομοΦυλόΦιλουςκ.τ.λ.IΖωγράΦου,2003).

2.3 Πολλές χώρες- μια τάξη

Η πολυμορΦία και η πολυπολιτισμικότητα των τάξεων των ελληνικών σχολείων,

είναι ένα αδιαμΦισβήτητογεγονός.

Πιο συγκεκριμένα, και με στοιχεία της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (γΠΕΠΘ). το σχολικό έτος 1995-1996 Φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια

εκπαίδευση 10.634 στο σύνολο των 659.890 μαθητών που αποτελούν το μαθητικό

πληθυσμό της Ελλάδας. Κατά το σχολικό έτος 1999-2000, παρατηρείται αύξηση των

αλλοδαπών μαθητών της πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης σε 45.598 άτομα με συνολικό

μαθητικό πληθυσμό στα ελληνικά σχολεία, 601.186 μαθητές.

Τα μικρότερα μέλη των οικογενειών, συνήθως δεν εκΦέρουν γνώμη, με αποτέλεσμα

οι γονείς να είναι αυτοί που αποΦασίζουν για αυτά και έτσι ακολουθούν τους

γονείς τους στην μετανάστευση προς την Ελλάδα. Όπως είναι Φυσικό, και σε

συνάρτηση με την ηλικία τους, τα παιδιά και οι έφηβοι βιώνουν πιο έντονα τις

συνέπειες που ακολουθούντην αλλαγή περιβάλλοντος και σίγουρα πιο τραυματικά.

ΣύμΦωνα με τον Γ. Νικολάου (2009), το παιδί απομακρύνεται από το οικείο και

Φιλικό του περιβάλλον' αποχωρίζεται και μάλιστα ξαΦνικά συγγενείς, Φίλου<;.

συμμαθητές, πρόσωπα αγαπημένα. Ένα ακόμη πρόβλημα, είναι η γλώσσα. Το παιδί

επικοινωνεί μέχρι τη στιγμή της μετανάστευσης, σε μια γλώσσα' τη μητρική, ένα

εργαλείο κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και αποδοχής του από τους άλλους.

Μετά όμως, αυτή τη γλώσσα δεν την κατανοεί κανείς, κι ακόμη αποτελεί

αντικείμενο υποτίμησης και κοροϊδίας όταν το παιδί μιλά σε αυτή. Πρέπει, να μάθει

λοιπόν μια νέα γλώσσα, την κυρίαρχη, που θα τον βοηθήσει να επιτύχει. Οπότε ό,τι

έχει μάθει μέχρι στιγμής δεν του είναι χρήσιμο στην νέα χώρα υποδοχής.

Τώρα πια, το παιδί αυτό δεν το γνωρίζει κανείς στην πόλη ή στο χωριό που

κατοικεί μια, κι ακόμη «κατηγοριοποιείται κάτω από το γενικό τίτλο «αλλοδαπός» ή



«Αλβανός», με αρνητικό δυστυχώς σημαινόμενο», όπως προσθέτει ο Γ. Νικολάου

{2009}. Το παιδί, λόγω ηλικίας, δεν είναι αρκετά ώρψο ώστε αντψετωπίσει

Ψύχραψα και με κατανόηση τη νέα κατάσταση αυτή' η απόρριψη που δέχεται

μοιάζει ακατανόητη για αυτό. Συχνά, υπάρχει σύγκρουση με την οικογένειά του,

καθώς βρίσκεται σε δίλλημα ανάμεσα στο να ενσωματωθεί (ίσως να γίνει όμοιο με

τους γηγενείς συμμαθητές τους) στα νέα δεδομένα και στο να διατηρήσει την

παράδοση και την καταγωγή του' πράγμα που αποζητά η οικογένειά του.

Τα παιδιά των μεταναστών πέΦτουν συχνά θύματα ρατσισμού και

υποτίμησης από την κυρίαρχη ομάδα. Συνεπώς. τα παιδιά υιοθετούν στρατηγικές

άρνησης της ίδιας τους της οικογένειας, και ντρέπονται που είναι διαΦορετικοί'

συμπεριΦορά ιδιαίτερα συχνή σε παιδιά καλά ενταγμένα, με καλή γνώση της

ελληνικής γλώσσας και με καλές σχολικές επιδόσεις. ΤΟ παιδί, λοιπόν, αρνείται και

απορρίπτει την ίδια του την οικογένεια, δεν επιθυμεί να την παρουσιάσει και δεν

μιλά για αυτή, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο, να αρνηθεί την αλλοδαπή

προέλευσή του. Είναι, πάντως, απόλυτα Φυσιολογική η αμυντική στάση του παιδιού

ως προς το νέο άγνωστο περιβάλλον του σχολείου όπου Φοιτά τώρα. Αμφιβάλλει

για τις ικανότητές του και τις γνώσεις που κατέκτησε στη χώρα του, καθώς και για

την εικόνα που έχουν οι συμμαθητές του για αυτό. Η άγνοια της γλώσσας,

επιπροσθέτως, τους στερεί το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας, Και μάλιστα, η

στάση τους απέναντι στη γλώσσα, και ανάλογα με τη προσωπικότητα του παιδιού,

επηρεάζεται από την υποδοχή του στο σχολείο' αν είναι εχθρική και

αντψετωπίζεται με εφωνεία και κορο'ίδίες.

Ο αλλοδαπός μαθητής, αλλά και κάθε μαθητής, έχει την ανάγκη να γίνεται

και να νιώθει αποδεκτός, καθώς έτσι νιώθει ασΦάλεια, Συχνά, προσπαθεί να

τραβήξει την προσοχή των άλλων μέσω επιθετικών συμπεριφορών και επίδειξης

δύναμης' επειδή κυρίως δεν μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του και τις ικανότητές

του στην ξένη γλώσσα, Αυτή η συμπεΡιΦορά, καταλήγει συνήθως σε ποινές και

προσβολές. που απλά χεφοτερεύουντην εικόνα του,

Από την άλλη πλευρά ο μαθητής της χώρας υποδοχής. παρά την παρουσία

του στην ίδια τάξη με τον αλλοδαπό μαθητή, τείνει να παρεμποδίζεται από

διάΦορα στοιχεία όπως αυτά που αναΦέραμε στην παραπάνω ενότητα
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(στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.α.) με αποτέλεσμα να 'κάνει πέρα' τον 'ξένο'

μαθητή που ήρθε σαν εισβολέας στην τάξη του. Να επισημάνουμε επίσης πως η

κατάσταση αυτή (ρατσισμός προς τον αλλοδαπό μαθητή) υποβοηθιέται πολλές

Φορές από τους γονείς των παιδιών της χώρας υποδοχής καθώς και από τα Μ.Μ.Ε.

που διαστρεβλώνουν πληροΦορίες και καταστάσεις σχετικές με την παρουσία και

δράση των μεταναστών στη χώρα.

2.4 Διαπολιτισμική εκπαΙδευση και ελληνικά δεδομένα

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη

πρόκληση: να διαμορΦώσει κατάλληλες συνθήκες ζωής και εργασίας για τους

παλιwοστούντες (νεοπρόσΦυγες), τους αλλοδαπούς μετανάστες, τους τσιγγάνους

και τους μουσουλμάνους. Η de facto πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει την

ελληνική κοινωνία, όπως και τις κοινωνίες των άλλων χωρών, υπαγορεύει την

ανάγκη υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, την κοινωνία, τις

διακρατικές σχέσεις και τη συνεργασία. Και αυτό γιατί η ελληνική κοινωνία, παρά

τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, εξακολουθεί ουσιαστικά να λειτουργεί στη

λογική της αφομοίωσης κατά την οποία υποβαθμίζονται τα σχολικά προβλήματα

των παλιννοστούντων παιδιών και περιορίζονται στο επίπεδο της γλωσσικής

έκφρασης.

Αρχικά λοιπόν, από το πρώτο κύμα παλιννόστησης μέχρι και το 1980

υπήρχε μία άκρως αδιάΦορη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους προς τα παιδιά

των μεταναστών. Αργότερα κυριάρχησε η αφομοιωτική πολιτική και έπειτα απ'

αυτό, δημιουργήθηκαν φροντιστηριακά τμήματα, ειδικό διδακτικό και εποπτικό

υλικό, και τέλος, ευαισθητοποιήθηκαν όσον ήταν δυνατό, οι εκπαιδευτικοί. Στη

συνέχεια, παρατηρείται μια «αντισταθμιστική - πλουραλιστική προσέγγιση)), όπου

θεσμοθετούνται πλέον και κυριαρχούν τα Φροντιστήρια για τα παιδιά αυτά και η

αναγνώριση της ανάγκης για διατήρηση και ενίσχυση των διαφοροποιητικών

στοιχείων, που Φέρουν τα παιδιά. Συνειδητοποιείται, λοιπόν, ο ρόλος των

γλωσσικών και πολιτισμικών διαΦορών των παλιννοστούντων, χωρίς όμως να

αμΦισβητείται η αντίληψη της πολιτισμικής ομοιογένειας' δηλαδή του
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μονοπολιτιστικού χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου και της κοινωνίας ευρύτερα.

Ο αριθμός των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών που Φοιτούν στα

ελληνικά σχολεία καλύπτει μικρό μόνο μέρος των παιδιών σχολικής ηλικίας που

ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένων των

οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην πλειοψηΦία

τους οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί. Η κατάσταση επιδεινώνεται όσον αΦορά

ομάδες που ζουν και εΡΥάζονται παράνομα στην Ελλάδα, ενώ ο χαρακτήρας της

παραμονής τους στη χώρα μας θεωρείται προσωρινός.

Η Φοίτηση των παιδιών αυτών στα ελληνικά σχολεία κάθε άλλο παρά είναι

απαλλαΥμένη από προβλήματα. Οι παλιwοστούντες και αλλοδαποί μαθητές

αντιμετωπίζουν καταρχάς, όπως είναι αναμενόμενο, Υλωσσικά προβλήματα

(ΚοντΟΥιάννη, 2008). Συχνά η Υλώσσα είναι και ο παράΥοντας που τους εμποδίζει να

αξιοποιήσουν το Υνωστικό και πολιτισμικό κεΦάλαιο που Φέρουν από τα σχολεία

όπου έχουν φοιτήσει, από το ΟΙΚΟΥενειακό περιβάλλον τους και από τις ευρύτερες

εμπειρίες τους. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετά παιδιά μιλούν ελληνικά σε

ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητα παράΥοντα βελτίωσης

της σχολικής τους απόδοσης Η δεύτερη κατηΥορία προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές αΦορά οικονομικά προβλήματα της ΟΙΚΟΥένειας,

τη διαΦορά νοοτροπίας και τις δυσκολίες μέχρι να συνηθίσουν να ζουν στην

ελληνική κοινωνία. Ειδικότερα, ο στΙΥματισμός των ομάδων που προέρχονται από

την Αλβανία κυρίως, αλλά και χώρες της πρώην Σ. Ένωσης και η επικινδυνότητα της

δομικής τους θέσης στην ελληνική κοινωνία, καθώς και των συμβολικών

αναπαραστάσεων που σχετίζονται με αυτή τη θέση, εκφράζεται στις καθημερινές

σχέσεις των παιδιών με τους συμμαθητές τους.

2.5 Ισχύουσα νομοθεσία και ο ρόλος του εκπα.ιδευτικού

Η θέσπιση των Διαπολιτισμικών Σχολείων σηματοδότησε τη νέα κατεύθυνση στην

εκπαιδευτική πολιτική του ΥπουΡΥείου Παιδείας και αποτέλεσε την αρχή μιας

μακράς πορείας Υια την εισαΥωΥή της διαπολιτισμικής προσέννισης και

εκπαίδευσης σε όσα το δυνατόν περισσότερα ελληνικά σχολεία. ΤΟ ΠρόΥραμμα Υια
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την εκπαίδευση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών συνδέεται με

αυτή τη νέα Φάση και αναλαμβάνει μαζί με άλλα προγράμματα το κύριο βάρος της

ανάπτυξης και εΦαρμογής της διαπολιτισμικής προσέγγισης στη σχολική πράξη,

αλλά και την ευθύνη για ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο διαπολιτισμικής

εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής που θα αΦορά όλη την εκπαίδευση, όλα τα

παιδιά που Φοιτούν στο ελληνικό σχολείο ανεξάρτητα από τη γλωσσική και

πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα. Από το 1995 εμΦανίζεται μια τάση κεντρικοποίησης

των σχετικών πρωτοβουλιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η σύγχυση και η

Φανερή δυσλειτουργικότητα του συστήματος. Ο Νόμος 2413 του 1996 κωδικοποιεί

αυτή την τάση και εξασΦαλίζει το αναγκαίο πλαίσιο για την εισαγωγή της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα υπαγορεύει την ανάγκη διαμόρΦωσης

και εΦαρμογής συγκεκριμένου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για τα

Διαπολιτισμικά Σχολεία καθώς και ρύθμισης της σχέσης ανάμεσα στα

Διαπολιτισμικά Σχολεία και στους υπάρχοντες θεσμούς μέσα σε ένα πλαίσιο

συνολικών ρυθμίσεων. Μία βασική διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

είναι ο δυναμικός και ανοιχτός της χαρακτήρας. Για το λόγο αυτό, δίνει έμΦαση

στην "εκμάθηση της μάθησης", ταυτόχρσνα όμως αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως

μία κοινωνική διαδικασία και όχι σαν συσσώρευση πληροΦοριών. Στόχος είναι οι

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να κατασταθούν αυτόνομοι,

ενσυνείδητοι και ευαίσθητοι κοινωνικά χρήστες των γνώσεων τους σε πολλαπλά

περιβάλλοντα.

Ως εκπαιδευτu<οί έχουμε λοιπόν ένα δύσκολο και ευαίσθητο ρόλο στη διαδικασία που

θα βοηθήσει τα παιδιά να αξιολογούν τις ίδιες τις στάσεις και συμπεριΦορές τους, να

αναζητούν αίτια, να προβληματίζονται, να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς δημιουργίας

προκαταλήΨεων, να μαθαίνουν να καταπολεμούν και τα δικά τους στερεότυπα. Με

άλλα λόγια, όπως επισημαίνει ο Πανταζής (2002) θα πρέπει να βοηθήσουμε τα

παιδιά να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της διαΦορετικότητας, τη σημασία του

«εμείς», του αλληλοσεβασμού, της συνεργασίας και της δημιουργικής

επικοινωνίας. Καλούμαστε να λειτουργήσουμε εμΨυχωτικά προς όλους τους μαθητές,

παρατηρώντας προσεχτικά τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες, τις αντιστάσεις και τις

επικείμενες συγκρούσεις μέσα στην ομάδα. Άλλωστε η σχολική τάξη δεν πρέπει να είναι



χώρος στον οποίο μεταδίδονται οι πολιτισμικές αξίες και πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού

αντίθετα αυτός θα πρέπει να έχει μάλλον την ιδιότητα του συμμετέχοντα παρατηρητή.

Για την επιτυχία της διαπολιτισμικής μάθησης και της δημοκρατικής συμπεριΦοράς στο

σχολείο πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ο Moderator και συνδΙΟΡΥανωτής της

διδασκαλίας και δεν επιτρέπεται να περιορίζεται μόνο στη μετάδοση Υνώσεων (Πανταζής

2002). Τα αναλυτικά ΠΡΟΥράμματα των μαθημάτων του σχολείου, μας δίνουν τη

δυνατότητα σε αρκετές ενότητες να αναπτύξουμε την ΈWOια της διαπολιτισμικής και

αντιρατσιστική ς διάστασης χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος των διδακτικών στόχων

μας. Εξαρτάται από τη δική μας διάθεση να ΠΡOσΕVVίσOυμε με πιο δημιουΡΥικούς και

πολύμορφους τρόπους τα θέματα της διδακτικής ύλης και εκτός από Υνώσεις να

προσΦέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να καταΦεύνουν στην ευκολία των διακρίσεων

και του αποκλεισμού όπως πολύ σωστά αναΦέρει η Κοντοvιάwη(20Ο8). Πρέπει όλοι

μας, όσοι εμπλεκόμαστε στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως οι εκπαιδευτικοί

μέσα στην τάξη, να αναδείξουμε το δικαίωμα του κάθε παιδιού και του κάθε

ανθρώπου να έχει άλλη θρησκεία, άλλα μουσικά ακούσματα, άλλο πολιτισμό, άλλα

ήθη κι έθιμα. Να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε τη διαΦορετικότητα, να

βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν. Να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε τη

μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Να καταλάβουμε όλοι μας, ότι αυτό που ζούμε

καθημερινά μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο, με αυτή τη σύνθεση, είναι τελικά

προνόμιο - αυτή η ανταλλαΥή εμπειριών και βιωμάτων - κι όχι κοινωνικό

πρόβλημα.

Βασικός στόχος λοιπόν όλων των ΠΡΟΥραμμάτων διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι όχι μόνο η κοινωνική ένταξη των παλιwοστούντων,

αλλοδαπών, τσιννάνων, μουσουλμάνων μαθητών και των ΟΙΚΟΥενειών τους (που

ζουν σήμερα στην Ελλάδα) με σεβασμό στη διαΦορά και στην προέλευση τους,

αλλά και να συμβάλουν στη διαμόρΦωση μαθητών ικανών να διαχειριστούν τη

διαπολιτισμική πραΥματικότητα και να επωφεληθούν από αυτή, στα πλαίσια

βέβαια δημοκρατικών αντιλήψεων και πρακτικών.



2.6 ΤΟ ελληνικόνομοθετικόπλαίσιο

Νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/17.6.1996)

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, σκοπός - περιεχόμενο, σχολεία διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοίκηση των σχολείων (κεΦ Ι, άρθρα 34,

35.36,37).
-Ίδρυση Ινστιτούτου ΠαιδείαςΟμογενώνκαι ΔιαπολιτισμικήςΕκπαίδευσης(ΙΠΟΔΕ)

(κεΦ Β, άρθρα 5, 6, 7).

Νόμος 2817/00 (ΦΕΚ 78Α/14.3.ΟΟ)

- Θέματα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και μειονοτικής εκπαίδευσης (κεΦ Α,

άρθρο 9).

Υπουργική ΑπόΦαση αρ. Π/ΙΙ (ΦΕΚ 171Β/18-3-96)

- Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,

Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και

Αποκέντρωσης στο ΥΠΕΠΘ.

Υπουργική Απόφαση αρ. Φ10/20/Γ1/708 (ΦΕΚ1789 Β/28-9-99)

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση -Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και

ΦΡOVΤιστηριαKών Τμημάτων.

Νόμος 2790/00 (ΦΕΚ 24Α/16.2.2000)

- Αποκατάσταση των παλιwοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση,

Εκπαίδευση - Πολιτισμός (κεΦ. Ε, άρθρο 11).

2.7 Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ευρώπη

Στον Ευρωπα'ίκό χώρο η ευαισθητοποίηση σε σχέση με θέματα μεταναστών άρχισε

να εμΦανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με την έρευνα και τις εργασίεςτου

Συμβουλίου της Ευρώπης, προσπάθειες όμως που παρέμειναν στο περιθώριο και

αγνοήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς (Κοντογιάwη, 2008). Αργότερα, κατά τη

δεκαετία του 1980, σημειώθηκε μια ενεργός κινητοποίηση λόγω των νέων

παγκόσμιων συνθηκών επικοινωνίας και ανταλλαγών. Τα θέματα της

διαπολιτισμικότητας άρχισαν να απασχολούν την επαγγελματική επιμόρΦωση

κυρίως στο χώρο των επιχειρήσεων και πολύ λιγότερο στο χώρο της εκπαίδευσης.
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σύμΦωvα με τηv ΚΟVΤΟΥιάvvη(2008) η

εvδυvάμωση της Ευρωπα'ίκήςΈvωσης αλλά και οι εvτειvόμεvες Φυλετικές, εΘVOΤΙKές

και πολιτισμικές συΥκρούσεις στις πολυπολιτισμικές κοιvωvίες οδήΥησαv στηv

αύξηση του εvδιαΦέροvτος Υια το θέμα. Αυτό lYLvt εμΦαvές και στα αvαλυτικά

ΠΡΟΥράμματα στα οποία η διαΦορά και η διαΦορετικότητα Φάvηκαv Va

καταλαμβάvουv ιδιαίτερη θέση.

Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα τίθεVΤαι ζητήματα διατήρησης της

πολιτισμικής ταυτότητας και κουλτούρας από ομάδες που θεωρούv πως οι

προηΥούμεvες δύο έwοιες προσβάλλοvται Ας πάρουμε ως παράδεΙΥμα τηv

απαίτηση Γαλλίδωv μουσουλμάvωv μαθητριώv, va Φορούv τηv παραδοσιακή

μουσουλμαvική μαvτίλα στο σχολείο. ΤΟ πρόβλημα δε θα αποκτούσε τόσο

εvδιαΦέροv aV εκδηλωvόταv σε tVa χώρο εΡΥασίας. Όμως σύμΦωvα με τους

Κωστούλα-Μακράκη&Μακράκη(2008) το ΥεΥοvός ότι αυτό αvαΦέρεται στο χώρο

της εκπαίδευσης, αποκτά ιδιαίτερο εvδιαΦέροv στο πλαίσιο της εκπαίδευσης Υια

tVa βιώσιμο μέλλοv. Επίσης av και το θέμα αυτό εμΦαvίζεταισε tVa συΥκεκριμέvο

ΥεωΥραΦικό χώρο αΦορά όλες τις σύΥχροvες πολυπολιτισμικές κοιvωvίες. Η

απόΦαση του Συμβουλίου Επικρατείας της Γαλλίας va αvαΥvωρίσει το δικαίωμα

τωv μουσουλμάvωvμαθητριώvVa χρησιμοποιούv τη μουσουλμαvική μαVΤίλα εVΤός

του σχολείου και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συvδέεται με τις

αρχές της Φιλελεύθερης αντίληψης περί ανοχής και οεβαομού στη

διαΦορετικότητα(Κωστούλα-Μακράκη&Μακράκη, 2008). Avτιλαμβανόμαστε

δηλαδή πως προβλήματα προσαρμΟΥής και έVΤαξης διαΦόρων πολιτισμικώv

ομάδωv, παρατηρούνται σε άλλες χώρες ntpav της Ελλάδας εΦόσοv θέμα

πολυπολιτισμικότηταςτίθεται σε πληθώρα κρατώv. Παρόλ' αυτά όμως βλέπουμε

πως η διαΦορετικότηταΥίvεται σεβαστεί στοv ευρωπαΙκόχώρο και αυτό είναι κάτι

που θα πρέπειVa αΦυπvίσει και την Ελλάδα Υια lva πιο παραΥωΥικόμέλλοv.



Β' ΜΕΡΟΣ

3. Θρησκεία

3.1 Ο ρόλος της θρηοκείας στο ελληνικό σχολείο

Ανακαλώντας θρησΚΕυτικά θέματα που απασχόλησαν κατά καιρούς την ελληνική

κοινωνία, όπως την αναγραΦή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες ή

και ακόμα ακόμα τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησΚΕυτικών στα ελληνικά

σχολεία εύλογα εξάγουμε το συμπέρασμα πως ο ελληνικός λαός συνδέει άμεσα τον

ορθόδοξο χριστιανισμό με την ελληνική υπηκοότητα. Το ίδιο ισχύει και στα σχολεία

της χώρας όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η Ζαμπέτα (2003, 194) : το ελληνικό

σχολείο ταυτίζει την ιδιότητα του πολίτη με την ιδιότητα του πιστού. Το στοιχείο

αυτό έχει ως συνέπεια το ελληνικό σχολείο να αδυνατεί να αναγνωρίσει και να

σεβαστεί με τη θρησκευτική ετερότητα και ως εκ τούτου αδυνατεί να τη

συμπεριλάβει στη στρατηγική του.

Έτσι, το ελληνικό σχολείο λειτουργεί σαν όλοι οι μαθητές να μοιράζονται την

ορθόδοξη χριστιανική ως κοινή θρησκευτική ταυτότητα και εστιάζει, μέσα από μια

σειρά δράσεων στην προώθηση και στην ισχυροποίησή της. Οι δράσεις αυτές

αντανακλώνται τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα, με τη μονοδιάστατη προσέγγιση

του μαθήματος των θρησκευτικών, όσο στην καθημερινή πρωινή προσευχή, τον

εκκλησιασμό, καθώς και τον εορτασμό των θρησκευτικών γιορτών (Μάγος,

Νικολούδη, 2006).

Καθώς τα χρόνια περνούν και η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο πολυπολιτισμική

με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου το σχολείο μας αντίθετα παραμένει σε μία

στάσιμη θέση προωθώντας μονάχα την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και

παράλληλα παραγκωνίζοντας τις τόσες άλλες που συνυπάρχουν μ' αυτήν.
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3.2 ΘρησκεΙα και προσχολική εκπαΙδευση

Η τάση για αφομοίωση της θρησκευτικής ετερότητας από την κυρίαρχη

θρησκευτική ταυτότητα είναι ακόμη εντονότερη στο χώρο της προσχολικής

εκπαίδευσης. Εδώ, όπως τονίζει ο Μάγος (Μάγος, Κ., Νικολούδη, Φ. ,2006) οι

οδηγίες του επίσημου Βιβλίου Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ, 1990)

συχνά συναντώνται με τις προσωπικές θρησκευτικές απόψεις και στάσεις ενός

σημαντικού αριθμού νηπιαγωγών. Λένε οι οδηγίες (σελ. 112): «Από την πλούσια

παράδοση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας η νηπιαγωγός μπορεί να αντλήσει

λατρευτικά στοιχεία κατανοητά στα νήπια, τα οποία και θα αποτελέσουν το

αντικείμενο των δραστηριοτήτων της θρησκευτικής ζωής στο νηπιαγωγείο (όπως να

μάθουν να κάνουν σωστά το σταυρό τους, να λένε προσευχές, να εκκλησιάζονται

όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν κτλ.)). Είναι Φανερό ότι οδηγίες όπως οι

παραπάνω αγνοούν παντελώς τον θρησκευτικό πλουραλισμό των σημερινών

σχολικών τάξεων, αλλά συγχρόνως αγνοούν και τις διαΦορές που υπάρχουν, όσον

αΦορά τη θρησκευτική ταυτότητα και την έκφραση της θρησκευτικής πίστης ακόμη

και ανάμεσα στα μέλη της κυρίαρχης πολιτισμικής ομάδας (Μάγος, Κ., Νικολούδη,

Φ. ,2006). Όμως, οι ίδιες οδηγίες μόλις τέσσερις σελίδες πριν έλεγαν: «Το

νηπιαγωγείο οΦείλει να καλλιεργήσει την κατανόηση και το σεβασμό στις

ιδιαιτερότητες των άλλων και να αναπτύξει τις ανάλογες στάσεις στα νήπια»

(ΥΠΕΠΘ, 1990, 108). Κάτι τέτοιο σαΦώς και έρχεται σε αντίθεση με την παρότρυνση

του ίδιου βιβλίου για διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με την Ορθόδοξη

Χριστιανική θρησκεία εΦόσον παραγκωνίζονται έτσι τα νήπια των οποίων η

θρησκεία είναι διαΦορετική από αυτή που 'υμνεί' το Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το

Νηπιαγωγείο μια και δεν μαθαίνουν τίποτα σχετικό με τη θρησκεία τους. Δεν είναι

όμως το Βιβλίο Δραστηριοτήτων το μόνο εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας το

οποίο συνθέτει ένα σύνολο αντιΦάσεων. Καινούργιο και πιο ανανεωμένο έρχεται το

2002 το Διαθεματικό Εννιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο

να επισφραγίσει τα όσα διατυπώνονταν περί του θέματος στο Βιβλίο

Δραστηριοτήτων λίγα χρόνια νωρίτερα. ΠΙΟ συγκεκριμένα ενώ στην αρχή

προτείνεται στις νηπιαγωγούς να παροτρύνουν τα νήπια να κάνουν παρέα με
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παιδιά διαΦορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος στη συνέχεια, όσον αΦορά τις

θρησκευτικές καταβολές, η παρότρυνση συΥκεκριμενοποιείται στο παρακάτω: «Με

αΦορμή τις μεΥάλες θρησκευτικές Υιορτές (π.χ. Πάοχα, Χριστούγεwα, ονομαστικές

γιορτές κ.ά.) αναπτύσσονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χριστιανική

πίστη και τα έθιμα και τις παραδόσεις της πατρίδας μας (π.χ. τραγούδια, κάλαντα,

βάψιμο αυγών, στολισμός χριστουΥεwιάτικου δέντρου, παρασκευή γλυκισμάτων

κ.ά,)), Οι άλλες πιθανές θρησκείες των μαθητών, πέραν της χριστιανικής και Φυσικά

της ορθόδοξης, καθώς και οι χώρες καταΥωΥής τους, πέραν της «πατρίδας μας», δεν

Φαίνεται τελικά να ενδιαΦέρουν ούτε τους συΥΥραΦείς του ΔΕΠΠΣ, όπως δεν

ενδιέΦεραν και τους συΥΥραΦείς του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο

(Μάνος, Κ., Νικολούδη, Φ. ,2006) .

4. Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο

4.1 Παιδαγωγική προσέγγιση των γιορτών

Γνωρίζουμε πολύ καλά και επιδοκιμάζουμε τη συνεισΦορά των

νηπιαγωγείων στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον αναΥνωρίζουμε την

προσπάθεια των ρηξικέλευθων νηπιαΥωΥών που με κέΦι και μεράκι προετοιμάζουν

και Φέρνουν εις πέρας δραστηριότητες καινοτόμες που όμως βασίζονται στο

Διαθεματικό Εννιαίο Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωΥείο. Εκτός

από αυτό όμως οι περισσότερες/οι από τις/τους νηπιαγωγούς αναλαμβάνουν την

οργάνωση διαΦόρων πάρτυ και Υιορτών που σκοπό έχουν την εκμάθηση εννοιών

και καταστάσεων από τα νήπια μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, της αΦήΥησης, της

κινητικής αγωγής Κ.α. Επίσης άλλα στοιχεία που μπορεί να τις συνθέτουν είναι:

διαΦόρων ειδών ποιήματα, τραΥούδια, παραμύθια ή ακόμα παράσταση

κουκλοθέατρου, χορός, ομαδικά παιχνίδια. Οι Υιορτές στο νηπιαΥωγείο έχουν

ποικίλο χαρακτήρα και μπορούν να είναι απλές, σύνθετες, με παρουσία γονέων ή

όχι κτλ. Αποτελούν Υια το νηπιαγωγό ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, που αν το

χειριστεί κατάλληλα, θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα σε βασικά θέματα αγωΥής



και το τελικό αποτέλεσμα θα αποτελεί συν τοις άλλοις και αντικείμενο τέρψης των

νηπίων καθώς και των γονέων.

ΣύμΦωνα με τη Τ. Τσιλιμένη(1999) η γισρτή, ανεξαρτήτως θεματικής,

αποτελεί μέσο επικοινωνίας, αυτογνωσίας, δημιουργικής έκφρασης και

ευαισθητοποίησης. Επιπλέον εμπερικλείει στοιχεία κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι

επομένως σύνθετη, παιδευτική, Ψυχαγωγική. Προκειμένου το νήπιο να προσεγγίσει

το πνεύμα της γιορτής απαιτείται να ενεργοποιηθούν τόσο η λειτουργία του

νοητικού παράγοντα ( για την κατανόηση των διαδραματιζόμενων, την αναζήτηση

μηνυμάτων), όσο και η λειτουργία των αισθήσεων (για να αισθανθεί τα

αποτελέσματα των δρώμενων). Έτσι το νήπιο αναmύσσει την κριτική του ικανότητα,

καλλιεργείται αισθητικοκινητικά, αποσαΦηνίζει γνώσεις, φαινόμενα, ανθρώπινες

σχέσεις, ανακαλύπτει τον κόσμο που το περιβάλλει.

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως με τις γιορτές επιτυγχάνεται η βασική ανάmυξη

του νηπίου σχεδόν σε όλους τους τομείς( Τσιλιμένη, 1999), όπως:

Ψυχοκινητικός τομέας. Αντίληψη σώματος μέσα από τις κινήσεις στο χώρο

συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν στη Φυσιολογική λειτουργία του

οργανισμού- αντίληψη διαδοχής και διάρκειας χρονικών διαστημάτων- απόκτηση

αυτογνωσίας....

Κοινωνικοσυναισθηματικός τομέας: Καλλιέργεια συνεργασίας- υιοθέτηση

μεθόδων για την ανάmυξη αισθήματος ισοτιμίας στην ομάδα- απόκτηση εμπειριών

από τον κόσμο των ενηλίκων που οδηγεί στην υπευθυνότητα και στη

συνειδητότητα- καλλιέργεια ηθικών αξιών- ανάπτυξη πνεύματος αποδοχής Φιλίας,

συνεργασίας.

Αισθητικός τομέας: προσέγγιση και έκφραση με όλες τις μορΦές τέχνης ( μουσική,

ζωγραΦική, λογοτεχνία, θέατρο) - δημιουργικότητα σε ομαδικό και ατομικό

επίπεδο.

Νοητικός τομέας: Ενεργή συμμετοχή σε προγραμματισμό και οργάνωση

καταστάσεων - μετασχηματισμός εμπειριών σε οργανωμένη γνώση- προαγωγή

συμβολικής λειτουργίας- επινόηση λύσεων για καταστάσεις προβληματισμού ...
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4.2 Προετοιμασία και είδη γιορτών

Όσον αΦορά στην προετοιμασία των γιορτών, αυτή δεν είναι αποκομμένη από την

καθημερινή παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο (Οδηγός της νηπιαγωγού 2007)

αντίθετα αποτελεί μέρος και συνέχεια της. Κατά την προετοιμασία των γιορτών

δίνετε έμΦαση και πάλι στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο, σε

κάθε περίπτωση είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στα

ενδιαΦέροντα των παιδιών. ΤΟ πιο σημαντικό για μια σχολική εκδήλωση δεν είναι

μια καλή τελική παρουσίαση αλλά η ενεργοποίηση και η διατήρηση του

ενδιαΦέροντος των παιδιών, καθώς και οι ευκαιρίες που θα δοθούν για

δημιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.

Οι γιορτές μπορεί να οργανωθούν:

με τη μορΦή ενός θέματος που απαιτεί διερεύνηση (π.χ. τα Χριστούγεwα ή

αντίστοιχες σημαντικές γιορτές άλλων πολιτισμών). Σε αυτήν την περίπτωση η

γιορτή σχεδιάζεται και οργανώνεται όπως κάθε άλλο σχέδιο εργασίας και τα παιδιά

με τη βοήθεια του/ της εκπαιδευτικού επιλέγουν τι και πως θα παρουσιαστεΙ

Με τη μορΦή οργανωμένης δραστηριότητας που περιλαμβάνει την παρουσίαση

γνώσεων και εμπειριών που απέκτησαν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο( Π.χ. η γιορτή

στο τέλος της χρονιάς).

Οι γιορτές συνήθως περιλαμβάνουν:

Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών. ΔιαμορΦώνεται χώρος έκθεσης όπου

εκτίθενται οι κατασκευές και τα άλλα έργα των παιδιών σε προσιτό για τα ίδια

οπτικό επίπεδο. Τα παιδιά μπορούν να αναλαμβάνουν να ξεναγούν τους επισκέπτες

στο χώρο τη έκθεσης.

Δραματοποιήσεις: Τα παιδιά με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, δραματοποιούν

αυτοσχέδιες ιστορίες ή γνωστές ιστορίες.



S. Συμπεράσματα.Προτάσεις

ΣυνοΨίζοντας τα όσα αναΦέραμε για το διαπολιτισμικό σχολείο, μπορούμε να

πούμε με βεβαιότητα πως διαπολιτισμικόσχολείο στην Ελλάδα σχεδόν δεν υπάρχει.

Τα αλλοδαπά παιδιά ακολουθούν το ρυθμό του ελληνικού νηπιαγωγείου, παρόλο

που κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εΦικτό από άποψη γλώσσας αλλά και από άποψη

νοοτροπίας και συνηθειών. Οι νηπιαγωγοί συνεχίζουν να διεξάγουν δραστηριότητες

που στην πραγματικότητααπευθύνονται μονάχα στα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας.

Και τέλος οι γονείς αλλοδαποί και Έλληνες ξέρουν απλώς ένα πράγμα για το

νηπιαγωγείο του παιδιού τους: που βρίσκεται! Σε ένα τέτοιο κλίμα ο τόσο εν

δυνάμει δημιουργικός χώρος του νηπιαγωγείου, καταΦέρνει να εισάγει το παιδί

και το γονιό στο μονότονο ρυθμό του σημερινού σχολείου μια ώρα αρχύτερα.

Ποιος είναι αυτός λοιπόν που μπορεί να αποτρέψει κάτι τέτοιο απ' το να

συμβεί; ...Φυσικά ο/η εκπαιδευτικός. Αυτός/η είναι ο οδηγός προς ένα πιο

δημιουργικό και αποδοτικό περιβάλλον. Αυτός θα 'παρασύρει' γονείς και μαθητές

σ' ένα πρωτόγνωρο ταξίδι γνώσης και Ψυχαγωγίας. Συνεπώς ό,τι αναΦέρθηκε στην

παραπάνω παράγραΦο ουδεμία σχέση θα πρέπει να έχει με την νέα

πραγματικότητα.

Νηπιαγωγός εν δράσει λοιπόν και το κλίμα στο νηπιαγωγείο αποκτά άλλον

αέρα. Σε γιορτές που διοργανώνονται στο νηπιαγωγείο όπως γενέθλια, απόκριες,

λήξη του σχολικού έτους, το θέμα της πολιτισμικής ετερότητας δεν κρίνεται και

τόσο ευαίσθητο εΦόσον δεν θίγεται. Αντίθετα σε γιορτές που σχετίζονται άμεσα με

τη θρησκεία της κυρίαρχης ομάδας, όπως Χριστούγεννα και Πάσχα, οι επιλογές της

νηπιαγωγού για το περιεχόμενο της γιορτής κρίνονται καθοριστικές για την

ατμόσΦαιρα και τις σχέσεις γονέων- νηπιαγωγού- μαθητών αλλά και για τα όσα θα

μάθουν τα παιδιά, αλλοδαπά και μη για τις διαΦορετικές θρησκείες και πολιτισμούς

που συνυπάρχουν στην τάξη.

Συνεπώς σε ό,τι αΦορά στο περιεχόμενο της γιορτής θα ήταν προτιμότερο

να μην τονίζεται ο θρησκευτικός ή εθνικός χαρακτήρας τους, ώστε να μην

αποστασιοποιούνται ορισμένοι γονείς λόγω διαΦορετικών πεποιθήσεων. Αντίθετα

θα έπρεπε να μπαίνει ως σημείο αναΦοράς και επίκεντρο των εορτών το παιδί και
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να δίνεται έμΦαση σε ό, τι κοινό έχουν οι γιορτές όλων των λαών της γης, όπως η

αγάπη, η ειρήνη, η χαρά που μοιράζονται οι συνεορτάζοντες κ.τ.λ. στοιχεία που θα

αναγνώΡΙζαν οι γονείς ασχέτως καταγωγής και που επιπλέον θέλαμε να

μεταδώσουμε στα παιδιά( Ε.Α.Δ.Α.Π.,2004). Επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη

μας πως παιδιά και γονείς, ζώντας στη χώρα υποδοχής, έχουν αναγκαστικά

αΦομοιώσει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ατμόσΦαιρα μιας

γιορτής(διάκοσμος, κάλαντα, εδέσματα κ.α.) είτε γνωρίζουν το συμβολισμό τους

είτε όχι. Για παράδειγμα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, άσχετα από τη θρησκεία

τους, γνωρίζουν τις παραδόσεις που σχετίζονται με τα Χριστούγεwα και χαίρονται

με το δέντρο, τα στολίδια, τα δώρα κλπ. Έτσι μια καλή ιδέα για την γιορτή αυτή

είναι να υπάρχουν τα τοπικά εορταστικά στοιχεία που είναι αναγνωρίσιμα από

όλους και ταυτόχρονα να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα ενήλικο ή

παιδί να συνεισΦέρει στην οργάνωση της γιορτής.

Ένα παράδειγμα πρωτότυπης Χριστουγεννιάτικης γιορτής σε νηπιαγωγείο της

Αθήνας που έγινε στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος της εαδαπ είναι το

παρακάτω η περιγραΦή του οποίου γίνεται από νηπιαγωγό που συμμετείχε στο

πρόγραμμα αυτό: 'Τα Χριστούγεwα δε στολίσαμε δέντρο ή το σταθμό αλλά

αποΦασίσαμε ότι ο στολισμός θα γινόταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απ'

όλους τους συμμετέχοντες. Έτσι ζητήθηκε απ' τους γονείς να Φέρουν μόνο ένα

στολίδι της αρεσκείας τους ο καθένας και οι νηπιαγωγοί προέβλεΨαν τα

απαραίτητα για την οργάνωση τριών παράλληλων εργαστηρίων. Στην αίθουσα

υποδοχής στο εργαστήριο με υλικά ζωγραΦικής και χαρτί μέτρου κολλημένο στον

τοίχο όλοι έβαλαν την πινελιά τους για την κατασκευή του σκηνικού της γιορτής. Σε

μια τάξη στήθηκε το εργαστήρι κατασκευών και ζωγραΦικής, όπου γονείς και

παιδιά. Ακολουθώντας την έμπνευση τους έΦτιαξαν δώρα και ευχετήριες κάρτες.

Στην κουζίνα οργανώθηκε εργαστήρι ζαχαροπλαστικής- μαγειρικής. Εκεί οι

μαμάδες, κατά κύριο λόγο, με τα παιδιά ετοίμασαν γλυκίσματα αλλά υπήρξαν και

μπαμπάδες που παρασκεύασαν αλμυρά εδέσματα. Όταν ολοκληρώθηκαν τα

εργαστήρια, παιδιά, παιδαγωγοί και γονείς στόλισαν το δέντρο, θαύμασαν το

σκηνικό και τα έργα τους, δοκίμασαν τα εδέσματα που είχαν κατασκευάσει.
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Φεύγοντας τα παιδιά πήραν μικρά δώρα και οι γονείς από μια κασέτα με

επιλεγμένα παιδικά τραγούδια που είχαν προετοιμάσει οι παιδαγωγοΙ'

Προτάσεις σαν την παραπάνω είναι άξιες θαυμασμού εΦόσον Φαίνεται

ξεκάθαρα πως η ύπαρξη των αλλοδαπών παιδιών και γονέων στο σχολικό χώρο δεν

περνά απαρατήρητη και η συμβολή τους στην διεξαγωγή της γιορτής αλλά και

γενικότερα στην οικοδόμηση γνώσεων από τα όλα παιδιά είναι καθοριστικής

σημασίας. Ένα όΦελος υΨίστης σημασίας είναι πως σε τέτοιου είδους συναντήσεις

οι γονείς μαθαίνουν όλο και κάτι καινούργιο και πάντα καταλαβαίνουν,

διευκρινίζουν ή ανακαλύπτουν κάτι σχετικό με το παιδί τους, τον τρόπο που

αναmύσσεται και την αγωγή τους. Συγκεκριμένα στην παραπάνω γιορτή

επισημαίνεται από τους παιδαγωγούς πως οι γονείς δεν κουράστηκαν ούτε μια

στιγμή κι αυτό γιατί δεν ήταν παθητικοί ακροατές αλλά συμμετείχαν ενεργά στην

καθόλη τη διάρκεια της γιορτής και ενθαρρύνονταν συνεχώς να εκφράζουν την

άποψη τους. Άλλωστε μην ξεχνάμε πως όταν το παιδί βλέπει το γονιό να συμμετέχει

σε δρώμενα του σχολείου του αισθάνεται υπερήΦανο γι 'αυτόν και παρωθείται κι

αυτό έμμεσα να οικοδομήσει τη γνώση, πόσο μάλιστα σ' ένα διαπολιτισμικό

περιβάλλον όπου γονείς και παιδιά και των δύο ομάδων ( κυρίαρχης και μη)

επωΦελούνται από τις μεταξύ τους συνδιαλλαγές και μαθαίνουν νέα στοιχεία για

τους πολιτισμούς και τις συνήθειες και των δυο.
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ΕΡΕΥΝΗΤιΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1.ΗΈ ευνα

Όπως έχουμε προαναΦέρει, παρόλο που η Ελλάδα κλείνει σύντομα μια εικοσαετία

εμπειρίας ως χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών η εκπαιδευτική πολιτική

σχετικά με τα παιδιά από οικογένειες αλλοδαπών ή παλιννοστούντων είναι ακόμα

ελάχιστα ανεπτυγμένη και πολλαπλά ανεπαρκής. Κάτι τέτοιο γίνεται Φανερό από

τους δείκτες επίδοσης των αλλοδαπών μαθητών αλλά πολύ περισσότερο από μία

επίσκεψη σε μία τάξη νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου όπου βιώνοντας την

διδασκαλία και γενικότερα την εκπαίδευση που προορίζεται γι' αυτούς τους '2
ης

τάξης μαθητές' (εΦόσον έτσι τείνουν να αντιμετωπίζονται) γίνεται ακόμα

περισσότερο αντιληπτή η περιορισμένη διαπολιτισμικά ελληνική εκπαίδευση. Για

να αντιληΦθώ λοιπόν κι εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση που επικρατεί κρίθηκε

απαραίτητη η επίσκεψή μου σε έναν ενδεικτικό αριθμό νηπιαγωγείων της πόλης

του Βόλου. Συγκεκριμένα ασχολήθηκα με την διαπολιτισμική διάσταση της γιορτής

των Χριστουγέννων στα νηπιαγωγεία. Στις επισκέψεις, που πραγματοποιήθηκαν

κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου, συλλέχθηκε υλικό από τα ποιήματα που

απήγγειλαν τα νήπια κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων γιορτών στο χώρο

του νηπιαγωγείου, τραβήχτηκαν ΦωτογραΦίες από τις πρόβες των παιδιών ή από

την ίδια την τελική γιορτή, όπου αυτό ήταν δυνατό, και τέλος πραγματοποιήθηκαν

συνεντεύξεις από τις νηπιαγωγούς έτσι ώστε να ερευνηθεί η στάση των ίδιων των

εκπαιδευτικών όπως και των γονιών (Ελλήνων και αλλοδαπών) για το περιεχόμενο

των εκάστοτε γιορτών, οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών, όπως και

εκείνη μεταξύ παιδιών και νηπιαγωγού. Επίσης οι ερωτήσεις τις οποίες απεύθυνα

στις νηπιαγωγούς σχετίζονταν και με τη συνεργασία μεταξύ Ελλήνων/αλλοδαπών

γονιών και εκπαιδευτικού καθώς και με την ύπαρξη διαπολιτισμικού υλικού στο

χώρο του νηπιαγωγείου, υο οποίο υλικό συμβάλλει ώστε να είναι εΦικτή μία πιο

οργανωμένη προσέγγιση των θεμάτων διαΦορετικότητας.



1.1 Σκοπό και Επι . ου ατό οι

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει πέντε Υιορτές νηπιαΥωΥείων που

έλαβαν χώρα πριν τα χριστούΥεννα στην πόλη του Βόλου και στη συνέχεια να

διερευνήσει τη διαπολιτισμική διάσταση των Υιορτών αυτών. Αναλυτικότερα

προσπάθησα να αντιληΦθώ, με τη συμβολή ημιδομημένων συνεντεύξεων και

παρατήρησης, τη στάση των νηπιαΥωΥών και την άποψή τους σε διάΦορα θέματα

σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και τον τρόπο διεξαΥωΥής της χριστουΥεwιάτικης

Υιορτής στο νηπιαΥωΥείο.

1.2. Ερευνητικάερωτήματα

Η έρευνα αυτή διεξήχθη με σκοπό να απαντηθούν κάποια ερωτήματα σχετικά με τη

διαπολιτισμική διάσταση των Υιορτών των χριστουΥέννωνστο νηπιαΥωΥείο.

Παράθεση Ερευνητικών Ερωτημάτων:

1. Υπάρχει διαπολιτισμική διάσταση στη Υιορτή των συΥκεκριμένων

νηπιαΥωΥείων;

2. Αν ναι, πως αναδεικνύεται η διάσταση αυτή;

3. Ποιες είναι οι απόψεις των νηπιαΥωΥών σχετικά με την εκπαίδευση των

αλλοδαπών μαθητών του ς;

4. Ποιες είναι οι Υενικότερες απόψεις των νηπιαΥωΥών σχετικά με τον εορτασμό

των Υιορτών στο νηπιαΥωΥείο;

1.3. Δείνμα- Συμμετέχοντες

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 71 νήπια από πέντε νηπιαΥωΥεία του

Βόλου (Ν1-14 νήπια, Ν2-13 νήπια, Ν3- 16 νήπια, Ν4-13 νήπια, Ν5-15 νήπια) και

αντίστοιχα οι νηπιαΥωΥοί του σχολείων αυτών οι οποίες ήταν έξι στο σύνολό τους.

Να επισημανθεί ότι από τα 35 νηπιαΥωΥεία του Βόλου που προσέΥΥισα,

μονάχα τα πέντε συμπεριλήΦθησαν στην έρευνα εξαιτίας της περίφημης 'νέας

Υρίπης' η οποία ανάΥκασε τις νηπιαΥωΥούς να μην δΙΟΡΥανώσουν

χριστουΥεννιάτικες Υιορτές λόΥω μαζικής απουσίας των νηπίων άλλα και λόΥω

πρόληψης . Στην πραΥματικότητα έκαναν χριστουΥεννιάτικη Υιορτή τα οκτώ
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νηπιαγωγεία, από τα οποία στα τρία δε μου επιτράπηκε η παρακολούθηση της

γιορτής.

1.4. Μεθοδολονία

Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν για την εκτέλεση της έρευνας είναι η ημιδομημένη

συνέντευξη και η παρατήρηση. Γενικότερα η συνέντευξη είναι η τεχνική που σκοπό

έχει να οργανώσει μία σχέση προσωπικήςεπικοινωνίαςμεταξύ δύο προσώπων:του

συνεντεύκτη και του ερωτώμενου έτσι ώστε να επιτρέψει στον πρώτο τη συλλογή

ορισμένων πληροΦοριώναπό τον δεύτερο πάνω σ' ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα

πλεονεκτήματαπου παρουσιάζειη μέθοδος αυτή είναι πολλά. Το κυριότερο είναι η

διευκρίνιση που μπορεί να υπάρξει όσον αΦορά στις ερωτήσειςπου υποβάλλονται

από τον ερευνητή στο συμμετέχοντα κι αυτό γιατί οι ερμηνείες που μπορεί να

δοθούν σε μία ερώτηση είναι πολλές και πολύ πιθανόντυγχάνουνπαρερμηνείας.Η

συνέντευξη αποτελεί κύριο μέσο συλλογήςπληροΦοριώνπου έχει άμεση σχέση με

τα αντικείμενα της έρευνας. Επίσης βοηθά στο να ελεγχθούν οι υποθέσεις ή να

υποδειχθούν άλλες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την αξιολόγηση

θεραπευτικής αλλαγής, όπως στην ψυχιατρική εξέταση και τέλος για τη

δειγματολόγηση απόψεων ερωτώμενων (Τρίγκα, 2008) Σε όλους τους παραπάνω

στόχους παρατηρούμε ότι κοινός παρανομαστής είναι η συναλλαγή που γίνεται

μεταξύ αναζήτησης πληροΦοριών από την πλευρά του ενός και παροχής

πληροΦοριών από την πλευρά του άλλου.

Ως οδηγός της συνέντευξης αυτής χρησιμοποιήθηκε ένας κατάλογος ερωτήσεων

(βλέπε: παράρτημα σελ. ) ο οποίος και αποτέλεσε βάση για την συζήτηση με τις

νηπιαγωγούς. Οι ερωτήσεις δεν διατυπώθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο

τρόπο ούτε και με την ίδια σειρά εΦόσον οι συνεντεύξεις έγιναν στα πλαίσια

διαλόγων, έτσι οι πρώτες τροποποιήθηκαν ανάλογα με τις απαντήσεις που δίδονταν

κάθε Φορά από τις νηπιαγωγούς. Σε γενικές γραμμές υπήρξε μία ευνοϊκή για την

εξέλιξη της διαδικασίας ευελιξία.

Βέβαια η παρατήρηση πρσηγήθηκε της συvέντευξης. ΣαΦώς η άμεση παρατήρηση

δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συλλέξουμε πληροΦορίες.
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Υπάρχουν οι συνεντεύξεις. τα ερωτηματολόγια, τα τεστ που μπορούν να

αντικαταστήσουν τη συνέντευξη, Παρακάτω λοιπόν αναΦέρονται τα πλεονεκτήματα

και τα μειονεκτήματα της παρατήρησης (Τρίγκα, 2008).

Πλεονεκτήματα:

,/ Επιτρέπειτην άμεση καταγραΦήτης αυθόρμητηςσυμπεριΦοράς

,/ Είναι ανεξάρτητοαπό την προθυμίατου πληροΦοριοδότηνα δίνει

πληροΦορίες.

,/ Απαιτεί λιγότερη ενεργητική συμμετοχήεκ μέρουςτων παρατηρούμενων

Μειονεκτήματα:

,/ Είναι δύσκολη η παρατήρησηλόγω της πιθανότηταςνα αναμειχθούν

απρόβλεmοιπαράγοντεςστη διαδικασίατης παρατήρησης

,/ Η πρακτική δυνατότηταπεριορίζεταιαπό τη διάρκειατων γεγονότωνΠ.χ, η η

ιστορία ζωής ενός ανθρώπου είναι αδύνατοννα καταγραΦείμε αυτόντον

τρόπο

,/ ΤΟ υλικό της παρατήρησηςδεν μπορείνα υποστείποσοτική επεξεργασίακαι

οι εκθέσειςπροκύπτουναπό υποκειμενικέςκαι ιδιοσυγκρασιακέςμετρήσεις

1.5. Στάδια της έρευνας

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκετο μήνα Δεκέμβριο του έτους 2009, Αρχικά

ήρθα σε επικοινωνία με τα γραΦεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα συνέβαλαν στην εξέλιξη της

ερευνητικής διαδικασίας, μεταξύ των οποίων ήταν και τα τηλέΦωνα των

νηπιαγωγείων της πόλης του Βόλου. Η συνεργασία με τη διεύθυνση της

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν άμεση και δεν παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις

και προβλήματα.

Στη συνέχεια έγινε τηλεΦωνική επικοινωνία με τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία έτσι

ώστε να οριστεί ημέρα και ώρα της επίσκεψης μου στο χώρο του νηπιαγωγείου, σε

περίmωση βέβαια που κάτι τέτοιο επιτρεπόταν από τη νηπιαγωγό, Να τονιστεί

πως, όπως έχουμε προαναΦέρει μόνο τα οχτώ από τα τριάντα πέντε νηπιαγωγεία

προετοιμάστηκαν για γιορτή Χριστουγέννων λόγω της περίφημης 'Νέας Γρίπης'.

Κατά την ενημέρωση των νηπιαγωγών αναΦερόταν και ο βασικός σκοπός της

έρευνας που ήταν η παρατήρηση και καταγραΦή Χριστουγεννιάτικων εορτών



νηπιαγωγείων της πόλης ώστε να ερευνηθεί στη συνέχεια το περιεχόμενο τους ως

προς τη διαπολιτισμική τους προσέγγιση. ΣαΦώς δεν παραλήΦθηκε να ερωτηθούν

οι νηπιαγωγοί για το αν διατίθενται να συμμετάσχουν σε μια σύντομη συνέντευξη

που θα ακολουθούσε της παρατήρησης.

Εν τέλει έβγαλα ΦωτογραΦίες από τις πέντε γιορτές, τις οποίες παρακολούθησα σε

διάστημα δύο εβδομάδων. Κατέγραψα τα ποιήματα που απήγγειλαν τα παιδιά, την

περιγραΦή της εκάστοτε γιορτής καθώς την παρακολουθούσα και πέντε

συνεντεύξεις από τις νηπιαγωγούς των αντίστοιχων νηπιαγωγείων. Οι τρεις από τις

συνεντεύξεις αυτές ηχογραΦήθηκαν και στη συνέχεια ακολούθησε

απομαγνητοΦώνηση τους, οι απαντήσεις των άλλων δύο συνεντεύξεων

καταγράφηκαν γραπτώς λόγω άγχους των νηπιαγωγών για καταγραΦή της Φωνής

τους μέσω μαγνητοΦώνου. Οι νηπιαγωγοί οι οποίες συμμετείχαν στη συνέντευξη

διαβεβαιώθηκαν ότι τα στοιχεία τους θα παραμείνουν απόρρητα, όπως και έγινε.

1.6. Δυσκολίες· Εμπόδια

Ανακαλώντας τη διαδικασία συλλογής υλικού από τις γιορτές των νηπιαγωγείων

χαρακτηριστική είναι η θερμή υποδοχή των νηπιαγωγών και η προθυμία κάποιων

από όλες για συμμετοχή τους στην έρευνα. ΣαΦώς προβλήματα υπήρξαν, κυρίως ως

προς την εύρεση νηπιαγωγείωνγια τη διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης η άρνηση των

νηπιαγωγών να καταγραφεί η συνέντευξη τους μέσω μαγνητοΦώνου δημιούργησε

ένα μικρό πρόβλημα στη Φυσικότητα και ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης κι αυτό

είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο επιθυμητός αυθορμητισμός στις απαντήσεις

της νηπιαγωγού εΦόσον καθυστερούσε η διαδικασία χειρόγραφης καταγραΦήςτων

απαντήσεων.

Τα παραπάνω προβλήματα δεν ήταν τόσο ισχυρά ώστε να δυσκολέψουν πολύ τη

διαδικασία της έρευνας. Η συνεργασία με τις νηπιαγωγούς ήταν αρκετά

ικανοποιητική και το ίδιο και η παρατήρηση των γιορτών.
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2. ΠαοουσΙασ και ολιασ ό των ευ άτων τ έ ευνα

Καθώς προηγήθηκε μια εκτενής περιγραΦή της διαδικασίας της έρευνας, παρακάτω

ακολουθεί ο σχολιασμός των ευρημάτων της που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε

γιορτή ως διαπολιτισμική ή όχι

Παρατηρώντας λοιπόν τις γιορτές διακρίνουμε μία ομοιότητα σε κάποιες από αυτές

ως προς την ενδυμασία, τα ποιηματάκια που απήγγειλαν τα νήπια και γενικότερα το

κλίμα που επικρατούσε καθώς και τα γεγονότα που τονίζονταν συνεχώς έμμεσα και

άμεσα όπως: η γέννηση του Χριστού.

Α. πεοιεχόιιενο νιορτών

α) Ενδυμασία νηπίων

Παρατηρώντας τις γιορτές αυτές διακρίνουμε πως υπάρχει μια εμφανής ομοιότητα

στον τρόπο ένδυσης των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα στα ΝΙ και Ν5 βλέπουμε

στολές όπως: της παναγίας, των τριών μάγων, των βοσκών. Κάτι τέτοιο απεικονίζει

στερεοτυπικά τη γέννηση του Χριστού και σαΦώς δε θυμίζει σε τίποτα

διαπολιτισμική γιορτή που σέβεται τη διαΦορετικότητα στη θρησκεία. Εδώ να

προσθέσουμε πως και στο Ν4 παρουσιάζονται τα νήπια με στερεοτυπικές στολές

όπως αυτές των μάγων. Τα κοριτσάκια εκείνα που είχαν το ρόλο της Παναγίας

Φορούν ένα χαρακτηριστικό κόκκινο μανδύα και έκαναν την εμΦάνισή τους πρώτες

στη γιορτή. Ακολουθεί και στις δύο γιορτές το αστέρι που είναι ντυμένο σε

αποχρώσεις του χρυσού και μετά απ' αυτό οι βοσκοί Φορώντας καΦέ. Έπειτα

έρχονται οι μάγοι με πολύ έντονα χρωματιστά ρούχα οι οποίοι κρατούν στα χέρια

τους χρυσό, σμύρνα και λιβάνι τα οποία και προσΦέρουν στη συνέχεια στο μικρό

Χριστό. Όσον αΦορά στο Χριστό τώρα, παρουσιάζεται με τη μορΦή μιας πλαστικής

κούκλας, γυμνή και τυλιγμένη με πανιά για να μεταΦέρει την εικόνα της Φτώχιας

και ταπεινότητας του' θείου βρέΦους' όπως χαρακτηρίζεται συχνά καθώς και των

γονιών του. Μια μεγάλη παράληψη που παρατηρείται στη γιορτή του ΝΙ είναι η

απουσία του ΙωσήΦ ο οποίος δεν υπάρχει σε καμία απ' τις δύο γιορτές κάτι που

προσδίδει και πάλι στερεοτυπική εικόνα σε αυτές κι αυτό γιατί όποτε έχουμε

ακούσει για την ιστορία της γέννησης παρατηρούμε πως ο ρόλος του ΙωσήΦ είναι

πολύ περιορισμένος και το ίδιο ισχύει κι εδώ. Στα νηπιαγωγεία Ν2,Ν3 κυριαρχούν
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στολές που δεν παρουσιάζουν θρησκευτικά πρόσωπα αλλά είναι κυρίως

Φανταστικές ή προσωποποιούν άλλες έννοιες. Χαρακτηριστικές τέτοιες στολές είναι

οι χιονούλες, τα ελαΦάκια Κ.α.

β� Σκηνικά

Άλλο στερεοτυπικό στοιχείο είναι το σκηνικό των γιορτών. Και στα δύο

νηπιαγωγεία ΝΙ και Ν5 (βλ. παράρτημα σελ 61, 82) γίνεται έντονη η παρουσία της

Φάτνης όπου κάπου στην αρχή των γιορτών κάθεται η μικρή Παναγίτσα κρατώντας

τη χαρακτηριστική κούκλα στην αγκαλιά της. Στο Ν4 βλέπουμε ένα σκηνικό από

χαρτόνι όπου απεικονίζονται οι πρωταγωνιστές της γέννησης ( Παναγία, ΙωσήΦ,

Χριστός) γύρω από τους οποίους λαμβάνει χώρα το θεατρικό των παιδιών.

γ) Ποιήματα νηπίων

Ένα τρίτο, και όχι λιγότερης σημασίας, στοιχείο που χαρακτηρίζει τις γιορτές αυτές

είναι τα λόγια των μικρών πρωταγωνιστών αλλά και τα συναισθήματα που αυτοί

πρέπει να εξωτερικεύουν απαγγέλλοντας τα λόγια αυτά. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι

τα λόγια και το ύΦος των παιδιών, δηλαδή τα μηνύματα που καλούνται να

περάσουν μέσω των σκετς, τα 'υποχρεώνουν' να έχουν και την ανάλογη ενδυμασία.

Με λίγα λόγια αυτό το στοιχείο εμπεριέχει στερεοτυπικά χαρακτηριστικά σε

μεγαλύτερο βαθμό από άλλα.

Η κάθε γιορτή χαρακτηρίζεται όπως είπαμε ως διαπολιτισμική ή όχι ανάλογα με τα

λόγια που έχουν να πουν σε αυτή τα νήπια και από το μήνυμα που θα μεταΦέρουν

τα λόγια αυτά στους ακροατές της γιορτής και στους συμμετέχοντες. Συνεπώς

προκύπτουν δύο ομάδες/ κατηγορίες ποιημάτων των νηπίων στις οποίες

κατατάσσονται οι πέντε γιορτές της παρούσας έρευνας: Στερεοτυπικά/ τετριμμένα

ποιήματα και πρωτότυπα ποιήματα.

• Στερεοτυπικά ποιήματα

Σε αυτήν την κατηγορία λοιπόν συναντάμε ποιήματα που ακούγονται πολύ συχνά

σε γιορτές νηπιαγωγείου και κύριο γνώρισμά τους είναι οι συνεχείς αναΦορές στη

γέννηση του Χριστού. Τέτοια ποιήματα ακούστηκαν σε τέσσερις γιορτές
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(Ν1,Ν2,Ν4,Ν5) που συμμετείχαv στη διεξαγωγή της έρευvας χαρακτηριστικά

αποσπάσματα twv οποίωv βλέπουμε παρακάτω.

1" πια ω είο

Χιοvούλα3

Χιόvισε γλυκά απαλά κι εσύ τη μικρή

γωvίτσα που λέγεται Ψυχή. Χιόvισε

γλυκά απαλά κι εσύ ο μικρός Χριστός

VQ 'ρθει εκεΙ

Παvανία

Χριστούλη μικρέ που ήρθες στη γη

πάρε απ' τη μάvα μια ευχή(... )

Μάνοc3

Το δώρο μου στα πόδια σου τ' αΦήvω

μου γελά. Μέσα στο κρύο είσαι

γυμvός μα είσαι βασιλιάς( ... )

Μάνοc2:

Στο μεγάλο βασιλιά tov Παvάγιο

οδηγό το Θεό μόvο θυμίζει το λιβάδι

που έχω εγώ.

Όπως παρατηρούμεκαι τα τέσσερα πρόσωπατου σκετς αvαΦέροvταιστη γέwηση

του Χριστού. Οι χιοvούλες περιμέvουvVQ γεvvηθεί, η Παvαγίατου δίvει ευχές και η

μάγοι του Φέρvουv δώρα. Γεvικότερα η όλη γιορτή είvαι αΦιερωμέvη, όπως

Φαίvεται από το κάθε tVa ποιηματάκι( βλ. παράρτημα σελ 61), στη γέvvηση του

Χριστού κάτι άκρως στερεοτυπικό και πολύ συvηθισμέvο στο vηπιαγωγείο.

2° νηπιανωνείο

2
η
χιοvούλα

Φτιάχvουμε όπου πέσουμε μια

κάτασπρη γωvίτσα, έτοιμη για τηv

αγάπη του Χριστού.

4
η
χιοvούλα

Χιόvισε γλυκά απαλά κι εσύ Ο μικρός

Χριστούλης VQ 'ρθει εκεΙ

3° ελάΦι

Σαv πλησιάζει του Χριστούλη η γιορτή,

ετοιμαζόμαστε για μια δουλειά καλή.

Πέρα από τις σύvτoμες αvαΦορές στη

γέvvηση του Χριστού, η γιορτή του 2°U

vηπιαγωγείου δεv περιλαμβάvει άλλα

στερεοτυπικά στοιχεία. Το κλίμα της

γιορτής είvαι πολύ χαρούμεvο και οι

ευχές που κάvουv τα vήπια otOV Αι
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Βασίλη για ειρήνη και αγάπη σε όλον

τον κόσμο δίνουν μία άλλη νότα στην

εορταστική μέρα.

40 νηπιανωνείο

30 συννεΦάκι

Όλοι βιάζονται εδώ πάνω τρέχουν να

ετοιμαστούν γιατί απόψε ήρθε η ώρα

τον Χριστό να υποδεχτούν.

Χαίρεται η γη κι ο ουρανός Γεwήθηκε

ο Χριστός κάθε Ψυχή ας τον δεχτεί με

αγάπη στην Ψυχή.

10 αvνελάKΙ

Πω πω τι βιασύνη απόψε που έχουμε

στον ουρανό γιατί σε λίγο θα υμνούμε

το νεογέννητο Χριστό.

Δοξάστε όλοι το Θεό που ήρθε απ'

τον ουρανό χαρά στη γη να δώσει

20 αγγελάκι

Τη χαρά και την αγάπη δίνει ο Θεός

στη γη στέλνει το μικρό Χριστούλη με

ανθρώπινη μορΦή.

30 αγνελάκι

Ουράνιο μήνυμα στη γη Φέρνω για να

χαρείτε στον κόσμο ήρθε ο Χριστός,

ελάτε να τον δείτε

Στο 40 νηπιαγωγείο, τα συννεΦάκια όπως και τα αγγελάκια υμνούν και δοξάζουν το

χριστό που μόλις γεwήθηκε και στη συνέχεια, οι μάγοι (βλ. παράρτημα, σελ. 77)

του Φέρνουν δώρα. Τέτοιου είδους ποιήματα και ευρύτερα τέτοιες γιορτές είναι

πλέον άκρως τετριμμένες. Όλοι περιμένουν τη γέwηση του Χριστού, είναι όμως

πράγματι έτσι στην κυριολεξία; Μπορεί στο μικρό θεατρικό όλοι οι ρόλοι να

απευθύνονται στο Χριστό, οι θεατές και συμμετέχοντες όμως; Βλέπουν όλοι δικές

τους στάσεις και πεποιθήσεις να καθρεΦτίζονται στα λόγια των μικρών

πρωταγωνιστών; Η απάντηση είναι σαΦώς αρνητική εΦόσον σε όλα τα νηπιαγωγεία

που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως και σε πολλά άλλα υπάρχουν νήπια από χώρες

του εξωτερικού που στο μεγαλύτερο τους ποσοστό ανήκουν, και αυτά και οι γονείς

τους, σε διαΦορετική θρησκεία.
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SO πια ω εΙο

Στην αρχή της γιορτής (βλ. παράρτημα σελ.82)μιλούν τα 'αστεράκια' και η δασκάλα

τους η 'νύχτα' που τους μαθαίνει πώς να λάμπουν στον ουρανό. Εδώ βλέπουμε μία

μη στερεοτυπική σκηνή που όμως στη συνέχεια καταλήγει να αναΦέρεται και πάλι

στη γέννηση του Χριστού εΦόσον αντιλαμβανόμαστε στη συνέχεια πως η λάμψη

των αστεριών σχετίζεται με την καθοδήγηση των μάγων στην Φάτνη. Έτσι μετά τα

λόγια των βοσκών και των μάγων παρεμβαίνει ο 3
0ς

αφηγητής που επιβεβαιώνει την

παραπάνω παρατήρηση, πως δηλαδή το πιο Φωτεινό αστέρι οδήγησε τους μάγους

στη Φάτνη.

ΑΦηγητής 3
0ς

Ακούσατε λοιπόν. Το αστέρι το

ανακάλυΨαν τρεις μάγοι σοΦοί και το

ακολούθησαν μέσα στην έρημο. Θα

τους οδηγούσε στο Χριστό το βασιλιά

του κόσμου.

Την ίδια στιγμή ένας άντρας και μια

γυναίκα περπατούσαν στην έρημο. Η

γυναίκα είχε φουσκωμένη κοιλιά και

ετοιμαζόταν να γεwήσει. Το περίεργο

αστεράκι τους ακολούθησε με το φως

του.

Καθώς τελειώνει ο αφηγητής, σειρά έχουν ο lωσήΦ και η Μαρία που κάνουν ένα

διάλογο Ψάχνοντας μέρος να μείνουν το βράδυ για να γεννήσει η Μαρία, και η

συζήτηση κλείνει με τα λόγια του lωσήΦ και του αστεριού όπου και υμνείται ο

'Μεσσίας ο λυτρωτής' όπως χαρακτηριστικά αναΦέρεται ο lωσήΦ για το Χριστό.



ΙωσήΦ

Κι έτσι εδώ, μέσα στη νύχτα θα έρθει

αθόρυβα στη γη του Θεού ο γιος ο

ένας ο Μεσσίας λυτρωτής. Κι όταν θα

γίνει το θαύμα θα δοξάσουμε το Θεό

γιατί στέλνει στους ανθρώπους

βασιλιά αληθινό.

Αστεράκι

Σταθείτε! Περιμένετε θέλω να σας

προλάβω το Φως μου τώρα εγώ μόνο

για' σας ανάβω.

Έρχσμαι τσύτη τη βραδιά το βρέφος

να Φωτίσω τη γέννηση του πρώτο εγώ

απ' όλους να υμνήσω.

Συνεπώς και στη γιορτή αυτή το κύριο ζήτημα που αναΦέρεται συνεχώς και ό, τι

γίνεται αΦορά σε αυτό, είναι η γέννηση του Χριστού.

• Μη στερεοτυπικά ποιήματα

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ποιήματα που αναΦέρονται στο χειμώνα, σε

μύθους και έθιμα των Χριστουγέννων και ελάχιστα ή καθόλου στα Χριστούγεννα ως

τη μέρα που γεννιέται ο Χριστός. Τέτοια ποιήματα βλέπουμε στη γιορτή του 3°U

νηπιαγωγείου. Το πολύ θετικό στη γιορτή αυτή είναι πως τα παιδιά συμμετέχουν

ουσιαστικά σε ένα μικρό θεατρικό, αστείο και ενεργητικό και δεν κάνουν απλώς μία

στατική απαγγελία ποιήματος. Ποιήματα της χριστουγεννιάτικης αυτής γιορτής

όπως ΦωτογραΦίες και περιγραΦή της βλέπουμε στο παράρτημα σελ. 71.



β. Συνεντεύ ει από τι εκπαιδευτικού

Όσον αΦορά στις νηπιαΥωΥούς μπορούμε από τα λεΥόμενα τους να εξαΥάΥουμε

πολλά ενδιαΦέροντα συμπεράσματα που εξηΥούν Υιατί οι επιλΟΥές τους ως προς το

περιεχόμενο των Υιορτών είναι στερεοτυπικές ή πιθανά και επιβεβαιώνουν το

γεγονός ότι ακόμα και αυτές που δεν είναι στερεοτυπικές είναι τυχαίες. Με τον όρο

'τυχαίες' εννοούμε ότι δεν επιλέχθηκαν με βάση το ορθότερο περιεχόμενό τους από

σεβασμό στις διαΦορετικές πεποιθήσεις των συμμετεχόντων και παρευρισκομένων

στη Υιορτή απλά επιλέχθηκαν Υια άλλους λόΥους που διευκόλυναν τη νηπιαΥωΥό.

Ζητήματα νλώσσας κι επικοινωνίας

Σε όλες τις συνεντεύξεις η αρχική ερώτηση ήταν εάν υπάρχουν παιδιά από άλλες

χώρες στο νηπιαγωΥείο. Η απάντηση που πήραμε από όλες τις νηπιαΥωγούς ήταν

θετική. Υπάρχουν αλλοδαπά νήπια στα νηπιαγωΥεία και μάλιστα τουλάχιστον δύο.

Στο Ν4 υπάρχουν τέσσερα παιδάκια από την Αλβανία. Η χώρα καταΥωΥής που

ακούγεται συχνότερα είναι η Αλβανία και η Βουλγαρία, κάτι εύλΟΥΟ εΦόσον οι

χώρες αυτές βρίσκονται δίπλα στην Ελλάδα και Υνωρίζουμε πως οι περισσότεροι

μετανάστες στη χώρα μας κατάΥονται από 'κει.

}i> Στην ερώτηση εάν υπάρχει καλή επικοινωνία με τα παιδιά όσον αΦορά στη

Υλώσσα οι απαντήσεις που δόθηκαν απ' τις νηπιαΥωΥούς είναι οι παρακάτω:

ΝΙ: «( Όχι, μιλάνε αρκετά καλά ελληνικά και δεν υπάρχει πρόβλημα στη συνεwόηση

μεταξύ μας, και με τους Υονείς και τα παιδιά)).

ΝΙ: «(Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, το ένα το κοριτσάκι στην αρχή δυσκολευόταν

αρκετά, τώρα όμως βλέπω ότι έχει προχωρήσει ότι κατανοεί αρκετά καλά την

ελληνική γλώσσα, μιλάει και αρκετά καλά ελληνικά πλέον)).

Ν3: «( Όχι κανένα. Είναι Υεννημένα στην Ελλάδα και τα τέσσερα, ούτε και με τη

γλώσσα έχουν πρόβλημα, ούτε τίποτα. Βέβαια τα δύο τα Αλβανάκια, τ' αΥόρια

παίζουν πιο πολύ μεταξύ τους, τώρα βέβαια μπορεί να είναι και τυχαίο, εντάξει

απλά τα βρήκαν πιο πολύ μεταξύ τους ξέρω 'νω; Ι).

Ν4: «( Όλα κυλούν ομαλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και Υενικά να σου πω την

αλήθεια δεν είχα ποτέ προβλήματα με τα παιδιά που προέρχονται από άλλες



χώρες. Εντάσσονται πολύ εύκολα στην ομάδα και δεν υπάρχουν προβλήματα. Άσε

που δεν Φαίνεται καν ότι δεν είναι από την Ελλάδα αυτά τα παιδάκια ούτε

εξωτερικά, ούτε όσον αφορά στην ομιλία».

NS: «Κανένα πρόβλημα, λίγο στη γλώσσα μόνο, είναι δύσκολο να γνωρίζουν τα

παιδιά δύο γλώσσες πολύ καλά σ' αυτήν την ηλικία. Έχουν έρθει πρόσΦατα στην

Ελλάδα και δεν καταλαβαίνουν κάποιες δύσκολες λέξεις που στα υπόλοιπα

Φαίνονται απλές».

Όπως παρατηρούμε όλες οι νηπιαγωγοί δίνουν αρνητικές απαντήσεις στην

παρούσα ερώτηση και τονίζουν πως δεν υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τα

παιδιά. Βέβαια από προσωπική μου εμπειρία σε νηπιαγωγεία, και δυστυχώς αυτό

είναι κάτι που παρατηρείται πολύ συχνά στην εκπαίδευση, οι νηπιαγωγοί, όταν

μιλάνε απευθύνονται σε όλη την τάξη αλλά πολλές Φορές τα λόγια τους δεν

γίνονται αντιληπτά από τα αλλοδαπά παιδιά παρόλο που δείχνουν πως

καταλαβαίνουν.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρακτική μου άσκηση, κατά το 60 εξάμηνο της

Φοίτησής μου, υπήρχε στο νηπιαγωγείο ένα δίγλωσσο παιδάκι (η μητέρα του είναι

από την Άμερική και ο πατέρας του από την Ελλάδα). Όταν μαθαίναμε λοιπόν κάτι

καινούριο στην τάξη ή κάναμε κάποια δραστηριότητα έδειχνε να καταλαβαίνει τα

όσα λέγαμε με τη συμΦοιτήτριά μου, παρόλ' αυτά όμως όταν τον ρωτούσαμε

ατομικά αν καταλαβαίνει τι λέμε, πολλές λέξεις δεν τις γνώριζε και απλά δίσταζε να

το πει. Ενδέχεται επομένως συχνά να παρερμηνεύουμε τα σήματα που

λαμβάνουμε από τα νήπια, οπότε πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μη

θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, όπως το ότι τα αλλοδαπά παιδιά μας

καταλαβαίνουν ό, τι και αν πούμε.
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ΣuνεονασΙα uε ovεLc

~ Κρίθηκε επίσης απαραίτητη η ερώτηση εάν η συνεργασία με τους

αλλοδαπούς γονείς είναι ικανοποιητική. Και εδώ οι απαντήσεις ήταν πολύ

θετικές και μάλιστα κάποιες εκπαιδευτικοί έκαναν σύγκριση των αλλοδαπών

γονέων με τους Έλληνες γονείς.

Ν1: « Κανένα απολύτως! Οι γονείς είναι άΨογοι, έχουν επίπεδο και είναι πιο

μπροστά απ' τους Έλληνες. Έχουμε πολύ καλή σχέση».

Ν3: « Πιο πολύ κι απ' τους Έλληνες! Είναι συνεπείς και στην ώρα τους και στη

Φοίτηση και σε όλα. Και σε χρήματα και στις υποχρεώσεις τους, στην

παρακολούθηση σε όλα».

Η σύγκριση αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη των αλλοδαπών γονιών να ενταχθούν κι

αυτοί και τα παιδιά τους στη νέα χώρα. Οι Έλληνες γονείς προΦανώς θεωρούν

κάποια πράγματα, όπως την εκπαίδευση των παιδιών τους, δεδομένα, έτσι

πιστεύουν πως δε χρειάζεται να κάνουν κάτι επιπλέον για το χώρο που Φιλοξενεί το

παιδί τους κάθε μέρα. Την ίδια άποψη για ανάγκη προσαρμογής των αλλοδαπών

παιδιών έχει και η νηπιαγωγός του sou κατά σειρά παρατήρησης νηπιαγωγείου.

NS: «Οι γονείς είναι πολύ συνεργάσιμοι και δεν έχει δημιουργηθεί κανένα

πρόβλημα ως τώρα. Είναι και θέμα προσαρμογής να σου πω την αλήθεια,

προσπαθούν να συνεργαστούν και το ίδιο κι εμείς ως εκπαιδευτικοί γιατί

αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του να προσαρμόζεσαι σε μια ξένη χώρα, μερικοί

γονείς δεν ξέρουν καλά καλά και ελληνικά».

Η παρούσα ερώτηση είναι άκρως ενδιαΦέρουσα γιατί οι γονείς είναι τα πιο

σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο των παιδιών τους και οι πρώτοι τους δάσκαλοι.

Μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροΦορίες και στοιχεία της προσωπικότητας και

του χαρακτήρα του παιδιού τους, για τις συνήθειες και τα ενδιαΦέροντα του, για τις

μαθησιακές και άλλες εμπειρίες που βιώνει στο σπίτι και σε άλλους χώρους εκτός

σπιτιού και σχολείου. Γενικότερα δεν έχουμε συνηθίσει στην ενεργή εικόνα των

γονιών μέσα στο νηπιαγωγείο, αλλά κάτι τέτοιο θα πρέπει να μας γίνει βίωμα και

εμείς ως εκπαιδευτικοί είμαστε αυτοί που θα οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Πιο



συγκεκριμένα αν κάποιοι γονείς δε μιλούν ελληνικά, σε κάθε περίπτωση

επικοινωνίας με το σπίτι η εκπαιδευτικός φροντίζει να εξασΦαλιστεί η δυνατότητα

διερμηνείας (Οδηγός ης νηπιαγωγού, 2007):

• Ζητώντας από κάποιον άλλο ομόγλωσσο γονέα που μιλά και ελληνικά να

μεταφράσει,

• Παροτρύνοντας το γονέα που δε μιλά ελληνικά να Φέρει μαζί του ένα άτομο

που θα μπορεί να μεταφράσει γι 'αυτόν,

• Απευθυνόμενη σε σχετικούς φορείς, που ενδέχεται να υπάρχουν στην

περιοχή.

Σχέσεις μεταξύ αλλοδαπών και μη παιδιών

» Στη συνέχεια οι νηπιαγωγοί ερωτώνται εάν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ

των παιδιών της χώρας και των αλλοδαπών ή εάν παίζουν όλα μαζί χωρίς

διακρίσεις. Οι απαντήσεις τους ήταν κι εδώ αρκετά θετικές όπως μπορούμε

να δούμε και παρακάτω.

ΝΙ: « Όχι όχι τίποτα τέτοιο, τα παιδάκια από την Αλβανία έχουν ενταχθεί κανονικά

στην ομάδα μας και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, παίζουν όλα μαζί. Απλά είναι

εσωστρεΦή σαν παιδιά, έτσι είναι ο χαρακτήρας τους»).

Ν2: «Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, όχι... ε λίγο τα απομονώνουν όμως δεν

μπορώ να πω ότι τα δέχονται και πολύ εύκολα στις παρέες τους, αλλά σιγά σιγά

προσπαθούμε να γίνουνε μια ομάδα»).

Ν3: « Όχι καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Την Αλβανία μάλιστα τη θεωρούν

όπως είναι τα υπόλοιπα χωριά... έτσι, σαν να είναι και η Αλβανία ένα χωριό, όπως

είναι η γιαγιά στο χωριό στην Καρδίτσα, έτσι ότι είναι και η Αλβανία ένα χωριό.

Αλλά το έχουμε δείξει και στο χάρτη την 28
η
Οκτωβρίου μιλήσαμε για την πατρίδα

μας, δείξαμε και την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, Πάλι όμως το θεωρούν σαν

χωριό τα παιδιά" γιατί τα παιδάκια από την Αλβανία λένε κι αυτά θα πάμε στο

χωριό στην Αλβανία κι οι άλλοι το 'χουν ας πούμε όπως πάμε στο χωριό στην



Καρδίτσα, στο χωριό στο Καρπενήσι ξέρω 'γω πάμε και στο χωριό στην Αλβανία, ναι

κάπως έτσι»,

Ν4: « Ναι, βεβαίως, Δεν έχω ακούσει ποτέ στην τάξη διάφορα επίθετα σχετικά με

την καταγωγή των παιδιών ούτε διαΦωνίες και διαμάχες για τις εθνικότητες. Η

αλήθεια βέβαια είναι ότι είναι μικρά τα παιδιά και δεν έχουν μπει ακόμα σΙ αυτό το

τρυπάκι, ελπίζω να συνεχίσουν έτσι και ως ενήλικεςl »,

Ν5: «Τα παιδιά από την Αλβανία δεν δίνουν κανένα δικαίωμα, δεν δημιουργούν

Φασαρίες και αντίστοιχα τα δικά μας δεν βλέπουν τα άλλα σαν 'ξένα'».

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών βλέπουμε πως οι σχέσεις μεταξύ αλλοδαπών

παιδιών και μη είναι αρμονικές δίχως διακρίσεις.

Διαθεσψότητα εκπαιδευτικού διαπολιτισμικού υλικού

>- Οι δραστηριότητες που κάνει μια νηπιαγωγός είναι το μέσο για προσέγγιση

των άλλων πολιτισμών που συνυπάρχουν μέσα στην τάξη. Τι δραστηριότητες

κάνουν λοιπόν οι νηπιαγωγοί προς αυτήν την κατεύθυνση; Υπάρχει

διαθέσιμο υλικό στο νηπιαγωγείο τους για να διευκολύνει και να ενισχύσει

μια τέτοια προσέγγιση; Αυτές είναι δύο ερωτήσεις που κλήθηκαν να

απαντήσουν οι νηπιαγωγοί και όπως μπορούμε να δούμε παρακάτω τα

αποτελέσματα των απαντήσεων είναι κάπως αποθαρρυντικά,

ΝΙ: «Ναι έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις στην τάξη, Συγκεκριμένα την 28
η

δείξαμε ποιες χώρες συνορεύουν με την Ελλάδα και αναΦέραμε κάποια πράγματα

για την Αλβανία»,

ΝΙ: « Έχουμε κάποιες εικόνες από διάΦορες χώρες, ένα παιχνίδι που λέγεται

'θέλουμε το καλό της Γης' και έχουμε κάνει μια- δυο Φορές δραστηριότητες στις

οποίες μιλήσαμε για τα έθιμα άλλων χωρών»,

ΝΙ: « Σε κάθε ευκαιρία προσπαθούμε, παραδείγματος χάρη όταν έΦτασε η 28η

Οκτωβρίου και μιλήσαμε για την Ελλάδα την πατρίδα μας, δείξαμε τα σύνορα της

Ελλάδας, μιλήσαμε για τις χώρες που βρίσκονται δίπλα στην Ελλάδα, είπαμε ότι

κάποια παιδάκια από το νηπιαγωγείο δεν έχουν πατρίδα την Ελλάδα, έχουν μία

άλλη χώρα, με διαΦορετική σημαία, Προσπαθούμε έτσι να τους δώσουμε τα πρώτα

δείγματα, ότι εκεί δε μιλάνε την ίδια γλώσσα που μιλάμε κι εμείς Στο προηγούμενο
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νηπιαγωγείο είχαμε ένα παιδάκι που έλεγε το καλημέρα σε τρεις διαΦορετικές

γλώσσε~ γαλλικά, αλβανικά, ελληνικά. Προσπαθώ με κάθε ευκαιρία να τους δώσω

να καταλάβουν ότι υπάρχουν παιδάκια από άλλες χώρες. Τώρα ετοιμαζόμαστε να

πούμε αυτές τις μέρες και έθιμα που έχουν σε άλλες χώρες της γης. Πως γιορτάζουν

τον Άγιο Βασίλη, τι όνομα έχει εκεί, άλλα έθιμα που έχουν σε άλλες χώρες, δεν τα

είπαμε ακόμα, θα τα πούμε αυτές τις μέρες».

ΝΙ: «Ε, κάποια κομμάτια έχουμε. Μη Φαvταστείς πολλά, κυρίως παραμύθια».

Ν3: «Ναι βέβαια, έχουμε κάποια βιβλία, όπως 'τα παιδιά του κόσμου' για

παράδειγμα. Έχουμε και σημαίες από άλλες χώρες και είναι στο πρόγραμμα μας

κάποια στιγμή να κάνουμε και project τα παιδιά του κόσμου, χρώμα, Φυλές,

σημαίες. Ναι, αυτά».

Ν4: «Κάνουμε κάποια πράγματα για άλλες xώρε~ όπως για παράδειγμα σε μία

δραστηριότητα ανοίξαμε τον παγκόσμιο χάρτη και μιλήσαμε λίγο για κάποιες

χώρες».

Ν4: « Ακριβώς. Κάποια παραμύθια έχουμε και λίγα βιβλία. Από 'κει και πέρα αν

κάποια νηπιαγωγός θέλει να κάνει κάτι άλλο Φέρνει η ίδια δικό της υλικό».

NS: «Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο συχνά. Κάποιες Φορές και έπειτα από

προγραμματισμό κάνουμε συζήτηση στην τάξη για τις άλλες χώρες, όπως για

παράδειγμα την 2Β
η
Οκτωβρίου και την 2s

η
Μαρτίου. Υλικό έχουμε ελάχιστο και

περιορίζεται σε παραμύθια, καρτέλες με παιδάκια από διάΦορες χώρες και

αΦίσες».

NS: «Ε ...ναι, μία μέρα που μιλούσαμε με τα παιδιά για τη διατροΦή ρωτήσαμε τον

' .... 'από την Αλβανία τι τρώνε στη χώρα του και έτσι κάναμε μια δραστηριότητα

προΦορικού λόγου αναΦέΡOVΤας Φαγητά που τρώμε στις δύο χώρες και με τι υλικά

Φτιάχνονται).

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών εύλογα εξάγετε το συμπέρασμα πως οι

δραστηριότητες στο χώρο του νηπιαγωγείου κάθε άλλο παρά διαπολιτισμικές

μπορεί να είναι. ΟΙ νηπιαγωγοί προΦανώς δε δίνουν την εξέχουσα προσοχή σε

θέματα διαΦορετικότητας και αυτό γίνεται Φανερό από τις παραπάνω απαντήσεις.

Για παράδειγμα, αναΦέΡOVΤαι σε άλλους πολιτισμούς κυρίως κατά τις ημέρες
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εορτασμού των εθνικών μας εορτών και πάλι όμως κάνουν απλώς μια αναΦορά σε

χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα και τίποτα παραπάνω. Να τονίσουμε εδώ

πως δεν ευθύνονται μόνο οι εκπαιδευτικοί όταν τείνουν να διατηρούν τέτοια στάση

απέναντι στο διαφορετικό, η εκπαίδευση που τους παρείχε το κράτος στα χρόνια

της Φοίτησής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν προΦανώς ανεπαρκής σε

θέματα διαΦορετικότητας(να επισημανθεί ότι η ηλικία των νηπιαγωγών που

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν κατά μέσο όρο στα 40 έτη), επίσης θα μπορούσε( το

κράτος) να επιμορΦώσει τις εκπαιδευτικούς με προγράμματα σχετικά με τη

διαπολιτισμική εκπαίδευση. βέβαια όσον αΦορά στην επιλογή των δραστηριοτήτων

από τις εκπαιδευτικούς σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως η

αυτομόρΦωση και η δια βίου μάθηση, τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη του η

εκπαιδευτικός.

Κατ επέκταση, εκπαιδευτικοί με ελλιπή μόρΦωση στο τομέα της διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης δε θεωρούν σημαντική τη χρήση εκπαιδευτικού διαπολιτισμικού

υλικού ή απλώς δεν δίνουν την αρμόζουσα σημασία στην ύπαρξη αυτού στο χώρο

του νηπιαγωγείου. Συνεπώς το υλικό που διέθεταν τα νηπιαγωγεία που

επισκεΦθήκαμε περιοριζόταν κυρίως σε παραμύθια όπως Φαίνεται κι από τις

απαντήσεις των νηπιαγωγών παραπάνω. Πολύ θετικό είναι το γεγονός πως οι

εκπαιδευτικοί φορείς ενδιαΦέρονται όλο και περισσότερο για την δημιουργία και

παράδοση διαπολιτισμικού υλικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι το

πρόγραμμα 'ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για την

Α'βάθμια εκπαίδευση' του υπουργείου παιδείας προτείνει στις εκπαιδευτικούς ένα

πρωτότυπο διαπολιτισμικό υλικό το οποίο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές,

γηγενείς και μη, υποστηρίζει ανοικτές μορΦές διδασκαλίας και είναι σχεδιασμένο

για να στηρίξει τη διεξαγωγή σχεδίων εργασίας (projects) ακολουθώντας τις αρχές

της βιωματικής-επικοινωνιακής διδακτικής προσέγγισης:

• μαθητοκεντρική παιδαγωγική στάση με την ανάθεση πρωτοβουλιών στα

ίδια τα παιδιά, που αΦορούν την επιλογή, το σχεδιασμό και την

πραγματοποίηση της δράσης με εστίαση στα κοινά ενδιαΦέροντα της

μαθητικής ομάδας

• κινητοποίηση όλων των μαθητών

• έμΦαση στις συνεργατικές / ομαδικές μορΦές εργασίας

• διαθεματικότητα.
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Το παιδαγωγικό υλικό για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία έχει

διαπολιτισμικό προσανατολισμό: Επιδιώκεται η ενίσχυση της επικοινωνίας και της

συνεργασίας ανάμεσα σε παιδιά με διαΦορετική γλωσσική και πολιτισμική

υπόσταση, η ανάmυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριΦορών που ευνοούν την

αρμονική συνύπαρξη διαΦορετικών πολιτισμών και γλωσσών. Κατά το σχεδιασμό

του υλικού δεν έγινε μόνο προσπάθεια να ενταχθούν βιώματα και εμπειρίες μη

γηγενών παιδιών αλλά επίσης, σε αρκετές περιmώσεις, να ληΦθούν υπόψη και οι

πρόσθετες γλωσσομαθησιακές ανάγκες των δίγλωσσων παιδιών: προτείνονται

δραστηριότητες κατανόησης κειμένων και εμπλουτισμού του λεξιλογίου για τα

παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας που βρίσκονται στη Φάση πρώτης επαΦής με τις

δομές της γλώσσας. Σε κάθε σχέδιο εργασίας προτείνονται και απλές

γλωσσοδιδακτικές δραστηριότητες κυρίως για την εμπέδωση του θεματικού

λεξιλογίου και την παραγωγή προΦορικού λόγου.

Γνώμη νονέων σχετικά με το ΠΕριεχόμενο των νιορτών

Προς το τέλος της συζήτησης με τις νηπιαγωγούς κρίθηκε αναγκαία η ερώτηση

σχετικά με το αν συμΦώνησαν οι γονείς για το περιεχόμενο της εκάστοτε γιορτής, οι

απαντήσεις είναι πολύ ενδιαΦέρουσες και παρουσιάζονται παρακάτω.

ΝΙ: «Γενικά δεν είχαμε ποτέ διαΦωνία για το περιεχόμενο της γιορτής με

μουσουλμάνους γονείς. πέρυσι είχαμε με μάρτυρες του 'εχωβά που δεν ήθελαν να

συμμετέχει καθόλου το παιδί τους. Έτσι κι εγώ Φέτος έδωσα ,στο σκετσάκι, ρόλους

αστεριών στα παιδάκια από την Αλβανία».

Ν2: « Εγώ έχω πολλά χρόνια υπηρεσίας και δεν έχουν Φέρει ποτέ αντίρρηση, μόνο

μια Φορά κάποια κυρία που ήταν πολύ θρησκευόμενη μας είπε, είχαμε ένα θέμα

άσχετο, και μας είπε που ήταν τα Χριστούγεννα; δεν είπατε τίποτα για τη γέννηση

του Χριστού, δεν αναΦερθήκατε καθόλου σ' αυτό).

Ν2: «Όχι, όχι δεν έχουν καμία αντίρρηση» (Απάντηση στην ερώτηση: Είχαν

πρόβλημα οι αλλοδαποί γονείς για το περιεχόμενο της γιορτής).

Ν3: « Όχι κανένα πρόβλημα, βέβαια όμως είχαμε διαΦωνίες στο άλλο σχολείο με

τους μάρτυρες του 'εχωβά. Αυτοί έχουν συνήθως το πρόβλημα, με τους άλλους όχι

τίποτα ούτε στις εθνικές, ούτε στις θρησκευτικές γιορτούλες που κάνουμε κάθε

Φορά. Οι Αλβανοί είναι αδιάΦοροι σε τέτοια θέματα, δε μας λένε όχι. Εμείς πάντως
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προσπαθούμε και στις εθvικές Va τους βάζουμε ποιηματάκια πιο γεvικά για τηv

ειρήvη ας πούμε. Αλλά δε διαμαρτύρονται, δε λέvε ποτέ όχι, τουλάχιστοv μέχρι

τώρα. Και στηv εκκλησία πέρσι που τα πήγαμε ήρθε έvα αβάπτιστο παιδάκι, η μαμά

του μας είπε, τι δεv θα το πάρετε στηv εκκλησία; Γιατί εμείς της είπαμε θα πάμε

στηv εκκλησία aV δεv θέλεις Va μηv έρθει το παιδί. Όχι λέει θα έρθει, θα έρθει δε

Φέρvει αντίρρηση σε ότι κάvουμε».

Ν4: «Η αλήθεια είvαι ότι δεv υπήρξαv αντιδράσεις για τη γιορτή ούτε από τους

Έλληvες γοvείς ούτε από τους αλλοδαπούς και ποτέ στο παρελθόv δεv

δημιουργήθηκαv τέτοιου είδους προβλήματα».

NS: «Όχι, αντιθέτως οι γοvείς θέλουv Va συμμετέχουv τα παιδιά τους. Πέρσι μόvο

είχα έvα παιδάκι που οι γοvείς του ήταv μάρτυρες του lεχωβά και δεv το άΦησαv Va

συμμετέχει. Είχαμε όμως και έvα παιδάκι μουσουλμάvωv που συμμετείχε καvοvικά

στη γιορτή τωv Χριστουγέvvωv».

Συμπερασματικά, οι μάρτυρες του lεχωβά Φέρουv εvστάσεις όσοv αΦορά στις

γιορτές με καθαρά θρησκευτικό περιεχόμεvο και εΦόσοv είvαι μέλη της κοιvότητας

του σχολείου η άποψή τους θα πρέπει Va είvαι σεβαστή από τους υπολοίπους και

κυρίως από τις vηπιαγωγούς. Τρεις από τις vηπιαγωγούς που συvέβαλλαv με τη

συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της έρευvας ήρθαv αντιμέτωπες με γοvείς,

μάρτυρες του lεχωβά που ήταv αρvητικές με τις γιορτές που συμμετείχαv τα παιδιά

τους. Αυτό θα μπορούσε Va αποΦευχθεί. Καλό είvαι va μπορούμεως εκπαιδευτικοί

Va λαμβάvουμε αποΦάσεις αΦού πρώτα σκεΦτούμε τις θετικές και αρvητικές

επιπτώσεις που αυτές θα επιΦέρουv στο σύvολο της σχολικής κοιvότητας. Γι' αυτόv

ακριβώς το λόγο ό, τι κάvουμε για Va προωθήσουμε τη γvώση και τηv ψυχαγωγία

στο σχολείο θα πρέπει Va έχει αντίκρισμα για όλους τους γοvείς και τα vήπια,

δηλαδή με λίγα λόγια Va είvαι διαπολιτισμικό ή Va αποκλείει κάθε είδους

περιθωριοποίηση αvάλογα με τηv περίσταση.
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3.Συunέ ασuατα

Ερευνώντας λοιπόν τις γιορτές αυτές σε πέντε νηπιαγωγεία της πόλης του

Βόλου, έφτασε η ώρα να απαντήσουμε στα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα που

τέθηκαν κατά το σχεδιασμό της έρευνας. Όσον αφορά λοιπόν στο πρώτο, για το αν

υπάρχει διαπολιτισμική διάσταση στις γιορτές των συγκεκριμένων νηπιαγωγείων, οι

απαντήσεις είναι και θετικές και αρνητικές. Έτσι στα τρία από αυτά( ΝΙ,Ν4,Ν5) οι

γιορτές κάθε άλλο παρά διαπολιτισμικές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν καθώς

και στο Α και στο Γ σκέλος του ερευνητικού μέρους (περιεχόμενο γιορτών και

ποιήματα νηπίων) παρατηρείται πλήθος στοιχείων των γιορτών αυτών που δε

συνάδουν με την επιθυμητή στάση εκπαιδευτικών σε θέματα διαΦορετικότητας.

Επιπροσθέτως στο Ν2 θα λέγαμε πως δεν υπάρχει εμΦανώς διαπολιτισμική

διάσταση αλλά δεν υπάρχουν και έντονα τετριμμένα στοιχεία θρησκευτικού

περιεχομένου.

Αντίθετα στο ένα μονάχα απ' τα πέντε νηπιαγωγεία (Ν3) το περιεχόμενο

των γιορτών και τα ποιήματα των νηπίων αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν

πιο ανώδυνα θα λέγαμε σε Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις οποίες συμμετέχουν και

νήπια από διαΦορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικά της γιορτής που

μόλις περιγράΦηκε είναι η πιο παιγνιώδης προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με

τα Χριστούγεννα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ρόλους όπως: καλικάτζαροι,

χιονούλες, νύχτα Κ.α.! Με τον τρόπο αυτό και η γιορτή αποκτά έναν πιο ευχάριστο

χαρακτήρα για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους και δεν προσβάλλεται καμία

διαΦορετική πεποίθηση πέραν της χριστιανικής. Έτσι αναδεικνύεται λοιπόν η

διαπολιτισμική διάσταση των νηπιαγωγείων και παράλληλα απαντάται και το

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας.

ΑναΦορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα και τις απόψεις των

νηπιαγωγών σχετικά με την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών τους, οι

απαντήσεις που δόθηκαν στο Β' μέρος είναι άξιες σχολιασμού. Οι νηπιαγωγοί

υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αΦορά στην επικοινωνία

των παιδιών μεταξύ τους και σε αυτήν μεταξύ των αλλοδαπών παιδιών και των

εκπαιδευτικών. Πολύ πιθανόν οι εκπαιδευτικοί αυτοί που κρίνουν πως δεν υπάρχει

πρόβλημα με την προσαρμογή των αλλοδαπών παιδιών στο χώρο του

νηπιαγωγείου, απλώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους σοβαρά τα προβλήματα που
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συνοδεύουν αναπόΦευκτα μια τέτοια κατάσταση σε ένα νέο χώρο όπως το

νηπιαγωγείο και σε μια νέα χώρα. Η κάπως αδιάΦορη στάση των εκπαιδευτικών,

που πολύ πιθανό να οΦείλεται σε λόγους άγνοιας, γίνεται Φανερή και από τις

υπόλοιπες απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστική είναι αυτή που

περιγράΦει τις διαπολιτισμικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο

νηπιαγωγείο, είναι τόσο απλο'ίκές και χωρίς ιδιαίτερο νόημα για τα παιδιά που

περνούν πιθανόν σχεδόν αδιάΦορες, χωρίς να επιτελέσουν κάποιον από τους

στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Όσον αΦορά τώρα στις απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τον εορτασμό

των γιορτών στο νηπιαγωγείο (τέταρτο ερευνηπκό ερώτημα) οι απαντήσεις που

παρουσιάζονται στην έρευνα έχουν αρκετά κοινά σημεία, Οι εκπαιδευτικοί

υποστηρίζουν πως: στους γονείς αρέσουν οι γιορτές, ΣαΦώς και τους αρέσουν, αλλά

μήπως δε θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο αυτό; μήπως ξεχνάμε τον στόχο μας ως

εκπαιδευτικοί; Οι γιορτές, και γενικότερα ό, τι γίνεται στο νηπιαγωγείο, στοχεύουν

πρώτα απ' όλα στην πολύπλευρη ανάπτυξη του νηπίου, γνωστική, σωματική κ,α, και

έπειτα στην τέρψη και υπερηΦάνεια των ενηλίκων. Συγκεκριμένα οι γιορτές, όπως

έχουμε αναΦερθεί στο σχετικό κεΦάλαιο του θεωρητικού μέρους, βοηθούν εκτός

των άλλων στην αλληλεπίδραση, στην ενεργητική συνεργασία, μεταξύ αλλοδαπών

και μη γονέων. Κάτι τέτοιο συμβάλλει σημαντικά και στην ανάπτυξη των παιδιών.

Βέβαια όσον αΦορά στις θρησκευτικές γιορτές όπως αυτήν των Χριστουγέννων τα

πράγματα είναι πιο περίπλοκα, οι νηπιαγωγοί προΦανώς δεν αντιλαμβάνονται πως

οι γιορτές αυτές δεν γίνονται μόνο για τέρψη, το περιεχόμενο τους είναι άκρως

σημαντικό και θα πρέπει να απευθύνεται σε όλα τα μέλη που απαρτίζουν την

'παρέα' του νηπιαγωγείου. Στις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν, δύο νηπιαγωγοί

απάντησαν πως το περιεχόμενο των γιορτών τους είναι περισσότερο σχετικό με το

χειμώνα παρά με τη γέwηση του Χριστού προς σεβασμό των αλλοδαπών παιδιών

και γονέων που υπάρχουν στην τάξη. Βέβαια από τις λοιπές απαντήσεις των

συνεντεύξεων αντιλαμβανόμαστε πως κάποιες εκπαιδευτικοί Φάσκουν και

αντιΦάσκουν κατά κάποιο τρόπο και δίνουν κάποιες Φορές απαντήσεις που

θεωρούνται επιθυμητές από το συνεντεύκτη. Για παράδειγμα Φαίνεται απ' τα

λεγόμενά τους πως είναι υπέρ της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ωστόσο σε άλλη

ερώτηση σχετικά με το αν πραγματοποιούν δραστηριότητες διαπολιτισμικού
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περιεχομένου, οι απαντήσεις αν και όχι αρνητικές είναι παρόλ' αυτά ασαΦείς ή

ελλιπής.

4.Προτάσεις νια περαιτέρω έρευνα

Η παραπάνω έρευνα έγινε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με σκοπό να

διερευνήσω το κατά πόσο οι γιορτές των Χριστουγέwων που γίνονται στο

νηπιαγωγείο είναι διαπολιτισμικές ή όχι. ΣαΦώς το δείγμα (πέντε νηπιαγωγεία) δεν

ήταν ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό ώστε να βγει ένα απόλυτα έγκυρο αποτέλεσμα.

Έτσι μία πρόταση είναι να διεξαχθεί η έρευνα αυτή σε περισσότερα νηπιαγωγεία

και κατά προτίμηση όχι από την ίδια πόλη. Επίσης κάτι άλλο που κρίνεται αναγκαίο

σε μια μεγαλύτερη και επιστημονικότερη έρευνα από την παρούσα είναι να

διερευνηθούν και άλλες σχολικές γιορτές πέραν των Χριστουγέwων, όπως για

παράδειγμα το Πάσχα, ή εθνικές γιορτές όπως της 28
ης

Οκτωβρίου και της 2s
ης

Μαρτίου αλλά και άλλου είδους γιορτές που συνήθως γίνονται στα νηπιαγωγεία

όπως αυτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Όσον αΦορά στις συνεντεύξεις, ένας

μεγαλύτερος αριθμός από αυτές που παρουσιάστηκαν εδώ θα ήταν πιο βοηθητικός

στη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις απόψεις των νηπιαγωγών σε θέματα

όπως η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών και ο εορτασμός της γιορτής των

Χριστουγέwων. Τέταρτη και τελευταία πρόταση για να διερευνηθούν οι γιορτές

νηπιαγωγείων του εξωτερικού και να γίνει σύγκριση με αυτές στο θέμα του

σεβασμού της διαπολιτισμικότητας στον ευαίσθητο χώρο του νηπιαγωγείου.
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι συvεντεύξεις twv vηπιαγωγώv όπως επίσης και οι

γιορτές τωv αντίστοιχωv vηπιαγωγείωv. Να επισημαvθεί πως τα οvόματα twv

vηπιαγωγώv καθώς και η οvομασία του κάθε vηπιαγωγείου δεv αvαγράφονταιγια

ευvόητους λόγους. Ο αύξωv αριθμός δίπλα στη λέξη 'vηπιαγωγείο' δηλώvει τη

σειρά με τηv οποία πραγματοποιήθηκαvοι επισκέΨειςσε καθέvα από αυτά.

10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ερευνήτρια: Καλημέρα σας, θα ήθελα va σας ρωτήσω καταρχήv εάv υπάρχουvστο

vηπιαγωγείο παιδάκια από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, από άλλη

χώρα, άλλης θρησκείας...

ΝηπιαΥωΥόςΙ:Ναι βεβαίως, έχουμε δύο παιδάκια από τηv Αλβαvία, έvα αΥοράκι

και έvα κοριτσάκι.

Ε: Μάλιστα, κι εσείς ως εκπαιδευτικός πιστεύετε πως κυλούv όλα ομαλά;

αντιμετωπίσατε ποτέ κάποιο πρόβλημα όσοv αφορά στηv επικοιvωvία σας με τα

παιδιά ή τους γοvείς;

ΝΙ: Καvέvα απολύτως! ΟΙ γοvείς είvαι άΨογοι, έχουv επίπεδο και είvαι πιο μπροστά

απ' τους Έλληvες. Έχουμε πολύ καλή σχέση.

Ε: Με τα παιδιά; Επικοιvωvείτε καλά; Υπάρχουv δυσκολίες με τη γλώσσα;

ΝΙ: Όχι, μιλάvε αρκετά καλά ελληvικά και δεv υπάρχει πρόβλημα στη συvεvvόηση

μεταξύ μας, και με τους γοvείς και τα παιδιά.

Ε: Πολύ ωραία. Γεvικότερα τώρα, όσοv αφορά στις σχέσεις τωv vηπίωv μεταξύ τους,

έχετε παρατηρήσει δείγματα περιθωριοποίησης twv αλλοδαπώv από τα

Ελληvόπουλα;Παίζουv όλα μαζί ή τα αλλοδαπάμόvα και το ίδιο τα Ελληvόπουλα;

ΝΙ: Όχι όχι τίποτα τέτοιο, τα παιδάκια από τηv Αλβαvία έχουv ενταχθεί καvοvικά

στηv ομάδα μας και δεv υπάρχει τέτοιο θέμα, παίζουv όλα μαζί. Απλά είvαι

εσωστρεΦήoav παιδιά, έτσι είvαι ο χαρακτήραςτους.
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Ε: Στην ένταξη τους αυτή, συμβάλατε κι εσείς με κάποιες παρεμβάσεις σας; Υπάρχει

διαπολιτισμικό υλικό στο νηπιαγωγείο για να σας βοηθήσει προς αυτή την

κατεύθυνση;

ΝΙ: Ναι έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις στην τάξη. Συγκεκριμένα την 2Β
η

δείξαμε ποιες χώρες συνορεύουν με την Ελλάδα και αναΦέραμε κάποια πράγματα

για την Αλβανία.

Ε: Όταν λέτε κάποια πράγματα ... δηλαδή μιλήσατε για τον πολιτισμό τους, κάποια

έθιμα, συνήθειες και λοιπά;

ΝΙ: Όχι ακριβώς, είπαμε απλά ότι εκεί μένουν ο .. και η ... (ονόματα των νηπίων από

την Αλβανία) και τώρα ήρθαν με την οικογένεια τους στην Ελλάδα.

Ε: Κάνετε άλλου τύπου δραστηριότητες με διαπολιτισμικό περιεχόμενο;

Έχετε κάποιο υλικό γι' αυτό το σκοπό;

ΝΙ: Έχουμε κάποιες εικόνες από διάΦορες χώρες, ένα παιχνίδι που λέγεται

'θέλουμε το καλό της Γης' και έχουμε κάνει μια- δυο Φορές δραστηριότητες στις

οποίες μιλήσαμε για τα έθιμα άλλων χωρών.

Ε: Μάλιστα, τώρα ας έρθουμε λιγάκι στη γιορτή. Μπορείτε να μου πείτε από πού

πήρατε την ιδέα για αυτό το σενάριο; Ήταν η πρώτη σας επιλογή;

ΝΙ: Κοίτα, κάποια στιχάκια απ' αυτά που απαγγέλουν τα παιδιά τα είχα από παλιά,

κάποια άλλα τα έγραψα η ίδια γιατί ετοιμάζω ένα βιβλίο αυτό το διάστημα. Ήταν η

πρώτη μου επιλογή, συνήθως κάνω κάτι τέτοιο, που να αναπαριστά και τη γέννηση

του Χριστού.

Ε: Θα ήταν πολύ σημαντικό να μας πείτε αν υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά

των γονιών από την Αλβανία για το περιεχόμενο της γιορτής. Ήταν σύμΦωνοι; Είχαν

κάτι άλλο να αντιπροτείνουν;

ΝΙ: Να σου πω την αλήθεια δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίδραση από τους

γονείς, ίσα ίσα χαίρονται να συμμετάσχουν τα παιδάκια τους σε ό,τι κάνουμε εδώ.

Ε: Οι γονείς σε ποια θρησκεία ανήκουν;

ΝΙ: Του ενός παιδιού είναι άθεοι και του άλλου μουσουλμάνοι. Γενικά δεν είχαμε

ποτέ διαΦωνία για το περιεχόμενο της γιορτής με μουσουλμάνους γονείς, πέρυσι

είχαμε με μάρτυρες του Ιεχωβά που δεν ήθελαν να συμμετέχει καθόλου το παιδί

τους. Έτσι κι εγώ Φέτος έδωσα ,στο σκετσάκι, ρόλους αστεριών στα παιδάκια από

την Αλβανία.
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Ε: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τη συvεργασία!

Περινραφή Υιορτής(l)

Στο ξεκίvημα της γιορτής έκαvαv τηv εμΦάvιση τους, με τη συvοδεία μουσικής, οι

τέσσερις χιοvούλες σκορπίζοvτας χιόvια στο πέρασμά τους.

Καθώς χόρευαv, το κοριτσάκι που υποδυόταv τηv παvαγία πήρε τη θέση της στη

ΦάΤVη αγκαλιά με το μικρό Χτιστό. Στη συvέχεια κάθισαv η μία δίπλα στηv άλλη και

απήγγειλαv η καθεμιά τη δική της στροΦούλα.

ΑΦού τελείωσαv επέστρεψαv στη θέση τους και σειρά είχαv τώρα η vύχτα, η

παγωvιά και το αστέρι, οι οποίες είπαv τα δικά τους ποιηματάκια.

Έπειτα στο προσκήvιο ήρθε η Παvαγία με το Χριστό η οποία έκαvε έvα μοvόλογο

απευθυvόμεvη στο vεογέvvητο γιο της.
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Τώρα βλέπουμε τους δυο βοσκούς με τις γλίτσες τους στο χέρι να περπατούν

παρέα υπό τους ήχους μιας ήρεμης μελωδίας και ξαΦνικά να σταματούν μιλώντας

για' το θαύμα αυτό που είδαν!', εννοώντας τη θεία γέwηση.

ΑΦού αυτοί κάθισαν, ξεκίνησαν τη διαδρομή τους προς τη Φάτνη οι τρείς μάγοι με

τα δώρα που έΦεραν στο μικρό Χριστό σμύρνα, λιβάνι και χρυσό.

Στο τέλος της γιορτής τα νήπια παρατάχθηκαν στη σειρά και με τη βοήθεια της

νηπιαγωγού τραγούδησαν ένα χριστουγεwιάτικο τραγούδι.



20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ε: Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά αν υπάρχουν στο νηπιαγωγείο παιδιά από

διαφσρετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

ΝΙ: Ένα από την Βουλγαρία και ένα από την Αλβανία.

Ε:Τα παιδάκια αυτά είναι διαφορετικής θρησκείας φαντάζομαι, σωστά;

Ν2:Είναι Άθεοι σι γονείς τους.

Ε: Παίζουν μεταξύ τους μόνο; Ή κανονικά με όλα τα υπόλοιπα παιδάκια;

ΝΙ: Όχι, τα έχουμε εντάξει στην ομάδα.

Ε: Είναι αποδεκτά και από τα υπόλοιπα παιδάκια έτσι; Δηλαδή παίζουν μαζί, δεν

υπάρχει διαχωρισμός.

Ν2: Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, όχι... ε λίγο τα απομονώνουν όμως δεν μπορώ

να πω ότι τα δέχονται και πολύ εύκολα στις παρέες τους, αλλά σιγά σιγά

προσπαθούμε να γίνουνε μια ομάδα.

Ε: Πως ακριβώς συμβάλλετε εσείς ως εκπαιδευτικός για να γίνει κάτι τέτοιο;

ΝΙ: Για παράδειγμα και στη γιορτή ακόμα προσπαθήσαμε να μην τα ξεχωρίσουμε,

να λειτουργήσουμε σαν ομάδες περισσότερο γι' αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε

αυτό το σκετς που είναι ομαδούλες, για να μην τα ξεχωρίσουμε.

Ε: Πολύ σωστά. Οι γονείς τώρα, είχανε καμία αντίρρηση για το περιεχόμενο της

γιορτής; Συζητήσατε μαζί τους τι σκοπεύατε να κάνετε;

Ν2: Οι γονείς συνήθως θέλουν τις γιορτές.
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Ε: Δεν έχουν πρόβλημα δηλαδή αν αναΦερθείτε στο Χριστό... αν και είδα ότι η

γιορτή σας είναι κάπως αποκομμένη από τις συνηθισμένες στερεοτυπικές γιορτές.

ΝΙ: Εγώ έχω πολλά χρόνια υπηρεσίας και δεν έχουν Φέρει ποτέ αντίρρηση, μόνο

μια Φορά κάποια κυρία που ήταν πολύ θρησκευόμενη μας είπε, είχαμε ένα θέμα

άσχετο, και μας είπε που ήταν τα Χριστούγεννα; δεν είπατε τίποτα για τη γέννηση

του Χριστού, δεν αναΦερθήκατε καθόλου σ' αυτό. Αλλά συνήθως .

Ε: Ναι απλά ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για τους γονείς .

ΝΙ: Που είναι από άλλες χώρες;

Ε: Ναι, μήπως έχουν κάποιο πρόβλημα.

ΝΙ: Όχι, όχι δεν έχουν καμία αντίρρηση.

Ε: Βέβαια να ξαναπώ πως η γιορτή σας ήταν λίγο αποκομμένη από το σκηνικό της

γέννησης.

ΝΙ: Ναι, γι ' αυτό προσπαθούμε κι εμείς να είναι κάπως ουδέτερη να μην

δημιουργούνται τυχών προβλήματα.

Ε: Γενικά συναντάτε εμπόδια με τα παιδιά όσον αφορά στη γλώσσα;

Καταλαβαίνουν; Σας ακούν;

ΝΙ: Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, το ένα το κοριτσάκι στην αρχή δυσκολευόταν

αρκετά, τώρα όμως βλέπω ότι έχει προχωρήσει, ότι κατανοεί αρκετά καλά την

ελληνική γλώσσα, μιλάει και αρκετά καλά ελληνικά πλέον.

Ε: Εσείς γενικά τι πρωτοβουλίες παίρνεται για να είναι και τα παιδάκια στην ομάδα,

κάνετε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια; Υπάρχει υλικό στο νηπιαγωγείο που να

προωθεί κάτι τέτοιο;

ΝΙ: Σε κάθε ευκαιρία προσπαθούμε, παραδείγματος χάρη όταν έφτασε η 28η

Οκτωβρίου και μιλήσαμε για την Ελλάδα την πατρίδα μας, δείξαμε τα σύνορα της

Ελλάδας, μιλήσαμε για τις χώρες που βρίσκονται δίπλα στην Ελλάδα, είπαμε ότι

κάποια παιδάκια από το νηπιαγωγείο δεν έχουν πατρίδα την Ελλάδα, έχουν μία

άλλη χώρα, με διαφορετική σημαία. Προσπαθούμε έτσι να τους δώσουμε τα πρώτα

δείγματα, ότι εκεί δε μιλάνε την ίδια γλώσσα που μιλάμε κι εμείς. Στο προηγούμενο

νηπιαγωγείο είχαμε ένα παιδάκι που έλεγε το καλημέρα σε τρεις διαΦορετικές

γλώσσες, γαλλικά, αλβανικά, ελληνικά. Προσπαθώ με κάθε ευκαιρία να τους δώσω

να καταλάβουν ότι υπάρχουν παιδάκια από άλλες χώρες. Τώρα ετοιμαζόμαστε να

πούμε αυτές τις μέρες και έθιμα που έχουν σε άλλες χώρες της γης. Πως γιορτάζουν
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τον Άγιο Βασίλη, τι όνομα έχει εκεί, άλλα έθιμα που έχουν σε άλλες χώρες, δεν τα

είπαμε ακόμα, θα τα πούμε αυτές τις μέρες.

Ε: Πέρα από το δικό σας ενδιαΦέρον, έχετε ανάλογο υλικό στο νηπιαγωγείο; Κάποια

παιχνίδια, παραμύθια ίσως;

Ν2: Ε, κάποια κομμάτια έχουμε. Μη Φανταστείς πολλά, κυρίως παραμύθια.

Ε: Να σας ρωτήσω τώρα για τη γιορτή, σκεΦτόσασταν να κάνετε κάτι άλλο ή ήταν η

αρχική σας ιδέα;

Ν2: Όχι η αρχική μας ιδέες ήταν αυτή, το σκεΦτήκαμε έτσι να είναι απλή, δεν είχαμε

πολλά περιθώρια να ετοιμαστούμε γιατί είχαμε και τη μετακόμιση του σχολείου

μας την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε σκεΦτήκαμε ότι μία γιορτή με πολύ λίγα

λόγια, με αρκετή κίνηση και τα τραγούδια των Χριστουγέννων θα ήταν ότι πρέπει.

Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, να χαρούν κι εκείνα κι οι γονείς τους, να

πάρουν τα δωράκια του Αι Βασίλη και λοιπά.

Ε: Πολύ ωραία, γενικά μου είπατε ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από γονείς, είτε

αλλοδαπούς, είτε Έλληνες.

Ν2: να πω την αλήθεια τα τελευταία χρόνια δεν κάνουμε ποτέ γιορτή με τη γέννηση

του Χριστού, αναπαράσταση της γέννησης. κάνουμε συνήθως γιορτούλες που να

είναι ουδέτερες γιατί πάντα έχουμε ξενόγλωσσα παιδάκια ε και δε μας αρέσει να

τους Φέρνουμε σε δύσκολη θέση.

Ε: Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠεριγραΦή γιορτής(2)

Η γιορτή ξεκινά με τις τέσσερις χιονούλες οι οποίες μπαίνουν σε σειρά, κάνουν

τέσσερις κύκλους χορεύοντας, τέσσερις Φορές μέσα έξω, τέσσερις στροΦές γύρω

απ' τον εαυτό τους, δύο κύκλους και στη συνέχεια έρχονται όλες σε ευθεία, κάνουν

τρεις Φορές μπρός πίσω και έπειτα χόρεΨαν σε ζευγάρια.
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ΑΦού κάνουν στην άκρη τη σειρά τους παίρνουν οι χιονάνθρωποι οι οποίοι

μπαίνουν και τα χέρια στη μέση, περπατώντας καμαρωτά. Κάνουν κύκλους,

μπαίνουν στην ευθεία, κάνουν βαρελάκια με τα χέρια, γονατίζουν, κάνουν κύκλους

γύρω τους οι χιονούλες, τους πιάνουν απ' το χέρι και χορεύουν μαζί.
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ΑΦού καθίσουν όλοι πίσω μπαίνουν τα ελάΦια με τα χεριά ψηλά, κάνουν κύκλους

και μπαίνουν στη σειρά ξεκινώντας να απαννέλουν τα ποιήματά τους.

Στη συνέχεια κάνει την εμΦάνιση του ο Αι Βασίλης υπό τους ήχους τρανουδιών ενώ

τα ελάΦια χεψοκροτούν.

Έπειτα τα κορίτσια με τρινωνάκια στα χέρια πλησιάζουν και του ψάλλουν τα

κάλαντα και τέλος αντί νια δώρα του ζητούν ειρήνη και ανάπη νια όλα τα παιδιά

του κόσμου.
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Η γιορτή τελειώνει με κάλαντα που ψάλλονται από τα παιδιά.
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30 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ε: πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν στο

νηπιαγωγείο παιδάκια από άλλες χώρες.

Ν3: ναι, έχουμε τέσσερα παιδάκια από την Αλβανία.

Ε: Είναι και διαφορετικής θρησκείας από τη Χριστιανική;

Ν3: Το ένα είναι αβάπτιστο, τα τρία βαπτισμένα Χριστιανοί. Ο Γκ ... είναι αβάπτιστο<;ι

τα τρία έχουν χριστιανικά ονόματα.

Ε: Είναι μουσουλμάνοι οι γονείς τους;

Ν3: Δεν είναι μουσουλμάνοι μου είπαν. Είναι άθεοι, ναι πρέπει να είναι άθεοι.

Πολλοί Αλβανοί είναι άθεοι.

Ε: Τα παιδάκια αυτά έχουν καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα; Παίζουν όλα μαζί;

Ν3: Ναι, ναι έχουν ενσωματωθεί.

Ε: Όλα καλά δηλαδή, δεν έχετε κανένα πρόβλημα ούτε εσείς με τα παιδιά από

άποψη συνεννόησης.

Ν3: Όχι κανένα. Είναι γεννημένα στην Ελλάδα και τα τέσσερα, ούτε και με τη

γλώσσα έχουν πρόβλημα, ούτε τίποτα. Βέβαια τα δύο τα Αλβανάκια, τ' αγόρια

παίζουν πιο πολύ μεταξύ τους, τώρα βέβαια μπορεί να είναι και τυχαίο, εντάξει

απλά τα βρήκαν πιο πολύ μεταξύ τους ξέρω 'γω;

Ε: Γενικά δεν παραγκωνίζονται από τα υπόλοιπα;

Ν3: Όχι καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Την Αλβανία μάλιστα τη θεωρούν όπως

είναι τα υπόλοιπα χωριά ... έτσι, σαν να είναι και η Αλβανία ένα χωριό, όπως είναι η

γιαγιά στο χωριό στην Καρδίτσα, έτσι ότι είναι και η Αλβανία ένα χωριό. Αλλά το

έχουμε δείξει και στο χάρτη την 28
η
Οκτωβρίου μιλήσαμε για την πατρίδα μας,

δείξαμε και την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία. Πάλι όμως το θεωρούν σαν

χωριό τα παιδιά., γιατί τα παιδάκια από την Αλβανία λένε κι αυτά θα πάμε στο

χωριό στην Αλβανία κι οι άλλοι το 'χουν ας πούμε όπως πάμε στο χωριό στην

Καρδίτσα, στο χωριό στο Καρπενήσι ξέρω 'γω πάμε και στο χωριό στην Αλβανία, ναι

κάπως έτσι.

Ε: Στο νηπιαγωγείο τώρα υπάρχει διαπολιτισμικό υλικό; Κάποια παιχνίδια,

παραμύθια ή και περιοδικά;



Ν3: Ναι βέβαια, έχουμε κάποια βιβλία, όπως 'τα παιδιά του κόσμου' για

παράδειγμα. 'Εχουμε και σημαίες από άλλες χώρες και είναι στο πρόγραμμα μας

κάποια στιγμή να κάνουμε και project τα παιδιά του κόσμου, χρώμα, Φυλές,

σημαίες. Ναι, αυτά.

Ε: Σχετικά με τη γιορτή, σκεΦτόσασταν κάτι άλλο; Ή ήταν η πρώτη σας επιλογή

αυτή;

Ν3: Πέρασαν πολλά απ' το μυαλό μας, διάΦορες ιδέες. αλλά τελικά καταλήξαμε σ'

αυτό γιατί έχουμε πολλά αγόρια Φέτος και λίγα κοριτσάκια και είναι και πολύ

ζωηρά. Είπαμε να κάνουμε το συγκεκριμένο σκετς και για να εκτονωθούν και για να

το ευχαριστηθούν, είναι πιο ζωντανό αυτό και το χαίρονται.

Ε: Ναι πολύ σωστά και δεν παραγκωνίζεται και το παιδάκι που μου είπατε από την

Αλβανία. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν και κάποιο πρόβλημα οι γονείς του με

αναΦορές στο Χριστιανισμό..

Ν3: Όχι κανένα πρόβλημα, βέβαια όμως είχαμε διαΦωνίες στο άλλο σχολείο με

τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί έχουν συνήθως το πρόβλημα, με τους άλλους όχι

τίποτα ούτε στις εθνικές, ούτε στις θρησκευτικές γιορτούλες που κάνουμε κάθε

Φορά. Οι Αλβανοί είναι αδιάΦοροι σε τέτοια θέματα, δε μας λένε όχι. Εμείς πάντως

προσπαθούμε και στις εθνικές να τους βάζουμε ποιηματάκια πιο γενικά για την

ειρήνη ας πούμε. Αλλά δε διαμαρτύρονται, δε λένε ποτέ όχι, τουλάχιστον μέχρι

τώρα. Και στην εκκλησία πέρσι που τα πήγαμε ήρθε ένα αβάπτιστο παιδάκι, η μαμά

του μας είπε, τι δεν θα το πάρετε στην εκκλησία; Γιατί εμείς της είπαμε θα πάμε

στην εκκλησία αν δεν θέλεις να μην έρθει το παιδΙ Όχι λέει θα έρθει θα έρθει δε

Φέρνει αντίρρηση σε ότι κάνουμε.

Ε: Γενικά τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε τη διαΦορετικότητα; Μου είπατε πως δεν

υπάρχουν και διακρίσεις βέβαια.

Ν3: Δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, τα παιδιά έχουν ενσωματωθεΙ Ούτε με το

σχηματισμό ομάδων παρεμβαίνουμε ούτε με τίποτα άλλο. Τα παιδιά αυτά θα είναι

πιο δύσκολο να ενσωματωθούν στην Αλβανία αν επιστρέψουν εκεί, είναι

περισσότερο Ελληνάκια πλέον παρά Αλβανάκια.

Ε: Πολύ καλό αυτό. Οι γονείς των παιδιών είναι συνεργάσιμοι;
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Ν3: Πιο πολύ κι απ' τους Έλληνες! Είναι συνεπείς και στην ώρα τους και στη

Φοίτηση και σε όλα. Και σε χρήματα και στις υποχρεώσεις τους, στην

παρακολούθηση σε όλα.

Ε: Πολύ θετικό που είστε όλοι ευχαριστημένοι. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας σας

εύχομαι! Σας ευχαριστώ πολύ

ΠεοινραΦή νιορτής(3)

Η γιορτή ξεκινά με τα κάλαντα των Χριστουγέwων (Καλήν εσπέραν άρχοντες).ΑΦού

τελειώσουν με το τραγούδι τους τα παιδιά αποχωρούν και στη 'σκηνή' μένουν

μοναχά τα καλικαΤζαράκια τα οποία περπατούν και κοιτάζουν τριγύρω τους μήπως

είναι κανένας. ΑΦού σιγουρευτούν πως είναι μόνα ξεκινούν να λένε ένα ένα τα

ποιήματά τους.

Όταν τελείωσε ο δεύτερος καλικάΤζαρος τα λόγια του πιάνει ο τρίτος την πιατέλα με

τους κουραμπιέδες απ' το τραπέζι κι έρχεται στη μέση της σκηνής. Απαγγέλει τη

στροΦούλα του και στη συνέχεια χώνει τη μούρη του μέσα στην πιατέλα και το

πρόσωπό του γίνεται κάτασπρο απ' τη ζάχαρη Μμμμ κάνει και

ξερογλείΦεται..Περνάει απ' όλους τους καλικάνΤζαρους την πιατέλα και χώνουν



μέσα τη μουρΙτσα τους. Ο τέταρτος κορο'ίδεύει τον πέμπτο, κάνει ότι τον σκουπίζει

αλλά του γεμίζει όλο το πρόσωπο με ζάχαρη. Τον δείχνουν όλοι και γελούν, αυτός

πάει πίσω απ' τον άτακτο καλικάντζαρο, πιάνει την ουρά του και σκουπίζει το

πρόσωπό του. Ο άλλος τον παίρνει είδηση και τον χτυπάει μαλακά στο κεΦάλι με

την ουρά του.
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Έπειτα απ' το σκηνικό αυτό οι καλικάνΤζαροι πιάνovται χέρι χέρι και αρχίζουν να

χορεύουν. Στη συνέχεια ένας απ' αυτούς πηγαίνει προς τη φρουτιέρα με τα μήλα,

πιάνει ένα μήλο το μυρίζει και λέει κάτι στο διπλανό του, παίρνουν όλοι από ένα

μήλο, τα πετούν ψηλά, τα κυλούν στο πάτωμα. Ένας πιάνει το σιτάρι που είναι

πάνω στο τραπέζι και το σκορπίζει στο πάτωμα. ΞαΦνικά ο τελευταίος

KαλΙKάVΤζαΡOς τους κάνει νόημα να ησυχάσουν. Κάποιος έρχεται. Πηδούν απ' τη

σκηνή και KρύβOVΤαι. Ήρθε η νοικοκυρά η οποία κοιτά την ακαταστασία,

σταυροκοπιέται και πιάνει το κεΦάλι της σαν να έχει πυρετό. Φωνάζει τα παιδιά της

θυμωμένη και τους ζητάει το λόγο. Αυτά αρνoύvται απορημένα πως έκαναν τη

ζημιά. Εκείνη τη στιγμή ακούγεται ένας θόρυβος και μπαίνουν στη σκηνή οι

KαλΙKάVΤζαρOΙ Φωνάζοντας. Τα παιδιά τρομαγμένα μαζεύονται κοντά στη μαμά

τους και εκείνη με τη σειρά της παίρνει τη σκούπα και προσπαθεί να τα διώξει όταν

τα καταΦέρνει με ανακούΦιση λέει τα λόγια της και καθώς τελειώνει υποκλίνεται με

τα παιδιά της και τραγουδούν όλοι μαζί τα τρίγωνα κάλαντα.
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40 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ε: Καλησπέρα σας, θα ήθελα να μου πείτε εάν υπάρχουν παιδάκια από άλλες χώρες

στο νηπιαγωγείο.

Ν4: Ναι έχουμε τρία παιδάκια από την Αλβανία.

Ε: Πως είναι η σχέση και η συνεργασία σας; Κυλούν όλα ομαλά; ή υπάρχουν

προβλήματα;

Ν4: Όλα κυλούν ομαλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και γενικά να σου πω την

αλήθεια δεν είχα ποτέ προβλήματα με τα παιδιά που προέρχονται από άλλες

χώρες. Εντάσσονται πολύ εύκολα στην ομάδα και δεν υπάρχουν προβλήματα. Άσε

που δεν Φαίνεται καν ότι δεν είναι από την Ελλάδα αυτά τα παιδάκια ούτε

εξωτερικά, ούτε όσον αφορά στην ομιλία.

Ε: Δηλαδή εννοείτε πως δεν περιθωριοποιούνται από τα υπόλοιπα νήπια, παίζουν

όλα μαζί χωρίς διαχωρισμούς.

Ν4: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ακούσει ποτέ στην τάξη διάφορα επίθετα σχετικά με την

καταγωγή των παιδιών ούτε διαΦωνίες και διαμάχες για τις εθνικότητες. Η αλήθεια

βέβαια είναι ότι είναι μικρά τα παιδιά και δεν έχουν μπει ακόμα σ' αυτό το τρυπά κι,

ελπίζω να συνεχίσουν έτσι και ως ενήλικες!

Ε: Μακάρι να ισχύει και αργότερα αυτό. Οι γονείς τους για παράδειγμα είναι έτσι;

Είναι δεκτικοί σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες που ενδεχομένως κάνετε;

Βοηθούν στο έργο σας;

Ν4: Εννοείται οι αλλοδαποί γονείς ή οι Έλληνες;

Ε: όλοι οι γονείς των νηπίων.
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Ν4: Οι γονείς των παιδιών από την Αλβανία μπορώ να σας πω πως ενδιαΦέρονται

περισσότερο για το τι κάνουμε στο νηπιαγωγείο. Είναι Φυσικό πιστεύω γιατί

βρίσκονται σε μία άλλη χώρα και προσπαθούν να νιώσουν μέλη της όπως και τα

παιδιά τους. Όλοι όμως μηδενός εξαιρουμένου θα βοηθήσουν σε οτιδήποτε

χρειαστούμε στο νηπιαγωγείο.

Ε: Δραστηριότητες που να καταρρίπτουν κάποια συνήθη στερεότυπα κάνετε; Ή

γενικότερα δραστηριότητες που να προωθούν τη μάθηση άλλων πολιτισμών και

κυρίως γνωριμία με εκείνον των παιδιών από την Αλβανία.

Ν4: Κάνουμε κάποια πράγματα για άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα σε μία

δραστηριότητα ανοίξαμε τον παγκόσμιο χάρτη και μιλήσαμε λίγο για κάποιες

χώρες.

Ε: Σχετικό υλικό υπάρχει στο νηπιαγωγείο; Φαντάζομαι θα είναι το ίδιο με αυτό που

μου είπαν και οι νηπιαγωγοί απ' το πρωινό τμήμα εΦόσον στεγάζεστε στον ίδιο

χώρο.

Ν4: Ακριβώς. Κάποια παραμύθια έχουμε και λίγα βιβλία. Από 'κει και πέρα αν

κάποια νηπιαγωγός θέλει να κάνει κάτι άλλο Φέρνει η ίδια δικό της υλικό.

Ε: Υλικό για τη γιορτούλα είχατε από πριν η πρώτη Φορά χρησιμοποιείτε το

συγκεκριμένο;

Ν4: Το είχα από παλαιότερα αλλά έχω κάνει κάποιες τροποποιήσεις και προσθήκες

γιατί τα παιδάκια ήταν περισσότερα από τους ρόλους που είχε το συγκεκριμένο

σκετς.

Ε: Δε σκεΦτόσασταν δηλαδή να κάνετε κάτι άλλο. Ήταν η πρώτη σας επιλογή αυτό

το θεατρικό.

Ν4: Ναι η πρώτη ήταν. Δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου.

Ε: Αντιδράσεις υπήρχαν από τους γονείς των παιδιών από την Αλβανία; Εάν

γνώριζαν βέβαια το περιεχόμενο της γιορτής. Γενικότερα είχαν αντιδράσεις ποτέ

αλλοδαποί γονείς για γιορτές όπως αυτή;

Ν4: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις για τη γιορτή ούτε από τους

Έλληνες γονείς ούτε από τους αλλοδαπούς και ποτέ στο παρελθόν δεν

δημιουργήθηκαν τέτοιου είδους προβλήματα.

Ε: Πολύ ωραία, αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Καλά να περάσετε στη γιορτή σας και

σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
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Πε ι ααΦ

Η γιορτή ξεκινά με καλωσόρισμα των γονιών από δύο νήπια: ' καλώς μας ήρθατε

εδώ στο αγαπημένο μας σχολειό, των Χριστουγέννων η γιορτή να γίνει μ' όλους μας

μαζΙ Θ' ακούσετε ποιήματα, σκετσάκια, τραγουδάκια, μη μας παρεξηγήσετε γιατί

είμαστε μικράκια.' Έπειτα ακούγεται το τραγούδι 'χιόνια στο καμπαναριό' και την

είσοδο τους κάνουν τα συwεΦάκια που μπαίνουν χορεύοντας κρατώντας στα χέρια

τους άσπρα καλαθάκια γεμάτα με 'νυΦάδες' χιονιού που σκορπούν στο πέρασμά

τους. Όταν τελειώσει η μουσική σταματούν, λένε τα λόγια τους και πάνε πίσω

αΦήνοντας χώρο στα αγγελάκια που έρχονται χορεύοντας κρατώντας χάρτινες,

χρυσές τρομπέτες. Στη συνέχεια σταματούν κι αυτά και λένε τα δικά τους λόγια.

Όταν πάνε πίσω και τα αγγελάκια έρχεται χορεύοντας το αστέρι το οποίο υποδύεται

ένα κοριτσάκι που κρατά στο χέρι του ένα χάρτινο χρυσό ραβδί που στο τελείωμα

του έχει ένα αστέρι. ΑΦού τελειώσει με το χορό του το αστεράκι κάθεται δίπλα στη

Φάτνη.



Φτάνουν και οι μάγοι και αΦού πουν τα ποιήματα τους κάθονται στο πλάι της

Φάτνης.

Έπειτα από αυτό όλα μαζί τα παιδιά πιάνονται χέρι χέρι και τραγουδούν το

'Άγια Νύχτα'

Τώρα η ώρα των καλικαΤζάρων (το σκηνικό αλλάζει και βλέπουμε στο κέντρο της

σκηνής ένα δέντρο από χαρτόνι) οι οποίοι έρχονται περπατώντας στις μύτες,

αθόρυβα και κουνώντας το κεΦάλι τους μία αριστερά μία δεξιά προσέχοντας μήπως

τους δει κανείς. ΑΦού μιλήσουν ένας ένας και οι οχτώ στο κοινό, χορεύουν γύρω

από το δέντρο και κάνουν αστείες γκριμάτσες. Σταματώντας λένε όλοι μαζί: Είμαστε

τα καλικαΤζαράκια, κάθε χρόνο πελεκούμε και για σκανταλιά διψούμε. Ακούγονται

τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και μπαίνει με αργά βήματα, σέρνοντας το σάκο με

τα δώρα ο Αι Βασίλης. Τα καλικατζαράκια σταματούν το χορό και κοιτάζουν

τρομαγμένα. 'Τι Φασαρία γίνεται εδώ;' Τους λέει. 'τι χοροί και πανηγύρια και ζημιές

και σκανταλιές; Δεν μπορέσατε και Φέτος το δεντράκι της ζωής να το ρίξετε όλο
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κάτω και να πέσει καταγής; Ελάτε τώρα όλοι κοντά μου να σας χαΟίδέψω με στοργή

και σε όλους να ευχηθούμε χρόνια πολλά με μια Φωνή.'

-81-



s· ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ε: Γεια σας, θα ήθελα να μου πείτε σας παρακαλώ εάν υπάρχει ανομοιογένεια στο

νηπιαγωγείο όσον αφορά στις εθνικότητες των παιδιών.

NS: Όπως κάθε χρόνο έτσι και Φέτος, έχουμε δύο παιδάκια από την Αλβανία.

Ε: Τα παιδάκια αυτά έχουν πλέον ενταχθεί στην ομάδα; Παρατηρείται να υπάρχει

περιθωριοποίηση αυτών των παιδιών από μέρους των παιδιών από την Ελλάδα;

ΝS:Καvένα πρόβλημα, λίγο στη γλώσσα μόνο, είναι δύσκολο να γνωρίζουν τα

παιδιά δύο γλώσσες πολύ καλά σΙ αυτήν την ηλικία. Έχουν έρθει πρόσφατα στην

Ελλάδα και δεν καταλαβαίνουν κάποιες δύσκολες λέξεις που στα υπόλοιπα

Φαίνονται απλές.

Ε:Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποιου είδους αντιπαράθεση μεταξύ των παιδιών από

την Ελλάδα και των αλλοδαπών. Σωστά;

NS: Σωστά. Τα παιδιά από την Αλβανία δεν δίνουν κανένα δικαίωμα, δεν

δημιουργούν Φασαρίες και αντίστοιχα τα δικά μας δεν βλέπουν τα άλλα σαν 'ξένα'.

Ε: Σχετικά με τους γονείς; Τι έχετε να μας πείτε; Πως είναι η συνεργασία μεταξύ σας;

Ν5: ΟΙ γονείς είναι πολύ συνεργάσιμοι και δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα

ως τώρα. Είναι και θέμα προσαρμογής να σου πω την αλήθεια, προσπαθούν να

συνεργαστούν και το ίδιο κι εμείς ως εκπαιδευτικοί γιατί αναγνωρίζουμε τη

δυσκολία του να προσαρμόζεσαι σε μια ξένη χώρα, μερικοί γονείς δεν ξέρουν καλά

καλά και ελληνικά.

Ε: Πολύ σωστά. Τι πρωτοβουλίες παίρνετε γι 'αυτήν την προσαρμογή που μόλις

αναΦέρατε;

Ν5: Γενικά δεν κάνω διαχωρισμούς, συμπεριΦέρομαι σε όλα τα παιδιά το ίδιο και

αυτό προσπαθώ να κάνουν κι αυτά μεταξύ τους.

Ε: Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο προσπαθείτε; Προωθείται συγκεκριμένες

δραστηριότητες; Και αν ναι έχετε κάποιο υλικό που να συμβάλλει γόνιμα σε κάτι

τέτοιο;

Ν5: Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο συχνά. Κάποιες Φορές και έπειτα από

προγραμματισμό κάνουμε συζήτηση στην τάξη για τις άλλες χώρες, όπως για

παράδειγμα την 2Β
η
Οκτωβρίου και την 2s

η
Μαρτίου. Υλικό έχουμε ελάχιστο και

περιορίζεται σε παραμύθια, καρτέλες με παιδάκια από διάΦορες χώρες και

αΦίσες.
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Ε: Κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάνετε κάποιες δραστηριότητες που να σχετίζονται

με τη διαπολιτισμικότητα;

NS:E...val, μία μέρα που μιλούσαμε με τα παιδιά για τη διατροΦή ρωτήσαμε τον

'-... 'από την Αλβανία τι τρώνε στη χώρα του και έτσι κάναμε μια δραστηριότητα

προΦορικού λόγου αναΦέροντας Φαγητά που τρώμε στις δύο χώρες και με τι υλικά

Φτιάχνονται.

Ε: Είπατε προηγουμένως ότι η συνεργασία σας με τους γονείς είναι άψογη, το ίδιο

ίσχυε όσον αΦορά και στη γιορτή; Υπήρχαν αντιδράσεις για το περιεχόμενο της;

NS:OXL, αντιθέτως οι γονείς θέλουν να συμμετέχουν τα παιδιά τους. Πέρσι μόνο

είχα ένα παιδάκι που οι γονείς του ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά και δεν το άΦησαν να

συμμετέχει. Είχαμε όμως και ένα παιδάκι μουσουλμάνων που συμμετείχε κανονικά

στη γιορτή των Χριστουγέννων.

Ε: Εσείς είχατε σκεΦτεί να κάνετε κάτι άλλο για τη Φετινή γιορτή; Η αυτή ήταν η

πρώτη σας επιλογή;

NS: Όχι, αυτό είχα σκοπό να κάνω, δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη.

Ε: Είχατε επομένως το υλικό για τη γιορτή; Από πού συγκεκριμένα το

προμηθευτήκατε;

NS: Ναι, το έχω χρόνια αυτό το υλικό, το είχα πάρει από μία συνάδελΦο.

Ε: Σας ευχαριστώ πολύ.
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Πεοι οαφ' νιοοτ· 5

Η γιορτή ξεκίνησε με την αφηγήτρια της ιστοριούλας την οποία υποδυόταν ένα

νήπιο, η ΚωνΙνα. Όταν τελείωσε ακολούθησε ο χορός των αστεριών και κατόπι η

δασκάλα(νήπιο) η οποία απευθυνόταν στα αστεράκια της και το προέτρεπε να

χορέψουν ξανά. Αφού ο χορός τους τελείωσε τα αστεράκια ένα ένα ξεκινούν να

μιλούν. Την είσοδό τους στη σκηνή κάνουν τώρα οι βοσκοί και πριν ολοκληρώσουν

τη σκέψη τους για το περίεργο μήνυμα του αστεριού μιλά εμβόλιμα η αφηγήτρια.

Μετά τους βοσκούς βλέπουμε τους μάγους να καταΦθάνουν με σμύρνα, χρυσό και

λιβάνι, δώρα για το βασιλιά τη γέννηση του οποίου τόσο πολύ περίμεναν. Το

ενδιαΦέρον μετά τον ερχομό των μάγων στρέΦεται τώρα στη Φάτνη όπου το λόγο

παίρνει ο ΙωσήΦ και η Μαρία που συζητούν με χαρά για τον ερχομό του μικρού

Μεσσία. Το όλο θεατρικό κλείνει ένα άλλο αστεράκι που λαχταρεί όπως λέει να

ανάψει το Φως του για τη γέννηση του βρέΦους.
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Γενικά

Απ' το αντιπροσωπευτικό αυτό δείγμα αντιλαμβανόμαστε πως στην πλειοψηΦία

τους οι γιορτές των Χριστουγέννων στο νηπιαγωγείο έχουν ένα κοινό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα τρεις από τις πέντε γιορτές που αποτέλεσαν αντικείμενο της

συγκεκριμένης έρευνας παρουσιάζονται να έχουν ως κύριο θέμα τους την

αναπαράσταση της γέwησης του Χριστού. Στο 1°, 4° και 5° νηπιαγωγείο βλέπουμε

τα νήπια που υποδύονται την παναγία να κρατούν μία κούκλα στα χέρια τους,

δηλαδή το μικρό Χριστό. Οι αναπαραστάσεις αυτές αποτελούν στερεοτυπικές

εικόνες που καλό είναι να μην κυριαρχούν στο χώρο του νηπιαγωγείου. Αντίθετα

θεατρικά όπως αυτά του 2°U
και 3°U

νηπιαγωγείου όπου τα νήπια χορεύουν και

υποδύονται ρόλους των αστεριών, του χιονιού Κ.α. αποδεικνύεται πως προσΦέρουν

μεγαλύτερη χαρά στα παιδιά λόγο του χορού και της ελεύθερης κίνησης που

απαιτούν. Εκτός αυτού όμως είναι αποκομμένα και από στερεότυπα που συνήθως

παρουσιάζονται στις γιορτές του νηπιαγωγείου όπως αυτό που αναΦέραμε

παραπάνω. Όσον αΦορά στις στολές σαΦώς και δίνουν έναν άλλο τόνο στην όλη

γιορτή και είναι θετικό να υπάρχουν για να διευκολύνουν τα παιδιά να μπαίνουν

καλύτερα στο ρόλο τους εΦόσον πρόκειται για θεατρικό. Παρόλα αυτά όμως οι

συγκεκριμένοι ρόλοι που καλούνται να παίξουν τα παιδιά ,σε συνδυασμό με τα

αντίστοιχα κοστούμια όπως αυτό της παναγίας και του μικρού Χριστού( ο οποίος

δεν είναι λίγες οι Φορές που παρουσιάζεται χωρίς ρούχα) , δεν παρέχουν τίποτα

ουσιαστικό σε αυτά.

Όποια και να είναι τα δεδομένα στις γιορτές των Χριστουγέννων στο νηπιαγωγείο το

σίγουρο είναι πως σχεδόν κανείς δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ του

σωστού και του λάθους. Οι γονείς ενθουσιάζονται βλέποντας τα παιδιά τους να

παίζουν στο όποιο θεατρικό, η νηπιαγωγός αναλώνεται στο να βγει κάτι απλά

εντυπωσιακό για τους γονείς και τέλος τα νήπια που παρουσιάζονται ως

'μαριονέτες' έρχονται να δείξουν το ταλέντο τους στην ομιλία και την κίνηση χωρίς

να καταλαβαίνουν το τι ακριβώς κάνουν στη μικρή σκηνή του νηπιαγωγείου. Έτσι

εντέλει αυτό που επιτυγχάνεται είναι μία μικρή και διασκεδαστική παράσταση,

κυρίως για τους γονείς, που σκοπό έχει την προβολή της δουλειάς της νηπιαγωγού

και την παρουσίαση της άνεσης των νηπίων που εκτίθενται χωρίς σχεδόν κανένα

περιεχόμενο και μαθησιακό κέρδος από πλευράς των νηπίων.
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Ποιή ατα πίω

10 Ν πια ω είο

Χιονούλα 1:

Είμαστε οι χιονούλες του Δεκέμβρη οι

νυφούλες άσπρες όμορΦες γλυκές

παγωμένες κι απαλές.

Άσπρο Φόρεμα Φοράμε χιόνια

κάτασπρα σκορπάμε σης αυλές και

στα δεντράκια και στα όμορΦα

σπιτάκια.

Χιονούλα 2

Χιόνισε και σκέπασε τον πόλεμο τα

όπλα τα κακά. Να ζήσουν όλοι οι

άνθρωποι καλύτερα και όλα τα

παιδιά.

Χιόνισε και σκέπασε τα όλα χιόνισε

και στόλισε τα όλα χιόνισε και

αγάπησέ τα όλα.

Χιονούλα 3

Χιονίζουμε γλυκά απαλά παντού

Φτιάχνουμε όπου πέσουμε μια

κάτασπρη γωνίτσα έτοιμη για την

αγάπη του Χριστού.

Χιόνισε γλυκά απαλά κι εσύ τη μικρή

γωνίτσα που λέγεται ψυχή Χιόνισε

δίπλα μας θα σε παρακαλέσω.

γλυκά απαλά κι εσύ ο μικρός Χριστός

να 'ρθει εκεί.

Πανανία

Χριστούλη μικρέ που ήρθες στη γη

πάρε απ' τη μάνα μια ευχή. Το

χρυσάΦι από τ' αστέρια τα ξανθά σου

τα μαλλιά, το χαμόγελο που άγγελοι

ζωγραΦίζουν με χαρά, την αγάπη που

θα πάρεις απ' της μάνας την καρδιά

στους ανθρώπους να χαρίσεις που

σου ψάλλουν Ωσαννα.

Βοσκός 1:

Μεσάνυχτα κι αντίκρισα τον ουρανό

ανοιγμένο κι είπα απόψε έγινε αυτό

που περιμένω.

Ήρθα Φτωχός και ταπεινός στα πόδια

σου να πέσω εδώ να μείνεις



Βοσκό 2:

Σε μας η τύχη έλαχε να σε

υποδεχτούμε εσύ μας καταδέχτηκες

εμείς σε προσκυνούμε.

Μεγάλη έχουμε χαρά μέσα στο

σπιτικό μας σε νοιώθουμε τόσο κοντά

τόσο πολύ δικό μας.

Βοσκός 3:

Χρόνια πολλά περάσαμε τ 'αστέρια

μελετώντας και το δικό σου ερχομό

ως τώρα καρτερώντας.

Ήρθε απόψε η στιγμή κι είναι τόσο

μεγάλη δε θα υπάρξει πια στιγμή

καμία τέτοια άλλη

αρρωστήσει; Αχ! Και είναι μόνος του

ποιος θα τον βοηθήσει;

Μάνος 1:

Τι να συμβαίνει αλήθεια; Θα 'πρεπε

να 'ναι τώρα εδώ με στίβα τα

παιχνίδια.

Κι έχει κρύο κι έχει χιόνια σκέψου

τώρα τον παππού μόνο με τα

ταρανδάκια στις δυσκολίες του

βουνού.

Γιατί αργεί; Γιατί αργεί; Κάτι θα του

συμβαίνει. Θα 'πρεπε τώρα να 'ναι

εδώ το ξέρει! Δεν έχουμε καιρό!

Κάτι θα του συμβαίνει Λες να 'χει

πάθει τίποτα; Μην έχει

Άστρο οδήγησέ με εκεί που το

βρέΦος κατοικεί Να χρυσό για να το

στέψω τι τιμή βασιλική.

Μάγος 2:

Ξακουστό να γεννηθεί ένας θεός στη

Φάτνη μέσα στα ζώα, στο χιονιά στο

κρύο και στην πάχνη.

Στο μεγάλο βασιλιά τον Πανάγιο

οδηγό το Θεό μόνο θυμίζει το λιβάδι

που έχω εγώ.

Μάγος 3:

Όταν γυρίζουμε ξανά στη μακρινή

πατρίδα θα πω σε όλους και παντού

το θαύμα αυτό που είδα.

Το δώρο μου στα πόδια σου τ' αΦήνω

μου γελά. Μέσα στο κρύο είσαι

γυμνός μα είσαι βασιλιάς.
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20 Ν πιο ω εΙο

1
η
χιονούλα

Είμαστε τα κάτασπραχιονάκια και

χιονίζουμε γλυκά, απαλά παντού.

2
η
χιονούλα

Φτιάχνουμεόπου πέσουμε μια

κάτασπρη γωνίτσα, έτοιμη για την

αγάπη του Χριστού.

3
η
χιονούλα

Χιόνισε γλυκά απαλά κι εσύ τη μικρή

γωνίτσα που λέγεται Ψυχή.

4
η
χιονούλα

Χιόνισε γλυκά απαλά κι εσύ Ο μικρός

Χριστούληςνα 'ρθει εκεί.

5
η
χιονούλα

Χιόνισε και σκέπασε τον πόλεμο τα

όπλα κι όλα τα κακά. Να ζήσουν όλοι

οι άνθρωποι Χριστούγεwα

χαρούμενα κι ειρηνικά για όλα τα

παιδιά.

Όλες μαζί

Χιόνισε και σκέπασε τα όλα, Χιόνισε

και στόλισέ τα όλα, Χιόνισε κι

αγάπησέ τα όλα.

Τώρα που ήρθε ο χειμώνας κι ο

βοριάς σΦυρίζει πάλι είναι πάντοτε

κανόνα<;ι να αρχίζει να χιονίζει.

Κι όπως πέΦτουν οι νιΦάδε<;ι πάνω

στα γυμνά κλαδάκιατα παιδιά κάνουν

ομάδες και αρχίζουν παιχνιδάκια.

Το χιονάνθρωποστολίζουν, βάζουν

κάρβουναστα μάτια, άθελά τους τον

γκρεμίζουν και τον κάνουνε κομμάτια.

Χιονοπόλεμοςαρχίζει, κάνουν μπάλες

με το χιόνι, πιάνουνε το μετερίζι και η

μύτη τους παγώνει.

10 ελάΦι

Γοργοπόδαρα είμαστε ελαΦάκια,

Τρέχουμε, πηδούμε, ναι πηδούμε

γοργά. Θέλουμε συνέχεια ελεύθερα

να ζούμε μέσα σε ένα συννεΦάκι από

χαρά.

20 ελάΦι

Είμαστε τα λεύτερα ελαΦάκια. Ζούμε

στα ψηλά βουνά και στα άγρια δάση

μα στο τέλος του χρόνου

μαζευόμαστε με βιάση να κάνουμε

τρανή δουλειά.

30 ελάΦι

Σαν πλησιάζει του Χριστούλη η γιορτή,

ετοιμαζόμαστε για μια δουλειά καλή.

Γυμναζόμαστε στο πήδημα, στο

τρέξιμο του Αι Βασίλη να γίνουμε

βοηθοί.

40 ελάΦι

Ύστερα πάμε στου Αι Βασίλη το

εργαστήρι και διπλώνουμε με αγάπη

περισσή τα δωράκια που και Φέτος θε

να στείλει σε κάθε γωνίτσα ειρηνική.

50 ελάΦι

Κι όταν έτοιμα γίνουμε όλα,

μπαίνουμε με τάξη στη σειρά και



τραβάμε δυνατά δυνατά τα χρυσά του

Φορτωμένου έλκηθρου λουριά.

60 ελά ι

Έτσι το μαγικό μας ταξίδι αρχίζει κι ο

Αι Βασίλης κρατάει τα λουριά. Μας

δείχνει το δρόμο και μας σταματάει,

να μοιράσει τα δωράκια στα παιδιά.

Αι Βασίλης

Ελάτε ελαΦάκια μου, ελάτε ν'

ανταμώσουμε γραμμή στο εργαστήρι

πάμε να Φορτώσουμε.

Τα δώρα πρέπει να μοιράσουμε,

σκορπώντας έτσι τη χαρά. Όμως ας

ρωτήσω τούτη την παρέα τι θα 'θελε

για μπουναμά;

10 παιδί

Εγώ καλέ μου Αι Βασίλη, σε

παρακαλώ θερμά, κόψε την αγάπη

και δίπλωσέ τη σε πολλά χρωματιστά

χαρτιά. Ύστερα μοίρασε από ένα

κομματάκι σε κάθε ανθρώπινη μεγάλη

ή μικρή καρδιά.

20 παιδί

Εγώ καλέ μου Αι Βασίλη σε παρακαλώ

θερμά, κόλλησε τη σπασμένη ειρήνη

και σήκωσέ την ψηλά, να μπορεί να

ζει και να χαίρεται κάθε ανθρώπινη

μεγάλη ή μικρή καρδιά.

30 παιδί

Εγώ καλέ μου Αι Βασίλη σε παρακαλώ

θερμά, μοίρασε τα δώρα σου πρώτα

στα Φτωχά και στ' άρρωστα παιδιά. Κι

αν μείνει στη σακούλα σου κάτι, σε

παρακαλώ Φέρε και σε 'μένα ένα

δωράκι κι ας είναι πολύ πολύ μικρό.

40 παιδί

Φέτος καλέ μου Αι Βασίλη, κάνε μια

χάρη στης γης τα παιδιά. Αν οι

μεγάλοι σου Φέρνουν όπλα, μην τα

μοιράσεις ποτέ πουθενά. Ούτε κι αν

είναι όπλα παιχνίδια ούτε κι αν είναι

οπλάκια μικρά ούτε κι αν όλα είναι

Φτιαγμένα μόνο να μοιάζουν στ'

αληθινά.

50 παιδί

Όλα μα όλα της γης τα παιδιά

Φτιάξαμε δώρα που 'ναι τραγούδι

πάρ'το, καλέ μας Αγιε Βασίλη, μαζί

σου πάρ'το, κουβάλησέ το και στους

μεγάλους μοίρασέ το που συναντάς

σε κάθε γωνιά.

60 παιδί

Όλα μα όλα της γης τα παιδιά θα

Φωνάξουμε πολύ δυνατά. Μεγάλοι,

δε θέλουμε όπλα ούτε και πόλεμο, δε

θέλουμε πόνο, ούτε και κλάμα σε

ανθρώπου καρδιά.

70 παιδί

Μεγάλοι, δώστε ειρήνη, να ζούμε, να

παίζουμε, να ζούμε, να παίζουμε, όλα

μα όλα της γης τα παιδιά.
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30 Ν πια ω είο

Καλωσό ισ α

Καλώς μας ήρθατε εδώ στ' αγαπημένο

μας σχολειό των Χριστουγέννων η

γιορτή να γίνει μ' όλους μας μαζί.

Θ' ακούσετε ποιήματα, σκετσάκια,

τραγουδάκια, μη μας παρεξηγήσετε

γιατί είμαστε μικράκια.

1°<; καλικάτζαροc

Να ' μαστε πάλι κοντά σας τώρα που

'ρθαν οι γιορτές, να σας σπάσουμε τα

νεύρα με χιλιάδες ζαβολιές.

Είμαστε οι καλικάτζαροι με τις

μακριές ουρές που μπροστά μας

τρέμουν όλες οι καλές νοικοκυρές.

Μόλις μπούμε σ ένα σπίτι Φέρνουμε

τη συμΦορά. Χωρατά κάνουμε σ'

όλους, δεξιά κι αριστερά.

2°<; καλικάτζαροc

Είμαστε καλικάΤζαροι και το δέντρο

της ζωής ροκανάμε με μανία στα

κατάβαθα της γης.

Μόλις Φτάσουμε στο τέλος να 'μαστε

πάνω στη γη να περάσουμε μαζί σας

του Χριστούλη τη γιορτή.

Σαν βρεθούμε εδώ πάνω όπως όλες

τις χρονιές ξεσηκώνουμε τον τόπο με

του κόσμου τις ζημιές.

Βρίσκουμε το δέντρο να 'χει κάνει

ρίζα δυνατή Και αρχίζουμε και πάλι το

ροκάνισμα στη γη.

3°<; καλικάτ α ο

Ε! παιδιά, δέστε τι βρήκα! Άραγε, τι

να 'ναι αυτό; Μια στιγμή να δοκιμάσω

και αμέσως θα σας πω.

Πρέπει να 'ναι κουραμπιέδες Αχ! Τι

νόστιμα γλυκά! Γεια στα χέρια σου,

κυρά μου, και του χρόνου τα διπλά.

4°<; καλικάτζαροc

Χα χα χα πως είσαι έτσι! Κάτσε να σε

δω! Να σε πλύνω στάσου τώρα για να

είσαι καθαρό.

Όχι πια και μεταξύ μας, τι κατάσταση

είναι αυτή. Για σταμάτα μη σε κάνω

γαλοπούλα γεμιστή.

6°<; καλικάΤζαροc

Μπα τι να ' ναι τούτο πάλι σαν

μπαλίτσα στρογγυλό. Δε μου Φαίνεται

για βόμβα και δε σπάει σαν αυγό!

Έλα, Φίλε, πιάσε πάσα, άντε να μην

κλαις κι εσύ. Μοιραστείτε από ένα να

γλεντήσουμε μαζΙ

7°<; καλικάΤζαροc

Αχl ΤΙ όμορΦα βρωμάνε! Μου 'ρχεται

να τρελαθώ! Θα παγώσουν τα

καημένα μέσα στο κρύο το νερό

Τώρα δέστε τι θα κάνω. Πάλι τα

Φυτεύω εγώ, για να ανθίσουνε του

χρόνου στο δωμάτιο αυτό.

8°<; καλικάτζαροc

βρε παιδιά, για ησυχάστε, κάποιος

έρχεται εδώ. Μαζευτείτε και

κρυΦτείτε για καλό και για κακό.
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Νοικοκυ ά

Πω, πω, πω, αχ συμΦορά μου! Τι

κατάσταση είναι αυτή! Μα εδώ έγινε

μάχη! Πίτσα, Γιώργο, Κωνσταντή.

Τώρα ποιος θα καθαρίσει; Ποιος θα

Φτιάξει όλα αυτά; Τι τους έΦταιξε το

δέντρο; Τα λουλούδια, τα γλυκά;

Δε μου λέτε ποιος απ' όλους; έκανε

τέτοιο κακό; Μα καλά μες το κεΦάλι

δε σας έμεινε μυαλό;

Πίτσα

Δεν πιστεύω να νομίζεις πως το

έκανα εγώ; Που το σπίτι μας προσέχω

να ' ναι πάντα καθαρό.

Μήπως το' κανε ο Γιώργος, που τ'

αρέσει ο καυγάς και τον βρίσκεις

όπου τύχει Φασαρία, σαματάς;

ΓιώΡΥος

Σου τα' ορκίζομαι, μανούλα, ήμουν

έξω από νωρίς, και δεν μπή κα μες στο

σπίτι, θα στο πει κι ο Κωνσταντής.

Μίλα ρε κουτέ δε βλέπεις; Τον μπελά

μου θες να βρω; Θα Φορτώσουνε σε '

μένα όλο τούτο το κακό.

Κωνσταντής

Ναι, μαζί παίζαμε έξω, σου το λέει

αληθινά. Αν ρωτήσεις θα στο πούνε

τα παιδιά στη γειτονιά.

Σαν παλεύουμε το ξέρω κάνουμε ό,τι

σκεΦτείς. ΠίστεΨέ μας όμως τώρα δεν

το κάναμε εμείς.

Νοικοκυ ά

Ήταν καλικατζαράκι; Ή τα μάτια με

γελούν; Παραθύρια, πόρτες κλείστε

μη τυχόν και ξαναρθούν.

Αχ! Αυτά τα διαβολάκια κάνουν όλο

το κακό και να έρθουν Φέτος βρήκαν

στο δικό μας σπιτικό.

Άιντε τώρα βοηθήστε να μαζέΨουμ'

όλα αυτά. Και σε ' σας να ευχηθούμε

με χαρά χρόνια πολλά.
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40 Ν πια ω είο

ΣυννεΦάκι

Είμαστε τα συwεΦάκια, σε ουράνια

ταξιδάκια όλο ερχόμαστε και πάμε και

το χιόνι κουβαλάμε.

Δείτε όλοι το χορό μας τις στροΦές

στο πέσιμό μας τις Φιγούρες, τα

κολπάκια τα μικρά μας παιχνιδάκια

20 συwεΦάκι

ΣυντροΦιά με τους αγγέλους που

ετοιμάζονται γοργά, τούτη εδώ την

άγια νύχτα για να ψάλλουν' Ωσαwά'

Είναι ένα βράδυ μαγικό αυτό

εδώ το βράδυ. Να, ο θεός πήρε

μορΦή να διώξει το σκοτάδι.

30 συννεΦάκι

Όλοι βιάζονται εδώ πάνω τρέχουν να

ετοιμαστούν γιατί απόψε ή ρθε η ώρα

τον Χριστό να υποδεχτούν.

Χαίρεται η γη κι ο ουρανός Γεννήθηκε

ο Χριστός κάθε ψυχή ας τον δεχτεί με

αγάπη στηv Ψυχή.

10 αννελάκι

Πω πω τι βιασύνη απόψε που έχουμε

στον ουρανό γιατί σε λίγο θα υμνούμε

το νεογέννητο Χριστό.

Δοξάστε όλοι το Θεό που ήρθε απ'

τον ουρανό χαρά στη γη να δώσει

20 α ελάκι

Τη χαρά και την αγάπη δίνει ο Θεός

στη γη στέλνει το μικρό Χριστούλη με

αvθρώπιvη μορΦή.

Για να Φωτίσει τις Ψυχές να Φέρει

αγάπη στις καρδιές τον κόσμο να

λυτρώσει.

30 αννελάκι

Πρέπει να ετοιμαστούμε και στη γη

να κατεβούμε ήρθε η ώρα μην αργείτε

γρήγορα, καθυστερείτε

Ουράνιο μήνυμα στη γη Φέρνω για να

χαρείτε στον κόσμο ήρθε ο Χριστός,

ελάτε να τον δείτε

ΑστέΡι

Τι αγωνία είναι αυτή που έχω για τη

δουλειά μου πρέπει να δείξω εγώ

σωστά στους μάγους που 'ναι η

σπηλιά Θα σπάσει η καρδιά μου.

Αστέρι τόσο Φωτεινό όπως εγώ στον

ουρανό κανένα δεν υπάρχει .Μεγάλη

μου 'κανε τιμή το θείο βρέΦος πάνω

στη γη αυτή τη νύχτα θα 'ρθει

Διάλεξε να Φωτίζω εγώ το δρόμο και

να οδηγώ τους μάγους προς τη Φάτνη.

1
0ς
μάγος

Εδώ στη Φάτνη του Χριστού χρυσό θα

του αΦήσω και ταπεινά στα πόδια του

σκύβω να προσκυνήσω.
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Ήρθε απόψε η στιγμή κι είναι τόσο

μεγάλη. Δε θα υπάρξει πια στη γη

καμιά τόσο μεγάλη.

2
0ς

μάνος

Εγώ σου Φέρνω λίβανο γιατί είσαι ο

Θεός μας που θέλησε στη γη να 'ρθει

μόνο για το καλό μας.

Θεός αγάπης είναι αυτός τώρα

καταλαβαίνω μπροστά του σκύβω,

προσκυνώ, νιώθω να ξαποσταίνω.

3
0ς

μάνος

Απ' την Περσία μακριά ήρθα να τον

γνωρίσω σαν άνθρωπο εδώ στη γη

σμύρνα να του χαρίσω

Σκύβω και προσκυνώ τα γόνατα μου

κλείνω μπροστά στη θεία Φάτνη σου

που γέμισε με Φως.

ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΙ

1Ος καλικάτζαρος

ΣσσσςΙ .. Φίλοι μου Φτάσαμε στη γη.

Είμαστε οι καλικάτζαροι με τις

μακριές ουρές που μπροστά μας

τρέμουνε όλες οι καλές νοικοκυρές

2
0ς

καλικάΤζαρος

Είμαστε καλικάτζαροι και το δέντρο

της ζωής ροκανάμε με μανία στα

κατάβαθα της γης. Ελάτε Φίλοι μου

πριονίστε γρήγορα ...

3
0ς

καλικάτζαρος

Κάθε χρόνο περιμένω να 'ρθει τούτη

η στιγμή το δεντράκι να γκρεμίσω

τους ανθρώπους να Φοβίσω

4
0ς

καλικάτζαροc

Είμαστε τα καλικαΤζαράκια τα

σκανταλιάρικα· τα πονηρά Τα

Χριστούγεννα θα 'ρθούμε μα θα

Φύγουμε την Πρωτοχρονιά

sος καλικάΤζαροc

Μας αρέσουν τα γλυκά κι όλα τα

ζαχαρωτά.

6
0ς

καλικάτζαρος

Από τη μαύρη μαυρουλή, την

καμινάδα δηλαδή γλιστρήσαμε σιγά·

σιγά. Κι ήρθαμε τώρα εδώ να ( πηδάει

επιτόπου) για να σας Φάμε τα γλυκά (

κάνει ότι τρώει)

Ίος καλικάτζαρος

Είμαστε τα καλικατζαράκια τρομερά

και πονηρά, μαζευόμαστε στα σπίτια

για αταξίες και ζημιά.

80 καλικαΤζαράκι

Μόλις μπούμε σ' ένα σπίτι Φέρνουμε

τη συμΦορά σκανδαλιές κάνουμε σε

όλους δεξιά κι αριστερά

Εμπρός να μπούμε στο χορό στο

τραγούδι το γνωστό το δεντράκι μας

περιμένει για να αρχίσουμε το γλέντι.

Όλοι μαζί

Είμαστε τα καλικατζαράκια κάθε

χρόνο πελεκούμε και για σκανταλιά

διψούμε.

Άνιος Βασίλης

ΤΙ Φασαρία γίνεται εδώ; Τι χοροί τι

πανηγύρια και ζημιές και σκανταλιές;



Δεν μπορέσατε και Φέτος το δεντράκι

της ζωής να το ρίξετε όλο κάτω και να

πέσει κατανής;

Ελάτε τώρα όλοι κοντά μου να σας

χαϊδέψω με στορνή και σε όλους να

ευχηθούμε Χρονιά πολλά με μια

Φωνή.

50 Νηπιαγωγείο

ΑΦηγητής:

Μια Φορά κι έναν καιρό ζούσε στον

ουρανό ένα αστεράκι. Έμενε μαζί με τ'

άλλα αδέρΦια του τ' αστέρια. Κάθε

βράδυ μάθαιναν στη σχολή των

αστεριών να λάμπουν στον ουρανό.

Δασκάλα τους ήταν η νύχτα. Πολύ

αυστηρή στο μάθημά της με όλα τα

αστεράκια.

Δασκάλα: Εμπρός σταθείτε στη σειρά

ισιώστε το κορμί σας μάθημα τώρα

ξεκινά να μην ακούω χαχανητά.

Σκανταλιάρικα αστεράκια δεν

ανήκουν στον ουρανό! Μην κουνάτε

τα ποδαράκια λάμψτε όλα με ρυθμό.

Χορός αστεριών

Δασκάλα

Ο χορός έχει τελειώσει! Ελάτε ένα ένα

μπροστά να μου πείτε τι έχετε μάθει

από το πρώτο μάθημα.

Αστέ ιΙ

Εδώ στη σχολή των αστεριών τη

δασκάλα μας ακούμε. Τις οδηνίες της

εμείς πάντα ακολουθούμε.

ΤΟ Φως μου το ολόχρυσο στη νύχτα

θα χαρίζω. Να ΦέΥΥω ψηλά στον

ουρανό τον κόσμο να Φωτίζω.

Αστέρι 2

Σε κύκλο πάντα στροννυλό να Φωτίζω

της νύχτας τα πέπλα μπορώ με

διαμάντια να στολίζω.

Χίλια μύρια διαμαντάκια.

Διαμαντάκια στραΦταλάκια που τον

ουρανό στολίζουν και με ανάπη μας

νεμίζουν.

Αστεράκι

Δε μου αρέσει ακίνητο στον ουρανό

να λάμπω. Πάντα να βρίσκομαι ψηλά

και ότι μου λεν να κάνω.

Δασκάλα

Αστεράκι σε προειδοποιώ! Ακουσέ με

τι θα πω. Αν τους κανόνες δεν τηρείς

από τον ουρανό θα εξαΦανιστείς.

Αστεράκι

Πάνω σ' εκείνο το βουνό στη μέση της

ερήμου θα βρω μια θέση να σταθώ

ανθρώπους να παρατηρώ.

Όποιος περάσει από 'δω πρώτο ενώ

θα τον εδώ. Θα μάθω τα πάντα νια τη

νη και νια τον κόσμο που ζει εκεί.
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Βοσκός 1

Απόψε τούτη η βραδιά δεν είναι σαν

τις άλλες. Απόψε τούτη η νυχτιά

κρύβει χαρές μεγάλες.

Κοίτα το αστέρι εκεί ψηλά που λάμπει

με Φωτεινή ουρά. Κατέβηκε από τον

ουρανό και στάθηκε πάνω σε 'κείνο το

βουνό.

Αφηγnτήc

Για λίγες νύχτες κάθισε ήσυχο το

αστεράκι, ή σχεδόν ήσυχο. Μια μέρα

που ο ήλιος έλαμπε και κανένας δεν

μπορούσε να το δει, το αστεράκι το

'σκασε από τον ουρανό και δεν ήξερε

το αστεράκι ήταν ότι το έβλεπαν οι

άνθρωποι και το θαύμαζαν. Του

έδωσαν και όνομα. Το ονόμασαν

Βιγαδεζί.

Βοσκόc 2

Τι άραγε να σημαίνει αυτό; Είναι

μήνυμα από τον ουρανό; Σίγουρα κάτι

θέλει να μας πει ένα αστέρι που

κατεβαίνει στη γη.

Μάνος 1

Χρόνια μελετάμε τον ουρανό για ένα

άστρο Φωτεινό που θα κατέβει στη γη

με το όνομα Βιγαδεζί.

Μά oc2

Η προφητείαγράΦει ότι μαζί του θα

'ρθει η μεγάλη αλλαγή θα γεννηθείο

βαοιλιάςτης γης.

Μάγοc 3

Έχω ένα προαίσθημα καλό κοιτώντας

το άστρο το λαμπρό και βαθιά μέσα

μου νιώθω ένα σκίρτημα ιερό.

Μάγοcl

Φίλοι μου ας μην καθυστερούμε, οι

κόποι μας θα ανταμειΦτούνε.

Μάγοc2

Με ανακούΦιση το ακούω και του

Φέρνω με χαρά το χρυσάΦι που

ταιριάζει σ' ένα νέο βασιλιά.

Μάγος 3

Το αστέρι ακολουθώντας Φτάνουμε

έως το Χριστό. Και λιβάνι του

προσΦέρω απ' το πιο ευωδιαστό.

Μάνος 1

Δρόμο έκανα μεγάλο από την

ανατολή στο Χριστό για να προσΦέρω

σμύρνα μέσα στο κουτί.

Αφηγnτήc 3

Ακούσατε λοιπόν. Το αστέρι το

ανακάλυψαν τρεις μάγοι σοΦοί και το

ακολούθησαν μέσα στην έρημο. Θα

τους οδηγούσε στο Χριστό το βασιλιά

του κόσμου.
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Την ίδια στιγμή ένας άντρας και μια

γυναίκα περπατούσαν στην έρημο. Η

γυναίκα είχε Φουσκωμένη κοιλιά και

ετοιμαζόταν να γεννήσει. Το περίεργο

αστεράκι τους ακολούθησε με το Φως

του.

ΜαΡία

Στη Βηθλεέμ έχουμε Φτάσει μα δε

βρίσκουμε εκεί ένα μέρος για να

μείνουμε όλη την νύχτα την παγερή.

lωσόΦ

Όλα τα σπίτια είναι γεμάτα από

ταξιδιώτες σαν εμάς. Μόνο εκεί ο

στάβλος με αρνάκια θα μας

προσΦέρει λίγη ζεστασιά.

Μαρία

Πλησιάζει η ώρα να γεννήσω έστω σε

στάβλο ταπεινό το μωρό να

προστατέψω από το κρύο το

τσουχτερό. Κάθε μέρος του κυρίου

έχει αξία και ομορΦιά αν η αγάπη

περισσεύει στων ανθρώπων την

καρδιά.

lωσήΦ

Κι έτσι εδώ, μέσα στη νύχτα θα έρθει

αθόρυβα στη γη του Θεού ο γιος ο

ένας ο Μεσσίας λυτρωτής. Κι όταν θα

γίνει το θαύμα θα δοξάσουμε το Θεό

γιατί στέλνει στους ανθρώπους

βασιλιά αληθινό.

Αστεράκι

Σταθείτε! Περιμένετε θέλω να σας

προλάβω το Φως μου τώρα εγώ μόνο

για' σας ανάβω.

Έρχσμαι τσύτη τη βραδιά τσ βρέφσς

να Φωτίσω τη γέννηση του πρώτο εγώ

απ' όλους να υμνήσω.
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ΤΟ ζητούμενο της έρευνας που μόλις διαβάσατε είναι βαθύτερο απ' το απλά να

ενημερώσει τις εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο των Χριστουγεννιάτικων

γιορτών στο νηπιαγωγείο. Στόχος της είναι να τις προβληματίσει σχετικά με τη

σημαντικότητα της διαΦορετικότητας στις γιορτές αυτές και γενικότερα στον τόσο

ευαίσθητο χώρο του σχολείου. Ίσως κάποια θέματα, στα οποία εμπλέκουμε τους

μαθητές μας, τα αντιμετωπίζουμε με άκρως επιΦανειακό τρόπο ενώ στην

πραγματικότητα χρειάζονται περισσότερη εμβάθυνση. Αυτό είναι κάτι που μας

αΦορά όχι απλά ως εκπαιδευτικούς αλλά ως ευσυνείδητους εκπαιδευτικούς που

νιώθουν πληρότητα όταν διδάσκουν αξιόλογες έννοιες και δεξιότητες στους

μαθητές τους. Η πληρότητα αυτή επιτυγχάνεται με την ατέρμονη πληροΦόρησή μας

σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και την διδασκαλία και βέβαια με την

αξιοποίηση κάθε νέας γνώσης στο νηπιαγωγείο.

Όπως εκτενώς έχει αναΦερθεί στην έρευνα αυτή, η πολιτισμική ποικιλομορΦία

που παρουσιάζεται σήμερα στα νηπιαγωγεία, καθιστά αναγκαία την εΦαρμογή μιας

πιο διαπολιτισμικής προσέγγισης των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην

τάξη κι αυτό γιατί εΦόσον η εκπαιδευτικός πρέπει να σέβεται τους μαθητές της,

συνεπώς πρέπει να σέβεται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως καταγωγή,

θρησκεία, πολιτισμός, έθιμα, γλώσσα κ.α.

Η διαμόρΦωση του κλίματος της τάξης είναι δική μας υπόθεση.

Ας μάθουμε και ας Ψυχαγωγηθούμε παρέα με όλους τους μαθητές μας...

Καλή δουλειά!
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