
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Πολυπολιτισμικός Διάλογος – Επικοινωνία

Περιγραφή της ενότητας

Ο διάλογος είναι μια στιγμή συνάντησης και, μερικές φορές, αντιπαράθεσης. Όταν
συναντώνται άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, μπορεί να υπάρξουν κάποιες
παρεξηγήσεις περιστασιακά, λόγω διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών
αξιών και κοινωνικών αντιλήψεων. Αυτή η εργασία στοχεύει να προσφέρει δύο
διαφορετικές συνεισφορές στην ανάπτυξη του διαλόγου και της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας:

- αφενός, θεωρητικό περιεχόμενο και ερμηνείες σχετικά με την επικοινωνία
και τη δυναμική που επηρεάζονται από πολιτισμικές διαφορές, καθώς και
ενδείξεις πιθανών μαθημάτων κατάρτισης.

- από την άλλη πλευρά, γνώσεις και λειτουργικά εργαλεία για την
προώθηση μιας πολυπολιτισμικής διαδικασίας στη βάση της
διαφορετικότητας που εκφράζεται όταν συναντώνται θεματικές από
διαφορετικά υπόβαθρα.

Για να προωθήσει την αποδόμηση των κοινωνικών και πολιτισμικών αντιλήψεων,

αυτή η ενότητα είναι δομημένη σε διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες για να
ενισχύσει την ευκαιρία της ενεργούς αμφισβήτησης, της αποδόμησης και της
ανακατασκευής αντιλήψεων, φέρνοντας έτσι κοντά ανθρώπους με διαφορετικό
κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

● Προσδιορίσετε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

● Κατανοήσετε πώς να καταπολεμήσετε το άγχος, να εντοπίσετε και να
αντιμετωπίσετε τις προκαταλήψεις για άτομα διαφορετικής
γλωσσικής-πολιτισμικής προέλευσης.

● Κατανοήσετε πώς να επιλύσετε με νηφαλιότητα τα ζητήματα που προκύπτουν
από διαπολιτισμικές και γλωσσικές παρεξηγήσεις.
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● Αναγνωρίσετε την έκφραση μιας δεύτερης ή ξένης κουλτούρας μέσα σε μια
κουλτούρα.

● Αναπτύξετε ικανότητα για πολιτισμική μετάβαση, χάρη στην οποία θα είναι
δυνατή η ταύτιση, έστω και προσωρινά, με έναν άλλο πολιτισμό, μέσω της
συμμετοχής σε δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με
άλλους ανρθώπους (τους/τις καθοδηγούμενους/ες).

● Αναπτύξετε ενσυναίσθηση, αναγνωρίζοντας ότι η κουλτούρα επηρεάζει την
αντίληψη ενός συνομιλητή και να κατανοήσετε τη δική σας προδιάθεση καθώς και
τη προδιάθεση των άλλων ανθρώπων.

● Εφαρμόσετε τις δεξιότητες της γνώσης και της κατανόησης. Οι
συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη γνώση και την
κατανόηση για να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων.

● Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης (καθώς και αυτομάθησης), οι οποίες θα
επιτρέψουν στους/στις μέντορες να υιοθετήσουν έναν τρόπο επικοινωνίας
ξεκινώντας από την ικανότητα διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης μετά την
ολοκλήρωση αυτής της ενότητας.

Θεωρητικό και εννοιολογικό υπόβαθρο

Οι μελέτες στον τομέα της διαπολιτισμικότητας αναγνωρίζουν τέσσερις στιγμές
στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας: γνώση του περιβάλλοντος στο
οποίο ζούμε / γνώση του ξένου πολιτισμού, σύγκριση μεταξύ του δικού μας
πολιτισμού και του περιβάλλοντος/ ξένου πολιτισμού, συνειδητοποίηση των
διαφορών, αποδοχή των διαφορών. Η κατανόηση ενός άλλου πολιτισμού στο
περιβάλλον κάποιου ή ενός ξένου πολιτισμού εξαρτάται από τη σύγκριση αυτού
του πολιτισμού με τον δικό του/της. Οι προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική ικανότητα
επικεντρώνονται στην ανάγκη απόκτησης γνωστικών πλαισίων χρήσιμων για
πολιτισμική ανάλυση, καθώς και στην ανάγκη να ξεπεραστεί ο εθνοκεντρισμός,

να αναπτυχθεί η εκτίμηση και ο σεβασμός για τη δική μας κουλτούρα αλλά και την
πολιτισμική διαφορά, για κατανόηση και απόκτηση δεξιοτήτων στις διαδικασίες
πολιτισμικής προσαρμογής και διαχείρισης ζητημάτων ταυτότητας που
προκύπτουν από τη διαπολιτισμική επαφή και την κινητικότητα. Ως εκ τούτου,

στο σχολείο, είναι απαραίτητο να τεθεί ως στόχος η ανάπτυξη πολιτισμικών
μοντέλων ως ελάχιστες μονάδες πολιτισμικής ανάλυσης. Θα είναι σημαντικό να
υπάρξει εκατέρωθεν εκπαίδευση στην παρακολούθηση άλλων πολιτισμών και
στις αλλαγές που αναπτύσσονται ιδιαίτερα γρήγορα στη σύγχρονη κοινωνία.

Επομένως, η διαπολιτισμικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω
κατακερματισμένων και περιστασιακών διαδρομών, αλλά πρέπει να επιτευχθεί με
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μικρά βήματα που συντονίζονται μεταξύ τους, μέσω συστηματικής εργασίας στο
σχολικό πλαίσιο αλλά ιδανικά, και στην οικογένεια και στην κοινωνία συνολικά.

Πράγματι, η διαπολιτισμικότητα έχει εγκάρσιο και διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Έτσι, η μελέτη (και η κατανόηση) αλλά και η προσωπική ανάπτυξη συνδέεται με
την συμμετοχή σε δραστηριότητες σε βάθος χρόνου, οι οποίες θα μπορούν να
πραγματοποιηθούν και ανεξάρτητα, όχι μόνο με παρατήρηση, αλλά και με
προσεκτική ακρόαση και απομνημόνευση ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων. Η
ενεργή συμμετοχή του/της καθοδηγούμενου/ης περνά μέσα από διάφορες
μορφές εργασίας, όπως ομαδική εργασία, εργασία στη βάση έργων (project work),

ενσωματωμένη μάθηση, μεταξύ άλλων. Για να καταστεί αποτελεσματική μια
διαπολιτισμική διαδρομή, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί ο τρόπος
διδασκαλίας και οι εφαρμοστέες μεθοδολογίες. Η διαπολιτισμική προσέγγιση
εφαρμόζεται σε κάθε κλάδο, σε κάθε γνωστικό κομμάτι, σε κάθε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Δεν πρόκειται για προσθήκη νέων θεματικών σε ένα παραδοσιακό
πρόγραμμα σπουδών, αλλά για εφαρμογή μιας διαφορετικής μεθόδου
οργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί
ως προς το περιεχόμενο, την επιλογή μεθοδολογίας και τους εκπαιδευτικούς
στόχους.

Περιεχόμενο/Θεματικές

Αυτή η ενότητα θα συζητήσει διαφορετικές θεματικές μέσω των παρακάτω
δραστηριοτήτων:

1. Η γλωσσική ιστορία στοχεύει στο να αναδείξει τα πολλαπλά γλωσσικά
σχήματα, συνδέοντάς τα με μέρη, ανθρώπους, περιβάλλοντα και δραστηριότητες
στις οποίες ευρύτερα γνωστές γλώσσες μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι μια άσκηση
που διεγείρει την αυτογνωσία του ατόμου για τη δική του γλωσσική κληρονομιά,

τα συναισθήματα που ενσωματώνονται και συνδέονται με τη διατύπωση που
χρησιμοποιείται όσον αφορά την ταυτότητα και την αναπαράσταση. Από
κοινωνική άποψη, προσφέρει την ευκαιρία να μάθουμε για την υπάρχουσα
γλωσσική ποικιλία, να ενισχύσουμε τις πηγές μας και να ενισχύσουμε πιο
«αδύναμες» ταυτότητες και γλώσσες.

2. Το «Χαίρομαι που σε γνωρίζω, είμαι...» είναι μια δραστηριότητα που στοχεύει
στον ορισμό της κουλτούρας (πολιτισμική συνείδηση) και η οποία θέλει να
καταστήσει κατανοητό ότι οι διαφορές μπορούν να καθοριστούν από πολιτισμικές
πτυχές, αλλά και από προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις. Αυτή η
δραστηριότητα ευνοεί τον εντοπισμό εκείνων των πολιτισμικών πτυχών που
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επηρεάζουν τη συμπεριφορά των άλλων. Αυτό, μερικές φορές, μπορεί να κάνει
δύσκολη την κατανόηση της συμπεριφοράς των άλλων.

3. Η δραστηριότητα «συνέντευξη χωρίς λόγια» ευνοεί τη διαδικασία της γνώσης
του εαυτού μας και του άλλου και θέλει να προβληματίσει σχετικά με την έννοια
της ταυτότητας, του εθνοκεντρισμού, τη σχετικότητα της οπτικής γωνίας αλλά και
τη μη λεκτική επικοινωνία. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες βοηθούν στον
προβληματισμό σχετικά με τα στερεότυπα και τη μη λεκτική επικοινωνία τα οποία
συνδέονται με τις πρώτες εντυπώσεις που μας δημιουργούνται κατά τη
συνάντηση με ένα άτομο.

4. Η ανεκτικότητα από μόνη της δεν αρκεί. Γιατί; Διότι πρέπει να κατανοήσουμε
ότι η εξοικείωση και η συνεργασία με άτομα από διαφορετικές γλωσσικές,

θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες είναι απαραίτητες για τον διαπολιτισμικό
διάλογο. Είναι απαραίτητο να τεθούν ζητήματα που συνδέονται με τις
προκαταλήψεις και τις διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για να
ξεπεραστούν.

5. Στη δραστηριότητα «Αντίληψη του άλλου», εξετάζονται διαφορετικές αντιλήψεις
για να γίνει κατανοητό ότι πολλές φορές η αντίληψη μιας συγκεκριμένης
κατάστασης/ συμπεριφοράς συνδέεται με την εκπαίδευση που έχουμε λάβει και
με τον πολιτισμό στον οποίο γεννηθήκαμε και ζούμε. Όμοια, οι εικόνες και οι
αντιλήψεις που έχουμε για μια συγκεκριμένη χώρα και τους κατοίκους της, μπορεί
να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Μερικές φορές, αυτό βασίζεται σε
στερεότυπα, γενικές και συνοπτικές απόψεις για την πραγματικότητα. Μερικές
φορές, αυτές οι αντιλήψεις προκύπτουν από προκαταλήψεις που μπορούν
επίσης να προκαλέσουν λανθασμένη συμπεριφορά. Συχνά υπάρχει μια τάση
γενίκευσης, για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι η γνώση
ενός ατόμου από μια ξένη χώρα είναι αντιπροσωπευτικό όλου του πληθυσμού
της χώρας, ο οποίος δηλαδή έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο,

η περιορισμένη γνώση μπορεί να οδηγήσει εσφαλμένα στη μυθοποίηση ενός
έθνους ή στην περιφρόνησή του. Για την αποδόμηση τέτοιων κοινωνικών
αντιλήψεων, στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να αυξήσει την
ευαισθητοποίηση στο ότι οι άνθρωποι συχνά μιλούν για πράγματα που δεν
γνωρίζουν (ή γνωρίζουν μόνο μια πτυχή τους) και αυτό μπορεί να τους οδηγήσει
σε λάθος συμπεράσματα.

Υποστηρικτικό υλικό
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Επιπρόσθετη πηγή 1

Τίτλος: «Συνέντευξη χωρίς λέξεις»

Περιγραφή: Μέσω της χρήσης χαρτογραφίας διαφορετικής από την
παραδοσιακή, είναι δυνατό να εισαχθεί η
«επιπεδόσφαιρα» (planisphere) ως μια πραγματική
εικόνα του κόσμου, του εθνοκεντρισμού, της
οικονομικής και πολιτικής ισοτιμίας, της
αποικιοκρατίας. Σε γενικές γραμμές, οι
συμμετέχοντες/ουσες πιστοποιούν την καταγωγή τους.

Στη συνέχεια προχωράμε από το γενικό στο ειδικό, με
μια εργασία που επιβεβαιώνει την ανάγκη για
διαδικασίες διαμεσολάβησης μέσω των οποίων
μπορούν να αναλυθούν τα στερεότυπα.

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν

• Αναλογισμός της έννοιας του στερεότυπου και των
εννοιών που συνδέονται με τις πρώτες εντυπώσεις
που δημιουργούνται όταν κάποιος/α συναντά έναν/μια
άλλο/η, με την αντίληψη της σημασίας της πολιτισμικής
και κοινωνικής διαμεσολάβησης

Ενδείξεις για την καθοδήγηση

Υλικά: διαφορετικοί τύποι «επιπεδόσφαιρων»

(planispheres) • φύλλο συνέντευξης

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

Ο/Η μέντορας σας ζητά να σχεδιάσετε ένα δέντρο στα
κλαδιά του οποίου εισάγετε το όνομά σας, την
προέλευσή του / από πού προέρχεται και τι ιστορικές
πληροφορίες φέρνει μαζί του. Στη συνέχεια, ο/η
μέντορας τοποθετεί την επιπεδόσφαιρα στο κέντρο της
αίθουσας και ζητά από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
να τοποθετηθούν μέσα στο δωμάτιο σαν να είχε η
επιπεδόσφαιρα τις διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου.

Στη συνέχεια, ο/η μέντορας θα δώσει ενδείξεις για ένα
από τα μέλη της οικογένειας και τα εργαλεία για να
τοποθετηθούν στον χώρο στη γεωγραφική καταγωγή
του εν λόγω μέλους.
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Αυτό βοηθά στον προβληματισμό σχετικά με την
αναπαράσταση του κόσμου αλλά και στην
αμφισβήτηση της εθνοκεντρικής αντίληψης, στην
οποία μερικές φορές συνηθίζει κανείς. Οι Ευρωπαίοι
συμμετέχοντες/ουσες δεν θα ομαδοποιούνται πλέον
στο κέντρο της επίπεδης σφαίρας αλλά σε
διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με την επιλεγμένη
χαρτογραφική αναπαράσταση. Με βάση τις ερωτήσεις
που παρέχονται, ο/η μέντορας θα αποφασίσει ποιες
πληροφορίες θα ζητήσει από τους/τις
συμμετέχοντες/ουσες σχετικά με το πού να
τοποθετηθούν και τους/ τις βοηθά στη συλλογή
γενικών πληροφοριών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

Δημιουργήστε ζεύγη προσπαθώντας να διασφαλίσετε
ότι οι συμμετέχοντες/ουσες δεν γνωρίζονται μεταξύ
τους. Κάθε μέλος των ζευγαριών έχει 10 λεπτά για να
συμπληρώσει το πλέγμα της συνέντευξης σχετικά με
τον/ την σύντροφό του. Απαγορεύεται απολύτως να
μιλάνε. Μπορούν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον,

ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες. Δεν
είναι σημαντικό να καταλήγουμε σε συμπεράσματα
πιστά στην πραγματικότητα. Κάθε υπόθεση είναι
σωστή ως μέρος της ίδιας της άσκησης. Στο τέλος των
δέκα λεπτών, οι δύο συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν
να μιλήσουν και να συζητήσουν το περιεχόμενο της
συνέντευξης χωρίς λόγια, σημειώνοντας τυχόν
ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία για την
ολοκλήρωση της εικόνας.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ

Κάθε συμμετέχων/ουσα συστήνει τον/ την σύντροφο
στην ομάδα, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
στοιχεία που προέκυψαν κατά τη φάση της
αντιπαράθεσης, στην οποία επιτρέπεται η λεκτική
ανταλλαγή.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ

Ο/Η μέντορας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός/η
κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης για να αποφύγει
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στερεότυπα και προκαταλήψεις που μπορούν να
ενισχυθούν και να διατηρήσει την απόδοση της
δραστηριότητας. Θα προβληματιστούν σχετικά με την
πρώτη εντύπωση που οδηγεί την αντίληψη και πώς τα
προσωπικά συναισθήματα και η γνώση επηρεάζουν
αυτήν την εντύπωση (κάποιες πληροφορίες μπορεί να
έχουν αποκτηθεί κατά την πρώτη δραστηριότητα). Οι
συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να πουν τις πρώτες
τους εντυπώσεις. Το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται καμία
λεκτική ανταλλαγή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
υπογραμμίζει, ακόμη περισσότερο, τη σημασία των μη
λεκτικών στοιχείων της επικοινωνίας.

Σύνδεσμος για
την πηγή:

http://www.petersmap.com

Προκλήσεις και συμβουλές για επαγγελματίες/ μέντορες

Διάρκεια
Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι περίπου 2 ώρες.

Κουίζ/ Δραστηριότητα αυτό-αξιολόγησης
Με τον όρο αλληλεπίδραση, εννοούμε έναν διαπολιτισμικό διάλογο χάριν του
οποίου απαιτούνται δεξιότητες:

Α. Κοινωνικές
Β. Μη λεκτικές
Γ. Επικοινωνιακές
Δ. Γλωσσικές

Σωστή απάντηση: Γ.

Για καλή πολιτισμική διαμεσολάβηση χρειαζόμαστε:

Α. Να επικεντρωθούμε μόνο στη δική μας κουλτούρα του ανήκειν
Β.  Να καλωσορίζουμε
Γ. Να αντιλαμβανόμαστε την διαφορετικότητα και να γνωρίζουμε την κουλτούρα
αυτών που έχουμε απέναντί μας
Δ.  Γνώση ξένων γλωσσών

Σωστή απάντηση: Γ.
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Καλός/η μέντορας είναι εκείνος/η που
Α. τοποθετεί μόνο τις ανάγκες του/της στο επίκεντρο
Β. θέλει να δίνει αξία μόνο στην κουλτούρα εκείνου/ης που υποδέχεται
Γ. ανοίγει νέες προοπτικές διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα από το να είναι
ανοικτός/η σε μορφές πολιτισμικής διαμεσολάβησης
Δ. μιλάει άπταιστα περισσότερες από μια γλώσσα

Σωστή απάντηση: Γ.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1 – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Περιγραφή της θεματικής:

Γλωσσική ιστορία: από κοινωνική άποψη, η γλωσσική ιστορία προσφέρει την
ευκαιρία να μάθουμε για τη γλωσσική ποικιλία που υπάρχει στην αφήγηση
και την ομιλία κάθε ατόμου, ενισχύοντας τις πηγές μας και τις λιγότερο
αντιπροσωπευτικές ταυτότητες και γλώσσες. Στόχος της είναι να αναδείξει τα
πολλαπλά και ποικίλα γλωσσικά ρεπερτόρια των θεματικών και να τα
συνδέσει με τους τόπους, τους ανθρώπους, τα πλαίσια και τις δραστηριότητες
στις οποίες χρησιμοποιούνται οι γλώσσες.

Προς ανάγνωση
Είναι θεμελιώδες και απαραίτητο να προωθηθεί η πολύγλωσση εκπαίδευση
μέσω της χρήσης και της ενίσχυσης της διαφορετικότητας στις διαδικασίες
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γνώσης, η ενθάρρυνση της εκμάθησης αυτοβιογραφικών ερμηνειών που
αποδίδονται από διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές γλώσσες, κάτι
που μπορεί να προωθήσει τη σύγκριση ως προς το τι σημαίνει να γνωρίζεις/

μαθαίνεις μια γλώσσα.

Μια δραστηριότητα για να εργαστούμε πάνω στη γλωσσική ιστορία μπορεί να
βασίζεται στην ανταλλαγή και την αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, μπορείτε
να ζητήσετε από κάθε άτομο να ανταλλάξει ιδέες και προβληματισμούς
σχετικά με τις σημαντικές γλώσσες στη ζωή του και τη συνάφειά τους με
προσωπικές εμπειρίες και τη συμβολική τους τοποθέτηση. Να αναλογιστούν
την ιδέα της μιας γλώσσας και το τι εννοούμε ως μητρική γλώσσα. Είναι
επίσης σημαντικό να συζητήσουμε πώς οι διάφορες γλώσσες που έχουν ήδη
«εγγραφεί» στο σώμα μας επηρεάζουν την εμπειρία εκμάθησης νέων
γλωσσών. Η όλη συζήτηση θα επικεντρωθεί στο νόημα των διαφορετικών
γλωσσών στην εμπειρία ζωής κάθε ατόμου και στη σχέση μεταξύ της
γλώσσας, των κοινωνικών σχέσεων και των συναισθηματικών εμπειριών.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2 – «ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ, ΕΙΜΑΙ…»

Περιγραφή της θεματικής
Μέσω της διαδραστικής δραστηριότητας «Χαίρομαι που σε γνωρίζω, είμαι…»

ο/η μέντορας ενθαρρύνει τους/τις καθοδηγούμενους/ες να εντοπίσουν
πολιτισμικές πτυχές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων και που
μπορεί να δυσκολέψουν τους άλλους να ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται.
Στοχεύει να διευκολύνει να ορίσουμε την κουλτούρα του ανήκειν (πολιτισμική
συνείδηση).

Ο/Η μέντορας ετοιμάζει μια λίστα με πολιτισμικά στοιχεία με τη μορφή
ερωτήσεων και γράφει τις ακόλουθες δηλώσεις στον πίνακα:

1) Είμαι διαφορετικός/η από τους άλλους.

2) Έχω πολλά κοινά πράγματα με την οικογένειά μου, την κοινότητά μου, τους
φίλους μου.

3) Και άλλοι άνθρωποι χρειάζονται τα ίδια πράγματα που χρειάζομαι κι εγώ.

Οι καθοδηγούμενοι/ες καλούνται να συζητήσουν σε ομάδες και να μοιραστούν
ιδέες που υποστηρίζουν αυτές τις δηλώσεις. Ο/Η μέντορας γράφει την
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ακόλουθη ερώτηση στον πίνακα και ζητά από κάθε καθοδηγούμενο/η να
προτείνει απαντήσεις:

1) Τι είναι χαρακτηριστικό της χώρας μου, της ομάδας μου και γιατί;
Ο/Η μέντορας θα επισημάνει ότι τα άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα μπορεί
να είναι διαφορετικά από μια άλλη ομάδα. Ο/Η καθένας/καθεμιά από εμάς
πιστεύει ότι γνωρίζει καλά τη χώρα του. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικοί
τρόποι να δεις ή να κάνεις το ίδιο πράγμα.

Ο/Η μέντορας θα πρέπει να ζητήσει από του/τις καθοδηγούμενους/ες να
εντοπίσουν μερικές από αυτές τις διαφορές και να προσπαθήσει να
διευκρινίσει γιατί οι άνθρωποι παρουσιάζουν τον εαυτό τους διαφορετικά. Ο/Η
μέντορας θα εξηγήσει ότι υπάρχουν φυσικές ανάγκες που μοιράζονται όλα τα
ανθρώπινα όντα (τροφή, στέγη, ύπνος κ.λπ.), ενώ οτιδήποτε άλλο -

συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κάλυψης αυτών των αναγκών (το να
τρώμε με μαχαιροπίρουνα ή με ξυλάκια (sticks), το να μην τρώμε κρέας χοιρινό
ή από άλογο, το να ζούμε σε σπίτι ή σε τροχόσπιτο, το να κοιμάστε σε
κανονικό στρώμα ή σε στρώμα αέρα) μπορεί να αποδοθεί σε διαφορές, σε
στοιχεία που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Σε αυτό το σημείο, ο/η
μέντορας υπογραμμίζει πώς παράλληλα με τις πολιτισμικές πτυχές, πρέπει
επίσης να ληφθούν υπόψη προσωπικές κλίσεις και συμπεριφορές: μου
αρέσει / δεν μου αρέσει το μέλι, μου αρέσουν / δεν μου αρέσουν τα Λατινικά,

είμαι / δεν είμαι τονικά σωστός/η κ.λπ., και να εξηγήσει ότι οι συμπεριφορές
και οι πεποιθήσεις που ενώνουν μια ομάδα αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα
αυτής της ομάδας. Ακόμη, να εξηγήσει ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές στη
συμπεριφορά ακόμη και εντός της ίδιας κουλτούρας.

Προς ανάγνωση
Αν και κάθε άτομο μπορεί να πιστεύει ότι γνωρίζει καλά τη χώρα του,

υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να δεις ή να κάνεις το ίδιο πράγμα. Έχοντας
αυτό κατά νου, κάθε άτομο μπορεί να ανακαλύψει ότι υπάρχουν διαφορετικοί
τρόποι να κάνει κανείς τα ίδια πράγματα και ότι αυτό που είναι «φυσιολογικό»

για ένα άτομο μπορεί να μην είναι το ίδιο για κάποιον άλλο. Επομένως, πρέπει
να αναπτύξουμε δεξιότητες προκειμένου να μπορούμε να ορίσουμε την έννοια
του πολιτισμού και να αποκτήσουμε βαθύτερη κατανόησή του, διευρύνοντας
τη γνώση και την αποδοχή του δικού μας πολιτισμού αλλά και του πολιτισμού
των «άλλων».

Ο στόχος πρέπει να είναι να γνωρίζει κανείς καλά την κουλτούρα του αλλά και
τον εαυτό του προκειμένου να γίνει καλός/η μέντορας.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3 – «Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΛΕΞΕΙΣ»

Περιγραφή της θεματικής:

Η συνέντευξη χωρίς λόγια είναι μια δραστηριότητα που εστιάζει σε
διαδικασίες διαμεσολάβησης μέσω των οποίων μπορούν να αναλυθούν τα
στερεότυπα. Αντανακλά την ταυτότητα, τον εθνοκεντρισμό, τη σχετικότητα
της οπτικής γωνίας και τη μη λεκτική επικοινωνία.

Προς ανάγνωση

Όταν πρόκειται για τον διαπολιτισμικό διάλογο, είναι σημαντικό να
αναλογιστούμε την έννοια του στερεότυπου και την έννοια που συνδέεται με
τις πρώτες εντυπώσεις που έχουμε όταν συναντάμε κάποιον και να
αντιληφθούμε την σημασία της πολιτισμικής και κοινωνικής διαμεσολάβησης.

Πρέπει να φτάσουμε στον πυθμένα των πεποιθήσεών μας όταν μιλάμε για
μια κουλτούρα που είναι «διαφορετική» από τη δική μας και να κατανοήσουμε
όλες τις μεταβλητές που μπαίνουν στο παιχνίδι.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4 – ΓΙΑΤΙ Η ANEKTIKOTHTA ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ;
Περιγραφή της θεματικής:

Η δραστηριότητα «Γιατί η ανεκτικότητα δεν αρκεί;» στοχεύει στην
αντιμετώπιση του ζητήματος της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης που
οδηγεί στην πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα της κοινωνικής
κοινότητας. Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει επίσης κάθε άτομο να
κατανοήσει ότι η ανεκτικότητα από μόνη της δεν αρκεί για την ανάπτυξη του
διαπολιτισμικού διαλόγου.

Προς ανάγνωση
Για την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, δεν αρκεί μόνο η
ανεκτικότητα. Η εξοικείωση, η συνεργασία με άτομα από διαφορετικό
γλωσσικό υπόβαθρο, διαφορετικό θρησκευτικό υπόβαθρο και διαφορετικές
εθνοτικές ομάδες απαιτούνται για να διδαχθεί κανείς την ικανότητα και τον
τρόπο επικοινωνίας και να χρησιμοποιεί λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, να
ελέγχει τις χειρονομίες του/της και να είναι πιο προσιτός και ανοικτός στους
άλλους. Η ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών δεξιοτήτων επιτρέπει σε κάθε
άτομο να υπολογίζει τους άλλους, γνωρίζοντας πώς να αναπτύξει την
ανεκτικότητα, να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις και να εργαστεί για να τις
ξεπεράσει. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού διαλόγου
και η απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 5 – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
Περιγραφή του θέματος:

Η αντίληψη του άλλου είναι μια δραστηριότητα που εστιάζει στην αναγνώριση
του άλλου ως υποκειμένου από διαφορετική χώρα. Αυτή η δραστηριότητα
απαιτεί ικανότητα αποδοχής και διαμεσολάβησης στις συνήθειες και τις
σχέσεις. Στοχεύει να διευκρινίσει ότι πολλές φορές η αντίληψη των
πραγμάτων συνδέεται με την εκπαίδευση που λάβαμε και τον πολιτισμό στον
οποίο γεννηθήκαμε και ζήσαμε.

Προς ανάγνωση
Αυτή η δραστηριότητά σκοπεύει να αναπτύξει την ικανότητα να
αναγνωρίζουμε τον άλλον ως υποκείμενο που προέρχεται από διαφορετική
χώρα και προϋποθέτει ικανότητα αποδοχής και διαμεσολάβησης στις
συνήθειες και τις σχέσεις. Είναι απαραίτητο να εργαστούμε συνειδητά για την
εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που συχνά χτίζονται
γύρω από την αντίληψη του «άλλου». Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε την
δεξιότητα επίγνωσης του πώς να μπαίνουμε στη θέση των άλλων και να
γνωρίζουμε τον πολιτισμό, την ιστορία τους.
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