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Μετείχαν εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Γερμανία Ουγγαρία 

Συμμετείχαν από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου 
οι εκπαιδευτικοί:  
 
Τερζάκη Μαριάννα 
Οικονόμου Αλέξανδρος 
Τσαλουχίδης Κωνσταντίνος 
Περράκη Λιάνα  
Χήτα Τζώρτζια 



Στόχοι του προγράμματος:  

• Η κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών (και μια στοιχειώδης κωδικοποίησή τους) 

• Η συνειδητοποίηση της επίδρασης που μπορεί να έχουν οι πολιτισμικές διαφορές στην 
επικοινωνία δασκάλου – μαθητή. 

• Η υιοθέτηση από μέρους των εκπαιδευτικών ενός «στυλ» επικοινωνίας που θα σέβεται 
την κουλτούρα των μαθητών  

 

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο 

Παρουσίαση στοιχείων της εκπαιδευτικής θεωρίας σε power point – διάλεξη 

Συζητήσεις μεταξύ διδάσκουσας και διδασκομένων 

Βιωματική μάθηση 

Παιχνίδια ρόλων  

Μελέτη κειμένων και συζήτηση για το περιεχόμενό τους – ανταλλαγή εμπειριών 
 

 

 

 

 







Οι πολιτισμικές διαφορές  

• Σε κάθε πολιτισμό υπάρχουν ορατά και μη ορατά στοιχεία. Το 
1976, ο Edward Hall ανέπτυξε την αναλογία παγόβουνου – 
πολιτισμού για να εξηγηθούν τα διαφορετικά στρώματα του 
πολιτισμού.  

• Στην κορυφή του πολιτισμικού παγόβουνου (επιφανειακός 
πολιτισμός) είναι τα ορατά στοιχεία του πολιτισμού: 
παραδόσεις, ενδυμασίες, συνήθειες, θρησκεία, μουσική κ.λπ. 
Αυτά καθορίζονται από θεμελιώδεις παραδοχές για τον κόσμο 
και την ανθρωπότητα, που υπάρχουν στη «βάση» του 
παγόβουνου. Όπως στο παγόβουνο, που τα 9/10 είναι κάτω 
από την επιφάνεια του νερού, έτσι και στον πολιτισμό τα 9/10 
είναι κρυμμένα. 

•  Η βαθιά κουλτούρα περιλαμβάνει στοιχεία, όπως αξίες, 
πρότυπα σκέψης,  την έννοια της δικαιοσύνης, τις ηθικές 
αντιλήψεις, τις αντιλήψεις για την αμαρτία,  τακτικές 
επίλυσης προβλημάτων και προσέγγισης στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. (Hanley, 1999) 



Διαπροσωπική επικοινωνία 

• Βασικό το ζήτημα της αποκάλυψης στοιχείων για τον εαυτό μας (Υπόκειται 
στον κανόνα της αμοιβαιότητας) 

• Ο βαθμός αυτοαποκάλυψης επηρεάζεται πολύ από το πολιτισμικό 
υπόβαθρο αλλά και το καλό κλίμα επικοινωνίας. 

• Το καλό ή το κακό κλίμα επικοινωνίας επηρεάζεται από 3 είδη μηνυμάτων: 

Α. Μηνύματα αναγνώρισης του άλλου: (π.χ. υποδέχομαι το φίλο 
χαμογελώντας του ή αγκαλιάζοντάς τον) 

Β. Μηνύματα κατανόησης: (π.χ. κάνω επιβεβαιωτικά νεύματα την ώρα της 
συνομιλίας ή γελώ με τα αστεία του άλλου) 

Γ. Μηνύματα στήριξης: (αποδέχομαι τα συναισθήματα του άλλου, 
συμπαρίσταμαι, χωρίς να του υπαγορεύω πώς πρέπει να αισθάνεται) 



Διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση 

Αξιολογώντας τις απαντήσεις των μαθητών μας πρέπει να έχουμε υπόψη 
ότι μπορεί να προέρχονται από: 

• Κουλτούρες όπου συνηθίζεται ο άμεσος τρόπος απάντησης 
(Βορειοευρωπαίοι, Αμερικανοί) 

• Κουλτούρες όπου ακολουθείται ένας πιο «κυκλικός» και μακροσκελής 
τρόπος απάντησης (Αφρικανοί, Ασιάτες, Λατίνοι, Αφροαμερικανοί) 

 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν τα 2 αυτά είδη 
επικοινωνίας, αλλά και να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας και με τα 
2 «στυλ». 



Μοντἐλα πολιτισμικών διαφορών 
Α. Μοντέλο των Kluckhohn και Stodtbeck 

Ανθρώπινη φύση Βασικά καλή Ανάμεικτα θετικά και 
αρνητικά στοιχεία 

Βασικά κακή 

Σχέση ανθρώπου - φύσης Ο άνθρωπος κυρίαρχος της 
φύσης 

Αρμονική σχέση των δύο Η φύση κυριαρχεί 

Σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων 

Ατομοκεντρική (πρωταρχική 
μας ευθύνη ο εαυτός μας) 

Ομαδοκεντρική 
(πρωταρχική μας ευθύνη η 
ομάδα) 

Ιεραρχική ( η δύναμη και η 
ευθύνη άνισα 
κατανεμημένες στην 
κοινωνία) 

Αποδεκτοί στόχοι της 
ανθρώπινης 
δραστηριότητας 

Ο άνθρωπος πρέπει να 
αγωνίζεται για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων και 
επιτυχιών (Doing) 

Ο άνθρωπος πρέπει να 
αγωνίζεται για να εξελιχθεί 
σε ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα (Becoming) 

Ο άνθρωπος πρέπει να 
επικεντρώνεται στο να ζήσει 
το παρόν (Being) 

Χρονικός προσανατολισμός Επικέντρωση στο μέλλον Επικέντρωση στο παρόν Επικέντρωση στο παρελθόν 
(παράδοση) 



Μοντέλα πολιτισμικών διαφορών 
Θεωρία του HOFSTEDE 
  

Ατομικισμός/ 

Κολλεκτιβισμός 

Πώς ιεραρχούνται οι ατομικές ανάγκες και στόχοι σε σχέση με τις 

ανάγκες και τους στόχους της ομάδας 

Αρσενικό / 

Θηλυκό 

Κουλτούρες με διαφορετικούς κανόνες για άνδρες και γυναίκες 

(αρσενικές) και κουλτούρες με λιγότερο διαφοροποιημένους 

κανόνες (θηλυκές) 

Αποφυγή 

αβεβαιότητας 

Πόσο άνετα αισθάνονται οι άνθρωποι με τις αλλαγές στον τρόπο 

ζωής και εργασίας τους ή κατά πόσο προτιμούν την πεπατημένη 

Απόσταση ισχύος Πόσο αποδέχεται κάθε κουλτούρα την άνιση κατανομή της ισχύος 

στην κοινωνία  

Μακροπρόθεσμος 

/Βραχυπρόθεσμος 

προσανατολισμός 

Κουλτούρες με μακροσκοπική θεώρηση των πραγμάτων 

(προγραμματισμός μέλλοντος, εμμονή στις αξίες) /κουλτούρες με 

προσανατολισμό στο άμεσο παρελθόν και στο παρόν 

Χαλαρότητα – 

ανοχή 

/περιορισμός 

Κουλτούρες που επιτρέπουν την απόλαυση της ζωής και κουλτούρες 

που την περιορίζουν με αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες. 



Παράλληλες δράσεις 

Επισκέψεις σε σημαντικά μνημεία της Βαρκελώνης όπως  

Ο ναός της Sagrada Familia (Gaudi) 

Το πάρκο Güell (Gaudi) 

Το μουσείο Πικάσο 

To ναυτικό μουσείο της Βαρκελώνης (νεώρια) 

Το εθνικό μουσείο Τεχνών της Καταλονίας  

Το μοναστήρι του Μονσεράτ ( πίνακες του El Greco στην τελευταία 
διαφάνεια) 

 












