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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 

 

Η πολυπλοκότητα του θέματος της διαπολιτισμικής προσέγγισης επιβάλλει την 

πολλαπλότητα των αναγκαίων παιδαγωγικών παρεμβάσεων. Η ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και μαθητριών σε θέματα πολυπολιτισμικότητας μπορεί να συμβάλει 

εποικοδομητικά στην ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων, που να βασίζονται στο σεβασμό του 

κάθε ανθρώπου. Ο λαός μας στην ιστορική του διαδρομή αντάμωσε διάφορους λαούς, 

δανείστηκε αλλά και δάνεισε στοιχεία πολιτισμού και έκτισε με τους λαούς του κόσμου 

όλου το σύγχρονο οικοδόμημα του πολιτισμού. Τις περισσότερες φορές πρωτομάστορας 

και αρχιτέκτονας, αλλά και όχι σπάνια από τη θέση του μαθητευόμενου οικοδόμου. Πρώτος 

αυτός, με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων πριν δύο χιλιάδες εφτακόσια τόσα 

χρόνια έδειξε στους λαούς του κόσμου ότι οι αρετές του ανθρώπου δεν πρέπει να 

επιδεικνύονται με τα ακόντια που ρίχνονται σε πεδίο των μαχών, αλλά με αυτά που 

ανεμίζονται στο στίβο τον αθλητικό. Και εδώ ακριβώς έγκειται η σπουδαιότητα του 

θέματος: να υπερβούμε τις διαχωριστικές γραμμές στην Εκπαίδευση, να 

παρακάμψουμε θρησκείες και γλώσσες, λαούς και εθνότητες και να ανοίξουμε τα 

χέρια, για να αγκαλιάσουμε τον άνθρωπο στην πανανθρώπινή του διάσταση την 

Οικουμενική, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καθηγητής Γιάγκογλου: 

 

«Και οι ψηφίδες που απαρτίζουν το πολιτισμικό ψηφιδωτό της Οικουμένης είναι 

αμέτρητες και αμέτρητες πρέπει να παραμείνουν, όσο κι αν στόχος της σημερινής 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας είναι να χρωματίσει μονόχρωμες τις ψηφίδες του.» 

 

Γι’ αυτό και το ψηφιδωτό που καλούνται να συνθέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 

κάθε Σχολείου θα είναι πολύχρωμο και φανταχτερό, αφού θα αποτυπώνουν πάνω του τον  

πολιτισμό που κουβαλάει ο καθένας και η καθεμιά. 
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Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις αξίες, την αποστολή και το όραμα του Σχολείου, 

καθώς και την προβολή documentaire, που σχολιάζεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες 

ενός τμήματος της Γ΄τάξης Γυμνασίου (τηλεοπτικό κανάλι ΝΕΤ, με τίτλο «Βρωμοέλληνες – 

Έλληνες μετανάστες στην Αμερική»). 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το ρόλο της Διαπολιτισμικής  Συμβουλευτικής. 

Ως στόχοι των παρεμβάσεων τέθηκαν οι εξής: 

α) Γνώση, κατανόηση και συνειδητοποίηση κατάλληλων και γεμάτων σεβασμό τρόπων 

αλληλεπίδρασης με τα άλλα άτομα.  

β) Βασικές κοινωνικές δεξιότητες (Selman, 2003) που αφορούν στη γνώση της 

δικαιοσύνης, της ισοτιμίας και στη σχέση αυτών των αξιών με την καθημερινή σχολική ζωή.  

γ) Αξίες και συναισθηματικές στάσεις, που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κοινωνικών σχέσεων. 

δ) Πρόληψη φαινομένων σχολικής διαρροής, περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού, στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 
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«Όταν θέλει κανείς  να μελετήσει τους ανθρώπους, πρέπει να κοιτάξει γύρω 

του. Αλλά, για να μάθει τον άνθρωπο, πρέπει να μάθει να ρίχνει το βλέμμα 

του μακριά. Πρέπει πρώτα να ανακαλύψει τις διαφορές, για να ανακαλύψει 

μετά τις ομοιότητες και τις επιμέρους ιδιότητες.» 

Ζαν Ζακ Ρουσσώ 

 



 

 

6 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αρχικά επικεντρώνεται στον τρόπο οργάνωσης ενός σχολείου 

που φιλοδοξεί να στηρίξει μία εκπαιδευτική διαδικασία πολυπολιτισμικής προσέγγισης. 

Επίσης, επισημαίνει ότι η ποιότητα της συνολικής σχολικής ζωής των παιδιών πρέπει να 

επιβεβαιώνει τα μηνύματα που δίνονται από οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης στο 

σχολείο. Οι προτάσεις και οι ιδέες που ακολουθούν δεν δίδονται ως συνταγή. Ελπίζουμε ότι 

το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία στον 

προβληματισμό τους σχετικά με το πώς μια διαπολιτισμική αγωγή μπορεί να 

ενσωματωθεί στη δουλειά του σχολείου και πώς μπορεί να διεγείρει το ενδιαφέρον 

μαθητών και μαθητριών και να τους προετοιμάσει έτσι, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 

ενεργά, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να καλλιεργούν τη συνεργασία, την 

αμοιβαιότητα και την αλληλοεκτίμηση. 

 

Παρακάτω, στους πίνακες 1 και 2, παρουσιάζονται ερωτήματα που αφορούν στο σχολικό 

περιβάλλον και στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών. 
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1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Ποια είναι η συχνότητα και η έκταση προβλημάτων ρατσισμού, ξενοφοβίας, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους μαθητές και στις μαθήτριες; 

 Πώς επηρεάζουν οι παραπάνω παράγοντες το σχολείο και τα παιδιά; Τι προβλήματα 

δημιουργούν σε μας; 

 Τι συμβαίνει στο χώρο της Εκπαίδευσης; Μπορεί το σχολείο να παρέμβει διορθωτικά 

στις ρατσιστικές διαθέσεις; 

 Λειτουργεί στη βάση μια ισότιμη επικοινωνιακή σχέση; 

 

 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 Πόσο καλά γνωρίζουμε και κατανοούμε τις ανάγκες τους; Κατά πόσο έχουμε διακρίνει 

τις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων στο μαθητικό πληθυσμό του σχολείου; 

 Τι είδους γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες χρειάζονται, για να υπάρξει μία διαρκής 

επικοινωνία αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης; 

 Ποιες είναι οι προτεραιότητες των ίδιων των παιδιών για τους εαυτούς τους; Υπάρχουν 

διαφορετικές προτεραιότητες για διαφορετικά παιδιά; Πώς το γνωρίζουμε;  
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Α. ΑΞΙΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

α) Οι Αξίες. 

Στόχος του Σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου (σωματική και πνευματική, 

συναισθηματική και διανοητική, προσωπική και κοινωνική). Το σχολείο είναι ένας ιερός 

χώρος, όπου πλάθεται η ψυχή του παιδιού. Ο ρόλος του Σχολείου δεν περιορίζεται στο να 

μεταδίδει μόνο γνώσεις, αλλά καλείται να πάει ένα βήμα μπροστά. Η Εκπαίδευση οφείλει να 

αποβλέπει στη διάπλαση ήθους, με την καλλιέργεια αξιών σεβασμού, ισότητας ευκαιριών 

για όλους, δικαιοσύνης. 

 

 

β) Η Αποστολή του Σχολείου. 

Αποστολή του Σχολείου είναι: 

 Να ενισχύσει σε κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φυλής ή φύλου ή εθνικότητας, την 

ιδέα ότι είναι σημαντικό και μπορεί κάπου να συμβάλει. 

 Να αναγνωρίζει, να προωθεί και να αναπτύσσει τις δυνατότητες κάθε μαθητή και 

μαθήτριας μέσα στο σχολείο. 

 Να προωθεί την καλλιέργεια ύψιστων αξιών (σεβασμός, δικαιοσύνη) και, 

διαμέσου αυτών, την υπέρβαση των υλικών αγαθών (πλούτος, εξουσία). 

 Να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τους μαθητές, ακόμη και όταν φαίνεται να 

χάνουν το κουράγιο τους. 

 Να καταστήσει τους μαθητές έμπειρους και κριτικούς αποδέκτες των μηνυμάτων 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

 Να προετοιμάζει τους μαθητές για μια δημιουργική και ευτυχισμένη ζωή. 
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γ) Οι σχέσεις και το κλίμα του Σχολείου. 

Οι σχέσεις και το κλίμα μεταξύ των μελών του Σχολείου μας κάνουν εμφανές το κατά πόσο 

οι αξίες του έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο της σχολικής κοινότητας και μεταφράζονται 

σε πράξη. 

 

Ένα κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρμογή μιας Διαπολιτισμικής Αγωγής θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Ύπαρξη υποστηρικτικού κλίματος. 

 Σεβασμός και αίσθημα δικαιοσύνης, που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη 

συμπεριφορά όλων. 

 Αναγνώριση της προσπάθειας και της καλής δουλειάς. 

 Υποστήριξη μελών της σχολικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

 Επικοδομητική αντιμετώπιση διαφορών απόψεων και ιδεών.  

 Θετικό επικοινωνιακό πλαίσιο ανάμεσα στην Οικογένεια και το Σχολείο. Οι 

Γονείς πρέπει υποστηρίζουν την αποστολή του Σχολείου και να βοηθούν 

αποφασιστικά στην πραγμάτωσή της.  

 Διερεύνηση Σχολικής Κουλτούρας: 

 Ποιοι είναι οι μαθητές; 

 Γιατί βρίσκονται εδώ; 

 Κοινωνική και πολιτισμική προέλευσή τους. 

 Στάσεις και απόψεις. 

 Πώς θα τους κατανοήσω; 

 Στεγανά που δεν πρέπει να θίξω. 
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Β. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  

 

 

Προβολή του documentaire της ΝΕΤ, με τίτλο «Βρωμοέλληνες», το οποίο συνοδεύσαμε 

με ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο (https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw). 

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 

1. Τι συναισθήματα σου γεννά η συμπεριφορά των Αμερικανών έναντι των 

Ελλήνων μεταναστών; 

 

 αγανάκτηση                  θλίψη 

 ντροπή                  σας άφησε αδιάφορους 

 υπερηφάνεια                           κάτι άλλο 

 

Μπορείς να τα δικαιολογήσεις; 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

2. Πώς κρίνεις αυτή την αντιμετώπιση; Παρακολουθώντας το documentaire, 

αισθάνθηκες να ταυτίστηκες με τους: 

 Αμερικανούς 

 Μετανάστες 

https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw
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3. Κατά την άποψή σου, τι βοήθησε/συνέτεινε στη δημιουργία αρνητικού 

κλίματος εναντίον των Ελλήνων μεταναστών; 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου ήταν να διαπιστώσουμε αν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες είχαν επηρεαστεί από τις ξενοφοβικές τάσεις της κοινωνίας μας, ενώ περιμέναμε 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τυχόν ανασκευή των αρχικών απόψεών τους μετά την προβολή 

του documentaire. 

 

Το στάδιο της ευαισθητοποίησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες συνεχίστηκε με 

συζήτηση πάνω στο φύλλο εργασίας (στοιχεία από την ενότητα του Οδηγού 

Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Οι Αμερικανοί ανησυχούν για την εγκληματικότητα 

των Ελλήνων μεταναστών το έτος 1929»). 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αριθμός των ατόμων που κατηγορήθηκαν επί 100.000 κατοίκων ίδιας κατηγορίας  

πληθυσμού άνω των 18 ετών το 1929 στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης  

(εθνότητες με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εγκλημάτων) 

 

Αδικήματα Έλληνες Ιταλοί Ρώσοι Πολωνοί Γάλλοι 

Ανθρωποκτονίες 116,4 9,7 3,4 5,4 2,8 

Βιασμοί 38,8 22,2 7,1 5,8 5,5 

Ληστείες 28,2 23,7 8,1 10,1 11,1 

Επιθέσεις 232,7 95,5 44,8 62,0 27,7 

Διαρρήξεις 24,7 22,0 14,3 17,0 13,8 

Κλοπές 102,3 35,9 51,3 28,5 38,7 

Οπλοκατοχή 28,2 63,3 8,5 10,1 16,6 

Σεξουαλική βία 7,1 11,1 5,1 3,6 8,3 

Ναρκωτικά 14,1 1,7 1,9 0,7 --- 

Λοιπά αδικήματα 162,3 30,7 24,6 15,2 5,5 

 

Σύνολο 

αδικημάτων 

 

779,5 

 

344,0 

 

189,0 

 

173,3 

 

141,1 
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Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ 1 

 

Επιδίωξή μας ήταν να διαπιστώσουμε αν οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι παθητικοί 

δέκτες της πληροφορίας ή αν, αντίθετα, στέκονται κριτικά απέναντι στα τηλεοπτικά μέσα 

ενημέρωσης, ενώ εξίσου σημαντικό ήταν να δούμε αν είχαν επηρεαστεί από τις 

ξενοφοβικές τάσεις της εποχής μας. 

 

Στο πρώτο ερώτημα, που αφορά στα συναισθήματα που γεννά η συμπεριφορά των 

Αμερικανών προς τους Έλληνες μετανάστες, η «αγανάκτηση» και η «θλίψη» μονοπωλούν 

τις απαντήσεις. Αυτό όμως που θεωρούμε σημαντικό είναι ότι δικαιολογούνται επαρκώς οι 

απαντήσεις.  

Μεταξύ των απαντήσεων που μας έδωσαν ήταν: 

α. (όσον αφορά στην «αγανάκτηση») 

«…κι αυτό γιατί οι Αμερικανοί, όχι μόνο δεν έδειχναν εμπιστοσύνη και κατανόηση, αλλά, 

παρ’ όλη την ταλαιπωρία τους, τους ανάγκαζαν να υποστούν και άλλες δοκιμασίες...» 

«…δε σέβονται τις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων να προσφέρουν, αλλά και να 

βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους…» 

 

β. (όσον αφορά στη «θλίψη») 

«…γιατί περίμεναν καλή αντιμετώπιση και αποδείχθηκε το αντίθετο…» 

«…θλίψη, περισσότερο επειδή διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των μεταναστών, αλλά και γιατί 

κανένας δεν θα ήθελε να συμπεριφέρονται έτσι στο λαό του…» 

 

Ωστόσο, τις ευθύνες για την ένταση στη σχέση μεταξύ μεταναστών και Αμερικανών 

φαίνεται να τις μοιράζονται και οι δύο πλευρές. Το ¼ των μαθητών (24%) θεωρεί ότι 

προκλήθηκε από τον μεγάλο αριθμό μεταναστών. Ένα 12% κρίνει ότι φοβήθηκαν οι 

                                                        

1
 Η διαμόρφωση και η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου έγινε σε συνεργασία με την κ. Καστρινάκη Φιλιώ, 

εκπαιδευτικό Γαλλικής Φιλολογίας. 
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Αμερικανοί τη συμμετοχή κάποιων άλλων στην πολιτεία τους, το 8% πιστεύει ότι το 

ανεξάρτητο πνεύμα και η πνευματική ανωτερότητα των μεταναστών ήταν η αιτία, ενώ το 

16% βρίσκει ως πηγή του κακού την προκατάληψη. 

 

 

                                                        Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ2 

       Πάνε κι έρχονται καράβια 

       φορτωμένα προσφυγιά. 

       Βάψαν τα πανιά τους μαύρα 

       τα κατάρτια τους μαβιά. 

ΙΙ 

       Σε πoια πέτρα, σε ποιο χώμα 

       να ριζώσεις τώρα πια 

       κι απ’ το θάνατο ακόμα 

       πιο πικρή ’σαι προσφυγιά. 

ΙΙΙ 

       Πού να βρίσκεται ο πατέρας, 

       ψάχνει η μάνα για παιδιά. 

       Μας εσκόρπισε ο αγέρας 

       σ’ άλλη γη, σ’ άλλη στεριά. 

                     Στίχοι τραγουδιού: Πυθαγόρας 

                                                        

2 «Προσφυγιά» ,τραγούδι από το δίσκο «Μικρά Ασία» (1972). 

     Πηγές: https://www.youtube.com/watch?v=o6E5a4xHz3o, 

                https://www.youtube.com/watch?v=5bBKNGuBDxg) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6E5a4xHz3o
https://www.youtube.com/watch?v=5bBKNGuBDxg
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             «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,  

                         ἀγάπη δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον»3.... 

                   ...Ἡ ἀγάπη  μακροθυμεῖ, ..οὐ λογίζεται τὸ κακόν, . 

             οὐ χαίρει τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·  

            πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.» 

  

 

Ἀπόστολος Παῦλος, «Ὕμνος τῆς Ἀγάπης»  

(Α' Ἐπιστολὴ πρὸς Κορινθίους, ιβ'31-ιδ') 

 

 

 

 

 

                                                        

3 Σ’ όλο το κείμενο η αγάπη ορίζεται με ρήματα, γι’ αυτό μιλάμε για ενεργοποίηση. «Η αγάπη… πάντα 

στέργει… πάντα ελπίζει». Αν το δούμε προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα 

ζωής και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με τον όρο Διαπολιτισμική Συμβουλευτική εννοούμε μια τάση προσέγγισης-

αλληλεπίδρασης, αμοιβαιότητας, αληθινής αλληλεγγύης και κατανόησης ανθρώπων με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το κλειδί της επιτυχίας κάθε Διαπολιτισμικής 

Συμβουλευτικής προσπάθειας είναι να δοθεί ευκαιρία στον κάθε φορέα για αυτογνωσία, 

να γνωρίσει δηλαδή τις δικές του προσωπικές αξίες, τις στάσεις του, τα στερεότυπα, τις 

προκαταλήψεις του και άλλες πλευρές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του. 

Μπορεί ακόμη να αποκαλύψει στο νέο άνθρωπο τις παραγκωνισμένες και 

λησμονημένες αυθεντικές αξίες της ζωής.  
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Α. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

Βασικές αρχές. 

 

Ο Σύμβουλος μπορεί να εφαρμόσει ένα ειδικό μοντέλο προσέγγισης, που να στηρίζεται 

στην αξιοπρέπεια, την ισοτιμία, το σεβασμό, την ενσυναίσθηση και τη μοναδικότητα του 

κάθε ατόμου. Η ενσυναίσθηση αφορά στην κατανόηση της κατάστασης του άλλου, των 

αναγκών του για υποστήριξη και πληροφόρηση, ώστε να διαμορφώσει το σχέδιο ζωής του 

και να πάρει αποφάσεις για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές. Ο Martin 

Hoffman4 περιέγραψε την ενσυναίσθηση σαν «τη σπίθα του ανθρώπινου ενδιαφέροντος 

για τους άλλους, την κόλλα που καθιστά δυνατή την κοινωνική ζωή». Ο σεβασμός προς την 

πολιτισμική ετερότητα αναφέρεται στην αποδοχή του άλλου, στην πραγματική και σε 

βάθος αντίληψη της δύσκολης κατάστασης του άλλου και στο πνεύμα αλληλεγγύης. Οι 

Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας χρησιμοποιούσαν κατ’ εξοχήν τον όρο «Πρόσωπο». 

Πρόσωπο σημαίνει σημαντικός στόχος, κατεύθυνση προς ένα συγκεκριμένο προορισμό, 

ορθός προσανατολισμός, πρόσ-οψις, δηλαδή κίνησις προς την ευθείαν του 

βλέμματος, της ματιάς, χρωματισμός της γλώσσας, ενώ στο χώρο της ηθικής σημαίνει 

καθαρότης, ειλικρίνεια, ευθύτης. 

 

Στο σχεδιασμό της Συμβουλευτικής Παρέμβασης είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, 

επίσης, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των συμβουλευόμενων 

μέσω της συμβουλευτικής συνέντευξης. Κυρίως να ληφθούν υπόψη η κουλτούρα, το 

οικογενειακό περιβάλλον, η χώρα καταγωγής και άλλα θέματα. Είναι γεγονός ότι τα άτομα 

αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με την καθημερινή επιβίωση, ενδεχομένως 

σύγχυση σχετικά με τον τρόπο ιεράρχησης των αναγκών τους, δηλαδή τι είναι 

                                                        

4
 Hoffman, M. L. (2000).  Empathy and moral development 
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προτεραιότητα, η εκπαίδευση ή η εργασία. Επίσης, διακατέχονται από μια εσωτερική 

σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που ίσχυε στη χώρα καταγωγής τους και σε αυτό που ισχύει 

στη νέα χώρα. 

 

Ο Σύμβουλος οφείλει ακόμα να συνεργαστεί με φορείς και ομάδες στήριξης, να βοηθήσει 

τους νέους και τις οικογένειές τους που ανήκουν σε μια διαφορετική πολιτιστική ή άλλη 

μειονότητα. 

 

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η προσωπική στάση του Συμβούλου. Το αν και κατά 

πόσον έχει δουλέψει με τον εαυτό του σχετικά με τη δική του ταυτότητα, την κατανόηση 

της αξίας του άλλου, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που ο ίδιος φέρει, τη 

δημιουργία κλίματος θετικής επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και αποδοχής. 

 

Έργο λοιπόν αυτών που ασκούν Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, είναι 

να επικεντρωθούν σε δύο άξονες:  

 εαυτογνωσίας-εαυτοεκτίμησης 

 θεσμικής οργάνωσης  

έχοντας ως στόχους:  

 Ενίσχυση της εαυτογνωσίας-εαυτοεκτίμησης ατόμων που ανήκουν σε 

θρησκευτικές και πολιτισμικές μειονότητες, είτε είναι μαθητές είτε ενήλικοι. Αυτός   

ο στόχος στηρίζεται στη βασική αρχή, βάσει της οποίας «όσο πιο καλά γνωρίζω 

τον εαυτό μου, τόσο πιο καλά μπορώ να προσανατολιστώ». 

 Καλύτερη γνώση της θεσμικής οργάνωσης, των ιδρυμάτων και όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, αναφορές πάνω σε μεθόδους εργασίας, σε δεξιότητες που  

απαιτούνται, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στους 

μαθητές και στην οικογένειά τους.  

 Κατανόηση των αναγκών τους, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική τους 

διαφορετικότητα. 
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 Ότι η διαφορά δεν είναι πρόβλημα και γνωρίζοντας το σύνολο των        

χαρακτηριστικών στοιχείων που συνθέτουν τη διαφορετική κουλτούρα 

(γλώσσα, επικοινωνία κ.ά.). 

 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

 

Για να υποστηρίξουν τις αποφάσεις και να διευκολύνουν τις επιλογές των εμπλεκομένων 

ατόμων αναφορικά με τον προσανατολισμό τους, οι Σύμβουλοι Προσανατολισμού μπορούν 

να προσφέρουν βοήθεια προσανατολισμένη προς τη δημιουργία ενός επαγγελματικού 

σχεδίου εργασίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο που 

ισχύει και καθορίζει τα απαραίτητα μέσα για την πραγμάτωση αυτού του σχεδίου. Μια 

γνήσια παιδαγωγική και ανθρώπινη προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να γνωρίσουν 

τον εαυτό τους (αυτογνωσία) αλλά και την κοινωνία (κοινωνιογνωσία).5 

Πρόκειται για βοήθεια που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να αναπτύξει μία κριτική άποψη 

αναφορικά με τις επιλογές που έχει να κάνει και να ανακαλύψει ότι υπάρχουν και άλλοι 

τρόποι. Και αυτοί οι διάφοροι άλλοι τρόποι θα του επιτρέψουν να συνειδητοποιήσει τις 

κοινωνικές συνθήκες και εξαρτήσεις που τον έκαναν μέχρι τώρα να βλέπει τα πράγματα 

όπως τα βλέπει και να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και το άγχος με υπευθυνότητα, 

αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Μία τέτοια πορεία συγγενεύει πολύ με αυτό που αποκάλεσε 

ο Bourdieu «κοινωνιοανάλυση».6 Το αποτέλεσμα αυτής της βοήθειας είναι η ανάδειξη 

και η αξία των προσωπικών κινήτρων και των δυνατοτήτων του ατόμου, έτσι ώστε να 

ξεπεραστούν οι οποιεσδήποτε δυσκολίες του. Ταυτόχρονα παρέχει τις αναγκαίες εκείνες 

πληροφορίες που αφορούν στο «επαγγελματικό» μέλλον του. Μέσα από στενή 

παρακολούθηση και συναισθηματική στήριξη και μέσα από εμπεριστατωμένους διαλόγους, 

                                                        

5
. Κοσμίδου -  Hardy. Χρ. (1996γ) « Η επικαιρότητα των σκοπών του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στο πλαίσιο ενός Αναπτυξιακού Μοντέλου. Από τη  στατική διάγνωση στην  
συνειδητοποίηση και την ανάπτυξη» στο επένδυση τον Άνθρωπο 
6 Μπουρντιέ Πιέρ, , «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης». 
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μπορούν να αξιολογηθούν οι επαγγελματικές ικανότητες του ατόμου, με τελικό σκοπό την 

υπερπήδηση των δυσκολιών που εμποδίζουν τις επαγγελματικές επιλογές. Αυτές οι 

προσεγγίσεις μέσα  από μία διεπιστημονική θεώρηση, μαζί με άλλους κλάδους των 

κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, 

οικονομία, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και μέσα από μία ομαδοσυνεργατική-

βιωματική διδασκαλία με τη χρήση ολοένα και περισσότερο του σχολικού χρόνου για 

ζητήματα που αφορούν στον σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό, μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ανθρώπων, στην ισόνομη 

δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία, στην αποφυγή σχολικών αποτυχιών και λοιπά.   

Ασφαλώς θα χρειαστεί συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 

Συμβούλων, μέσω διαφόρων μορφών επιμόρφωσης και βασικής ψυχοπαιδαγωγικής τους 

κατάρτισης.  

Παρακάτω παρατίθενται ως εμπειρία από την πράξη α) μία πραγματική μελέτη 

περίπτωσης και β) στο Παράρτημα ο μύθος «Ιστορία ενός σχολείου ζώων»7, ως 

μέρος του θεατρικού σκετς «Μετά το Γυμνάσιο»8, στο οποίο συμμετείχε η 

συγκεκριμένη μαθήτρια. 

 

 

 

                                                        

7 Λέο Μπουσκάλια «Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις», σελίδα 29, Εκδόσεις «Γλάρος». 

8 Σενάριο θεατρικού σκετς και επιμέλεια: Μυρσίνη Βουνάτσου, Καθηγήτρια Φιλόλογος. 

 
 



 

 

21 

 

 

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Η Βαλεντίνα είναι μαθήτρια Γ’ τάξης Γυμνασίου, ηλικίας 14 ετών, μετανάστρια από τη 

Γεωργία. Παρουσίασε στο σχολείο μαθησιακές δυσκολίες και βίωνε συναισθήματα 

κατωτερότητας και έλλειψη αποδοχής από τους συμμαθητές της. Οι συχνές απουσίες από 

τα μαθήματα, η επίδραση των συνομηλίκων αλλά και το οικογενειακό της περιβάλλον ήταν 

παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ένταξη και προσαρμογή της στη σχολική 

πραγματικότητα. Μερικές φορές ένιωθε τόσο απογοητευμένη, που σκεφτόταν να 

εγκαταλείψει το σχολείο. Ζήτησε βοήθεια από τη σύμβουλο, μετά από ενημέρωση που 

έγινε σε όλες τις τάξεις για το ρόλο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στο σχολείο.  

 

Μεθοδολογία.  

 

Αξιοποίηση του Διαπολιτισμικού μοντέλου με βάση τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 

- οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης, 

- καλλιέργεια πνεύματος αλληλοαποδοχής,  

- ενίσχυση αυτοεκτίμησης,  

- ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών,  

- εφαρμογή στην πράξη σχεδίου δράσης,  

- πληροφόρηση,  

- αξιολόγηση των ευκαιριών σταδιοδρομίας.  

 

Τεχνικές. 

 Ατομική συμβουλευτική συνέντευξη, βιωματική μέθοδος, ανάθεση ρόλου συντονιστή σε 

ομάδα, παιχνίδια ρόλων, ένταξη σε Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα 

«Επάγγελμα και Περιβάλλον», στο οποίο η εν λόγω μαθήτρια ανέλαβε το ρόλο να πάρει 
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συνεντεύξεις από υπεύθυνους Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ανάθεση ρόλου 

(αφήγηση κειμένου στη μητρική της γλώσσα) σε θεατρική παράσταση, στο πλαίσιο 

ημερίδας με θέμα: «Ανακαλύπτω τον εαυτό μου».  

 

 

Συμβουλευτική διαδικασία. 

Η παρέμβαση περιστράφηκε γύρω από την εικόνα που είχε η μαθήτρια για τον εαυτό της, 

καθώς και τους παράγοντες που διευκόλυναν ή παρεμπόδιζαν τη μαθησιακή διαδικασία στο 

σχολικό περιβάλλον. Από την προσωπική συζήτηση, ήρθε στο φως η εικόνα ενός παιδιού 

με μέτριες ικανότητες, με μικρή δυσκολία στη χρήση της Ελληνικής γλώσσας και με 

φιλοδοξίες για μια καλή καριέρα. Είχε πλούσιο καλλιτεχνικό ταλέντο. Συγκεκριμένα, είχε 

ταλέντο στη ζωγραφική, στην αφήγηση και στην υποκριτική. Η σημασία που είχε για την 

ίδια η αυτοαντίληψη-αυτοεκτίμηση και η προσπάθειά της να θεμελιώσει τη δική της 

ταυτότητα, σχετίζονταν σε αυτό το πλαίσιο με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε αυτή η 

έφηβη μέσα σε ένα σπίτι περιοριστικό, που της άφηνε ελάχιστο περιθώριο για μάθηση. Ο 

πατέρας της ήταν άνεργος. Είχε πρόσφατα απολυθεί από τη δουλειά και η ίδια δεν είχε 

δωμάτιο στο σπίτι της, όπου θα μπορούσε να μελετήσει. Συχνά, δέχονταν επισκέψεις από 

την πατρίδα της και φιλοξενούσαν τους επισκέπτες για πολλές ημέρες. Η πληροφόρηση 

αυτή για το οικογενειακό υπόβαθρο φάνηκε χρήσιμη και έγινε ενημέρωση αρχικά στο 

Σύλλογο Διδασκόντων σε παιδαγωγική συνεδρίαση. Στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη 

της μαθήτριας, κλήθηκαν οι γονείς της, αλλά παρουσιάστηκε στη συμβουλευτική 

συνέντευξη μόνο η μητέρα της. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης. 

Αρχικά, της ανατέθηκε ο ρόλος της συντονίστριας ομάδας και έτσι καλλιεργήθηκε ένα 

πνεύμα συνεργασίας με τους συμμαθητές της. Στη συνέχεια συμμετείχε σε θεατρική 

παράσταση, όπου αφηγήθηκε στη μητρική της γλώσσα απόσπασμα από το βιβλίο του Λέο 

Μπουσκάλια «Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις», που είχε σκοπό να δείξει πως η ουσία 

της Παιδείας και ο ρόλος του σχολείου δεν είναι να παραγεμίζει τα κεφάλια των μαθητών 

με πληροφορίες, αλλά να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τη μοναδικότητά τους και να 

τους διδάξει πώς να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. 
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Αξιολόγηση. 

Το σχέδιο παρέμβασης αποδείχθηκε ότι λειτούργησε ευεργετικά για τη μαθήτρια. Μερικά 

από τα αποτελέσματα ίσως φανούν και μελλοντικά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η 

μαθήτρια ένιωσε ευχάριστα, βελτίωσε εν μέρει την επίδοσή της, αλλά προπαντός μέσα 

στην ομάδα αισθάνθηκε άνετα στη σχέση με τους συμμαθητές της. Η αφήγηση στη 

μητρική της γλώσσα στην ημερίδα την έκανε να ξεπεράσει το συναίσθημα της ντροπής και 

να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στο σχολείο. Η ένταξή της σε Πρόγραμμα Αγωγής 

Σταδιοδρομίας καθώς και η ανάθεση ρόλου σε θεατρική παράσταση με θέμα «Μετά το 

Γυμνάσιο: Σπουδές και Επαγγέλματα» την έκαναν να ξεπεράσει τα συναισθήματα 

μειονεξίας που ένιωθε, να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους συμμαθητές της, να 

αξιολογήσει και να ταξινομήσει τις πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές διεξόδους 

μετά την αποφοίτησή της από το Γυμνάσιο. Αξιοποιώντας το πλούσιο καλλιτεχνικό ταλέντο 

της, τονώθηκε η αυτοεκτίμηση της Βαλεντίνας και άρχισε να βλέπει το σχολείο από άλλη 

οπτική γωνία. Καθιερώθηκε Ημέρα Ανοιχτής Συνάντησης των καθηγητών με τους γονείς, 

για αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της απόδοσης των μαθητών και της προσωπικής τους 

ανάπτυξης. Επίσης, στα παιδιά που συμμετείχαν στις παραπάνω δράσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας, δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής, ως επιβράβευση της 

δραστηριότητάς τους και ως ενθύμιο από τη σχολική τους ζωή στο Γυμνάσιο που 

φοιτούσαν. 

 

Ως κατακλείδα, η ευχαρίστηση και η ευγνωμοσύνη των Γονέων στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, καθώς και η εντύπωσή τους ότι ο δάσκαλος αντιμετωπίζει το παιδί τους ως κάτι 

το αξιόλογο και ισότιμα, ήταν ένα επιπλέον δώρο.   
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ΕΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ 

Λέο Μπουσκάλια 

«Να ζεις, 

να αγαπάς, 

να μαθαίνεις» 

   

                                                                                                                     

«Ιστορία ενός σχολείου ζώων»  

                                                              

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 

Μαρία 

 

   

      Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια 

πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν κάποτε ν’ 

ανοίξουν ένα σχολείο. Κάθισαν όλα τα ζώα κάτω, να 

οργανώσουν το πρόγραμμα. Ο λαγός επέμενε ότι στο 

πρόγραμμα έπρεπε να συμπεριληφθεί το τρέξιμο. Το πουλί 

επέμενε για το πέταγμα. Το ψάρι για το κολύμπι. Ο 

σκίουρος επέμενε για το κάθετο σκαρφάλωμα στα 

δένδρα. Κι όλα τα άλλα ζώα ήθελαν να συμπεριληφθεί 

στο πρόγραμμα η ειδικότητά τους. Κι έτσι έβαλαν τα πάντα 

και μετά έκαναν το ανεπανόρθωτο σφάλμα να επιμείνουν 

να παρακολουθήσουν όλα τα ζώα όλα τα μαθήματα…   
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Leo Buskalia: ‹‹ Të jetosh, të duash dhe të mësosh ›› 

 

ΑΛΒΑΝΙΚΑ: 

Άσια 

 

 

‹‹ Historia e një shkolle kafshësh ›› 

 

(Tregojmë shpesh historinë e një shkolle kafshësh. Një 

histori tërheqëse që arsimtarët e tregojnë me vite. Gjithnjë 

qeshim me të, por kurrë s’bëjmë gjë..)    

  

Një lepur, një zog, një peshk, një ketër, një patë dhe 

kafshë të tjera të ndryshme, vendosën dikur të hapin një 

shkollë. U ulën të gjitha shesh për të organizuar programin. 

Lepuri insistonte që në program të përfshiheshe edhe vrapi. 

Zogu insistonte për fluturimin. Peshku për notin. Ketri 

insistonte për ngjitjen në pemë vertikalisht. Dhe gjithë 

kafshët e tjera dëshironin të përfshiheshe në program 

specialiteti i tyre. Dhe kështu, i përfshinë të gjitha, e pastaj 

bënë një gabim të pa korrigjushëm, duke ngulur këmbë të 

ndjekin të gjitha kafshët, të gjitha mësimet... 
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ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ: 

Βαλεντίνα 

   

                  

კურდღელი, ფრინველის, თევზის, ციყვი, იხვი 

და მრავალი სხვა სხოველები გადაწყვიტა გახსნა 

სკოლა. ყველას დაჯდა ორგანიზება პროგრამა. 

კურდღელი ამტკიცებდა, რომ პროგრამა უნდა 

შეიცავდეს გაშვებული. ფრინველის მოითხოვა 

მფრინავი. თევზის მოითხოვა ცურვა. ციყვი 

მოითხოვა ვერტიკალურ კლდეზე ცოცვა დიუმი 

ხეები. და ყველა სხვა სხოველები სურდა უნდა 

იყოს ჩართული პროგრამის სპეციალობით, 

ამიტომ მე ზუსტად ყველაფერი და შემდეგ 

გააკეთა საბედისწერო შეცდომის ამტკიცებენ, 

რომ ყველა სხოველები დაესწრება ყველა კლასის.  

   

      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 

Μαρία 

   

   

   

        

… Ο λαγός έτρεχε υπέροχα, κανείς δεν έτρεχε τόσο γρήγορα σαν το 

λαγό. Οι άλλοι όμως επέμεναν πως ήταν απαραίτητο για τη 

διανοητική και συγκινησιακή πειθαρχία να μάθουν στο λαγό να 

πετάει. Επέμειναν λοιπόν να μάθει να πετάει και τον ανέβασαν σ’ 

ένα κλαδί και του είπαν: «Πέτα, λαγέ!». Το κακόμοιρο ζωάκι πήδησε 

κι έσπασε το πόδι του και το κεφάλι του. Έπαθε ζημιά ο εγκέφαλός 

του και μετά ούτε να τρέξει καλά δεν μπορούσε. Έτσι, αντί για Α στο 

τρέξιμο, πήρε Γ. Πήρε κι ένα Α στο πέταγμα, για την καλή του 

προσπάθεια. Κι όλοι στην Επιτροπή του Προγράμματος ήταν 

ευχαριστημένοι. Το ίδιο έγινε και με το πουλί· πέταγε σαν τον άνεμο 
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εδώ κι εκεί, έκανε τούμπες και κόλπα κι έπαιρνε Α στο πέταγμα. Οι 

άλλοι όμως επέμεναν να μάθει να σκάβει τρύπες σαν 

τυφλοπόντικας. Βέβαια το πουλί έσπασε τελικά τα φτερά του και το 

ράμφος του και πολλά άλλα και δεν μπορούσε πια ούτε να πετάει. 

Όλοι όμως ευχαριστήθηκαν, που του έβαλαν ένα Γ στο πέταγμα, και 

ούτω καθεξής…   

      

 

ΑΛΒΑΝΙΚΑ: 

Άσια      

   

   

   

            

… Lepuri vraponte mrekullueshëm, asnjë nuk vraponte aq shprjt sa 

lepuri. Por të gjitha insistonin se ishte e domosdoshme për disiplinën 

mendore dhe sentimentale, ti mësojnë lepurit edhe të fluturojë. 

Insistonin pra, të mësojë të fluturojë dhe e hipën në një degë e i 

thanë: ‹‹Fluturo, lepur!››. Kafshëza e gjorë u hodh dhe thevi këmbën e 

kokën e saj. I pësoj dëm truri dhe pastaj nuk mundeshe as të 

vraponte. Kështu, në vënd të Asë në vrap, mori C. Mori edhe një A në 

fluturim për përpjekjen e mirë të tij. Dhe të gjithë në Komisionin e 

Programit ishin të kënaqur. E njëjta gjë u bë dhe me zogun· 

fluturonte si era andej këtej, bënte tumba e manevra dhe merrte A në 

fluturim. Veçse, të tjerat insistonin të mësojë të gërmojë vrima si 

urith. Natyrisht, zogu si përfundim, thevi krahët e sqepin e tij dhe 

shumë të tjera dhe nuk mundeshe më as të fluturonte. Veçse të gjithë 

u kënaqën që i vunë një C në fluturim, dhe kështu e të tjerat... 
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ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ: 

Βαλεντίνα 

   

   

    

… კურდღელი გაიქცა ლამაზად, არავინ იყო გაშვებული 

სწრაფად კურდღელი. მაგრამ სხვები ამტკიცებდა, რომ 

ეს იყო საჭირო ფსიქიკური და ემოციური 

დისციპლინის გაცნობა კურდღელი ფრენა. ისინი 

დაჟინებით ამტკიცებდა, ამიტომ უნდა ვისწავლოთ 

ფრენა და ამით მას twig და განაცხადა: "მფრინავები 

lage!" უმწეო პატარა არსება გადახტა წელს და დაიწყო 

ფეხის და თავის არეში. დაზიანებული მისი ტვინი და 

შემდეგ აწარმოებს კარგად ან ვერ. ასე მაგივრად 

გაშვებული D C. მას აქვს რ საფრენი კარგი მცდელობა. 

და ყველას პროგრამის კომიტეტის იყო ბედნიერი. 

იმავე წელს კეთდება bird-საფრენი მსგავსი ქარი აქ და 

იქ არ somersaults და ხრიკებს და მიიღეთ D 

დაფრინავს. ფრთები და beak, და უფრო და ვერ 

გადაყარეთ უქმნით. მაგრამ ყველას  სხვები, თუმცა, 

დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ მან ვისწავლოთ 

გათხრები ხვრელების როგორც mole. რა თქმა უნდა, 

ჩიტი საბოლოოდ დაარღვია ჰქონდა მას დააყენოს C on 

the fly, და ასე შემდეგ.            
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 

Μαρία   

   

    

… Και ξέρετε ποιος ήταν ο αριστούχος αυτού του σχολείου; 

Ένα διανοητικά καθυστερημένο χέλι, γιατί μπορούσε να κάνει τα 

πάντα σχεδόν αρκετά καλά. Η κουκουβάγια αποσύρθηκε και 

τώρα ψηφίζει «ΟΧΙ» σε όλα τα ψηφίσματα που έχουν να κάνουν με 

τα κονδύλια της Παιδείας… 

      

 

ΑΛΒΑΝΙΚΑ: 

Άσια 

   

         

… Dhe a e dini se cili ishte i dalluari i kësaj shkolle? Një 

ngjalë me të meta mendore, sepse mundeshe të bënte gjithçka, gati 

mjaft mirë. Kukuvajka u tërhoq dhe tani voton ‹‹Kundër›› për çdo 

rezolutë që ka të bëjë me fondet e Arsimit. 

    

 

ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ: 

Βαλεντίνα   

   

   
 

… და იცით რა იყო პატივით ამ სკოლაში? 

ფსიქიკურად შეანელა გველთევზა, შეიძლება 

გავაკეთოთ თითქმის ყველაფერი კარგად არის 

საკმარისი. Owl არის თადარიგის და ხმის "არა" 

ყველა რეზოლუცია უნდა გავაკეთოთ იმ 

ფულით, განათლების. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 

 

Σε έναν κόσμο εργασίας που αλλάζει, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από την ύπαρξη πολιτισμικά διαφορετικών ανθρώπων, κρίνεται αναγκαία η Αγωγή 

Σταδιοδρομίας. Η αναγνώριση της αξίας και των αναγκών των άλλων μπορεί να δράσει 

πολλαπλασιαστικά για ένα άλλο άτομο και μετά για μία ομάδα, για την κοινωνία 

γενικότερα. Ο διαρκής αγώνας για κάτι περισσότερο ή κάτι διαφορετικό μας κάνει να 

ζούμε με μια αίσθηση χαράς και εσωτερικής γαλήνης. Μπορεί, ενδεχομένως, να 

αποτελέσει ένα έναυσμα για να διαμορφωθεί αργά ή γρήγορα μια πιο υπεύθυνη θέση, που 

να εκφράζει το πνεύμα της Πολυπολιτισμικότητας στη σχολική πραγματικότητα και τα 

οφέλη του Θεσμού Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Χρέος του 

καθενός μας είναι να ενσταλάξουμε στην ψυχή κάθε παιδιού αξίες οικουμενικές και 

διαχρονικές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για σεβασμό του κάθε 

ανθρώπου ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, εθνικότητα χωρίς καμία διάκριση, εάν δεν 

καλλιεργηθούν η παιδεία, η ισοτιμία, η δικαιοσύνη και η αγάπη.  
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