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Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 



Σκοπός  ενότητας 

• Να διερευνηθεί η έννοια του πολιτισμικού 

σχετικισμού στο πλαίσιο της αναγνώρισης 

της διαφοράς  

 

• Να μελετηθεί η αντιρατσιστική εκπαίδευση 



Δραστηριότητα: βιώνοντας το 

γνωστό 30’ 

• Σκέψου κάποια γνώση για την οποία ήσουν 
άλλοτε απόλυτα βέβαιος, αλλά πλέον έχεις 
αμφιβολίες.  

• Τι ήταν αυτό που κλόνισε την αρχική σου 
βεβαιότητα;  

• Τι θα σε έκανε να νιώσεις ξανά σίγουρος, και 
με ποιον τρόπο;  

• (Σε 4άδες) 

 

 



Εισαγωγικά 

• Σύμφωνα με τον γνωστικό σχετικισμό, η 
γνώση είναι ζήτημα οπτικής γωνίας, η οποία 
αλλάζει ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο.  

• επιστημολογικός και πολιτισμικός σχετικισμός,  

• κανένας τρόπος απόκτησης γνώσεων /κανένας 

πολιτισμός δεν δικαιούται να αυτοπροσδιορίζεται 

ανώτερος από οποιονδήποτε άλλον.  

• Ο μεταμοντερνισμός αναζητά την αξία σε 
περιθωριοποιημένους τρόπους απόκτησης και 
αντιμετώπισης της γνώσης, στον λαϊκό 
πολιτισμό και στην κουλτούρα των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης.  



Πολιτισμικός Σχετικισμός   
• Προωθεί την ιδέα ότι όλα διαμορφώνονται και 

πρέπει να κρίνονται με βάση το πολιτισμικό 
πλαίσιο της κάθε κοινωνίας και εποχής.  

• «Εάν αυτά πρεσβεύει ο δικός σου πολιτισμός, δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα· είναι δικό σου θέμα ».  

• Αντίθετα, η στρατευμένη γνώση είναι συνήθως 
λιγότερο πρόθυμη να αναγνωρίσει, να αποδεχτεί 
ή ακόμα και να σεβαστεί τις πολιτισμικές 
διαφορές.  

• Ο οπαδός του πολιτισμικού σχετικισμού 
υποστηρίζει ότι μπορούμε να φτάσουμε εγγύτερα 
στην αλήθεια μέσα από τις καθημερινές μας 
εμπειρίες, τα συναισθήματα, την ταυτότητα 
και την υποκειμενική μας υπόσταση.  



Πολιτισμικού σχετικισμού & 

γλώσσα 
• Εξέχουσα σημασία για την αντίληψη του ατόμου 

έχει η γλώσσα.  

• Η γλώσσα συνδέει με καθοριστικό τρόπο τον 
πολιτισμό στον οποίο ζούμε με τη μοναδικότητα 
της προσωπικότητάς μας. 

• Οι τρόποι ερμηνείας του κόσμου διαμορφώνονται 
από το πώς μιλάμε και περιγράφουμε τον κόσμο – 
από το εάν μιλάμε αγγλικά ή αραβικά ή εάν 
χρησιμοποιούμε τον επιστημονικό ή τον 
θρησκευτικό λόγο.  

• Εάν υπάρχει κάποια αλήθεια, τότε αυτή εντοπίζεται 
στη γλώσσα και στους τρόπους νοηματοδότησης 
που έχει μάθει να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος.  



ΠΣχ 
• Είναι ένας τρόπος σκέψης που προάγει τον πολιτισμικό 

αλληλοσεβασμό και την ανεκτικότητα.  

• Απομακρύνει ή προσπαθεί να αποκλείσει κατά το 
δυνατόν τις προκαταλήψεις μας,  

• Μας απαλλάσσει από  

• τις παρωπίδες  

• του εθνοκεντρισμού (της ιδέας ότι όλοι οι άλλοι πολιτισμοί 

βλέπουν ή οφείλουν να βλέπουν τον κόσμο όπως τα μέλη της 

δικής μας εθνοτικής κουλτούρας ή του δικού μας πολιτισμού) και  

• του ρατσισμού (της ιδέας ότι άλλες φυλετικές ή εθνοτικές 

ομάδες είναι κατώτερες). Είναι ένας τρόπος αποφυγής των 

συγκρούσεων και προώθησης της αρμονικής συνύπαρξης.  

• Τις αδικίες του εθνικιστικού κράτους , της αποικιοκρατίας, 
και των ειδεχθών ανισοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες, 

• ο πολιτισμικός σχετικισμός μοιάζει με ευγενέστερο, 
ηπιότερο τρόπο γνώσης 



Δραστηριότητα: αναλύοντας 

κριτικά 30’ 

• Πρόταση προς συζήτηση:  

 

• «Εάν αυτά πρεσβεύει ο δικός σου πολιτισμός, 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα· είναι δικό σου 
θέμα ».  

 

• Ο πολιτισμικός σχετικισμός αποτελεί σημάδι 
κοινωνικής και ηθικής παρακμής;  

 



Κριτική (1) 
• Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι  

• είναι μια αυτάρεσκη συνταγή του τύπου «ζήσε και άσε τους 
άλλους να ζήσουν».  

• Δίνει άλλοθι στην επιστροφή σε έναν επαρχιωτισμό που 
αγνοεί ή υποτιμά την ύπαρξη του υπόλοιπου κόσμου.  

• Είναι εύκολο να λες «ζήσε και άσε τους άλλους να ζήσουν», όμως τι 

κάνεις μετά; Αποσύρεσαι σε έναν κλειστό χώρο, όπου μπορείς να 

απολαμβάνεις μόνος σου τις προκαταλήψεις σου;  

• είναι επίσης αντιπνευματικός, καθώς κάθε συζήτηση κλείνει 
με τον αφορισμό «εντάξει, αφού έτσι νομίζεις...».  

• Δίνει την εντύπωση ότι οι διαφορές είναι ουδέτερες και 
αθώες και δεν απαιτούν καμία ανάληψη δράσης («έτσι είναι η 
ζωή»).  

• Ωστόσο, συχνά οι διαφορές συνιστούν έκφραση της ανισότητας. Μια 

λιγότερο επιδερμική αναγνώρισή τους μπορεί να συνοδεύεται από το 

στόχο της ενσωμάτωσης («ας κάνουμε κάτι για αυτό»).  



Κριτική (2) 

• έχει σαθρά ηθικά θεμέλια.  

• Ορισμένες φορές ο ρεαλισμός του μοιάζει 
οπορτουνιστικός.  

• Άλλες φορές ο ηθικός σχετικισμός του μοιάζει με 
συγκατάβαση.  

• «Οι συγκεκριμένες επιλογές μπορεί να σου ταιριάζουν, όμως 

εγώ δεν θέλω να ζω έτσι».  

• Σε αυτήν τη σχέση, ο «άλλος» μπορεί να νιώσει ότι δεν 
του αρκεί απλώς να τον ανέχονται οι άλλοι.  

• «Μπορεί να με ανέχεσαι, μπορεί να μη σ’ ενοχλεί η ύπαρξη 

και η διαφορετικότητά μου, όμως καταλαβαίνω ότι δεν νιώθεις 

άνετα μαζί μου και δεν συμφωνείς με τον τρόπο ζωής μου».  

• Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα αποξένωσης 
και αλλοτρίωσης.  



Τρόποι μάθησης στον π.σχ 
• Το σχολείο π.χ. αποδέχεται και σέβεται τις πολλές και 

διαφορετικές απόψεις των μαθητών.  

• θεωρεί ότι η «λαϊκή κουλτούρα» των μαθητών έχει ίση 
αξία ως αντικείμενο μελέτης με την «υψηλή κουλτούρα» 
του παραδοσιακού προγράμματος σπουδών.  

• ενσωματώνει τις κουλτούρες και τους λόγους που 
φέρνουν οι μαθητές στην τάξη από το βιόκοσμό τους.  

• αναγνωρίζει και να σέβεται τα διαφορετικά «στιλ 
μάθησης». 

• εφαρμόζει μια «κριτική παιδαγωγική», ζητώντας 
από τους μαθητές να μελετούν τις εμπειρίες και τις 
πηγές γνώσης τους, για να εντοπίσουν τις 
προκαταλήψεις, τις οπτικές και τους τρόπους σκέψης 
τους 



Τόποι μάθησης στον π.σχ 

• Ως εκπαιδευτική προσέγγιση, ο γνωστικός 
σχετικισμός μοιάζει εξόχως ορθολογικός, συνετός 
και δίκαιος.  

• Ωστόσο, ενδέχεται να οδηγήσει στην 
πολυδιάσπαση της μάθησης.  

• Τα σχολεία που υιοθετούν πολλαπλές προσεγγίσεις 
στο πρόγραμμα σπουδών τους μοιάζουν μάλλον με 
«εμπορικά κέντρα» γνώσης.  

•  Όταν η εκπαίδευση υιοθετεί τον γνωστικό 
σχετικισμό, επιτείνει την ευρύτερη αίσθηση 
κοινωνικού και πολιτισμικού κατακερματισμού. 



Τόποι μάθησης στον π.σχ 
• Η πιο σοβαρή επιπλοκή αυτού του κατακερματισμού είναι η συχνή 

συγκάλυψη των επίμονων ανισοτήτων.  

• Υιοθετώντας τη φιλοσοφία της «σχετικιστικής» μάθησης, και τα 
σχολεία διάφέρουν γιατί υπηρετούν πιστά τη διαφορετικότητα 
των μαθητών τους.  

• Απολαμβάνουν όμως οι μαθητές και των σχολείων συγκρίσιμα 
και ισοδύναμο εκπαιδευτικά αποτελέσματα;  

• Έχουν όμως οι μαθητές και των σχολείων τις ίδιες ευκαιρίες να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους; Είναι συγκρίσιμο το κοινωνικό 
αποτέλεσμα μετά την αποφοίτησή τους;  

• Συχνά ο γνωστικός σχετικισμός οδηγεί στην ανισότητα των 
κοινωνικών ευκαιριών.  

• Σε ποιο βαθμό οι προσπάθειές μας να προσφέρουμε ποικίλους τρόπους 

μάθησης και συμμετοχής των μαθητών αποτελούν απλώς ένα δημοκρατικό 

προπέτασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται ένας διαφορετικός δρόμος προς την 

ανισότητα;  

• Πότε η υποτιθέμενη ευαισθησία μας στη διαφορά λειτουργεί σε βάρος της 

διαφορετικότητας; 

 



Δραστηριότητα: αναλύοντας 

λειτουργικά 30’ 

• Εξέτασε κάποιο αμφιλεγόμενο σύγχρονο 
ζήτημα.  

• «.....» 

 

 

 

• Ανάλυσε και κατηγοριοποίησε τα επιχειρήματα 
και «αξιώματα» του πολιτισμικού σχετικισμού.   

 



Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

διαχείρισης της 

πολυπολιτισμικής 

διαφορετικότητας: 

αντιρατσιστική εκπαίδευση 



Δραστηριότητα  

• Πώς ορίζουμε τον ρατσισμό; 

• Πώς συνδέεται με την αποικιοκρατία; 

 

• Δείτε & Σχολιάστε 

• http://tvxs.gr/news/ellada/stin-ellada-eimaste-
ratsistes 

• http://www.theinsider.gr/index.php?option=co
m_content&view=article&id=12785:research-
is-racist-and-how-the-
greeks&catid=3:society&Itemid=41  
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…τα σχόλια δικά σας … 

• Γράψτε ένα αναστοχαστικό σχόλιο πάνω σε 
ένα βίντεο της επιλογή σας  

 

• http://dide-
anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/indexANTI.ht
m  

http://dide-anatol.att.sch.gr/didanpep/ANTI/indexANTI.htm
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Αντιρατσιστική προσέγγιση 

• Το μοντέλο αυτό  

• αναπτύχθηκε τις δεκαετίες 1970 & 1980 σε 
Αγγλία και Αμερική και σχετίζεται με τις 
φυλετικές συγκρούσεις στο διάστημα αυτό  

• είναι σε αντίθεση με τον πατερναλιστικό & 
ατομικιστικό χαρακτήρα της πολυπολιτισμικής  
προσέγγισης αλλά και ενάντια στην 
αφομοίωση 

• Θεωρεί ως απλουστευτικές τις θέσεις ότι μέσα 
από την εθνοπολιτισμική διδασκαλία θα 
βελτιώσει την αυτοαντίληψη/επίδοση των 
μαθητών και θα περιορίσει τις προκαταλήψεις  

 



Κριτική στον πολυπολιτισμό 

• Θεωρείται ότι ο πολυπολιτισμός  

• εκφράζει την κυρίαρχη ομάδα αφού υιοθετεί 
άκριτα τη φιλελεύθερη εκδοχή ότι όλες οι 
ομάδες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις 
επιθυμίες τους για ευημερία 

• Παγιώνει την κοινωνική διαφοροποίηση 
και την ανισότητα  

• Η απλή αναγνώριση της διαφορετικότητας και 
η θεσμική της κατοχύρωση δεν ελαττώνουν 
τον αποκλεισμό των φυλετικών ομάδων 



Ο ρατσισμός  
• Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της αντιρατσιστικής 

προσέγγισης ο ρατσισμός  
• είναι συνυφασμένος με την λευκή ηγεμονία και γι’αυτό αποτελεί 

δομικό συστατικό των θεσμών και του κράτους. 

• Απαιτείται δράση, ενεργή αντίσταση και ριζικές δομικές αλλαγές  

• Αυτή η ερμηνεία αμφισβήτησε την επικρατούσα 
ερμηνεία της εποχής ότι ο κοινωνικός 
αποκλεισμός των μεταναστών οφειλόταν στην 
ανύπαρκτη ετοιμότητα των ατόμων για ένταξη 

• Υποστηρίχθηκε ότι ο ρατσισμός οφειλόταν στην 
ηγεμονία των λευκών (δηλ. στις στάσεις των λευκών 
απέναντι στους ξένους) 



 Θέσεις 
• Οι θέσεις των θεωρητικών της αντιρατσιστικής  

τονίζουν ότι: 
• Η φυλή αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό 

συγκρότησης της κοινωνικής δομής 
• Ο ρατσισμός χαρακτηρίζει κοινωνίες σε κρίση 

και απαιτεί πολιτική δράση και αντιπαράθεση 
• Ο ρατσισμός έχει διαποτίσει τις δομές των 

σύγχρονων κοινωνιών με αποτέλεσμα την 
ανυπαρξία ισότητας ευκαιριών 

• Οι κοινωνικές ευκαιρίες καθορίζοντα από 
οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες και από 
μηχανισμούς εξουσίας της πλειονότητας στις 
μειονότητες 

• Υπάρχει ο θεσμικός και ο ατομικός ρατσισμός 



Ο Θεσμικός ρατσισμός 

• Εκδηλώνεται  

• σε ένα πλέγμα νόμων & κανονισμών του 
κράτους και των μεγάλων  οργανισμών που 
ασκούν διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων 

• Σε άτυπους αλλά ισχυρούς κοινωνικούς 
κανόνες που περιορίζουν τις ευκαιρίες και τις 
επιλογές των μειονοτήτων 

• Σε πρακτικές, αντιλήψεις και διαδικασίες που 
συντηρούν την υφιστάμενη δομή της εξουσίας 

 



Δομικός μετασχηματισμός 

• Οι θεωρητικοί τονίζουν την ανάγκη για αλλαγή  

•  των ατομικών αντιλήψεων   

• Των δομών της κοινωνίας και της εκπαίδευσης  

• Οι δομικές αλλαγές είναι πιο σημαντικές στην 
αποδυνάμωση του ρατσισμού 

• Ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα από 
προγράμματα αντιρατσιστική εκπαίδευση είναι 
καταλυτικός  



Σκοπός αντιρατσιστικής 

• Είναι μια εναλλακτική παιδαγωγική πράξη που 
να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες των 
μειονοτήτων απέναντι στην οπτική και το 
σύστημα γνώσεων των λευκών που παράγει 
ανισότητα και ρατσισμό. 

• Μια εκπαίδευση που στοχεύει στη ριζική 
αναδιάρθρωση των εθνοτικών και 
φυλετικών σχέσεων σε μια κοινωνία 



Στόχοι αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης  

• Ισότητα στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από 
φυλετική προέλευση κάτι που απαιτεί ριζικό 
μετασχηματισμό μηχανισμών ανισότητας 

 

• Δικαιοσύνη. Μια υποχρέωση του κράτους για 
επίτευξη ίσων ευκαιριών, κάτι που 
προϋποθέτει κοινωνική δράση 

 

• Χειραφέτηση από τις ρατσιστικές δομές  



Προγράμματα αντιρατσιστικής 

• Στη δεκ. του 1980 στην Αγγλία εφαρμόστηκαν 
προγράμματα αντιρατσιστικής 
ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο διοικητικών  
και εκπαιδευτικών αλλαγών 

 

• Στόχος η αποδόμηση των προκαταλήψεων 
της λευκής πλειοψηφίας  

 

• Τα μέλη των μειονοτήτων σύμφωνα με τη 
φιλοσοφία των προγραμμάτων αυτών δεν 
ήταν δυνατόν να παρουσιάζουν 
ρατσιστικές συμπεριφορές επειδή οι 
προκαταλήψεις τους δεν είχαν κοινωνικές 
επιπτώσεις!!!!  



Δραστηριότητα  

• Σχολιάστε την άποψη  

• …..πως τα μέλη των μειονοτήτων δεν 
παρουσιάζουν ρατσιστικές συμπεριφορές …. 
επειδή οι προκαταλήψεις τους δεν είχαν 
κοινωνικές επιπτώσεις 

 



Κριτική στην ΑΕ: από την 

πολυπολιτισμική οπτική 
• Θεωρείται ότι η αντιρατσιστική θεωρία 

επιδιώκει να πολιτικοποιήσει την εκπαίδευση 
(να την κάνει μέσο πολιτικής δράσης και 
αντιπαράθεσης) 

• Το σχολείο δεν μπορεί να γίνει πεδίο 
ανταγωνισμού ευρύτερων κοινωνικών 
δυνάμεων 

• Η θεώρηση του ρατσισμού είναι μονόπλευρη 
και προπαγανδιστική  

• ο διαχωρισμός μεταξύ λευκών (θύτες) και 
μαύρων/μεταναστών (θύματα) πολωτική, 
ισοπεδωτική και κινείται στο πλαίσιο μιας 
αποικιοκρατικής λογικής 

 



Κριτική: από την μαρξιστική 

οπτική 

• Η φυλή δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό 
ερμηνείας των κοινωνικών ανισοτήτων 

• Παραγνωρίζεται η ταξική διαφοροποίηση 

• Αγνοούνται οι διακρίσεις σε βάρος των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων του 
ντόπιου πληθυσμού 

• Στιγματίζονται όλοι οι λευκοί ως ρατσιστές 

• Αγνοείται ο ρόλος του φύλου 



Κριτική για το θεσμικό vs ατομικό 

ρατσισμό 

• Ο θεσμικός ρατσισμός αναλύεται με 
αφηρημένο τρόπο και δεν προσδιορίζει τη 
δυνατότητα των ατόμων για δράση και 
ανάληψη υπευθυνότητας 

 

• Ο ρόλος των ατόμων θεωρείται ως 
παθητικός στην αναπαραγωγή του 
ρατσιστικού λόγου και των στερεοτύπων 



Υποκειμενικότητα & 

αντιρατσιστική εκπαίδευση 

• Τα επιτυχημένα προγράμματα ΑΕ  

• δεν αποσκοπούν στην σκιαγράφηση των 

διαφόρων τύπων ρατσιστών αλλά 

•  στην ανάλυση της ρατσιστικής δράσης των 

υποκειμένων 

• Αναλύεται συνεπώς ο τρόπος 
διαμεσολάβησης του θεσμικού ρατσισμού 
στο πεδίο της ατομικής δράσης  



Κοινωνικός χώρος & 

διαμεσολάβηση 
• Ο κοινωνικός χώρος σύμφωνα με την κριτική 

ψυχολογία διακρίνεται σε 3 μέρη 
• Τις κοινωνικές δομές/προϋποθέσεις 

• Τα κοινωνικά νοήματα/προσανατολισμοί 
/υποκειμενικές θεμελιώσεις 

• Τις υποκειμενικές αιτιολογήσεις της ατομικής 
δράσης 

• Τα άτομα αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές 
δομές όπως αυτές διαμεσολαβούνται στο 
χώρο τους μέσω των κοινωνικών λόγων 

• Τα υποκείμενα δρουν με διαφορετικό κάθε 
φορά τρόπο για την αναπαραγωγή τόσο 
των κοινωνικών δομών όσο και των 
κοινωνικών λόγων 
 



Ατομική δράση 

• Η ατομική δράση δεν είναι δεδομένη και 
διαφοροποιείται στο πλαίσιο αναφοράς 
των κοινωνικών δομών και λόγων  

• Τα άτομα μπορούν να δεχθούν ή και να 
απορρίψουν τα κυρίαρχα κοινωνικά νοήματα 

• Η δράση διαφοροποιείται με βάση τις 
βιογραφικές εμπειρίες των ατόμων, την 
εθνότητα, το φύλο, τις αξίες, τις ανάγκες, κτλ. 

• Η στάση των υποκειμένων στα κοινωνικά 
νοήματα επηρεάζει τους κοινωνικούς λόγους 
και την εξέλιξή τους  

 



Ατομικός ρατσισμός 

• Τα υποκείμενα μπορούν να 
δεχθούν/απορρίψουν τη δομή ενός 
συγκεκριμένου κοινωνικού λόγου που 
παραπέμπει στον θεσμικό ρατσισμό ή σε 
προσανατολισμούς/εκφάνσεις αυτού του λόγου 

• Ατομικός ρατσισμός  είναι η άκριτη αποδοχή 
προσανατολισμών του ρατσιστικού λόγου 
που οδηγεί και σε συγκεκριμένη δράση 

• Η δυνατότητα διερεύνησης νέων τρόπων 
δράσης θα ενδυναμώσει την αντίσταση των 
ατόμων σε διαδικασίες υποταγής στις ρατσιστικές 
δομές εξουσίας 



Επιλογικά: Αντιρατσιστική 

αγωγή 
Διαμόρφωση ενός αντικειμένου μάθησης με στόχο  
Την ανάλυση της σχέσης των μαθητών με τον 

ρατσιστικό θεσμικό λόγο 
 την ανάλυση του κυρίαρχων κοινωνικών 

λόγων (θεσμικός ρατσιστικός λόγος) και της 
ατομικής δράσης. 

 Την κατανόηση ότι ο στιγματισμός, ο 
ρατσισμός και ο διαχωρισμός των 
μειονοτήτων είναι πρόβλημα όλων και όχι 
μόνο των μειονοτήτων 

 Την επίγνωση ότι νέες μειονότητες 
κατασκευάζονται συνεχώς όχι μόνο με βάση τη 
φυλετική προέλευση και ότι ο ρατσιστικός λόγος 
συνδέεται και με αυτές  
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