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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστηριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η παρούσα δημοσίευση δεσμέυει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη η Επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτήν. 

 

Εγχειρίδιο B.LIVING  

Χρήσιμοι όροι και μεθοδολογίες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ B.LIVING είναι το τρίτο πνευματικό προϊόν του «B.LIVING για την ενδυνάμωση 

των δασκάλων και εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση θρησκευτικής πολυμορφίας και την 

πρόωθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη».  Το εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνει 

ερμηνείες και μεθοδολογίες για τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης μέσα από έξη μαθησιακές ενότητες, όπως αξίες και πεποιθήσεις, προσωπική 

ταυτότητα, κοινότητα, διαπολιτισμικότητα, διαθρησκειακή εκπαίδευση και διαχείριση 

συγκρούσεων.  Το εγχειρίδιο ανταποκρίνεται με το επίπεδο γνώσεων που προσφέρει το 

B.LIVING ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (IO2) και τον πρακτικών ασκήσεων της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ 

B.LIVING (IO4)  

Για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειριδίου χρειάστηκε να εργαστούν μαζί 6 εταίροι 

οργανισμοί:  ASDAN (Ηνωμένο Βασίλειο), ΙΑΣΙΣ (Ελλάδα), BEST (Αυστρία), INFODEF (Ισπανία), 

Manisa Provincial Directorate of National Education (Τουρκία), και CIEP, ο συντονιστής αυτού 

του έργου (Βέλγιο).  Ο στόχος ήταν να δημιουργηθούν διαδραστικές απασχολήσεις στο χώρο 

της τάξης και στα μη-τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

 

Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ B.LIVING  θα είναι μιά Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πηγή (Open Educational Resource - 

OER) και θα διατίθεται στα Αγγλικά καθώς και στις αντίστοιχες γλώσσες των εταίρων,  και θα 

είναι διαθέσιμο μέσω των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του 

έργου.  Όλοι οι εταίροι του έργου θα συμμετάσχουν στην παραγωγή και στην διάδοση αυτού 

του προϊόντος, συμβάλοντας έτσι στην αύξηση γνώσης και χρήσης αυτού, ανάμεσα στους 

χρήστες στόχου. 
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Σκοποί και Στόχοι της Ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθούν οι αξίες και πεποιθήσεις, τα πιθανά αίτια και οι διαφορές 

μεταξύ τους.  Ο σκοπός είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν γνώση, 

πεποιθήσεις και σκέψεις, οι  οποίες αποτελούν κεντρικές έννοιες για να μπορέσουν να 

κατανοήσουν αυτό τον σύγχρονο κόσμο.  Μέσω των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι θα 

αποκτήσουν ένα εύρως ικανοτήτων, που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα σύγχρονα 

ζητήματα. 

 

 

 Εκπαιδευτική χρήση στο επίπεδο γνώσεων 

 Απαρυθμίστε προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις των δικών σας χαρακτηριστικών 

σημείων 

 Σχεδιάστε μιά διαπολιτισμική εκδήλωση  

 Συγκεντρώστε πληροφορίες από διάφορες πηγές για θέματα σχετικά με τις αξίες και 

πεποιθήσεις. 

 

Εισαγωγή  

Παρόλα που οι αξίες και οι πεποιθήσεις συνδέονται μεταξύ τους, είναι σημαντικό να 

ξεχωρίσουμε τις έννοιες του ενός και του άλλου, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως την φύση 

αυτής της ενότητας και των δραστηριοτήτων της.  Στην ουσία οι αξίες και πεποιθήσεις του 

καθενός συνάμα είναι αποτέλασμα των προσωπικών τους επιλογών, δηλαδή ο κάθε 

άνθρωπος μπορεί να κάνει προσωπικές επιλογές και να σχηματίσει προσωπικές πεποιθήσεις. 

Στην αρχή ο καθένας δημιουργεί τις προσωπικές του αξίες, οι  οποίες ξεκινούν από την παιδική 

του ηλικία και στην συνέχεια διαμορφώνονται από τις αξίες και πεποιθήσεις του πλησιέστερου 

κύκλου του, συγκεκριμμένα την οικογενειά του.  Αυτό όλο και αναπτύσσεται μέσω από την 

αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίηση, όπου τα δύο παίζουν κεντρικό ρόλο στην 

διαμόρφωση των προσωπικών πεποιθήσεων. 

Οι πεποιθήσεις πηγάζουν από τις εμπειρίες που έχει ό κάθε άνθρωπος στην ζωή του και οι 

οποίες αλλάζουν καθώς νέα στοιχεία και εμπειρίες εισέρχονται και δοκιμάζουν αυτές τις 

προηγούμενες πεποιθήσεις.  Η πεποίθηση μπορεί να πηγάσει από: 

 Προσωπικές εμπειρίες και πειραματισμούς  



 B.LIVING Εγχειρίδιο 
 

 

 

 Η αποδοχή διαπολιτισμικών και κοινωνικών θεσμών (όπως θρησκεία)  

 Αυτά που μας λένε οι άλλοι (μέσω εκπαίδευσης ή συμβουλής)  

Μια πιθανή πέποιθηση παραμένει με τον άνθρωπο μέχρι έως ότου την αποδεχθεί ως αλήθεια 

και την υιοθετήσει ως μέρος της προσωπικής του θρησκευτικής τοποθέτησης. Ο κάθε 

άνθρωπος αξιολογεί και αναζητά βάσιμους λόγους και αποδεικτικά στοιχεία για να 

τεκμηριώσει αυτές τις πιθανές πεποιθήσεις με το δικό του τρόπο.  Μόλις ο ίδιος αποδεχθεί 

αυτή την πεποίθηση ως αλήθεια, τότε είναι έτοιμος να την υποστηρίξει, και έτσι αποτελεί ένα 

μέρος του δικού του θρησκευτικού συστήματος / τοποθέτησης. 

Οι αξίες όμως χρησιμοποιούνται από το άνθρωπο για να δικαιολογήσουν συμπεριφορές, 

σκέψεις και πράξεις.  Κάποιος με υψηλές ηθικές αξίες, για παράδειγμα, μπορεί να παρουσιάζει 

δείγματα ακεραιότητας, ειλικρίνειας, θάρους, σεβασμού, δικαιοσύνης, κατανόησης και 

ενσυναίσθησης. 

Οι αξίες είναι σταθερές και διαρκής πεποιθήσεις για αυτά που έχουν σημασία για τον άνθρωπο. 

Λειτουργούν ώς πρότυπα μέσα από τα οποία μπορούν να κατευθύνουν οι άνθρωποι τις ζωές 

τους και  να κάνουν τις επιλογές τους. 

 

Μιά πεποίθηση μπορεί να μετουσιωθεί σε αξία όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αφιερωθεί σε 

αυτό και να το εκλάβει ώς κάτι σπουδαίο. 

 

Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις πεποιθήσεις κάτω από διάφορες αξίες, παραδείγματα, 

όπως αυτές σε σχέση με την ευτυχία, τον πλούτο, την επαγγελματική σταδιοδρομία ή την 

οικογένεια. 

 

Ένα άτομο πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράσει τις αξίες του για να μπορέσει να πάρει 

αποφάσεις που θα είναι καθαρές, λογικές, υπεύθυνες και σταθερές. 

 

Για την ενότητα αυτή, είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να συνδιάσουν τις 

αξίες και τις πεποιθήσεις με την γνώση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες για να επιτύχουν τους 

συνολικούς στόχους αυτής της ενότητας και να εκπληρώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

όπως ορίζεται. 

Ο οργανισμός ASDAN έχει δημιουργήσει ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό στύλ εδώ και τριάντα 

χρόνια το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο τις εκπαίδευσης και της εκμάθησης των 
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αξιών και πεποιθήσεων.  Βασισμένο στον γνωστό μαθησιακό κύκλο του Kolb, και το οποίο 

περιγράφεται ώς, «θεωρητικός κύκλος εκπαίδευσης τεσσάρων επιπέδων....είναι μιά ολιστική 

θεώρηση η οποία συνδυάζει την εμπειρία, την αντίληψη, την γνωσιολογία και την 

«συμπεριφορά». Ο οργανισμός ASDAN ανέπτυξε αυτό για να συμπεριλάβει ακριβής και 

συγκεκριμμένες ικανότητες ανάπτυξης και να εστιάσει σ’ ένα φάσμα εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με την ικανότητα μεταφοράς αυτού σε όλα τα επίπεδα εντός τους πλαισίου 

επαγγελματικών προσόντων, σε ανταπόκριση με τις ανάγκες των μαθητών σε εισαγωγικές 

τάξεις, καθώς αυτών του Επιπέδου 3 του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Επιπλέον, οι διαπολιτισμικοί εκπαιδευόμενοι θα χρειαστούν περισσότεροι ακαδημαϊκή 

στήριξη για να αποκτήσουν νέες ικανότητες και δεξιότητες, και δεσμεύσης σ’ αυτή την 

εκπαιδευτική διαδρομή.  Εμείς ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξερευνήσουμε γιατί ορισμένοι 

μαθητές δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν εκπαιδευτικές εμπειρίες από προηγούμενα 

χρόνια.  Όταν οι διαπολιτισμικοί εκπαιδευόμενοι κατανοήσουν και εκφράσουν τις 

προηγούμενες δυσκολίες τους και παρουσιάσουν τις ανάγκες τους, τότε είναι πολύ πιό πιθανό 

να δεσμευτούν με το δύσκολο (κατά την γνώμη τους) δρόμο της επιτυχίας. 

 

Μεθοδολογία   

Η προτεινόμενη μεθοδολογία του ASDAN σχετικά με Αξίες και Πεποιθήσεις είναι να 

συμπεριλάβει την συμβουλευτική στήριξη και την καθοδήγηση, τα οποία προσφέρουν μιά 

πρωτότυπη σχέση χρησιμοποιόντας μιά ευρή γκάμα ικανοτήτων και ιδιοτήτων για την 

στήριξη των άλλων. 

Η συμβουλευτική στήριξη είναι μιά αναπτυξιακή διαδικασία, που μπορεί να συμβεί 

φυσιολογικά ή και με επίσημο τρόπο επιτρέποντας στον καθένα να μοιραστεί την εμπειρία 

του, γνώσεις και ικανότητες με ένα άλλο άτομο, ο οποίος στην συνέχεια θα μπορέσει να 

επωφεληθεί από αυτό και να αναπτυχθεί σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

Ανά τα χρόνια, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και επαγγελματίες έχουν περιγράψει την 

συμβουλευτική με ποικίλους τρόπους, συνήθως με αναφορές στα διάφορα είδη και εφαρμόγες 

της συμβουλευτικής, συγχέοντας - τι είναι η συμβουλευτική--δηλαδή ένα γενικό μοντέλο ή μιά 

διαδικασία. 
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«Η συμβουλευτική είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για την εμπλούτιση της ατομικής 

εκπαίδευσης και την ανάπτυξη για όλους τους τομείς της ζωής»  (Klasen και Clutterbuck, 2002, 

p1) 

Η συμβουλευτική είναι πολύ πλατιά και περίπλοκη, μιά αναπτυξιακή διαδιακασία που  

δύσκολα ερμηνεύεται.  Στο παρελθόν έχει παρομιαστεί με άλλες τεχνικές όπως η προπονητική 

τα ΣΥΥ και η εκπαίδευση.  

Όμως καταστεί σαφές, όταν αναλύουμε παραιτέρω τη σύγκριση αναμεταξύ τους, ότι η 

συμβουλευτική δεν αντιπροσωπεύει μόνο μία από αυτές τις τεχνικές, άλλα στην ουσία 

συμπεριλαμβάνει όλες καθώς και άλλες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές τεχνικές.  Η τέχνη και 

οι ικανότητες, όπως προαναφέρθηκαν, εφαρμόζονται μέχρι ένα σημείο στην συμβουλευτική 

διαδικασία για την εκπλήρωση ορισμένων στόχων. 

Η εφαρμογή της συμβουλευτικής δεν έχει μόνο αυξηθεί στο χώρο εργασίας αλλά και στην 

εκπαίδευση και στην κοινότητα, και αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ατόμου σε επίπεδο 

προσωπικό και επαγγελματικό και είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για την καλυτέρευση 

της ατομικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης για όλους τους τομείς της ζωής (Klasen and 

Clutterbuck, 2002) 

Για παράδειγμα, η συμβουλευτική τώρα χρησιμοποιήται από τα πανεπιστήμια, τα σχολία και 

από άλλους εκπαιδευτικούς χώρους για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αυξήσουν τις 

προσδοκίες τους και τα επίπεδα επιτεύξεων τους, τις προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες 

τους και να ανεβάσει τα επίπεδα αυτοπεποίθησης τους.  Οι περισσότερες συμβουλευτικές 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο αφορά την χρήση ενός τύπου 

συστήματος μέταξύ εκπαιδευόμενων γνωστό ώς «συμβουλευτική ομότιμων» ή «μεταξύ 

φίλων» όπου μεγαλύτεροι ή πιό έμπειροι εκπαιδευόμενοι στηρίζουν νεότερους ή με λιγότερη 

εμπειρία εκπαιδευόμενους. Η στήριξη προσφέρεται με ποικίλους τρόπους, όπως βοήθεια με 

την μελέτη των μαθημάτων τους, την αντιμετώπιση ζητηματών εκφοβισμού (bullying), 

συμβουλές προσαρμογής τους, σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Πολλών ειδών διαδικασίες συμβουλευτικής εφαρμόζονται σε διάφορους οργανισμούς και 

ιδρύματα ανάλογα με τις συγκεκριμμένες ανάγκες που υπάρχουν.  Για παράδειγμα, η 

δημιουργία ομότιμων ζευγαριών ή «φίλων»  στα σχολεία ή κολλέγια για την αμοιβαία στήριξη 

είναι αρκετά χρήσιμο. (Murray, 2001)  
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Η συμβουλευτική στην κοινωνία είναι επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο του οποίου όλο 

και αυξάνετε η ζήτηση του.  Στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζονται διάφορα συστήματα 

συμβουλευτικής στήριξης για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε σχέση με την κοινωνία και την 

κοινωνική πρόνοια, καθώς και την στήριξη διαφόρων ατόμων και ομάδων που κυνδυνεύουν 

από τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

«Τα τελευταία χρόνια η συμβουλευτική έχει εξαπλωθεί πέρα από τον χώρο του επαγγέλματος 

και της εργασίας για να έλθει και να αγκαλιάσει ένα μεγάλο φάσμα των κοινωνικών αναγκών.» 

(Clutterbuck, 2001, p2)  

Η στήριξη που προσφέρεται μέσα από τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα είναι σχεδιασμένα 

έτσι για να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους τους συμμετέχοντες (τους συμβούλους και 

τους αποδέκτες αυτών),  και συμπεριλαμβάνει και την στήριξη ατόμων οι οποίοι κυνδυνεύουν 

από τον κοινωνικό αποκλεισμό, νέοι οι οποίοι κυδυνεύουν από δυσφορία, για τα άτομα τα 

οποία χρήζουν ψυχική στήριξη και για τους άνεργους.  

Αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να στηρίξουν τους αποδέκτες της 

συμβουλευτική στήριξης και να ξεπεράσουν τα φράγματα της δια βίου εκπαιδευτικής τους 

πορείας.  Η εκπαίδευση θα προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες ευκαιρίες ανάπτυξης 

κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης των ευπαθών ομάδων νέων και ενηλίκων, μέσα από ένα 

συστημικό πλαίσιο. 

Σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο ASDAN προτείνει τα ακόλουθα ως κατάλληλα 

μέσα για να επικεντρωθείται στις αξίες και πεποιθήσεις: 

 Χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ευελιξία και την 

σπουδαιότητα στο να μπορείτε να θέτετε όρια στην εκπαιδευτική και συμβουλευτική 

σχέση. 

 Ξεκινήστε τις δύο διαδικασίες της αυτοαντίληψης και της ανάδρασης, για να 

αποκτήσετε μιά αποτελεσματική σχέση η οποία θα είναι αμοιβαία επωφελής.   

 Να μπορέσετε να στηρίξετε τους εκπαιδευόμενους ώστε να κατανοήσουν τα 

αποτελέσματα όλων των πτυχών για τις Αξίες και Πεποιθήσεις και πως εκδηλώνονται 

στην συμπεριφορά τους και πως αυτά τους δίνουν την αίσθηση περί ταυτότητας. 

 Να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ένα φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να 

διασφαλίσετε ότι όλα κατανοήθηκαν και ότι υπήρξε η σωστή ανταπόκριση.  
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 Αναπτύξτε και επιδείξτε ικανότητες για την καλλιέργια της εκπαιδευτικής και 

συναισθηματικής ανάπτυξης. 

 Ικανότητα κατάρτισης επαγγελματικού προσανατολισμού με την χρήση εννοιών όπως 

διαπολιτισμικότητα, διαθρησκευτικότητα και πολίτης του κόσμου. 

 Να μπορέσετε να διακρίνεται τις αρχές και τις προκαταλήψεις στις οποίες βασίζεται οι 

κρίση τους. 

 Να μπορέσετε να ισορροπήσετε μεταξύ των συλλογικών και ανταγωνιστικών 

επιρροών για να μπορέσετε να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με άλλους 

επαγγελματίες και με εθελοντικό προσωπικό. 

 

Βασικά για δασκάλους και εκπαιδευτές και μερικά καίρια σημεία 

Ο οργανισμός ASDAN θα πρότεινε το κάτωθι περιεχόμενο και δραστηριότητες σχετικά με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Αξίες και Πεποιθήσεις για χρήση από τους δασκάλους και 

εκπαιδευτές:  

 Ένα ευρή φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μορφές εκπαίδευσης. 
  

 Παρεμβάσεις μέσω συμβουλευτικής στήριξης και καθοδήγησης. 
 

 Στρατιγικές για την ανάπτυξη και διατήρηση της αυτοαντίληψης μέσω 
αναστοχαστικών πρακτικών, μαζί με τον σχεδιασμό και έλεγχο αυτών των πρακτικών. 
 

 Ανάπτυξη πολλαπλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων απασχόλησης, αντίληψης και 
ανταπόκρισης. 
 

 Στρατηγικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης των εκπαιδευόμενων. 

 Να παραδίδονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από ένα αναστοχαστικό και  

μη καταπιεστικό πλαίσιο.  

 Να υπάρχει γνώση περί ευθύνης όσον αφορά την εχεμύθεια και την προστασία.   

 Στρατηγικές για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την προετοιμασία 

διαπολιτισμικών πρωτοβουλιών. 

 Να καλλιεργήσετε την συνεργασία μέσω δικτύων στήριξης από μεμονομένα άτομα και 

οργανισμούς που προέρχονται από διάφορα θρησκευτικά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. 
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Προτάσεις  

 Δημιουργήστε ένα ασφαλή εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 Απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 Εκτίμηση για την πολυμορφία μεταξύ εκπαιδευόμενων της ομάδας. 

 Προτεραιότητα στην χρήση εκπαιδευμένου προσωπικού για την συμβουλευτική 

στήριξη και καθοδήγηση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πνευματικότητα

Θρησκευτικότητα

Διαπολιτισμική 
αλληλεπίδραση

Διαπολιτισμική 
Γνώση

Ο Εαυτός
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Σκοποί και Στόχοι  

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθεί ο ρόλος της θρησκείας / πολιτισμού σε σχέση με την 

προσωπική ταυτότητα.  Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν πως ή ταυτότητα και ο εαυτός 

μπορούν να έχουν επίδραση στις πράξεις και στην συμπεριφορά.  Ο σκοπός είναι να 

καταλάβουν οι εκπαιδευόμενοι την ταυτότητα τους, να κατανοήσουν καλύτερα την πορεία 

τους, που βρίσκονται και που θα ήθελαν να πάνε, να ανακαλύψουν ομοιότητες και να 

μεταμορφώσουν τις διαφορές σε πλεονέκτηματα. 

 

 Η Εκπαίδευση στο επίπεδο γνώσεων 

• Αναρωτηθείτε για τις γενικές πτυχές της ταυτότητας και αντιληφθήτε ότι αυτά έχουν 

σχέση με την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση.  

• Διαχωρίστε τις πολιτισμικά επηρεασμένες αρχές σας με αυτές των άλλων πολιτισμών.  

• Απαρυθμίστε τα επίπεδα αυτοπεποίθησης (τι τους κάνει να αισθάνονται αυτοπεποίθηση)  

 

Εισαγωγή  
 

Στους ακαδημαϊκούς κλάδους, όπως κοινωνιολογία, ψυχολογία, εκπαίδευση και ψυχιατρική 

επιδεικνύεται όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον συσχετισμό μεταξύ της 

θρησκευτικότητας, της πνευματικότητας και αυτό της προσωπικής ταυτότητας (Ellison & 

Levin, 1998).  Θεωρητικοί όπως ο Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ (1969), Έριχ Φρομ (1941), Γκόρντον 

Άλπορτ (1967), Αβραάμ Μάσλοου (1964) και Βίκτορ Φρανκλ (1964) έχουν διατυπώσει ότι η 

θρησκευτικότητα ή πνευματικότητα πρέπει να συνυπολογιστούν ώστε να υπάρχει μια 

ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τον άνθρωπο (Hill et al., 2000).  Ο Βίκτορ Φράνκλ (1964) 

συνέδεσε την πνευματικότητα με την ανάγκη του ανθρώπου να βρεί το νόημα της ζωής.  

Συμπέρανε ότι είναι έμφυτη η ανάγκη του ανθρώπου να βρεί το νόημα της ζωής και υπονόησε 

ότι η ζωή χωρίς νόημα είναι ένα βασικό υπαρξιακό θέμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 

διάφορες παθολογίες (Hussain, 2011).  Ο Καρλ Γιούνγκ επέδειξε το ενδιαφέρον του για τις 

πνευματικές πτυχές του ανθρώπου και αυτά της προσωπικής του ταυτότητας.  Όντως 

πίστευε, ότι ένα σημαντικό καθήκον στην ψυχολογία είναι να μπορέσεις να αντιληφθείς και 

να παρατηρήσεις τις θρησκευτικές και πνευματικές εμπειρίες (Γιούνγκ 1968).  Επίσης πίστευε 

ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν ενδιάφερον για την αυτοαντίληψη και την προσωπική 

τους ανάπτυξη επιδεικνύουν επίσης ενδιαφέρον για την πνευματικότητα  τους (Γιούνγκ 1969). 
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Έχει γίνει σημαντική πρόοδος τις τελευταίες δεκαετίες στην μελέτη περί ανάπτυξης της 

ταυτότητας (Leak, 2008).  Η  θεωρία της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής ενός ανθρώπου, του Έρικ Έρικσον (1963 / 1968), δίνει έμφαση στις διαδικασίες 

διαμόρφωσης της προσωπικότητας—για παράδειγμα στην αμειβόμενη εργασία, στην σχέση, 

στον τομέα ρόλου φύλου, κατά την διάρκεια εφηβείας και τα πρώτα χρόνια ενηλικίωσης, και 

το ενδιαφέρον του ανθρώπου για πνευματικότητα και θρησκεία (Erikson, Erikson, & Kivnick, 

1986).  Επίπροσθέτως αντιπαραθέτει την πίστη με την αμφισβήτηση και εξηγεί ότι τα υγιή 

ενήλικα άτομα τρέφουν τις πνευματικές τους τάσεις, για να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να 

γνωρίσουν και να καταλάβουν τον εαυτό τους (Έρικσον, 1962).  Το σκεπτικό του Έρικσον 

(Έρικσον, 1963) μας λέει ότι η οριμότητα της προσωπικότητας συνδέεται με την πνευματική 

οριμότητα, επειδή και τα δύο εστιάζουν πάνω στην ελπίδα – την εμπιστοσύνη – την πίστη, την 

υπέρβαση του εαυτού, και με την παραγωγική ενασχόληση του ατόμου με τον κόσμο 

(Emmons, 1999).  Η Carol Hren Hoare (2002) μας αναφέρει ότι η ανάπτυξη «πάντα κινείται προς 

άλλους ανθρώπους και προς τον Απώτερο Άλλο». (σελ. 85)  

Ο James Marcia (1966) πρότεινε ότι η πνευματικότητα, η θρησκευτική τοποθέτηση και η 

σχετική δεύσμευση ως διαδραστικές διαδικασίες όλων των τομέων της διαμόρφωσης της 

ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκευτικής ταυτότητας, αποτελούν μέρος της 

ανάπτυξης της ταυτότητας. 

 

Η θεωρία του Έρικσον (1963 / 1968) διατυπώνει ότι η έννοια της ταυτότητας σφυρηλατήτε 

μέσω της αλληλεπίδρασης των ατομικών χαρακτηριστικών και των εμπειριών με 

συγκεκριμμένα ιστορικό-κοινωνικά σκηνικά, προσδοκίες και ευκαιρίες, που λειτουργούν για 

να παρέχουν  «ταυτόχρονα μια διαρκή ομοιότητα μέσα από τον ίδιο τον εαυτό (αυτο-

ομοιότητα) και τον διαρκή καταμερισμό κάποιων απαραίτητων χαρακτηριστικών προς τους 

άλλους»  (Έρικσον, 1980, σελ. 109). 

Συνεπώς, η πνευματική ταυτότητα ερμηνεύεται ώς μιά επίμονη αίσθηση του εαυτού, ο οποίος 

θέτει απόλυτα  ερωτήματα για την φύση, το σκοπό και την σημασία της ζωής του, οδηγώντας 

σε συμπεριφορές οι οποίες είναι σύμφωνες με τις θεμελιώδες αξίες του κάθε ατόμου.  Η 

Πνευματική ταυτότητα αναδύεται ως συμβολικό θρησκευτικό και πνευματικό περιεχόμενο το 

οποίο είναι διαθέσιμο από το κάθε άτομο σύμφωνα με το πλαίσιο της δικής του ζωής (Leak, 

2008). Η αίσθηση της πνευματικής ταυτότητας έχει να κάνει με πτυχές του ρόλου του άτομου 

και την γενική αίσθηση του εγώ της ταυτότητας του (Cote & Levine, 2002). 
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Αντλώντας από την όλο αυξανόμενη πολιτισμική πολυμορφία και την πολυθρησκευτικότητα 

στην σημερινή κοινωνία, η εξάπλωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο διαθρησκειακός 

διάλογος και η προσωπική ταυτότητα αποτελούν ένα ζωτικό σημείο της εκπαίδευσης και της 

κοινωνίας.  Ριζικές και νέες πρακτικές θα πρέπει να προκύψουν ενώ η υπάρχουσα  διαθέσιμη 

ακαδημαϊκή ύλη θα αναγκαστεί να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με την εξέλιξη των 

πραγμάτων.  

 

Μεθοδολογία  

 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συχνά λαμβάνει χώρα εντός της θρησκευτικής εκπαίδευσης 

(Leak, 2008).  Δύο διαστάσεις σχηματίζονται από την διαθρησκειακή εκπαίδευση, μάθηση από 

την θρησκεία και μάθηση για την θρησκεία.  Και οι δύο διαστάσεις χρειάζονται για την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και των διαθρησκειακό διάλογο.  Μαθαίνοντας για την θρησκεία, 

δηλαδή προσκομίζοντας πληροφορίες και έχοντας μιά ολοκληρωμένη εικόνα για τις διάφορες 

θρησκείες και κουλτούρες βοηθά στην αποφυγή στερεοτύπων.  Μαθαίνοντας από την 

θρησκεία είναι μιά προσέγγιση η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου 

ώστε να μπορέσει να αναρωτηθεί και να ανταποκριθεί στις δικές του και των άλλων εμπειρίες 

και θρησκευτικές συνήθειες   (Keast, 2006). 

 

Η μάθηση για την θρησκεία μπορεί να επιτευχθεί με μη-τυπικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες 

καθώς και με την προσωπική μελέτη.  Η μάθηση από την θρησκεία μπορεί να προσεγγιστεί με 

μη-τυπικές μεθοδολογίες για να μπορέσει να αξιολογηθεί η σχέση του ατόμου με την θρησκεία, 

να εμπλουτιστούν και να προκύψουν διαπολιτισμικές ικανότητες, και να αποκτηθεί γνώση και 

κατανόηση για την θρησκεία και τον πολιτισμό (Keast, 2006). 

 

Ερώτηματα που προκύπτουν για την θρησκεία μπορεί να είναι ως εξής:  «Τι μαθαίνει ο καθένας 

για τον εαυτό του από την θρησκεία;», «Τι μαθαίνει ο καθένας για το υπόβαθρο του, την 

οικόγενεια του, και γενικώτερα για την κοινωνία και τον πολιτισμό;»  Και οι δύο διαστάσεις 

παίζουν ρόλο στο διαπολιτισμικό διάλογο ως μέρος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  Μπορεί 

να υπάρξει πραγμάτική μάθηση από την θρησκεία για τον εαυτό και την κοινωνία, δηλαδή για 

την προσωπική ταυτότητα,  όμως μαθαίνοντας για θρησκείες δεν οδηγεί  απαραίτητα στην 

εκπαίδευση της προσωπικής ταυτότητας. 
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1) Μεθοδολογίες αποστασιοποίησης: Η μάθηση από θρησκεία και η ενδοσκόπηση του 

εαυτού είναι μιά ευαίσθητη πτυχή.  Για τους περισσότερους ενήλικες και παιδιά, η 

θρησκεία και η πνευματικότητα είναι κάτι το πολύ προσωπικό.  Υπάρχουν ζητήματα 

και διαφορές εντός και αναμεταξύ θρησκευτικών κοινωνιών.  Γι’ αυτό το λόγο, 

προτείνονται οι μεθοδολογίες και τεχνικές αποστασιοποίησης, οι οποίες είναι έμμεσες 

και επιτρέπουν την μάθηση να γίνει με ασφαλή τρόπο.  Παραδείγματα τεχνικών 

αποστασιοποίησης είναι:   

 Να παρέχετε λεπτόμέρειες για τις διάφορες θρησκείες ή τις πνευματικές 

διδασκαλίες, τις πεποιθήσεις, συνήθειες από γνωστούς φιλοσόφους, 

θρησκευτικούς ηγέτες, κλπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, 

βίντεο, τα φόρουμ, ώς πληροφοριακές πηγές και να δώσετε το έναυσμα για 

περαιτέρω μελέτη για τον θρησκευτικό / πνευματικό εαυτό και τις σχετικές 

συνήθειες αυτών.   

 Φανταστικοί χαρακτήρες που έχουν παρόμοια στοιχεία οπώς η ομάδα στόχου 

(νέοι άνθρωποι, μετανάστες, κλπ.). Τα βίντεο ή ιστορίες των φανταστικών 

χαρακτήρων μπορούν να χρησιμεύσουν και να αποτελέσουν βάση για την 

αναγνώριση και την ενδοσκόπηση, και είναι ασφαλή παραδείγματα.    

 

2) Μεθοδολογίες προσομοίωσης: Η προσομοίωση βοηθά στο να σχηματιστεί μιά 

πραγματική κατάσταση η οποία στην ουσία είναι αποκομμένη από το ίδιο το άτομο, 

παρόλα αυτά, το άτομο θα μπορεί να ταυτιστεί με αυτήν και θα μπορέσει μέσα από 

αυτή την προσομοίωση να κατανοήσει πως οι θρησκευτική / πνευματικές ταυτότητες 

επηρεάζουν την προσωπική ταυτότητα. 

 

 Τα περιστατικά που αντιπροσωπεύουν θρησκευτικές διαφορές, συγκρούσεις 

διαφόρων αξιών / ηθικών αξιών και ηθικά διλήμματα που πηγάζουν από 

διάφορα θρησκευτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

 Καταστάσεις προσομοίωσης που συνηστούν ερωτήματα  τα οποία περιέχουν 

διάφορες γνώμες, ποικιλιομορφία και τον διάλογο.  

 

3) Δραστηριότητες ατομικής ενδοσκόπησης οι οποίες βοηθούν στο να αναρωτηθούν για 

την επιρροή που ασκεί η πολιτισμική προέλευση, οι θρησκευτικές συνήθειες και  οι 

πνευματικές / θρησκευτικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές. 
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Η Ερμηνευτική Φαινομενολογική Προσέγγιση μοιάζει να είναι η πιό κατάλληλη προσέγγιση 

διότι ενσωματώνει την θρησκειακή πολυμορφία και την ενδοσκόπηση σε μια εκπαίδευση 

απευθυνόμενη στην διαπολιτισμικότητα. Οι φαινομενολογίες που πηγάζουν από τις εμπειρίες 

των εκπαιδευόμενων είναι στο επίκεντρο του  ενδιαφέροντος, διότι δίνεται έμφαση στην 

υποκείμενη φύση της εμπειρίας τους. (Smith & Osborn, 2003; Moustakas, 1994) Με λίγα λόγια, 

η φαινομενολογική προσέγγιση για την εκμάθηση της θρησκευτικής και πνευματικής 

πολυμορφίας επικεντρώνεται σε γνώση η οποία μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο 

διαισθητικά και όχι αντικειμενικά.  Η γνώση μέσω της ενδοσκόπησης αυξάνεται, καθώς και η 

ενσυναίσθηση σε σχέση με τις διάφορες θρησκευτικές πεποιθήσεις.  Η ερμηνευτική μέθοδος 

μέσω της φαινεμενολογικής προσέγγισης αναγνωρίζει την πολυμορφία αναμεταξύ των 

εμπειριών και από αυτό οικοδομήται ένα νόημα για το κάθε άτομο. Γι’ αυτό οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει να διερωτηθούν και να ενβαθύνουν την σκέψη τους ώστε να μπορέσουν να 

καταλάβουν τις διάφορες θρησκειακές και πολιτισμικές προτιμήσεις και να αναγνωρίσουν ότι 

η προσωπική ταυτότητα του κάθε ατόμου είναι μοναδική και διαφορετική.  Αυτή η 

ερμηνευτική φαινομενολογική προσέγγιση επιτρέπει την ενδοσκόπηση και την 

αυτοαξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Τα δύο βασικά στοιχεία αυτής της 

προσέγγισης είναι: 

 

 Οι εκπαιδευόμενοι αναξιολογούν αυτά τα οποία οι ίδιοι αντιλαμβάνοντε για τον κόσμο.  

 Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν επικοδομητική κριτική και χειρίζονται με ευαισθησία τα 

θέματα που παρουσιάζονται.  

 Αποστασιοποίηση του εκπαιδευόμενου από τα αντικειμενικά θρησκευτικά / 

πνευματικά δεδομένα και εστίασμα στην υποκειμενική εμπειρία που θα επιτρέψει την 

σχετική ενδοσκόπηση.  

 

Βασικά για δασκάλους και εκπαιδευτές και μερικά καίρια σημεία 

 Δεν είναι απαραίτητα να προέρχεστε από διάφορα διαθρησκειακά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, άλλα πρέπει να έχετε γνώσεις άλλων πολιτισμών και να γνωρίζετε 

μερικά βασικά στοιχεία για τις άλλες θρησκείες.  Για να μπορέσετε να καταλάβετε ένα 

ξένο πολιτισμό, θα πρέπει εσείς ο ίδιος να γνωρίζετε καλά τον δικό σας.  Αυτό συνήθως 

αποκτίεται  όταν εργάζεστε σε μιά χώρα ή είσαστε επισκέπτης αυτής της χώρας για 

επαγγελματικούς λόγους. 
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 Τα στερεότυπα, οι δεδομένες αντιλήψεις που έχουμε για των άλλων ανθρώπων τις 

συνήθειες και την συμπεριφορά τους, μπορούν στην συνέχεια να επηρεάσουν την δική 

μας συμπεριφορά  και τις προσδοκίες μας καθώς συναναστρεφόμαστε με άλλους 

πολιτισμούς. 

Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιούνται στερεότυπα είναι για να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε ένα πολιτισμό τον οποίο δεν γνωρίζουμε και μας δίνετε η 

ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να τον προβλέψουμε, άρα γνωρίζουμε, και με αυτό τον 

τρόπο να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε διαπολιτισμική και 

διαθρησκειακή κατάσταση. Τα στερεότυπα είτε μοιράζονται μεταξύ κοινωνίων, είτε 

σιγα-σιγά διαμορφώνονται μέσω των διαπολιτισμικών μας συναναστροφών, θα 

πρέπει να διερωτηθούμε έαν τελικά αυτά είναι υπό αμφισβήτηση.  Με αυτόν τον τρόπο 

σίγουρα θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κριτική των συνανθρωπών μας με βάση 

τις λανθασμένες εικασίες μας, που τελικά οδηγούν σε ανάρμοστες διαπολιτισμικές 

συμπεριφορές και επεισόδια. 

 Θα είναι πιό εύκολα για εσάς ώς εκπαιδεύτης / σύμβουλος να προσαρμοστείτε με τους 

διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους. Εάν θα διδάσκετε π.χ. σε τηλεφωνικά κέντρα, θα 

χρειαστείτε ανάλογη εμπειρία.  Εάν θα εκπαιδεύετε διευθυντές για να κατευθύνουν 

πολυπολιτισμικές και διαπολιτιστικές ομάδες, θα πρέπει να το έχετε κάνει οι ίδιοι.  Η 

γνώση για το πως λειτουργεί μιά επιχείριση, τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει, καθώς 

και τα άτομα τα οποία απασχολούνται, όλα βοηθούν στον σχεδιασμό και στην 

απόδοση των μαθημάτων.  Η εργασιακή εμπειρία είναι σημαντική για τον νεο-

εισερχόμενο στην πολιτισμική εκπαίδευση διότι αναδυκνύεται ο ίδιος στα μάτια των 

άλλον.   

 Πολλοί άνρθωποι ασχολούνται με την πολιτισμική / διαθρησκειακή εκπαίδευση αφού 

έχουν λάβει κάποια εμπειρία στο εξωτερικό, είτε μέσω εργασίας, ή με τον εθελοντισμό 

ή μέσω ταξιδίων.  Αφιερώνοντας χρόνο και εργασία σε άλλη χώρα ανοίγει τα μάτια, 

δίνετε η ευκαιρία να ζήσεις τους ανθρώπους σε διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον με 

διαφορετικούς τρόπους εργασιάς.  Σε κάνει να αναρωτιέσε για τον δικό σου πολιτισμό 

και τις αξίες καθώς αντικρίζεις ένα διαφορετικό πολιτισμό, και καθώς συγκρίνετετε 

αυτά μπορεί συνάμα  να νοιώθετε ολίγον τι νοσταλγία για την πατρίδα σας. 

 Μπορείτε να έχετε την καλύτερη και σε βάθος γνώση για τον πολιτισμό, ή την χώρα, η 

την θρησκεία, καθώς και τα καλύτερα σλαίντ και τον καλύτερο προγραμματισμό, άλλα 

μπορείτε να αποτύχετε, έαν δεν καταφέρετε να εκπαιδεύσετε ανθρώπους.  Όταν 

είσαστε εκπαιδευτής ανοίγονται πόρτες για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να 
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συμμετάσχουν, να κατανοήσουν, να αφομοιώσουν και να ανταποκριθούν σε νέους 

τρόπους σκέψης, ύπαρξης και πράξεων.  Οι διαπολιτισμική εκπαίδευση με τα 

διαθρησκειακά στοιχεία δεν διαφέρει. 

 «Κοινωνικές ικανότητες για την καλή επαφή με το ξεκίνημα της ημέρας. Ικανότητες 

παρουσίασης για να τους απασχολείται και να τους κρατάτε σε ενδιαφέρον.  

Ικανότητες στην τάξη για τον χειρισμό τεχνολογικών μέσων και την διεκπεραίωση  των 

δραστηριοτήτων. Καλός χειρισμός του χρόνου – ο εκπαιδευτής να μην κωλυσιεργεί και 

αναγκάζονται να πηγαίνουν αργά για διάλειμα.»  Συμβουλές από τον εκπαιδευτή και 

ειδικό Κύριο Μάθιου Χίλ που θα σας βοηθήσουν στην εκπαιδευτική σας εργασία! 

 Χρειάζονται πολύ καλές ικανότητες γραφής, διότι ως εκπαιδευτές θα πρέπει να 

συντάσετε προτάσεις, ερωτηματολόγια, φωτοτυπημένο υλικό το οποίο θα το 

μοιράζεται, αναφορές, κλπ.  Η ικανότητα σας να διατυπώνετε στο λόγο σας με 

ευκρίνεια και σαφήνεια και να τον χειρίζεσται επικοδομητικά και με μιά αίσθηση 

σκοπού το οποίο είναι πολύ σημαντικό.  

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο εθνικούς πολιτισμούς.  Μπορεί να 

αφορά ομάδες ανθρώπων προερχόμενοι από τον επιχειρησιακό χώρο, τον 

περιφερειακό, των επαγγελματικό, τον εκπαιδευτικό, κλπ.  Όταν κάποιος είναι 

εκπαιδευτής πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να έχει φαντασία.   Για να 

μπορέσουν να αξιολογήσουν την κατάσταση του πελάτη, να σχεδιάσουν, και για να 

έχει την καλύτερη απόδοση το πρόγραμμα, χρειάζεται ευελιξία και δημιουργικότητα 

στην προσέγγιση του.  Αυτό δίνει μιά αίσθηση επιβράβευσης.  Μπορούμε να πούμε ότι 

η εργασία την οποία κάνουμε είναι τόσο σημαντική όσο ποτέ άλλοτε, διότι βιώνουμε 

μιά παγκόσμια κατάσταση διαχωρισμού που όλο και αυξάνεται.  

 Όμως για να υπάρχει επιτυχία, χρειάζεστε οπωσδήποτε να καλλιεργήσετε υψηλού 

επιπέδου ικανότητες, γνώση και εμπειρία, διότι θα υπάρξούν ορισμένες απαιτήσεις 

από τους περισσότερους υποψήφιους εργοδότες ή πελάτες, πέρα από τα ατομικά 

προσόντα.  

 Εδώ θα βρείτε χρήσιμες βασικές δεξιότητες και ικανότητες που χρείαζεται ένας 

διαπολιτισμικός εκπαιδευτής από τον εκπαιδευτή και ειδικό Κύριο Randy Glasbergen 

(2002): 

  

1. Εκτεταμένη και ικανοποιητική διαπολιτισμική εμπειρία.  Αυτό μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει εργασία και διαμονή στο εξωτερικό όπου πρέπει να αναλάβεις 

ρόλους διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης.  Οι εκπαιδευτές πρέπει να μπορέσουν να 
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επιδείξουν ότι έχουν την ικανότητα να μάθουν από τις εμπειρίες τους, και να 

εφαρμόσουν αυτή την γνώση σε διαπολιτισμικές καταστάσεις. 

2. Επαγγελματική και οργανωτική εμπειρία και γνώση:  για να μπορείτε να 

καταλάβετε τις ανάγκές των ανθρώπων με τους οποίους εργάζεστε ή εκπαιδεύετε, 

τι τους δίνει κίνητρο, πως μετράτε την απόδοση τους, και κατά πόσο μπορείτε να 

ανταποκριθείτε στα θέματα που αντιμετωπίζουν, όπως με την δημιουργία 

διαπολιτισμικής ομάδας, την επικοινωνία με εικονικές ομάδες, ή την επίλυση 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων.  

3. Αξίζει να επενδύσετε και να αναπτύξετε ικανότητες εκπαίδευσης, συντονισμού, 

παρουσίασης και συμβουλευτικής . 

4. Η διαπολιτισμική γνώση θεωριών, μοντέλων και πλαισίων, δηλαδή η 

Διαπολιτισμική Νοημοσύνη (Cultural Intelligence -CQ) και πως να την εφαρμόσετε:  

να παρακολουθήσετε μια εκπαίδευση εκπαιδευτών, διαβάστε έργα ειδικών πάνω 

στο θέμα (το πολιτισμικό μοντέλο παγόβουνο του Hall και οι πολιτισμικές 

διαστάσεις του Hofstede είναι σαφώς γνωστές, αλλά πιό σύγχρονες και χρήσιμες 

πήγες θα βρείτε από τους Milton Bennett και Helen Spencer-Oatey.   

5. Μπορείτε να χρησιμποιήσετε τα δικά σας ενδιαφέροντα και προσόντα για να 

δημιουργήσετε το δικό σας μοντέλο. Αυτό θα μπορούσε να είναι η ειδίκευση σε 

συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, ή σε συγκεκριμμένες χώρες, ή σε ένα ειδικό 

επαγγελματικό χώρο, στο χώρο της βιομηχανίας ή κάποια κοινότητα ή περιοχή 

στην οποία ειδικεύεστε, δηλαδή στον τομέα της νομικής, στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, στην διαφήμιση ή στον αθλητισμό. 

6. Ικανότητες επικοινωνίας με ανθρώπους:  Διάφοροι εργοδότες και πελάτες θα 

αναζητούν διάφορες ικανότητες και εμπειρογνωσία, αλλά θα ψάχνουν 

ταυτοχρόνα και για κάποιον που είναι συμπαθητικός και ευχάριστος στην 

συνεργασία, και κάποιον που να τον διεκρίνει ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία.  

 

 

 

Προτάσεις   

 Διαβάστε Βιβλία – υπάρχουν εκατοντάδες βιβλία για την διαπολιτισμικότητα καθώς και 

μερικά για την διαθρησκειακή επικοινωνία.  Βρείτε την σχετική βιβλιογραφία, 

ερευνήστε για τα σπουδαία ακαδημαϊκά πρόσωπα και διαβάστε για τις θεωρίες τους, 
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εμβαθύνετε περισσότερο σε θέματα του πολιτισμού σας και της χώρας που σας 

ενδιαφέρει και δείτε τι έχει γραφτεί μέχρι σήμερα.  

 Βρείτε την τοπική οργάνωση σχετικά με την Διαπολιτισμική / Διαθρησκειακή Εκπαίδευση, 

Κατάρτιση και Έρευνα και γραφτείτε.  Μάθετε εάν υπάρχουν προσεχώς εκδηλώσεις στις 

οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε. Αυτός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να έχετε ένα 

προβάδισμα στον τομέα αυτό, διότι θα γνωρίσετε όχι μόνο εκπαιδευτές, αλλά 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς και πολλούς άλλους με το ίδιο 

ενδιαφέρον. 

 Ταξιδέψτε ή εργαστείτε στο εξωτερικό – εάν έχετε σκεφτεί να αφιερώσετε χρόνο στο 

εξωτερικό, τότε ας εκπληρωθεί.  Εάν έχετε συγκεκριμμένη χώρα στην οποία θα θέλατε 

να λάβετε εκπαίδευση, τότε αφιερώστε λίγο χρόνο εκεί μαθαίνοντας περισσότερο γι’ 

αυτό, βλέποντας περισσότερες πόλεις, γνωρίζοντας περισσότερους ανθρώπους, 

αναζητήστε αυτά και εάν είναι δυνατόν να βρείτε και εργασία.  

 Αναλάβετε Μαθήματα – εάν νοιώθετε έτοιμος να γίνετε εκπαιδευτής τώρα υπάρχουν 

μαθήματα εκπαίδευσης του εκπαιδευτή για αυτούς που στοχεύουν στην 

διαπολιτισμική εκπαίδευση με διαθρησκειακά στοιχεία. Αυτή η πιστοποίηση θα σας 

κάνει ένα πιό αξιόπιστο εκπαιδευτή. 

 Πάρτε Εμπειρίες – πάρτε οποιεσδήποτε εμπειρίες μπορείτε και από οπουδήποτε.  Εάν 

αυτό σημαίνει να πάτε σε νέα εταιρεία, ή να παρακολουθήτε από δίπλα την εκπαίδευση 

του διαπολιτισμικού εκπαιδευτή ή να γίνεται ένας βοηθός διοίκησης για μια 

εκπαιδευτική εταιρεία, τότε να το κάνετε. 

 Και βεβαιώς να συμπεριλάβετε μεθοδολογίες και εργαλία του B.LIVING στις καθημερινές 

συμβουλευτικές σας εργασίες, δοκιμάστε αυτές και εφαρμόστε τες, μάλιστα προχωρήστε 

το ένα βήμα παραπάνω, διαμορφώνοντας το ή προεκτέινοντας το σε άλλο επίπεδο. 
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Σκοποί και Στόχοι  

Σε αυτή την ενότητα θα σηζητηθούν οι επιρροές των κοινοτήτων πάνω στο άτομο.  Η σχέση 

μεταξύ εκπαιδευόμενων και της κοινότητας θα αναλυθεί, εστιάζοντας στις πτυχές που 

χαρακτηρίζουν αυτές τις κοινότητες και τον ρόλο της διαπολιτισμικότητας σε σχέση με αυτή. 

Ο στόχος είναι να στηριχτούν οι εκπαιδευόμενοι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα 

τους και να αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα ξεπεράσουν οποιαδήποτε σχετικά 

εμπόδια. 

 

Η Εκπαίδευση στο επίπεδο γνώσεων 

• Αναγνωρίστε την σχέση μεταξύ του ατόμου και της κοινότητας και πως αυτά 

διαμορφώνουν χαρακτηριστικά, πεποιθήσεις, αξίες και την αυτοεκτίμηση. 

• Περιγράψτε του λόγους ή από που πηγάζουν οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις 

επακόλουθες άδικες επιπτώσεις πάνω στην κοινωνία. 

• Προσδιορίστε τις διάφορες αξίες και τα πολιτισμικά στοιχεία μιάς κοινότητας. 

 

Εισαγωγή  

Σε αυτή την ενότητα, το επίκεντρο της εκπαίδευσης είναι η σχέση του ατόμου με την 

κοινότητα.  Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μέρος μιάς κοινότητας, είτε είναι ενεργός, είτε όχι, ή 

συμμετέχει εθελοντικά ή λόγο της οικογενειακής η θρησκευτικής τους σύνδεσης.  Έχει 

ενδιαφέρον να εξετάσουμε την σχέση μεταξύ ατόμου και κοινότητας σε σχέση με την 

εκπαίδευση, αφού μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα δύο είναι αλληλοεξαρτόμενα.  Αυτό 

σημαίνει ότι και τα δύο από κοινού επηρεάζουν, διαμορφώνουν και αλλάζουν. 

 

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ατόμου και κοινότητας μπορούν να πηγάζουν μέσα από 

γνώμες, συμπεριφορές και αξίες.  Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δύσκολα 

αναγνωρίζονται, όπως προηγουμένος περιγράφτηκαν, διότι ορισμένα πρότυπα 

σχηματίζονται από την κοινότητα και το διαπολιτισμικό περιβάλλον.  Για αυτό το λόγο είναι 

σημαντικό να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να κάνουν την σχετική ενδοσκόπηση τους και 

να ανοίξουν τα μάτια τους για το πως οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα διαμαρφώνονται 

για να φτάνουμε στο σημείο να τα επικρύνουμε. 

 

Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί σε πρακτικές δραστηριότητες, όπου οι συμμετέχοντες θα 

λάβουν ενεργό ρόλο. Συμπεριλαμβάνει ομαδικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, 
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κλπ.  που στοχεύουν στην αντίληψη τους για αξίες και ορισμένα πρότυπα. Πρέπει να 

πειραματιστούν και να δώσουν προσοχή στην δική τους συμπεριφορά και πως η γνώση τους 

και οι συμπεριφορές διαμορφώνονται.  Απαιτεί ειλικρίνεια και ανοιχτό μυαλό για να μπορέσεις 

να συμμετάσχεις ενεργά ώστε η εκπαίδευση να έχει απόδοση για τον εκπαιδευόμενο σε αυτή 

την ενότητα. 

 

 

Μεθοδολογία   

Για να υπογραμμίστουν οι προαναφερόμενες προσεγγίσεις, επιλέχθηκε η θεωρία της 

«εμπειρικής εκπαίδευσης».  Παρόλα που δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, οι κύριες αρχές συμφωνούν με τις προσεγγίσεις αυτής της ενότητας, και 

θεωρούνται οφέλιμες για την διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

   

Ο David Kolb από τις αρχές του 1980 ανέπτυξε παραιτέρω τις έννοιες των Mezirow,  Freire και 

άλλων, που θεωρούσαν την εκπαίδευση ως κυκλική και το οποίο συνεπάγεται με την 

επεξεργασία πληροφοριών, που στην συνέχεια οδηγεί στην κριτική ενδοσκόπηση αυτής της 

εμπειρίας και ακολούθως βγαίνει σε πράξη, η οποία από μόνη της παγιώνεται σε εμπειρία προς 

ενδοσκόπηση (Rogers,  1996).   

Ο Kolb καλλιέργησε αυτή την έννοια της ενδοσκόπησης και την διαχώρισε σε διαφορετικές 

δραστηριότητες και σε επίπεδα: 

 

 Επίπεδο 1 – Παγιωμένη Εμπειρία (Αντίληψη) 

 Επίπεδο 2 – Αντανακλαστική Παρατήρηση (Αποσαφηνίζοντας την Εμπειρία) 

 Επίπεδο 3 – Αφηρημένη Εννοιολόγηση (Γενικευμένη θέωρηση, θεώρηση) 

 Επίπεδο 4 – Ενεργός Πειραματισμός (Εφαρμογή στο κόσμο μου) 

 

1. Στο πρώτο επίπεδο, με την Παγιωμένη Εμπειρία ο σχηματισμός μιάς νέας κατάστασης 

αντιμετωπίζεται.  Μπορούν επίσης να ερμηνευτεούν με νέο τρόπο οι υπάρχουσες  

2. Στο δεύτερο επίπεδο, αυτή η εμπειρία ερμηνεύεται ως Αντανακλαστική Παρατήρηση.  

Αυτό το επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είδικά εάν προκύψουν αντιφάσεις μεταξύ 

εμπειρίας και γνώσης.  

3. Στο τρίτο επίπεδο, η Αφηρημένη Εννοιολόγηση, περιγράφει την δημιουργία μιάς νέας 

ιδέας ή προσαρμογεί μιάς ήδη υπαρκτής έννοιας που χρήζει βελτίωσει ώστε να 

προσαρμοστεί στην νέα εμπεριά. 
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4. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος δοκιμάζει αυτή την νέα ιδέα στο περιβάλλον του μέσω του 

Ενεργού Πειραματισμού. 

Περιληπτικά, αυτά τα επίπεδα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη με τα κατάλληλα 

εργαλία.  Στο πρώτο επίπεδο, το άτομο ή η ομάδα πραγματοποιεί την άσκηση και δεν 

διερωτάται, αλλά την εκτελεί με πρόθεση. 

 

Με την ενδοσκόπηση όμως ο κάθενας αποτραβιέται από την συμμετοχή του στα καθήκοντα 

και επανεξετάζει τις αντιλήψεις και τις πράξεις του.  Οι ικανότητες παρατήρησεις των 

διαφορών βοηθάει στον να διακρίνονται ανεπαίσθητα γεγονότα και στην συνέχεια να 

επεξηγούνται με ευκρίνεια στους άλλους. 

  

Των ανθρώπων οι αξίες, συμπεριφορές και πεποιθήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με το οποίον 

εκφράζονται οι εμπειρίες και διακρίνονται ορισμένα γεγονότα.  Γι’ αυτό η χρήση κατάλληλων 

λέξεων είναι απαραίτητο για να διατυπωθούν και να συζητηθούν του καθενός οι απόψεις 

επαρκώς. 

 

Στο πλαίσιο της εννοιολόγησης, οι άνθρωποι ερμηνεύουν ορισμένα γεγονότα και σχέσεις 

μεταξύ ανθρώπων, πολιτισμών και αξιών. 

 

Τέλος, η ενδοσκόπηση και η νέα γνώση που αποκτήθηκε βοηθά τους ανρθώπους να κάνουν 

προβλέψεις για ορισμένα γεγονότα, την δική τους συμπεριφορά και των άλλων και πως πρέπει 

να δράσουν. 

 

Βασικά για δασκάλους και εκπαιδευτές και μερικά καίρια σημεία 

 Η εμπειρική γνώση μας υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν πιό αποτελεσματικά 

μέσα από τις δικές τους εμπειρίες. 

 Υπογραμμίζει τις πρακτικές πτυχές και εστιάζεται περισσότερο στην πράξη παρά στην 

γνώση. 

 Κάνει τις συμπεριφορές και τις στάσεις πιό εμφανή, και έτσι με αυτόν τον τρόπο 

μπορείς να εργαστείς και να προσεγγίσεις αυτά. 

 Η θεωρητική εξήγηση δεν επαρκή, αλλά πρέπει να αποκτήσης εμπειρία μέσω της 

δράσης για να μπορέσεις να βελτιώσεις την δική σου συμπεριφορά. 

 Η εκπαιδευτικές εμπειρίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. 
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 Μέσω της εμπειρικής εκπαίδευσης μπορούν να επιτευχθούν αλλαγές στην 

συμπεριφορά και στην στάση. 

 Οι ιδέες και οι επιλογές του κάθε ατόμου υπολογίζονται. 

 Η εμπειρία του καινούργιου ή η παρατήρηση του κάτι διαφορετικού είναι πιό 

σημαντικό από το πάγια αποτελέσματα. 

 Η ενδοσκόπηση οδηγεί στην αντίληψη, η οποία είναι απαραίτητη προυπόθεση για την 

διαπολιτισμική κατανόηση. 

 Η εμπειρική εκπαίδευση πρέπει να είναι ευχάριστη, ενθαρρυντική και αποδοτική.  

 

Προτάσεις   

Οι εμπειρικοί μέθοδοι για τον κάθε συμμετέχοντα μπορεί να φανούν χρήσιμοι πριν την 

εφαρμογή τους.  Απαιτήτε όμως οργάνωση και καθοδήγηση για να υπάρχει το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, άλλα και η ικανότητα να αντιμετωπίζεις το ανεπάντεχο.  Οι επαγγελματίες να 

χρησιμοποιούν τις ικανότητες ενδοσκόπησης και να συνειδητοποιούνε τις δικές τους απόψεις 

ώστε να μπορέσουν στην συνέχεια να εργαστούν με τα αποτελέσματα ερμηνειών και της 

ενδοσκόπησης των συμμετοχόντων.  Παρόλα που δεν απαιτείται αυστηρός 

προγραμματισμός, συνστάται να θέτετε στόχους και πλαίσιο.  Για την επιλογή των μεθόδων, 

προτείνουμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις ανάγκες των συμμετοχόντων και να επιλέξετε αυτές 

οι οποίες να μη είναι δυσβαστάχτες ή αυτές που ίσως τους κάνουν να νοιώθουν άβολα, διότι 

με τα θέματα θρησκείας και πολιτισμού μπορείτε να κεντρίσετε μιά ευαίσθητη χορδή τους. 

 

Πέρα από την επιλογή μεθόδου, θα είναι αποτελεσματικό όσο αφορά την εμπειρική 

εκπαίδευση, να αφιερώσετε και να οργανώσετε σχετικές συναντήσεις για τον απολογισμό και 

την ανατροφοδότηση. Τέλος, οι επαγγελματίες να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 

απρόβλεπτα αποτελέσματα ή αντιστάσεις, επειδή η εκπαίδευση γενικά είναι μιά προσωπική 

διεργασία που μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις ή σε διάφορες γνώμες, ειδικώτερα με τα 

πιό ευαίσθητα θέματα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4:  
Διαπολιτισμικότητα

Πολιτισμική 
γνώση 

Πολιτισμικές 
διαστάσεις

διαπολιτισμική 
συνεργασία

διαθρησκειακό 
εκπαιδευτικό 
περιβάλλον

κατάλληλη
αλληλεπίδραση
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Σκοποί και Στόχοι  

Σε αυτή την ενότητα, θα συζητηθούν οι πολιτισμικές ομοιότητες και οι διαφορές.  Οι εννοίες 

της «διαπολιτισμικότητας» θα αξιολογηθούν συνδέοντας τα με πραγματικά γεγονότα.  Ο 

στόχος είναι να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην εκτίμηση της πολυμορφίας, στην 

προώθηση της θετικής αξίας της πολιτισμικής πολυμορφίας που θα οδηγήσουν τους 

ανθρώπους στην παγκοσμιοποίηση και την επίτευξη μόνιμης ειρήνης. 

 

 Η Εκπαίδευση στο επίπεδο γνώσεων 

• Ερμηνεύσετε τον όρο «διαθρησκευτικότητα» και δώστε περαίτερω εξήγησεις για σχετικές 

έννοιες  

• Απαρυθμίστε πτυχές των διαθρησκειακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων  

• Αναγνωρίστε συνθήκες και κοινές αρχές και στόχους που είναι σημαντικές για ένα ευνοϊκό 

διαθρησκειακό περιβάλλον. 

 

Εισαγωγή 

Η διαπολιτισμικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα αλληλεπίδρασης με ανθρώπους 

από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο χρησιμοποιόντας καταλλήλως αυθεντική γλώσσα 

που να επιδυκνύει την γνώση και την κατανόηση για τους διάφορους πολιτισμούς.  Επίσης, 

είναι η ικανότητα να γνωρίσεις τον πολιτισμό ενός άλλου ανθρώπου και να έχεις ανοιχτό 

μυαλο, να έχεις ενδιαφέρον και περιέργια για τον άλλο άνθρωπο και τον πολιτισμό του. 

Ειδικότερα, η λέξη «πολιτισμός» μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα, πρακτικές και αντιλήψεις 

των ανθρώπων της ομάδας στόχου ή τον πολιτισμικό στόχο.  Από την άλλη, η 

«διαπολιτισμικότητα» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η αλληλεπίδραση των ανθρώπων από 

διάφορους πολιτισμούς και η ικανότητα του να κατανοεί έναν άλλο πολιτισμό, ώστε η γλώσσα 

να αρμόζει με το πλαίσιο και το κοινό. 

Με αυτή την έννοια, η ικανότητα σε θέματα διαπολιτισμικότητας εξαρτάται όχι μόνο από την 

διαπολιτισμική γνώση, αλλά από συμπεριφορές, πεποιθήσεις, αξίες και διαπροσωπικές 

ικανότητες.  Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να γνωρίζει την γλώσσα και να μην γνωρίζει πως 

να αλληλεπιδρά με ένα συγκεκριμμένο κοινό, και έτσι δεν θα μπορέσουν να τον καταλάβουν. 

Στο σύγχρονο κόσμο η διαπολιτισμικότητα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία καθώς πολύ 

άνθρωποι μεταναστεύουν από το ένα κράτος στο άλλο για να διαφύγουν από τις συγκρούσεις, 

τον εκδιωγμό, την φτώχια ή για την επανασύνδεση τους με την οικογένεια τους.  Η 
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διαπολιτισμικότητα είναι επίσης μιά χρήσιμη πηγή για την αντιμετώπιση προβληματικών 

καταστάσεων που έχει σχέση με στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις, που μπορούν να 

οδηγήσουν σε καταστάσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας.  Υπάρχουν διάφορα κοινωνικά και 

προσωπικά οφέλη εξαιτίας της διαπολιτισμιότητας: 

- Πρόωθηση της διαπολιτισμικής πολυμορφίας και της πολιτισμικής προσαρμογής. 

- Διευκολύνει την διαδικασία προσέγγισης μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

- Διευκολύνει την εκπαιδευτική, κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών.  

- Διευκολύνει την κατανοήση αναμέσα στις διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις. 

Λόγω όλων αυτών των παραγόντων, η διαπολιτισμικότητα είναι η πιό κατάλληλη δεξιότητα 

για τους εκπαιδευτές που εργάζονται σε διαθρησκειακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μιά βασική δεξιότητα που χρείαζεται για την σωστή ανάπτυξη 

των άλλων διαπολιτισμικών ικανοτήτων.  

 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες 

Όσον αφορά την πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση σχετικά με την διαπολιτισμικότητα 

υπάρχει αναγκαιότητα αναγνώρισης πολιτισμικών μειονοτήτων μέσα στα περιβάλλοντα 

διαθρησκειακής εκπαίδευσης. 

Σχολεία και εκπαιδευτήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι δάσκαλοι τους, 

εκπαιδευτές και σύμβουλοι που προσεγγίζουν την θρησκευτική πολυμορφία πρέπει να 

αναπτύξουν την διαπολιτισμικότητα, ώς κύρια δεξιότητα όταν αντιμετωπίζουν 

εκπαιδευόμενους από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, κυρίος μετανάστες που ανοίκουν στις 

πολιτισμικές μειονότητες.  Έτσι θα μπορέσουν οι επαγγελματίες να χειριστούν την 

θρησκευτική πολυμορφία με ένα θετικό και επικοινωνιακό τρόπο, μέσα στην τάξη και σε 

ανεπίσημους και άτυπους χώρους.  

Η διαπολιτισμικότητα θα μπορέσει να βοηθήσει σχολεία και εκπαιδευτές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης να κατανοήσουν την έννοια και την επιρροή της διαπολιτισμικής 

ταυτότητας, να συνηδειτοποιήσουν τις διαπολιτισμικές διαφορές και να έχουν μιά κριτική 

στάση για κάθε μορφή διάκρισης προς αυτές τις πολιτισμικές μειονότητες.  
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Το πολιτισμικό και θρησκειακό περιβάλλον των εκπαιδευόμενων μεταναστών διαφέρη από 

την τοπική πολιτισμική ταυτότητα και τα πρότυπα, κάνοντας τους ιδιαίτερα ευάλωτους και 

υπόκεινται  σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις: 

 Αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών δυσκολιών κοινωνικής και πολιτισμικής 

προσαρμογής, μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας. 

 Λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα και ελάχιστη δυνατότητα 

προσωπικής και κοινωνικής δικτύωσης. 

 Ανάγκη συγκεκριμμένων κινήτρων όχι απαραίτητα όμοιες με αυτές των μεγάλων 

ομάδων και σε σχέση με το πολιτισμικό και θρησκευτικό τους υπόβαθρο 

Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για την πολιτισμική μειονότητα, αλλά υπάρχουν κάποια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των ομάδων:  μιά κατάλληλη συλλογική ονομασία, μύθοι 

προέλευσης και πολιτισμικά χαρακτηριστικά όπως γλώσσα, θρησκεία, έθιμα και συνήθειες 

που διακρίνουν μιά ομάδα από την άλλη.  Εξάλλου, αυτό που διαμορφώνει μιά διαπολιτισμική 

ομάδα ως μειονότητα είναι η ποσοτική και μη-κυρίαρχη πολιτική θέση στην οποία βρίσκονται 

εντός μιάς πολιτίας με πολίτες. 

Οι πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών έχουν αυτού του είδους πλυθησμούς--από διάφορες 

εθνικότητες (όπως Αλβανοί στο Κόσοβο), τους διακρατικούς (όπως οι Ρομά) ή μετανάστες 

(όπως οι Άραβες του Μαγκρέμπ στην Ισπανία ή οι Τούρκοι στην Γερμανία).  

 

Η δεύτερη μεθοδολογική προσέγγιση για τους επαγγελματίες σχολίων, οι οποίοι εργάζονται 

σε περιβάλλοντα διαθρησκειακής εκπαιδεύσης, είναι η ανάγκη αναγνώρισης και αποφυγής 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων και διακρίσεων. 

Μιά ξεκάθαρη επεξήγηση αυτών των εννοιών μπορεί να δοθεί μέσω της κοινωνικής 

ψυχολογίας και η αρχή του “ABC"--Affect, Behaviour, Cognition, δηλαδή Επίδραση, 

Συμπεριφορά και Γνωστική.  
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Το συστατικό νόησης το οποίο μας κάνει να διακρίνουμε ότι κάποια μέλη ανοίκουν σε άλλους 

πολιτισμούς ή θρησκείες είναι το Στερεότυπο. Το στερεότυπο μπορεί να ερμηνευτεί ώς τις 

θετικές ή αρνητικές πεποιθήσεις μας ως προς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των 

κοινωνικών ή θρησκευτικών ομάδων ή πολιτισμών.  Για παράδειγμα, άνθρωποι μπορεί να 

νομίζουν ότι «οι Μουσουλμάνοι είναι βίαιοι», ή ότι «οι Γάλλοι είναι ρομαντικοί», ή ότι «οι 

ηλικιωμένοι είναι βαρετοί».  Αυτού του έιδους πεποιθήσεων συνήθως χρησιμοποιούνται και 

μας οδηγούν σε ανάλογες πράξες προς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προέρχονται από 

αυτά τα πολιτισμικά ή θρησκευτικά περιβάλλοντα. 

Επιπλέον, οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν την Προκατάληψη, η οποία είναι συστατικό 

Επίδρασης (Affect).  Η προκατάληψη μπορεί να θεωρηθεί ως μιά αδηκαιολόγητη αρνητική 

συμπεριφορά προς μιά ομάδα ή τα μέλη ενός πολιτισμού ή μιάς θρησκείας.  Η προκατάληψη 

παίρνει την μορφή αντιπάθειας, θυμού, φόβου, αηδίας, δυσφορίας, ακόμη και μίσους.  

Δηλαδή, τα είδη καταστάσεων Επίδρασης που μπορούν να αναπτυχθούν σε εξωτερικές 

συμπεριφορές.  Με αυτή την έννοια, στερεότυπα και προκαταλήψεις είναι προβληματικά διότι 

μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα είδος Συμπεριφοράς, την Διάκριση.  Η Διάκριση είναι 

αδικαιολόγητη αρνητική συμπεριφορά προς τα μέλη μιάς ομάδας, προς ένα πολιτισμό ή μιά 

θρησκεία, ανάλογα με το που ανοίκουν. 

Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα (η αρχή ABC για την διαπολιτισμικότητα. Πηγή: Social Psychology 

Principles. 2012), εστιάζει στην διαπολιτισμική προσέγγιση και μας δείχνει πως αυτά τα 3 

επίπεδα επηρεάζουν και ανατρέφουν το ένα με το άλλο. 
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Σχολεία και εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να 

εποφεληθούν τις δεξιότητες σχετικά με την διαπολιτισμικότητα για να μπορέσουν να 

διακρίνουν συμπεριφορές με στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις. Περαιτέρω, οι 

επαγγελματίες θα πρέπει να αποφύγουν αυτές τις αρνητικές έννοιες με την κατάλληλη 

διαχείριση και εφαρμογή στρατηγικών μέσων, όπως να: 

- Αναλύστε και αξιολογίστε την επίδραση της δικών σας συμπεριφορών με στερεότυπα, 

προκαταλήψεις και διακρίσεις και μέσα στο διαθρησκειακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

- Αναγνωρίστε στρατηγικές για την διαχείριση συμπεριφορών με στερεότυπα, 

προκαταλήψεις και διακρίσεις στην τάξη και σε μη-τυπικά και τυπικά περιβάλλοντα. 

- Θέστε σε εφαρμογή στρατιγικές για να διευκολύνετε την διαδικασία προσέγγισης των 

εκπαιδεύομενων από άλλους πολιτισμούς και θρησκείες. 

Τέλος, μιά χρήσιμη θεωρητική προσέγγιση για σχολεία και για τους εκπαιδευτές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι εργάζονται σε διαθρησκειακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι η Θεωρία των Διαπολιτισμικών Διαστάσεων, που 

αναπτύχθηκε από τον  Geert Hofstede.  Αυτή η θεωρία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε 

διάφορους χώρους ως παράδειγμα για έρευνα, ειδικώτερα στην διαπολιτισμική ψυχολογία, 

την διαπολιτισμική επικοινωνία, και την διεθνή διαχείριση.   

Εως τώρα, αυτή η θεωρία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μελέτη για το πώς οι αξίες 

επηρεάζονται από τους διάφορους πολιτισμούς, μαζί με τα ισχυρά δεσμά του θρησκειακού 

περιβάλλοντος αυτών των θρησκειών. 

Το μοντελό αποτελείται από έξη διαστάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν μεμονομένες 

προτιμήσεις για την μία κατάσταση έναντι της άλλης, ξεχωρίζοντας έτσι τις χώρες αντί τα 

άτομα. Όταν συγκεντρώσουμε τις εθνικές βαθμολογίες της κλίμακας από το 1 έως το 120, τότε 

αυτό το μοντέλο μας επιτρέπει να κάνουμε μιά διεθνή σύγκριση μεταξύ πολιτισμών.  Μέσω 

των διακρατικών μελετών και ερευνών (την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών - World Values Survey) 

93 χώρες έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το συγκριτικό μοντέλο έρευνας από το 2010. 

Αυτές είναι οι έξη διαπολιτισμικές διαστάσεις: 

 Δείκτης Απόστασης Ισχύς (PDI). Καταδεικνύει τον βαθμό αποδοχής από τα μέλοι ενός 

οργανισμού ή θεσμού (όπως εταιρείες, οικογένεια) με λιγότερη εξουσία, οι οποίοι 

δέχονται και θεωρούν ότι η δύναμη διανέμεται άνησα. 
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 Ο ατομικισμός έναντι κολεκτιβισμού (IDV). Καταδεικνύει το βαθμό που οι άνθρωποι 

μιάς κοινωνίας οργανώνονται σε ομάδες.  Δηλαδή, από τις κοινωνίες που δίνουν 

έμφαση στο «Εγώ» έναντι του «Εμείς» που προέρχονται από κοινωνίες όπου υπάρχουν 

στενότεροι δεσμοί—από πυρηνικές οικογένειες έως άλλες οργανωμένες ομάδες.  

 Αρρενωπότητα έναντι της Θηλυκότητας (MAS). Αυτή η διάσταση δηλώνει ότι η 

«αρρενωπότητα» ως προτίμηση στην κοινωνία αντιπροσωπεύει την επίτευξη, τον 

ηρωισμό, την αυτοπεποίθηση και τα υλικά αγαθά για την επιτυχία, ενώ  η 

«θηλυκότητα» ως προτίμηση αντιπροσωπεύει την συνεργασία, μετριοφροσύνη, 

φροντίδα των ασθενέστερων και την ποιότητα ζωής.  

 Δείκτης αποφυγής της Αβεβαιότητας (UAI). Αναφέρεται στον βαθμό ανοχής της 

κοινωνίας απέναντι στην αβεβαιότητα και ασάφεια, όπου οι άνθρωποι αποδέχονται ή 

αποτρέπουν μιά ανεπάντεχη ή άγνωστη ή μιά υπάρχουσα κατάσταση. 

 Ο Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός έναντι του Βραχυπρόθεσμου (LTO). Αυτή η 

διάσταση συνδέει τους δεσμούς μιάς κοινωνίας με τις πράξεις και προκλήσεις του 

παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. 

 Η επιείκεια έναντι συγκράτησης (IND).  Αυτή η διάσταση θεωρεί την «επιείκεια» όπου η 

κοινωνία επιτρέπει στα μέλη της να χαίρονται ελεύθερα τις βασικές και φυσικές τους 

επιθυμίες που σχετίζονται με την απόλαυση της ζωής και της διασκέδασης, ενώ της 

«συγκράτησης» όπου η κοινωνία προσπαθεί να ελέγξει τις επιθυμίες και παρορμήσεις 

τους μέσω αυστηρών κοινωνικών μέτρων. 
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Συμβουλές για δασκάλους και εκπαιδευτές  

 Για την κατάλληλη αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους και τις οικογένειες από 

διάφορα πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντας είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιήται αυθεντική και κατάλληλη γλώσσα με τέτοιο τρόπο που να επιδεικνύει 

γνώση και κατανόηση για αυτούς τους πολιτισμούς και τις θρησκείες. 

 Για να εφαρμοστεί η διαπολιτισμικότητα, τα σχολεία και οι εκπαιδευτές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να γνωρίσουν άλλες 

κουλτούρες και να έχουν ανοιχτό μυαλό και να επιδείξουν ενδιαφέρον για το 

πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων τους. 

 Είναι σημαντικό για τους δασκάλους σχολείων και τους εκπαιδευτές να έχουν 

πολιτισμική γνώση, αλλά είναι αναγκαίο να αποκτήσουν ικανότητες προσωπικής 

συμπεριφοράς, πεποιθήσεων, αξιών και διαπροσωπικές ικανότητες. 

 Η διαπολιτισμικότητα είναι μιά χρήσιμη πηγή για την αντιμετώπιση προβληματικών 

καταστάσεων σε σχέση με στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις, προς την 

αποφυγή επεισοδίων ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

 Η διαπολιτισμικότητα είναι μιά δεξιότητα η οποία ανταποκρίνεται με τις ανάγκες των 

εκπαιδευτών οι οποίοι εργάζονται σε διαθρησκειακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και 

τους βοηθά να κατανοήσουν την έννοια και την επιρροή της διαπολιτισμικής 
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ταυτότητας, να συνηδειτοποιήσουν τις πολιτισμικές και θρησκειακές διαφορές και να 

έχουν κριτική συμπεριφορά απέναντι σε οποιαδήποτε είδους διάκριση. 

 Οι πολιτισμικές μειονότητες μοιράζονται βασικά χαρακτηριστικά όπως γλώσσα,  

θρησκεία, πολιτισμικά έθιμα και συνήθειες και συνήθως καταλαμβάνουν ποσοτικά και 

πολιτικά μιά μη-κυρίαρχη θέση στην κοινωνία.  

 Τα σχολεία και οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει 

να γνωρίζουν τα ακόλουθα, πως να αναγνωρίσουν και να αποφύγουν στερεότυπα, 

προκαταλήψεις και συμπεριφορές διακρίσης προς τις διαπολιτισμικές μειονότητες 

στην τάξη και σε ανεπίσημους και επίσημους χώρους. 

 Η ποιό βασική στρατηγική για την διαχείριση θρησκευτικής πολυμορφίας αφορά την 

ικανότητα ανάλυσης της επίδρασης των στερεοτύπων, προκαταλήψεων και τις 

συμπεριφορές διάκρισης που έχει ο καθένας και στο περιβάλλον διαθρησκειακής 

εκπαίδευσης. 

 Η πιό βασική αρχή για την προώθηση του διαθρησκειακού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος είναι να διευκολύνεται τους εκπαιδευόμενους με την διαδικασία 

προσέγγισης τους με τους διάφορους πολιτισμούς και θρησκείες. 

 

Προτάσεις: 

Σχολεία και εκπαιδευτήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι δάσκαλοι τους, 

εκπαιδευτές και σύμβουλοι που απευθύνονται στην θρησκευτική πολυμορφία, πρέπει να 

αναπτύξουν την διαπολιτισμικότητα ώς κύρια δεξιότητα όταν αντιμετωπίζουν 

εκπαιδευόμενους από διάφορα πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα. 

Οι διαχείριση της διαπολιτισμικότητας θα βοηθήσει τα σχολέια και τους εκπαιδευτές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις 

διαφορές μεταξύ πολιτισμών και θρησκείων για να αντιληφθούν τον κόσμο καλύτερα, και θα  

προωθήσει μιά αντάξια και πλούσια διαδραστικότητα των εκπαιδευόμενων οι οποίοι 

προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα.  

Η διαπολιτισμικότητα θα βοηθήσει τα σχολέια και τους εκπαιδευτές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης να χειριστούν την θρησκευτική πολυμορφία με θετικό και 

επικοινωνιακό τρόπο στην τάξη και σε επίσημους και ανεπίσημους χώρους. 

Επι πλέον, η ικανότητα της διαπολιτισμικότητας θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να 

κατανοήσουν την έννοια και την επιρροή του πολιτισμού, της θρησκείας και της πολιτισμικής 
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ταυτότητας αναμεταξύ των εκπαιδευομένων τους, και την επιρροή αυτών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα:  αναπτύσοντας αντίληψη, προάγοντας τον σεβασμό και δείχνοντας ανοχή ως προς 

τις πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές, και επιδεικνύοντας μιά κριτική στάση απέναντι 

στην μισαλλοδοξία στο χώρο της τάξης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ενσυναίσθηση

πεποίθηση

διαπολιτισμική 
συνεργασία

θρησκευτική 
γλώσσα

κατανόηση

κατανόηση
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Σκοποί και Στόχοι 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθούν τα διαθρησκειακά περιβάλλοντα.  Ο στόχος είναι να 

κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι για πολιτισμικές και θρησκευτικές έννοιες και πως αυτές 

επηρεάζουν την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Θα αντιπετωπίζουν 

καταστάσεις που οδηγούν σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, προσεγγίζοντας και αμβλύνοντας 

το διαθρησκειακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με την εφαρμογή ικανοποιητικών μεθόδων και 

την ικανότητα ενδοσκόπησης και κριτικής στάσης. 

Η Εκπαίδευση στο επίπεδο γνώσεων 

• Ερμηνεύστε το όρο «διαθρησκειακή εκπαίδευση και επεξηγήστε σχετικές έννοιες. 

• Απαρυθμίστε πτύχες των διαθρησκειακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και 

προσδιορίστε τους όρους και τις κοινές αρχές και στόχους που είναι απαραίτητοι για ένα 

ευνοϊκό διαθρησκειακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 

Εισαγωγή  

Την διαθρησκειακή εκπαίδευση μπορούμε να την κατανοήσουμε μέσω της διαθρησκευτικής 

αλληλεπίδρασης, η οποία χαρακτηρίζεται από την κατανόηση, τον σεβασμό, την ειλικρίνεια 

και την συνεργασία που επιδυκνύουμε όταν αντιμετωπίζουμε διαφορές.  Η τοπική 

διαθρησκευτική επαφή έχει μεγάλη σημασία και πρόκειται για ένα λεπτό θέμα.  Συμβάλει και 

βοηθά στην δημιουργία μιάς πιό ολοκληρωμένης και συνεκτικής κοινωνίας η οποία 

αντιμετωπίζει την πολυμορφία με ευκολία.  Με αυτό τον τρόπο, τα σχολεία και οι εκπαιδευτές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι κατάλληλοι χώροι για την προετοιμασία 

μιάς ετερογενής και συνεκτικής κοινωνίας.  Αυτή η φάση προετοιμασίας επίσης αναφέρεται 

στο Πρόγραμμα για την Διεθνή Μαθησιακή Αξιολόγηση - Programme for International Learner 

Assessment - (μιά Παγκόσμια δεξιότητα για ένα Κόσμο δίχως αποκλεισμούς: 

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf) με την οποία τα 

σχολεία θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι να 

ζούνε μαζί.  Ο τρόπος με τον οποίο το εκπαιδευτικό συστήμα απαντά στις απαιτήσεις της 

κοινωνικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ετερογένειας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία 

όλων των μελών της κοινωνίας στην οποία προσφέρονται.  Ενίσχηση των ικανοτήτων 

ενσυναίσθησης και των διαπολισμιτικών δραστηριοτήτων είναι λοιπόν απαραίτητα για ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Από αυτό το σημείο, μέσω αυτής της ενότητας στοχεύουμε να 

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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παρέχουμε εμβαθυμένη γνώση όσον αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση μέσω της οποίας η 

διαθρησκειακή εκπαίδευση θα μπορέσει να εφαρμοστεί επιτυχώς στα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. 

 

Διαθρησκειακή Εκπαίδευση και Ερμηνεία της Ερμηνευτικής Προσέγγισης 

Η Διαθρησκειακή Εκπαίδευση στοχεύει να καθοδηγήσει τα πολυθρησκευτικά περιβάλλοντα 

μέσω της ευαισθησίας, της γνώση και να δώσει ικανότητες στους εκπαιδευόμενους ώστε να 

συμπεριφέρονται με πιό ευσυνείδητους και ευαίσθητους τρόπους. Η ερμηνευτική προσέγγιση 

είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία οι οποία βοηθά τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους 

να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την θρησκευτική πολυμορφία ώστε να 

δημιουργηθούν αποδεκτές και ειρηνικές εκπαιδευτικές κοινότητες.  Αυτή η προσέγγιση είναι 

επίσης μία από τις πιό επεξηγηματικές και διδακτικές προσεγγίσης που συνιστά το Συμβούλιο 

Ευρωπαϊκών Εκδόσεων των Δημόσιων Ανακοινώσεων (Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ιούλιος 

2016:  Πολιτική και Πρακτική για την Εκπαίδευση Θρησκειών και των Μη-θρησκευτικών 

Παγκοσμίων Απόψεων στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Jackson R, 2014) Επομένως, τα 

γεγονότα της 11ής Σεπτεμβρίου του 2001 στην Νέα Υόρκη και οι διαμαρτυρίες στην βόρεια 

Αγγλία το καλοκαίρι του 2001, και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις, μας δείχνουν την συνεχιζόμενη 

ανάγκη για τα παιδιά και τους ενήλικες να μάθουν κατάλληλες  εκπαιδευτικές τεχνικές ώστε 

να αποκτήσουν γνώση και να μπορέσουν να αναλύσουν θρησκευτικά και διαπολιτισμικά 

θέματα.  Στερεότυπες και απλοποιημένες αναπαραστάσεις, τόσο σύνηθες στα γνώστα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να αντικρούονται. Θα πρέπει να δοθεί κάποια ελευθερία / 

ανεξαρτησία στους ανθρώπους για να μπορέσουν να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και 

επικρίσεις για τα θρησκευτικά και διαπολιτισμικά ζητήματα (Jackson R. 2002).  Αντί να 

λειτουργεί ως ένας πληροφοριακός μεθοδολογικός οδηγός για την θρησκευτική εκπαίδευση, 

ο στόχος της ερμηνευτικής προσέγγισης είναι να παρέχονται τα εργαλεία για την κατανόηση 

των διαφόρων θρησκευτικών γλώσσεων και συνηθειών.  Αυτά τα έργαλεια τα οποία 

αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό πρακτικών εμπειριών των δασκάλων και εκπαιδευτών 

μαζί με αυτά που έχουν διαβάσει από διάφορες πηγές, καθώς επίσης και τις θεολογικές και 

θρησκευτικές μελέτες, εθνογραφίας, κοινωνικής ψυχολογίας, πολιτιστικής ιστορίας και 

φιλοσοφίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους από διάφορα θρησκευτικά 

και μή- περιβάλλοντα.  Επομένος η προσέγγιση αυτή αντλεί από ένα εκλεκτικό αμάγαλμα 

ιδεών για αυτούς που έχουν βάλει σκοπό να κατανοήσουν τις πεποιθήσεις και τις σκέψεις των 

άλλων. Η χρήση τους απαιτεί ευαισθησία και η επιθυμία τους να κατανοήσουν άλλους τρόπους 

ζωής και τον εσωτερικό κόσμο των άλλων.  Σε σχέση με την «αντιπροσώπευση» των 
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θρησκειών, η ερμηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιεί τρία επίπεδα.  Το πρώτο και πιό ευρύ 

επίπεδο είναι το «επίπεδο πεποίθησης», το οποίο αντιπροσωπεύει την «θρησκευτική 

παράδοση» ή την καθεαυτού «θρησκεία».  Επομένος άτομα από διάφορα θρησκευτικά 

περιβάλλοντα περικλείουν όλα τα θρησκεύματα και τις πολιτισμικές εκφάνσεις της θρησκείας 

τους και των πεποιθήσεων τους.  Ο κάθενας από τους συμμετέχοντες μπορούν σιγά σιγά να 

διαμορφώσουν την δική τους ιδέα για τις θρησκευτικές παραδόσεις και πεποιθήσεις.  Κάθε 

φορά που μαθαίνουν κάτι καινούργιο, η προηγούμενη γνώση για την θρησκεία δέχεται 

πρόκληση και μπορεί να τροποποιηθεί.  Μιά συζήτηση και ανάλυση κύριων εννοιών αρμόζει 

με αυτό το επίπεδο και μπορεί να δώσει ένα προσωρινό πλαίσιο κατανόησης που μπορεί να 

αλλάξει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.  Το δεύτερο επίπεδο  είναι η «ομάδα».  Αυτό 

μπορεί να αφορά οικογένειες που προέρχονται από θρησκευτικές ή εθνοτικές ομάδες των 

οποίων τα μέλη ασπάζονται μιά συγκεκριμμένη θρησκεία ή είναι συνδυασμός και των δυό.  

Ένα πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με δραστηριότητες μετά το σχολείο και το οποίο να 

συμπεριλαμβάνει και οικογένειες, όπως για παράδειγμα Ισλαμιστές και Πακιστανοί, Ινδοί και 

Ινδουιστές, Ορθόδοξοι και Ρώσσοι, κλπ. θα ήταν πολύ κατατοπιστικό για τα παιδιά της ομάδας 

μέσω αυτής της διάδρασης.  Το τρίτο επίπεδο είναι αυτό του «ατόμου» της πίστης.  Το κάθε 

άτομο είναι μοναδικό, άλλα ο κάθε άνθρωπος συνήθως ανοίκει σε μιά θρησκευτική ομάδα, η 

οποία σχετίζεται με μιά ευρύτερη θρησκευτική παράδοση.  Είναι στο επίπεδο το ατομικό στο 

οποίο μπορούμε να διακρίνουμε και να εκτιμήσουμε το ανθρώπινο πρόσωπο ενός 

θρησκεύματος ή μιάς θρησκευτικής πεποίθησης, και να ακούσουμε ιστορίες που 

καταρρίπτουν τα στερεότυπα όλης της θρησκείας.  Με την χρήση πηγών, οπώς για παράδειγμα 

μέσα από ιστορικές περιγραφές θρησκειών, η προσέγγιση επικρίνει ότι οι «παγκόσμιες 

θρησκείες» αντιπροσωπεύουν ομογενεί συστήματα πεποιθήσεων. 

  

Η Ερμηνευτική Προσέγγιση βλέπει τις θρησκείες με πιό ευέλικτο τρόπο, δηλαδή της σχέσης 

μεταξύ των ατόμων που σηνήθως ανοίκουν σε μιά συγκεκριμμένη ομάδα (όπως αιρέσεις, 

κλπ.) και των θρησκευτικών παραδόσεων.  Η μελέτη των ατόμων, στο πλαίσιο διαφόρων 

ομάδων στις οποίες ανοίκουν, μπορούν να αποδόσουν τις ανάλογες πληροφορίες και να έχουν  

επίγνωση για τις «θρησκείες».  Παρομοίος, οι κύριες έννοιες των θρησκειών μπορούν να 

αποδοθούν και να ληφθούν υπόψιν μέσω παραδειγμάτων της θρησκευτικής πίστης και των 

συνηθειών.  Στο επίπεδο της ερμηνείας, απαιτείται μιά σύγκριση και των αντιθέσεων μεταξύ 

των εννοιών των εκπαιδευόμενων και αυτών  που βρίσκονται «εσώτερα». Η προσέγγιση 

μετακινείται μπρός και πίσω μεταξύ των «εσώτερων» εννοιών σε σχέση με το πλησιέστερο 

ισοδύναμο της εμπειρίας του εκπαιδευόμενου.  Είναι σημαντική η ακρίβεια για την 
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ενσυναίσθηση, και περιγράφεται στην ευαισθητοποιημένη εκπαίδευση ως σπουδαία και 

απαραίτητη προυπόθεση για τον εκπαιδευόμενο.  Η άλλη πτυχή αυτής της ερμηνευτικής 

προσέγγισης έγκειται στην εφαρμογή αντιπροσωπευτικού μοντέλο που κινείται μπρος και 

πίσω μεταξύ ατόμων στο πλαίσιο των δικών του ομάδων και των μεγαλύτερων θρησκευτικών 

παραδόσεων.  Αυτά τα δύο στοιχεία αλληλοκαλύπτονται στην πράξη.  Όσον αφορά την 

ενδοσκόπηση, η ερμηνευτική προσέγγιση δεν αποσκοπεί μόνο στην αύξηση γνώσεων.  

Θεωρεί, ότι για να αυξήση της κατανόησης, οι μαθητές πρέπει να αναρωτηθούν για την 

επίδραση της νέας εκπαίδευσης τους έναντι των προηγούμενων γνώσεων τους.  Άρα η 

ενδοσκόπηση καλύπτει διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ της εμπειρίας των 

εκπαιδευόμενων και της εμπειρίας των τρόπων ζωής που προσπαθούν να ερμηνεύσουν.  Τα 

ακόλουθα τρία στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά: 

 Οι εκπαιδευόμενοι να επαναξιολογήσουν τις γνώσεις τους για το πως αντιλαμβάνονται 

τον δικό τους κόσμο (ονομάζεται «διαπαιδαγόγηση» στην ερμηνευτική προσέγγιση),  

 Οι εκπαιδευόμενοι εκφέρουν αποστασιοποιημένη γνώμη βάση του υλικού που 

μελέτησαν, 

 Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν μιά τρέχων κριτική για την ερμηνευτική διαδικασία 

μέσω αναθεώρησης μεθόδων μελέτης στην τάξη, μεθόδων συζήτησης τα οποία 

αποτελούν μέρος του θέματος το οποίο μελετούν. 

Συμβουλές για τους εκπαιδευτές  

Η ερμηνευτική προσέγγιση παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη γνώσεων για τις 

διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά όλων των 

ηλικιών.  Η ερμηνευτική προσέγγιση στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και αποσκοπεί ούτε 

στην προώθηση, αλλά ούτε στην υπονόμευση των θρησκευτικών πεποιθήσεων.  Η 

ερμηνευτική προσέγγιση λαμβάνει υπ’ όψιν την πολυμορφία που υπάρχει μέσα στις θρησκείες, 

και αναμεταξύ των θρησκειών, και επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκείας και 

πολιτισμού, επιφέροντας αλλαγές μέσα στο χρόνο και επιτρέποντας διάφορες απόψεις να 

εκφραστούν για το τι εστί θρησκεία. Ξεκινάει με παραδείγματα διαφόρων θρησκευτικών 

παραδόσεων, ή και από τις ερωτήσεις και θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευόμενους.  

Αυτό δεν μας απασχολέι, αρκεί οι τρείς αλληλένδετες έννοιες αντιπροσώπευσης, ερμηνείας, 

ενδοσκόπησης αποδοθούν.  Η ερμηνευτική προσέγγιση δεν επιβάλλει στους εκπαιδευόμενους 

μιά συγκεκριμμένη άποψη για την φύση της αλήθειας.  Ο σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να 

σχηματίσουν δικές τους απόψεις και να συσχετίσουν αυτές με την προηγούμενη εκπαίδευση 

και γνώση τους (Jackson,R.  2009,  European Wergeland Centre).  Η αναζήτηση της σχέσης των 
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προαναφερόμενων «επιπέδων» μπορεί να είναι λυτρωτική.   Δεν πρέπει να αισθάνεσε ότι 

πρέπει να τα γνωρίζεις όλα, διότι κάθε παράδειγμα που μελετιέται διαφωτίζει και διευρύνει 

την είκονα.  Η προσέγγιση είναι πολύ ευέλικτη. 

Μπορεί να βρείτε χρήσιμες τις ακόλουθες υποδείξεις καθώς προετοιμάζεται το εκπαιδευτικό 

υλικό: 

 Συνειδητοποιήστε την δική σας προήγουμενη γνώση και υποθέσεις. 

 Σκεφτείτε πως ερμηνεύεται αυτά που βρίσκεται.  Ανταλαμβάνεστε ότι δημιουργήτε 

γέφυρες μεταξύ του δικού σας κόσμου και του κόσμου των άλλων που αντικρύζεται. 

 Παρατηρήστε πως αναθεωρήτε τις γνώσεις σας για την κάθε παράδοση, καθώς 

βρίσκεστε αντιμέτωποι με περισσότερα παραδείγματα.  

 Αποφύγετε, εάν είναι δυνατόν, γενικεύσεις για θρησκευτικές παραδόσεις.  Οι λέξεις 

‘ορισμένες’, ‘μερικές’ και ‘πολλές’ είναι χρήσιμες όταν διδάσκετε για θρησκείες.  Ακόμη 

πιό χρήσιμο είναι η τρίπτυχη δομή του ατόμου, ομάδας και παρόδοσης που προτάθηκε 

παραπάνω.  Ένα θέμα που θα επαναλαμβάνετε είναι η πολυμορφία – η ανάγκη 

αναγνώρισης στρατηγικών που εσείς και οι συνεργάτες σας μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για την αποφυγή στερεοτύπων. 

 Βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εφαρμόσετε την τρίπτυχη δομή 

(αντιπροσώπευση, ερμηνεία, ενδοσκόπηση) για την οργάνωση υλικού για την κάθε 

θρησκεία με αποτελεσματικότητα. 

 Θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε ένα λεξιλόγιο / έννοιες για την 

κάθε θρησκευτική παράδοση. 

 

Προτάσεις  

Η ερμηνευτική προσέγγιση βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ασχοληθούν με τις διαφορές.  

Οποιεσδήποτε διαφορές που μπορεί να εμφαίνονται στην μελέτη των εκπαιδευόμενων 

μεταξύ των απόψεων τους για τον κόσμο και τον τρόπο ζωής. Ίσως υπάρξουν σημεία επαφής.  

Αυτό που στην αρχή φαίνεται εντελός διαφορετικό κατά πρώτη επαφή, μπορεί στο τέλος να 

ταυτιστεί με την εμπειρία του ίδιου του εκπαιδευόμενου. Προσεγγίσεις εκπαίδευσης και 

μάθησης στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ενδοσκόπησης και στην επικοδομητική κριτική 

(συμπεριλαμβάνοντας συζητήσεις που υποστηρίζουν την αλήθεια, όπου θεωρείται ότι 

αρμόζουν) και προυποθέτουν μεθόδους που δίνων την ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν 

το λόγο τους, επιτρέποντας τους να διευρύνουν τις γνώσεις μεσώ των ομότιμων τους και να 
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εξετάσουν τις διάφορες απόψεις περί αλήθειας στο χώρο της τάξης.  Το περιεχόμενο των 

μαθημάτων είναι συνεπώς μιά διαδραστική σχέση μεταξύ υλικού που παρέχει ο εκπαιδευτής 

και την γνώση και την εμπειρία των συμμετοχόντων.  Η προσέγγιση στοχεύει στην 

επικοινωνιακή μορφή εκπαίδευσης, η οποία συμπεριλαμβάνει την πολυμορφία και την 

διαφορετικότητα.  Εφόσον βλέπουμε την εκπαίδευση ως μιά ερμηνευτική διαδικασία, τότε 

πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ενδοσκόπηση των εκπαιδευόμενων όσον αφορά 

τις δικές τους απόψεις για τον κόσμό μέσω της εκπαίδευσης τους. Η προσέγγιση στοχεύει στην 

επικοινωνιακή μορφή εκπαίδευσης που εμπεριέχει την πολυμορφία και την διαφορετικότητα. 

Jackson R. (2009; ενημέρωση πηγών 2012)   
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Σκοποί και Στόχοι  
 
Σε αυτή την ενότητα, οι συγκρούσεις, τα πιθανά αίτια, οι διαφορές μεταξύ τους και οι 

στρατιγικές για την επίλυση τους, θα συζητηθούν.  Οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν την 

πηγή συγκρούσεων και θα μάθουν πως να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις για την προώθηση 

της αμοιβαίας κατανόησης.  Θα συζητήσουν ζητήματα και κύρια σημεία για την επίλυση των 

συγκρούσεων.  Ο στόχος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων για να μπορέσουν να 

αναλύσουν τις πηγές αυτής της έντασης και να διευρύνουν την δυνατότητα τους για την 

επίλυση προβλημάτων. 

 Η Εκπαίδευση στο επίπεδο γνώσεων 

• Προσδιορίστε είδη συγκρούσεων (ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές, διομαδικών, 

διαπολιτισμικών) 

• Αναφέρεται χαρακτηριστικά διαπολιτισμικών συγκρούσεων και πως δημιουργούνται σε 

διάφορα πλαίσια, προσδιορίστε τις συγκρούσεις του πιθανούς ρόλους και στρατιγικές 

επίλυσης. 

 

Εισαγωγή  

Η ερμηνεία της σύγκρουσης είναι ένας αγώνας ο οποίος εκφράζεται αναμεταξύ αλληλένδετων 

μέλων με ασυμβίστούς στόχους ή με ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες.  Η σύγκρουση 

αφομοιώνεται σε ανταγωνισμό από ομάδες ή άτομα για τους ασυμβίβαστους στόχους, για τις 

ελλειπές πηγές, ή για τις πηγές δυνάμεων που χρείαζονται--βασικά, ο ανταγωνισμός θα 

μπορούσε να προσδιοριστεί από την αντίληψη στόχων του ατόμου, τις πηγές και την δύναμη,  

αλλά προφανώς τέτοιες αντιλήψεις μπορεί να διαφέρουν μεταξύ ατόμων.  Μέσα στο 

διαπολιτισμικό πλαίσιο, η σύγκρουση είναι ένας ρητός ή σιωπηλός συναισθηματικός αγώνας ή 

απαγοητεύσεων αναμεταξύ ανθρώπων από διάφορους πολιτισμούς που κατά την αντίληψη 

τους αφορούν ασυμβίβαστους στόχους, κανόνες, αξίες, αντιμετωπίζουν ανισυχίες, έχουν 

ελλειπής πηγές ή ελλειπής επικοινωνιακά αποτελέσματα.  Ο πολιτισμός απευθύνεται  στους 

κοινωνικούς τρόπους που κληρωνόμησε, μοιράστηκε η έμαθε ο καθένας επείδη αποτελεί 

μέλος μιάς κοινωνικής ομάδας.  

 

Αρκετοί θεωριστές έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν τι είδους συμπεριφορές βγαίνουν από 

τον καθένα και από τις ομάδες όταν εμπλέκονται στην σύγκρουση.  Οι άνθρωποι φέρνουν μαζί 

τους διάφορες πολιτισμικές απόψεις που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει για να δικαιολογήσουν 
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την πρέπον συμπεριφορά. Πολλοί συμφωνούν, ανεξαιρέτος πόσο ώριμοι ή έξυπνοι είμαστε, ή 

κατά πόσο καλά διαμορφώνονται οι διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές επικοινωνιακές 

ικανότητες μας, μιά έντονη κατάσταση μας κάνει να αντιμετωπίζουμε την σύγκρουση με 

συγκεκριμμένους τρόπους.  Δεν μας εκπλήσει το ότι συγκρούσεις και διαμαρτυρίες υπάρχουν 

στην επικοινωνία αναμεταξύ πολιτισμών.  Περαιτέρω, δεν πρέπει να μα εκπλήσει ότι μέσα στο 

πλαίσιο σύγκρουσης, οι άνθρωποι έχουν διάφορες αντιλήψεις για τον κατάλληλο χειρισμού 

της σύγκρουσης.  Σε μιά απειλητική ή δύσκολη κατάσταση, όλες οι καλές προθέσεις μας και η 

υπομονή που μπορεί να επιδείξουμε όταν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις με λιγότερό άγχος 

χάνονται και το αποτελέσμα συμπεριφοράς μας μπορεί να μας εκπλήξει.  

 

Οι θεωριστές σύγκρουσεων και οι ειδικοί διαπολιτισμικών συγκρούσεων έχουν διαμορφώσει 

αναφορές  για τα είδη συγκρούσεων, που μας βοηθούν να καταλάβουμε τις προσωπικές τάσεις 

που έχουμε όταν αντιμετωπίζουμε την σύγκρουση, τις τάσεις των άλλων, και πως μέσα από 

την κατανόηση αυτών τών είδων σύγκρουσης έχουν άμεση σχέση με την κατανοήση μας για 

τις πολιτισμικές διαφορές. Είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε με την αναζήτηση συστατικών που 

επηρεάζουν την κλιμάκωση της διαπολιτισμικής σύκρουσης, εντός ή εκτός της τάξης, για να 

μπορέσουμε να καταλάβουμε και να διαχειριστούμε καταλλήλος τα συγκρουσιακά ζητήματα.  

Αλλά είναι πιό αναγκαίο να αποτρέψουμε συγκρούσεις μειόνοντας τα πιθανά βαθύτερα αίτια.  

Αρμόζει η χρήση αυτης της αναφοράς διότι απευθύνεται στις σωστές και κατάλληλες 

στρατιγικές που πρέπει να υιοθετηθούν. 

 

Ο Kenneth Thomas και ο Ralph Kilmann είναι δύο ερευνητές οι οποίοι έχουν κάνει σημαντικοί 

έρευνα για τα είδη συγκρούσεων. Έχουν αναλύσει τι μπορεί να γίνει όταν δύο άνθρωποι, είται 

από το ίδιο ή από διαφορετικό πολιτιμό έρθουν αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον και 

ανακαλύψουν ότι έχουν διαφορετικές επιθυμίες και προσδοκίες. 

 

Ο Δρ. Mitch Hammer είναι ένα άλλος ερευνητής με το ίδιο ενδιαφέρον.  Έχει ιδρύσει διάφορους 

οργανισμούς που εστιάζουν στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την επίλυση 

συγκρούσεων, και έχει διαμορφώσει ένα θεωρητικό μοντέλο και ένα εργαλείο αξιολόγησης 

(δείτε το κάτωθι σχεδιάγραμμα) το οποίο χρησιμοποιήτε από διαμεσολαβητές, εκπαιδευτές 

και συμβούλους για την επίλυση προβλημάτων, διαφωνιών και συγκρούσεων μεταξύ 

πολιτισμών. 
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Η Stella Ting-Toomey μάς διαφωτίζει σε ζητήματα σε σχέση με την διαπολιτισμική εργασία, 

σύγκρουση και δεξιοτήτων σύγκρουσης.  

 

Οι προαναφερόμενοι συγγραφείς, ειδικότερα η Ting-Toomey, περιγράφει τις δεξιότητες 

συγκρούσεων σε δύο διαστάσεις / άξωνες: Αυτοπεποίθηση και Συνεργασία. 

 Αυτοπεποίθηση αναφέρεται στο βαθμό τον οποίο ένα άτομο προσπαθεί να 

ικανοποιήση τις δικές του επιθυμίες. 

 Συνεργασία αναφέρεται στον βαθμό τον οποίο ένα άτομο δείχνει ενδιαφέρον για τις 

επιθυμίες του άλλου ατόμου που εμπλέκεται. 

 

Ανάλογα με το πόσο υψηλό ή χαμηλό είναι το προσωπικό στιλ  βάση της κλίμακας της  

Αυτοπεποίθησης και Συνεργασίας, το συγκρουσιακό στιλ περιγράφεται με τους εξής πέντε (5) 

τρόπους της Ting-Toomey: 

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 

ΑΠΟΦΥΓΗ – ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΗ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

Ο Δρ. Mitchell Hammer πρότεινει την εξής απογραφή “The Intercultural Conflict Style Inventory – 

ICS” ως εργαλείο διευκόλυνσης για την διαχείριση συγκρούσεων.  Το ICS μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ποικίλους σκοπούς και μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης 

διαφωνιών μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά περιβάλλοντα και οι οποίοι προσεγγίζουν την 
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σύγκρουση με συγκεκριμμένους τρόπους.  Το εργαλείο μπορεί να είναι χρήσιμο σε σχέση με 

την διαχείριση πίεσης και άγχους γύρω από διαπολιτισμικές συγκρούσεις, την σωστή 

επικοινωνία και την καλυτέρευση σχέσεων μεταξύ ανθρώπων από διάφορους πολιτισμούς και 

ως βοηθητικό μέσω για την διαμεσολάβηση συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων.  Η απογραφή 

είναι διαφωτιστική και για του ιδίου την συγκρουσιακή προσέγγιση αλλά και όσον αφορά τις 

γενικές προτιμήσεις των ανθρώπων από συγκεκριμμένους πολιτισμούς.  

Το εργαλείο είναι ως ακολούθως:  

                        Άμεσο          Επικοινωνιακή Στάση               |           Συμμετοχική Στάση        

                              |         | 

                        Έμμεσο        Υποχωρητική Στάση                 |                  Δυναμική Στάση    

                                     Συναισθηματική Συγκράτηση                   Συναισθηματική Εκφραστικότητα 

 

 

Άμεσων έναντι Έμμεσων διαπολιτισμικών προτύπων:  αναφέρεται στων άμεσων έναντι 

έμμεσων προσεγγίσεων για την επικοινωνία ουσιαστικών ζητημάτων (διαφωνιών). 

Συγκρατημένης έναντι Εκφραστικής:  αναφέρεται στις συναισθηματικά συγκρατημένες 

στρατιγικές έναντι των συναισθηματικά εκφραστικών στρατιγικών για την αντιμετώπιση 

ζητημάτων που προκαλούν στενοχώρια. 

Ο συνδυασμός των δύο διαστάσεων οδηγούν σε 4 διαφορετικές στάσεις:  

Επικοινωνιακή στάση, Υποχωρητική στάση, Συμμετοχική στάση και Δυναμική στάση.  Τα κύρια 

χαρακτηρισικά της κάθε στάσης αποκεικονίζονται παρακάτω: 
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Επικοινωνιακή Στάση  

 Άμεσες στρατιγικές επικοινωνίας για 

ουσιώδες διαφωνίες  

 Συναισθηματικά συγκρατημένη ή 

ελεγχεχόμενη  

 Εστιάση στην διαδικασία επίλυσης 

ζητηματών   

 Αντικειμενικά στοιχεία και 

πληροφορίες παρουσιάζονται με 

λογική μορφή διαφωνίας  

 Στόχοι ή θέση είναι σημαντικά και η 

διατήρησει ψυχικής ηρεμίας όταν 

εντείνονται οι καταστάσεις 

Συμμετοχική Στάση  

 Δίνει έμφαση στην λεκτική 

κατεύθυνση της επικοινωνίας 

 Η αμεσότητα συνδύαζετε με μιά 

συναισθηματικά εκφραστική 

στάση. 

 Πιό συναισθηματικά φορτισμένος 

διάλογος 

 Η επίλυση της διαφωνίας 

προχωράει ικανοποιητικά  

Υποχωρητική Στάση 

 Έμεσες στρατιγικές για την επίλυση 

προβλημάτων 

 Συναισθηματικά συγκρατημένη 

προσέγγιση 

 Δίνει έμφαση στην ασάφια, στις 

ιστορίες, στις αλληγορίες 

 Η χρήση τρίτων για να κατευνάσει 

την λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ 

ατόμων  

 Η κάλυψη ή ο έλεγχος 

συναισθηματικής δυσφορία του ιδίου 

του ατόμου 

 

Δυναμική Στάση 

 Έμμεσα μυνήματα για την 

διαπραγμάτευση ουσιωδών 

διαφωνιών  

 Πιό συναισθηματικά φορτισμένη 

και εκφραστική λεκτική και μη- 

επικοινωνία 

 Η χρήση γλωσσικών στοιχείων 

που συμπεριλαμβάνουν την 

στρατιγικά μελετημένη υπερβολή, 

την επαναβεβαίωση της θέσης 

του, ασάφεια, ιστορίες, 

αλληγορίες και χιούμορ 

 Μεγαλύτερη εξάρτηση από  

τρίτους ως διαμεσολαβητές για 

την επίλυση διαφωνιών που έχουν 

κλιμακωθεί 

 Προτεραιότητα για θέματα 

ανησυχίας μπορούν να 

επικοινωνηθούν καλύτερα μέσω 
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της συναισθηματικής έκφρασης 

αντί της άμεσης δήλωσης.  

 

Μεθοδολογία 

 

Η εκπαιδευτική ενότητα θα ξεκινήσει με την μεταφορά γνώσης θα υποστηριχτεί μέσω βίντεο 

ή παρουσίασης.  Κατόπιν οι συμμετέχοντες θα λάβουν επεξηγήσεις για τις υπόλοιπες 

ερωτήσεις και θα προσθέσουν στο θέμα δικές τους εμπειρίες. Τέλος, ανοιχτές ερωτήσεις 

σχετικά με την διαπολιτισμική σύγκρουση, τα αίτια και τύπου διαχείρισης αυτών των 

συγκρούσεων θα σημειωθούν. 

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα ερωτήματα από προηγούμενες 

εκπαιδευτικές ενότητες (1 έως 5) με έμπειρους συμβούλους και διαμεσολαβητές.  Αυτές οι 

εκπαιδευτικές ενότητες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για να κατανοηθούν μερικά ζητήματα που 

έχουν αντιμετωπιστεί σ’αυτή την συγκεκριμμένη εκπαιδευτική ενότητα, ιδιαίτερα στην 

Εκπαιδευτική Ενότητα 1 – Αξίες και Πεποιθήσεις και στην Εκπαιδευτική Ενότητα 2 – Προσωπική 

Ταυτότητα. 

Η εμπειρική εκπαίδευση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να εισάγεις εναλλακτικές εννοίες 

για την επίλυση διαφωνιών και για να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους:  στο 

πλαίσιο μιάς εκπαιδευτικής συνάντησης ή σε συζήτηση στο πλαίσιο ομάδας.  Κατόπιν θα 

πρέπει να υπάρξει αρκετός χρόνος για πρακτικές ασκήσεις που θα ενδυναμώσουν και θα 

αναπτύξουν περαιτέρο τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες των συμμετοχόντων σε αυτό το 

πεδίο. 

 

Συμβουλές για τους εκπαιδευτές  

Η εργαλειοθήκη B.Living περιέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων, μεθοδολογιών και 

ασκήσεων ώστε ειδικές προτιμήσεις των συμμετοχόντων να ληφθούν υπ’ όψιν. 

Οπώς πριν, αυτή η εκπαιδευτική ενότητα απαιτητεί την μεταφορά βασικών πληροφοριών. 

Αυτά τα δεδομένα θα επεξηγηθούν σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήσεις και θα 

συζητηθούν ανάλογα με το υπόβαθρο του κάθε συμμετέχοντα. 
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Δεδομένου της σπουδαιότητας μιάς πετυχημένης διαπολιτισμικής επικοινωνίας, αρκετό χρόνο 

πρέπει να δωθεί σε ασκήσεις οι οποίες να είναι διαφωτιστικές για την δομή και όρια της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, και να αναπτυχθούν τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας.  

Αυτές οι πτυχές μπορούν να διδαχτούν σε μορφή παιχνιδιών ρόλου και προσομοιώσεων, πέρα 

του περιεχομένου των ομιλιών και των παρουσιάσεων. 

Συνίσταται να δωθεί ο λόγος στους εκπαιδευόμενους και να βοηθήσουν στην επιλογή 

ασκήσεων.  Οι εργασία μέσα από μιά ισσοροπημένη πολυπολιτισμική μικρή ομάδα θα είναι πιό 

ευκόλα για να επιτευχθούν οι στόχοι και να μπορέσουν να προσεγγίζουν περισσότερο τις 

αληθινές καταστάσεις.  

Είναι πολύ σημαντικό να ενσωματώσετε και την θεωρία ενδιάμεσα της πρακτικής, όποτε είναι 

δυνατόν.  Το προτεινόμενο περιεχόμενο και εργαλεία δεν ορίζουν μιά σταθερή δομή.  Κάθε 

θεωρητικό μέρος πρέπει να στηρίζεται με παραδείγματα και ασκησείς, έτσι ώστε να δίνει αξία 

και δυναμισμό στην εκπαίδευση. 

 

Προτάσεις και Περίληψη  

Οι κύριοι στόχοι που πρέπει να κατανοηθούν και επιτευχθούν από τους εκπαιδευόμενους: 

1. Τα είδη συγκρούσεων  

2. Η φύση της σύγκρουσης  

3. Οι πολιτισμικές πτυχές της σύγκρουσης (πολιτισμός, ταυτότηα και συγκρούσεις)  

4. Οι στρατηγικές για την διαχείριση ή αποφυγή αυτών 

Επιπλέον των πλαισίων όπου η σύγκρουση γίνεται κατανοητή και επιζητήται από το κάθε 

άτομο,  ο πολιτισμός επίσης συνδέει προσωπικές ταυτότες με τις συλλογικές.  Αυτό το στοιχείο 

είναι σημαντικό ώστε να κατανοήσουμε την βασική αιτία των περισσωτέρων εθνοτικών και 

εθνικών συγκρούσεων, όπου χρησιμοποιήτε επιλεγμένο υλικό για την διαμόρφωση ειδικών 

κοινωνικών ομάδων, μέσω των οποίων δικαιολογούν υποτιθέμενους δεσμούς συγγένειας, 

ιστορίας, γλώσσας ή θρησκέιας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1   

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

(ASDAN) 

 Πεποιθήσεις: Η αποδοχή ότι κάτι υπάρχει ή είναι αληθές, 

ειδικά αυτό το οποίο δεν τεκμηριώνεται. (Λεξικό Oxford) 

 Αξίες:  Η αντίληψη για κάτι που αξίζει – η σπουδαιότητα, 

αξία ή χρησιμότητα για κάτι (Λεξικό Oxford)  

 Πολυμορφία: Το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες ιδέες 

και γνώμες για κάτι (Λεξικό Cambridge) 

 Διαπολιτισμικότητα: Λαμβάνει χώρα μεταξύ πολιτισμών, 

ή απορρέει από διάφορους πολιτισμούς (Λεξικό Oxford) 

 Πολυθρησκευτικότητα:  Η συμμετοχή ή ο χαρακτηρισμός 

διαφόρων θρησκειών. (Λεξικό Oxford) 

 Υπηκοότητα: Η κατάσταση διαβίωσης σε μιά 

συγκεκριμμένη περιοχή ή πόλη, και ο τρόπος 

συμπεριφοράς που προαπαιτείται από τους ανθρώπους 

που κατοικούν εκέι. (Λεξικό Cambridge) 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

(ΙΑΣΙΣ) 

 Ο εαυτός: Ενός ανθρώπου η ουσιώδες ύπαρξη που τον 

διακρίνει από τους άλλους, και αποτελεί αντικείμενο προς 

ενδοσκόπηση ή ανάλλογων πράξεων. (Λεξικό Oxford). 

 Ταυτότητα: ποιός είναι ο άνθρωπος, ή οι ιδιότητες ενός 

ανθρώπου ή μιάς ομάδας που τους κάνει διαφορετικούς από 

τους άλλους (Λεξικό Cambridge). 

 Θρησκευτικότητα: Δυνατή αίσθηση ή πεποίθηση (Λεξικό 

Oxford) 

 Πνευματικότητα: Η ιδιότητα που μας κάνει να  μεριμνούμε 

για την ανθρώπινη ψυχή ή πνεύμα έναντι των υλικών και 

φυσικών αγαθών. (Λεξικό Oxford). 

 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ B.LIVING ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

(BEST) 

 Πεποιθήσεις:  Ισχυρισμοί που περνάνε ως αλήθειες από 

άτομα ή ομάδες, αλλά δεν τεκμηριώνονται ούτε 

αιτιολογούνται – σύνηθως έχει σχέση με τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις ή την φιλοσοφία.1  

 Πολιτισμός: Ο πολιτισμός έχει σχέση με τον τρόπο ζωής 

και τις πράξεις. Είναι ένας συνεχιζόμενος 

προγραμματισμός του μυαλού, ο οποίος ξεκινά από την 

στιγμή που θα γεννηθούμε.  Αυτό συμπεριλαμβάνει 

κανόνες, αξίες, έθιμα και γλώσσα.  Αυτό εξελίσσεται και 

όλο και εμπλουτίζεται καθώς το νέο άτομο 

προσανατολίζεται περισσότερο με το περιβάλλον του.2 

 Πολυμορφία: Η ύπαρξη ποικίλων διαφορών, όπως 

προσεγγίσεις, απόψεις, τρόπος ζωής, πρακτικές, 

συμπεριφορές, οι οποίες είναι διαφορετικές αναμεταξύ 

τους, αλλά υπάρχουν στον ίδιο χώρο, αποκαλύπτοντας 

την διαφορά.3 

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Είναι η εκπαίδευση για το 

πώς βλέπουμε τους άλλους, οι οποίοι είναι ιδίαιτερα 

διαφορετικοί από εμάς.  Αφορά εμάς.  Είναι για τους 

φίλους μας και πως θα συνεργαστούμε μαζί για να 

χτίσουμε μιά δίκαιη κοινωνία.  Αφορά τις κοινωνίες και 

πως να διασυνδεθούν για την ισότητα, την αλληλεγγύη 

και τις ευκαιρίες για όλους.  Προάγεται ο σεβασμός και  

προωθείται η αξιοπρέπεια μεταξύ πολιτισμών, 

ειδικώτερα για αυτούς που αποτελούν την μειονότητα. 

 Προκατάληψη: Βασισμένη στα ελλειπή στοιχεία για τους 

άλλους.  Σύνηθως έχουμε την τάση να κρίνουμε τους 

άλλους επείδή απλά δεν τους γνωρίζουμε ή δεν κάνουμε 

τον προσπάθεια να τους γνωρίσουμε.  Είναι βασισμένη 

στις εμπειρίες που μοιράζονται από τους άλλους, ή από 

αυτά που διαβάζονται στις εφημερίδες.  

                                                           
1 Council  of Europe (2006): Religious diversity and intercultural education. A reference book for schools.  
2 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 
3 Council  of Europe (2006): Religious diversity and intercultural education. A reference book for schools. 
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 Στερεότυπα: Τα στερεότυπα είναι οι επικρίσεις που 

κάνουμε για τους άλλους δίχως να μπορούμε να τις 

στηρίξουμε ή να τις αιτιολογήσουμε.4 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 (INFODEF) 

 Διαπολιτισμικότητα:   Η ικανότητα αλληλεπίδρασης 

μεταξύ ατόμων από διάφορα πολιτισμικά, κοινωνικά και 

θρησκευτικά περιβάλλοντα χρησιμοποιόντας την 

κατάλληλη αυθεντική γλώσσα που επιδικνύει γνώση και 

κατανόηση των πολιτισμών τους. 

 Πολιτισμικές μειονότητες: Μιά ομάδα ανθρώπων οι 

οποίοι μοιράζονται το ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον, μιά 

επίσημη συλλογική ονομασία, και μοιράζονται μύθους 

καταγωγής τους και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

(γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις και έθιμα) οι οποίοι 

καταλαμβάνουν ποσοτικά και πολιτικά μιά μη-κυρίαρχη 

θέση στην κοινωνία της οποίας είναι πολίτες.   

 Διάκρισεις: Αδικαιολόγητη αρνητική συμπεριφορά προς 

τα μέλη μιάς  ομάδας, ενός πολιτισμού ή μιάς θρησκείας 

λόγω της συμμετοχής τους.  

 Προκαταλήψεις: Αδικαιολόγητη αρνητική συμπεριφορά 

προς μιά ομάδα ή τα μέλη ενός πολιτισμού ή μιάς 

θρησκείας. 

 Στερεότυπα: Θετικές ή αρνητικές πεποιθήσεις που έχουν 

οι άνθρωποι για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

κοινωνικών ομάδων, τους πολιτισμούς και τις θρησκείες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 (MANİSA P.D.N.E.) 

 Πίστη :  μια μεγάλη πεποίθηση για κάποιον ή κάτι 

 Διαθρησκειακή εκπαίδευση: εκπαίδευση μέσω της 

διαθρησκειακής αλληλεπίδρασης 

 Θρησκεία:  Πίστη η λατρεία για τον Δημιουργό 

 Θρησκειακή πολυμορφία: κοινωνίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν περισσότερες από μία θρησκείες. 

                                                           
4 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 
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 Αντιπροσώπευση : το επίπεδο διαθρησκειακής 

εκπαίδευσης όπου η πεποίθηση, η ομαδική και ατομίκή 

αντίληψη λαμβάνουν χώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 (CIEP) 

 

 

 Συγκρουση: Ανταγωνισμός μεταξύ ομάδων ή ατόμων για 

θέματα σύμφωνα με την αντίληψη τους τα οποία 

αφορούν ασυμβίβαστους στόχους, ελλειπή πηγές, ή 

έλλειψη δύναμης για να αποκτηθούν.  

 Πολιτισμός: Κοινωνικά κληρονομημένοι, διαμοιρασμένοι, 

και αποκτημένοι τρόποι ζωής που κατέχουν οι άνθρωποι 

λόγω της ιδιότητας τους ως μέλος μιάς κοινωνικής 

ομάδας. 

 Εθνότητα: Επιλεγμένες πτυχές ενός πολιτισμού που 

χρησιμοποιούνται για να αποτελέσουν τις εθνοτικές 

ομάδες. 

 Eθνοτικές Ομάδες: Κοινωνικές ομάδες βάση των μελών και 

τους υποτιθέμενους δεσμούς εθνότητας που μοιράζονται, 

ειδικώτερα όσον αφορά την συγγένεια, την ιστορία, την 

γλώσσα ή την θρησκεία. 

 Μειονότητες: μόνιμα εγκατεστημένοι άνθρωποι οι οποίοι 

έχουν την δική τους γλώσσα και κουλτούρα, και 

διαφέρουν από την χώρα που τους φιλοξενεί.  Η 

κατηγορία συμπεριλαμβάνει και τους απογόνους των 

μεταναστών οι οποίοι συνεχίζουν να 

αυτοπροσδιορίζονται με την κουλτούρα των προγόνων 

τους.  

 Διαπολιτισμικότητα: περιγράφει κοινότητες στις οποίες 

υπάρχει γνώση και σεβασμός για άλλους πολιτισμούς.  Η 

διαπολιτισμική επικοινωνία επικεντρώνεται στην 

αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών και πολιτισμικών κανόνων και 

η ανάπτυξη στενών σχέσεων.  Σε μιά διαπολιτισμική 

κοινωνία, κανένας δεν παραμένει ο ίδιος, διότι ο καθένας 

μαθαίνει από τον άλλον και μεγαλώνουν μαζί.  
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 Πολύπολιτισμικότητα: είναι η συνύπαρξη διαφόρων 

πολιτισμών, όπου ο πολιτισμός περιλαμβάνει φυλετικές, 

θρησκευτικές ή πολιτισμικές ομάδες και εκδηλώνεται με 

συνήθης συμπεριφορές, πολιτισμικές υποθέσεις και αξίες, 

τρόπους σκέψεις και είδη επικοινωνίας.  Η 

πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται σε κοινωνίες που 

περιέχουν ανθρώπους από διάφορους πολιτισμούς και 

εθνοτικές ομάδες.  Οι άνθρωποι ζουν αναμέσα με άλλους 

ανθρώπους, αλλά η κάθε πολιτισμική ομάδα δεν έχει 

απαραιτήτος τις ευνοϊκότερες σχέσεις μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα, σε μιά πολυπολιτισμική γειτονία μπορεί 

συχνά να πηγαίνουν στα παντοπολεία από διάφορες 

εθνότητες δίχως να αλληλοεπιδρούν με αυτούς τους 

γειτόνους τους, οι οποίοι τυγχάνουν να είναι από άλλες 

χώρες. 

 Διαπολιτισμικότητα: Αφορά την σύγκριση των διαφόρων 

πολιτισμών.  Στην διαπολιτισμική επικοινωνία, οι 

διαφορές γίνονται κατανοητές και αποδεκτές, και 

μπορούν να επιφέρουν αλλαγές σε ατομικό επίπεδο, αλλά 

όχι να γίνουν συλλογικές μεταρυθμίσεις.  Στις 

διαπολιτισμικές κοινωνίες, ο ένας πολιτισμός θεωρείται 

«ο κανόνας» και όλοι οι άλλοι πολιτισμοί αποτελούν 

μέτρο σύγκρισης με τον επικρατέστερο πολιτισμό. 

 Διαπολιτισμική μεσολάβηση: η πράξη με την οποία 

δημιουργούνται κοινωνικοί σύνδεσμοι μεταξύ ανθρώπων 

από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

 Αξίες: Οτιδήποτε είναι σιωπηρά ή ρητά επιθυμητό για ένα 

άτομο ή μιά ομάδα, και το οποίο επηρεάζει την επιλογή 

μεθόδου, τον τρόπο και στόχο της πράξης. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ B.LIVING     -    ΠΗΓΕΣ και ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

  

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1   

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

 (ASDAN) 

 Brian de Lord : Double Helix Learning http://www.double-
helix.org.uk  

 Kolb Learning Cycle www.learning-theories.com  

 ASDAN Education www.asdan.org.uk 

 GET THERE Erasmus+ Project – Journey to Employment 
www.getthereproject.eu 

 www.differencebetween.net/language/difference-between-
values-and-beliefs/  

 

 Dr. Farnaz Namin-Hedayati Ph.D, Mentoring: effective methods 
and styles, Centre for Work and Life 

 Klasen, K, and Clutterbuck, D, (2002), Implementing Mentoring 
Schemes; A practical 

 guide to successful programs, Elsevier Butterworth-Heinemann 
 

 Murray, M, (2001), Beyond the Myths and Magic of Mentoring; 
How to Facilitate an 

 Effective Mentoring Process, New and Revised Edition, San 
Francisco: Jossey-Bass John 

 Wiley & Sons, Inc. 
 

 Clutterbuck, D, (2001), Everyone Needs a Mentor; Fostering 
talent on your organisation, 

 Third Edition, Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD) 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

(IAΣΙΣ) 

Πηγές : 
 

 Allport, G.W., & Ross, M. M. (1967). Personal religious orientation 
and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432–
443. 

 

 Cote´, J. E., & Levine, C. G. (2002). Identity formation, agency, and 
culture: A social psychological synthesis. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

 Ellison, C. G., Levin, J. S. (1998). The Religion-Health Connection: 
Evidence, Theory, and Future 

 Directions. Health Education &amp; Behavior, 25(6), 700-720. 
 

 Emmons, R. A. (1999). The psychology of ultimate concerns: 
Motivation and spirituality in personality. New York: Guilford. 

 

 Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton. 

http://www.double-helix.org.uk/
http://www.double-helix.org.uk/
http://www.learning-theories.com/
http://www.asdan.org.uk/
http://www.getthereproject.eu/
http://www.differencebetween.net/language/difference-between-values-and-beliefs/
http://www.differencebetween.net/language/difference-between-values-and-beliefs/
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 Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton. 
 

 Erikson, E. H. (1980). Identity and the life cycle. New York: Norton. 
 

 Erikson, E. H., Erikson, J. M., & Kivnick, H. Q. (1986). Vital 
involvement in old age: The experience of old age in our time. New 
York: Norton. 

 

 Hussain, D. (2011). Spirituality, religion, and health: Reflections and 
issues. Europe’s Journal of 

 Psychology, 7(1), 187-197. 
 

 Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, Jr., R. W., McCullough, M. E., 
Swyers, J. P., Larson, D. B., & Zinnbauer, B. J. (2000). Conceptualizing 
religion and spirituality: Points of commonality, points of departure. 
Journal for the Theory of Social Behaviour, 30, 51-77. 

 

 Hoare, C. H. (2002). Erikson on development in adulthood. New York: 
Oxford University Press. 

 

 Jung, C. G. (1969). Psychology and religion: West and east. London: 
Routledge &amp; Kegan Paul. 

 
 

 Keast, J. (2006). Religious Diversity and Intercultural Education: A 
Reference Book for Schools. CDED.  

 

 Kiesling, C., G. T. Sorell, Montgomery, M. J. & Colwell, R. K. (2008). 
Identity and Spirituality: A Psychosocial Exploration of the Sense of 
Spiritual Self. Psychology of Religion and Spirituality, (1), 50-62. 

 

 Leak, G. K. (2008). An Assessment of the Relationship Between 
Identity Development, Faith Development, and Religious 
Commitment. Identity: An International Journal of Theory and 
Research, 9 (1), 201–218. 

 

 Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity 
status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551–558. 

 

 Maslow, A. H. (1964). Religions, values and peak experiences. 
Columbus: Ohio State University Press. 

 

 Moustakas, M. (1994). Phenomenological research methods. 

Thousand Oaks, CA: Sage 
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Πηγές : 
 

 Allport, G.W., & Ross, M. M. (1967). Personal religious orientation 
and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432–
443. 

 

 Cote´, J. E., & Levine, C. G. (2002). Identity formation, agency, and 
culture: A social psychological synthesis. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

 Ellison, C. G., Levin, J. S. (1998). The Religion-Health Connection: 
Evidence, Theory, and Future 

 Directions. Health Education &amp; Behavior, 25(6), 700-720. 
 

 Emmons, R. A. (1999). The psychology of ultimate concerns: 
Motivation and spirituality in personality. New York: Guilford. 

 

 Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton. 
 

 Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton. 
 

 Erikson, E. H. (1980). Identity and the life cycle. New York: Norton. 
 

 Erikson, E. H., Erikson, J. M., & Kivnick, H. Q. (1986). Vital 
involvement in old age: The experience of old age in our time. New 
York: Norton. 

 

 Hussain, D. (2011). Spirituality, religion, and health: Reflections and 
issues. Europe’s Journal of 

 Psychology, 7(1), 187-197. 
 

 Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, Jr., R. W., McCullough, M. E., 
Swyers, J. P., Larson, D. B., & Zinnbauer, B. J. (2000). Conceptualizing 
religion and spirituality: Points of commonality, points of departure. 
Journal for the Theory of Social Behaviour, 30, 51-77. 

 

 Hoare, C. H. (2002). Erikson on development in adulthood. New York: 
Oxford University Press. 

 

 Jung, C. G. (1969). Psychology and religion: West and east. London: 
Routledge &amp; Kegan Paul. 

 

 Keast, J. (2006). Religious Diversity and Intercultural Education: A 
Reference Book for Schools. CDED.  

 

 Kiesling, C., G. T. Sorell, Montgomery, M. J. & Colwell, R. K. (2008). 
Identity and Spirituality: A Psychosocial Exploration of the Sense of 
Spiritual Self. Psychology of Religion and Spirituality, (1), 50-62. 

 

 Leak, G. K. (2008). An Assessment of the Relationship Between 
Identity Development, Faith Development, and Religious 
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Commitment. Identity: An International Journal of Theory and 
Research, 9 (1), 201–218. 

 

 Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity 
status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551–558. 

 

 Maslow, A. H. (1964). Religions, values and peak experiences. 
Columbus: Ohio State University Press. 

 

 Moustakas, M. (1994). Phenomenological research methods. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

 Smith, J. A., Osborn, M. (2003). Interpretative phenomenological 
analysis. Qualitative psychology: a practical guide to research 
methods. London: Sage, 51-80. 

 
Πηγές: 
 

 The Intercultural Profession in 2007 
http://www.culturosity.com/pdfs/Intercultural%20Profession%20R
eport.%20Berardo.%202008.pdf 

 Status Report on The Intercultural Professional 2014 
https://secure-
hwcdn.libsyn.com/p/a/1/8/a18530fd276b9b2e/Status_Report_Inte
rcultural_Profession_2014_2nd_edition.pdf?c_id=8332779&expirat
ion=1487675660&hwt=f2ba0ccd844aad6f9b5d899345a75080 

 Interested in a Career as an Interculturalist? 
http://www.pacific.edu/Academics/Schools-and-Colleges/School-
of-International-Studies/Academics/Masters-Degrees/MA-
Intercultural-Relations/Intercultural-Careers.html 

 How to Pursue an Intercultural Career 
http://www.interchangeinstitute.org/html/advice.htm 

 Journal of Intercultural Communication 
https://www.immi.se/intercultural/ 

 List of popular books about cross cultural communication 
https://www.goodreads.com/shelf/show/intercultural-
communication 

 Beginner’s Guide to Communicating Across Cultures 
http://commisceo-global.com/cultural-awareness-manual 

 Country Profiles http://commisceo-global.com/country-guides 

 The danger of a single story:   

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Πηγές : 

 Council  of Europe (2006): Religious diversity and intercultural 

education. A reference book for schools. 

 

http://www.interchangeinstitute.org/html/advice.htm
http://commisceo-global.com/country-guides
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

(BEST) 

  https://www.salto-

youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 

 https://www.salto-

youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

Πηγές: 

https://www.coe.int/en 

https://en.unesco.org  

https://www.salto-youth.net 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

 (INFODEF) 

 BENNETT, Milton. Becoming interculturally competent. Newton, 
MA: Intercultural Resource, 2004. 

 DE LEO, J. Education for Intercultural Understanding. UNESCO 
2010 

 HOFSTEDE, Geert. Culture’s Consequences: Comparing Values, 
Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations.  
Second Edition, Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2001. 

 LECLERCQ, Jean Michel. Facets of interculturality in education. 
Council of Europe Publishing, 2003. 

 TOLL, Sylvie. Acquiring intercultural competence within the 
context of the period of residence abroad. University of Central 
Lancashire 

 UNESCO Guidelines on Intercultural Education. UNESCO 

Education Sector. Division for the Promotion of Quality 

Education. Paris, 2006 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(MANİSA P.D.N.E.) 

Πηγές: 

 Jackson R. (2004, 2003,2002, 2001,2000, 1999,1998, 1997) 

Religious education, an interpretive approach: 

Hodder&Stoughton 

 Jackson R. (2009; references updated 2012)  Studying Religions: 

The Interpretive Approach in Brief, European Wergeland Centre 

Κύριες Πηγές: 

 http://www.robertjackson.co.uk/ 

 http://www.theewc.org/ 

 http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru/ 

 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.coe.int/en
https://en.unesco.org/
https://www.salto-youth.net/
http://www.robertjackson.co.uk/
http://www.theewc.org/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 (CIEP) 

 

 

 Mitchell R. Hammer, Solving problems and resolving conflict using 
the intercultural conflict style model and inventory, In M.A. 
Moodian (Ed.). Contemporary Leadership and Intercultural 
Competence (Ch.17, pp. 219-232). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

 Kevin Avruch, Cross-Cultural Conflict, Institute for Conflict Analysis 
& Resolution (4D3), George Mason University. 

 

 Bob Delaney, Techniques For Resolving Cross-Cultural Disputes 

(Online) 

 


