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                                                        "Αν θέλεις να  γνωρίσεις τον εαυτό σου, 
απλά  κοίταξε  πως το κάνουν  οι  άλλοι. 

 Αν θέλεις να καταλάβεις τους άλλους, 
 κοίταξε την καρδιά σου". 

 
 (Tabulae Votivae, 1797) 

                         
 
               
 

   "Η  απόλυτη  συνθήκη της ειρήνης ... 
 αυτή που κάνουµε εµείς οι ίδιοι" 

                              
                                                                     (Stewig, 1992)1 

 

 
 

                 "Υποθέτω ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις... 
      µπορείτε να ακολουθήσετε την  πορεία του χωρισµού του φόβου 

      και της δυσπιστίας.. ή  µπορείτε να ακολουθήσετε την άλλη 
     διαδροµή που µπορεί να σας δώσει την ειρήνη  και  την φιλία" 

 
(Kevin Webb, 1997)2 

                                                 
1 (Stewing, 1992: 36) 
2 O Kevin Webb υπηρέτησε στο ειρηνευτικό σώµα εθελοντών στον Παναµά από το 1993 στο 1995. Αυτό 
   το σχόλιο έγινε το Μάρτιο του έτους 1997. 
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και στον αδελφό µου ΝΙΝΤΑΛ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
1.1  Το πρόβληµα της έρευνας και η σηµασία της 
 
 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται ως µια εποχή σηµαντικών κοινωνικών, 

οικονοµικών, πολιτισµικών και οικονοµικών µετασχηµατισµών και πολιτικών 

ανακατατάξεων. Μια εποχή που σφραγίζει όχι µόνο το πέρασµα από τον 20ο 

(βιοµηχανική εποχή) στον 21ο αιώνα (κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης), 

αλλά και ενός γενικότερου διπολισµού µεταξύ του ∆υτικού (κυρίως Χριστιανικού) 

και του Αραβικού (κυρίως Ισλαµικού) κόσµου. Όπως αναφέρει η Κωσταντοπούλου 

(2000), η θεώρηση των διαφορετικών από το ∆υτικό κόσµο πολιτισµών, βασίζεται 

στην παγίωση της διαφορετικότητας σε ότι αξιολογείται ως «κατώτερο». Ο 

διπολισµός αυτός δε δηµιουργεί µόνο προβλήµατα και διογκούµενα χάσµατα 

ανάµεσα στους δυο αυτούς  κόσµους, αλλά και στις ίδιες της ∆υτικές και Αραβικές 

χώρες. Παρά τις πολιτισµικές διαφορές, η διαφορετικότητα δεν στοιχειοθετεί την 

περιφρόνηση του "διαφορετικού", αλλά ούτε και την υπεροχή του ενός απέναντι στον 

άλλο.  

 

Η ένταση αυτή έχει ιδιαίτερα διογκωθεί µετά την 11η Σεπτεµβρίου του 2001, όπου 

πολλοί Αµερικάνοι και Ευρωπαίοι έχουν σχηµατίσει µια αρνητική εικόνα για τους 

Άραβες και το Ισλάµ, καθώς τους παρουσιάζουν ως φανατικούς υποστηρικτές και 

δαιµονικούς τροµοκράτες (Akram, 2002). Ο Αραβικός κόσµος, οι Άραβες και οι 

Μουσουλµάνοι, γενικά, τυγχάνουν επικίνδυνων παρανοήσεων και στερεοτυπικών 

αντιλήψεων και η εικόνα τους έχει περιπλεχτεί από αυτά τα γεγονότα (Wingate, 

2004). Οι Άραβες/Μουσουλµάνοι είναι οι "άλλοι" του ∆υτικού κόσµου, που 

αντιµετωπίζονται ως µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα και οντότητα, κατώτερη εκείνης 

του δυτικού κόσµου (Suleiman, 1999). Επίσης οι Άραβες/Μουσουλµάνοι έχουν 

αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στους ∆υτικούς (Αµερικανούς και Ευρωπαίους), και 

συχνά τους αποδίδουν εγκλήµατα, ιµπεριαλιστικές πρακτικές, "αµαρτωλές" 

συνήθειες καθώς επίσης και µε µια τάση να ελέγξουν και να κυριαρχήσουν τον µη-



 12

δυτικό κόσµο, ιδιαίτερα τον Αραβικό (Kostoulas-Makrakis, 2005). Οι αντιλήψεις 

αυτές για τους µη-Μουσουλµάνους υιοθετούνται στα σχολικά βιβλία αρκετών 

Μουσουλµανικών χωρών, διαµορφώνοντας έτσι στο µυαλό πολλών µαθητών 

επικίνδυνα στερεότυπα και εξτρεµιστικές αντιλήψεις (Manzo, 2004). Τα γεγονότα της 

11ης Σεπτεµβρίου 2001, έστρεψαν τον κόσµο προς την ιδέα της "σύγκρουσης των 

πολιτισµών" (clash of civilizations), µε άλλα λόγια την αντιµετώπιση µεταξύ του 

Άραβα/Ισλάµ και της Ευρώπης/Χριστιανισµού, που περιγράφηκαν ως "συγκρούσεις 

των πολιτισµών" που τείνουν να αποτελούν τη µέγιστη απειλή για την παγκόσµια 

ειρήνη (Ahmed, 2002).  

 

Ο Huntington (1996) 3, προσδιόρισε τον πολιτισµό ως την υψηλότερη πολιτιστική 

οµαδοποίηση των ανθρώπων, και περιγράφει επτά σηµαντικούς πολιτισµούς του 

κόσµου: το ∆υτικό, τον Ορθόδοξο, τον Κινέζικο, τον Ιαπωνικό, τον Ινδικό, το 

Μουσουλµανικό και τον Λατινοαµερικάνικο. Κατανοώντας τους προαναφερόµενους 

πολιτισµούς, βοηθά ουσιαστικά στην πρόβλεψη των µελλοντικών τάσεων σχετικά µε 

τα παγκόσµια δρώµενα (Jennings, 1997). Η επείγουσα ανάγκη για το διαπολιτισµικό 

διάλογο, πιθανολογείται ότι  µπορεί να διαλύσει τον µύθο της «σύγκρουσης των 

πολιτισµών» και να αναδείξει την σπουδαιότητα της πολιτισµικής σύγκλισης. Η 

προσπάθεια αναζήτησης οικουµενικών λύσεων στα διεθνή προβλήµατα, και η 

αναζήτηση για µια δίκαιη και ειρηνική συµβίωση αποτελεί ίσως τη σηµαντικότερη 

πρόκληση που ο ανθρώπινος πολιτισµός ενδεχοµένως έχει να αντιµετωπίσει τον 21ο 

αιώνα (Ahmed, 2002). Με δεδοµένη την αυξανόµενη ετεροφοβία, το ρατσισµό, τον 

εθνοκεντρισµό και την ανάγκη για διεθνή κατανόηση, η γνωριµία των «άλλων» 

καθώς και των πολιτισµών τους, γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. Οι άνθρωποι που 

κατανοούν περισσότερο τον «άλλο» έχουν τη δυνατότητα να ζουν αρµονικά και να 

σέβονται τη διαφορετικότητά τους. Η κατανόηση, όµως, του "άλλου" δεν µπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς τη διερεύνηση του πιθανού χάσµατος, καθώς και των παραγόντων 

που το δηµιουργούν και το αναπαράγουν. Η γνώση και η κατανόηση των άλλων 

πολιτισµών αποτελεί τον µοναδικό ίσως τρόπο αντίστασης και αντιµετώπισης του 

εθνοκεντρισµού, ο οποίος εντείνεται µε την επέκταση της κοινωνικής, οικονοµικής 

και πολιτισµικής παγκοσµιοποίησης. Όπως αναφέρει ο Fiske (1998: 53), «Η 

                                                 
3 Είναι Καθηγητής Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ. Από το βιβλίο του   
‘Σύγκρουση των πολιτισµών και Αξιολόγηση της διάταξης του κόσµου’ (Clash of Civilization and the 
Remarking of World Order). 
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µετανάστευση, εσωτερική ή εξωτερική, επιβαλλόµενη ή εθελοντική, θα είναι µια 

φυσιολογική εµπειρία για έναν τεράστιο αριθµό, αν όχι για την πλειονότητα του 

πληθυσµού του πλανήτη. Κι αν λάβουµε υπόψη µας ότι ακόµα και τα άτοµα που δεν 

µεταναστεύουν βιώνουν τις κοινωνικές συνέπειες της µετανάστευσης, τότε θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε µε µεγάλη σιγουριά ότι κάθε άτοµο θα έχει την 

εµπειρία µιας ολοένα πιο ρευστής και µεταβαλλόµενης κοινωνικής οργάνωσης».  

 

Αναµφισβήτητα, η νέα χιλιετία ενισχύει τη σηµασία της διαπολιτισµικής 

επικοινωνίας και της διεθνούς κατανόησης σε κάθε σφαίρα της ζωής. Σήµερα, µια 

από τις πιο θεµελιώδεις προκλήσεις είναι, όχι µόνο πώς  θα εξαλειφθούν οι αρνητικές 

εικόνες των ∆υτικο-Ευρωπαίων για τους Άραβες και των Αράβων για τους ∆υτικο-

Ευρωπαίους, αλλά ταυτόχρονα πώς θα διαµορφωθεί µια θετική σχέση µεταξύ του 

∆υτικού και του Αραβικού κόσµου, βασισµένη στον αµοιβαίο σεβασµό και την 

αναγνώριση. Σύµφωνα µε τους Bhawuk και Brislin (2000), η διαπολιτισµική 

ευαισθησία είναι απαραίτητη για µια επιτυχηµένη επαφή µε τον "άλλο". Είναι, όµως, 

γεγονός ότι στη συνεχώς µεταβαλλόµενη κοινωνία, η ανάπτυξη της εθνικής 

ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης µέσω της σχολικής εκπαίδευσης, λειτούργησε 

αρνητικά για όλους τους «άλλους», ιδιαίτερα δε για τους κοινωνικά και πολιτισµικά 

απόµακρους, όπως αναφέρεται στα Πρακτικά ενός ∆ιεθνούς Συνεδρίου που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 1998  µε τον τίτλο «Η Εικόνα 

του "Άλλου"/Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών Χωρών» (Ξωχέλης, κ.ά., 

2000), αλλά και όπως φανερώνουν πλήθος ερευνών (Φλουρής και Καλογιαννάκη, 

1996, Φλουρής και Ιβρίντελη, 2000). Η συγκριτική µελέτη των παραγόντων που 

διαµορφώνουν τις αναπαραστάσεις των ανθρώπων απέναντι στον «άλλο» µπορεί να 

συµβάλλει σηµαντικά τόσο στη συνειδητοποίηση των κινδύνων που εγκυµονεί ο 

άκριτος εθνοκεντρισµός, όσο και στα µέσα που είναι απαραίτητα για να επιτύχουµε 

την υπέρβαση του πολιτισµικού χάσµατος και την επίτευξη µιας όλο και αυξανόµενης 

διαπολιτισµικής κατανόησης. Τόσο το εκπαιδευτικό σύστηµα όσο και οι 

εκπαιδευτικοί, οφείλουν να βοηθήσουν τους µαθητές τους να κατανοήσουν και να 

εκτιµήσουν τους «άλλους». Να συνειδητοποιήσουν, ότι πέρα από τις πολιτισµικές 

διαφορές, υπάρχουν και πανανθρώπινες αξίες και ότι η ίδια η επιβίωσή τους 

βασίζεται στην αµοιβαία γνώση, κατανόηση και σεβασµό. 
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Ο El Hassan Bin Talal 4 (2000) επισηµαίνει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης των 

µελλοντικών σχέσεων µεταξύ Αράβων/Μουσουλµάνων και ∆υτικών/Χριστιανών, και 

την ανάγκη προώθησης του διαλόγου καθώς η παρουσία των 

Μουσουλµάνων/Αράβων στις ∆υτικές χώρες θα αυξάνεται περαιτέρω και οι 

Μουσουλµάνοι/Άραβες θα εξακολουθούν να προκαλούν αρνητικά συναισθήµατα 

προς την ∆ύση. Επιπλέον, κατέδειξε το ρόλο της Ιορδανίας και τις πιέσεις που από 

καιρό ασκεί σε κυβερνήσεις και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) της ∆ύσης, 

ώστε να δώσουν σε αυτό το θέµα περισσότερη προσοχή. Η Ιορδανία έχει 

διαδραµατίσει επίσης έναν πρωτοποριακό ρόλο στην επιδίωξη της προώθησης της 

δια-θρησκευτικής (inter-faith) και διαπολιτισµικής κατανόησης γενικότερα, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στις πολιτιστικές και ψυχολογικές πλευρές των θρησκευτικών 

διαφορών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Βασιλικό Ίδρυµα ∆ια-Θρησκευτικών Μελετών 

(Royal Institute for Inter-faith Studies) 5 στο Αµµάν που ιδρύθηκε το 1994, έχει ήδη 

ασκήσει σηµαντική επιρροή στο θέµα της δια-πολιτισµικής επαφής, περιφερειακά 

αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο (Talal, 2000).  

 

Το ∆εκέµβριο του 2004, διοργανώθηκε επίσης στο Κάιρο της Αιγύπτου το ∆ιεθνές 

Συνέδριο «Η Εικόνα του Αραβο-Ισλαµικού πολιτισµού στα Ευρωπαϊκά Εγχειρίδια 

Ιστορίας» 6, στοχεύοντας στη διαµόρφωση της ιδέας ότι η ασφάλεια δεν µπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς την πολιτισµική κατανόηση. Επίσης συζητήθηκαν οι 

διαστρεβλώσεις και οι παρανοήσεις των Ευρωπαϊκών εγχειριδίων αναφορικά µε τους 

Άραβες και τους Μουσουλµάνους και η αρνητική επίδραση που αυτό ασκεί στους 

Μουσουλµάνους µαθητές. Εκτός από τη δυνατότητα για αµοιβαία κατανόηση και 

αλλαγή των στερεοτύπων µεταξύ των Αραβικών (Μουσουλµανικών) και των 

∆υτικών κοινωνιών, συζητήθηκε η υιοθέτηση πολιτικών για την υπερνίκηση των 

συγκρούσεων και των αρνητικών προδιαθέσεων, καθώς και για την ενθάρρυνση της 

ειρήνης και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, δόθηκε πολύ προσοχή στις υποκειµενικές 

                                                 
4 Ο El Hassan bin Talal είναι επικεφαλής του Βασιλικού Ινστιτούτου για τις ∆ια-Πίστη Μελέτες στο 
Αµµάν-Ιορδανία και της Λέσχης της Ρώµης. 
5 Royal Institute for Inter-faith Studies [∆ιαδίκτυο] http://www.riifs.org/ 
6 Η διάσκεψη οργανώθηκε από κοινού από την UNESCO, την Αραβική Ένωση Ευρωπαϊκό  
   Πρόγραµµα, την ISESCO και άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς. 
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εµπειρίες, και στην παρουσίαση ενός προγράµµατος «Μαθαίνοντας πώς να ζούµε 

µαζί/Learn how to live together» (Yusuf, 2005) 7. 

Το Πρόγραµµα «Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί µε τους άλλους», αποτελεί επίσης έναν 

από τους τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στην  Έκθεση Delors 

(1996) 8, η οποία υπεβλήθη στην ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO) 9, µε στόχο την ανάπτυξη 

της πολυπολιτισµικότητας, του σεβασµού, της ανοχής µέσω της κατανόησης των 

άλλων ανθρώπων και της εκτίµησης της αλληλεξάρτησης µέσα από ένα πνεύµα 

αµοιβαίου σεβασµού των αξιών του πλουραλισµού και της αµοιβαίας πολιτισµικής 

ειρήνης (Κωστούλα-Μακράκη, 2005). Σύµφωνα µε την Έκθεση Delors, η 

ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO) προβάλλει έναν ευρύ πλαίσιο για την παρουσίαση 

σηµαντικών θεµάτων για την προαγωγή της διεθνούς κατανόησης και της  

αντιµετώπισης των προκαταλήψεων ανάµεσα στους λαούς. Οι Εθνικές Επιτροπές για 

την ΟΥΝΕΣΚΟ της Ευρώπης και τα Αραβικά κράτη συνεργάστηκαν επίσης µε τον 

Οργανισµό της Αραβικής Ένωσης Εκπαίδευσης, Επιστηµών και Πολιτισµού 

(ALECSO) και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, για την εγκαθίδρυση µιας 

ενδοπεριφερειακής στρατηγικής του προγράµµατος «Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί µε 

τους άλλους», συνδεδεµένη µε τις αντικειµενικές στρατηγικές της ΟΥΝΕΣΚΟ 2002-

2007. Η στρατηγική εγκρίθηκε από τις  θεσπισµένες συναντήσεις των Εθνικών 

Επιτροπών των Αραβικών περιοχών (Ραµπάτ, 3-8 Ιουνίου, 2002) και των αντίστοιχων 

Ευρωπαϊκών (Βουδαπέστη, 14-18 Ιουνίου, 2002) 10. Τα προγράµµατα «Μαθαίνοντας 

να ζούµε µαζί µε τους άλλους» και «µαθαίνοντας να σεβόµαστε» (learning to 

respect), απαιτούν τη δηµιουργία ενός ασφαλούς µαθησιακού περιβάλλοντος, όπου οι 

µαθητές (και εκπαιδευτικοί) αισθάνονται ελεύθεροι, και δεν απειλούνται. Ιδιαίτερη 

αναφορά αποδίδεται στην κατανόηση του «άλλου» µέσα από τον ελεύθερο διάλογο 

και την ανοχή των αντιτιθέµενων απόψεων (Halperin, 1997, Batelaan, 2000, Singlair, 

2004). ∆ιάφοροι µελετητές ενδιαφέρθηκαν επίσης να διερευνήσουν την εικόνα του 

«άλλου», όπως η µελέτη του Haroun (1997) στο Ηνωµένο Βασίλειο και η έρευνα της 

                                                 
7 Η Dalia Yusuf είναι καλλιτεχνική και πολιτισµική εκδότρια στο Ισλαµικό διαδίκτυο. [∆ιαδίκτυο] 
http://www.islam-online.net/English/artculture/2005/01/article08.shtml [2005, Νοέµβριος 2]. 
8 Αναφορά DELORS "Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission 
on Education for the Twenty-first Century", εισήγηση από τον Jacques Delors. Παρίσι: Ουνέσκο (UNESCO) 
Εκδόθηκε το 1996. [∆ιαδίκτυο] http://www.unesco.org/delors/delors_e.pdf [2005, ∆εκεµβρίου 11].  
9 UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτισµικός Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών). 
10 Γερµανική Επιτροπή για την UNESCO, Αραβικός- Ευρωπαϊκός ∆ιάλογος: Ενδοπεριφερειακή    
Στρατηγική  "Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί µε τους άλλους" (UNESCO, ALECSO, Συµβούλιο της    
Ευρώπης), Tarhouni, F. και Schoefthaler, T. [∆ιαδίκτυο] http://www.unesco.de/c_english/arab-
europe_dialogue.pdf [2005, ∆εκεµβρίου 11].  
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Kostoulas-Makrakis (2005) στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Η.Α.Ε.), η οποία 

εστιάζεται στη διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών-εκπαιδευτικών για την 

Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας 11 εξετάστηκε 

επίσης η Αραβική και η Μουσουλµανική εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια της Μεγάλης 

Βρετανίας, του Ισραήλ, και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Γενικά, τέτοιου 

είδους συγκριτικές έρευνες µελετούν τους παράγοντες που διαµορφώνουν τις 

αναπαραστάσεις των ατόµων απέναντι στους «άλλους» και συµβάλουν σηµαντικά 

στην αναγνώριση των κινδύνων που οδηγούν στον εθνοκεντρισµό, βοηθώντας να 

υπερπηδήσουµε τα πολιτισµικά χάσµατα µε σκοπό την ενίσχυση της διαπολιτισµικής 

κατανόησης. Η διεθνής συγκριτική εκπαιδευτική έρευνα  συµβάλλει σηµαντικά στην 

ανάπτυξη της διεθνούς εκπαίδευσης (βλ. Μπουζάκης, 2005) που µε τη σειρά της 

αποτελεί µέσο προαγωγής της διεθνούς και διαπολιτισµικής κατανόησης. 

 
 
 

1.2 Τα ερωτήµατα της έρευνας 
 

Είναι σαφές ότι η παρούσα έρευνα, αποσκοπεί στο να συµβάλλει στην αντιµετώπιση 

της έξαρσης της βίας, του εθνικισµού, του θρησκευτικού φανατισµού, της ξενοφοβίας 

και του ρατσισµού καθώς και στην προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς 

κατανόησης. Γι’ αυτό το λόγο θέσαµε ερωτήµατα  όπως:  

 

• Ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που αποδίδει ο Έλληνας στον 

Άραβα και ο Άραβας στον Έλληνα;  Ποια είναι η σχέση τους µε τη σχολική 

γνώση;  

 

• Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης και «κατασκευής» των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων πέρα από τη σχολική γνώση;  

 

• Πώς µπορεί το ∆ιαδίκτυο να συµβάλλει στην εξάλειψη των αρνητικών 

κοινωνικών αναπαραστάσεων; 

 

                                                 
11 Η οµάδα ανάλυσης σχολικών εγχειρίδιων (συγγραµµάτων), Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαιδευτικής Έρευνας, 
Υπουργείο Εκπαίδευσης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. 
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Και θα απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

• Ποια είναι η εικόνα για τον Άραβα και τον Αραβικό κόσµο, που επικρατεί 

στις αντιλήψεις των Ελλήνων µαθητών και των αντίστοιχων αντιλήψεων 

Ιορδανών µαθητών για τον Έλληνα και την Ελλάδα;  

 

• Ποια είναι η εικόνα για τον Άραβα και τον Αραβικό κόσµο, που επικρατεί 

στις αντιλήψεις των Ελλήνων φοιτητών-εκπαιδευτικών και των αντίστοιχων 

Ιορδανών για τον Έλληνα και την Ελλάδα;  

 

• Πως µπορεί το ∆ιαδίκτυο να συµβάλλει στην προαγωγή του διαπολιτισµικού 

διαλόγου και της διεθνούς κατανόησης, γενικά και ειδικότερα µεταξύ του 

Αραβικού και του ∆υτικού κόσµου; 

 

1.3 Οι σκοποί της έρευνας 
 

Συνοψίζοντας, οι γενικότεροι σκοποί της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων του Έλληνα προς τον «Άραβα», και παράλληλα του 

Ιορδανού προς τον «Έλληνα», και αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισµικής κατανόησης. Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της έρευνας είναι να 

διερευνήσει:  

 

1. Την εικόνα του «Άραβα/Έλληνα» και του «Αραβικού κόσµου/Ελλάδα» όπως 

αναπαρίσταται στις αντιλήψεις Ελλήνων και Ιορδανών µαθητών Ε' και ΣΤ' 

τάξης ∆ηµοτικού, καθώς και φοιτητών-εκπαιδευτικών σε Παιδαγωγικά 

Τµήµατα. 

 

2. Τις κύριες πηγές πληροφόρησης των κοινωνικών αναπαραστάσεων των 

Ελλήνων και Ιορδανών µαθητών και φοιτητών-εκπαιδευτικών. 

 

3. Την εικόνα του «Άραβα/Έλληνα» και του «Αραβικού κόσµου/Ελλάδα» όπως 

αναπαρίσταται στα σχολικά εγχειρίδια της Ελλάδας και της Ιορδανίας 

αντίστοιχα. 
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4. Τη συσχέτιση των εικόνων των Ελλήνων/Ιορδανών µαθητών και φοιτητών-

εκπαιδευτικών για τον «Άραβα/Έλληνα» και τον «Αραβικού κόσµου/Ελλάδα» 

µε τις αντίστοιχες εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια της Ελλάδας και της 

Ιορδανίας. 

 

5. Τις στάσεις των Ελλήνων και Ιορδανών φοιτητών-εκπαιδευτικών απέναντι στην 

ανοχή, τον εθνοκεντρισµό και την παγκόσµια/οικουµενική συνείδηση. 

 

6. Τις δυνατότητες που παρέχει το ∆ιαδίκτυο στην προαγωγή της διαπολιτισµικής 

επικοινωνίας και της διεθνούς κατανόησης στα πλαίσια της έννοιας «Μαθαίνω 

να ζω µαζί µε τους άλλους». 

 

 

1.4 Οι περιορισµοί της έρευνας 
 

Αν και η µελέτη αυτή περιορίζεται σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή και 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αποτελεί δηλαδή µια µελέτη περίπτωσης, η σηµασία της 

µπορεί να υπερκεράσει αυτούς τους περιορισµούς, συνεισφέροντας στην 

προβληµατική, θεωρητική και µεθοδολογική, τέτοιων ερευνητικών προσπαθειών, 

καθώς και στην ανάγκη ένταξης της διαπολιτισµικής κατανόησης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στα προγράµµατα σπουδών των µελλοντικών εκπαιδευτικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
 
2.1 Εννοιολογικός προσδιορισµός των κοινωνικών αναπαραστάσεων 
 

Ανατρέχοντας στο έγκριτο λεξικό Webster διαπιστώνουµε ότι δίνονται πολλές 

επιλογές στην έννοια του όρου «αναπαράσταση», όπως: 1) µια οµοιότητα, εικόνα, 

µοντέλο, 2) µια εικόνα ή µια ιδέα που σχηµατοποιείται από τον εγκέφαλο, 3) µια ιδέα 

που είναι το άµεσο αντικείµενο της σκέψης, 4) µια ορατή εικόνα ή µια µορφή, και 5) 

δράση ή διαδικασία από την οποία ο εγκέφαλος διαµορφώνει µια εικόνα ή µια ιδέα 

ενός αντικειµένου (W.T.N.I.D, 1981: 1926) 12. Το λεξικό Random House παραθέτει 

επίσης τέσσερις επιλογές για την αναπαράσταση: α) η πράξη της 

απεικόνισης/representing, β) η παρουσίαση στον εγκέφαλο, από µια ιδέα ή εικόνα., γ) 

η διανοητική εικόνα ή η ιδέα που παρουσιάζεται, δ) µια εικόνα, ένα σχήµα, κλπ. 

(R.H.D, 1987: 1635) 13.  

 

            Ο κοινωνικός ψυχολόγος Serge Moscovici µε το βιβλίο του  «Η ψυχανάλυση, 

η εικόνα της και το κοινό της» 14 ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε την ιδέα και τον 

όρο των κοινωνικών αναπαραστάσεων και οικοδόµησε τα θεµέλια της θεωρίας τους 

ως µια νέα παράδοση της κοινωνικής έρευνας (Farr, 1993β). Πριν από τον Moscovici, 

αρχικά ο Durkheim εισήγαγε τις «Συλλογικές Αναπαραστάσεις», οι οποίες 

αποτέλεσαν την πρώτη θεωρητική προσέγγιση των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Οι 

«Κοινωνικές Αναπαραστάσεις» είναι αλληλένδετες µε τις «Συλλογικές 

Αναπαραστάσεις» για δυο λόγους. Πρώτον λόγω της πολυπλοκότητας που 

παρουσιάζουν τα άτοµα και οι οµάδες και δεύτερον για να δοθεί η αναγκαία 

βαρύτητα στην επικοινωνία, που επιτρέπει στα άτοµα να συγκλίνουν. ∆ηλαδή η 

διαδικασία κατά την οποία το ατοµικό µετατρέπεται σε συλλογικό και αντίστροφα 

(Farr, 1998, Μαντόγλου, 1995). Οι «Συλλογικές Αναπαραστάσεις» διαδραµάτισαν 

σπουδαίο ρόλο στη µελέτη των πολιτιστικών φαινοµένων. Η ιδέα του Moscovici για 
                                                 
12 W.T.N.I.D: Το τρίτο Νέο ∆ιεθνές Λεξικό του Webster. 
13 R.H.D: Το Λεξικό Random House. 
14 Το βιβλίο κυκλοφορεί στη Γαλλική γλώσσα (La psychanalyse, son image et son public). 
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τις «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις» είναι ότι προσδιορίζονται ως αντικείµενα, ιδέες, 

εικόνες και ως περιγραφές των κοινωνικών πραγµατικοτήτων µέσω της συνεισφοράς 

της γνώσης και της κατανόησης του κόσµου στον οποίο ζουν οι άνθρωποι (Wagner, 

1998). 

 

Για τον Moscovici οι «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις» είναι γνωστικά συστήµατα που 

έχουν µια ιδιαίτερη λογική και έκφραση, δεν αναπαριστούν απλά ‘απόψεις για’ 

‘εικόνες ή στάση απέναντι’ αλλά ‘θεωρίες’ ή ‘κλάδους της γνώσης’, στο δικαίωµα 

για την ανακάλυψη και την διευθέτηση της πραγµατικότητας, των συστηµάτων 

αξιών, των ιδεών, των εικόνων και των πρακτικών µε διπλή λειτουργία. Πρώτον, την 

καθιέρωση µιας εντολής που θα επιτρέψει στα άτοµα να προσανατολιστούν και να 

κυριαρχήσουν στον υλικό κοινωνικό κόσµο τους, και δεύτερον, την διευκόλυνση της 

επικοινωνίας µεταξύ των µελών µιας κοινότητας παρέχοντας τους έναν κοινό κώδικα 

για να ονοµάσουν και να ταξινοµήσουν µε σαφήνεια τις διαφορετικές όψεις του 

κόσµου τους και της ιστορίας του ατόµου και της οµάδας" (Moscovici, 1973: xiii). 

Γενικότερα, επικρατεί η ιδέα ότι η «Κοινωνική Αναπαράσταση» υπάρχει στην 

κοινωνική µας ζωή, στην αντίληψη των ατόµων για την αναπαράσταση του κόσµου 

µας µε διαφορετικές µορφές: «εικόνες που συµπεριλαµβάνουν ένα σύνολο εννοιών, 

συστήµατα αναφοράς που µας επιτρέπουν να ερµηνεύσουµε αυτά που µας 

συµβαίνουν ή ακόµα και να δώσουµε µια σηµασία στο αναπάντεχο. Κατηγορίες που 

χρησιµοποιούνται στην ταξινόµηση των περιστάσεων των φαινοµένων, των ατόµων 

µε τα οποία συνδιαλεγόµαστε και θεωρίες που µας επιτρέπουν να αποφασίζουµε γι’ 

αυτούς» (Jodelet, 1995: 129). 

 

Ο Moscovici αναφέρει ότι κάθε αναπαράσταση έχει δύο όψεις, τόσο αδιαχώριστες 

όσο το ‘µπροστά’ και το ‘πίσω’ µέρος ενός χαρτιού: την εικονική πλευρά και τη 

συµβολική πλευρά. Γνωρίζουµε ότι: «Αναπαράσταση σηµαίνει εικόνα/έννοια, 

εννοώντας ότι σε κάθε εικόνα αντιστοιχεί µια έννοια και σε κάθε έννοια µια εικόνα» 

(Moscovici, 2000: 31). Από µια άλλη οπτική, η αναπαράσταση είναι µια πράξη 

σκέψης µέσω της οποίας ένα υποκείµενο αναφέρεται σ’ ένα αντικείµενο 15, και 

αναπαριστώ σηµαίνει αντικαθιστώ, παίρνω τη θέση κάποιου, δηλαδή η 

                                                 
15 Αντικείµενα: αναφέρεται σε µια δουλειά ή δέα που γίνεται ένα οικονοµικό γεγονός, ένα κοινωνικό 
    πρόσωπο, υλικό ή ψυχικό γεγονός, κλπ. Υποκείµενα: αναφέρεται σε ένα άτοµο, µια οικογένεια, µια  
    οµάδα, µια τάξη, κλπ. (Μακράκης, 2005: 15). 
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αναπαράσταση είναι η νοητική αναπαράσταση κάποιου πράγµατος (αντικειµένου, 

προσώπου, εικόνας, ιδέας, κλπ.) (Jodelet, 1995). Εδώ ο λειτουργικός προσδιορισµός 

για την αναπαράσταση νοηµατοδοτείται είναι ως: Όλες οι διανοητικές εικόνες, οι 

σκέψεις, οι ιδέες, οι συµβολισµοί, τα σχήµατα, κλπ. παραµένουν όπως ακριβώς 

παρουσιάζονται στην αντίληψη των προσώπων της κοινωνίας. Ο Moscovici (1973) 

περιγράφει επίσης τις «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις» ως νοητικά συστήµατα µε 

λογική, µε δική τους γλώσσα, και µε µοτίβο επιπτώσεων σχετικό µε τις αξίες, τις 

αντιλήψεις και µε ένα χαρακτηριστικό είδος έκφρασης. Ο Moscovici σηµείωσε 

επίσης ότι µε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις ορίζουµε ένα σύνολο αντιλήψεων, 

δηλώσεων και εξηγήσεων, που δηµιουργούνται στην καθηµερινή ζωή κατά τη 

διάρκεια (Moscovici, 1981β). Οι Μoscovici και Hewstone (1983), προσδιόρισαν 

επίσης τις κοινωνικές αναπαραστάσεις ως νοητικές µήτρες, που συντονίζουν τις ιδέες, 

τις λέξεις, τις εικόνες και τις αντιλήψεις που είναι όλες συνδεδεµένες και αποτελούν 

‘θεωρίες’ της κοινής λογικής για τις βασικές όψεις της κοινωνίας. Οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις συνδέονται κατά το Wagner (1993, 1995, 1998) µε τη κοινή γνώση 

της κοινωνικής οµάδας, της γλώσσας, των εικόνων, των ιδεών, των αξιών, των 

στάσεων, των προσανατολισµών της δράσης, των κανόνων και συµπεριφορών. Η 

έννοια των κοινωνικών αναπαραστάσεων κατά την Jodelet (1993: 184) «είναι µορφές 

κοινωνικής σκέψης που αναλύονται ως προϊόντα και ως διαδικασίες της διανοητικής 

δραστηριότητας, και είναι κοινωνικά χαρακτηρισµένες». Αυτός ο κοινωνικός 

χαρακτηρισµός οφείλεται τόσο στις συνθήκες όσο και στις συναφείς εκφράσεις, όπου 

οι αναπαραστάσεις προκύπτουν µέσω της επικοινωνίας και από τις λειτουργίες που 

εξυπηρετούν. Αυτή η µορφή γνώσης κατά τη Jodelet κατασκευάζεται κατά τη 

διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας. Όπως αναφέρει η ίδια 

συλλογικά το κοινό συµβάλλει στην κατασκευή ενός οράµατος ή στην εκδοχή της 

πραγµατικότητας, που είναι κοινή και συγκεκριµένη για µια κοινωνική ή πολιτιστική 

οντότητα. Αυτή η µορφή γνώσης έχει πρακτικούς σκοπούς και κοινωνικές 

λειτουργίες, λειτουργώντας ως σύστηµα ερµηνείας της πραγµατικότητας, που 

χρησιµεύει ως οδηγία στη σχέση µας µε τον περιβάλλοντα κόσµο. Κατά συνέπεια 

προσανατολίζει και διαµορφώνει τη συµπεριφορά και την επικοινωνία µας. Κατά τον 

Campbell, κ.ά., (1996), οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι: κοινωνικά 

διαβιβασµένες (και ως εκ τούτου πολιτιστικά και ιστορικά συγκεκριµένες), θεµατικά 

ψυχολογικές ‘συσκευασίες’ που περιέχουν τις εικόνες, τη στάση του απέναντι, τις 

συγκινήσεις και το αιτιολογικό σχήµα για να αποτελέσουν στο σύνολο ένα κοινωνικό 
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φαινόµενο. Γενικά, σύµφωνα µε τον Moscovici (1961), οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις είναι: «συστήµατα των αξιών, των ιδεών, των εικόνων και των 

πρακτικών µε διπλή λειτουργία. Η πρώτη αναφέρεται στο πλαίσιο µιας διαταγής που 

θα επιτρέψει στα άτοµα να προσανατολιστούν και να κυριαρχήσουν στον υλικό 

κοινωνικό κόσµο τους. Η δεύτερη, διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των µελών 

µιας κοινότητας, παρέχοντάς τους έναν κώδικα µέσω του οποίου θα ονοµάσουν και 

θα ταξινοµήσουν σαφώς τις όποιες όψεις του κόσµου τους και της ιστορίας των 

ατόµων και της οµάδας τους. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων, η οριοθέτηση και η σταθεροποίηση των οµάδων (Demarcation and 

Consolidation of groups), είναι χαρακτηριστικά που καταδεικνύουν ότι  τα άτοµα  

µοιράζονται ένα περιβάλλον εικόνων και ιδεών της σκέψης για την προώθηση της 

επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, προσφέρεται µια 

ταυτότητα για όλα τα µέλη της οµάδας, ενώ αποτελεί κοινή πραγµατικότητα το 

γεγονός ότι οι δεσµευτικές σχέσεις µε τους άλλους, οι «Κοινωνικές 

Αντιπροσωπεύσεις», δηλαδή, όπως τόνισε η Jodelet (1995), είναι ριζωµένες στη ζωή 

των οµάδων. Συνοψίζοντας, ο όρος "κοινωνικές αναπαραστάσεις" συµπεριλαµβάνει 

οτιδήποτε έχει σχέση µε την κοινή σκέψη, είναι µια απεικόνιση της πραγµατικότητας, 

µια ανοικοδόµηση του αντικειµένου, µε τρόπο τέτοιο ώστε να γίνει κατανοητή σε µας 

και τους άλλους.  

 

 

2.2 Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και ο παγκόσµιος πολιτισµός 
 
Η έννοια του πολιτισµού είναι συχνά συνδεδεµένη µε τις «Κοινωνικές 

Αναπαραστάσεις», και όπως τόνισε ο Moscovici, «ο πολιτισµός αποτελεί το ‘γόνιµο 

έδαφος’ στο οποίο µπορούν να αναπτυχθούν οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις και να 

αποτελέσουν σηµαντικό ρόλο στη µετατροπή του» (Haroun, 1997: 32). O όρος 

«Πολιτισµός» είναι πολυδιάστατος και πολλοί κοινωνιολόγοι επιχείρησαν να τον 

ορίσουν. Παρ΄ όλα αυτά, σύµφωνα µε τον Hatch (1985) πολιτισµός είναι «Ο τρόπος 

ζωής των ανθρώπων». Αποτελείται από συµβατικούς τρόπους σκέψης και 

συµπεριφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των αξιών, των πιστεύω τους, των κανόνων 

καθοδήγησης, των πολιτικών οργανισµών, των οικονοµικών δραστηριοτήτων και από 

όλα αυτά τα κοινά στοιχεία που µεταφέρονται από τη µια γενιά στην επόµενη µέσω 

της µάθησης και όχι µέσω της βιολογικής κληρονοµιάς. Η έννοια του πολιτισµού 
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είναι µια ιδέα αξιοσηµείωτης σπουδαιότητας καθώς παρέχει «ένα σύνολο αρχών για 

την επεξήγηση και την κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Αποτελεί ένα 

ιδιαίτερο στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής σκέψης και ίσως ένα από τα πιο 

σηµαντικά επιτεύγµατα της σύγχρονης κοινωνικής επιστήµης» (Haroun, 1997: 32). Ο 

Fowler (1987: 51-52) προσδιορίζει τον πολιτισµό ως «σώµα αξιών, ιδιαίτερα εκείνων 

που µεταφέρονται από το παρελθόν στο µέλλον διαµέσου των φανταστικών έργων 

του ανθρώπου». Σύµφωνα µε την Ina Corinne Brown, ο πολιτισµός είναι ένα 

σύµπλεγµα εξισώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ταυτότητας του 

καθενός. ∆ιευκρινίζει το πως εµείς βλέπουµε τους εαυτούς µας και πως 

αντιµετωπίζουµε τους άλλους, ενώ υποστηρίζει ότι οι πολιτισµοί είναι συστήµατα 

συµπεριφοράς και ηθών που µεταφέρονται από την µια γενιά στην άλλη 16. Υπό το 

φως όλων αυτών, ο πολιτισµός ταιριάζει µε τη θεωρία των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων. Όπως τονίσαµε παραπάνω, κατά τον Moscovici, οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις συµπεριλαµβάνουν τον πολιτισµό, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν 

είναι ελεύθερος από τις συνέπειες προηγούµενων συµπεριφορών, οι οποίες 

επιβάλλονται από τις αναπαραστάσεις, τη γλώσσα και τον πολιτισµό. Σκεπτόµαστε 

χρησιµοποιώντας µέσα όπως τη γλώσσα, οργανώνουµε τη σκέψη µας σύµφωνα µε το 

σύστηµα που έχει θεµελιωθεί και ταυτόχρονα µε τις αναπαραστάσεις και τον 

πολιτισµό µας» (Moscovici, 2000). Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι κύριος στόχος των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων είναι «η ελπίδα καθορισµού του δεσµού ανάµεσα στην 

ανθρώπινη ψυχολογία και τις σύγχρονες και πολιτισµικές τάσεις» εστιάζοντας στην 

καθηµερινή επικοινωνία και σκέψη, ενώ τοποθετεί τις αναπαραστάσεις στην καρδιά 

του πολιτισµού, τονίζοντας ότι «κάθε αναπαράσταση σχηµατίζεται µέσα σε ένα 

πολιτισµό που ξεχωρίζει τα άτοµα από τα πράγµατα και επιβάλλει ένα πλαίσιο για 

κάθε σκέψη και συµπεριφορά σε µια οµάδα κοινωνιών» (Moscovici, 1988: 232). Ο 

Farr (1993a 17) επίσης συνδέει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις µε την αντίληψη του 

Moscovici για τον πολιτισµό τονίζοντας ότι η θεωρία των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων όπως παρουσιάζονται από τον Moscovici, «δίνει σηµασία στην 

πληροφορία που διαδίδεται στην κοινωνία και αφορά στο αντικείµενο της µελέτης. 

Αυτό αναφέρεται στον πολιτισµό γενικότερα, είτε αποτελεί τον πολιτισµό µεγάλου 

πλήθους ανθρώπων ή πιο περιορισµένου όπως οι επίλεκτοι που ερευνώνται από τους 

επιστήµονες». Ο Moscovici, λοιπόν υποστηρίζει ότι η κοινωνική ψυχολογία είναι «η 
                                                 
16 [∆ιαδίκτυο] http://www.peacecorps.gov/wws/publications/looking/pdf/LookingPart1Intro.pdf  [2005, 
∆εκεµβρίου 19]. 
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επιστήµη του πολιτισµού, και ειδικότερα του δικού µας πολιτισµού. Είναι ή θα 

έπρεπε να είναι η ανθρωπολογία του σύγχρονου κόσµου» και οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, να αποτελούν µέρος της κοινωνικής ψυχολογίας (Moscovici, 

1981α). Σε αυτή τη περίπτωση, η ανάγκη για µια λειτουργική διευκρίνιση του 

πολιτισµού ως µέρος της ιστορίας και της παρούσας πραγµατικότητας που ζούµε, 

θεωρείται απαραίτητη καθώς διανύουµε την εποχή της παγκοσµιοποίησης όπου η 

εξέλιξη στην επικοινωνία έχει µετατρέψει τον κόσµο σε ένα παγκόσµιο χωριό, 

πράγµα που δικαιολογεί την ανάγκη για τον παγκόσµιο πολιτισµό.  

 

Σύµφωνα µε τους Erez και Gati (2004), τα πέντε στάδια του πολιτισµού 

διευκρινίζονται στην παράσταση, ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο πέραν του 

παγκόσµιου. Η ατοµική αναπαράσταση (του εγώ),  ο οµαδικός, ο οργανικός, ο 

κρατικός, ο εθνικός και ο παγκόσµιος  πολιτισµός. Η αναπαράσταση του πολιτισµού 

σε ατοµικό επίπεδο (µικρο-επίπεδο) ‘φωλιάζει’ σε οµάδες, σε οργανισµούς, σε έθνη 

και στον παγκόσµιο πολιτισµό (µακρο-επίπεδο). Προκειµένου να διαµορφωθεί το 

παγκόσµιο περιβάλλον που είναι εντελώς ανόµοιο καθώς διασχίζει τα πολιτισµικά 

σύνορα, είναι αναγκαίες οι προκλήσεις παγκόσµιων οργανισµών ώστε να αναπτυχθεί 

η πληροφόρηση των πολιτισµικών παρεκκλίσεων και κατά συνέπεια να υπάρξει 

σεβασµός της πολιτισµικής διαφοράς (Gupta και Govindarajan, 2004), Επιπλέον, 

διαπολιτισµκές συµµαχίες σχηµατίζονται σε πολλά επίπεδα όπως τους 

ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς, τα πολυεθνικά σωµατεία και τις πολυεθνικές 

οµάδες (Erez και Gati, 2004). Γίνεται πλέον ξεκάθαρο από την προηγούµενη 

αναφορά ότι ο παγκόσµιος πολιτισµός προσθέτει ένα νέο περιορισµό στην παγκόσµια 

ζωή (ένας κόσµος µαζί µε τους άλλους) και η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί ένα 

πολιτισµό βασισµένο στην τεχνολογία (Swerdlow, 1999).  
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∆ιάγραµµα 1:Τα στάδια του πολιτισµού 

 

 

 

2.3 Ο προσδιορισµός του «Άλλου» 

 
Υπό την γενική έννοια, ο όρος «Άλλος», ορίζεται ως ο οποιοσδήποτε θεωρείται 

διαφορετικός από το άτοµο που είσαι εσύ ο ίδιος, πράγµα που σηµαίνει ότι ο «άλλος» 

έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ατοµικής ταυτότητας (Jacques Lacans, 1960). 

Οριοθετώντας έναν εαυτό προς τους άλλους ανθρώπους, δηµιουργείται το αίσθηµα 

του τι είναι φυσιολογικό και το που κάποιος ανήκει στον κόσµο 17. Οι αρχαίοι 

Έλληνες διαχώρισαν την ανθρωπότητα σε δύο αποκλειστικές και αντιθετικές 

κατηγορίες: «Εµείς» και οι «Άλλοι», οι «Έλληνες» και οι «βάρβαροι». Η διάκριση 

αυτή, συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη ενός αρνητικού στερεοτύπου για τον «άλλο» 

(Cartledge, 1993). Γενικά, η χρήση του όρου «άλλος» συµβάλλει τόσο στη 

ενδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας όσο και στη δηµιουργία στερεοτυπικών 

αντιλήψεων. Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ένα ιδεολογικό άλµα, καθώς για 

πρώτη φορά η έννοια του µη-εγώ, δηλαδή του «άλλου» συνδέεται µε την έννοια του 

έθνους και την  κατασκευή της εθνικής ταυτότητας. Σύµφωνα µε αυτή τη λογική, 

τόσο το άτοµο όσο και οι λαοί, γεννιούνται και παραµένουν ανώτεροι ή κατώτεροι, 

                                                 
17 [∆ιαδίκτυο] http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/lacan.html, και 
     http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan#The_Other [2005, ∆εκεµβρίου 19] 
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πολιτισµένοι ή υπανάπτυκτοι. ∆ηλαδή τα άτοµα κατασκευάζουν την εθνική τους 

ταυτότητα, και στη συνέχεια έρχονται αντιµέτωποι µε την έννοια του «εµείς» 

απέναντι στους «άλλους», η οποία εκφράζει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σ’ 

αυτούς και στα µέλη διαφορετικών εθνικοτήτων. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται 

µια άρνηση απέναντι στον «άλλο» µε όλη την έννοια του χαρακτηρισµού. Ο ξένος 

γίνεται αντιληπτός ως εχθρός σε έναν πόλεµο ενώ η απόρριψη του «άλλου» µπορεί 

να πάρει τη µορφή του εθνοκεντρισµού και να οδηγήσει στο ρατσισµό (Garcea, 

1998). Επιπροσθέτως, η χρήση του όρου «άλλος» µπορεί να συµβάλλει στη 

δηµιουργία αρνητικών στερεοτύπων. Τα στερεότυπα µπορούν αρκετά συχνά να 

εντοπιστούν σε αστεία και σε ανέκδοτα που αναφέρονται σε «άλλα» διαφορετικά από 

εµάς έθνη, τα οποία αναφέρονται ουσιαστικά στις αρνητικές απόψεις τις δικής µας 

εθνικής ταυτότητας, και µε αυτό τον τρόπο αποδίδονται στους παράξενους «άλλους» 

(Κωστούλα-Μακράκη, 2005. Τα προβλήµατα, η ιστορία και ο πολιτισµός µπορεί να 

είναι διαφορετικά. Ωστόσο, το «εµείς» και το «άλλοι» είναι έννοιες αλληλένδετες. 

Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει µε σιγουριά ποιος είναι ο «άλλος», διότι ο «άλλος» 

ορίζεται πάντα από τη θέση εκείνη που κανένας δεν την βλέπει και δεν την ορίζει 

στην πραγµατικότητα (Βέϊκος, 1993: 18). Ο Moscovici (1961) διέκρινε την 

αναπαράσταση του εαυτού µας, στο «δηλωµένο εγώ» και στο «εσωτερικό εγώ». 

Όσον αφορά το «δηλωµένο εγώ», αντιστοιχεί στην εικόνα που το υποκείµενο θέλει 

να δώσει για τον εαυτό του σε κατάσταση κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όµως το 

«εσωτερικό εγώ» αντιστοιχεί στην εικόνα που το υποκείµενο καλλιεργεί για τον 

εαυτό του όταν βρίσκεται µόνο του. 

 
Αναγνωρίζοντας τη φυσική σχέση µεταξύ του «Άλλου» και των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων, αν κατά απαίτηση παραµείνουµε στη φράση «Άλλοι», η οποία 

εµφανίζεται όταν είναι περισσότεροι από ένας πολιτισµός ή έθνος, κατά συνέπεια ο 

άλλος έχει την άµεση σχέση µε τη φανταστική έννοια µιας εθνικής ταυτότητας. 

Επιπροσθέτως, οι «άλλοι» οι οµάδες ή τα άτοµα, είναι αυτοί που κατασκευάζουν και 

ενισχύουν την εθνική τους ταυτότητα (Garcea, 1998). Με άλλα λόγια, υπάρχει µια 

σταθερή αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων ή του «εαυτού» και του «Άλλου» 

αναφορικά µε την κατασκευή και την αναδηµιουργία της εθνικής ταυτότητας 

(Grosvenor, 1999: 244). Η εθνική ταυτότητα ταυτίζεται συνειδητά µε τον άλλο. Ο 

Spiering (1999: 153) υπογραµµίζει ότι «δεν υπάρχει κανένας εαυτός χωρίς τον άλλο, 
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καµία ταυτότητα χωρίς διαφοροποίηση, κανένα έθνος χωρίς αντίπαλους 

αλλοδαπούς». Η αντίληψη των χαρακτηριστικών και των συµπεριφορών του «άλλου» 

συνιστά την πραγµατικότητα της εθνικής ταυτότητας του «άλλου» (Jenkins, 1994: 

223), Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αποδεκτό το συµπέρασµα ότι «η σχέση 

µεταξύ της εθνικής ταυτότητας και της στάσης απέναντι στους αλλοδαπούς, 

καθορίζεται από τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του έθνους, δηλαδή από τις κοινές 

εικόνες και τις πεποιθήσεις για την εθνική έσω-οµάδα (in-group) και τη σχέση της µε 

άλλες οµάδες ή αλλοδαπούς» (Billiet, κ.ά., 2003: 242). Είναι σαφές ότι «η έννοια της 

κοινωνικής αναπαράστασης για τον άλλο αντιµετωπίζεται σαν να είναι ισοδύναµη µε 

την έννοια της εικόνας  του άλλου και της εθνικής του ταυτότητας» (Μαντόγλου, 

κ.ά., 1995: 116). 

 

 

2.4 Οι «Άλλοι» στον εκπαιδευτικό νόµο της Ελλάδας και της 
Ιορδανίας 
 
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εκπαιδευτική διάταξη (N.1566/85), αναφέρεται ότι η 

«φιλία και η συνεργασία µε όλους τους λαούς της γης», στοχεύει στην άµεση 

δηµιουργία σχέσεων µε τους «άλλους», ο σεβασµός των θρησκειών, η κατανόηση 

των «άλλων» κοινωνιών και των πολιτιστικών οµάδων σε όλα τα διαφορετικά έθνη. 

Ειδικότερα θα πρέπει οι µαθητές: α) να αναπτύσσουν πνεύµα φιλίας και συνεργασίας 

µε όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσµο καλύτερο, δίκαιο και 

ειρηνικό, β) να κατανοούν τη σηµασία της τέχνης, της επιστήµης και της τεχνολογίας 

και τέλος να σέβονται, να διαφυλάσσουν και να προάγουν τον πολιτισµό (ΥΠΕΠΘ, 

Π.∆. 583/1982), ΥΠΕΠΘ, 1985, Νόµος Πλαίσιο 1566/85, Αθήνα, ΟΕ∆Β: 1-3). 

Γενικά, η διαπολιτισµική εκπαιδευτική προσέγγιση του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας, προσδιορίζει τη διαπολιτισµική διάσταση 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα δια µέσου της συνειδητοποίησης και του σεβασµού της 

πολιτιστικής ανταλλαγής, της αλληλεγγύης µε τους «άλλους» και την εξάλειψη των 

εθνικιστικών τρόπων σκέψης. Επιπλέον, η διάταξη του Ν. 2413/96 αναφερόµενη  στη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση, υπογραµµίζει τα δικαιώµατα κάθε ατόµου να 

αναδεικνύει την ιδιαιτερότητά του, να αναγνωρίζει τον εαυτό του και τις ρίζες του, να 

προσδιορίζει και να επιλέγει την ταυτότητά του στα πλαίσια των δηµοκρατικών 
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κανόνων, και την αναγκαιότητα διαµόρφωσης ενός κλίµατος αλληλοκατανόησης και 

αλληλοσεβασµού πέρα από κάθε µορφή ρατσισµού (Paleologou, 2004: 324). Από την 

άλλη πλευρά, το Υπουργείο Παιδείας της Ιορδανίας έχει  γενικούς στόχους για το 

Εκπαιδευτικό Σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο ο «άλλος» προσεγγίζεται µε τις 

ακόλουθες βάσεις:  

 

1. Η ισορροπία µεταξύ των στυλοβατών της εθνικής και παν-Αραβικής 

προσωπικότητας από τη µια πλευρά, και η αποδοχή των παγκόσµιων 

πολιτισµών από την άλλη. 

 

2. ∆ιεθνής κατανόηση βάσει της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ελευθερίας. 

 

3. Θετική συνεισφορά στον παγκόσµιο πολιτισµό και στην ανάπτυξη της 

αποδοχής των ανθρώπινων πολιτισµών, στις αξίες και στις καλές τους τάσεις. 

 

4. Κατανόηση της τεχνολογίας και απόκτηση των δεξιοτήτων της χρήσης, 

παραγωγής, ανάπτυξης και ελέγχου της για να εξυπηρετηθεί η κοινωνία.  

 

5. Γνώση των διεθνών ζητηµάτων και των προβληµάτων και αντίληψη της 

σηµασίας της διεθνούς κατανόησης και ειρήνης που στηρίζονται στο 

δικαίωµα και τη δικαιοσύνη (Ιορδανική Εκπαιδευτική ∆ιάταξη του Νόµου 

3/1994)*. 

 

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας της Ιορδανίας ενισχύει την Εκπαίδευση συνδέοντας 

τους Άραβες µε άλλες χώρες και πολιτισµούς (Υπουργείο Παιδείας της Ιορδανίας, 

1997: 1-22)**. Ωστόσο, η διαµόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε το θέµα της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης µε 

αποτέλεσµα στην πράξη, η εκπαίδευση να οδηγείται συχνά σε µονοπολιτισµικές 

πρακτικές (βλ. Φλουρή και Καλογιαννάκη, 1996). 

 

                                                 
* (Jordan Education Act No. 3/1994). 
** (Jordan Ministry of Education, 1997, p. 1-22). 
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2.5 Κοινωνικές αναπαραστάσεις και «Μαθαίνοντας να ζούµε 
µαζί µε τους άλλους» 
 

 

Από τα προηγούµενα φαίνεται ότι ο πολιτισµός είναι βαθιά συνδεδεµένος µε τις 

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις οι οποίες σχηµατίζονται και αναπτύσσονται µέσα σε 

αυτόν. Η εκπαίδευση χρησιµοποιείται ως εργαλείο µεταφοράς του πολιτισµού και του 

δια-πολιτισµού ανάµεσα στις χώρες του κόσµου, και ο ρόλος της ΟΥΝΕΣΚΟ 

(UNESCO) και άλλων διεθνών οργανισµών σε αυτό το ρόλο είναι καθοριστικός. 

Ειδικότερα, ο ρόλος της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προαγωγή της διαπολτισµικής 

συµβίωσης τονίστηκε ιδιαίτερα κατά τη ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη της Βαρκελώνης το 

2004 µε κεντρικό θέµα "Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί µε τους άλλους σε έναν 

παγκοσµιοποιηµένο κόσµο" 18. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι τέσσερις 

πυλώνες της εκπαίδευσης κατά τον Jacques Delors κ.ά. (1996) και Delors (2002) 

στην γνωστή τους αναφορά  µε τίτλο: «Μαθαίνοντας: ο θησαυρός µέσα από τη 

µάθηση»: 1) Μαθαίνοντας να αποκτούµε γνώση, 2) µαθαίνοντας να πράττουµε, 3) 

µαθαίνοντας να υπάρχουµε και 4) µαθαίνοντας να ζούµε µαζί µε τους άλλους (βλ. 

Πίνακα 2.1). Τονίζεται ότι πρέπει να δίνεται ισάξια προσοχή και στους τέσσερις 

αυτούς πυλώνες που αποτελούν τον καλύτερο τρόπο αναγνώρισης της 

προτεραιότητας του τι και του πώς να διδάξουµε από άκρη σε άκρη στα σχολεία και 

στα εκπαιδευτικά συστήµατα και να προετοιµάσουµε τους ανθρώπους να 

αντιµετωπίσουν το µέλλον µε αυτοπεποίθηση (Draxler, 1999 19, Sinclair, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO), ∆ιεθνής συνδιάσκεψη για το  Παγκόσµιο Φόρουµ των Πολιτισµών -  
Βαρκελώνη, 6-8 Σεπτεµβρίου  2004. [∆ιαδίκτυο] 
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURLID=22466&URLDO=DOTOPIC&URLSECTION=201.html 
[2005, ∆εκεµβρίου 11]. 
19 "Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα στις Βαλκανικές χώρες και της ανατολικής Μεσογείου ΟΥΝΕΣΚΟ 
(UNESCO) ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη στο Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών, Ελλάδα, 1999, 1 έως 4 
∆εκεµβρίου, Εκπαίδευση και εξάσκηση: Νέες προσεγγίσεις, εισήγηση της Alexandra Draxler [∆ιαδίκτυο] 
http://www.unesco.org/delors/athens.htm [2005, ∆εκεµβρίου 19].  
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Πίνακας 2.1: Οι τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης 20 
 

Μαθαίνοντας 
Να αποκτούµε 

γνώση 
(To Know) 

Να πράττουµε 
(To Do) 

Να υπάρχουµε 
(To Be) 

Να ζούµε µαζί 
µε τους άλλους 

(To Live 
together) 

 Αποκτώντας 
εργαλεία για την 
κατανόηση του 
κόσµου. 

 Βάζοντας την 
γνώση σε 
λειτουργία. 

 Ενθαρρύνοντας 
την ανακάλυψη 
και τους 
πειραµατισµούς. 

 Ανακαλύπτοντας 
τους άλλους και 
ανακαλύπτοντας τον 
εαυτό µας. 

 Αποκτώντας 
πρόσβαση σε 
επιστηµονικές 
µεθόδους. 

  Αποκτώντας 
τεχνική και 
επαγγελµατική 
εκπαίδευση. 

 

 Επανεκτιµώντας 
τον προφορικό 
πολιτισµό. 

 

 Υιοθετώντας τις 
προοπτικές για 
άλλες εθνικές, 
θρησκευτικές και 
κοινωνικές οµάδες. 

 Επεκτείνοντας τον 
γενικότερο 
πολιτισµό. 

 

  Αναπτύσσοντας  
προσόντα για την 
αντιµετώπιση 
ποικίλων 
καταστάσεων. 

 Αναπτύσσοντας 
την φαντασία και 
τη 
δηµιουργικότητα. 

 Συµµετέχοντας σε 
προγράµµατα µε 
ανθρώπους από 
διαφορετικές 
οµάδες.  

 Εξασκώντας την 
δύναµη της 
συγκέντρωσης της 
µνήµης και της 
σκέψης. 

 Εξερευνώντας 
καινοτόµες και 
δηµιουργικές 
ικανότητες στην 
πράξη. 

 Ενεργώντας µε 
µεγαλύτερη 
αυτονοµία και 
προσωπική 
ευθύνη. 

 Αναπτύσσοντας  
την ικανότητα για 
την εξάλειψη των 
εντάσεων και των 
διαµαχών.  

 
 

Μαθαίνοντας πώς να αποκτούµε τη γνώση (Learning to know) 21 

 

Ο πυλώνας αυτός διδάσκει στο άτοµο πώς να µαθαίνει, δηλαδή πώς να αποκτήσει τα 

εργαλεία για να κατανοήσει τον κόσµο µε την ευρύτερη έννοιά του. Η συγκεκριµένη 

µορφή µάθησης βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν δεξιότητες και να 

αποκτήσουν ικανότητες έτσι ώστε να µπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα το 

περιβάλλον τους, να αποκτήσουν επιστηµονικές γνώσεις και να γίνουν «φίλοι της 

επιστήµης». Επίσης, στοχεύει στο να συνδέσει την κατανόηση, τη γενικότερη γνώση 

µε τα συναισθήµατα ευχαρίστησης, και να αποκτήσουν την αίσθηση της 

πραγµατικότητας. Η απόκτηση της γνώσης αποτελεί µια διαδικασία χωρίς τέλος σε 

                                                 
20 Καναδική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO, 1997). ‘Μαθαίνοντας Μαζί µέσα από τις ζωές µας, 
Σύνεργα συζήτησης για την Αναφορά της ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO) για τη ∆ιεθνή Επιτροπή Εκπαίδευσης τον 
21ο Αιώνα, R. Bιlisle, Ottawa (Οττάβα), 24pp. [∆ιαδίκτυο] 
http://www.unesco.ca/en/commission/resources/documents/LearningTogether.pdf [2005, ∆εκεµβρίου 19]. 
21 [∆ιαδίκτυο] http://www.unesco.org/delors/ltoknow.htm  
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αυτή την ταχύτατη παροχή πληροφόρησης από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, που 

βοηθά τη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης των άλλων ανθρώπων (Delors, 2002).  

 

Μαθαίνοντας πώς να πράττουµε (Learning to do) 22 

 

Ο πυλώνας αυτός διδάσκει στο άτοµο πώς να ενεργεί, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις 

του για να λειτουργήσει έτσι ώστε να µπορεί να είναι παραγωγικό στο χώρο του.  

Αυτό το είδος µάθησης, το πώς δηλαδή να ενεργεί το άτοµο, σηµαίνει την µεταφορά 

από τη γνώση στην πράξη. Στην εφαρµογή της, συµπεριλαµβάνεται η απόκτηση των 

δεξιοτήτων και η σύνδεση της γνώσης µε την εξάσκηση σαν µέρος της εκπαίδευσης 

που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του. Επιπλέον, σε αυτό το βήµα απαιτείται η 

βελτίωση της ικανότητάς του να αντιλαµβάνεται, να αναλύει και να επιλύνει 

προβλήµατα, την ικανότητα δηλαδή να αποκτά ο άνθρωπος νέα προσόντα (Draxler, 

1999). Με άλλα λόγια, η µάθηση του πώς να πράττεις είναι συνδεδεµένη µε το χώρο 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, παραδείγµατος χάριν: Πώς µπορούν να 

διδαχθούν τα παιδιά και να κάνουν πράξη αυτά που µαθαίνουν και πώς µπορεί η 

εκπαίδευση να προσαρµοστεί στις επαγγελµατικές απαιτήσεις του µέλλοντος 

(Delors, 2002). 

 

Μαθαίνοντας να "υπάρχουµε'' (Learning to be) 23 

 

Ο πυλώνας αυτός δηµιουργεί µια κοινωνική ταυτότητα για τους νέους έτσι ώστε να 

γίνουν µέλη µιας οµάδας, ενός τόπου, µιας οικογένειας και να αναπτύξουν την 

ανθρώπινη προσωπικότητα, πράγµα που αποτελεί τον κεντρικό στόχο του να "µάθεις 

να υπάρχεις" (Draxler, 1999). Η εκπαίδευση, µε την έννοια αυτή, συµβάλλει στην 

ανάπτυξη του ατόµου, της νοηµοσύνης και του σώµατος του, της ευαισθησίας, της 

αισθητικής αντίληψης και των πνευµατικών αξιών του, και εστιάζει στην ελευθερία 

της σκέψης που µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από ανεξάρτητη κριτική σκέψη για να 

γνωρίσει τον περιβάλλοντα κόσµο και να συµπεριφερθεί µε υπευθυνότητα και 

δικαιοσύνη, που στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Παράλληλα," η 

ατοµική ανάπτυξη, η οποία ξεκινάει µε τη γέννηση και συνεχίζεται σε ολόκληρη τη 

                                                 
22 [∆ιαδίκτυο] http://www.unesco.org/delors/ltodo.htm  
23 [∆ιαδίκτυο] http://www.unesco.org/delors/ltobe.htm  
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ζωή, αποτελεί µια εναλλακτική πορεία που ξεκινά από τη γνώση του εαυτού του και 

επεκτείνεται στη δηµιουργία σχέσεων µε τους άλλους" (Delors, 2002: 141). 

 

Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί µε τους άλλους (Learning to live together) 24 

 

O Delors (1996) υποστήριξε ότι «Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί, µαθαίνουµε να ζούµε 

µε τους άλλους. Αυτό το είδος µάθησης είναι ίσως ένα από τα φλέγοντα θέµατα της 

εκπαίδευσης σήµερα, όπου το άτοµο πρέπει να µάθει να ζει µαζί µε τους άλλους, 

δηλαδή να συµµετέχει και να συνεργάζεται µαζί τους, να µάθει να συµβιώνει 

κατανοώντας τους άλλους και να έχει επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων, 

µε σεβασµό απέναντι στις αξίες του πλουραλισµού, της αµοιβαίας κατανόησης και 

της ειρήνης» (Delors, 2002: 142). Επιπροσθέτως, σηµαίνει την αποδοχή της 

διαφορετικότητας που κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει, υπευθυνότητα απέναντι στους 

άλλους ακόµα και την έλλειψη κατανόησης µεταξύ των ανθρώπων ή των οµάδων. 

Υποστηρίζει,  ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι άξια σεβασµού είτε ανήκει σε άλλη 

εθνικότητα, θρησκεία ή πολιτισµική οµάδα, συµβάλλοντας έτσι στην 

πραγµατοποίηση των κοινών δράσεων και τη διευθέτηση των συγκρούσεων (Draxler, 

1999). Αυτό θα αποτελέσει την κρίσιµη πρόκληση στον 21ο αιώνα. Η εµπειρία που 

έχουµε αποκτήσει στο πέρασµα των χρόνων αποδεικνύει ότι, η εκπαίδευση µπορεί 

να µειώσει αυτό τον κίνδυνο, ακολουθώντας δύο συµπληρωµατικές κατευθύνσεις: 

η πρώτη στο αρχικό στάδιο της Εκπαίδευσης, που αναφέρεται στη σταδιακή 

ανακάλυψη του άλλου. Η δεύτερη, στο επόµενο στάδιο της εκπαίδευσης, που 

αναφέρεται στη συνεχή µάθηση και αφορά την ενεργό συµµετοχή σε κοινές 

δράσεις και κοινούς σκοπούς σε όλη τη διάρκεια της ζωής (Delors, 2002: 135).  

 

Στον πυλώνα αυτό, η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη του 21ου αιώνα λαµβάνει 

υπόψη της και την ύπαρξη των «άλλων». Οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στις 

κοινωνικές σπουδές (µαθήµατα τις ιστορία, γεωγραφίας και τα µαθήµατα των 

ξένων γλωσσών και της λογοτεχνίας) πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουν 

περιβάλλοντα µάθησης µέσα από τα οποία να ενδυναµώνεται η ικανότητα του 

κάθε µαθητή να καταλάβει τον εαυτό του και µετά να είναι δεκτικός απέναντι 

στους «άλλους» και να αντιµετωπίζει τις αναπόφευκτες εντάσεις µεταξύ των 

                                                 
24 [∆ιαδίκτυο] http://www.unesco.org/delors/ltolive.htm  
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ανθρώπων, των οµάδων και των εθνών µέσα από το διάλογο και τη δηµόσια 

συζήτηση (Delors, 2002: 137). 

  

Συνοψίζοντας, στον πρώτο πυλώνα, µαθαίνοντας να γνωρίζουµε (to know), 

αποκτούµε τις γνώσεις των προσόντων και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 

να κατανοήσουµε και να χειριστούµε τους άλλους. Περνώντας µετά στο δεύτερο, να 

πράττουµε (to do), χρειάζεται να εργαστούµε µε τους άλλους σε κοινές εργασίες 

µαθαίνοντας πώς να ζούµε µε αρµονία και ανεξαρτησία και να πραγµατοποιούµε 

κοινούς στόχους. Περνώντας έπειτα στον τελευταίο πυλώνα να υπάρχουµε (to be), 

δίνεται έµφαση στο να ανακαλύψουµε τον εαυτό µας πριν ανακαλύψουµε τους 

άλλους και τον πολιτισµό τους 25. Ο El Hassan Bin Talal (2002: 3) υποστήριξε ότι οι 

τέσσερις πυλώνες µπορούν να µεταφραστούν ως ακολούθως: Μαθαίνοντας να ζούµε 

µαζί– ∆ηµοκρατικά, Μαθαίνοντας να αποκτούµε γνώση- για το µέλλον, Μαθαίνοντας 

να πράττουµε-  χρήσιµα, Μαθαίνοντας να ζούµε -ειρηνικά. Για να δώσει έµφαση στη 

σηµασία του ρόλου της δηµοκρατίας µέσα από το χώρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί µε τους άλλους. Πολλές εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες της ΟΥΝΕΣΚΟ που εξυπηρετούν την ιδέα «Μαθαίνοντας να ζούµε 

µαζί» έχουν στόχο την ειρήνη, την ανοχή, το σεβασµό στην πολιτισµική και στην 

εθνική διαφορετικότητα υπό τον όρο «θετική ειρήνη» ως ένα πυλώνα ενίσχυσης της 

ανάπτυξης ή ως υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων» (Sinclair, 2004: 21). 

Στον πίνακα 2.2 εµπεριέχονται µερικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για να  

«Μάθουµε να ζούµε µαζί» και για την φύση των εκπαιδευτικών στόχων.  

Ειδικότερα στον Πίνακα 2.2, παρουσιάζονται µερικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 

και ιδέες που συµβάλλουν στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 

διαφορετικότητας που συµπεριλαµβάνονται στον όρο «Μαθαίνοντας να 

σεβόµαστε». Ο όρος «Μαθαίνοντας να σεβόµαστε» αποτελεί µία άλλη εκπαιδευτική 

αντίληψη που αρκετοί σχετίζουν µε την µάθηση του να ζούµε µαζί µε τους άλλους. 

Μαθαίνοντας να σεβόµαστε δηµιουργούµε µε απλό τρόπο «ένα ασφαλές µαθησιακό 

περιβάλλον στο σχολείο, όπως ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης σχέσεων ανάµεσα σε 

δασκάλους και µαθητές έχοντας ίσα δικαιώµατα και την υποστήριξη της 

Εκπαίδευσης της Ανοχής» (Batelaan, 2001: 237). 

 

                                                 
25 [∆ιαδίκτυο] http://www.unesco.org/delors/ltolive.htm  
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Πίνακας 2.2: Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για να «Μάθουµε να ζούµε µαζί» 26  

 
Εκπαιδευτικές Πρωτοβουλίες Φύση των Εκπαιδευτικών στόχων 

Ειρηνευτική εκπαίδευση  
 

Επίλυση συγκρούσεων, ειρήνη, συµφιλίωση, ανοχή, 
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
συµµετοχή στα κοινά. 

Εκπαίδευση για την αµοιβαία κατανόηση 
 

Κοινωνική ανοχή, σεβασµός της διαφορετικότητας, 
αποκλειστικότητα της εθνικής ταυτότητας. 

Πολυπολιτισµική/διαπολιτισµική εκπαίδευση 
 

Ανοχή, σεβασµός της διαφορετικότητας, 
αντιρατσισµός, µη-διαχωρισµός 

Εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
 

Σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
ευθυνών, δικαιώµατα των γυναικών, των παιδιών 
και των µειονοτήτων, ανοχή, µη-διαχωρισµός, 
εξάλειψη επιθετικών συµπεριφορών, συµµετοχή 
στα κοινά.  . 

Εκπαίδευση για την υγεία/Υγιεινή  
 

Προφυλακτική δράση για την υγεία/ ενηµέρωση, 
πρόληψη του Συνδρόµου Ανθρώπινης 
Ανοσοανεπάρκειας ( HIV-AIDS), περιορισµός της 
κακοποίησης, καταπολέµηση της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών,  σεβασµός των δικαιωµάτων 
ασφαλείας της υγιεινής των άλλων, ασφαλείς 
ερωτικές περιπτύξεις. 

Εκπαίδευση των πολιτικών δικαιωµάτων 
 

Ενεργή και υπεύθυνη συµµετοχή στην 
κοινωνικοπολιτική ζωή, δηµοκρατία, σεβασµός των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ανοχή. 

Εκπαίδευση για τη διατήρηση της ανάπτυξης της 
ισορροπίας του περιβάλλοντος 
 

∆ιατήρηση-προστασία του περιβάλλοντος, 
σεβασµός των δικαιωµάτων της διαφύλαξης µιας 
θεµιτής από όλους ισορροπίας 

Ανθρωπιστική εκπαίδευση 
 

Σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών, ανθρωπιστικές 
δράσεις, µη-διαχωρισµός. 

Εκπαίδευση των αξιών  
 

∆ιεθνοποίηση των αξιών της ειρήνης, του 
σεβασµού και του ενδιαφέροντος για τους άλλους. 

 
 

Η Εκπαίδευση της Ανοχής παρέχει στα άτοµα την ικανότητα να ζουν πιο άνετα 

µεταξύ τους, να προωθούν την ανοχή, να αντεπιτίθενται στο ρατσισµό και να 

µαθαίνουν για τους άλλους πολιτισµούς ως θετική ανοχή 27 (Batelaan, 2000, Sinclair, 

2004). Περαιτέρω, να αποκτούν πολυπολιτισµική και διαπολιτισµική εκπαίδευση 

αναπτύσσοντας έτσι ικανότητες και υιοθετώντας αξίες και γνώσεις, όπως για 

παράδειγµα: «γνωρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως αξία, µαθαίνουµε και 

γνωρίζουµε τις προσωπικές και πολιτισµικές ταυτότητες καθώς και εναλλακτικούς 

τρόπους δηµιουργικής ανταπόκρισης ως προς την επίλυση των ανθρωπίνων διαφορών 

και διαµαχών, µαθαίνοντας να πράττουµε χρησιµοποιούµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

ως αποδέκτες πλέον της διαφορετικότητας, του διαπολιτισµού, της συνεργασίας και 

του ελέγχου της διαµάχης» (Reardon, 1997: 53). 

                                                 
26 Sinclair, M. (2004). Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί: Αποκτώντας ικανότητες, αξίες και συµπεριφορές 
για τον 21ο αιώνα, σελ. 22. 
27 Βλέπε: [∆ιαδίκτυο]  www.teachingtolerance.org . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
3.1 Μεθοδολογικός σχεδιασµός της έρευνας 
 
 
Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνήθως χρησιµοποιούνται στη µελέτη των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων καλύπτουν όλο το φάσµα των γνωστών 

επιστηµολογικών και ερευνητικών παραδειγµάτων. Ιδιαίτερα ο συνδυασµός των 

διαφόρων ερευνητικών παραδειγµάτων, παρά τις θεµελιώδεις επιστηµολογικές τους 

διαφορές, και την κριτική για εκλεκτικισµό, έχει καθιερωθεί ως µια αποτελεσµατική 

µεθοδολογική επιλογή (Μακράκης, 2001β, 2005). Οι Breakwell και Canter (1993) 

τόνισαν ότι σχεδόν κάθε γνωστή µέθοδος για τις  κοινωνικές σπουδές  έχει 

χρησιµοποιηθεί στην µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Συγκεκριµένα, 

αναφέρουν ότι οι µέθοδοι της µελέτης των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

περιλαµβάνουν: την πειραµατική µέθοδο, την ανάλυση περιεχοµένου, τα 

ερωτηµατολόγια, τη συνέντευξη, τη συµµετοχική παρατήρηση, τις οµαδικές 

συζητήσεις, την πολυµεθοδολογική έρευνα και τη διαδικτυακή προσέγγιση. Έχει 

υποστηριχθεί, επίσης, ότι οι περισσότερες πειραµατικές έρευνες εστιάζουν σε ενδο-

ατοµικές στοχαστικές διαδικασίες και το ρόλο των διαπροσωπικών επικοινωνιών στη 

δηµιουργία των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Haroun, 1997).  Πιο συγκεκριµένα, ο 

πειραµατισµός θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιµος ως προς  την αποσαφήνιση, 

την επεξήγηση, την απόδειξη και την ανασκόπηση των θεωρητικών κατανοήσεων 

που έχουν αποκτηθεί από τη µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων µέσα από την 

πολυπλοκότητά τους (Borg και Gall, 1989).  Γενικά, η πειραµατική µέθοδος εµπίπτει 

στο εµπειρικο-αναλυτικό ερευνητικό παράδειγµα το οποίο χρησιµοποιεί τόσο 

δοµηµένα όσο και ηµι-δοµηµένα ερωτηµατολόγια. Τέτοια εργαλεία συλλογής 

δεδοµένων κυριαρχούν στη µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Breakwell και 

Canter, 1993, Orr, κ.ά, 2000). Συνήθως, τα ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια όταν 

συνοδεύονται από ανοικτού τύπου ερωτήσεις (Open-ended) είναι πιο κατάλληλα, 

καθώς δίνουν στους ερωτηθέντες µεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης των αντιλήψεών 

τους (Purkhardt, 1991). Η ανάλυση περιεχοµένου, από την άλλη πλευρά, έχει εκτενώς 

χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος ανάλυσης στην έρευνα των κοινωνικών 
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αναπαραστάσεων τόσο µέσα από µια ποιοτική όσο και ποσοτική διάσταση ή 

συνδυασµό και των δυο. Ως πηγές της ανάλυσης περιεχοµένου συµπεριλαµβάνονται 

συχνά προσωπικές αντιλήψεις, κείµενα, βιβλία, έγγραφα, άρθρα, εφηµερίδες, 

περιοδικά, ταινίες, γελοιογραφίες (κόµικς), αφίσες, σχεδιαγράµµατα, ραδιοφωνικά 

τηλεοπτικά προγράµµατα. Ο Moscovici, για παράδειγµα, υιοθέτησε την ανάλυση 

περιεχοµένου για την έρευνα των κοινωνικών αναπαραστάσεων σε ένα σύνολο 253 

διαφορετικών δηµοσιευµάτων, εφηµερίδων και περιοδικών (Farr, 1990). Μελέτες που 

έχουν χρησιµοποιήσει την ανάλυση περιεχοµένου δείχνουν πως µπορεί «να 

συνεισφέρει σηµαντικά στη διαµόρφωση της κοινωνικής δόµησης και µετατροπής 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων στο πέρασµα του χρόνου» (Uzzell και Blud, 1993: 

113). Επιπλέον, η ανάλυση περιεχοµένου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

διευκρίνιση πολλών απόψεων των κοινωνικών αναπαραστάσεων και να προσφέρει το 

µέσο για τη µελέτη της έκφρασης και της επικοινωνίας µέσω της γλώσσας και των 

πολιτισµικών καλλιτεχνηµάτων του περιβάλλοντος (Jodelet, 1984, Krippendorff, 

1981). Ανάµεσα στις ποιοτικές µεθόδους, η συνέντευξη, οµαδική, ατοµική ή 

εστιασµένη σε βάθος από µόνη της αποτελεί µία αποτελεσµατική µέθοδο έρευνας, 

ιδιαίτερα στο πεδίο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, µέσα από την οποία είναι 

δυνατή η συλλογή σηµαντικών ερευνητικών δεδοµένων (Borg και Gall, 1989). 

Γενικότερα, η συνέντευξη όπως και το ερωτηµατολόγιο αποτελούν µία συχνή 

συνδυαστική ερευνητική µεθοδολογική προσέγγιση στο ερευνητικό πεδίο των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων (Haroun, 1997). Εκτός όµως από τα πλεονεκτήµατα, 

στη συνέντευξη υπάρχουν και µειονεκτήµατα καθώς και περιορισµοί για τη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων (Borg και Gall, 1989). Η παρατήρηση καταγράφεται 

επίσης µια από τις σηµαντικές ποιοτικές µεθόδους συλλογής δεδοµένων για την 

καταγραφή των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Breakwell και Canter, 1993). 

Ιδιαίτερα η συµµετοχική παρατήρηση επιτρέπει  στον ερευνητή µια πιο ευρεία οπτική 

παρατήρηση σε σχέση µε την συνέντευξη. Με άλλα λόγια, µια συµµετοχική 

παρατήρηση αποτελεί µέρος της κοινότητας µέσα στην οποία παρεµβολές και 

συµπεριφορές παρατηρούνται και παρακολουθούνται από τον ερευνητή κατά την 

διάρκεια της συµµετοχής του στην ερευνητική διαδικασία, τοποθετώντας τον εαυτό 

του στο κέντρο της όπου οι κοινωνικές αναπαραστάσεις παίρνουν πλέον µορφή και 

διαµορφώνονται (Emler και Ohana, 1993, Haroun, 1997). Η συµµετοχική 

παρατήρηση ως µέθοδος συλλογής δεδοµένων µπορεί να εγείρει θέµατα για την 

αντικειµενικότητα του ερευνητή, την µη-συστηµατική συλλογή στοιχείων, και την 
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υποκειµενικότητα του παρατηρητή. Γενικά, υποστηρίζεται ότι µε την επιλογή 

περισσότερων µεθόδων µπορούµε να οδηγηθούµε σε ασφαλέστερα συµπεράσµατα. 

Στη µεθοδολογική, όµως, συζήτηση η κύρια ερώτηση δεν θα είναι «ποια µέθοδο θα 

πρέπει να χρησιµοποιήσουµε», αλλά το πως θα αξιοποιήσουµε τα αποτελέσµατα που 

έχουν προκύψει από τις διαφορετικές ερευνητικές µεθόδους. Όταν οι µέθοδοι 

«αποκαλύπτουν διαφορετικά στοιχεία µιας κοινωνικής αναπαράστασης υπάρχουν 

ποικίλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ερευνητής ο οποίος προσπαθεί να τα 

ενσωµατώσει σε µία µόνο εικόνα, παρά το γεγονός ότι η επιστηµολογική θέση 

πληροφόρησης που έχει συγκεντρωθεί από κάθε µέθοδο µπορεί να διαφέρει» 

(Breakwell και  Canter, 1993: 6).  

 

Είναι επίσης γεγονός ότι ένας αυξανόµενος αριθµός ερευνητών στο χώρο των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων (βλ. Jodelet, 1989, Flick, 1992, Farr, 1993α, Purkhardt 

και Stockdate, 1993) υιοθετεί την πολυµεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση για να 

ξεπεράσουµε τους περιορισµούς και τα µειονεκτήµατα των επιµέρους ερευνητικών 

µεθόδων (Purkhardt, 1991, Bauer και Gaskell, 1999). Χρησιµοποιώντας περισσότερες 

από µία µεθόδους και υιοθετώντας την πολυµεθοδολογική προσέγγιση στο 

ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών αναπαραστάσεων µπορεί να καταστήσει τον 

ερευνητή ικανό να πραγµατοποιήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα φτάνοντας 

έτσι σε µια πιο εφικτή κατανόηση του φαινοµένου που ερευνάται (Haroun, 1997, 

Purkhardt, 1991). Όσο παράξενο και αν ακούγεται, η πολυµεθοδική προσέγγιση δεν 

έχει τύχη ιδιαίτερης προσοχής στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών και έτσι δεν 

είναι τόσο διαδεδοµένη η χρήση της. Το ∆ιαδίκτυο, αποτελεί επίσης, ένα νέο µέσο 

επικοινωνίας, προσφέρει µοναδικά πλεονεκτήµατα και παρέχει ένα αξιόλογο νέο 

εργαλείο για την µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Bonham, κ.ά., 2001). 

 

Στη συγκεκριµένη έρευνα υιοθετήθηκε µια πολυµεθοδολογική προσέγγιση για τον 

καλύτερο έλεγχο των δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από πολλές και διαφορετικές 

πηγές. Ο συνδυασµός µεθόδων από το χώρο του εµπειρικού-αναλυτικού και 

ερµηνευτικού ερευνητικού παραδείγµατος ενδείκνυται, ιδιαίτερα στη µελέτη των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται µια περιγραφή 

των ερευνητικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια. Επιπλέον, θα περιγράψουµε τα υποκείµενα της έρευνας και 
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τον τρόπο επιλογής τους, τις πηγές, τις διαδικασίες συλλογής των δεδοµένων, και τα 

είδη των ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων.  

 
 

3.2 Υποκείµενα της έρευνας 

 
Τα υποκείµενα της έρευνας είναι µαθητές και φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων στην 

περιοχή της πόλης του Ρεθύµνου, στην περίπτωση της Ελλάδας και της πόλης της 

Ζάρκας, στην περίπτωση της Ιορδανίας. Συγκεκριµένα, ο πληθυσµός των 

υποκειµένων της έρευνας αφορά στους µαθητές/µαθήτριες της Ε' και της ΣΤ' τάξης 

που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Ρεθύµνης 

(Κρήτης) κατά το σχολικό έτος 2004-2005. Επίσης, οι φοιτητές/φοιτήτριες του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.∆.Ε.) της Σχολής Επιστηµών 

της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Αντίστοιχα, 

στην περίπτωση της Ιορδανίας ο πληθυσµός αφορά στους µαθητές/µαθήτριες της Ε' 

και της  ΣΤ' τάξης που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην πόλη της 

Zarka (Ιορδανία) κατά το σχολικό έτος 2004-2005. Επίσης, οι φοιτητές/φοιτήτριες 

του Παιδαγωγικού Τµήµατος της Σχολής των Επιστηµών της Αγωγής του 

Πανεπιστηµίου Χάσεµιτ κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος.  

 

Το τελικό δείγµα διαµορφώθηκε σε 1393 µαθητές (της Ε' και της ΣΤ' τάξης, µε µέση 

ηλικία 10.5 έως 12.5 ετών), και 489 φοιτητές (η πλειοψηφία των οποίων προήλθε από 

τα δύο πρώτα έτη της τετραετούς εκπαίδευσης, µε µέσο όρο 20 ετών), (βλέπε 

παρακάτω, Πίνακα 3.1 και 3.2).  

 

Πίνακας 3.1: Το δείγµα της έρευνας στην Ελλάδα και την Ιορδανία 

Κύριοι δείγµα της έρευνας Ποσοστό επί τοις εκατό     ∆είγµα 

 
Χώρα 

 
Μαθητές/τριες 

 
Φοιτητές/τριες 

 
Σύνολο 

 
Μαθητές/τριες 

 
Φοιτητές/τριες 

 
Σύνολο 

Ελλάδα 659 222 881 35% 11.82% 46.82% 

Ιορδανία 734 267 1001 39% 14.18% 53.18% 

Σύνολο 1393 489 1882 74% 26% 100% 
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Πίνακας 3.2:  Το δείγµα της έρευνας στην Ελλάδα και την Ιορδανία κατά φύλο (για 

τους φοιτητές) 

Κύριο δείγµα της έρευνας Ποσοστό επί τοις εκατό  Φύλο 

 
Χώρα 

 

Φοιτητές 

 

Φοιτήτριες 

 

Σύνολο 

 

Φοιτητές 

 

Φοιτήτριες 

 

Σύνολο 

Ελλάδα 47 175 222 9.6 % 35.8 % 45.4% 

Ιορδανία 42 225 267 8.4% 46.2 % 54.6% 

Σύνολο 89 400 489 18 % 82% 100% 

 

Στο σύνολο του δείγµατος οι φοιτήτριες είναι περισσότερες από τους φοιτητές. Πιο 

συγκεκριµένα οι φοιτήτριες αποτελούν το 82%  των υποκειµένων έναντι του 18% 

των φοιτητών (Πίνακας 3.2). 

 

Πίνακας 3.3: Το δείγµα της έρευνας στην Ελλάδα και την Ιορδανία κατά φύλο (για 

τους µαθητές) 

Κύριο δείγµα της έρευνας Ποσοστό επί τοις εκατό  Φύλο 

 
Χώρα 

 

Μαθητές 

 

Μαθήτριες 

 

Σύνολο 

 

Μαθητές 

 

Μαθήτριες 

 

Σύνολο 

Ελλάδα 328 331 659 23.55% 23.76% 47.31% 

Ιορδανία 343 391 734 24.62% 28.07 % 52.69% 

Σύνολο 671 722 1393 48.17% 51.83% 100% 

 

Πίνακας 3.4: Το δείγµα της έρευνας των µαθητών και των µαθητριών κατά φύλο και 

τάξη στην Ελλάδα 

Κύριο δείγµα της έρευνας Ποσοστό επί τοις εκατό  Φύλο 

 
Τάξη 

 

Μαθητές 

 

Μαθήτριες 

 

Σύνολο 

 

Μαθητές 

 

Μαθήτριες 

 

Σύνολο 

E' 163 153 316 24.85% 23.1% 47.95% 

ΣΤ' 165 178 343 25% 27.2% 52.05% 

Σύνολο 328 331 659 49.7% 50.3% 100% 

 

 

 



 40

 

Πίνακας 3.5: Το δείγµα της έρευνας των µαθητών και των µαθητριών κατά φύλο και 

τάξη στην Ιορδανία 

Κύριο δείγµα της έρευνας Ποσοστό επί τοις εκατό  Φύλο 

 
Τάξη 

 

Μαθητές 

 

Μαθήτριες 
 

Σύνολο 

 

Μαθητές 

 

Μαθήτριες 
 

Σύνολο 

Ε' 109 117 226 14.9 % 15.9 % 30.8% 

ΣΤ' 234 274 508 31.8 % 37.4 % 69.2% 

Σύνολο 343 391 734 46.7 % 53.3% 100% 

 

 

3.3 Σχεδιασµός και δοµή των ερευνητικών εργαλείων 

  
Το πρώτο ερευνητικό εργαλείο ήταν το ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές και 

φοιτητές. Ο σχεδιασµός των ερωτηµατολογίων έγινε µε βάση: τον προβληµατισµό 

του ερευνητή, τις υποθέσεις της µελέτης που τέθηκαν και το είδος της στατιστικής 

επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων. Η δοµή του ερωτηµατολογίου που 

αφορά στους µαθητές αποτελείται από δύο κύρια µέρη. Το πρώτο µέρος συλλέγει 

κάποια δηµογραφικά στοιχεία και το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει δυο ερωτήσεις. Η 

µία ερώτηση είναι ανοικτού τύπου και στοχεύει στην εκµαίευση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων των µαθητών σχετικά µε τις έννοιες «Άραβας και Αραβικός 

κόσµος» και «Έλληνας και Ελλάδα» (βλέπε παράρτηµα 1). Η άλλη ερώτηση αφορά 

στις πηγές από τις οποίες συνήθως αντλούν τα υποκείµενα τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις τους. Το ερωτηµατολόγιο που αφορά στους φοιτητές αποτελείται 

από τέσσερα µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει ερωτήσεις δηµογραφικού 

περιεχοµένου, το δεύτερο 21 ερωτήσεις που σχετίζονται µε στάσεις, που 

αναφέρονταν στην ανεκτικότητα και µη ανεκτικότητα, τον εθνοκεντρισµό και την 

οικουµενική συνειδητότητα. Στο τρίτο µέρος τέθηκε η ίδια ανοιχτή ερώτηση µε 

εκείνη των µαθητών για το πώς δηλαδή αναπαριστάται στο µυαλό τους η έννοια του 

Άραβα για τους Έλληνες και του Έλληνα για τους Άραβες, και τέλος η ερώτηση που 

αφορά τις πηγές τις κοινωνικές αναπαραστάσεις (βλέπε παράρτηµα 2).  

Τα ερωτηµατολόγια µεταφράστηκαν από την ελληνική γλώσσα στην Αραβική (βλέπε 

παράρτηµα 3 και 4) από δυο διαφορετικούς µεταφραστές (τον ερευνητή και έναν 
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συνάδελφό του). Για τη διασφάλιση της εγκυρότητάς τους, έγιναν µεταφράσεις από 

τα Ελληνικά στα Αραβικά και από τα Αραβικά στα Ελληνικά. Η διαδικασία αυτή 

αποδείχθηκε πολύ σηµαντική για την εγκυρότητα του εργαλείου έρευνας. Το αρχικό 

ελληνικό ερωτηµατολόγιο, µε άλλα λόγια, συγκρίθηκε µε το µεταφρασµένο από την 

Αραβική στην Ελληνική προκειµένου να βεβαιωθεί εάν υπήρξαν παρερµηνείες στο 

τελικό νόηµα, εξαιτίας της διαδικασίας της µετάφρασης και η επίλυση των 

νοηµατικών διαφορών. Για την ποσοτική µέτρηση χρησιµοποιήθηκε η πεντάβαθµη 

κλίµακα Likert (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, δεν είµαι σίγουρος, συµφωνώ, 

συµφωνώ απόλυτα). Επίσης, το ερωτηµατολόγιο πριν επιδοθεί προς συµπλήρωση 

δοκιµάστηκε πρώτα σε ένα περιορισµένο αριθµό φοιτητών (περίπου 10), όχι µόνο για 

να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία του είναι αρκετά σαφή, αλλά και για να γνωρίσουµε 

τον απαιτούµενο χρόνο που το υποκείµενο της έρευνας χρειάζεται να απαντήσει 

(είναι περίπου 10-15 λεπτά). Στην Ελλάδα, η διανοµή των ερωτηµατολογίων για τους 

µαθητές (659) και για τους φοιτητές (222) άρχισε την πρώτη Φεβρουαρίου του έτους 

2005 και ολοκληρώθηκε την πρώτη Μαρτίου του ίδιου έτους. Στην Ιορδανία, η 

διανοµή των ερωτηµατολογίων για τους µαθητές (734) και για τους φοιτητές (267) 

άρχισε την πρώτη Μαρτίου του έτους 2005, και ολοκληρώθηκε την πρώτη Απριλίου 

του ίδιου έτους. 

 
 
3.4 Κωδικοποίηση και στατιστική ανάλυση των δεδοµένων 
 

Τα ερωτηµατολόγια που συγκεντρώθηκαν αριθµήθηκαν και τα δεδοµένα τους 

κωδικοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει η στατιστική επεξεργασία τους µε τη βοήθεια 

του στατιστικού προγράµµατος ανάλυσης SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences - Στατιστικό Πρόγραµµα για τις Κοινωνικές Επιστήµες) της 14.0 έκδοσης 

για τα Windows. Επίσης, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν ως ακολούθως: η 

απάντηση "διαφωνώ απόλυτα" µέτρησε για ένα βαθµό, η απάντηση "διαφωνώ" για 

δύο, η απάντηση "δεν είµαι σίγουρος" για τρεις βαθµούς, η απάντηση "συµφωνώ" για 

τέσσερις  και η απάντηση "συµφωνώ απόλυτα" για πέντε βαθµούς. 

Οι έννοιες που αναφέρονταν στην ανεκτικότητα και µη ανεκτικότητα, τον 

εθνοκεντρισµό και την οικουµενική συνειδητότητα λειτουργικοποιήθηκαν και 

συγκροτήθηκαν ως συνθετικές µεταβλητές (βλ. Μακράκης, 2005). Συγκεκριµένα, η 

συνθετική µεταβλητή που αφορά τον εθνοκεντρισµό µετρά το βαθµό της εθνικής 
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συνείδησης των υποκειµένων της έρευνας και συγκροτήθηκε από τις εξής 

µεταβλητές: Οι υποχρεώσεις που έχει κάποιος για τη δική του χώρα είναι οι 

σηµαντικότερες. Τα εθνικά θέµατα περισσότερο από τα ηθικά θα πρέπει να 

καθορίζουν τις σχέσεις µας µε άλλες χώρες. Περισσότερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί 

στις εθνικές µας αξίες παρά στις παγκόσµιες/οικουµενικές αξίες. Η οικουµενική 

συνειδητότητα µετρά το βαθµό αποδοχής οικουµενικών αξιών από τα υποκείµενα της 

έρευνας και συγκροτήθηκε από τις εξής µεταβλητές: Οφείλουµε να δίνουµε ένα 

ορισµένο ποσοστό του εισοδήµατός µας µε σκοπό να βοηθήσουµε τις φτωχές χώρες 

να ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους. Θα πρέπει να διδάσκουµε στα παιδιά µας να 

υποστηρίζουν την ευηµερία όλων των ανθρώπων, ακόµη και αν αυτό µπορεί να είναι 

αντίθετο µε τα συµφέροντα της δικής µας χώρας. Θα προτιµούσα να είµαι πολίτης 

του κόσµου παρά πολίτης µιας χώρας. Ως πολίτες γενικά θα πρέπει να υποστηρίξουµε 

ένα σύστηµα διεθνούς διακυβέρνησης. Οι πολιτισµικές και εθνικές µειονότητες θα 

πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε την πλειοψηφία. Η µεταβλητή που αναφέρεται 

στην έννοια της ανεκτικότητας µετρά το βαθµό αποδοχής και σεβασµού του «άλλου» 

και συγκροτήθηκε από τις εξής µεταβλητές: Οι Άραβες (Έλληνες) είναι ανεκτικοί σε 

άλλες θρησκείες. ∆εν θα µε πείραζε να είχα παντρευτεί κάποιον / κάποια από τον 

αραβικό κόσµο (ή αντίστοιχα την Ελλάδα). Θα ήθελα να µάθω περισσότερα για τους 

Άραβες και τον πολιτισµό τους (ή τους Έλληνες και τον πολιτισµό τους αντίστοιχα). 

Μπορώ να δεχθώ έναν Άραβα (ή αντίστοιχα Έλληνα) ως φίλο. Οι Άραβες (ή οι 

Έλληνες αντίστοιχα) έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιστηµών. Θα πρέπει να 

µαθαίνουµε περισσότερα πράγµατα για τον Αραβικό (ή τον Ελληνικό) πολιτισµό στο 

σχολείο. ∆εν θα µε ενοχλούσε να έχω ως προϊστάµενο έναν ικανό Άραβα (ή Έλληνα 

αντίστοιχα). Τέλος, η µεταβλητή που αφορά το αντίθετο της ανεκτικότητας 

συγκροτήθηκε από µεταβλητές που σχετίζονται µε το φανατισµό, και για την απειλή 

από τους Μωαµεθανούς ή Άραβες (Χριστιανούς και Έλληνες) αντίστοιχα. Ο έλεγχος 

της αξιοπιστίας των συνθετικών αυτών µεταβλητών έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικά συνάφεια και κάθε επιµέρους µεταβλητή συσχετιζότανε σηµαντικά µε το 

σύνολό της, επιτυγχάνοντας συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach a= 0.64. Η στατιστική 

ανάλυση περιέλαβε πέρα από την περιγραφική ποσοτική ανάλυση, τη διαδικασία 

µονοπαραγοντικής ανάλυσης ANOVA, τη µέθοδο Scheffe πολλαπλών συγκρίσεων, 

ανάλυση µε τη µέθοδο t-test και την πολυπαλινδροµική ανάλυση, µε τη µέθοδο 

stepwise. 
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Οι διαδικασίες της κωδικοποίησης, της κατηγοριοποίησης και της ταξινόµησης που 

χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να οργανωθούν και να ολοκληρωθούν οι γραπτές 

απαντήσεις στην ανοιχτού τύπου ερώτηση στο τέλος των ερωτηµατολογίων, ήταν οι 

ακόλουθες:  

1. Η κωδικοποίηση για κάθε λέξη ή φράση που αναφέρεται στον Άραβα και 

στον Αραβικό κόσµο για την περίπτωση της Ελλάδας και κάθε λέξη η φράση 

που αναφέρεται στον Έλληνα και στην Ελλάδα για την περίπτωση της 

Ιορδανίας προκειµένου να γνωρίσουµε τη συχνότητα τους.  

2. Η κατηγοριοποίηση για κάθε λέξη ή φράση σε µία από τις ακόλουθες τρεις 

κατευθύνσεις: Σε θετικές αναφορές: λέξεις και φράσεις που προωθούν τις 

θετικές διαθέσεις. Σε ουδέτερες αναφορές: λέξεις και φράσεις µε ουδέτερο 

χαρακτήρα και Ουδέτερες αντιλήψεις. Τέλος, σε αρνητικές αναφορές: λέξεις 

και φράσεις που προκαλούν αρνητικά συναισθήµατα. 

 

3.5 Η ανάλυση περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων 
 
Αυτή η µελέτη είχε επίσης ως αντικείµενο τα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµάτων των 

Κοινωνικών Σπουδών της  Ε' και της ΣΤ' τάξης του δηµοτικού σχολείου της Ελλάδας 

και της Ιορδανίας. Συνολικά διερευνήθηκαν 31 βιβλία, 20 βιβλία από την Ελλάδα µε 

ποσοστό 64.5% και 11 βιβλία από την Ιορδανία µε ποσοστό 35.5% στα οποία 

συγκαταλέγονται µαθήµατα όπως η Ιστορία, τα Θρησκευτικά, η Γεωγραφία, η 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, και Εµείς και ο κόσµος (βλέπε πίνακα 3.6). Η 

επιλογή των σχολικών εγχειριδίων και των βιβλίων για το δάσκαλο του δηµοτικού 

σχολείου στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαία. Έγινε κατόπιν ανασκόπησης του ερευνητή 

για όλα τα βιβλία των κοινωνικών σπουδών (Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή και Θρησκευτικά) του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων 

(ΟΕ∆Β). Τα επέλεξε βασιζόµενος στον σκοπό της µελέτης που θα του επιτρέψει να 

καταγράψει και να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πληρέστερα συµπεράσµατα, για την 

προβολή της εικόνας των «άλλων» τον «Άραβα» και τον «Αραβικό κόσµο», (βλέπε 

πίνακα 3.7). Η επιλογή των σχολικών εγχειριδίων στην Ιορδανία έγινε µε τον ίδιο 

τρόπο και µε την ίδια βάση. 
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Πίνακας 3.6: Τα σχολικά εγχειρίδια που εξετάστηκαν στην Ελλάδα και την Ιορδανία 
κατά γνωστική περιοχή 

 
Χώρα Σχολικά βιβλία 

Ελλάδα Ιορδανία 

Σύνολο 

Ιστορία 6 5 11 

Θρησκευτικά 4 0 4 

Γεωγραφία 2 2 4 

Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή 

3 4 7 

Εµείς και ο κόσµος 5 0 5 

Σύνολο 20 11 31 

 

 

 

Πίνακας 3.7: Τα σχολικά εγχειρίδια που εξετάστηκαν στην Ελλάδα 

Α' ΤΑΞΗ Ε' ΤΑΞΗ 

Εµείς και ο κόσµος 

(βιβλίο για το δάσκαλο) 

Ιστορία (στα βυζαντινά χρόνια) 

Β' ΤΑΞΗ Ιστορία (βιβλίο για το δάσκαλο) 

Εµείς και ο κόσµος  Θρησκευτικά (µε το Χριστό στον αγώνα) 

Εµείς και ο κόσµος  

(βιβλίο για το δάσκαλο) 

Γεωγραφία (Η Γη Μας) 

(βιβλίο για το δάσκαλο) 

Γ' ΤΑΞΗ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Εµείς και ο κόσµος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

(βιβλίο για το δάσκαλο) 

Ιστορία (στα πολύ παλιά χρονιά) ΣΤ' ΤΑΞΗ 

Θρησκευτικά ( Η ζωή µε το Χριστό) Ιστορία (Στα νεότερα χρόνια) 

∆' ΤΑΞΗ Ιστορία (Στα νεότερα χρόνια) 

(τετράδιο εργασιών) 

Εµείς και ο κόσµος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Ιστορία (στα αρχαία χρόνια) Θρησκευτικά (Ο Χριστό είναι η αλήθεια) 

Θρησκευτικά (ο δρόµος του Χριστού) Γεωγραφία (Η Γη µας) 
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Πίνακας 3.8: Τα σχολικά εγχειρίδια που εξετάστηκαν στην Ιορδανία 

Ε' ΤΑΞΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ 

Ιστορία (Ιστορία του παλαιού πολιτισµού 

του κόσµου)  

Ιστορία (η παγκόσµια ιστορία στη σύγχρονη 

εποχή ) 1  

Ιστορία (Ιστορία των Αράβων και των 

Μουσουλµάνων) 

Ιστορία (η παγκόσµια ιστορία στη σύγχρονη 

εποχή) 2 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (1) Ιστορία (βιβλίο για το δάσκαλο) 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (2) Κοινωνική και Πολιτική αγωγή 1 

 Κοινωνική και Πολιτική αγωγή 2 

 Γεωγραφία 

 Γεωγραφία (βιβλίο για το δάσκαλο) 

 

Η ανάλυση του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων «λειτουργεί ως διαδικασία 

που µετατρέπει το ποιοτικό υλικό σε ποσοτικό και µετρήσιµο, χρησιµοποιώντας την 

διαδικασία ταξινόµησης ή κωδικοποίησης που αποβλέπει στην αντικατάσταση της 

υποκειµενικής εκτίµησης µε την αντικειµενική ανάλυση και ποιότητα» (Φλουρής και 

Καλογιαννάκη, 1996: 221). Το πλαίσιο κωδικοποίησης (βλέπε παράρτηµα 5 και 6) 

δηµιουργήθηκε βάση προηγούµενων µελετών (Burkhart 1991, Haroun 1997, 

Ιβρίντελη 2002, Kostoulas-Makrakis, 2005, Κωστούλα-Μακράκη, 2005) και βάση 

του συστήµατος που δοµήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από την 

ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO 1990). Ως µονάδα µέτρησης της ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν 

οι σελίδες των σχολικών εγχειριδίων µε αναφορές στον Άραβα και στον Αραβικό 

κόσµο που απευθύνονται στον Έλληνα µαθητή και εµπεριέχονται είτε ως λέξη, 

φράση ή παράγραφο, ενώ παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις εικόνες και 

στους χάρτες. Αντίστοιχη προσέγγιση υπήρξε στην περίπτωση της Ιορδανίας. 

∆ηλαδή, οι σελίδες των σχολικών εγχειριδίων µε αναφορές στον Έλληνα και στην 

Ελλάδα και εµπεριέχονται είτε ως λέξη, φράση ή παράγραφο που απευθύνονται στον 

Ιορδανό µαθητή, χρησιµοποιήθηκαν ως µονάδα µέτρησης. Παράλληλα γίνεται 

ξεχωριστή αναφορά στις εικόνες και στους χάρτες. 

 

Το πλαίσιο κωδικοποίησης των ποιοτικών δεδοµένων αποτελείται από 3 κύριους 

άξονες, 8 κατηγορίες και 18 υποκατηγορίες (βλέπε παράρτηµα 5 και 6). Πιο 

συγκεκριµένα οι κύριοι άξονες της ανάλυσης είναι: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και η 
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Φύση, ενώ οι κατηγορίες είναι: το Συναίσθηµα για  τους «άλλους», η εξωτερική 

εµφάνιση, η Επιστήµη, η Κοινωνική ζωή, τα Πολιτισµικά στοιχειά, η Οικονοµία, το 

Φυσικό περιβάλλον και ο Γεωγραφικός προσδιορισµός. Οι υποκατηγορίες τους είναι 

λέξεις, φράσεις ή προτάσεις που εκφράζουν µια απλή έννοια. Η ταξινόµηση των 

λέξεων και των φράσεων έγινε µε τη χρήση κωδικοποιηµένων σχεδιαγραµµάτων για 

δύο λόγους: πρώτον για να συγκριθούν τα ευρήµατα των ερωτηµατολογίων µε τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης του περιεχοµένου και δεύτερον για να συγκριθούν τα 

ευρήµατα ανάµεσα στις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Ιορδανία και αντίστοιχα για 

την ανάλυση των Ελλήνων και των Ιορδανών µαθητών. 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ιορδανίας, ο ερευνητής ακολούθησε την ίδια 

διαδικασία που αφορά στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων, και 

παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ως εξής:  

 

1. Εντοπισµός των σελίδων που γίνεται αναφορά στον Άραβα και στον Αραβικό 

κόσµο.  

 

2. Εξέταση των εννοιών και συνέπεια των λέξεων-κλειδιών καθώς και του 

συναισθηµατικού και πολιτισµικού αντίκτυπου. 

 

3. Ποσοτική παρουσίαση κατά τα σχολικά εγχειρίδια. 

 

4. Κατάταξη και κωδικοποίηση των αναφορών χρησιµοποιώντας την τριπλή 

κλίµακα κατεύθυνσης (Θετική, Ουδέτερη, και Αρνητική). Σε θετικές 

αναφορές: όταν αποδίδονται θετικά χαρακτηριστικά ή εκφράζονται θετικές 

κρίσεις για την εξεταζόµενη χώρα, δηλαδή τις αναφορές εκείνες που 

προωθούν ειρηνικές διαθέσεις και φιλικά συναισθήµατα. Σε Ουδέτερες 

αναφορές: γεωγραφικά στοιχεία, ηµεροµηνίες και άλλες αναφορές που 

αναφέρονται σε πληροφορίες και γνώσεις µε ουδέτερο χαρακτήρα, δηλαδή, 

περιγραφή ενός αντικειµενικού γεγονότος, χωρίς να αποδίδονται θετικές ή 

αρνητικές κρίσεις για την αναφερόµενη χώρα. Τέλος, σε αρνητικές αναφορές: 

λέξεις και φράσεις που προκαλούν µίσος, ξενοφοβία, φιλοπόλεµο λαό, βίαια 

συναισθήµατα και άλλες παρόµοιες λέξεις, δηλαδή, ρήµατα, ουσιαστικά, 

επίθετα ή επιρρήµατα που είναι αρνητικά συναισθηµατικά. 
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5. Μελέτη υλικών όπως οι εικόνες, τα σχεδιαγράµµατα, τα τεχνικά σχέδια και οι 

υποκειµενικοί τίτλοι, που εµπεριέχουν κρυµµένα µηνύµατα και αντιλήψεις 

µέσω εξερεύνησης ανέκφραστων µηνυµάτων και συµβολικών κωδικών εντός 

του κειµένου. 

 

6. Ταξινόµηση των εικόνων, των χαρτών και των συµβολών που εµπεριέχονται 

στα σχολικά εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου και εκφράζουν τις τάσεις και 

τις στάσεις για τον «άλλο» σε συνδεδεµένη και µη συνδεδεµένη ταξινόµηση.  

 

7. Τέλος, ποιοτική ανάλυση. 

 

 

3.6 Υποθέσεις της έρευνας 
 

 

Μετά την προαναφερόµενη θεωρητική παρουσίαση, προέκυψαν οι παρακάτω 

υποθέσεις: 

 
• Οι Άραβες και οι µουσουλµάνοι γενικότερα αναµένεται να προσλαµβάνονται 

περισσότερο αρνητικά ή και ουδέτερα από τους Έλληνες µαθητές και 

φοιτητές-εκπαιδευτικούς. Το ίδιο αναµένεται και από τους Ιορδανούς µαθητές 

και φοιτητές-εκπαιδευτικούς για την Ελλάδα και τους Έλληνες.  

 

• Οι αντιλήψεις των Ελλήνων/Ιορδανών µαθητών και φοιτητών-εκπαιδευτικών 

για τον «άλλο» αναµένεται να συσχετίζονται µε τις αντίστοιχες εικόνες για 

τον «άλλο» όπως αυτές αναπαρίστανται στα σχολικά εγχειρίδια των δύο 

χωρών. 

   

• Οι στάσεις ανοχής, µη-ανοχής, εθνοκεντρισµού και οικουµενικότητας των 

φοιτητών-εκπαιδευτικών στις δύο χώρες αναµένεται να σχετίζονται µε 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης όπως είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών 

και οι πηγές πληροφόρησης (π.χ.  το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

και τα ενηµερωτικά έντυπα ). 
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• Οι εθνοκεντρικές στάσεις των φοιτητών-εκπαιδευτικών στις δύο χώρες 

αναµένεται να συσχετίζονται θετικά µε τις στάσεις µη-ανοχής και αρνητικά µε 

στάσεις ανοχής, ενώ οι στάσεις απέναντι στην παγκόσµια/οικουµενική 

συνείδηση αναµένεται να συσχετίζονται θετικά µε τις στάσεις ανοχής και 

αρνητικά µε τις στάσεις µη-ανοχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΑ/ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΙΟΡ∆ΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
 
4.1 Η περίπτωση των Ελληνικών σχολικών εγχειριδίων 
 

 

Η ποσοτική επεξεργασία του περιεχοµένου των 20 βιβλίων των Ελληνικών σχολικών 

εγχειριδίων (βλ. Πίνακα 4.1) έδειξε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών για την 

εικόνα του «Άραβα» και του «Αραβικού κόσµου» αναφέρεται στην Ιστορία µε 224 

αναφορές. Οι 204 (91%) από αυτές εµπίπτουν στην κατηγορία των ουδέτερων, 

ακολουθούν 12 θετικές (5%), και µόλις 8 αρνητικές (4%) του συνολικού αριθµού των 

αναφορών στο µάθηµα της Ιστορίας. Οι αναφορές αυτές περιλαµβάνουν πολιτισµικά 

στοιχειά των Αράβων και τη συνεισφορά των Αράβων στις επιστήµες, ιδιαίτερα στα 

µαθηµατικά και στην αστρονοµία (βλ. Παράρτηµα  7, από Ιστορία Ε' Τάξη, σελ. 68, 

69). Είναι γεγονός ότι το µάθηµα της Ιστορίας προσφέρεται τόσο για την κατανόηση 

της ζωής και της δράσης των ανθρώπων των περασµένων εποχών, όσο και για την 

γνωριµία παλαιοτέρων µορφών πολιτισµού όπως του πολιτισµού των Αράβων 28. 

Ακολουθεί το εγχειρίδιο των θρησκευτικών, στο οποίο καταγράφηκαν 212 αναφορές, 

από τις οποίες οι 210 κατατάσσονται στην κατηγορία των ουδέτερων (99%), και 

ακολουθούν µονό 2 θετικές αναφορές µε ποσοστό (1%) επί των συνολικών 

αναφορών στο βιβλίο αυτό. Στην πραγµατικότητα το µάθηµα των Θρησκευτικών 

απευθύνεται αποκλειστικά σε ορθόδοξα παιδιά, αλλά είναι στενά συνδεδεµένο µε το 

µάθηµα της Ιστορίας του δηµοτικού σχολείου (από την Γ' Τάξη έως την ΣΤ' Τάξη). 

Για παράδειγµα, όλα τα θέµατα περιγράφουν την ιστορία του Χριστού, ιδιαίτερα για 

την περασµένη εποχή που έζησε και τον τόπο που γεννήθηκε και όλα αυτά 

συνδέονται µε το φυσικό περιβάλλον και µε τα αραβικά µέρη όπως (εδάφη της 

Μέσης Ανατολής όπως οι πόλεις της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου, της Συρίας και της 

Ιορδανίας) (βλ. παράρτηµα 9). Στην τρίτη σειρά έρχεται το µάθηµα της Γεωγραφίας 

µε 149 αναφορές, από τις οποίες οι 146 αναφορές (98%) ήταν ουδέτερες, δυο θετικές 

(1.3%), και µόλις µια αρνητική αναφορά (0.7%). Το µάθηµα της Γεωγραφίας 

                                                 
28 Για περσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε το παράρτηµα 8: Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της Ιστορία της 
Ελλάδας (σελ. 143). 
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ασχολείται κυρίως µε τον πλανήτη γη, εµπεριέχει πλήθος πληροφοριών για 

γεωφυσικά και κλιµατολογικά στοιχεία 29, και στα εγχειρίδια του µαθήµατος γίνεται 

λόγος για λαούς και πολιτισµούς µε αρκετές άµεσες αναφορές ουδέτερης 

κατεύθυνσης ως προς την προβολή του Άραβα και του Αραβικού κόσµου. Για 

παράδειγµα, το σχολικό εγχειρίδιο της Γεωγραφίας (Η Γη Μας, της ΣΤ' Τάξης, σελ. 

91, 92) παρουσιάζει κάποιες πραγµατικές εικόνες για τον Αραβικό πολιτισµό, και τον 

πληθυσµό τους, δείχνοντας χάρτες και φωτογραφίες (βλ. Παράρτηµα 11). 

Επιπροσθέτως, περιέχει µερικές θετικές άµεσες φράσεις προς τα κράτη της Μέσης 

Ανατολής όπως: «από τα χρήµατα του πετρελαίου ιδρύονται µεγάλες βιοµηχανίες, 

χτίζονται σύγχρονες πόλεις, σχολεία, νοσοκοµεία». Αναφορές σαν αυτές αποτελούν 

µια καλή βάση που συµβάλλει στην παγκόσµια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση για 

την ειρήνη. Στην τέταρτη σειρά, σύµφωνα µε το πλήθος των αναφορών, είναι το 

βιβλίο «Εµείς και ο κόσµος» µε 20 αναφορές, από τις οποίες οι 13 είναι ουδέτερες 

(65%), και επτά θετικές (35%) επί του συνόλου των αναφορών. Τέλος, στο εγχειρίδιο 

της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, βρέθηκαν µόλις πέντε ουδέτερες αναφορές. 

Παρατηρείται ότι στο µάθηµα «Εµείς και ο κόσµος» δεν υπάρχει ουσιαστική 

διαφοροποίηση από το µάθηµα της Γεωγραφίας 30, αφού τα τρία τέταρτα του 

περιεχοµένου αφιερώνεται στην Ελλάδα και µόνο στο ένα τέταρτο γίνεται αφορά για 

τον υπόλοιπο κόσµο. Αυτό επιβεβαιώνει, ότι από τη µία δίνει έµφαση στις 

ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εθνικής ταυτότητας και του Ελληνικού πολιτισµού ενώ 

από την άλλη, ο κόσµος και οι άλλοι λαοί παρουσιάζονται σε ένα συγκεκριµένο 

γεωγραφικό πλαίσιο, µε αποτέλεσµα να χάνεται η ουσία και η σηµασία της έννοιας 

«κόσµος». 

 

Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των αναφορών, τα θρησκευτικά εγχειρίδια της 

Ελλάδας περιέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό αναφορών σε λέξεις και φράσεις που 

περιγράφουν της κοινωνικές αναπαραστάσεις του Άραβα (209 αναφορές- 98.6%), και 

το µικρότερο ποσοστό των αναφορών σε εικόνες (1.4%). Αντίθετα, τα εγχειρίδια της 

Ιστορίας περιέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών σε εικόνες (34 εικόνες - 

15%). 

 
                                                 
29 Για περσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε το παράρτηµα 10: Το Πλαίσιο Κωδικοποίησης της Γεωγραφίας 
της Ελλάδας (σελ. 145). 
30 Για περσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε το παράρτηµα 12: Το Πλαίσιο Κωδικοποίησης το "Εµείς και ο 
κόσµος" της Ελλάδας (σελ.147). 
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Πίνακα 4.1: Η Κατεύθυνση των αναφορών των σχολικών εγχειριδίων στην Ελλάδα 

και την Ιορδανία 

Κατεύθυνση αναφορών Κατεύθυνση 
αναφορών 

 
Βιβλία  

Ελ. 
Σελ. 

Θ Ο Α 

 
Σ 

  Ιο. 
Σελ. 

Θ Ο Α 

 
Σ 

 
Ιστορία  

 
1118 

 
12 

 
(5%) 

 
204 

 
(91%) 

 
8 
 

(4%) 

 
224 

 
(100%) 

 
566 

 
4 
 

(1.4%) 

 
276 

 
(98.6%) 

 
 

 
280 

 
(100%) 

 
Θρησκευτικά  

 
854 

 
2 
 

(1%) 

 
210 

 
(99%) 

 
 

 
212 

 
(100%) 

 
 

    
 

 
Γεωγραφία 

 
297 

 
2 
 

(1.3%) 

 
146 

 
(98%) 

 
1 
 

(0.7%) 

 
149 

 
(100%) 

 
246 

 
 
 

 

 
3 
 

(100%) 

 
 

 
3 
 

(100%) 
 
Εµείς και ο 
κόσµος 

 
795 

 
7 
 

(35%) 

 
13 

 
(65%) 

 
 

 
20 

 
(100%) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Κοινωνική και 
Πολιτική 
Αγωγή 

 
320 

 
 

 
5 
 

(100%) 

 
 

 
5 
 

(100%) 

 
487 

 
2 
 

(22.2%) 

 
7 
 

(77.8%) 

 
 

 
9 
 

(100%) 

 
Σύνολο 
 

 
3384 

 

 
23 

 
(3.8%) 

 
578 

 
(94.8%) 

 
9 
 

(1.5%) 

 
610 

 
(100%) 

 
1299 

 
6 
 

(2.1%) 

 
286 

 
(97.9%) 

 
 

 
292 

 
(100%) 

 
Θ= Θετικές   /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 
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Πίνακα 4.2: Η Κατεύθυνση των αναφορών κειµένων και εικόνων των σχολικών 

εγχειριδίων στην Ελλάδα 
Αναφορές Κείµενο Αναφορές Εικόνα 

Ουδέτερες 

Άµεση Έµµεση 

 

Βιβλία 

Θ Ο Α Θ Ο Α 

(Α) 
 

Σύνολο 
Κείµενο 

 
Συνδεµενη 

Μη 
Συνδεµενη 

(Β) 
 

Σύνολο 
Εικόνα 

(Α+Β) 
 

Σύνολο 
Αναφορών 

Ιστορία 
(Ποσοστό) 

11 
(5) 

139 
(62) 

5 
(2.2) 

1 
(0.5) 

31 
(14) 

3 
(1.3) 

190 

(85%) 
7 

(3) 
27 

(12) 
34 

(15%)

224 
(100%) 

Θρησκευτικά 1 
(0.5) 

1 
(0.5) 

 1 
(0.5) 

206 
 

(97.1) 

 209 
(98.6%) 

 3 
(1.4) 

3 
(1.4%) 

212 

(100%) 

Γεωγραφία 2 
(1.3) 

98 
(66) 

  23 
(15) 

1 
(0.7) 

124 

(83%) 
6 

(4) 
19 

(13) 
25 

(17%)

149 

(100%) 

Εµείς και ο 
κόσµος 

3 
(15) 

  4 
(20) 

6 
(30) 

 13 

(65%) 
 7 

(35) 
7 

(35%) 
20 

(100%) 

Κοινωνική 
και Πολιτική 
Αγωγή 

 1 
(20) 

    1 

(20%) 
 4 

(80) 
4 

(80%)

5 
(100%) 

Σύνολο 
Αναφορών 
(Ποσοστό) 

17 
(2.8) 

239 
 

(39.2) 

5 
(0.8) 

6 
(1) 

266 
 

(43.6) 

4 
(0.7) 

537 
(88%) 

13 
(2.1) 

60 
(9.8) 

73 
(12%)

610 
(100%) 

 
 
 
 
4.2 Η περίπτωση των Ιορδανικών σχολικών εγχειριδίων 
 
 

Η ανάλυση περιεχοµένου του συνόλου των 11 βιβλίων της Ιορδανίας έδειξε 

αποτελέσµατα που δεν ήταν αναµενόµενα, όµως έχουν ενδιαφέρον και συναντώνται 

στα βιβλία των κοινωνικών σπουδών. Ειδικότερα, αρκετές αναφορές µε ένα αρκετά 

υψηλό ποσοστό συνδέονται µε την εικόνα του Έλληνα και της Ελλάδας. Επίσης, το 

αξιοσηµείωτο είναι ότι αυτά τα βιβλία προβάλλουν ουδέτερες (προς θετικές) 

αντιλήψεις και στάσεις ως προς την προβολή του Έλληνα. Όπως και στην περίπτωση 

των Ελληνικών σχολικών εγχειριδίων (βλ. Πίνακα 4.1) διαπιστώνουµε ότι η Ιστορία 

είναι η γνωστική περιοχή όπου αναφέρονται οι περισσότερες εικόνες για τον 

«Έλληνα» και την «Ελλάδας» µε 280 αναφορές. Από τις αναφορές αυτές οι 276 
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(98.6%) κατηγοριοποιήθηκαν ως ουδέτερες, και µόνο 4 (1.4%) ως θετικές 31. 

Ειδικότερα, µια ενότητα της Ε' τάξης αναφέρεται στους αρχαίους πολιτισµούς: 

Κινεζικό, Ινδικό και Ελληνικό. Σε δέκα σελίδες περίπου παρουσιάζεται ο πολιτισµός 

της Ελλάδας, η ελληνική κουλτούρα και η µόρφωση που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η 

προβολή της εικόνας της Ελλάδας συνεχίζεται στο βιβλίο «Η παγκόσµια ιστορία στην 

σύγχρονη εποχή» µε µερικές άµεσες φράσεις που συνδέουν την Ελλάδα µε την 

∆ηµοκρατία (βλ. Παράρτηµα 15). 

 

Μετά την Ιστορία ακολουθεί η γνωστική περιοχή της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής, όπου καταγράφηκαν µόλις 9 συνολικές αναφορές, από τις οποίες οι 7 

κατηγοριοποιήθηκαν ως ουδέτερες (77.8%), και οι δύο θετικές (22.2%) που αφορούν 

την ειρήνη. Βεβαιώνεται ωστόσο ότι αυτό το µάθηµα είναι ιδανικό όσον αφορά στην 

καλλιέργεια της φιλοπατρίας και δεν προβάλλει αρκετές εικόνες για τους άλλους 

λαούς (βλ. παράρτηµα 16). Τέλος, στη γνωστική περιοχή  της Γεωγραφίας οι 

αναφορές που καταγράφηκαν είναι µόλις τρεις και εµπίπτουν στην κατηγορία των 

ουδέτερων αναφορών (βλ. παράρτηµα 17) εν αντιθέσει µε τα σχολικά εγχειρίδια της 

Γεωγραφίας στην Ελλάδα που παρουσίασαν αρκετές αναφορές για τον Άραβα και τον 

Αραβικό κόσµο. Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των αναφορών, τα Ιστορικά βιβλία 

περιλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών σε λέξεις και φράσεις που 

περιγράφουν της κοινωνικές αναπαραστάσεις του Έλληνα (260 αναφορές µε 93%), 

καθώς και το µεγαλύτερο ποσοστό των εικόνων αναφορών 20 εικόνες µε (7%). Τα 

εγχειρίδια της Γεωγραφίας περιελάµβαναν τρεις χάρτες της Ελλάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Για περσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε το παράρτηµα 14: Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της Ιστορία της 
Ιορδανιας (σελ.149). 
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Πίνακα 4.3: Η Κατεύθυνση των αναφορών κειµένων και εικόνων των σχολικών 
εγχειριδίων στην Ιορδανία 

 
Αναφορές Κείµενο Αναφορές Εικόνα 

Ουδέτερες 

Άµεση Έµµεση 

 

Βιβλία 

Θ Ο Α Θ Ο Α

(Α) 

 

Σύνολο 

Κείµενο 

 

Συνδεµενη 

Μη 

Συνδεµενη 

(Β) 

 

Σύνολο 

Εικόνα 

(Α+Β) 

 

Σύνολο 

Αναφορών 

Ιστορία 

(Ποσοστό) 

3 
(1) 

232 
(83) 

 1 
(0.4) 

24 
(8.6)

 260 
(93%) 

7 
(2.4) 

13 
(4.6) 

20 
(7%) 

280 
(100%) 

Κοινωνική 

και Πολιτική 

Αγωγή 

2 
(22) 

2 
(22) 

    4 

(44%) 
 5 

(56) 
5 

(56%) 
9 

(100%) 

Γεωγραφία         3 
(100) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

Σύνολο 
Αναφορών 
(Ποσοστό) 

5 
 

(1.7) 

234 
 

(80.1) 

 1 
 

(0.4) 

24 
 

(8.2)

 264 
 

(90.4%)

7 
 

(2.4) 

21 
 

(7.2) 

28 
 

(9.6%) 

29 
 

(100%) 

 

 

 

4.3 Σύγκριση και ερµηνεία των ευρηµάτων των σχολικών 
εγχειριδίων της Ελλάδας και της Ιορδανίας 
 
 

Η λεπτοµερής ανάλυση των ευρηµάτων που αφορούν την σύγκριση µεταξύ των δυο 

χωρών, της Ελλάδας και της Ιορδανίας, έδειξε ότι το πρώτο µάθηµα που περιέχει τη 

µεγαλύτερη συχνότητα των αναφορών και στις δυο χώρες είναι η Ιστορία, όπως ήταν 

αναµενόµενο. Επίσης, η επεξεργασία των δεδοµένων για την σύγκριση έδειξε ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των αναφορών ήταν ουδέτερες. Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα οι 

ουδέτερες αναφορές ήταν 578 (94.8%), ενώ στην Ιορδανία ήταν 286 (97.9%) επί των 

συνολικών αναφορών των µαθηµάτων που αναλύθηκαν. Στη συνέχεια, ακολουθούν 

οι θετικές αναφορές, στην Ελλάδα ήταν 23 (3.8%), ενώ στην Ιορδανία ήταν 6 και µε 

ποσοστό (2.1%) των συνολικών αναφορών. Τέλος, µόνο στην Ελλάδα βρέθηκαν 9 

αρνητικές αναφορές (1.5%) επί των συνολικών αναφορών που καταγράφηκαν (βλ. 

Πίνακα 4.1). Η συγκριτική ανάλυση που αφορά στο συνολικό αριθµό των αναφορών 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων του «άλλου», ανεξάρτητα από την κατεύθυνση 

των αναφορών στις δύο χώρες, έδειξε τα εξής:  
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Πρώτον, στην περίπτωση της Ελλάδας, η εικόνα του «άλλου» (Άραβα, και του 

Αραβικού κόσµου) αφορά κείµενα στη µορφή λέξεων και φράσεων. Συγκεκριµένα, 

καταγράφηκαν 537 λέξεις και φράσεις (88%), από τις οποίες 276 έµµεσες και 261 

άµεσες. Οι αναφορές σε εικόνες ή χάρτες ήταν 73 (12%) (βλ. Πίνακα 4.2).  

 

∆εύτερον, στην περίπτωση της Ιορδανίας η εικόνα του «άλλου» (Έλληνα και της 

Ελλάδας) αφορά επίσης κείµενα κυρίως στη µορφή λέξεων και φράσεων. 

Συγκεκριµένα βρέθηκαν 264 αναφορές σε λέξεις και φράσεις (90.4%),  από τις οποίες 

239 άµεσες και 25 έµµεσες. Οι εικόνες και χάρτες ήταν 28 (9.6%) (βλ. Πίνακα 4.3). 

 

Τρίτον, το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής συγκέντρωσε το 

χαµηλότερο ποσοστό αναφορών επικεντρωµένων σε γεωγραφικούς προσδιορισµούς 

µε ουδέτερες κατευθύνσεις για τον Άραβα (βλ. παράρτηµα 13). Αν και το µάθηµα 

αυτό ενδείκνυται στην προαγωγή της διαπολιτισµικής επικοινωνίας και διεθνούς 

κατανόησης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης,  δεν επιτελεί αυτό το έργο 

και δεν είναι το ιδανικό για την προβολή των άλλων λαών, αλλά εστιάζεται µονάχα 

στην καλλιέργεια της φιλοπατρίας και στη δηµιουργία «σωστών» πολιτών. 

 

Τέταρτον, το µάθηµα της Ιστορίας ήταν το πρώτο στις αναφορές και συγκεκριµένα 

στην κατηγορία των ουδέτερων, µε πολλή µεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα 

µαθήµατα, γεγονός που εξηγείται από το ότι στην Ιορδανία οι µαθητές διδάσκονται 

την Ιστορία των Αράβων και των Μουσουλµάνων από την τρίτη τάξη ενώ στην 

Πέµπτη (Ε') και Έκτη (ΣΤ') τάξη δίνουν έµφαση στην Ιστορία του πολιτισµού του 

αρχαίου κόσµου, όπου καταγράφηκαν οι αναφορές που ανήκουν στην Ελλάδα και 

τους Έλληνες 32. Κατά συνέπεια, οι µαθητές της Ιορδανίας µαθαίνουν για την Ελλάδα 

και για τους Έλληνες κυρίως µέσω της µελέτης των αρχαίων πολιτισµών, χωρίς όµως 

να καλύπτουν τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας. Αυτό όµως δεν συνεισφέρει στην 

προαγωγή της δαπολιτισµικής επικοινωνίας και της διεθνούς κατανόησης, και η 

σχολική γνώση αποκόπτεται από την πρόσφατη ιστορία και γεγονότα. Επίσης 

µαθήµατα όπως «Εµείς και ο κόσµος» όφειλαν να προετοιµάζουν τους µαθητές να 

µπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικά θετικές στάσεις απέναντι στην ειρηνική 

συµβίωση των λαών, στο πνεύµα συνεργασίας και το κυριότερο, να καταργήσουν τις 
                                                 
32 Για περσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε το παράρτηµα 14: Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της Ιστορία της 
Ιορδανίας (σελ. 149). 
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αρνητικές αντιλήψεις για τους άλλους. Γενικότερα, παρόλο που δεν υπήρχαν 

αρνητικές αναφορές, εκτός πολύ λίγων, η κυριαρχία των ουδέτερων και η ουσιαστική 

έλλειψη θετικών εντάσσεται στο γενικότερο στόχο των δύο κρατών να αναδείξουν 

κυρίως την εθνική ταυτότητα των πολιτών τους, παραµένοντας στενά στο 

εθνοκεντρικό εστιάζοντας, δηλαδή, την προσοχή στο κράτος και τον πολιτισµό του. 

Σε κάθε πολιτεία τα σχολικά εγχειρίδια του εκπαιδευτικού συστήµατος συγγράφονται 

µε προοπτική να εξυπηρετήσουν τα εθνικά συµφέροντα διαµορφώνοντας την 

ιστορική και κοινωνική συνείδηση στους µαθητές µέσα από θέσεις, ιδέες και απόψεις 

που βασίζονται σε ένα σύστηµα αξιών και ένα σύνολο εκπαιδευτικών γνώσεων. 

Προβάλλουν επίσης τις ηρωικές πράξεις, εξαίρουν τα κατορθώµατα, χρίζουν το 

οικοδόµηµα της εθνικής συνείδησης του λαού τους, ενώ ταυτόχρονα υποβαθµίζουν 

έµµεσα ή άµεσα τους άλλους λαούς (Φλουρή και Καλογιαννάκη, 1996: 228). Στην 

Ελλάδα, η φυσική ιστορική γνώση του µαθήµατος της Ιστορίας του ∆ηµοτικού 

ερµηνεύει το παρόν της κοινωνίας δια µέσου της εδραίωσης της εθνικής ταυτότητας, 

παράλληλα, καλλιεργεί την ιστορική και εθνική συνείδηση. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι 

κανένα κράτος δεν αφήνει ανεξέλεγκτη τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας 

για πολλούς λόγους, επειδή η φύση του συγκεκριµένου µαθήµατος προσφέρει 

µεγαλύτερη ιδεολογική εκµετάλλευση συγκριτικά µε άλλα µαθήµατα (Ξωχέλης κ.ά., 

2000: 68). Πέραν τούτου, κατασκευάζει και αναπαράγει τις εικόνες του εθνικού 

«εαυτού» και του εθνικού «άλλου», µέσα από τη διατύπωση και την εξιστόρηση των 

γεγονότων που παρελθόντος για τους «εχθρούς» και τους «φίλους» (Αβδελά, 1998: 

49). Εξάλλου, τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας µεταδίδουν στους µαθητές 

ιστορικές γνώσεις για το παρελθόν που εκφράζουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, 

εθνοκεντρικές αντιλήψεις, διαστρεβλωµένες εικόνες των άλλων χωρών, 

µισαλλόδοξες απόψεις για τους διαφορετικούς πολιτισµούς και ιδέες ασύµβατες προς 

τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Justin, 2000: 118).   

 

Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του περιεχοµένου είχαν ουδέτερη 

κατεύθυνση ενώ δεν ενδυνάµωσε ούτε περιόρισε την εικόνα του «Άραβα» ως ξένου 

και διαφορετικού, αλλά ούτε περιόρισε και δεν εξάλειψε κοινωνικές αναπαραστάσεις 

του «Έλληνα» και του «Άραβα» ως ξένου. Σήµερα, στην σύγχρονη κοινωνία, µε την 

αυξανόµενη ροή της πληροφορίας και µε την βοήθεια της νέας τεχνολογίας, οι 

µαθητές µπορούν να αποκτήσουν µια πιο αληθινή και σφαιρική γνώση για τους 

άλλους λαούς και του πολιτισµούς τους, γι’ αυτό χρειάζεται µια νέα φιλοσοφία 
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εκπαίδευσης κατάλληλη για τον 21ο αιώνα στα πλαίσια της διεθνούς κατανόησης, της 

ειρήνης και της κατανόησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Μακράκης, 1997). Τα 

εκπαιδευτικά σχολικά εγχειρίδια δηλαδή, «πρέπει να συµβάλουν και να 

υποστηρίξουν τον σεβασµό των άλλων πολιτισµών χωρίς προκαταλήψεις για την ιδέα 

του παγκόσµιου πολίτη και την παγκόσµια ταυτότητα» (Φλουρή και Καλογιαννάκη, 

1996: 227).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ» ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥΣ  

 
 

5.1 Η εικόνα του Άραβα στις αντιλήψεις των Ελλήνων µαθητών και 
των φοιτητών-εκπαιδευτικών  
 
 

Η διερεύνηση των εικόνων ή κοινωνικών αναπαραστάσεων του Έλληνα προς τον 

«άλλο», στην περίπτωσή µας, τον Άραβα, έδειξε ότι οι 659 µαθητές και µαθήτριες 

της Ε' και της ΣΤ' τάξης που συµµετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν 772 αναφορές 

που περιγράφουν τον Άραβα. Από αυτές, οι 635 (82%) κατατάσσονται στην 

κατηγορία των ουδέτερων. Ακολουθούν 76 (10%) αρνητικές αναφορές και τέλος, 61 

(8%) θετικές αναφορές (βλ. Πίνακα 5.1). Η ίδια περίπου τάση εµφανίζεται και στην 

περίπτωση των Ελλήνων φοιτητών-εκπαιδευτικών µε τη διαφορά ότι το ποσοστό των 

θετικών αναφορών είναι συγκριτικά µεγαλύτερο από εκείνο των µαθητών. 

Συγκεκριµένα, η ανάλυση έδειξε ότι οι αντιλήψεις των 222 φοιτητών και φοιτητριών 

(Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) περιγράφουν τον Άραβα µε 332 

αναφορές, από τις οποίες οι 170 (51%) εµπίπτουν στην κατηγορία των ουδέτερων,  

ακολουθούντο 106 (32%) θετικές αναφορές και τέλος 56 (17%) αρνητικές αναφορές 

(βλ. Πίνακα 5.1). 

 

Πίνακας 5.1: Κατεύθυνση αναφορών κοινωνικών αναπαραστάσεων 

Κατεύθυνση 
αναφορών 

Κατεύθυνση 
αναφορών 

 
Πηγή 

 
Ελ. 
Νο. Θ Ο Α 

 
Σ 

 
Ιορ. 
Νο. Θ Ο Α 

 
Σ 

 
Μαθητές 
 

 
659 

 
61 

 
(8%) 

 
635 

 
(82%) 

 
76 

 
(10%) 

 
772 

 
(100%) 

 
734 

 
391 

 
(30%) 

 
863 

 
(66%) 

 
45 

 
(4%) 

 
1299 

 
(100%) 

 
Φοιτητές 
 

 
222 

 
106 

 
(32%) 

 
170 

 
(51%) 

 
56 

 
(17%) 

 
332 

 
(100%) 

 
267 

 
243 

 
(64%) 

 
107 

 
(29%) 

 
25 

 
(7%) 

 
375 

 
(100%) 

 
Σύνολο 
 

 
881 

 

 
167 

 
(15%) 

 
805 

 
(73%) 

 
132 

 
(12%) 

 
1104 

 
(100%) 

 
1001 

 
634 

 
(38%) 

 
970 

 
(58%) 

 
70 

 
(4%) 

 
1674 

 
(100%) 
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Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι το µεγαλύτερο µέρος των αναφορών ήταν 

ουδέτερες και συνδέονται άµεσα µε την εξωτερική εµφάνιση (µαύροι, µαντίλι, 

κελεµπίες, γένια, σαρίκι, µουστάκια, κλπ.) µε το φυσικό του περιβάλλον (έρηµος, 

Σαχάρα, άµµος, όαση, φοίνικες, καµήλες, ζέστη κλπ.), µε το γεωγραφικό 

προσδιορισµό (Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Αίγυπτο, Παλαιστίνη, 

Συρία, κλπ.), µε πολιτισµικά στοιχεία (αραβική γλώσσα, ναργιλέδες, µύθοι σαν του 

Αλαντίν, χαρέµια και πολλά παιδιά, µουσουλµάνοι, Αλλάχ, Κοράνι, κλπ.). Έπειτα 

ακολουθούν οι αρνητικές αναφορές και εικόνες του Άραβα που συνδέονται άµεσα µε 

την φτώχια και την οικονοµική του κατάσταση, µε την εξωτερική εµφάνιση όταν 

περιλαµβάνονται προσβλητικές λέξεις (αράπης, τροµοκράτης, βίαιος,  συγκρούσεις, 

τον Μπίν Λάντεν, κλπ.). Τέλος, εµφανίζονται οι θετικές αναφορές, οι οποίες 

προσδιορίζονται µε λέξεις και φράσεις που περιγράφουν τον Άραβα ως πλούσιο, 

παλάτια και πετρέλαιο, δηλαδή, ζει σε µια κοινωνία µε υψηλό βιοτικό επίπεδο καθώς 

και µε πολιτισµικά στοιχεία που φανερώνουν ότι οι Άραβες έχουν διαπρέψει στις 

τέχνες και τον πολιτισµό. 

 

 

5.2 Η εικόνα του Έλληνα στις αντιλήψεις των Ιορδανών µαθητών και 

των φοιτητών-εκπαιδευτικών 

 
Η ανάλυση των δεδοµένων των Ιορδανών µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα 

έδειξε ότι από τους 734 µαθητές και µαθήτριες της Ε' και της ΣΤ' τάξης 

καταγράφηκαν 1299 αναφορές που περιγράφουν τον Έλληνα. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό από αυτές και συγκεκριµένα 863 (66%) κατηγοριοποιήθηκαν ως ουδέτερες. 

Ακολουθούν 391 (30%) θετικές αναφορές και τέλος 45 (4%) αρνητικές (βλ. Πίνακα 

5.1). Με άλλα λόγια, η εικόνα του Έλληνα και της Ελλάδα γενικότερα στις 

αντιλήψεις των Ιορδανών µαθητών είναι κυρίως ουδέτερη και συνδέεται µε λέξεις και 

φράσεις που αφορούν το φυσικό περιβάλλον (φύση, θάλασσα, σκάφη, γεωργία, 

τουρισµός) ή και µε πολιτισµικά στοιχεία µε ουδέτερο περιεχόµενο όπως γλώσσα, 

µουσική, Χριστιανοί, κλπ. Οι θετικές αναφορές συνδέονται µε εκείνα τα πολιτισµικά 

στοιχεία που εξαίρουν την Ελλάδα ως την κοιτίδα του πολιτισµού, την τέχνη, τη 

φιλοσοφία, την ιατρική και τις επιστήµες, καθώς και µε αξίες, όπως δηµοκρατία, 

ελευθερία κλπ. Αναφέρεται επίσης πλήθος αρχαίων ονοµάτων, όπως Αριστοτέλης, 
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Ηρακλής, Πλάτωνας, Αλέξανδρος, Πυθαγόρας, Αρχιµήδης, κλπ. Τέλος, για τις 

αρνητικές τους αναφορές, οι µαθητές χρησιµοποίησαν φράσεις που ανήκουν στον 

θρησκευτικό φανατισµό, ή  περιγράφουν την κοινωνική διαφθορά, ίσως ως επέκταση 

του δυτικού τρόπου ζωής σύµφωνα µε τις αντιλήψεις τους. Η ίδια περίπου τάση 

διαπιστώνεται και στην περίπτωση των φοιτητών-εκπαιδευτικών. Συγκεκριµένα, η 

ανάλυση έδειξε ότι οι αντιλήψεις των 267 Ιορδανών φοιτητών-εκπαιδευτικών που 

συµµετείχαν στην έρευνα περιγράφουν τον Έλληνα µε 375 αναφορές, από τις οποίες 

243 (64%) εµπίπτουν στην κατηγορία των θετικών. Ακολουθούν 107 (29%) 

αναφορές µε ουδέτερο περιεχόµενο και τέλος 25 (7%) µε αρνητικό περιεχόµενο (βλ. 

Πίνακα 5.1). Οι προσδιορισµοί των τριών αυτών κατηγοριών δεν διαφέρουν από 

εκείνους των µαθητών. ∆ηλαδή, όπως και στην περίπτωση των µαθητών, οι φοιτητές-

εκπαιδευτικοί συνδέουν τις ουδέτερες εικόνες τους για τον Έλληνα µε φράσεις και 

λέξεις όπως ιστορία, τουρισµός, φύση, γλώσσα, αρχαία, αθλητισµός, ολυµπιακοί 

αγώνες κλπ. Οι θετικές εικόνες συνδέονται µε εκείνα τα πολιτισµικά στοιχεία που 

εξαίρουν τη συνεισφορά του Έλληνα και της Ελλάδας στον παγκόσµιο πολιτισµό. µε 

αναφορές που έχει άµεση σχέση µε την τέχνη, τις αξίες και τον πολιτισµό της 

Ελλάδος, ή από φράσεις όπως: ανάπτυξη, τεχνολογία, ανθρώπινα έργα και 

επιτεύγµατα των Ελλήνων, θετικές θρησκευτικές αναφορές όπως µη φανατισµός, ή 

σχετικά µε τουριστικές φράσεις. Οι ουδέτερες εικόνες  αφορούσαν λέξεις σχετικά µε 

τα πολιτισµικά στοιχεία της Ελλάδας και την ιστορία της (αρχαιολογία, Αθήνα, 

∆ούρειος Ίππος, µουσική, γλώσσα, αθλητισµός, ολυµπιακοί αγώνες και Ελληνικοί 

µύθοι, κλπ.). Οι αρνητικές εικόνες, όπως και στην περίπτωση των µαθητών 

αναφέρονται σε στοιχεία από την κοινωνική ζωή που δεν συνάδουν µε τις Ισλαµικές 

αντιλήψεις.  

 

 

5.3 Πηγές πληροφόρησης κοινωνικών αναπαραστάσεων 
 

Όσον αφορά της πηγής πληροφόρησης για την εικόνα του «άλλου» και ανεξαρτήτως 

της κατεύθυνσης των αναφορών, στην περίπτωση των Ελλήνων µαθητών και 

φοιτητών-εκπαιδευτικών, η τηλεόραση (49% στους µαθητές και 64% στους φοιτητές) 

κυριαρχεί ως µέσο πληροφόρησης για την «κατασκευή» των εικόνων τους για τον 

Άραβα και τον Αραβικό κόσµο γενικότερα (βλ. Πίνακα 5.2). Αντίθετα, για τους 
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Ιορδανούς µαθητές και φοιτητές-εκπαιδευτικούς, το σχολείο (52% για τους µαθητές 

και 63% για τους φοιτητές-εκπαιδευτικούς) καταγράφεται ως η σηµαντικότερη πηγή 

πληροφόρησης όσον αφορά στις εικόνες τους για τον Έλληνα και την Ελλάδα. 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση των υποκειµένων της έρευνας στην Ελλάδα, µετά την 

τηλεόραση  ακολουθεί ο σχολείο (39% και 25% αντίστοιχα), ενώ για τα υποκείµενα 

της έρευνας στην Ιορδανία, µετά το σχολείο ακολουθεί η τηλεόραση (41% και 33% 

αντίστοιχα).  Είναι επίσης, χαρακτηριστικό ότι η οικογένεια ως πηγή πληροφόρησης 

και για τα υποκείµενα των δύο χωρών ασκεί πολύ περιορισµένο ρόλο ως πηγή 

πληροφόρησης. Το ∆ιαδίκτυο και τα περιοδικά εµφανίζονται ως πηγές 

πληροφόρησης µόνο στην περίπτωση των φοιτητών-εκπαιδευτικών και στις δύο 

χώρες.   

 

Πίνακας 5.2: Πηγές πληροφόρησης κοινωνικών αναπαραστάσεων κατά φύλο 

και χώρα 

Ελλάδα (Ν=881) Ιορδανία (Ν=1001)   ∆είγµα  
 

Πηγές 
Μαθητές 
(Ν=659) 

Φοιτητές 
(Ν=222) 

Μαθητές 
(Ν=734) 

Φοιτητές 
(Ν=267) 

 
Τηλεόραση 

324 
(49%) 

142 
(64%) 

300 
(41%) 

88 
(33%) 

   Σχολείο 257 
(39%) 

56 
(25%) 

381 
(52%) 

167 
(63%) 

Εξωσχολικά 
βιβλία 

200 
(30%) 

56 
(25%) 

147 
(20%) 

31 
(12%) 

 Οικογένεια 149 
(23%) 

21 
(10%) 

99 
(14%) 

10 
(4%) 

Περιοδικά  57 
(26%) 

 43 
(16%) 

 ∆ιαδίκτυο  23 
(10%) 

 

 34 
(13%) 
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5.4 Συγκριτικά και ερµηνευτικά σχόλια 
 
Όπως έδειξε η ανάλυση των δεδοµένων στην ανοιχτή ερώτηση που αφορά στην 

εικόνα του Έλληνα και της Ελλάδας για τους Ιορδανούς µαθητές και φοιτητές-

εκπαιδευτικούς, αλλά και στην εικόνα του Άραβα και του Αραβικού κόσµου, από την 

πλευρά, των Ελλήνων µαθητών και φοιτητών-εκπαιδευτικών, κυριαρχεί η κατηγορία 

των ουδέτερων αναφορών. Στην ουσία, οι ουδέτερες αναφορές είναι αναµφισβήτητα 

προς την θετική κατεύθυνση, παρά στην αρνητική. Εικάζεται ότι οι γενικότερες 

αρνητικές κοινωνικές αναπαραστάσεις των Αράβων για το δυτικό κόσµο, όπως 

τεκµηριώνονται σε πολλές προηγούµενες έρευνες (βλ. Kostoulas-Makrakis, 2005), 

αντισταθµίζονται µε την κυριαρχία των ουδέτερων αναφορών για την Ελλάδα, µια 

ιδιαίτερα φιλική χώρα για τον Αραβικό κόσµο. Αντίστοιχα, οι Έλληνες, σε αντίθεση 

µε άλλους ∆υτικο-ευρωπαίους διάκεινται πολύ φιλικά για τους Άραβες και τον 

Αραβικό κόσµο, παρά τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις του Ισλαµικού φανατισµού 

και των πρόσφατων τροµοκρατικών ενεργειών. Οι Ιορδανοί µαθητές µαθαίνουν για 

την ιστορία και τον πολιτισµό της Ελλάδας µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της 

Ιστορίας, όπου γίνονται οι περισσότερες αναφορές για τον πολιτισµό του αρχαίου 

κόσµου, και παρουσιάζονται εικόνες για την αρχαία Ελλάδα (βλ. παράρτηµα 15). Πιο 

συγκεκριµένα, µια σηµαντική µερίδα φοιτητών αναφέρουν φράσεις όπως  «Ο λαός µε 

τον πολιτισµό που έχει βαθύ ιστορικό υπόβαθρο» και άλλοι ότι η Ελλάδα έχει «την 

µεγάλη ιστορία και τον αρχαιότερο πολιτισµό». Οι Ολυµπιακοί αγώνες είναι επίσης 

από τις αναφορές που κατέχουν υψηλά ποσοστά συχνότητας, τόσο για τους µαθητές 

όσο και για τους φοιτητές-εκπαιδευτικούς, κάτι που εξηγείται από το ότι τα εγχειρίδια 

της Ιστορίας κάνουν αναφορές για την κοιτίδα των ολυµπιακών αγώνων καθώς και 

λόγω της τέλεσης των πρόσφατων Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Οι Ιορδανοί 

µαθητές που συνέδεσαν την Ελλάδα µε τον πόλεµο είναι µια λανθασµένη εικόνα που 

µάλλον εξηγείται από το γεγονός ότι στα βιβλία της Ιστορίας γίνονται αναφορές για 

τις πολεµικές συγκρούσεις ανάµεσα στις Ελληνικές πόλεις στην αρχαία Ελλάδα. Η 

διασύνδεση των µαθητών µε τη κοινωνική διαφθορά ίσως επηρεάζεται από την 

οικογένεια και την κοινωνία που θεωρούν τον ∆υτικό τρόπο ζωής από µια 

διαφορετική άποψη. Η σύγκρουση µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για το νησί 

της Κύπρου ήταν από τις αναφορές των φοιτητών από τους οποίους ενδεικτικά οκτώ 

αναφέρθηκαν στο Κυπριακό θέµα. Τέλος, ο φανατισµός είναι από τις αρνητικές 

εικόνες για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Για κάποιους φοιτητές οι Έλληνες 
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είναι υπερ-εθνικιστές, δηλαδή, φανατικοί για το έθνος τους ενώ για κάποιους άλλους, 

οι Έλληνες είναι φανατικοί µε την θρησκεία. Στην πραγµατικότητα, ο φανατισµός 

χαρακτηρίζει µια αρνητική αντίληψη ωστόσο είναι υπαρκτός σε κάθε χώρα που 

κάποια άτοµα χαρακτηρίζονται φανατικά τόσο για το έθνος τους όσο και για την 

θρησκεία τους. 

 

Επίσης, η σύγκριση των ευρηµάτων, έδειξε ότι ένα σηµαντικό µέρος των εικόνων για 

τον «άλλο» συνδέεται άµεσα µε την τέχνη, τη µουσική, τη γλώσσα, τον πολιτισµό, το 

αθλητισµό, και τη µυθολογία, (εντάσσεται στα πολιτισµικά στοιχεία και στις δύο 

χώρες). Κάποιοι µαθητές, αν και αρκετά λίγοι, αναφέρουν τη συνεισφορά των 

Αράβων στις επιστήµες, ιδιαίτερα στα µαθηµατικά και στην αστρονοµία, γεγονός που 

εξηγείται πιθανόν από το ότι στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας (Ε' Τάξη, σελ. 68, 

69) (βλ. Παράρτηµα 7) γίνεται αναφορά στις προόδους των Αράβων στις επιστήµες. 

Επίσης, ένας αριθµός µαθητών και φοιτητών κάνουν αναφορές στον πλούτο των 

Αράβων και των κρατών, κάτι που δεν γενικεύεται, γιατί, από την άλλη πλευρά 

µεταφέρουν εικόνες που εκφράζουν τη φτώχεια. Οι αναφορές που συνδέουν τον 

Άραβα µε το πετρέλαιο, τον πλούτο και τα παλάτια και έχει καλή οικονοµική 

κατάσταση, φανερώνει ότι τα υποκείµενα της έρευνας επηρεάζονται από το γεγονός 

ότι κάποιες αραβικές χώρες διαθέτουν µεγάλη παραγωγή πετρελαίου και ο µαύρος 

χρυσός έφερε πλούτη σε αυτές τις χώρες. Πράγµατι, το 60% από το διαθέσιµο 

απόθεµα του πετρελαίου στον κόσµο βρίσκεται σε µερικές αραβικές χώρες, ιδιαίτερα 

στον Περσικό Κόλπο. Ο µαύρος χρυσός βελτίωσε την οικονοµία στις χώρες αυτές 

που έχουν µεγάλη παραγωγή πετρελαίου και έφερε πλούτο στο µικρό πληθυσµό 

τους33. 

 

Η αντίληψη των Ελλήνων µαθητών και φοιτητών ότι οι Άραβες είναι µαύροι και 

µελαψοί, ότι ζουν στην έρηµο και στην Σαχάρα, συνδέεται µε έλλειψη γνώσεων, γιατί 

το λευκό δέρµα επικρατεί σε ένα σηµαντικό ποσοστό των Αράβων, ιδιαίτερα στις 

µεσογειακές αραβικές χώρες. Σε παρόµοιες διαπιστώσεις κατάληξε η έρευνα της 

Κωστούλα-Μακράκη (2005) 34. Κάποιοι µαθητές δίνουν έµφαση στην ενδυµασία για 

                                                 
33 Βλέπε Arab Culture  [∆ιαδίκτυο] 
http://www.mnsu.edu/emuseum/cultural/oldworld/middle_east/arabculture.html [2007, Φεβρουαρίου 
9]. 
34 For more information see: The Countries and People of Arabia [∆ιαδίκτυο] 
http://www.hejleh.com/countries/ [2007, Φεβρουαρίου 9]. 
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να εκφράσουν την εξωτερική εµφάνιση του Άραβα που φοράει κελεµπία, και µαντίλι 

στο κεφάλι του ενώ κάποιοι έχουν γένια και µουστάκι. Είναι γεγονός ωστόσο, ότι δεν 

φοράνε όλοι οι Άραβες κελεµπίες και µαντίλι ενώ παλαιότερα αυτοί που τα 

φορούσαν το έκαναν λόγο του φυσικού περιβάλλοντος της ζέστης της Σαχάρας. Η 

παραδοσιακή αραβική ενδυµασία ανευρίσκεται στην συντριπτική πλειοψηφία των 

Αράβων που ζουν στις χώρες της Αραβικής χερσονήσου και έχουν τους δικούς τους 

λόγους π.χ. η θρησκεία, και το έθιµο 35. Οι αναφορές που δίνουν έµφαση στην 

ενδυµασία ίσως σηµατοδοτούν τη διαφορά του «εαυτού» από τον «άλλο», γιατί όπως 

φαίνεται θέλουν να τονίσουν ότι η εξωτερική εµφάνιση του Άραβα είναι παράξενη µε 

την κελεµπία και το µαντίλι στο κεφάλι του. Μια άλλη εικόνα στην αντίληψη των 

µαθητών που µεταφέρει ότι οι Άραβες ζουν στην έρηµο νοµαδικά, που εκτρέφουν 

καµήλες και πρόβατα (βεδουίνοι), είναι από τις παλιές εικόνες του Άραβα και µόνο 

µια µικρή µειοψηφία χαρακτηρίζεται από τέτοιες πρακτικές. Φαίνεται ότι υπάρχει 

έλλειψη γνώσεων των µαθητών για την γεωγραφία του αραβικού κόσµου που 

περιλαµβάνει 22 κράτη τα οποία εκτείνονται από τον Ατλαντικό ωκεανό µέχρι τον 

Περσικό κόλπο, µε διαφορετικές οικολογικές ζώνες και όχι µόνο την Σαχάρα (Abdul 

Muhsin Al-Aqeeli, 2005) 36. Επίσης, µεγάλο ποσοστό των Αράβων σήµερα ζει σε 

πόλεις ιδιαίτερα αναπτυγµένες. 

  

Κάποιοι φοιτητές εκφράζουν την εικόνα του Άραβα µε προτάσεις και φράσεις όπως: 

ο Άραβας είναι «ένας άντρας µε πολλές γυναίκες» και άλλοι φοιτητές λένε «οι 

Άραβες έχουν µεγάλες οικογένειες», γεγονός που ίσως εξηγείται από το ότι αυτοί οι 

φοιτητές έχουν επηρεαστεί από ταινίες που προβάλλονται στην τηλεόραση. Αυτό 

είναι εν µέρει πραγµατικότητα καθώς το Ισλάµ ενθαρρύνει τους µουσουλµάνους να 

κάνουν πολλά παιδία, και επιτρέπει στους άντρες να παντρεύονται µέχρι και τέσσερις 

γυναίκες 37.  Οι αναφορές σχετικά µε την έρηµο και τις καµήλες και το ότι οι Άραβες 

ζουν στο κλίµα της ερήµου (άµµος, φοίνικες και οάσεις), όπως ήδη αναφέρθηκε 

προηγουµένως, δείχνει έλλειψη γεωγραφικών γνώσεων για τους Άραβες και ξεχνούν 

ότι η πλειοψηφία των Αράβων ζει σε αναπτυγµένες πόλεις. Γεγονός που µπορεί να 

                                                 
35 Βλ. ARAB CIVILIZATION [∆ιαδίκτυο] http://www.alhewar.org/ArabCivilization.htm  [2007, 
Φεβρουαρίου 9]. 
36 [∆ιαδίκτυο] http://www.islam-online.net/English/artculture/2005/01/article08-1.shtml [2005, 
Νοεµβρίου 2].  
37 Βλέπε: Introduction to the Arab World  in ARAB CIVILIZATION [∆ιαδίκτυο] 
   http://www.alhewar.org/ArabCivilization.htm [2007, Φεβρουαρίου 9]. 
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τροφοδοτήσει τη λανθασµένη εντύπωση στους µαθητές και στους φοιτητές ότι οι 

Άραβες είναι κυρίως βεδουίνοι, νοµάδες και ζουν στην έρηµο. 

Συνεχίζοντας µε τις αναφορές που περιγράφουν τον αραβικό πολιτισµό και τη 

συνεισφορά του στις επιστήµες, από το δείγµα της µελέτης φάνηκε ότι για κάποιους 

φοιτητές, οι Άραβες «ανήκουν σε διαφορετικό πολιτισµό και κουλτούρα». Όπως 

φαίνεται, οι Άραβες έχουν διαφορετικό πολιτισµό, ωστόσο δεν προσδιορίζονται οι 

πραγµατικές εικόνες για τον Αραβικό πολιτισµό. Παρατηρείται επίσης σε λίγους 

φοιτητές, για την ακρίβεια µόνο µε επτά αναφορές, ότι οι Άραβες «Έχουν 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη των επιστηµών». Επίσης, αναφέρθηκε ήδη ότι κάποιοι 

µαθητές ανέφεραν την συνεισφορά των Αράβων στις επιστήµες, γεγονός που 

εξηγείται από το ότι τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας αναφέρονται στις προόδους 

των Αράβων στις επιστήµες (Ahmed Al-Banya, 2005) 38. 

 

Η αρνητική εικόνα για τους Άραβες εκφράζεται µε φράσεις όπως  «Φανατικά άτοµα 

µε την θρησκεία» και «Συνεχείς συγκρούσεις εσωτερικές ή και εξωτερικές». Στην 

πραγµατικότητα, δεν είναι όλοι οι Άραβες µουσουλµάνοι, αν και είναι πλειοψηφία, 

και παρά το ότι τους ταυτίζουν µε το Ισλάµ δεν είναι όλοι οι µουσουλµάνοι 

φανατικοί. Όσον αφορά τον πόλεµο που συνδέεται µε τους Άραβες βέβαια, το 

πρόβληµα µεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, το πετρέλαιο και πολλά άλλα 

συµφέροντα δηµιουργούν από τη µια συνεχείς συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και 

από την άλλη την φτώχεια στις χώρες που δεν είναι πετρελαιοπαραγωγές. 

 

Για µια πληρέστερη ανάλυση των εικόνων των υποκειµένων της έρευνας για τον 

«άλλο», αναπτύξαµε ένα πρόσθετο πλαίσιο κωδικοποίησης (βλ. Παράρτηµα 9 έως 20 

εκτός 10 και 15) το οποίο στηρίζεται σε έναν νέο άξονα που βοηθά τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων της ανάλυσης περιεχοµένου των εγχειριδίων µε τις αντιλήψεις των 

µαθητών και φοιτητών-εκπαιδευτικών για τον «άλλο». Όπως διαπιστώνεται από τον 

Πίνακα 5.3, στην Ελλάδα οι µαθητές και οι φοιτητές αντιπροσωπεύουν την εικόνα 

του «Άραβα» και του «Αραβικού κόσµου» µε 1104 αναφορές που προέρχονταν από 

τα ερωτηµατολόγια. Αναλυτικά, οι 805 (73%) είχαν ουδέτερη κατεύθυνση, και οι 

αναφορές εστιάζονται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους στην κατηγορία του Ανθρώπου 

και της Εξωτερικής εµφάνισης µε 523 αναφορές οι οποίες καλύπτουν το 47% του 
                                                 
38 [∆ιαδίκτυο] http://www.islam-online.net/English/artculture/2005/01/article08-9.shtml  
    [2005, Νοεµβρίου 2]. 
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κύριου συνολικού αριθµού των αναφορών (βλ. το σύνολο (Α) των αναφορών στον 

Πίνακα 5.3). Αυτό, αποδίδεται, κυρίως, στις αναφορές που περιγράφουν τον Άραβα 

µαύρο µε γένια και µουστάκι, φορά κελεµπία µε µαντίλι. Η ανάλυση περιεχοµένου 

των σχολικών βιβλίων έδειξε επίσης ότι από το σύνολο των 610 αναφορών που 

προβάλλει την εικόνα του «Άραβα» και του «Αραβικού κόσµου» (βλ. Πίνακα 5.4), οι 

578 αναφορές (94.8%) είχαν ουδέτερη κατεύθυνση, δηλαδή, επιβεβαιώνονται τα 

αποτελέσµατα που προέρχονταν από τα ερωτηµατολόγια. Εστιάζονται επίσης στην 

κατηγορία της Φύσης (στο Φυσικό περιβάλλον και τον Γεωγραφικό προσδιορισµό) 

µε το µεγαλύτερο ποσοστό των 314 (52%) των  αναφορών. Το αποτέλεσµα αυτό 

αποδίδεται ίσως στο σχολικό εγχειρίδιο των θρησκευτικών που περιγράφουν σε 

πολλά σήµα το φυσικό περιβάλλον και τον τόπο που γεννήθηκε ο Χριστός. 

 
Πίνακα 5.3: Η Κατεύθυνση και κατηγορία των αναφορών φοιτητές στις δυο χώρες 39 

 
Χώ. Κατεύθυνση των 

αναφορών 
Κατηγορία των 
αναφορών 

Πηγή Νο. 

Θ Ο Α 

Σύνολο

Ά Κ Φ 
Μαθητές  

659 
61 

(8) 

635 

(82) 

76 

(10) 

772 

(100%)

461 

(60) 

119 

(15) 

192 

(25) 

Φοιτητές  
222 

106 

(32)

170 

(51) 

56 

(17) 

332 

(100%)

62 

(19) 

206 

(62) 

64 

(19) Ε
λλ
άδ
α 

 

Σύνολο 

(A) 

 
881 

 

167 

(15)

805 

(73) 

132 

(12) 

1104 

(100%)

523 

(47) 

325 

(30) 

256 

(23) 

Μαθητές  
734 

391 

(30)

863 

(66) 

45 

(4) 

1299 

(100%)

299 

(24) 

865 

(66) 

135 

(10) 

Φοιτητές  
267 

243 

(64)

107 

(29) 

25 

(7) 

375 

(100%)

128 

(34) 

220 

(59) 

27 

(7) 

Ιο
ρδ
αν
ία

  

Σύνολο 

(B) 

 
1001 

634 

(38)

970 

(58) 

70 

(4) 

1674 

(100%)

427 

(25) 

1085 

(65) 

162 

(10) 

Σύνολο 

C=(A+B) 

 
1882 

801 

(29)

1775 

(64) 

202 

(7) 

2778 

(100%)

950 

(35) 

1410 

(50) 

418 

(15) 

    Θ= Θετικές   /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 

    Ά = Άνθρωπος  / Κ = Κοινωνία /  Φ = Φύση 

                                                 
39 Ο Πίνακας 5.3, κατασκευαστικέ µε βάση: πρώτον, τους δυο πίνακες 4.1 και 5.1 για να δείχνει την 
κατεύθυνση των αναφορών,  και δεύτερων, τα τέσσερα παραρτήµατα (18,19,20,21) για να δείχνει την 
κατηγορία των αναφορών. 
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Πίνακα 5.4: Η ανάλυση του περιεχοµένου των βιβλίων στην Ελλάδα και Ιορδανία 40 
 

Κατεύθυνση των 

Αναφορών 

Κατηγορία των 

αναφορών 

 
Χώρα 

 
Πηγή  

Θ Ο Α 

 
Σύνολο 

Ά Κ Φ 
 

Ελλάδα 
23 

(3.8) 

578 

(94.8) 

9 

(1.5) 

610 

(100%) 

37 

(6) 

259 

(42) 

314 

(52) 

Ιορδανία 

Α
νά
λυ
ση

 
πε
ρι
εχ
οµ
έν
ου

 

6 

(2.1) 

286 

(97.9) 

 292 

(100%) 

25 

(9) 

183 

(63) 

83 

(28) 

Σύνολο 29 

(3) 

864 

(96) 

9 

(1) 

902 

(100%) 

62 

(7) 

442 

(49) 

398 

(44) 

         Θ= Θετικές   /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 

         Ά = Άνθρωπος  / Κ = Κοινωνία /  Φ = Φύση 

  
 
Στην Ιορδανία η εικόνα του «Έλληνα» και της «Ελλάδας» αναπαριστάται µε 1674 

αναφορές που προέρχονταν από τα ερωτηµατολόγια (βλ. Πίνακα 5.3), από τις οποίες 

οι 970 (58%) είχαν ουδέτερη κατεύθυνση. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των 

αναφορών εστιάζεται στην κατηγορία της Κοινωνίας (στα Πολιτισµικά στοιχειά, 

στην Κοινωνική ζωή) µε 1085 που αντιπροσωπεύει το 65% του κύριου συνόλου των 

αναφορών (βλ. το σύνολο (Β) των αναφορών στον προηγούµενο Πίνακα 5.3).  Αυτό 

µάλλον αποδίδεται στη σχολική γνώση ως πηγή πληροφόρησης, ιδιαίτερα στη 

γνωστική περιοχή της Ιστορίας και των Κοινωνικών. 

 

Στην ανάλυση του περιεχοµένου των Ιορδανικών σχολικών εγχειριδίων 

καταγράφονται 292 αναφορές που προβάλλουν την εικόνα του «Έλληνα» και της 

«Ελλάδας» (βλ. Πίνακα 5.4), από τις οποίες οι 286 (97.7%) είχαν ουδέτερη 

κατεύθυνση. Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, επιβεβαιώνονται τα 

αποτελέσµατα που προέρχονταν από τα ερωτηµατολόγια. Οι αναφορές αυτές 

εστιάζονταν µε µεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία της Κοινωνίας (στα 

                                                 
40 Ο πίνακας 5.4, κατασκευάστηκε µε βάση: 1) τον πίνακα 4.1 που δείχνει την κατεύθυνση των 
αναφορών και 2) τα τέσσερα παραρτήµατα (8,9,10,12,13,14,16,17). 
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Πολιτισµικά στοιχειά, στην Κοινωνική ζωή και στην Οικονοµία) µε 183 αναφορές, το 

63% του κύριου συνόλου των αναφορών.  

 

Συγκεκριµένα, η εικόνα του «Άλλου» αναπαρίσταται στις αντιλήψεις των µαθητών 

και των φοιτητών-εκπαιδευτικών µε 1775 ουδέτερες αναφορές οι οποίες καλύπτουν 

64% του κύριου συνόλου των κατεύθυνση αναφορών που προερχόταν από τις 

απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια, και παρατηρείται το σύνολο (C) των αναφορών του 

Πίνακα 5.3, και ότι η ανάλυση του περιεχοµένου µας δίνει 864 ουδέτερες αναφορές 

που καλύπτουν το 94% του κύριου συνόλου των κατεύθυνση αναφορών που 

προερχόταν από τα σχολικά βιβλία. (βλ. το σύνολο των αναφορών του Πίνακα 5.4). 

 

Όσον αναφορά τις κατηγορίες των κοινωνικών αναπαραστάσεων για τον «Άλλο» δεν 

είναι διαφορετικές, δηλαδή, από την µια οι περισσότερες αναφορές που 

αντιπροσωπεύσουν τις εικόνες του Άλλου και παρουσιάζονται στην αντίληψη των 

µαθητών και των φοιτητών-εκπαιδευτικών εστιάζονται στην κατηγορία της 

Κοινωνίας (στα Πολιτισµικά στοιχειά, στην Κοινωνική ζωή και στην Οικονοµία) µε 

1410 αναφορές οι οποίες καλύπτουν το 50% του κύριου συνόλου των αναφορών των 

δυο χώρων (βλ. το σύνολο (C) των αναφορών του Πίνακα 5.3). Οι περισσότερες 

αναφορές από την ανάλυση του περιεχοµένου για τα σχολικά βιβλία βρίσκονται µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία της Κοινωνίας (Πολιτισµικά στοιχεία, 

Κοινωνική ζωή, Οικονοµία) µε 442 αναφορές οι οποίες καλύπτουν το 49% του 

κύριου συνόλου των κατηγορία αναφορών (βλ. το σύνολο των αναφορών του Πίνακα 

5.4). Στην περίπτωση των Ελλήνων µαθητών και φοιτητών η τηλεόραση (49% στους 

µαθητές και 64% στους φοιτητές) κυριαρχεί ως µέσο πληροφόρησης για την 

«κατασκευή» των εικόνων τους, ενώ στην περίπτωση των Ιορδανών µαθητών και 

φοιτητών-εκπαιδευτικών, το σχολείο (52% για τους µαθητές και 63% για τους 

φοιτητές-εκπαιδευτικούς) καταγράφεται ως η σηµαντικότερη πηγή πληροφόρησης. Η 

διαφορά αυτή ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα µέσα πληροφόρησης στην Ελλάδα 

είναι περισσότερα σε αριθµό αλλά κυρίως παρουσιάζουν προγράµµατα µε 

περισσότερη ελευθερία και ευρύτητα, όσον αφορά στην πληροφόρηση, απ΄ ότι στην 

Ιορδανία. Υπάρχει επίσης περισσότερη ελευθερία στα παιδιά να παρακολουθούν 

τηλεόραση στην Ελλάδα απ΄ ότι την Ιορδανία. Το σχολείο, δηλαδή, στην Ιορδανία 

θεωρείται ότι είναι το µέσο που πρέπει να διαµορφώνει το άτοµο σύµφωνα µε 

συγκεκριµένες αρχές και αξίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΟΧΗ, ΤΟΝ ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

6.1 Οι στάσεις των Ελλήνων/Ιορδανών φοιτητών-εκπαιδευτικών 
 

Ο Πίνακας 6.1 δείχνει τις στάσεις των φοιτητών-εκπαιδευτικών και των δύο χωρών 

απέναντι στις µεταβλητές που µετρούν το επίπεδο πολιτισµικής ανοχής και µη 

ανοχής, τον εθνοκεντρισµό και τον οικουµενικό τους προσανατολισµό. Σύµφωνα µε 

τα πορίσµατα της επιµέρους ανάλυσης των µεταβλητών που συνθέτουν τις τέσσερις 

αυτές έννοιες, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων φοιτητών-εκπαιδευτικών 

(49%) που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή και ιδιαίτερα των Ιορδανών φοιτητών-

εκπαιδευτικών (65%) είναι αβέβαιοι για το κατά πόσον «Οι Άραβες και οι Έλληνες 

αντίστοιχα είναι ανεκτικοί απέναντι σε άλλες θρησκείες» (Μ.Ο 2.7 και 3.4, t(431)= - 9.8, 

p<.001). Παρόλη όµως την έκφραση αβεβαιότητας στην προηγούµενη στάση, τα 

υποκείµενα της έρευνας και στις δύο χώρες, χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(ΜΌ. 2.5 και 2.6), θεωρούν ότι «∆εν θα τους πείραζε να είχαν παντρευτεί κάποιον ή 

κάποια από την άλλη χώρα». Αντίθετα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία και οι 

φοιτητές-εκπαιδευτικοί από τις δύο χώρες «Θα µπορούσαν να δεχτούν έναν Άραβα ή 

έναν Έλληνα αντίστοιχα ως φίλο» (Μ.Ο= 4.0 και 4.1). Ιδιαίτερα, για τους Έλληνες 

φοιτητές-εκπαιδευτικούς περισσότερο (Μ.Ο= 3.9) από τους Ιορδανούς (Μ.Ο= 3.1) 

«∆εν θα τους ενοχλούσε να έχουν  έχουν ως προϊστάµενο έναν ικανό Άραβα ή Έλληνα» 

(t(482)= 8.0, p<.001). Η ανάλυση των δεδοµένων αυτών έδειξε επίσης ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων φοιτητών (Μ.Ο.= 2.3, 65%) διαφωνούν µε την 

άποψη ότι «Οι Μωαµεθανοί αποτελούν απειλή για την Ευρώπη και τον κόσµο» σε 

αντίθεση µε τους Ιορδανούς φοιτητές (Μ.Ο.=3,1) που µοιράζονται µεταξύ συµφωνίας 

και διαφωνίας (t(431)= - 6.5, p<.001). Αντίθετα, όταν κλήθηκαν να επιλέξουν την 

Ελλάδα αντί της Ευρώπης, οι Ιορδανοί φοιτητές όπως και αντίστοιχα οι Έλληνες 

διαφωνούν µε την άποψη ότι η «Οι Άραβες αποτελούν απειλή για την Ελλάδα, και οι  

Έλληνες για τον Αραβικό κόσµο, µε την ίδια τιµή µέσου όρου (M.Ο.= 2.2). 
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Πίνακα 6.1:  Στάσεις των Ελλήνων και Ιορδανών φοιτητών-εκπαιδευτικών 

 
Στάσεις 

 
Χώ.

 
Συµφ. 

Απόλυτα 
% 

 
Συµφωνώ 

 
% 

 
Αβέβαιος 

 
% 

 
∆ιαφωνώ 

 
% 

 
∆ιαφ. 

Απόλυτα 
% 

 
Μ.Ο. 

Ελλ. 2 12 49 31 6 2.7 Οι Άραβες / Έλληνες είναι 
ανεκτικοί σε άλλες θρησκείες. Ιορ. 5 29 65 1 - 3.4*** 

t=-9.8
Ελλ. 6 40 41 12 1 3.4 Οι Άραβες / Έλληνες είναι 

φανατικοί. Ιορ. 3 14 70 13 - 3.1*** 
 t=3.4 

Ελλ. 1 9 25 51 14 2.3 Οι Μωαµεθανοί / Χριστιανοί 
αποτελούν απειλή για την Ευρώπη 
και τον κόσµο. 

Ιορ. 16 22 14 36 12 3.1*** 

 t=-6.5 
Ελλ. 2 12 57 26 3 2.9 Οι περισσότεροι Μωαµεθανοί / 

Χριστιανοί είναι Άραβες / 
Ευρωπαίοι. 

Ιορ. 2 10 62 18 8   2.8 

Ελλ. 9 13 23 30 25 2.5 ∆εν θα µε πείραζε να είχα 
παντρευτεί κάποιον / κάποια 
Άραβα / Έλληνα. 

Ιορ. 5 19 9 22 45   2.6 

Ελλ. 1 4 27 50 18 2.2 Οι Άραβες / Έλληνες αποτελούν 
απειλή για την Ελλάδα / Ιορδανία. Ιορ. 2 5 32 37 24   2.2 

Ελλ. 21 60 10 7 2 4.0 Θα ήθελα να µάθω περισσότερα 
για τους Άραβες / Έλληνες και τον 
πολιτισµό τους. Ιορ. 45 45 3 2 5 4.2** 

 t=-3.9 
Ελλ. 6 40 34 18 2 3.3 Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

είναι προκατειληµµένα µε τους 
Άραβες / Έλληνες. 

Ιορ. 6 16 52 19 7 3.0*** 

 t=3.3 
Ελλ. 30 52 12 4 2 4.0 Μπορώ να δεχθώ έναν Άραβα / 

Έλληνα ως φίλο. Ιορ. 27 58 7 4 4 4.1 
Ελλ. 17 43 30 8 2 3.7 Οι Μωαµεθανοί / Χριστιανοί είναι 

φανατικοί. Ιορ. 21 28 28 19 4 3.5 
Ελλ. 20 38 36 5 1 3.7 Οι Άραβες / Έλληνες έχουν 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη της 
Επιστήµης. 

Ιορ. 23 48 22 6 1 3.9* 

 t=-2.3 
 
Ελλ. 

 
12 

 
51 

 
20 

 
14 

 
3 

 
3.5 

Θα πρέπει να µαθαίνουµε 
περισσότερα πράγµατα για τον 
Αραβικό / Ελληνικό πολιτισµό στο 
σχολείο. 

Ιορ. 25 46 11 13 5 3.7* 

 t=-2.1 
Ελλ. 22 56 12 7 3 3.9 ∆εν θα µε ενοχλούσε να έχω ως 

προϊστάµενο έναν ικανό Άραβα / 
Έλληνα. Ιορ. 8 42 14 23 13 3.1*** 
 t=8.0 
Οφείλουµε να δίνουµε ένα 
ορισµένο ποσοστό του 

δή ό ό

 
Ελλ. 

 
17 

 
51 

 
18 

 
13 

 
1 

 
3.7 
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εισοδήµατός µας µε σκοπό να 
βοηθήσουµε τις φτωχές χώρες να 
ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους.  

Ιορ. 32 39 7 11 11 3.7 

 
 
Ελλ. 

 
 

21 

 
 

52 

 
 

14 

 
 

13 

 
 
- 

 
 

3.8 

Θα πρέπει να διδάσκουµε στα 
παιδιά µας να υποστηρίζουν την 
ευηµερία όλων των ανθρώπων, 
ακόµη και αν αυτό µπορεί να είναι 
αντίθετο µε τα συµφέροντα της 
δικής µας χώρας. 

Ιορ. 9 14 13 36 28 2.5*** 

 t=12.2
Ελλ. 11 28 26 27 8 3.1 Θα προτιµούσα να είµαι πολίτης 

του κόσµου παρά πολίτης µιας 
χώρας. 

Ιορ. 23 30 6 25 16 3.3 

Ελλ. 12 41 19 27 1 3.4 Οι υποχρεώσεις που έχει κάποιος 
για τη δική του χώρα είναι οι 
σηµαντικότερες. Ιορ. 37 45 8 8 2 4.1*** 

 t=-7.6 
 
Ελλ. 

 
3 

 
18 

 
22 

 
46 

 
11 

 
2.6 

Τα εθνικά θέµατα περισσότερο 
από τα ηθικά θα πρέπει να 
καθορίζουν τις σχέσεις µας µε 
άλλες χώρες.  

Ιορ. 9 25 22 32 12 2.9** 

 t=-2.7 
Ελλ. 6 32 32 21 9 3.1 Ως πολίτες γενικά θα πρέπει  

να υποστηρίξουµε ένα σύστηµα 
διεθνούς διακυβέρνησης.  Ιορ.  10 11 20 26 33 2.5*** 

 t=4.9 
 
Ελλ. 

 
23 

 
52 

 
14 

 
10 

 
1 

 
3.9 

Οι πολιτισµικές και εθνικές 
µειονότητες θα πρέπει να έχουν τα 
ίδια δικαιώµατα µε την 
πλειοψηφία. 

Ιορ.  36 42 13 5 4 4.1** 

  t=-2.7 
 
Ελλ. 

 
6 

 
24 

 
20 

 
39 

 
11 

 
2.8 

Περισσότερη έµφαση θα πρέπει να 
δοθεί στις εθνικές µας αξίες παρά 
στις παγκόσµιες/οικουµενικές 
αξίες. 

Ιορ.  32 37 14 11 6 3.9*** 

 t=-9.3 
          *p<.05 ** p<.01 *** p<.001  

 

Σε ότι αφορά στις αντιλήψεις των φοιτητών για το φανατισµό (το αντίθετο της 

ανοχής), η ανάλυση των δεδοµένων δείχνει ότι οι Έλληνες φοιτητές (M.Ο.=3.4) 

συµφωνούν περισσότερο από τους Ιορδανούς (Μ.Ο.=3.1) µε τη δήλωση ότι «Οι 

Άραβες και αντίστοιχα οι Έλληνες είναι φανατικοί» (t(481)= 3.4, p<.001). Ενώ, δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους Έλληνες (Μ.Ο.=3.7) και 

στους Ιορδανούς (Μ.Ο.=3.5) φοιτητές στη δήλωση ότι «Οι Μωαµεθανοί και 

αντίστοιχα οι Χριστιανοί είναι φανατικοί», µε τη διαφορά ότι οι τιµές στην περίπτωση 

αυτή συγκλίνουν περισσότερο στη συµφωνία ως προς το φανατισµό απ΄ότι στην 
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προηγούµενη περίπτωση (t(481)= -0.81, p>.05). Φαίνεται, λοιπόν, ότι η έννοια της 

θρησκείας περισσότερο από την έννοια της εθνότητας επηρεάζει τις στάσεις των 

υποκειµένων ως προς την απειλή για τον «άλλο». Είναι επίσης σηµαντικό ότι οι 

φοιτητές και από τις δύο χώρες εκφράζουν σε υψηλές τιµές (Μ.Ο.=4.0 για τους 

Έλληνες και 4.2 για τους Ιορδανούς) την επιθυµία «Να µάθουν περισσότερα για τους 

Άραβες και Έλληνες αντίστοιχα  και τον πολιτισµό τους» (t(486)= - 3.9, p<.01). Αυτό 

επιβεβαιώνεται επίσης και από την στάση τους απέναντι στη δήλωση ότι «Θα πρέπει 

να µαθαίνουµε περισσότερα πράγµατα για τον Αραβικό/Ελληνικό πολιτισµό στο 

σχολείο» (M.Ο.=3.5 για τους Έλληνες και 3.7 για τους Ιορδανούς, t(484)= - 2.1, 

p<.05). 

 

Σχετικά µε τις εθνοκεντρικές τους στάσεις, η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι οι 

Έλληνες φοιτητές εκδηλώνουν λιγότερο εθνικιστικές αντιλήψεις µε (M.Ο.= 3.4) από 

τους Ιορδανούς φοιτητές µε (M.Ο.=4.1, t(460)= -7.6, p<.001) όσον αφορά στη δήλωση 

ότι «Οι υποχρεώσεις που έχει κάποιος για τη δική του χώρα είναι οι σηµαντικότερες». 

∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι Ιορδανοί φοιτητές δίνουν µεγαλύτερη προτεραιότητα 

στις «εθνικές» υποχρεώσεις τους απέναντι της χώρας τους, παρά σε υποχρεώσεις που 

µπορούν  να απορρέουν από αντιλήψεις για διεθνιστική αλληλεγγύη. Είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι το σύνθηµα του καθεστώτος της Ιορδανίας είναι «Η Ιορδανία 

πρώτα» (Jordan First) που αποβλέπει στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, κάτι 

που µάλλον επηρεάζει τις στάσεις των Ιορδανών φοιτητών απέναντι στην επιλογή 

αυτή. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βασιλιά Abdullah ΙΙ: «Έχουµε το 

δικαίωµα να τοποθετούµε πρώτα τους ανθρώπους µας, όπως κάθε χώρα στον κόσµο, 

που σηµαίνει "Πρώτα η Ιορδανία" (Ryan, 2004)41. Αντίθετα, οι Έλληνες φοιτητές 

εξέφρασαν περισσότερο διεθνιστικές/οικουµενικές παρά εθνικιστικές στάσεις 

(M.Ο.=3.9 για τους Έλληνες και 2.8 για τους Ιορδανούς, t(486)= -9.3, p<.001), όπως 

φαίνεται και από τις απαντήσεις τους στη δήλωση ότι «Περισσότερη έµφαση θα 

πρέπει να δοθεί στις εθνικές µας αξίες παρά στις παγκόσµιες/οικουµενικές αξίες». Οι 

φοιτητές, όµως,  και των δυο χωρών υποστήριξαν (M.Ο.= 3.7 και για τις δύο χώρες) 

ότι «Οφείλουµε να προσφέρουµε ένα συγκεκριµένο ποσοστό του εισοδήµατός µας µε 

                                                 
41 Ryan, Curtis R. (2004). “Jordan First”: Jordan’s inter-Arab relations and foreign policy under King 
Abdullah II. Arab Studies Quarterly (SAQ). Online http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-
129016015.html [2007, Μαρτίου 26]. 
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σκοπό να βοηθήσουµε τις φτωχές χώρες να ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους». Αυτό 

δείχνει ότι πέρα από τα «εθνικά θέµατα» θα πρέπει να συνεισφέρουµε και για τον 

«άλλο». Αυτό άλλωστε αποτελεί και µία σηµαντική αρχή τόσο της Χριστιανικής όσο 

και της Ισλαµικής ηθικής. Όµως, για τους Ιορδανούς φοιτητές όταν τους ζητήθηκε να 

δουν τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη σε σχέση µε τα εθνικά συµφέροντα 

διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε τους Έλληνες γιατί φαίνεται ότι είναι 

αντίθετοι µε την άποψη ότι ότι «Θα πρέπει να διδάσκουµε στα παιδιά µας να 

υποστηρίζουν την ευηµερία όλων των ανθρώπων, ακόµη και αν αυτό µπορεί να είναι 

αντίθετο µε τα συµφέροντα της δικής µας χώρας». Ειδικότερα, οι Έλληνες φοιτητές 

εξέφρασαν µία ιδιαίτερα υψηλή θετική συµπεριφορά ως προς το συγκεκριµένο 

ζήτηµα (M.Ο.= 3.8), ενώ οι Ιορδανοί φοιτητές εξέφρασαν µία ιδιαίτερα υψηλή 

αρνητική συµπεριφορά (M.Ο.= 2.5, t(462)= 12.2, p<0.001). Η στάση αυτή 

επιβεβαιώνεται επίσης και από τη δήλωση ότι «Ως πολίτες γενικά θα πρέπει να 

υποστηρίξουµε ένα σύστηµα διεθνούς διακυβέρνησης», όπου οι Έλληνες φοιτητές 

εκφράζουν µια στάση που τείνει προς την συµφωνία (M.Ο.= 3.1), ενώ οι Ιορδανοί 

φοιτητές εξέφρασαν µια στάση που τείνει προς την διαφωνία (M.Ο.=2.5, t(486)= 4.9, 

p<.001). Αυτές οι συµπεριφορές φαίνεται να έχουν ενισχυθεί από το γεγονός ότι οι 

Ιορδανοί φοιτητές ανέφεραν ότι πρέπει να δίνεται «Περισσότερη έµφαση στις εθνικές 

µας αξίες παρά στις παγκόσµιες" (M.Ο.= 3.9 για τους Ιορδανούς), ενώ οι Έλληνες 

φοιτητές εξέφρασαν µια περισσότερο αρνητική αντίληψη για αυτή τη δήλωση 

(M.Ο.= 2.8, t(486)= 9.3, p<.001). 

 

Σχετικά µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όπως δείχνει ο Πίνακας 6.1 οι Έλληνες 

φοιτητές πιστεύουν περισσότερο (Μ.Ο. 3.3) σε σχέση µε τους Ιορδανούς φοιτητές 

(Μ.Ο 3.0) ότι «Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι προκατειληµµένα µε τους Άραβες ή 

αντίστοιχα µε τους Έλληνες» (t(486)= 3.3, p<.001). Όπως διαπιστώθηκε και από την 

προηγούµενη ανάλυση, τα ΜΜΕ και συγκεκριµένα η Τηλεόραση είναι από τις 

σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης για τους «άλλους».  

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα συγκλίνουν επίσης και µε τις αντιλήψεις των 

υποκειµένων της έρευνας για τον αυτοπροσδιορισµό τους (self-identification). Από τα 

δεδοµένα του Πίνακα 6.2 προκύπτει ότι ενώ ένα ποσοστό 49% των Ελλήνων 
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φοιτητών αισθάνονται περισσότερο Έλληνες παρά Ευρωπαίοι, οι Ιορδανοί φοιτητές 

µε το ίδιο ποσοστό ταυτίζουν την εθνική τους ταυτότητα µε την Αραβική εθνότητα. 

Αυτό το αποτέλεσµα σηµαίνει ότι οι Ιορδανοί θεωρούν τον εαυτό τους Άραβα και 

Ιορδανό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σπουδαιότητα που δίνουν οι Άραβες στην 

οµογένειά τους, σε αντίθεση µε τους Έλληνες, που αν και καλλιεργείται η Ευρωπαϊκή 

ταυτότητα, ένα σηµαντικό ποσοστό θεωρεί ότι η Εθνική τους ταυτότητα είναι πιο 

σηµαντική από την Ευρωπαϊκή. 

 
Πίνακας 6.2: Αντιλήψεις για τον αυτοπροσδιορισµό µεταξύ των Ελλήνων και των 

Αράβων φοιτητών 
 

Αισθάνεσαι… Έλληνες 
% 

Ιορδανοί 
% Αισθάνεσαι… 

Περισσότερο Έλληνας 
παρά Ευρωπαίος 

49 7 Περισσότερο Ιορδανός 
παρά Άραβας 

Το ίδιο Έλληνας και 
Ευρωπαίος 

13 49 Το ίδιο Ιορδανός και 
Άραβας 

Περισσότερο πολίτης 
του κόσµου 

8 11 Περισσότερο πολίτης 
του κόσµου                     

Το ίδιο πολίτης του 
κόσµου και Έλληνας 

19 13 Το ίδιο πολίτης του 
κόσµου και Ιορδανός 

Μόνο Έλληνας 10 4 Μόνο Ιορδανός 
Μόνο Ευρωπαίος 1 16 Μόνο Άραβας 

Σύνολο % 100 100 Σύνολο % 
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6.2 Έλεγχος των υποθέσεων της έρευνας  
 

1η και 2η υπόθεση 

 

Οι Άραβες και οι µουσουλµάνοι γενικότερα αναµένεται να προσλαµβάνονται 

περισσότερο αρνητικά ή και ουδέτερα από του Έλληνες µαθητές και φοιτητές-

εκπαιδευτικούς. Το ίδιο αναµένεται και από τους Ιορδανούς µαθητές και φοιτητές-

εκπαιδευτικούς για την Ελλάδα και τους Έλληνες και αντίστοιχα.  

 

Οι αντιλήψεις των Ελλήνων/Ιορδανών µαθητών και φοιτητών-εκπαιδευτικών για τον 

«άλλο» αναµένεται να συσχετίζονται µε τις αντίστοιχες εικόνες για τον «άλλο» που 

αναπαρίστανται στα σχολικά εγχειρίδια των δύο χωρών. 

 

Αναφορικά µε τις δύο πρώτες υποθέσεις, η ανάλυση των δεδοµένων δείχνει ότι η 

αναµενόµενη αρνητική κατεύθυνση των εικόνων των υποκειµένων της έρευνας για 

τον «άλλο», δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί υπερίσχυσε σηµαντικά η ουδέτερη κατεύθυνση. 

Τόσο η ποσοτική ανάλυση όσο και η ποιοτική καθώς και η ανάλυση περιεχοµένου 

των 20 Ελληνικών και των 11 Ιορδανικών σχολικών βιβλίων έδειξε επίσης ότι οι 

αναφορές είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ουδέτερες, ελάχιστες αρνητικές, και 

λιγότερες θετικές. ∆ιαπιστώθηκε επίσης η αντιστοιχία µεταξύ των ευρηµάτων που 

αφορούν στις προσωπικές κοινωνικές αναπαραστάσεις ή εικόνες των µαθητών και 

φοιτητών για τον «άλλο» και στις δύο χώρες µε τα ευρήµατα της ανάλυσης 

περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων. Το αποτέλεσµα αυτό, από τη µία πλευρά,  

ισχυροποιεί την αξιοπιστία των δεδοµένων και της ανάλυσης, και, από την άλλη 

πλευρά, δείχνει ότι η σχολική γνώση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων των υποκειµένων της έρευνας και στις δύο χώρες.   

 

3η Υπόθεση 

 

Οι στάσεις ανοχής, µη-ανοχής, εθνοκεντρισµού και οικουµενικότητας των φοιτητών-

εκπαιδευτικών στις δύο χώρες αναµένεται να σχετίζονται µε διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης όπως είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών και οι πηγές 
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πληροφόρησης (π.χ.  το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τα ενηµερωτικά 

έντυπα ). 

 

Σχετικά µε την επίδραση των παραγόντων που σχετίζονται µε το µορφωτικό επίπεδο 

των γονιών, η επιµέρους ανάλυση κατά χώρα δεν έδειξε ότι το µορφωτικό επίπεδο 

των γονιών των φοιτητών-εκπαιδευτικών παίζει στατιστικά σηµαντικό ρόλο στην 

ερµηνεία των εθνοκεντρικών, διεθνικών/οικουµενικών, καθώς και στην πολιτισµική 

ανοχή και µη-ανοχή για τον «άλλο». Όσον αφορά στις πηγές πληροφόρησης 

διαπιστώθηκε ότι τα εξω-σχολικά βιβλία, στην περίπτωση των Ελλήνων φοιτητών-

εκπαιδευτικών, συνεισέφεραν σηµαντικά στην επεξήγηση της διακύµανσης για τη 

µεταβλητή που αφορά στην πολιτισµική ανοχή (R-square= .108, F(1,208)= 25.17, 

p<.001, και β=.33, p<.001). Το ίδιο βρέθηκε επίσης στην περίπτωση της µη-ανοχής 

(R-square= .024, F(1,205)= 5.0, p<.05, β=-.154, p<.05). ∆εν βρέθηκαν, όµως, 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην περίπτωση της Ιορδανικής οµάδας. Ωστόσο, η 

τηλεόραση βρέθηκε να είναι ο πιο σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας (R-

square=.016, F(1,252)= 3.99, p<.05, β=-.125, p<.05) στην περίπτωση της 

µεταβλητής που αφορά τη µη-ανοχή για τον «άλλο». Σύµφωνα, όµως µε την ανάλυση 

η τηλεόραση δεν φαίνεται να είναι προκατειληµµένη για τον «άλλο» στην περίπτωση 

της συγκεκριµένης έρευνας. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλη 

συναφή έρευνα που αφορούσε στους µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(Κωστούλα-Μακράκη, 2005) και διαφοροποιούνται από αυτά που συνήθως 

παρουσιάζονται στις διεθνείς έρευνες (βλ. Suleiman, 1999). Ότι, δηλαδή, τα ΜΜΕ 

παρουσιάζουν µια αρνητική εικόνα για τους Μωαµεθανούς και τους Άραβες. 

 

 

4η Υπόθεση 

 

Οι εθνοκεντρικές στάσεις των φοιτητών-εκπαιδευτικών στις δύο χώρες αναµένεται να 

συσχετίζονται θετικά µε τις στάσεις µη-ανοχής και αρνητικά µε στάσεις ανοχής, ενώ οι 

στάσεις απέναντι στην παγκόσµια/οικουµενική συνείδηση αναµένεται να συσχετίζονται 

θετικά µε τις στάσεις ανοχής και αρνητικά µε τις στάσεις µη-ανοχής.  

 
Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι οι Έλληνες φοιτητές-εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν 

λιγότερο εθνικιστικές αντιλήψεις (Μ.Ο.= 3.6) από τους αντίστοιχους Ιορδανούς 
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(Μ.Ο.= 3.6), t (423)=-9.86, p<.001. Οι Έλληνες φοιτητές εκφράζουν επίσης ένα 

περισσότερο υψηλό δείκτη (Μ.Ο.= 3.5) διεθνιστικών αντιλήψεων από τους 

αντίστοιχους Ιορδανούς (Μ.Ο.= 3.2), t (476)=-5.40, p<.001. Είναι επίσης 

ενδιαφέρον, το πόρισµα που δείχνει τις διαφορές των δύο οµάδων ως προς την ανοχή 

(Μ.Ο.= 3.5 και για τις δύο οµάδες) και µη-ανοχή (Μ.Ο.= 2.9 και για τις δύο οµάδες). 

Οι τιµές αυτές δείχνουν ότι και οι δύο οµάδες εκφράζουν αντιλήψεις που σχετίζονται 

µε την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όπως αναµενόταν, η ανάλυση των 

δεδοµένων έδειξε ότι όσο αυξάνεται η τιµή των εθνοκεντρικών αντιλήψεων, τόσο 

µειώνεται η τιµή που αναφέρεται στις διεθνιστικές αντιλήψεις των υποκειµένων της 

έρευνας (r=-.40, p<.001). Επίσης όσο αυξάνεται η τιµή της πολιτισµικής ανοχής, 

τόσο µειώνεται η τιµή της µη-ανοχής (r=-.40, p<.001). Η παλινδροµική ανάλυση 

επιβεβαίωσε την υπόθεση για την αρνητική συσχέτιση των εθνοκεντρικών στάσεων ή 

αντιλήψεων µε εκείνες της πολιτισµικής ανοχής (β=-.33, p<.001). Επιβεβαιώνεται 

επίσης η υπόθεση όπου οι διεθνιστικές/οικουµενικές αντιλήψεις συσχετίζονται θετικά 

µε τις αντιλήψεις περί πολιτισµικής ανοχής (β= .24, p<.001). Το ποσοστό της 

ερµηνευόµενης διακύµανσης στην περίπτωση της Ελληνικής οµάδας ήταν σηµαντικό 

R-square= .253, δηλαδή το 25.3%, από το οποίο .204 ή 20.4% οφείλεται µόνο στη 

µεταβλητή που µετρά τον εθνοκεντρισµό, F(2,200)= 33.90, p<.001. 

 

Στην περίπτωση της Ιορδανικής οµάδας, ο εθνοκεντρισµός δεν βρέθηκε να είναι 

στατιστικά σηµαντικός όσον αφορά στην πρόβλεψη για την πολιτισµική ανοχή, ενώ 

αντίθετα, η µεταβλητή που µετρά τις διεθνικές/οικουµενικές στάσεις των 

υποκειµένων της έρευνας ήταν στατιστικά σηµαντικός και βρέθηκε να εξηγεί το 5.1% 

της διακύµανσης, F(1,233)= 12.66, p<.001. Όπως αναµενόταν ο εθνοκεντρισµός 

ήταν θετικά συσχετιζόµενος µε τη µη-ανοχή (β=.32, p<.001), και ερµήνευε το 10% 

της διακύµανσης, F(1,199)= 22.12, p<.001. Βρέθηκε επίσης ότι η µεταβλητή για το 

διεθνισµό/οικουµενισµό ήταν αρνητικά συσχετιζόµενη µε τη µη-ανοχή απέναντι στον 

«άλλο» (β= -.15, p<.05), F(1,244)= 5.4, p<.05. Συνεπώς, τα υποκείµενα της έρευνας 

που συµφώνησαν µε τις επιµέρους µεταβλητές που µετρούν την έννοια του 

διεθνισµού/οικουµενισµού εκφράζουν αντίστοιχα θετικές αντιλήψεις για την 

πολιτισµική ανοχή. Ενώ, αυτοί που εκφράζουν ισχυρά εθνοκεντρικά συναισθήµατα 

διακατέχονται από αντίστοιχες ισχυρές αντιλήψεις µη-ανοχής απέναντι στον «άλλο».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 

ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  
 

7.1  Η πρόκληση των νέων τεχνολογικών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας 
 

Είναι γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια συνεχώς 

αυξανόµενη ροή µεταναστών στις δυτικο-ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, ιδιαίτερα από 

χώρες όπου υπάρχουν φυλετικές και θρησκευτικές εντάσεις. Η συντελούµενη 

πολιτισµική µίξη ή καλύτερα η πολυπολιτισµική συµβίωση στις χώρες προορισµού 

εντείνει την ανάγκη του «∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου και της ∆ιεθνούς Κατανόησης» 

σε όλο τα φάσµα της σχολικής εκπαίδευσης (Κωστούλα-Μακράκη και Μακράκης, 

2006). Η ανάγκη αυτή ενισχύεται από την έρευνα του «Ευροβαρόµετρου» που 

διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου σχετικά µε τον ρατσισµό και την 

ξενοφοβία (EUMC) το Μάρτιο του 2001. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι το 64% των 

Ευρωπαίων πολιτών αν και τηρεί µία θετική στάση απέναντι στην πολιτισµική 

ποικιλία, το 52% από τους 16.000 συνολικά ερωτηθέντες πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πιστεύουν ότι οι µειονοτικές οµάδες λειτουργούν αποσταθεροποιητικά και 

πως αυτό το ποσοστό αυξάνεται αντί να µειώνεται. Το σηµαντικό αυτό πόρισµα 

ενδυναµώνει επίσης τη θέση της Έκθεσης για την επιτακτική ανάγκη ενσωµάτωσης 

της διαπολιτισµικής µάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διαβίου µάθηση.  

 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισµούς εκδηλώνουν 

διαφορετικά πιστεύω, συµπεριφορές και αξίες, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε 

ρήξη (Juric κ.ά., 2003). Συνεπώς η προώθηση, ανάπτυξη και κατανόηση των 

πολιτισµών αλλά και των ανθρώπων των οποίων το υπόβαθρο, οι αντιλήψεις, τα 

πιστεύω, οι αξίες, τα έθιµα, οι συνήθειες ή ο τρόπος ζωής γενικότερα διαφέρει 

κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική στην εποχή µας (Kampf, 1999) 42. Προκειµένου να 

κατανοήσουµε τις πολιτισµικές διαφορές και να είµαστε ικανοί να δηµιουργήσουµε 

ένα περιβάλλον «µάθησης για να ζούµε µαζί», υπάρχει πρωτίστως η ανάγκη 

                                                 
42 ∆ιαδίκτυο http://ieeexplore.ieee.org/iel5/6498/17347/00799115.pdf [2007, Μαρτίου 29]. 
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εισαγωγής της διαπολιτισµικής κατανόησης στα σχολεία και κατ’ επέκταση να 

προετοιµάσουµε τους µαθητές στο πολυπολιτισµικό σηµερινό περιβάλλον (Burnouf, 

2004) 43. Η εκπαίδευση, όπως αναφέρει η Έκθεση της UNESCO (1999), δεν µπορεί 

να αρκεστεί µόνο στο να συνενώνει τα άτοµα και να τα κάνει να δέχονται κοινές 

αξίες που διαµορφώθηκαν στο παρελθόν. Οφείλει να δώσει στον καθένα τη 

δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώµενα. Να σφυρηλατεί την 

κριτική ικανότητα που µε τη σειρά της καθιστά δυνατή την ελεύθερη σκέψη και την 

αυτόνοµη δράση. Την ενεργό κοινωνία των πολιτών, η οποία θα δώσει στον καθένα 

τη δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη του µέσα στην κοινωνία. Γι΄ αυτό το σκοπό, 

ποικίλες διακηρύξεις έχουν διατυπωθεί κατά το παρελθόν, διακηρύσσοντας την 

ανάγκη προώθησης του «∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου» και της «∆ιαπολιτισµικής 

Κατανόησης». Στο Συνέδριο του Ραµπάτ (The Rabat Conference)44, για παράδειγµα, 

που διεξήχθη στο Μαρόκο στις 14-16 Ιουνίου 2005 διατυπώθηκε η ευρέως γνωστή 

«∆ιακήρυξη του Ραµπάτ», όπου ανάµεσα στα άλλα αναφέρονται και τα εξής: 

 
• Ο ∆ιαπολιτισµικός διάλογος πρέπει να βασίζεται στην παγκόσµια αποδοχή 

αξιών και ειρηνικών αρχών, στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην ανοχή και στα 

δηµοκρατικά δικαιώµατα των πολιτών, σχηµατίζοντας τοιουτοτρόπως ένα 

αναπόσπαστο τµήµα της ποιοτικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό πρέπει 

καταρχήν να ληφθεί υπόψη η αναδόµηση µαθηµάτων, η µεθοδολογία, η 

επιµόρφωση των δασκάλων και η διαδικασία µάθησης συµπεριλαµβανοµένων 

των γονέων και των κοινωνιών. Ένας τέτοιου είδους διάλογος αποτελεί έναν 

ισάξια σπουδαίο ρόλο για την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων, την 

παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού και την χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνιών.  

 

• Μεγαλύτερη έµφαση  πρέπει να αποδοθεί στην ένταξη της πολιτισµικής 

µάθησης στην προσχολική και στη βασική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα η 

επιδίωξη στο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε υψηλότερη και 

                                                 
43 Laura Burnouf (2004). Παγκόσµια γνώση και οπτική στην Παγκόσµια Επαίδευση. [∆ιαδίκτυο] 
http://www.quasar.ualberta.ca/css/Css_38_3/ARburnouf_global_awareness_perspectives.htm [2007, 
Μαρτίου 29]. 
44 «∆ιακήρυκη του Ραµπάτ», συµπεράσµατα και προτάσεις του Συµβουλίου του Ραµπάτ σχετικά µε 
τον διάλογο µεταξύ κουλτούρας και πολιτισµού µέσω ειδικών και επικυρωµένων πρωτοβουλιών, 
Ραµπάτ, Μαρόκο (14-16 Ιούνιος 2005). 
[∆ιαδίκτυο] http://www.euromedalex.org/En/Files/Rabat_Commitment.pdf  [2007, Απριλίου 3]. 
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συνεχόµενη ενήλικη εκπαίδευση θα έχει στόχο σε µία µακροπρόθεσµη 

προοπτική µάθησης. 

 

• Τη δηµιουργία µιας βασικής πηγής υλικού βασιζόµενη σε καλά παραδείγµατα 

της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η οποία θα µπορεί να στηρίξει την 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

• Την ενθάρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου στα σχολεία µέσω της 

δηµιουργικής µάθησης, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, το δράµα, την 

υποκριτική, το τραγούδι και τη µουσική. 

 

• Την προώθηση όλων αυτών των παραµέτρων, τη χρήση του διαδικτύου για 

τον εµπλουτισµό της επίδρασης και της πλήρους διάχυσης των υλικών και 

των πηγών και τις εκτεταµένες ανταλλαγές µεταξύ των εκπαιδευτικών, 

µαθητών, ερευνητών και πολιτισµικών καινοτοµιών.  

 

Η ανάγκη για τη διαπολιτισµική κατανόηση και για τα παγκόσµια θέµατα, 

περιλαµβάνει ανάµεσα στα άλλα: 1) την ικανότητα επικοινωνίας µε τους άλλους, 2) 

την κατανόηση και τον σεβασµό προς τους άλλους, της κουλτούρας και του 

πολιτισµού τους, τις αξίες και του τρόπου ζωής, συµπεριλαµβανοµένων 

µεµονωµένων εθνικών πολιτισµών καθώς και πολιτισµών άλλων εθνών, και 3) την 

ετοιµότητα για τη συµµετοχή στην επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων των 

χωρών και του κόσµου γενικότερα (Uht κ.ά., 2002) 45. Σύµφωνα µε τον Ess (2001), 

αυτό που απαιτείται είναι µια πιο ευαίσθητη στρατηγική για τη διαπολιτισµική 

επικοινωνία, µέσω της οποίας υποχρεούµαστε να µάθουµε από την πολιτισµική µας 

συµβίωση και να αποκτήσουµε µια βαθύτερη κατανόηση για τον εαυτό µας και για 

τους άλλους. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται τα παρακάτω ερωτήµατα:  

 

1. Μπορεί το διαδίκτυο να παράσχει ένα νέο µέσο διαπολιτισµικού διαλόγου και 

διεθνούς κατανόησης;  

 

                                                 
45 Uht, A. K., Langford, S. και Morano, D. (2002). Κατανόηση δια του δικτύο, ∆ιαθέσιµη δικτυακή 
[∆ιαδίκτυο] http://www.ele.uri.edu/~uht/papers/SSGRRw2002.pdf [2006 Μαίου, 26], και ιστοσελίδα: 
URL:  http://www.ele.uri.edu/~uht  
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2. Μπορούν οι µαθητές να αναπτύξουν τόσο τη διαπολιτισµική και διεθνή 

γνώση όσο και τις απαιτούµενες ικανότητες, συµµετέχοντας σε τυπικές και 

άτυπες εκπαιδευτικές και µαθησιακές δραστηριότητες µέσα από το διαδίκτυο;  

 

3. Θα αποτελέσει το διαδίκτυο µοχλό πολιτισµικού ιµπεριαλισµού από µία κύρια 

κουλτούρα ή θα χρησιµοποιηθεί ως µοχλός για την έκφραση, τον 

εµπλουτισµό και την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών στο 

«Παγκόσµιο Χωριό»; 

 

Η αντίληψη του «Παγκόσµιου Χωριού», ένας όρος που επινοήθηκε αρχικά από τον 

Marshall McLuhan (1964), και εκφράζει τη µίξη των πολιτισµών και των ανθρώπων 

σε ολόκληρο τον κόσµο. Στο «Παγκόσµιο Χωριό» που βιώνουµε σήµερα, το 

διαδίκτυο λειτουργεί ως ένας µοχλός ζωτικής σηµασίας ως προς την ανθρώπινη 

επικοινωνία, παρέχοντας δυνατότητες για την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής 

επικοινωνίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου. Η τεχνολογία του διαδικτύου 

προσφέρει πέντε βασικές περιοχές επικοινωνιακής δραστηριότητας: 

 
1) Επικοινωνία µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).   

2) Επικοινωνία µε οµάδες. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνονται οι 

αυτοµατοποιηµένοι κατάλογοι αναζήτησης και συζήτησης ειδικών θεµάτων που 

ενδιαφέρουν µια οµάδα ή ένα σύνολο ανθρώπων (LISTSERVs, NEWSGROUP, 

USENET).  

3) Ζωντανή επικοινωνία. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να γίνουν «συζητήσεις 

πραγµατικού χρόνου» ταυτόχρονα και µε πολλαπλούς χρήστες. Η συνοµιλία µέσα 

από το διαδίκτυο είναι ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος για να γνωρίσουµε 

άλλους ανθρώπους και να ανταλλάξουµε µηνύµατα και ιδέες µε αυτούς. 

4) Ειδικότερα, η ενσωµάτωση των υπηρεσιών του διαδικτύου και του Παγκόσµιου 

Ιστού (World Wide Web) ως διδακτικού µέσου και πηγής αναζήτησης αυθεντικού 

υλικού, δίνει µια νέα διάσταση στη διαβίου και εξ αποστάσεως µάθηση 

(Makrakis, 1996, Μακράκης κ.ά., 2001, Ρετάλης και Σιασάκος, 2005). Τα δίκτυα 

παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να µοιράζονται δεδοµένα, 

προγράµµατα και να ανταλλάσσουν έγγραφα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, ήχο, 

εικόνες και γραφικά (Miller και Miller, 1999).  
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5) Μια άλλη µορφή αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου είναι η χρήση ηλεκτρονικών 

εφηµερίδων οι οποίες αποτελούν µια γρήγορη και πρόσφατη πηγή πληροφόρησης 

για ότι συµβαίνει στον κόσµο και ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στο µαθητή 

να βελτιώσει το λεξιλόγιό του, να αναπτύξει ικανότητες γραφής και να 

αναπτύσσει τη διαπολιτισµική του συνείδηση (βλ. Krajka, και Mickiewicz, 2000, 

Κωστούλα-Μακράκη, 2001). Γενικά, η διαπολιτισµική ανταλλαγή στον 

κυβερνόχωρο ίσως αντιπροσωπεύει το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του 

«Παγκόσµιου Χωριού». Κάθε άτοµο, ανεξάρτητα, ηλικίας, τόπου διαµονής, 

εθνικής καταγωγής και κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης, έχει τη δυνατότητα 

αυτοέκφρασης µέσα από το διαδίκτυο.   

 

Υπάρχουν επίσης δύο αλληλοσχετιζόµενες µορφές επικοινωνίας µέσα στο 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που βασίζονται: στην επικοινωνία ανάµεσα 

στον εκπαιδευτικό και το µαθητή και η ικανοποίηση της επικοινωνίας του µαθητή. Οι 

αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού-µαθητή περιλαµβάνουν εκείνες µεταξύ του 

εκπαιδευτικού και των οµάδων των µαθητών (π.χ. ένας προς πολλούς), του 

εκπαιδευτικού και των µαθητών µεµονωµένα (π.χ. ένας προς έναν) ή µεταξύ των 

µαθητών (π.χ. πολλοί µε πολλούς)46 (Kuehn, 1994). Πράγµατι, µέσω της 

διαδικτυακής επικοινωνίας, µας δίνεται η δυνατότητα να εκτιµήσουµε και να 

κατανοήσουµε τους «άλλους» και ταυτόχρονα τους «εαυτούς» µας. Περισσότερο από 

κάθε άλλο τεχνολογικό µέσο, το διαδίκτυο υποστηρίζει την διαπροσωπική 

επικοινωνία χωρίς χωροχρονικούς περιορισµούς, προωθώντας έτσι τη δηµιουργία 

«εικονικών» κοινοτήτων που µοιράζονται κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα ή εµπειρίες 

(Garner και Gillingham (1996). Οι Cummins και Sayers (1995) έχουν αναφερθεί  

επίσης στην αναγκαιότητα των εικονικών κοινοτήτων µάθησης και στην ανάπτυξη 

της διαπολιτισµικής µάθησης µέσω του διαδικτύου, τις οποίες περιγράφουν στο 

βιβλίο τους. Οι «εικονικές» διαδικτυακές κοινότητες µπορούν να ενώσουν 

ανθρώπους µε διαφορετικά υπόβαθρα και διαφορετικά πιστεύω και να 

δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη 

διαπολιτισµική κατανόηση και στο διάλογο ανάµεσα στους πολιτισµούς.  

 
                                                 
46 Mayes, T. and Freitas, S "JISC Μελέτη ∆ικτυακής µάθησης (e-learning).  Στάδιο 2: αναφορά 
θεωριών δικτυακής µάθησης, πλαίσιο εργασιών και µοντέλα". [∆ιαδίκτυο] 
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/Stage%202%20Learning%20Models%20(Version%201).p
df [2007, Απριλίου 9].  
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Όπως τονίστηκε στην «∆ιακήρυξη του Ραµπάτ», οι νέες τεχνολογίες, αναµένεται να 

διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο στην νέα χιλιετία, που θα εµπλουτίσει τη 

διαπολιτισµική επικοινωνία και τη διεθνή κατανόηση σε κάθε σφαίρα ζωής. 

Πράγµατι, η εκρηκτική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την εξερεύνηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρει στη δηµιουργία ανοικτών και ευέλικτων συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (Cowan, 1995, Retalis, Skordalakis και Makrakis, 1998, Makrakis κ.ά., 

1998). Η διαφορά µε τα παλιά µέσα µαζικής επικοινωνίας, όπως αναφέρει ο 

Thompson (1995) εν συντοµία είναι: η δηµοκρατικοποίηση και η διευκόλυνση της 

αµφίδροµης οριζόντιας επικοινωνίας σε παγκόσµια κλίµακα. Το διαδίκτυο παρέχει 

µία µοναδική πηγή «ζωντανής» πληροφόρησης µέσα από υπερκείµενους συνδέσµους 

ατόµων, οργανισµών, κοινωνιών, µη κυβερνητικών οργανώσεων, προσφέροντας 

σηµαντική πληροφόρηση στον τοµέα των κοινωνικών και εκπαιδευτικών µελετών 

παγκοσµίως (Goldfarb και Kondratova, 2002), που µπορεί να συµβάλει σηµαντικά 

στην προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου και στην ανάπτυξη της διεθνούς 

κατανόησης (Hamelink, 1995). Επίσης, το διαδίκτυο προσφέρει σε εκπαιδευτικούς 

και µαθητές νέες δυνατότητες ανακάλυψης και κατάκτησης της γνώσης, αλλά και 

ευκαιρίες τόσο για εύρεση νέων πληροφοριών όσο και για ασύγχρονες και 

συγχρονικές µορφές επικοινωνίας (Κούρτη, 2003). ∆ιαπιστώνεται πλέον ότι η χρήση 

του διαδικτύου ενδυναµώθηκε σε αρκετά υψηλό βαθµό, επιτρέποντας έτσι σε όλο και 

περισσότερο κόσµο, ατοµικά και οµαδικά, να ακουστούν και να αντιπαρατεθούν σε 

«ζωντανή» επαφή, κάτι που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εφικτό, µε αποτέλεσµα 

να εξακολουθούν να παραµένουν σιωπηλοί και άγνωστοι για τους άλλους. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσµατα του διαδικτύου, δεν µας 

εκπλήσσει πλέον το γεγονός, ότι σηµατοδοτεί µια «νέα περίοδο εναλλακτικών 

τρόπων επικοινωνίας (Ford και Gil 2001). Σήµερα οι πολιτισµοί γίνονται ολοένα πιο 

δυναµικοί, σαν αποτέλεσµα της επανάστασης των επικοινωνιακών πληροφοριών και 

της ταχείας ανάπτυξης των µέσων µαζικής επικοινωνίας (Howard και Gill, 2001). 

Ήδη το διαδίκτυο είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδοµένα σύγχρονα µέσα 

επικοινωνίας και παρέχει ένα ανεκτίµητο κόµβο για την διαπολιτισµική επικοινωνία 

(Bonham κ.ά., 2000, Capozza κ.ά., 2003) και την αυτόνοµη µάθηση (O’Dowd, 2004, 

Saito, 2004).  
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Πιθανολογείται ότι η αύξηση των χρηστών του διαδικτύου στα παγκόσµια 

ηλεκτρονικά δίκτυα, θα προκαλέσει µια διαπολιτισµική αλληλεπίδραση και θα 

ενώσει ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισµικά υπόβαθρα. Η δυναµική επέκταση 

του διαδικτύου και της ολοένα και µεγαλύτερης διείσδησης σε όλα τα κοινωνικά 

στρώµατα δηµιουργεί εµπόδια στην όποια προσπάθεια προώθησης µιας µονόπλευρης 

σκέψης και κουλτούρας. Αυτό επιτρέπει στους πολιτισµούς, τις χώρες και τις 

γλώσσες, να µιλούν για τον εαυτό τους και τους παρέχει µια φωνή για τη δική τους 

πολιτισµική κληρονοµιά και τρόπο ζωής µε σηµαντικές επιπτώσεις στην προαγωγή 

της διαπολιτισµικής κατανόησης και της διαθνούς ειρήνης. Για τους Ford και Gil 

(2001) η ραγδαία δυναµική του διαδικτύου δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 

άνθρωποι µπορούν να συµµετάσχουν στη δηµιουργία µορφών αλληλεπίδρασης της 

επικοινωνίας, που λειτουργούν ως αντισταθµιστική δύναµη για την µονόπλευρη και 

έµφυτη ροή των διαφηµιστικών µέσων. Επιπλέον, το διαδίκτυο µπορεί να απεικονίζει 

ένα µέσο παροχής χώρου προσέγγισης για τις εναλλακτικές αναπαραστάσεις καθώς 

και να ενδυναµώσει εκείνες τις οµάδες που δεν µπορούσαν να ακουστούν, όπως 

τονίστηκε και προηγουµένως, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική επαφή (Hart, 

1998) 47.  

 

Πρέπει, όµως, να τονίσουµε ότι το διαδίκτυο δεν είναι πανάκεια στην ανάπτυξη της 

ανοχής και της καλύτερης διαπολιτισµικής γνώσης, καθώς επίσης και της εξάλειψης 

των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων (Meagher και Castaños, 1996, Roberts, 

1994, Sakar, 2001). Αν και η έρευνα στο χώρο αυτό αυξάνεται συνεχώς (Belz και 

Kinginger, 2002, Kramsch και Thorne, 2002), η µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ότι 

πολλές ανταλλαγές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οδηγούν συχνά σε επιφανειακές 

αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Meagher και Castaños, 1996, 

Fischer, 1998). Για το λόγο αυτό, ερευνητές ζητούν την επαναπροσέγγιση του 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη σχολική τάξη 

(Roberts, 1994, Cummins και Sayers, 1995, Kern, 1998). Παρά τα πολλά εµπόδια για 

την επίτευξη της διαπολιτισµικής µάθησης µε την υποστήριξη της δικτυακής 

τεχνολογίας (Belz, 2001, Belz και Müller-Hartmann, 2002, O'Dowd, 2000), υπάρχουν 

                                                 
47 [∆ιαδίκτυο]  http://interculturalrelations.com/v1i4Fall1998/f98hart.htm [2007, Απριλίου 3]. 
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επίσης µελέτες που καταδυκνείουν τα θετικά αποτελέσµατα της νέας τεχνολογίας 

(Tella, 1991, Cummins και Sayers, 1995, Meagher και Castaños, 1996, Donath και 

Volkmer, 1997, Warschauer, 1997, Kinginger, Gourvés-Hayward, και Simpson, 1999, 

von der Emde, Schneider και Kötter, 2001).  

 

Είναι ξεκάθαρο ότι µέσω του διαδικτύου επιτυγχάνεται η επαφή των πολιτισµών, 

χωρίς αυτό να υποδηλώνει απαραίτητα και την επίτευξη διαπολιτισµικής 

κατανόησης. Η ανάπτυξη της διαπολιτισµικής κατανόησης απαιτεί από τους 

αλληλεπιδρώντες ειλικρίνεια, ευθύτητα, ανοικτό πνεύµα και κριτική επίγνωση της 

διαδικασίας στην οποία εµπλέκονται (O’Dowd, 2003, O’Dowd, 2004). Επίσης, 

σύµφωνα µε το Bredella (2002: 39, αναφέρεται στο O’Dowd, 2004) «∆ιαπολιτισµική 

κατανόηση σηµαίνει ότι εµείς µπορούµε να ανακατασκευάσουµε τα κείµενα των 

«άλλων», να προσεγγίσουµε τους «άλλους» και να τους γνωρίσουµε µέσα από την 

δική τους οπτική επί των διαφόρων θεµάτων. Αυτό παράλληλα υποδηλώνει ότι 

είµαστε ικανοί να αποστασιοποιηθούµε από τις δικές µας κατηγορίες, αξίες και 

γεγονότα που πιθανόν δεν συµβάλλουν στη διεθνή κατανόηση. Η ανάπτυξη και 

βελτίωση της διαπολιτισµικής επικοινωνιακής επάρκειας και της διαπολιτισµικής 

ευαισθησίας, είναι εξίσου σηµαντικοί παράµετροι για την ανάπτυξη του 

διαπολιτισµικού διαλόγου και της κατανόησης (Byram, 1997, Guilherme, 2000, 

αναφέρεται στο O’Dowd, 2004).  

 

Γενικά, ο Warschauer (1999) και ο Kinginger κ.ά., (1999) θεωρούν τη διαδικτυακή 

µάθηση ως ιδιαίτερα κατάλληλη για την διαλογική αλληλεπίδραση, καθώς επιτρέπει 

στη γνώση να είναι κοινωνικά δοµηµένη µέσω της αλληλεπίδρασης µε άλλους σε 

ποικίλλα διαδικτυακά περιβάλλοντα. Οι διαδικτυακές συζητήσεις επιτρέπουν στους 

µαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους και στη συνέχεια να τις αποσαφηνίσουν και να 

τις αναπροσδιορίσουν ή ακόµα και να εκτεθούν ή να αντιτεθούν σε αυτές. Αυτή η 

διαδικασία αντανακλά ένα ιδιαίτερο µοντέλο µάθησης της «τεχνολογικής 

διαµεσολάβησης» (Meskill και Ranglova, 2000). Στο πλαίσιο αυτό η τεχνολογία 

χρησιµοποιείται για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης µέσων πολλαπλών πηγών 

γνώσεων και επιπλέον εκθέτει τους συµµετέχοντες σε µια πολυδιάστατη ποικιλία 

εµπειριών και προοπτικών. Η Tella και ο Mononen-Aaltonen (1998: 13) απεικονίζουν 

τον διάλογο ως «µία αλληλεπίδραση µεταξύ του εαυτού µας και των άλλων, καθώς 

και στην ενσωµάτωση των θεµελιωδών εννοιολογικών απόψεων των τελευταίων». 
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Πολλές πρόσφατες µελέτες και έρευνες χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο και τα ψηφιακά 

µέσα µαζικής επικοινωνίας για τη δηµιουργία µιας ισχυρής επικοινωνίας, ως προς την 

διευκόλυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου ανάµεσα στους µαθητές, στοχεύοντας να 

υπερκεράσουν τα γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα. Το ερευνητικό έργο του 

Fiankoma 48 (2001/2002) µπορεί να παρατεθεί ως ένα παράδειγµα το οποίο 

υπογραµµίζει την αλληλοσύνδεση ανάµεσα στις κοινωνίες δυο διαφορετικών 

δικτυακών τοποθεσιών. Επίσης, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τα 

ψηφιακά µέσα µαζικής επικοινωνίας (διαδίκτυο και ψηφιακό βίντεο) για την 

ανάπτυξη και δηµιουργία διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ των ανθρώπων 

διαφορετικών περιοχών και πολιτισµών (Borgartz, 2001). Επιπροσθέτως οι 

αντιπαραθέσεις των πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις εκπαιδευτικές και 

διαδικτυακές µαθησιακές διαδικασίες, µπορούν να επηρεάσουν τη µάθηση και το πως 

«µαθαίνουµε µαζί» ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χώρο (Chang κ.ά., 2002).  

 

Το διαδίκτυο προσφέρει ένα πολλά υποσχόµενο µαθησιακό περιβάλλον, το οποίο θα 

διευκολύνει τις προοπτικές συνεργασίας και θα ενθαρρύνει τους µαθητές να 

αναπτύξουν νέες µορφές επαφών και κατανόησης πολιτισµικών διαφορών (Skourtou, 

2002). Σύµφωνα µε τον O’Dowd (2004), αυτή η διαδικασία γνώσης και 

ενηµερότητας του ενός ή και περισσότερων πολιτισµών, είναι επίσης σηµαντική 

προκειµένου να κατανοήσουµε τον δικό µας πολιτισµό πιο κριτικά και να 

αναπτύξουµε τη διαπολιτισµική κατανόηση. Η Skourtou (2002) παραθέτει ένα 

πείραµα, το οποίο αναφέρεται σε µία οµαδοποιηµένη εργασία η οποία προσέγγισε 

αδελφότητες σχολικών τάξεων µαθητών στην Ελλάδα (στο νησί της Ρόδου και της 

Κάσσου) µε άλλες αδελφότητες σχολικών τάξεων µαθητών στον Καναδά (Τορόντο) 

Ελληνικής ιθαγένειας. Η εργασία αυτή σχεδιάστηκε στηριζόµενη σε ένα ηλεκτρονικό 

περιβάλλον για τη διδασκαλία και την εκµάθηση των Αγγλικών ως ξένη ή ως δεύτερη 

γλώσσα  (EFL/ESL) για τους Έλληνες µαθητές της Προσχολικής Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, καθώς επίσης για την διδασκαλία και την εκµάθηση των Ελληνικών ως 

δεύτερη γλώσσα για τους αντίστοιχους µαθητές Ελληνικής ιθαγένειας στον Καναδά. 

Το πρόγραµµα αυτό λειτούργησε µέσω δύο ιστοσελίδων, η µία εκ των οποίων 

ονοµάστηκε «∆ιάλογος» (http://www.rhodes.aegean.gr/gr/progra/dialogo) και 
                                                 
48 Είναι διαθέσιµη από την ιστοσελίδα του  Fiankoma: Ψηφιακά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και 
Πολιτισµική ανταλλαγή: Αναπαράσταση, αυτοαναπαράσταση καιη εργασία του Fiankoma. 
[∆ιαδίκτυο] http://www.fiankoma.org/pdf/Digital%20Media%20and%20Cultural%20Exchange.pdf 
[2007, Απριλίου 3]. 
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οργανώθηκε από την Ελληνική πλευρά, και η αντίστοιχη της Καναδικής που 

ονοµάστηκε «Μετρόπολης» και οργανώθηκε από την Καναδική πλευρά 

(http://www.metro-polis.com). Η χρήση της ζωντανής ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

(οnline chat) δεν είναι κάτι άγνωστο, καθώς έχει χρησιµοποιηθεί για την εξάσκηση 

του «προφορικού» διαλόγου, για την ανταλλαγή πολιτιστικών και προσωπικών 

πληροφοριών καθώς και για την διεξαγωγή µιας συλλογικής συνεργασίας 

(Freiermuth, 2002). Ο ζωντανός ηλεκτρονικός διάλογος αποτελεί ουσιαστικό 

διάλογο, που βασίζεται σε πραγµατικό χρόνο, µε δύο ή και περισσότερους 

µεµονωµένους χρήστες (συνοµιλητές) που συνδέονται ηλεκτρονικά σε µία 

προσδιορισµένη δικτυακή τοποθεσία (chat room) (Schneider, 2000, O’Dowd, 2003). 

Προσπάθειες επίσης για την επίτευξη διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ Ισραήλ και 

Παλαιστίνης (Mollov και Barhoum, 1998, Mollov, 1999, Mollov και Lavie, 1999) 

δείχνει τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία στην ενθάρρυνση της 

επικοινωνιακής διαδικασίας για την κατανόηση δια-θρησκευτικών ζητηµάτων. 

Ωστόσο, η χρήση του ζωντανού ηλεκτρονικού διαλόγου στην ανάπτυξη του 

διαπολιτισµικού διαλόγου και της κατανόησης δεν έχει τύχη της ευρείας χρήσης των 

ασύγχρονων επικοινωνιακών εργαλείων όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τις 

οµάδες συζητήσεων, παρά τις δυνατότητες που παρέχουν. ∆ιαπιστώθηκε σε έρευνα 

ότι: (1) υπάρχει µεγαλύτερη ανταπόκριση σε ανταλλαγές µηνυµάτων και συζητήσεων 

µε τη χρήση του διαδικτύου παρά µε τα συµβατικά µέσα επικοινωνίας, και (2) η 

ανταπόκριση των ειδικών σε αιτήµατα  των φοιτητών για συµβουλευτικές παροχές είναι 

πρωτόγνωρη (Makrakis, 1996). Όπως έχει δείξει ένας ολοένα και αυξανόµενος 

αριθµός ερευνητών (Crook, 1996, Herring, 1996), η νέα τεχνολογία παρέχει 

συγχρόνως τη δυνατότητα ανάπτυξης της κοινωνικο-πολιτισµικής ικανότητας των 

µαθητών περισσότερο αποτελεσµατικά από τα παραδοσιακά µέσα. Οι Jonassen και 

Reeves (1996) πιστεύουν ότι η ικανότητα της τεχνολογίας να συνεισφέρει στη 

µεταφορά της µάθησης και να υποστηρίζει την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών 

δεξιοτήτων έγκειται στη δυνατότητα που προσφέρει στους χρήστες της να 

οικοδοµήσουν τη δική τους γνώση καθώς και τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν τη 

γνώση. Μέσα από τη συνεργατική ή συµµετοχική µάθηση είναι δυνατή η εκµάθηση 

του πως να κατασκευάζουµε ιδέες (Rogoff, 1990) και πως να µαθαίνουµε τις νόρµες 

που οδηγούν τη σκέψη σε διαφορετικούς γνωστικούς χώρους (Richmond και Striley, 

1996). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα ασύγχρονης και σύγχρονης 

αλληλεπίδρασης χρησιµοποιώντας συνδυασµό πολυµέσων τα οποία προσδίδουν µια 
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νέα διάσταση στην κοινωνικο-εποικοδοµιστική και οµαδο-συνεργατική διδασκαλία 

και µάθηση (Καρασαββίδης, 2001). Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει συνεχώς 

παραδείγµατα µέσα από τα οποία διαφαίνεται η θετική συνεισφορά των υπερµεσικών 

συστηµάτων στη διαβίου µόρφωση και κατάρτιση. Σύµφωνα µε το Μακράκη (2004), 

η τεχνολογία των πολυµέσων/υπερµέσων αποτελεί µια νέα µορφή νοητικού 

εργαλείου και επικοινωνίας µέσα από την οποία οι διδασκόµενοι έχουν τη δυνατότητα 

να δοµούν και να αναδοµούν τη γνώση, να κατανοούν και να αξιοποιούν τις εµπειρίες 

τους, καθώς και τις νοητικές κατασκευές και θεωρίες που ενστερνίζονται για να 

ερµηνεύουν αντικείµενα ή γεγονότα. Η αξιοποίηση, όµως, των νέων τεχνολογιών στο 

ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της διαπολιτισµικής επικοινωνίας και της προώθησης 

της διαβίου µάθησης απαιτεί αλλαγές και στις στάσεις µας για τη γνώση, την κοινωνία 

και τη µάθηση (Κωστούλα-Μακράκη και Μακράκης, 2006).  
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7.2 Αρχές και εργαλεία σχεδιασµού ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος 
«Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί»  
 
 
Η προηγούµενη ανάλυση δείχνει ότι η δυναµική ανάπτυξη και ζεύξη των νέων 

τεχνολογιών και των επικοινωνιακών µέσων δηµιουργεί νέες προοπτικές προώθησης 

της διαβίου εκπαίδευσης  και κατάρτισης και στην απεξάρτησή της από το χώρο, το 

χρόνο, και το µονοδιάστατο τρόπο αναζήτησης, παρουσίασης και διακίνησης της 

πληροφορίας και γνώσης. Μέσα από τις διαλογικές µορφές επικοινωνίας που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες οι πολίτες και οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

καλλιεργήσουν την παιδεία τους, να εξοικειωθούν µε την πολιτισµική ποικιλοµορφία 

που χαρακτηρίζει το σύγχρονο κόσµο, και να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα 

διαπολιτισµικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαµε ένα διαδικτυακό 

περιβάλλον µέσα από το οποίο δηµιουργούνται συνθήκες προώθησης της 

διαπολιτισµικής µάθησης, επικοινωνίας και κατανόησης.   

 

Οι αρχές σχεδιασµού του περιβάλλοντος αυτού βασίστηκαν σε ένα συνδυασµό 

θεωρητικών και τεχνικών προδιαγραφών, λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της 

παιδαγωγικής καινοτοµίας και των τεχνολογικών εξελίξεων. Από θεωρητική άποψη, 

σηµαντική επίδραση στο σχεδιασµό αυτού του περιβάλλοντος έπαιξε η κοινωνικο-

εποικοδοµιστική προσέγγιση στη χρήση της τεχνολογίας (Makrakis, 1998,  Μακράκης, 

2000, 2001γ, Ράπτης και Ράπτη, 2003). Με την έννοια αυτή, οι χρήστες του 

περιβάλλοντος αυτού δεν εκλαµβάνονται ως παθητικοί δέκτες αλλά ως αυτόνοµα και 

υπεύθυνα άτοµα τα οποία συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία του διαπολιτισµικού 

διαλόγου και της διαπολιτισµικής µάθησης, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της 

αλληλεπιδραστικής υπερµεσικής τεχνολογίας. Το διαδικτυακό αυτό περιβάλλον παρέχει 

στους χρήστες του τη δυνατότητα: 

 

• να συµµετέχουν στη δηµιουργία, στον εµπλουτισµό και στη διαµόρφωση του υλικού 

• να ασκούν σηµαντικό έλεγχο στον τρόπο αλληλεπίδρασής τους µε το περιβάλλον της 

πύλης 

• να αναζητούν τη γνώση 

• να καταθέτουν τις απόψεις, τις προθέσεις και τα επιχειρήµατά τους 
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• να συµµετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις σε θέµατα διαπολιτισµικής επικοινωνίας 

και διαλόγου 

 

Από τεχνολογική άποψη, το περιβάλλον αυτό σχεδιάστηκε µε τρόπο που παρέχει: 

 

• µηχανισµούς συνεργατικής αλληλεπίδρασης 

• µηχανισµούς σύγχρονης (chat), ασύγχρονης (discussion forum) και προσωπικής 

επικοινωνίας (e-mail) 

• ενθάρρυνση συµµετοχής σε οµάδες συζήτησης διαπολιτισµικού διαλόγου και άλλων 

παρεµφερών θεµάτων  

• δηµιουργία µαθησιακών περιβαλλόντων και υλικού διαπολιτισµικής επικοινωνίας 

και διεθνούς κατανόησης 

 
Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και του ∆ιαδικτύου ως µέσο 

αποθήκευσης, παροχής και πρόσβασης ανεξάντλητου όγκου πληροφοριών, 

αντικειµένων και εργαλείων τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην τυπική 

όσο και στη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση δηµιουργήθηκαν πέντε βασικές 

έννοιες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος «Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί». Οι έννοιες αυτές είναι 

(βλ. Makrakis, υπό δηµοσίευση): 

 

1. Μαθησιακά Αντικείµενα (Learning Objects)  

2. Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (Open Education Resources)  

3. Αποθετήριο (Repository) 

4. Μεταδεδοµένα (Metadata) 

5. Επαναχρησιµοποίηση (Reusability) 

Γενικά ένα µαθησιακό αντικείµενο µπορεί να έχει τη δική του οντότητα και µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί ως έχει ή µε κάποιες τροποποιήσεις, και να αποτελέσει µέρος 

ενός µεγαλύτερου συνόλου µαθησιακών αντικειµένων. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει 

ότι τα µαθησιακά αντικείµενα αποτελούνται από µικρές οντότητες, µικρότερες 

εκείνες των µαθηµάτων, και µπορούν να αποτελέσουν ένα οργανικό µέρος ενός 

µαθήµατος. Το IEEE (2001) όρισε ένα µαθησιακό αντικείµενο ως µια οντότητα, 

ψηφιακή ή µη-ψηφιακή, που µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να ανακτηθεί µέσω 
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της τεχνολογίας. Ο Wiley (2002) θεωρεί ότι ο ορισµός αυτός είναι αρκετά γενικός για 

να έχει κάποια πρακτική ή επιστηµονική χρήση, προτείνοντας τον περιορισµό τους 

µόνο στα ψηφιακά. Αν και τα µαθησιακά αντικείµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και σε όλους τους τύπους της εκπαίδευσης, οι 

απόψεις σχετικά µε τον ορισµό του µαθησιακού αντικειµένου διίστανται. Ορισµένοι 

αναφέρουν ότι µαθησιακό αντικείµενο είναι « ο οποιοσδήποτε ψηφιακός πόρος που 

µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει τη µάθηση» (Wiley 2002, 2003). 

Ως µαθησιακό αντικείµενο ορίζεται επίσης «το άθροισµα ενός ή περισσότερων 

ψηφιακών πόρων που ενσωµατώνει τα µεταδεδοµένα τους και αναπαριστά µια 

εκπαιδευτική ενότητα» (Dalziel 2002). Άλλος ορισµός είναι « η οποιαδήποτε 

οντότητα, η οποία µε την βοήθεια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, να επαναχρησιµοποιηθεί ή να παραπέµπει σε κάποια άλλη» (ΙΕΕΕ, 

2001). Στην περίπτωση αυτή το πρόβληµα που προκύπτει είναι το «δικαίωµα 

χρήσης». Αν δηλαδή, ο δηµιουργός του µαθησιακού αντικειµένου δεν θέτει 

περιορισµούς ως προς τη χρήση, αρκεί να γίνεται αναφορά στην πηγή και στον 

δηµιουργό του. Αυτό συνδέεται µε το κατά πόσον τα µαθησιακά αντικείµενα που 

βρίσκονται σε ψηφιακά αποθετήρια ανήκουν στην κατηγορία των «ανοικτών 

εκπαιδευτικών πηγών». Ένα µαθησιακό αντικείµενο αυτής της κατηγορίας µπορεί να 

ανακτηθεί και να χρησιµοποιηθεί ως έχει ή να τροποιηθεί και να 

επαναχρησιµοποιηθεί διατηρώντας κάποια χαρακτηριστικά από την αρχική του 

µορφή. ∆ιάφοροι οργανισµοί και φορείς όπως είναι η ΟΥΝΕΣΚΟ 49, το CEDEFOP 50  

(Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης) και ο ΟΟΣΑ, και 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κάνουν µεγάλες προσπάθειες στη διάχυση της ιδέας των 

                                                 
49 Για περισσότερη πληροφόρηση όσον αφορά στις «Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές» βλέπε τους 
σχετικούς δικτυακούς τόπους του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού της ΟΥΝΕΣΚΟ 
και της ΟΥΝΕΣΚΟ [∆ιαδίκτυο]  
http://oerwiki.iiep-unesco.org/index.php?title=Main_Page    
http://oerwiki.iiep-unesco.org/index.php?title=OER_useful_resources  
http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/forumsfiche.php?queryforumspages_id=23, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources [2007, Μαρτίου 20]. 
50 Η ΕXODUS (http://www.exodus.gr) ανάπτυξε για το CEDEFOP την διαδικτυακή εφαρµογή "Βάση 
∆εδοµένων για Προϊόντα eLearning" (Database of eLearning Products). Μέσω αυτής είναι δυνατή η 
εισαγωγή, αποθήκευση, δηµοσίευση, αναζήτηση και ανάκτηση µαθησιακών αντικειµένων (learning 
objects) σύµφωνα µε τα πρότυπα LOM (Learning Objects Metadata) της IEEE. Το σύνολο των 
metadata που περιγράφουν ένα µαθησιακό αντικείµενο κωδικοποιείται µε χρήση της XML, ώστε να 
είναι δυνατή η αποστολή τους σε άλλες διαδικτυακές πύλες και η αξιοποίησή τους από άλλες 
εφαρµογές ή εκπαιδευτικά προγράµµατα. Επιπλέον, ο διαχειριστής του συστήµατος έχει την 
δυνατότητα να τροποποιήσει δυναµικά τα LOM (και το συνακόλουθο XML Schema που τα υλοποιεί), 
ώστε να συµφωνούν µε πιθανές επανεκδόσεις των προτύπων LOM από την IEEE. Το περιβάλλον είναι 
λειτουργικό και εύχρηστο ώστε να καθιστά αποδοτική τη χρήση της εφαρµογής. 
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«ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών» και έχουν δηµιουργήσει βάσεις αποθετηρίων, όπου 

οι χρήστες του ∆ιαδικτύου µπορούν να βρουν τις δικές τους πηγές και άλλες που 

διατίθενται ελεύθερα.   

Όπως και στην περίπτωση του µαθησιακού αντικειµένου έτσι και για τον όρο 

αποθετήριο (repository), οι απόψεις διίστανται. Ο Crow (2002) ορίζει το 

«αποθετήριο» ως «ψηφιακή συλλογή που συγκεντρώνει και διατηρεί τη διανοητική 

παραγωγή µιας ενιαίας ή µιας πολυακαδηµαϊκής κοινότητας». Ο Lynch (2003), από 

την άλλη, ορίζει το αποθετήριο ως το: «σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες ένα 

πανεπιστήµιο µπορεί να προσφέρει στα µέλη της κοινότητας του για τη διαχείριση 

και τη διάδοση του ψηφιακού υλικού που δηµιουργείται από το ίδρυµα και τα µέλη 

του». Στο πλαίσιο αυτό, ένα µαθησιακό αντικείµενο µπορεί να περιγραφεί µε όλα τα 

είδη «µεταδοµένων», τα οποία προσδιορίζονται µε βάση κάποιο «λεξιλόγιο» και 

«ταξινοµίες» που επιτρέπουν την αναγνώριση, πρόσβαση και ανάκτησή τους. Η 

έννοια των «µεταδεδοµένων» 51 είναι ευρύτατα διαδεδοµένη κατά την τελευταία 

δεκαετία και αναφέρεται στο χαρακτηρισµό των πληροφοριών εκείνων που 

χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν ψηφιακά αντικείµενα δεδοµένων (όπως για 

παράδειγµα ηλεκτρονικά βιβλία, ιστοσελίδες, ή εικόνες κλπ). Με άλλα λόγια, είναι 

δεδοµένα που περιγράφουν δεδοµένα. Αναγνωρίζονται δηλαδή ως συλλογές  

µαθησιακών αντικειµένων που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε µαθησιακά 

αντικείµενα και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και σε διάφορες σχετικές 

πληροφορίες (Halliday 2004). 

 

Η αξιοποίηση «ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών» τόσο σε επίπεδο ψηφιακού υλικού 

όσο και εργαλείων ήταν καθοριστική στη διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος «Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί». Συγκεκριµένα, 

δυνατότητες αυτές επιτεύχθηκαν µε βάση το σύστηµα δηµιουργίας και υποστήριξης 

διαδικτυακών εφαρµογών Portals το οποίο στηρίζεται στις παρακάτω τεχνολογίες 

καθώς και της τεχνολογικής εφαρµογής Dynaportal:  
 

                                                 
51 Έχουν αναπτυχθεί διάφορες προδιαγραφές µεταδεδοµένων, όπως: IMS Learning Resource 
Metadata (http://www.imsglobal.org/metadata/index.html), Dublin Core Metadata Initiative 
(http://dublincore.org/ - για εφαρµογές βιβλιοθήκης), SCORM (Shareable Courseware Object 
Reference Model– http://www.adlnet.gov/index.cfm ). ΙΕΕΕ Learning Objects Metadata (LOM- 
http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html) [2007, Μαρτίου 20]. 
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• Apache Web Server 52  

• Microsoft SQL Server 2000 53   

• Macromedia Coldfusion Server 54 

• CFML 55 

• HTML 4.01 56 

 

Το σύστηµα αυτό είναι εγκαταστηµένο σε λειτουργικό Microsoft Windows Server 

2000 και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: 

Dynabiz 

 

Είναι το υποσύστηµα για τη δηµιουργία περιφερειακών ιστοσελίδων (web sites) τα 

οποία µπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνοµα είτε ως υποσύνολο της κεντρικής 

δικτυακής πύλης και να µοιράζονται τις πληροφορίες. 

 

Ανακοινώνεις (Announcements) 

 

Σύστηµα διαχείρισης ανακοινώσεων. Οι χρήστες κατά την καταχώρηση µιας 

ανακοίνωσης ορίζουν το θεµατικό πεδίο, και την χρονική περίοδο που η ανακοίνωση 

θα εµφανίζεται στο σύστηµα. Με την πάροδο του χρόνου, η ανακοίνωση δεν 

διαγράφεται αλλά µεταφέρεται στις παλιότερες ανακοινώσεις. Τέλος εφόσον ο 

                                                 
52 Apache HTTP server is free and excellent performance software for a wide variety of operating 
systems including Microsoft Windows, and others such as Linux and UNIX systems. Since April 1996 
Apache has became one of the world's most popular open source HTTP web server programs used to 
serve dynamic Web pages on the World Wide Web. On March 2007 Apache served 58% of all 
websites. [∆ιαδίκτυο] http://www.apache.org, http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server and 
http://www.webopedia.com/TERM/A/Apache_Web_server.html [2007, Μαίου 22]. 
53 Microsoft SQL Server is a relational database management system produced by Microsoft, and it 
supports the most common database language (Structured Query Language SQL). [∆ιαδίκτυο] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server [2007, Μαίου 22]. 
54 ColdFusion is an application server and software development framework used for the development 
of computer software in general, and dynamic web sites in particular. 
[∆ιαδίκτυο] http://en.wikipedia.org/wiki/ColdFusion [2007, Μαίου 22]. 
55 ColdFusion Markup Language (CFML) is programming language developed for use with Adobe 
ColdFusion, and it allows a website developer to build dynamic web pages with variable information 
(text or graphics) that automatically draw their content from a database [∆ιαδίκτυο] 
http://www.webopedia.com/TERM/C/CFML.html [2007, Μαίου 22]. 
56 Hypertext Markup Language (HTML) is programming language designed for the creation of web 
pages and other information viewable in a browser. HTML is used to structure of text-based 
information in a document - denoting certain text as headings, paragraphs, lists and so on - and can be 
used to supplement that text with interactive forms, embedded images, and other objects.  
[∆ιαδίκτυο] http://en.wikipedia.org/wiki/HTML_4.01 [2007, Μαίου 22]. 
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χρήστης το επιθυµεί καταχωρεί την ανακοίνωση αυτόνοµα στο Ηµερολόγιο 

(Calendar). 

 

Ηµερολόγιο (Calendars) 

 

Το σύστηµα διαχειρίζεται το ηµερολόγιο και τα χρονοδιαγράµµατα (schedules). 

Εξουσιοδοτηµένοι χρήστες µπορούν να καταχωρούν κάποιο συνέδριο, ηµερίδα, κλπ 

στο σύστηµα και να το αντιστοιχούν σε κάποιο χρονικό διάστηµα. Ο τελικός χρήστης 

έχει επίσης πολλές δυνατότητες προβολής των γεγονότων. Είτε µπορεί να δει τα 

γεγονότα σε µορφή καταλόγου είτε σε µορφή ηµερολογίου (εβδοµαδιαίου, µηνιαίου ή 

ετήσιου). Τέλος οι καταχωρίσεις στο ηµερολόγιο µπορούν να συνδυαστούν µε τις 

ανακοινώσεις και να παρουσιάζονται ως µια ενοποιηµένη µορφή πληροφορίας. Το 

σύστηµα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης. (ανά χρονική περίοδος, ανά 

θεµατική ενότητα και µε βάση κάποια λέξη ή φράση) 

 

∆ιαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Email list management) 

 

∆ηµιουργία–διαχείριση καταλόγων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)  για εύκολη 

επικοινωνία µεταξύ οµάδων χρηστών. 

 

Οµάδες συζητήσεων (Forums) 

 

Το σύστηµα παρέχει τη δηµιουργία οµαδικών συζητήσεων, οι οποίες µπορεί να είναι 

είτε κλειστές (για συγκεκριµένους χρήστες) είτε ανοικτές (για οποιονδήποτε 

ενδιαφερόµενο). Μπορεί ακόµα να υποστηρίξει τη δηµιουργία δυναµικών 

κατηγοριών ώστε να υπάρχει θεµατικός διαχωρισµός των οµαδικών συζητήσεων. 

Τέλος έχει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφορίας µέσα σε κάθε οµάδα συζήτησης 

χωριστά. 

 

∆ιαχείριση αλληλογραφίας µέσω του Web Mail 

 

Το σύστηµα συνδέεται µε ένα mail server µέσω του οποίου µπορούν να δωθούν 

υπηρεσίες αποµακρυσµένου συστήµατος διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
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∆ηµοσιοποίηση Νέων (News Publishing)  

 

Η υπηρεσία αυτή αφορά σε ένα σύστηµα διαχείρισης – παρουσίασης ηλεκτρονικών 

άρθρων. Με εύκολο τρόπο χωρίς ειδικές τεχνολογικές γνώσεις ο εξουσιοδοτηµένος 

χρήστης µπορεί να προσθέσει τα άρθρα (σε διάφορες µορφές αρχείων pdf, doc, html) 

καθώς και να δηµιουργήσει εύκολα κατηγορίες – υποκατηγορίες άρθρων. Τέλος 

υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης οποιουδήποτε άρθρου ανάλογα µε την ηµεροµηνία 

κατάθεσης, τον τίτλο ή κάποιας λέξης που υπάρχει µέσα στο κείµενο του (εφόσον 

είναι σε µορφή υπερκειµένου- html). Γενικά, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης 

οποιουδήποτε δηµοσιεύµατος ανάλογα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης, τον τίτλο ή 

κάποιας λέξης που υπάρχει µέσα στο κείµενο. 

 

∆ειγµατοληψίες/Επισκοπήσεις (Polls/Surveys) 

 

Η λειτουργία αυτή αφορά σε ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία, 

γρήγορα και εύκολα, δηµοσκοπήσεων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Έχει την 

δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ψηφοφοριών καθώς και τη δυνατότητα να 

παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσµατα αυτών των διαδικασιών. Οι χρήστες που 

ψηφίζουν σε αυτές τις δηµοσκοπήσεις έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν τις 

παρατηρήσεις τους για το θέµα και αυτά να παρουσιάζονται αυτόµατα από το 

σύστηµα. 

 

Νέα (Newsletters) 

 

Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης – παρουσίασης ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων. Με 

εύκολο τρόπο χωρίς ειδικές τεχνικές γνώσεις ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης µπορεί να 

προσθέσει τα δηµοσιεύµατά του (σε διάφορες µορφές αρχείων pdf, doc, html) καθώς 

και να δηµιουργήσει εύκολα κατηγορίες – υποκατηγορίες άρθρων. Γενικά µε αυτό το 

εργαλείο υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικών περιοδικών.  

 

Πολύγλωσσο σύστηµα 

 

Το σύστηµα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποστηρίξει οποιοδήποτε αριθµό 

γλωσσών. Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχει περιβάλλον καταχώρισης της 
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πληροφορίας από εξουσιοδοτηµένους χρήστες καθώς και περιβάλλον διαχείρισης 

(Administration) όλων των πληροφοριών αλλά και των λειτουργιών του 

περιβάλλοντος αυτού. Ακόµα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτηση (Search) 

πληροφορίας µε ένα δυναµικό περιβάλλον. 
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7.3  «Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί»: Ένα ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον 
 

Στο πλαίσιο της έρευνας σχεδιάστηκε ένα διαδικτυακό περιβάλλον µε τον τίτλο 

“Learning to Live Together” (Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί) το οποίο αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη του διαπολιτισµικού διαλόγου και της διαπολιτισµικής επικοινωνίας.  

 

Η εισαγωγική σελίδα 

 

Το διαδικτυακό αυτό περιβάλλον περιλαµβάνει τέσσερις βασικές λειτουργίες, όπως 

εµφανίζονται στην αριστερή πλευρά της αρχικής οθόνης (Εικόνα 7.1): 

  

1. Εργαστήριο «Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί» 

2. Περιβάλλον Blog 

3. Περιβάλλον συζητήσεων (Forum) 

4. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

 

 
Εικόνα 7.1. Η εισαγωγική σελίδα του διαδικτυακού περιβάλλοντος µε τις βασικές 

λειτουργίες του 
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Στη δεξιά πλευρά της εισαγωγικής σελίδας του διαδικτυακού περιβάλλοντος υπάρχει 

η λειτουργία αναζήτησης πληροφοριών (search) η οποία αναπαριστάται µε το σχετικό 

εικονίδιο. Η ενεργοποίηση του εικονιδίου της αναζήτησης εµφανίζει την Εικόνα 7.2, 

η οποία περιλαµβάνει το οµόνυµο διαλογικό πλαίσιο για την εισαγωγή των 

πληροφοριών και την εντολή αναζήτησης (search). Το σύστηµα παρέχει επίσης τη 

δυνατότητα αναζήτησης µε βάση κάποια λέξη ή φράση. Η ενεργοποίηση του αµέσως 

διπλανού εικονιδίου αφορά στη λειτουργία κατάθεσης ερωτήσεων και σχολίων 

(Εικόνα 7.3). Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις συζητήσεις που θα 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του διαπολιτισµικού διαλόγου ανάµεσα σε άτοµα και 

οµάδες. Είναι επίσης σηµαντικό να αναφέρουµε τη δυνατότητα παρουσίασης 

τρεχουσών ανακοινώσεων (current news) και µελλοντικών γεγονότων (upcoming 

events), όπου µπορούν να καταχωρηθούν πληροφορίες για προσκλήσεις σε οµάδες 

συζήτησης, ανακοινώσεις για δραστηριότητες, συνέδρια, ηµερίδες και γενικά 

προβολή σηµαντικών γεγονότων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα 

αποθήκευσης των προηγούµενων ανακοινώσεων και η αναζήτησή τους µε 

χρονολογική σειρά και θεµατική.  

 

 
Εικόνα 7.2. Η οθόνη αναζήτησης και το διαλογικό της πλαίσιο 



 100

 

 
Εικόνα 7.3 Η οθόνη κατάθεσης ερωτήσεων ή/και σχολίων. 

 

 

Οι βασικές λειτουργίες 

 

Μια από τις τέσσερις βασικές λειτουργίες του διαδικτυακού περιβάλλοντος  είναι  αυτή 

που ονοµάζουµε «Εργαστήριο- Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί» (Larning to Live 

Together Lab). Η ενεργοποίηση του οµόνυµου εικονειδίου εµφανίζει την  Εικόνα 7.4,  η 

οποία περιλαµβάνει τέσσερα  βασικά πλήκτρα και ένα βοηθητικό. Τα βασικά πλήκτρα-

σύνδεσµοι είναι: 

 

1. Σχέδια µαθηµάτων, ιδέες και οδηγίες (Lesson Plans, Ideas and Guides) 

2. Τεχνολογία- Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί (Technology: Learning to Live 

Together) 

3. Πηγές και Μαθησιακά Αντικείµενα (Resources and Larning Objects) 

4. Χώρος του Μαθητή (Pupils Space) 
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Για όλες αυτές τις λειτουργίες θα υπάρχουν οδηγίες, οι οποίες θα παρέχονται µέσα από 

µια ξεχωριστή λειτουργία µε την ενεργοποίηση του βοηθητικού πλήκτρου «Βοήθεια- 

Ξεκινήστε» (Help- Get started).  

 

 
Εικόνα 7.4. Το «Εργαστήριο- Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί» 

 

Το εργαστήριο «Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί» απευθύνεται τόσο στον εκπαιδευτικό 

όσο και στο µαθητή. Αποτελεί δηλαδή ένα διαδραστικό περιβάλλον στο οποίο θα 

υπάρχει πλήθος εκπαιδευτικών υλικών, εργαλείων,  µαθηµάτων, ιδεών  και πηγών που 

θα συµβάλουν σηµαντικά στην προαγωγή της διαπολιτισµικής επικοινωνίας, της 

διαπολιτισµικής µάθησης και της µάθησης για την προαγωγή της πολιτισµικής 

κατανόησης, της µάθησης για την ειρήνη, της µάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα  

και τη δηµοκρατία. Οι µαθητές δεν εκλαµβάνονται ως παθητικοί δέκτες αλλά ως 

αυτόνοµα και υπεύθυνα άτοµα τα οποία θα µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της διαπολιτισµικής µάθησης, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της 

αλληλεπιδραστικής υπερµεσικής τεχνολογίας.  Θα δίνεται επίσης η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν στη δηµιουργία, στον εµπλουτισµό και στη 

διαµόρφωση του υλικού, έχοντας έτσι σηµαντικό έλεγχο στον τρόπο αλληλεπίδρασής 
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τους µε το διαδικτυακό αυτό περιβάλλον. Για παράδειγµα, η ενεργοποίηση του 

πλήκτρου Lesson Plans, Ideas και Guides οδηγεί στην Εικόνα 7.5, στην οποία υπάρχει 

µία κατηγοριοποίηση, όπου ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναζητήσει σχέδια µαθηµάτων 

που αφορούν την περιοχή «Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί» κατά γνωστικό αντικείµενο 

και κατά τάξη. Μπορεί επίσης να διασυνδεθεί µε αποθετήρια σχεδίων µαθηµάτων σε 

όλες τις γνωστικές περιοχές και θεµατικές. Περισσότερο δε σηµαντικό, είναι η 

δυνατότητα που παρέχουµε στον εκπαιδευτικό να καταθέσει τα δικά του σχέδια 

µαθήµατος στη γνωστική περιοχή που εστιάζεται το συγκεκριµένο διαδικτυακό 

περιβάλλον, παρέχοντας ιδέες και οδηγίες συγγραφής σχεδίων µαθηµάτων που 

βασίζονται στις επικοδοµιστικές και κριτικο-στοχαστικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

και µάθηση. 

 

 
Εικόνα 7.5 Το περιβάλλον «Σχέδια Μαθηµάτων» 

Η επόµενη λειτουργία αφορά στο Blogs, της οποίας η ενεργοποίηση οδηγεί στην 

Εικόνα 7.6 και στην Εικόνα 7.7 µε την ενεργοποίηση του συνδέσµου Profile για την 

εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων (όνοµα χρήστη- user name και κωδικού-

password). Όπως αναφέρει ο Καθηγητής κ. Αριστοτέλης Ράπτης και η κα. Ράπτη 

στην προσωπική τους ιστοσελίδα (http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Bblogs.htm) «ο 
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ιδιότυπος προσωπικός χώρος των blogs- αποτελεί µία κατάκτηση ελευθερίας της 

έκφρασης της εποχής µας, που δεν υπόκειται σε κανένα κεντρικό έλεγχο ή 

λογοκρισία, εκτός εάν υπάρξουν αξιόποινες πράξεις (π.χ, παιδεραστία, ναρκωτικά, 

παράνοµο εµπόριο, τροµοκρατική συνοµωσία, συνειδητή συκοφαντία κτλ.)». 

Πρόκειται, δηλαδή, όπως αναφέρουν, «ένα είδος σύγχρονου εγγραµµατισµού, που 

χρειάζεται ούτως ή άλλως να διδάσκεται από νωρίς στο σχολείο. Μία ανοιχτή λέσχη 

επικοινωνίας, ενηµέρωσης και διαλόγου, στην οποία µπορεί να µπει οποιοσδήποτε 

και είτε να την επισκεφθεί «αθέατος» είτε να συµµετάσχει δυναµικά, τροφοδοτώντας 

ανεπίσηµες συζητήσεις διαφόρων επιπέδων, ύφους ή «γλώσσας», που καθορίζονται 

από τους ίδιους τους συµµετέχοντες». Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει και η 

ενσωµάτωση του blogs στο δικό µας διαδικτυακό περιβάλλον. Η ανάπτυξη του 

διαπολιτισµικού διαλόγου και της διαπολιτισµικής επικοινωνίας και µάθησης, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο «∆ιαπολιτισµικότητα και Εκπαίδευση για ένα Βιώσιµο 

Μέλλον» της Νέλλης Κωστούλα-Μακράκη και Βασίλη Μακράκη (2006: 50) δεν 

είναι να επιτύχουµε «οικουµενικούς τρόπους σκέψης ή συµπεριφορές µέσα από 

ασύµµετρες διαπραγµατεύσεις, αλλά περισσότερο να επιτύχουµε ένα τρόπο που 

επιτρέπει τη διαπολιτισµική επικοινωνία, την κατανόηση και την ειρηνική 

συνείπαρξη». Όπως υποστηρίζει και ο Habermas (αναφέρεται στο Κωστούλα-

Μακράκη και Μακράκη, 2006: 49) «η αποδοχή ενός κοινού πυρήνα αξιών, ανάµεσα 

σε άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης πρoϋποθέτει ότι έχουν παραχθεί 

µέσω µιας ελεύθερης και αβίαστης διαδικασίας επικοινωνίας, όπου ο καθένας από 

τους συµµετέχοντες είχε ίσες ευκαιρίες συµµετοχής». Η προσέγγιση, λοιπόν, των 

Blogs, ως περιβαλλόντων συµµετρικής επικοινωνίας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 

στην ανάπτυξη της κριτικής και διαλεκτικής σκέψης, της αµοιβαίας και διεθνούς 

κατανόησης, της ανταλλαγής και αλλαγής πολιτισµικών αξιών και συµπεριφορών, 

καθώς και της διαπολιτισµικής και πλανητικής σκέψης.    
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Εικόνα 7.6 Το διαλογικό πλαίσιο του περιβάλλοντος Blogs 

 
Εικόνα 7.7 Το διαλογικό πλαίσιο για την εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων του 

Blogs 
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Όπως αναφέραµε και στο τµήµα που αφορά στις αρχές σχεδιασµού του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος «Μαθαίνοντας να Ζούµε Μαζί», το σύστηµα είναι σηµαντικό να 

παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας οµαδικών συζητήσεων (Forums), οι οποίες 

µπορεί να είναι είτε κλειστές (για συγκεκριµένους χρήστες) είτε ανοικτές (για 

οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο). Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Forum οδηγεί στην 

Εικόνα 7.8 Το συγκεκριµένο περιβάλλον Forum µπορεί ακόµα να υποστηρίξει τη 

δηµιουργία δυναµικών κατηγοριών ώστε να υπάρχει θεµατικός διαχωρισµός των 

οµαδικών συζητήσεων (βλ. Εικόνα 7.9). Στο πλαίσιο αυτό οι συµµετέχοντες στις 

οµαδικές συζητήσεις διαπολιτισµικών και άλλων συναφών θεµάτων µπορούν να 

καταθέτουν τις απόψεις, τις προθέσεις και τα επιχειρήµατά τους. 

 

 
Εικόνα 7.8. Το διαλογικό περιβάλλον Forum 
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Εικόνα 7.9. Το διαλογικό περιβάλλον αναζήτησης και κατάθεσης µηνυµάτων  του 

Forum  

 

Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και του ∆ιαδικτύου ως µέσου 

αποθήκευσης, παροχής και πρόσβασης ανεξάντλητου όγκου πληροφοριών, 

αντικειµένων και εγαλείων δίνεται η ευκαιρία αξιοποίησής του για την προαγωγή 

τόσο της τυπικής όσο και της διαβίου µάθησης. Με την ενεργοποίηση της 

λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης, ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόµενος, έχει 

τη δυνατότητα πρόσβασης σε µια περιοχή όπου έχει κατηγοριοποιηθεί πλούσιο 

µαθησιακό υλικό (βλ. Εικόνα 7.10). Το υλικό αυτό είναι πολυµορφικό και ελεύθερο 

για χρήση και τροποποίηση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στη συγκεκριµένη θεµατική, αλλά και ευρύτερα.  
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Εικόνα 7.10. Το διαλογικό πλαίσιο και οι κατηγορίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη διερεύνηση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων σε µια εποχή έντασης µεταξύ του ∆υτικού (κυρίως Χριστιανικού) 

και Αραβικού (κυρίως Ισλαµικού) κόσµου. Ειδικότερα, ο γενικός σκοπός της έρευνας 

ήταν η διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων του Έλληνα προς τον 

«Άραβα», και παράλληλα του Ιορδανού προς τον «Έλληνα», και τη δυνατότητα 

αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου στην ανάπτυξη της κατανόησης ανάµεσα σε 

διαφορετικούς πολιτισµούς. Τα υποκείµενα της έρευνας αποτελούσαν µαθητές και 

φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων στην περιοχή της πόλης του Ρεθύµνου, στην 

περίπτωση της Ελλάδας και της πόλης της Ζάρκας, στην περίπτωση της Ιορδανίας.  

Συνολικά, στην έρευνα συµµετείχαν 1393 µαθητές (της Ε' και της ΣΤ' τάξης,  µε 

µέση ηλικία 10.5 έως 12.5 ετών), και 489 φοιτητές (η πλειοψηφία των οποίων 

προήλθε από τα δύο πρώτα έτη της τετραετούς εκπαίδευσης, µε µέσο όρο 20 ετών). 

 

Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών βασίστηκε σε µια πολυµεθοδολογική 

προσέγγιση η οποία περιελάµβανε ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία έρευνας. Στην 

περίπτωση των ποσοτικών δεδοµένων υιοθετήθηκε στατιστική ανάλυση µε τεχνικές, 

όπως t tests, ANOVA, παλινδροµική ανάλυση. Στην περίπτωση των ποιοτικών 

δεδοµένων υιοθετήθηκε η ανάλυση περιεχοµένων µε αντίστοιχη ποσοτικοποίηση. 

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργικοποιήθηκαν επίσης έννοιες όπως «ανεκτικότητα ή 

ανοχή», και η αντίθετή της, «µη ανοχή», «οικουµενική συνείδηση» και 

«εθνοκεντρισµός» µε βάση µια σειρά µεταβλητών µέτρησης για τις συνθετικές αυτές 

µεταβλητές. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των συνθετικών αυτών µεταβλητών έδειξε ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική συνάφεια και κάθε επιµέρους µεταβλητή 

συσχετίζονταν σηµαντικά µε το σύνολό της, επιτυγχάνοντας ένα ικανοποιητικό 

συντελεστή αξιοπιστίας. Οι διαδικασίες της κωδικοποίησης, της κατηγοριοποίησης 

και της ταξινόµησης που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να οργανωθούν και να 

ολοκληρωθούν οι γραπτές απαντήσεις στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και στην 

ανάλυση περιεχοµένου στην περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων βασίστηκαν στα 

ακόλουθα. Η κατηγοριοποίηση για κάθε λέξη ή φράση έγινε σε µία από τις 

ακόλουθες τρείς κατευθύνσεις: Σε θετικές αναφορές: λέξεις και φράσεις που 

προωθούν τις θετικές στάσεις. Σε ουδέτερες αναφορές: λέξεις και φράσεις µε 
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ουδέτερο χαρακτήρα και ουδέτερες αντιλήψεις. Τέλος, σε αρνητικές αναφορές: λέξεις 

και φράσεις που προκαλούν αρνητικά συναισθήµατα. Μια περισσότερο διεξοδική 

κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδοµένων βασίζεται σε 3 

κύριους άξονες, 8 κατηγορίες και 18 υποκατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα οι κύριοι 

άξονες της ανάλυσης είναι: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και η Φύση, ενώ οι 

κατηγορίες είναι: το συναίσθηµα για  τους «άλλους», η εξωτερική εµφάνιση, η 

επιστήµη, η κοινωνική ζωή, τα πολιτισµικά στοιχειά, η οικονοµία, το φυσικό 

περιβάλλον και ο γεωγραφικός προσδιορισµός. Τις υποκατηγορίες τους αποτελούσαν  

λέξεις, φράσεις ή προτάσεις που εκφράζουν µια απλή έννοια. Η ταξινόµηση των 

λέξεων και των φράσεων έγινε µε τη χρήση κωδικοποιηµένων σχεδιαγραµµάτων για 

δύο λόγους: πρώτον για να συγκριθούν τα ευρήµατα των ερωτηµατολογίων µε τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης του περιεχοµένου και δεύτερον για να συγκριθούν τα 

ευρήµατα ανάµεσα στις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Ιορδανία και αντίστοιχα για 

την ανάλυση των Ελλήνων και των Ιορδανών µαθητών. 

 

Αναφορικά µε τις δύο πρώτες υποθέσεις, η ανάλυση των δεδοµένων δείχνει ότι η 

αναµενόµενη αρνητική κατεύθυνση των εικόνων των υποκειµένων της έρευνας για 

τον «άλλο», δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί υπερίσχυσε σηµαντικά η ουδέτερη κατεύθυνση. 

Τόσο η ποσοτική ανάλυση όσο και η ποιοτική καθώς και η ανάλυση περιεχοµένου 

των 20 Ελληνικών και των 11 Ιορδανικών σχολικών βιβλίων έδειξε επίσης ότι οι 

αναφορές είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ουδέτερες, ελάχιστες αρνητικές, και 

λιγότερες θετικές. ∆ιαπιστώθηκε επίσης η αντιστοιχία µεταξύ των ευρηµάτων που 

αφορούν στις προσωπικές κοινωνικές αναπαραστάσεις ή εικόνες των µαθητών και 

φοιτητών για τον «άλλο» και στις δύο χώρες µε τα ευρήµατα της ανάλυσης 

περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων. Το αποτέλεσµα αυτό, από τη µία πλευρά,  

ισχυροποιεί την αξιοπιστία των δεδοµένων και της ανάλυσης, και, από την άλλη 

πλευρά, δείχνει ότι η σχολική γνώση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων των υποκειµένων της έρευνας και στις δύο χώρες.   

 

Σχετικά µε την επίδραση των παραγόντων που σχετίζονται µε το µορφωτικό επίπεδο 

των γονιών, η επιµέρους ανάλυση κατά χώρα δεν έδειξε ότι το µορφωτικό επίπεδο 

των γονιών των φοιτητών-εκπαιδευτικών παίζει στατιστικά σηµαντικό ρόλο στην 

ερµηνεία των εθνοκεντρικών, διεθνικών/οικουµενικών, καθώς και στην πολιτισµική 

ανοχή και µη-ανοχή για τον «άλλο». Όσον αφορά στις πηγές πληροφόρησης 
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διαπιστώθηκε ότι τα εξω-σχολικά βιβλία, στην περίπτωση των Ελλήνων φοιτητών-

εκπαιδευτικών, συνεισέφεραν σηµαντικά στην επεξήγηση της διακύµανσης για τη 

µεταβλητή που αφορά στην πολιτισµική ανοχή. Το ίδιο βρέθηκε επίσης στην 

περίπτωση της µη-ανοχής. ∆εν βρέθηκαν, όµως, στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στην περίπτωση της Ιορδανικής οµάδας. Ωστόσο, η τηλεόραση βρέθηκε να είναι ο 

πιο σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας στην περίπτωση της µεταβλητής που 

αφορά τη µη-ανοχή για τον «άλλο». Σύµφωνα, όµως µε την ανάλυση η τηλεόραση 

δεν φαίνεται να είναι προκατειληµµένη για τον «άλλο» στην περίπτωση της 

συγκεκριµένης έρευνας. Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι οι Έλληνες φοιτητές-

εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν λιγότερο εθνικιστικές αντιλήψεις από τους αντίστοιχους 

Ιορδανούς. Οι Έλληνες φοιτητές εκφράζουν επίσης ένα περισσότερο υψηλό δείκτη 

διεθνιστικών αντιλήψεων από τους αντίστοιχους Ιορδανούς. Είναι επίσης ενδιαφέρον, 

το πόρισµα που δείχνει τις διαφορές των δύο οµάδων ως προς την ανοχή και µη-

ανοχή. Οι τιµές αυτές δείχνουν ότι και οι δύο οµάδες εκφράζουν αντιλήψεις που 

σχετίζονται µε την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όπως αναµενόταν, η 

ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι όσο αυξάνεται η τιµή των εθνοκεντρικών 

αντιλήψεων, τόσο µειώνεται η τιµή που αναφέρεται στις διεθνιστικές αντιλήψεις των 

υποκειµένων της έρευνας. Επίσης όσο αυξάνεται η τιµή της πολιτισµικής ανοχής, 

τόσο µειώνεται η τιµή της µη-ανοχής. Η παλινδροµική ανάλυση επιβεβαίωσε την 

υπόθεση για την αρνητική συσχέτιση των εθνοκεντρικών στάσεων ή αντιλήψεων µε 

εκείνες της πολιτισµικής ανοχής. Επιβεβαιώνεται επίσης η υπόθεση όπου οι 

διεθνιστικές/οικουµενικές αντιλήψεις συσχετίζονται θετικά µε τις αντιλήψεις περί 

πολιτισµικής ανοχής. Το ποσοστό της ερµηνευόµενης διακύµανσης στην περίπτωση 

της Ελληνικής οµάδας ήταν σηµαντικό, δηλαδή το 25.3%, από το οποίο .204 ή 20.4% 

οφείλεται µόνο στη µεταβλητή που µετρά τον εθνοκεντρισµό. 

 

Στην περίπτωση της Ιορδανικής οµάδας, ο εθνοκεντρισµός δεν βρέθηκε να είναι 

στατιστικά σηµαντικός όσον αφορά στην πρόβλεψη για την πολιτισµική ανοχή, ενώ 

αντίθετα, η µεταβλητή που µετρά τις διεθνικές/οικουµενικές στάσεις των 

υποκειµένων της έρευνας ήταν στατιστικά σηµαντικός και βρέθηκε να εξηγεί το 5.1% 

της διακύµανσης. Όπως αναµενόταν ο εθνοκεντρισµός ήταν θετικά συσχετιζόµενος 

µε τη µη-ανοχή, και ερµήνευε το 10% της διακύµανσης. Βρέθηκε επίσης ότι η 

µεταβλητή για το διεθνισµό/οικουµενισµό ήταν αρνητικά συσχετιζόµενη µε τη µη-

ανοχή απέναντι στον «άλλο». Συνεπώς, τα υποκείµενα της έρευνας που συµφώνησαν 
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µε τις επιµέρους µεταβλητές που µετρούν την έννοια του διεθνισµού/οικουµενισµού 

εκφράζουν αντίστοιχα θετικές αντιλήψεις για την πολιτισµική ανοχή. Ενώ, αυτοί που 

εκφράζουν ισχυρά εθνοκεντρικά συναισθήµατα διακατέχονται από αντίστοιχες 

ισχυρές αντιλήψεις µη-ανοχής απέναντι στον «άλλο».  

 

Και από τις πιο σηµαντικές πηγές που υποβαθµίζουν έµµεσα ή άµεσα τα πολιτισµικά 

στοιχεία για τους άλλους λαούς είναι το σχολείο και ιδιαίτερα τα σχολικά εγχειρίδια 

της ιστορίας, που διαµορφώνουν την ιστορική κοινωνική συνείδηση στους µαθητές 

και οικοδοµούν την εθνική συνείδηση του λαού τους. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι τα 

σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας µεταδίδουν στους µαθητές ιστορικές γνώσεις για το 

παρελθόν που εκφράζουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, εθνο-κεντρικές αντιλήψεις, 

διαστρεβλωµένες εικόνες άλλων χώρων, µισαλλόδοξες απόψεις για τους 

διαφορετικούς πολιτισµούς και ιδέες ασύµβατες προς τις αρχές των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. 

 

Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνήθηκε επίσης η δυνατότητα του ∆ιαδικτύου στην 

προαγωγή της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Πράγµατι, µέσω της διαδικτυακής 

επικοινωνίας, µας δίνεται η δυνατότητα να εκτιµήσουµε και να κατανοήσουµε τους 

«άλλους» και ταυτόχρονα τους «εαυτούς» µας. Περισσότερο από κάθε άλλο 

τεχνολογικό µέσο, το διαδίκτυο υποστηρίζει την διαπροσωπική επικοινωνία χωρίς 

χωροχρονικούς περιορισµούς, προωθώντας έτσι τη δηµιουργία «εικονικών» 

κοινοτήτων που µοιράζονται κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα ή εµπειρίες Είναι 

ξεκάθαρο ότι µέσω του διαδικτύου επιτυγχάνεται η επαφή των πολιτισµών, χωρίς 

αυτό να υποδηλώνει απαραίτητα και την επίτευξη διαπολιτισµικής κατανόησης. Η 

ανάπτυξη της διαπολιτισµικής κατανόησης απαιτεί από τους αλληλεπιδρώντες 

ειλικρίνεια, ευθύτητα, ανοικτό πνεύµα και κριτική επίγνωση της διαδικασίας στην 

οποία εµπλέκονται Ως αποτέλεσµα αυτών των δυνατοτήτων σχεδιάσαµε ένα 

διαδικτυακό περιβάλλον µε τον τίτλο “Learning to Live Together” (Μαθαίνοντας να 

Ζούµε Μαζί) το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του διαπολιτισµικού διαλόγου και 

της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Το διαδικτυακό αυτό περιβάλλον σχεδιάστηκε µε 

διάφορα τεχνικά εργαλεία και περιλαµβάνει λειτουργίες, των οποίων η αξιοποίηση 

µπορεί να συµβάλει θετικά στην προαγωγή της µάθησης για να ζήσουµε σε ένα 

κόσµο που σέβεται τη διαφορετικότητα, αλλά µπορεί και να αλλάζει, υιοθετώντας 
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πανανθρώπινες αξίες που καθιερώνονται µέσα από τον ελεύθερο και δηµοκρατικό 

διάλογο. 

  

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας 

υποστηρίζουν την ανάγκη διασύνδεσης του σχολείου µε την κοινωνία, τοπική, εθνική 

και παγκόσµια. Οι αναπαραστάσεις ή εικόνες για τον «άλλο» είναι κοινωνικές 

κατασκευές που απορρέουν από την αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων που 

διαµορφώνουν και κοινωνικοποιούν το άτοµο. Αν και τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης έρευνας δεν επαληθεύουν τις γενικευµένες αρνητικές εικόνες που 

αναπαριστούν τα άτοµα από το ∆υτικο-Ευρωπαϊκό κόσµο για τους «άλλους» που 

προέρχονται από τον Αραβικό/Ισλαµικό κόσµο και αντίστοιχα, υπάρχει ανάγκη 

µετασχηµατισµού των ουδέτερων εικόνων που τόσο οι Έλληνες φοιτητές και µαθητές 

όσο και οι αντίστοιχοι Ιορδανοί υιοθετούν ο ένας για τον άλλο. Όπως επίσης 

διαπιστώθηκε οι κοινωνικές αυτές αναπαραστάσεις επαληθεύονται και µέσα από τη 

σχολική γνώση καθώς και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στις δύο χώρες. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο ευρύτερος σχολικός εγγραµµατισµός θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει 

τον εγγραµµατισµό των µέσων. Η διαδικασία αυτή συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη 

της κριτικής και διαλεκτικής σκέψης καθώς και της διαπολιτισµικής µάθησης. Οι 

δεξιότητες αυτές θα µπορούν να κατευθύνουν τα άτοµα σε συνειδητές επιλογές και 

να διαµορφώνουν αβίαστα και ελεύθερα τις αντιλήψεις και αναπαραστάσεις τους. 

Καθώς η τηλεόραση και το διαδίκτυο είναι µέρος του νεανικού πολιτισµού σήµερα, 

το σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει εκείνες τις διεξιότητες που βοηθούν τα άτοµα να 

αξιοποιούν τα πολιτισµικά αυτά αγαθά για να κτίσουν ένα περισσότερο ανθρώπινο 

κόσµο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η αντίληψη που πρέπει να περάσει 

στους νέους ότι είναι τα άτοµα που κατασκευάζουν την κοινωνική πραγµατικότητα 

και θα πρέπει να συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή το σχολείο δεν είναι ο 

µόνος φορέας εκπαίδευσης και η µοναδική πηγή στη «µάθησης για να ζούµε µαζί», 

είναι πολύ σηµαντικό να συνδεθεί το σχολείο µε την κοινότητα, την οικογένεια και τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη συµπράξεων και 

συµµετοχών µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά και διεθνή δίκτυα, όπως είναι το 

∆ίκτυο Συνεργαζοµένων Σχολείων της ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO Associated Schools)  

είναι πολύ σηµαντική. 
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Η δηµιουργία στην τάξη κλίµατος µάθησης που ευνοεί τη διαπολιτισµική κατανόηση 

και µάθηση είναι επίσης πολύ σηµαντική σήµερα και αυτό απαιτεί σηµαντικές 

αλλαγές στο περιεχόµενο της σχολικής γνώσης και της διδακτικής µεθοδολογίας, αν 

θέλουµε να µετατρέψουµε τις ουδέτερες και αρνητικές εικόνες για τον «άλλο» σε 

θετικές. Η ανάπτυξη διδακτικών µεθόδων που οδηγούν σε µαθησιακά περιβάλλοντα  

µάθησης τα οποία ενεργοποιούν τους µαθητές να δουν τις κοινωνικές τους 

αναπαραστάσεις µέσα από µια κριτική µατιά είναι ίσως η περισσότερο επιτακτική 

ανάγκη για να µπορούν να αξιοποιήσουν το λόγο και τα µέσα που τους παρέχονται. 

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες τόσο για τη 

διελεύκανση της έννοιας της «µάθησης για να ζούµε µαζί» όσο και των µέσων που 

χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. 
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Παραρτήµατα 

Παράρτηµα (1): Το Ερωτηµατολόγιο τους µαθητές της Ελλάδας 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για µαθητές Ε και ΣΤ τάξης 

Σχολείο______  

Τάξη ________ 

Αγόρι ______  Κορίτσι ______ 

 
Ο πατέρας σας έχει τελειώσει                  Η µητέρα σας έχει τελειώσει (Βάλτε Χ) 

∆ηµοτικό      _____   ∆ηµοτικό     ______ 

Γυµνάσιο      _____   Γυµνάσιο     ______ 

Λύκειο                  _____   Λύκειο      ______ 

ΤΕΙ       _____   ΤΕΙ      ______ 

Πανεπιστήµιο      _____   Πανεπιστήµιο     ______ 
 
Όταν ακούς τη λέξη Άραβας, τι σου έρχεται στο µυαλό σου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτά που ξέρεις για τους Άραβες και τον πολιτισµό τους τα έχεις µάθει 
περισσότερο από (Βάλτε Χ): 
 
Τις σπουδές σας            _____ 

Την τηλεόραση    _____ 

Την οικογένειά σας        _____ 

Εξωσχολικά βιβλία        _____ 

Από αλλού (πού;)         _____________________ 
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Παράρτηµα (2): Το Ερωτηµατολόγιο τους φοιτητές της Ελλάδας 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Αγαπητέ/ή Φοιτητή/τρια 
 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό αφορά έρευνα µεταπτυχιακού φοιτητή. Σας παρακαλούµε 
να διαβάσετε προσεκτικά κάθε ερώτηση πριν δώσετε την απάντησή σας. Σας 
ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας. 
 
 
 
Εξάµηνο σπουδών ________ 

 

Αγόρι ______  Κορίτσι ______ 

 
Ο πατέρας σας έχει τελειώσει                  Η µητέρα σας έχει τελειώσει (Βάλτε Χ) 
 
∆ηµοτικό      _____   ∆ηµοτικό     ______ 

Γυµνάσιο      _____   Γυµνάσιο     ______ 

Λύκειο                  _____   Λύκειο      ______ 

ΤΕΙ       _____   ΤΕΙ      ______ 

Πανεπιστήµιο      _____   Πανεπιστήµιο     ______ 
 
Νοιώθεις  
 
Περισσότερο Έλληνας παρά Ευρωπαίος              _____ 
Το ίδιο Έλληνας και Ευρωπαίος                           _____ 
Περισσότερο πολίτης του κόσµου                          _____ 
Το ίδιο πολίτης του κόσµου και Έλληνας             _____ 
Μόνον Έλληνας                                                      _____ 
Μόνον Ευρωπαίος                                                   _____ 
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Νο. ΣΤΑΣΕΙΣ Συµφωνώ 
Απόλυτα 

Συµφωνώ 
 

Αβέβαιος 
 

∆ιαφωνώ   
 
∆ιαφωνώ 
Απόλυτα 

1 Οι Άραβες είναι ανεκτικοί σε 
άλλες θρησκείες. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Οι Άραβες είναι φανατικοί.      
3 Οι Μωαµεθανοί αποτελούν 

απειλή για την Ευρώπη και 
τον κόσµο. 

     

4 Οι περισσότεροι 
Μωαµεθανοί είναι Άραβες. 

     

5 ∆εν θα µε πείραζε να είχα 
παντρευτεί κάποιον / κάποια 
από τον αραβικό κόσµο. 

     

6 Οι Άραβες αποτελούν απειλή 
για την Ελλάδα. 

     

7 Θα ήθελα να µάθω 
περισσότερα για τους 
Άραβες και τον πολιτισµό 
τους. 

     

8 Τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης είναι 
προκατειληµµένα µε τους 
Άραβες. 

     

9 Μπορώ να δεχθώ έναν 
Άραβα ως φίλο. 

     

10 Οι Μωαµεθανοί είναι 
φανατικοί. 

     

11 Οι Άραβες έχουν 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη 
της Επιστήµης. 

     

12 Θα πρέπει να µαθαίνουµε 
περισσότερα πράγµατα για 
τον Αραβικό πολιτισµό στο 
σχολείο. 

     

13 ∆εν θα µε ενοχλούσε να έχω 
ως προϊστάµενο έναν ικανό 
Άραβα. 

     

 
Αυτά που ξέρετε για τους Άραβες και τον πολιτισµό τους τα έχετε µάθει 
περισσότερο από: 
1) Τις σπουδές σας            _____ 

2) Την τηλεόραση        _____ 

3) Την οικογένειά σας        _____ 

4) Εξωσχολικά βιβλία        _____ 

5) Τα έντυπα µέσα            ______      

6) Από αλλού (πού;)   ______________________ 
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Νο. ΣΤΑΣΕΙΣ Συµφωνώ 
Απόλυτα 

Συµφωνώ 
 

Αβέβαιος 
 

∆ιαφωνώ   
 
∆ιαφωνώ 
Απόλυτα 

14 Οφείλουµε να δίνουµε ένα 
ορισµένο ποσοστό του 
εισοδήµατός µας µε σκοπό να 
βοηθήσουµε τις φτωχές 
χώρες να ξεπεράσουν τα 
προβλήµατά τους.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15 Θα πρέπει να διδάσκουµε στα 
παιδιά µας να υποστηρίζουν 
την ευηµερία όλων των 
ανθρώπων, ακόµη και αν 
αυτό µπορεί να είναι αντίθετο 
µε τα συµφέροντα της δικής 
µας χώρας. 

     

16 Θα προτιµούσα να είµαι 
πολίτης του κόσµου παρά 
πολίτης µιας χώρας. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17 Οι υποχρεώσεις που έχει 
κάποιος για τη δική του χώρα 
είναι οι σηµαντικότερες. 

     

18 Τα εθνικά θέµατα 
περισσότερο από τα ηθικά θα 
πρέπει να καθορίζουν τις 
σχέσεις µας µε άλλες χώρες.  

     

19 Ως πολίτες γενικά θα πρέπει 
να υποστηρίξουµε ένα 
σύστηµα διεθνούς 
διακυβέρνησης. 

     

20 Οι πολιτισµικές και εθνικές 
µειονότητες θα πρέπει να 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε 
την πλειοψηφία.  

     

21 Περισσότερη έµφαση θα 
πρέπει να δοθεί στις εθνικές 
µας αξίες παρά στις 
παγκόσµιες/οικουµενικές 
αξίες. 

     

 
Όταν ακούτε τη λέξη Άραβας, τι σας έρχεται στο µυαλό σας 
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Παράρτηµα (3): Το Ερωτηµατολόγιο τους µαθητές της Ιορδανίας 
 إستبانة

 :المدرسة -1

 : الصف-2

 (   )  انثى (   )            ذآر :الجنس  -3

   : التحصيل العلمي للوالدين -4

 :  حاصلة على األم:                                          حاصل علىاألب          

 (   ) المرحلة األساسية  (   )                                            المرحلة األساسية     

 (   )المرحلة الثانوية  (   )                                                 المرحلة الثانوية  

 (   )     المعهد (   )                                                        المعهد 

 (   )الجامعة (   )                                                           الجامعة 
   
 ؟ )الشعب اليوناني( في ذهنك عند سماعك لفظ يوناني ) ترتسم( ما الصور التي تتكون  -5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :يق ما تعرفه عن اليونان وحضارتهم تعلمته وتعرفت علية عن طر-6
 

 .(   )  دراستكم -1
.(   ) التلفاز -2  
.(   ) عائلتكم -3  
.(   ) آتب خارجية -4  
.(   ) المطبوعات مثل الجرائد،والمجالت -5  
____________)آاالنترنت ( . مصادر أخرى-6  
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Παράρτηµα (4): Το Ερωτηµατολόγιο τους φοιτητές της Ιορδανίας                                                            

                                                        جامعة آريت
    قسم التربية االبتدائية /آلية العلوم التربوية     

  التعليم تكنولوجيا و التدريس طرائق: تخصص 
  الدراسات العليا                     

 إستبانة

   .. وبعد ...ة، تحية طيبةأعزاءنا الطلب 
التصورات ( دراسة بعنوان  إجراءبهذه االستبانة تخص احد طلبة الدآتوراه في جامعة آريت في اليونان، إذ يقوم 

ية  ية        نحو ا    للعرب  االجتماع ن و التصورات االجتماع ن آلخري  - في ذلك     مساهمة االنترنت  نحو العرب و    لآلخري

يونان     ن األردن وال ة بي رات االستبانة بدقة،   ) . -دراسة مقارن راءة فق رجى ق  واختيار اإلجابة الصحيحة في رأيك ي

ة      ام آل  فقرة      ) X( بوضع عالم علما أن نتائج الدراسة تعتمد على استجاباتكم، وان المعلومات التي سيحصل           .أم

 مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم .العلمي فقط عليها الباحث ستستخدم إلغراض البحث

 .  عن السؤال الموجود في نهاية فقرات االستبانةاإلجابة يرجى : مالحظة  *  

 : السنة الدراسية-1 

 (   )    أنثى (   )            ذآر :الجنس  -2 

  :  التحصيل العلمي للوالدين -3 

 :  حاصلة على األم:                                          حاصل علىاألب  

 (   ) المرحلة األساسية   )                                     (    المرحلة األساسية  

 (   )المرحلة الثانوية  (   )                                         المرحلة الثانوية  

 (   )المعهد (   )                                                     المعهد 

 (   )                                      الجامعة (   )             الجامعة 

  :شعورك و إحساسك بأنك -4  

 . (   )  مواطن أردني أآثر من آونك مواطنًا عربيًا-1

 . (   ) أردني و عربي في الوقت نفسه-2

 . (   ) مواطن في العالم-3     

 . (   )مواطن في العالم و أردني في الوقت نفسه -4     

 . (   ) فقط مواطن أردني-5     

. (   ) فقطمواطن عربي -6       
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اعارض 

 بشدة

غير  اعارض

 متأآد

موافق  موافق

 بقوة

  المواقف

 1 .اليونانيون متسامحون مع الديانات األخرى     

.اليونانيون متعصبون دينيًا       2 

.المسيحيون يشكلون تهديدا للعرب وللعالم       3 

.يحيون يونان اغلب المس       4 

).شاب يوناني(ال يضايقني أن أتزوج من فتاة يونانية        5 

. اليونانيون يشكلون تهديدا لألردن       6 

.ارغب في معرفة المزيد عن اليونان وحضارتهم       7 

ل اإلعالم العربية نحو ئيوجد سوء فهم من قبل وسا     

.اليونانيين  

8 

.يوناني بوصفه صديقًايمكنني أن أتقبل ال       9 

.المسيحيون متعصبون دينيًا       10 

.أسهم اليونانيون في تطوير العلم ونموه       11 

.البد من معرفة المزيد عن حضارة اليونان في المدرسة        12 

13 .ال يضايقني أن يكون مسؤولي في العمل يونانيًا      

 
 

:ته وتعرفت علية عن طريقما تعرفه عن اليونان وحضارتهم تعلم  
 

(   ). دراستكم -1  
(   ). التلفاز -2  
(   ). عائلتكم -3  
(   ). آتب خارجية -4  
(   ). المطبوعات مثل الجرائد، والمجالت -5  
.____________)آاالنترنت( مصادر أخرى-6  
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اعارض 

 بشدة

غير  اعارض

 متاآد

موافق  موافق

 بقوة

  المواقف

ينا اعطاء جزء من دخلنا للدول الفقيرة لمساعدتهم في يجب عل         

 .حل المشاآل التي يواجهونها

14 

البد من تعليم أبنائنا تأييد رفاهية جميع الناس و لو آانوا ضد      

.مصالح دولتنا  

15 

.اّفضل أن أآون مواطنًا من العلم وليس مواطنًا لدولة محددة        16 

ى الشخص القيام بها اتجاه دولته هي الواجبات التي يجب عل     

.الواجبات األآثر أهمية  

17 

الموضوعات التي لها عالقة بالوطن يجب أن تحدد عالقتنا مع      

.الدول األخرى وليس الموضوعات األخالقية  

18 

.آوني مواطنًا أفضل أن يكون نظام حكم عالميًا       19 

ة يجب أن تتساوى األقليات سواء أآانت سياسية أو وطني     

.حقوقهم مع األغلبية  

20 

يجب تأآيد دعم القيم والمصالح الوطنية أآثر من القيم والمصالح      

.الدولية العالمية  

21 

 
 

 ؟ )الشعب اليوناني( في ذهنك عند سماعك لفظ يوناني ) ترتسم( ما الصور التي تتكون **
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Παράρτηµα (5): Το πλαίσιο κωδικοποίηση της Ελλάδας 
 
 

Κατεύθυνση των αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

Θετικό-φιλικό        Συναίσθηµα για  
τους "άλλος" Αρνητικό-εχθρικό        

Σώµα        Εξωτερική 
εµφάνιση Υγεία-αρρώστιες         

 
Άνθρωπος 
 

Επιστήµη Γνώση-σκέψη        
Θεσµοί /δικαιώµατα 
Ειρήνη 

       Κοινωνική ζωή 
Βία -συγκρούσεις-
πόλεµοι 

       
Άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία  

       
Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα 

       
Θρησκευτική        
Ιστορία        

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

Τουρισµός        
Παραγωγή-πόροι        
Κατανάλωση 
εµπόριο-υπηρεσίες 

       

 
Κοινωνία 
 

Οικονοµία 

Πλούτος / φτώχια        
Αέρας-θάλασσα -έδαφος        Φυσικά 

περιβάλλοντα Οικοσύστηµα        
Φύση 
 

Γεωγραφικός 
προσδιορισµός 

Τόπος (Χάρτες)        

      Σύνολο 
Αναφορών 
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Παράρτηµα (6): Το πλαίσιο κωδικοποίηση της Ιορδανίας 
 
 

Κατεύθυνση των 
αναφορών 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις κλειδιά 

Θ Ο Α 

Σύνολο 

Θετικό-φιλικό     Συναίσθηµα για  
τους "άλλος" Αρνητικό-εχθρικό     

Μαύρος, Μαντίλι, Κελεµπίες, Γένια,  
Σαρίκι, Μουστάκια, Αράπης     Εξωτερική 

εµφάνιση Υγεία-αρρώστιες      

 
Άνθρωπος 
 

Επιστήµη Μαθηµατικά, Επιστήµες     
Θεσµοί /δικαιώµατα 
Ειρήνη     Κοινωνική ζωή 
Βία -συγκρούσεις-πόλεµοι, τροµοκρατία, 
Μπίν Λάντεν     
Άνθρωπος-έργα, 
επιτεύγµατα, τεχνολογία      
Τέχνη, αξίες, 
µύθοι, σύµβολα γλώσσα, Αλαντίν,  Πολλά 
Παιδιά, Ναργιλέδες, Γυναίκες 

    

Μουσουλµάνοι, Αλλάχ, Φανατισµός, 
Κοράνι     
Ιστορία     

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

Τουρισµός, Πυραµίδες     
Παραγωγή-πόροι     
Κατανάλωση 
εµπόριο-υπηρεσίες     

 
Κοινωνία 
 

Οικονοµία 

Πλούτος: Παλάτια, φτώχια,     
Σαχάρα, Έρηµος, Καµήλες, Άλογα, Άµµος, 
Όαση, Φοίνικες Αέρας-θάλασσα –έδαφος, 
Ζέστη 

    Φυσικά 
περιβάλλοντα 

Οικοσύστηµα     

Φύση 
 

Γεωγραφικός 
προσδιορισµός 

Σαουδική Αραβία, Αφρική, Συρία, Ασία, 
Ασιάτης, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, 
Παλαιστίνη, Ιορδανία 

    

Σύνολο 
Αναφορών 
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Παράρτηµα (7): Αναφορές από της Ιστορία Ε' Τάξη της Ελλάδας 
 

 



 143
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Παράρτηµα (8): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της Ιστορίας της Ελλάδας 
 

Κατεύθυνση των αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

        Συναίσθηµα για  
τους "άλλος"         

        Εξωτερική 
εµφάνιση          

 
Άνθρωπος 

27 
(12%) 

Επιστήµη 1 6  21    27 
        Κοινωνική ζωή 

2   13  2  15 
3 2  16    18 
4 1  5    6 
5   27 12 3 2 44 
6 3  44 20 1  68 

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

        
        
7   3    3 

 
Κοινωνία 

157 
 

(70%) 

Οικονοµία 

8   3    3 
        Φυσικά 

περιβάλλοντα         
Φύση 

40 
(18%) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
9   9 31   40 

12  141 63 6 2 Σύνολο 
Αναφορών 

  

12 
(5%) 

204 
(91%) 

8 
(4%) 

 
224 

(100%) 
Θ= Θετικές  /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 

Α= Άµεση    /     Ε= Έµµεση 

 

Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Γνώση-σκέψη.  
2= Βία – συγκρούσεις – πόλεµοι. 
3= Άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία. 
4= Τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα γλώσσα. 
5= Θρησκευτική. 
6= Ιστορία. 
7= Κατανάλωση, εµπόριο-υπηρεσίες. 
8= Πλούτος / φτώχια. 
9= Τόπος (Χάρτες). 



 145

Παράρτηµα (9):  Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση των Θρησκευτικών της Ελλάδας 
 

Κατεύθυνση των 
αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
 κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

1 1 1  1   3 Συναίσθηµα για  
τους "άλλος"          

         Εξωτερική 
εµφάνιση          

 
Άνθρωπος 

3 
(1.4%) Επιστήµη          

         Κοινωνική ζωή 

        
         
2    23   23 
3   1 56   57 
         

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

         
         
         

 
Κοινωνία 

81 
 

(38%) 

Οικονοµία 

4    1   1 
5    109   109 Φυσικά 

περιβάλλοντα          
Φύση 
128 

(60.6%) Γεωγραφικός 
προσδιορισµός 

6    19   19 

1 1 1 209   Σύνολο 
Αναφορών 

  

2 
(1%)

210 
(99%) 

 
212 

(100%) 

 Θ= Θετικές      Ο= Ουδέτερες     Α= Αρνητικές 

 Α= Άµεση         Ε= Έµµεση 

 
 
Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Θετικό-φιλικό. 
2= Τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα γλώσσα. 
3= Θρησκευτική. 
4= Πλούτος / φτώχια. 
5= Αέρας-θάλασσα –έδαφος. 
6= Τόπος (Χάρτες). 
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Παράρτηµα (10):  Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της Γεωγραφίας της Ελλάδας 
 

  
Κατεύθυνση των αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

1   1    1 Συναίσθηµα για  
τους "άλλος"          

         Εξωτερική 
εµφάνιση          

 
Άνθρωπος 

1 
(0.7%) Επιστήµη          

         Κοινωνική ζωή 

         
2    2    2 
3 1      1 
         
4   8    8 

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

5   6    6 
6   3    3 
         

 
Κοινωνία 

21 
 

(14.1%) 

Οικονοµία 

7 1      1 
8   79 23   102 Φυσικά 

περιβάλλοντα          
Φύση 
127 

(85.2%) Γεωγραφικός 
προσδιορισµός 

9   3 21  1 25 

2  102 44  1 Σύνολο 
Αναφορών 

  

2 
(1.3%) 

146 
(98%) 

1 
(0.7%) 

149 
(100%) 

Θ= Θετικές      Ο= Ουδέτερες     Α= Αρνητικές 

Α= Άµεση         Ε= Έµµεση 

 
Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Θετικό-φιλικό.  
2= Άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία. 
3= Τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα γλώσσα. 
4= Ιστορία. 
5= Τουρισµός. 
6= Παραγωγή-πόροι. 
7= Πλούτος / φτώχια. 
8= Αέρας-θάλασσα -έδαφος 
9= Τόπος (Χάρτες). 
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Παράρτηµα (11):  Αναφορές από της Γεωγραφίας ΣΤ' Τάξη της Ελλάδας 
 
 
 



 148

Παράρτηµα (12): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση το "Εµείς και ο κόσµος" της Ελλάδας  
 
 

Κατεύθυνση των αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

1  5     5 Συναίσθηµα για  τους 
"άλλος"         

        Εξωτερική εµφάνιση 
        

 
Άνθρωπος 

5 
(25%) Επιστήµη         

        Κοινωνική ζωή 
        
        
        
        
        

Πολιτισµικά στοιχειά 

        
        
        

 
Κοινωνία 

 
 

Οικονοµία 

        
2   1 7   8 Φυσικά 

περιβάλλοντα          
Φύση 

15 
(75%) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
3  2 2 3   7 

 7 3 10   Σύνολο 
Αναφορών 

  

7 
(35%) 

13 
(65%) 

 
20 

(100%) 

Θ= Θετικές      Ο= Ουδέτερες     Α= Αρνητικές 

Α= Άµεση         Ε= Έµµεση 

 
 
Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Θετικό-φιλικό. 
2= Αέρας-θάλασσα -έδαφος. 
3= Τόπος (Χάρτες). 
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Παράρτηµα (13): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της "Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή" 
της Ελλάδας 

 
Κατεύθυνση των αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

1    1   1 Συναίσθηµα για  
τους "άλλος"         

        Εξωτερική 
εµφάνιση         

 
Άνθρωπος 

1 
(20%) Επιστήµη         

        Κοινωνική ζωή 
        
        
        
        
        

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

        
        
        

 
Κοινωνία 

 
 

Οικονοµία 

        
2    1   1 Φυσικά 

περιβάλλοντα          
Φύση 

4 
(80%) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
3    3   3 

   5   Σύνολο 
Αναφορών 

  
 5 

(100%) 
 

5 
(100%) 

Θ= Θετικές      Ο= Ουδέτερες     Α= Αρνητικές 

Α= Άµεση         Ε= Έµµεση 

 
 
Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Θετικό-φιλικό.  
2= Αέρας-θάλασσα –έδαφος.  
3= Τόπος (Χάρτες). 
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Παράρτηµα (14): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της Ιστορία της Ιορδανίας 
 

 
Κατεύθυνση των αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο

        Συναίσθηµα για  
τους "άλλος"         

1   9 2   11 Εξωτερική 
εµφάνιση         

 
Άνθρωπος 

25 
(9%) Επιστήµη 2 2  8 4   14 

3   1 1   2 Κοινωνική ζωή 

4   14 11   25 
5    39    39 
6   14 2   16 
        
7   53 35   88 

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

8 2      2 
        
        

 
Κοινωνία 

179 
 

(64%) 

Οικονοµία 

9   7    7 
10   23 4   27 Φυσικά 

περιβάλλοντα          
Φύση 

76 
(27%) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
11   47 2   49 

4  215 61   Σύνολο 
Αναφορών 

  

4 
(1.4%) 

276 
(98.6) 

 
280 

(100%) 

Θ= Θετικές      Ο= Ουδέτερες     Α= Αρνητικές 
Α= Άµεση         Ε= Έµµεση 
 
Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Σώµα. 
2= Γνώση-σκέψη. 
3= Θεσµοί / δικαιώµατα / Ειρήνη. 
4= Βία - συγκρούσεις- πόλεµοι. 
5= Άνθρωπος-έργα, επιτεύγµατα, τεχνολογία. 
6= Τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα γλώσσα. 
7= Ιστορία.  
8= Τουρισµός. 
9= Πλούτος – φτώχια. 
10=Αέρας-θάλασσα –έδαφος. 
11=Τόπος (Χάρτες). 
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Παράρτηµα (15): Αναφορές από της Ιστορία Ε' Τάξη της Ιορδανίας 
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Παράρτηµα (16): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της "Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή" 
της Ιορδανίας 

 
 

  Κατεύθυνση των αναφορών   

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

        Συναίσθηµα για  
τους "άλλος"         

        Εξωτερική 
εµφάνιση         

 
Άνθρωπος 

 
 Επιστήµη         

1 2  2    4 Κοινωνική ζωή 

        
        
        
        
        

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

        
        
        

 
Κοινωνία 

4 
 

(44.4%) 

Οικονοµία 

        
        Φυσικά 

περιβάλλοντα         
Φύση 

5 
(55.6%) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
2    5   5 

2  2 5   Σύνολο 
Αναφορών 

  
2 

(22.2%) 
7 

(77.8%) 
 

9 
(100%) 

Θ= Θετικές      Ο= Ουδέτερες     Α= Αρνητικές 

Α= Άµεση         Ε= Έµµεση 

 
 
Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Θεσµοί / δικαιώµατα Ειρήνη. 
2= Τόπος (Χάρτες). 
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Παράρτηµα (17): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση της Γεωγραφίας της Ιορδανίας 
 
 

Κατεύθυνση των 
αναφορών 

Θ Ο Α 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά 

Α Ε Α Ε Α Ε 

Σύνολο 

        Συναίσθηµα για  τους 
"άλλος"         

        Εξωτερική εµφάνιση 
        

 
Άνθρωπος 

 
 Επιστήµη         

        Κοινωνική ζωή 
        
        
        
        
        

Πολιτισµικά στοιχειά 

        
        
        

 
Κοινωνία 

 
 

Οικονοµία 

        
        Φυσικά 

περιβάλλοντα         
Φύση 

3 
(100 %) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
1    3   3 

   3   Σύνολο 
Αναφορών 

  

 3 
(100%) 

  
3 

(100%) 

Θ= Θετικές      Ο= Ουδέτερες     Α= Αρνητικές 

Α= Άµεση         Ε= Έµµεση 

 
Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Τόπος (Χάρτες). 
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Παράρτηµα (18): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση των Μαθητών της Ελλάδας 
 
 

  Κατεύθυνση των 
αναφορών 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά Θ Ο Α 

Σύνολο 

      Συναίσθηµα για  
τους "άλλος"       

1   409 28 437 Εξωτερική 
εµφάνιση       

 
Άνθρωπος 

461 
 

(60%) 
Επιστήµη 2 24   24 

      Κοινωνική ζωή 

3   16 16 
       
4  22  22 
5  12  12 
      

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

      
      
      

 
Κοινωνία 

119 
 

(15%) 

Οικονοµία 

6 37  32 69 
7  139  139 Φυσικά 

περιβάλλοντα       
Φύση 
192 

(25%) Γεωγραφικός 
προσδιορισµός 

8  53  53 

Σύνολο 
Αναφορών 

  61 
(8) 

635 
(82) 

76 
(10) 

772 
(100%) 

     Θ= Θετικές  /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 
     Α= Άµεση    /     Ε= Έµµεση 
 

Λέξεις κλειδιά: 
 
1= Μαύρος, Μαντίλι, Κελεµπίες, Γένια, Σαρίκι, Μουστάκια, Αράπης. 
2=  Μαθηµατικά, Επιστήµες. 
3= Βία -συγκρούσεις-πόλεµοι, τροµοκρατία, Μπίν Λάντεν. 
4=  Τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα γλώσσα, Αλαντίν,  Πολλά Παιδιά, Ναργιλέδες, 
Γυναίκες. 
5= Μουσουλµάνοι, Αλλάχ, Φανατισµός, Κοράνι.  
6= Πλούτος: Παλάτια, φτώχια.  
7= Σαχάρα, Έρηµος, Καµήλες, Άλογα, Άµµος, Όαση, Φοίνικες, Αέρας-θάλασσα –
έδαφος, Ζέστη. 
8=Σαουδική Αραβία, Αφρική, Συρία, Ασία, Ασιάτης, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, 
Παλαιστίνη, Ιορδανία. 
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Παράρτηµα (19): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση των Μαθητών της Ιορδανίας 
 
 

Κατεύθυνση των 
αναφορών 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά Θ Ο Α 

Σύνολο 

1  65  65 Συναίσθηµα για  τους 
"άλλος"       

2  165  165 Εξωτερική εµφάνιση 

      

 
Άνθρωπος 

299 
 

(23%) 
Επιστήµη 3 69   69 

4 86  5 91 Κοινωνική ζωή 

5   27 27 
 6  215 254  469 
      
7  18 13 31 
8  204  204 

Πολιτισµικά στοιχειά 

9 21   21 
10  22  22 
      

 
Κοινωνία 

865 
 

(66%) 

Οικονοµία 

      
11  97  97 Φυσικά 

περιβάλλοντα       
Φύση 
135 

(10%) Γεωγραφικός 
προσδιορισµός 

12  38  38 

Σύνολο 
Αναφορών 

  391 
(30) 

863 
(66) 

45 
(4) 

1299 
(100%) 

    Θ= Θετικές  /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 
    Α= Άµεση    /     Ε= Έµµεση 
 
Λέξεις κλειδιά: 
1= Θετικό-φιλικό. 
2= Ναυτικοί, Φιλόσοφοι, ∆ιάσηµοι ονόµατα (Αριστοτέλης, Ηρακλεις, Πλατονας, 
Αλέξανδρος, Βιθαγορος, Αρχαµιδης). 
3= Φιλοσοφία, Ιατρική, Επιστήµες. 
4= ∆ηµοκρατία, Ελευθερία, Κοινωνική διαφθορά. 
5= Βία -συγκρούσεις-πόλεµοι. 
6= Τέχνη, Μουσική, Γλώσσα, Πολιτισµός, Αθλητισµός: ολυµπιακές αγώνες, µύθοι,.  
7=  Χριστιανοί, Θρησκείες, Φανατισµός, Μη φανατισµός. 
8= Ιστορίες, Τουρισµός, Αρχαιολογία, Αθήνα, ∆ούρειος Ίππος. 
9= Τουρισµός. 
10= Εµπόριο. 
11= Αέρας-θάλασσα -έδαφος Φύση, Σκάφη, Γεωργία. 
12= Τόπος, Κύπρος. 
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Παράρτηµα (20): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση των Φοιτητών της Ελλάδας  
 

  
Κατεύθυνση των 

αναφορών 
 

Κατηγορίες 
 

Υποκατηγορίες 
 

Λέξεις 
κλειδιά  

Θ 
 
Ο 

 
Α 

Σύνολο 

1 7   7 Συναίσθηµα για  
τους "άλλος" 2   2 2 

3 7 40  47 Εξωτερική 
εµφάνιση      

 
Άνθρωπος 

62 
 

(19%) 
Επιστήµη 4 6   6 

     Κοινωνική ζωή 

5   23 23 
     
6 17 32  49 
7  31 20 51 
     

Πολιτισµικά 
στοιχειά 

8  3  3 
     
     

 
Κοινωνία 

206 
 

(62%) 

Οικονοµία 

9 69  11 80 
10  51  51 Φυσικά 

περιβάλλοντα      
Φύση 

64 
(19%) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
11  13  13 

Σύνολο 
Αναφορών 

  106 
(32) 

170 
(51) 

56 
(17) 

332 
(100%) 

     Θ= Θετικές  /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 
     Α= Άµεση    /     Ε= Έµµεση 
 
Λέξεις κλειδιά: 
1= Θετικό-φιλικό. 
2= Αρνητικό-εχθρικό. 
3= Μαύρος, Μαντίλι, Κελεµπίες, Γένια, Σαρίκι, Μουστάκια, Αράπης. 
4= Μαθηµατικά, Επιστήµες. 
5= Βία -συγκρούσεις-πόλεµοι, τροµοκρατία, Μπίν Λάντεν.  
6= Τέχνη, αξίες, µύθοι, σύµβολα γλώσσα, Αλαντίν, Πολλά Παιδιά Ναργιλέδες, 
Γυναίκες  
7= Μουσουλµάνοι, Αλλάχ, Φανατισµός, Κοράνι.  
8=  Τουρισµός, Πυραµίδες 
9= Πλούτος: Παλάτια, Πετρέλαιο / φτώχια,. 
10= Σαχάρα, Έρηµος, Καµήλες, Πετρέλαιο, Άλογα, Άµµος, Όαση, Φοίνικες Αέρας-
θάλασσα –έδαφος, Ζέστη.  
11= Σαουδική Αραβία, Αφρική, Συρία, Ασία, Ασιάτης, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, 
Παλαιστίνη, Ιορδανία. 
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Παράρτηµα (21): Το Πλαίσιο Κωδικοποίηση των Φοιτητών της Ιορδανίας  
 

Κατεύθυνση των 
αναφορών 

 
Κατηγορίες 

 
Υποκατηγορίες 

 
Λέξεις 
κλειδιά  

Θ 
 
Ο 

 
Α 

Σύνολο 

1 42   42 Συναίσθηµα για  τους 
"άλλος" 2   6 6 

3  20  20 Εξωτερική εµφάνιση 

     

 
Άνθρωπος 

128 
 

(34%) 
Επιστήµη 4 60   60 

5 14   14 Κοινωνική ζωή 

     
 6  86 22  108 
7 29   29 
8 6  19 25 
9  38  38 

Πολιτισµικά στοιχειά 

10 6   6 
     
     

 
Κοινωνία 

220 
 

(59%) 

Οικονοµία 

     
11  19  19 Φυσικά περιβάλλοντα 

     
Φύση 

27 
(7%) Γεωγραφικός 

προσδιορισµός 
12  8  8 

Σύνολο 
Αναφορών 

  243 
(64) 

107 
(29) 

25 
(7) 

375 
(100%) 

    Θ= Θετικές  /    Ο= Ουδέτερες   /  Α= Αρνητικές 
    Α= Άµεση    /     Ε= Έµµεση 
 
Λέξεις κλειδιά: 
1= Θετικό-φιλικό. 
2= Αρνητικό-εχθρικό. 
3= Ναυτικοί, Φιλόσοφοι, ∆ιάσηµοι ονόµατα: Αριστοτέλης, Ηρακλής, Πλατονας, 
Αλέξανδρος, Βιθαγορος, Αρχαµιδης.  
4= Φιλοσοφία, Ιατρική, Επιστήµες. 
5= ∆ηµοκρατία, Ελευθερία,  Κοινωνική διαφθορά.  
6= Τέχνη, Μουσική, Γλώσσα, Πολιτισµός, Αθλητισµός: ολυµπιακές αγώνες, µύθοι. 
7= Άνθρωπος-έργα, Επιτεύγµατα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη.  
8= Χριστιανοί, Θρησκείες, Φανατισµός ,Μη φανατισµός.  
9= Ιστορίες, Αρχαιολογία, Αθήνα, ∆ούρειος Ίππος. 
10= Τουρισµός.  
11= Αέρας-θάλασσα -έδαφος Φύση, Σκάφη, Γεωργία. 
12= Τόπος, Κύπρος. 
 
 

 


