
"Μαζί ή χώρια;"
Ερωτη ατολόγιο για τη διαφορετικότητα

Πρόγρα α Ανθρώπινα δικαιώ ατα και ετανάστευση έσα από τις Νέες Τεχνολογίες
στην Εκπαίδευση

Το ερωτη ατολόγιο δη ιουργήθηκε από αθητές αθήτριες του ου Ενιαίου Λυκείου Αργυρούπολης
και αποτελεί κο άτι έρευνας που θα οδηγήσει στη δη ιουργία ενός ικρού ντοκι αντέρ

ε την καθοδήγηση του Καρπού









Μίμηση ξένων προτύπων

Συγχρωτισμός με άτομα διαφορετικού φύλου/σεξουαλικού 
προσανατολισμού

Συγχρωτισμός με άτομα διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων

Συγχρωτισμός με άτομα διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων

Συγχρωτισμός με άτομα διαφορετικών φιλοδοξιών/προσωπικών 
αξιών

Υπερβολική ανοχή προς διαφορετικές κουλτούρες

Τίποτα από τα παραπάνω







Ναι υπό όρους

Δόθηκαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ένταξης όλων των διαφορετικών ατόμων στην ίδια ομάδα: εξαρτάται από το σκοπό της ομάδας, αν το επιθυμούν όλες οι 

πλευρές, αν προετοιμαστούν κατάλληλα τα άτομα για αυτό, υπό τον όρο να υπάρχουν κάποιες κοινές αξίες (σεβασμός, αποδοχή, αγάπη). Ο διαχωρισμός ενέχει 

τον κίνδυνο της αντιπαλότητας. Ναι αν σέβονται τις αξίες των γύρω τους και δεν εμφανίζουν ηγετικές τάσεις, αν δεν καταπατά κανείς τα δικαιώματα κανενός, 

αν πρόκειται για πραγματική ένταξη και όχι απλά συνύπαρξη στον ίδιο χώρο.

Ναι

Συνοπτικά αποδίδονται από την ένταξη οφέλη για το "διαφορετικό" άτομο που εντάσσεται στην ομάδα (ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά), για τα 

προϋπάρχοντα μέλη της ομάδας (πνευματικά και δημιουργικά), για το τελικό παραγόμενο της ομάδας, για την κοινωνία ως σύνολο (λιγότερες συγκρούσεις, 

περισσότερη ανεκτικότητα-καταπολέμηση στερεοτύπων). Ένα μικρό ποσοστό των απαντήσεων προσκολλάται στην πολιτική ορθότητα της ανεκτικότητας, σε 

σχέση με την μη ανεκτικότητα (αποτελεί ίσως το άλλο άκρο των ξενοφοβικών, που τους αντιμάχεται). 

Όχι

Δόθηκαν λόγοι όπως: η ένταξη είναι μύθος- αργά ή γρήγορα έρχεται η ρήξη, τα άτομα μιας ομάδας διέπονται από όμοιες αξίες, κοινά ενδιαφέροντα και κοινή 

ιδεολογία.

Σύνοψη των ανοιχτών απαντήσεων





Τα είδη κοινωνικού αποκλεισμού που αναφέρθηκαν είναι:

 

● διαφορετική γλώσσα/κουλτούρα/εθνικότητα

● ασθενέστερη οικονομική κατάσταση

● διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα άτομα του ίδιου φύλου (πχ πιο ευγενικό αγόρι από τα υπόλοιπα της ηλικίας του)

● διαφορετικά ενδιαφέροντα από τους συνομηλίκους ή τα μέλη της ομάδας (επαγγελματική, σχολική κτλ)

● έλλειψη γνωριμιών και διασυνδέσεων

● διαφορετική εμφάνιση (ύψος, βάρος, ρούχα, γυαλιά, σωματική διάπλαση εν γένει κτλ)

● διαφορετική ηλικία (μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αναμενόμενη στη συγκεκριμένη ομάδα)

● διαφορετικό βαθμό ικανότητας (σε αθλητική ομάδα ή στη σχολική τάξη). 

Ως προς το φύλο οι άνδρες εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά αισθήματος κοινωνικού αποκλεισμού (33,3% επί του συνόλου τους), ενώ οι γυναίκες πολύ 

μικρότερα (16,9%). Το ενδιαφέρον στις γυναίκες είναι ότι αναφέρονται σε κοινωνικό αποκλεισμό τρίτων ατόμων, που έπεσε στην αντίληψή τους ακόμη και σε 

νεαρή ηλικία, σε αντίθεση με τους άνδρες, που περιορίζονται στην περιγραφή των δικών τους εμπειριών (που, άλλωστε, απαντά με ακρίβεια και στο ερώτημα). 

Τα ίδια είδη κοινωνικού αποκλεισμού φαίνεται να απαντούν και στα δύο φύλα εξίσου, με τις ανάλογες προσαρμογές στις ιδιαίτερες κατά φύλο περιστάσεις της 

ζωής τους (όπως η στρατιωτική θητεία).

Σύνοψη των ανοιχτών απαντήσεων


