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Πολιτιστική Διαφορετικότητα

Ε, και λοιπόν;



• Συμπερίληψη

• Δίκαιη ισότητα

• Πολιτιστική               
γνώση

• Πολιτιστική• Πολιτιστική

ικανότητα

• Πολιτιστική νοημοσύνη

• Πολιτιστική ευαισθησία

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ



• Παγκοσμιοποίηση
• Μετανάστευση
• Κρίσιμα 
γεωπολιτικά 
γεγονότα

• Αστικοποίηση
• Ανθρώπινα • Ανθρώπινα 
δικαιώματα

• Πολιτικά 
δικαιώματα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ



Βιοποικιλότητα



• Όλα τα είδη που 
ζουν σε μια 
περιοχή

• Οι μεταξύ τους 
σχέσειςσχέσεις

• Οι υπηρεσίες που 
προσφέρει κάθε 
είδος στο σύστημα



• Αμοιβαία επιβίωση

• Ισορροπία στο οικοσύστημα

https//wbmfoundation.org



• Η βιοποικιλότητα 
ικανοποιεί τις ανάγκες για 
νερό και φαγητό, φάρμακα, 
καθαρό αέρα, καταφύγιο, 
υγιές περιβάλλον



Γενετική ποικιλότητα

• Διασφαλίζει 
την 
επιβίωση 
των ειδώντων ειδών



Το Κίνημα για Πολιτικά Δικαιώματα

Martin Luther King  Memorial Mural in Atlanta, Georgia 
by Louis Delsarte 



• Έβγαλε τέλος 
στον διαχωρισμό  
των Αφρο-
αμερικανών

• Ενέπνευσε και

άλλες μειοψηφίες άλλες μειοψηφίες 
να αγωνιστούν 

για ισότητα

• Τόνισε το 

θέμα της 
διαφορετικότητας



Η διαφορετικότητα περιλαμβάνει διαφορές σε 

• Φυλή

• Εθνικότητα

• Γλώσσα

• Θρησκεία

• Φύλο

Ηλικία

• Μορφωτικό υπόβαθρο

• Οικογενειακή, γονική, κοινωνική, 
οικονομική κατάσταση

• Σωματική και πνευματική 
ικανότητα

• Σεξουαλικό προσανατολισμό 
• Ηλικία

• Σεξουαλικό προσανατολισμό 



Αποδέχομαι την διαφορετικότητα 

• “Εμείς” ≠ 
“αυτοί”

• “Οι δικοί μας” 
≠“οι ξένοι”

Τι ωραία που ήρθε  
η γειτονική φυλή 

Τι ωραία που ήρθε 

η γειτονική φυλή 

και μας 

επισκέφθηκε!

Ναι! Πάντα είναι 

καλή λίγη 

διαφορετικότητα

Photo Credit:Racha Adit (Al Arabiya News)

≠“οι ξένοι”

• Ομοιογένεια ≠    
διαφορετικό-
τητα



Η επαφή με άλλους ανθρώπους είναι  
ανθρώπινη παρόρμηση

By Master of Busico - Account of Marco Polo, Public Domain, 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=25341888



Η επαφή με 
άλλες ομάδες 

έχει 
πλεονεκτήματα 

που δεν μπορούν 
να επιτευχθούν 

με την με την 
αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στα 
μέλη της ίδιας 

ομάδας Credit: Getty Images by Luciano Lozano



Η διαφορετικότητα είναι ηθική



Η διαφορετικότητα κτίζει γέφυρες 
εμπιστοσύνης



Η διαφορετικότητα διδάσκει 
ενσυναίσθηση



Η διαφορετικότητα φέρνει 
δημιουργικότητα



Η δημιουργικότητα αυξάνει την 
παραγωγικότητα



Η δημιουργικότητα βοηθάει τους 
μαθητές να τα πάνε καλύτερα



Η δημιουργικότητα βοηθάει τους 
μαθητές να νοιώθουν καλύτερα

Image via Flickr by Oregon Department of 
Transportation





Η διαφορετικότητα οδηγεί στην 
συμπερίληψη και σε έναν 

καλύτερο κόσμο
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