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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν εξαπλωθεί σε
όλη την Ευρώπη και αποτελούν απειλή όχι μόνο για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για τις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του σεβασμού στον νόμο, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας. Οι ανησυχητικές εξελίξεις είναι αντίθετες στο όραμα μίας ευρωπαϊκής κοινωνίας που διέπεται από πλουραλισμό, πολιτική κατά των διακρίσεων, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ισότητα των φύλων.
Η ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ και του επιτρόπου Navracsics υιοθέτησε στο
Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015 – με κοινή πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Λετονικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – τη διακήρυξη για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης (Διακήρυξη του Παρισιού). Η διακήρυξη ορίζει τους κοινούς στόχους των
κρατών-μελών και ωθεί την ΕΕ να διασφαλίσει τη διακίνηση ιδεών και καλών πρακτικών με στόχο τη(ν):
⚙ Διαβεβαίωση ότι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι θα αποκτούν κοινωνικές, πολιτικές και
διαπολιτισμικές ικανότητες, μέσω της προώθησης των δημοκρατικών αξιών και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής συμπερίληψης και της πολιτικής των μη διακρίσεων
καθώς και της ενεργής συμμετοχής στα κοινά·
⚙ Βελτίωση της κριτικής σκέψης και της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, ειδικότερα στη χρήση
του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αναπτυχθεί αντίσταση σε όλες
τις μορφές διακρίσεων και κατήχησης·
⚙ Ενίσχυση της εκπαίδευσης των μη προνομιούχων παιδιών και των νέων εξασφαλίζοντας
παράλληλα ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους·
⚙ Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω όλων των μορφών μάθησης σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολιτικές και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Η Διακήρυξη του Παρισιού εστιάζει στην ανάγκη των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ικανοτήτων για την αντιμετώπιση της περίπλοκης πραγματικότητας της σχολικής τάξης και την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις διαφορετικές ομάδες.
Δυστυχώς, τα υπάρχοντα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν αναγνωρίζονται ως αρκετά συναφή με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Στην Ευρώπη, τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης,
καθώς προωθούν κοινές ευρωπαϊκές αξίες, ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, την αμοιβαία κατανόηση
και ανεκτικότητα και συγχρόνως αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των μαθητών/-ριών σχετικά με αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα θέματα, γεγονός που αποτελεί βασικό προστατευτικό παράγοντα κατά της
ριζοσπαστικοποίησης.
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Για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, το έργο PRACTICE – Preventing Radicalism through Critical
Thinking Competences (Erasmus + KA2- ΒΔ2: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής
εκπαίδευσης) φιλοδοξεί αφενός να εισαγάγει καινοτόμες πρακτικές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης και αφετέρου να καλύψει τις ανάγκες για διδακτικές μεθόδους που θα εφαρμόζονται σε
διαφορετικούς/-ές μαθητές/-ριες και θα αποβλέπουν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.
Το έργο PRACTICE έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των τρεχόντων αναγκών για την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον και την υποστήριξη των ευκαιριών για συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον τομέα μέσω της ανάπτυξης, του ελέγχου
και της διανομής μίας καινοτόμου προσέγγισης που θα βασίζεται σε συνεργατικές διαδικασίες και θα
υλοποιηθεί από επτά (7) εταιρικούς οργανισμούς σε έξι (6) χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Ελλάδα,
Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) και τριάντα πέντε (35) σχολεία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Σε βάθος τριετίας (Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2021), στο πλαίσιο του έργου πρόκειται
να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ευρωπαϊκού επιπέδου για
εκπαιδευτικούς, το οποίο θα εστιάζει στις κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες και την
κριτική σκέψη των μαθητών/-ριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
⚙ Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και συνεργατικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στη σχολική
εκπαίδευση·
⚙ Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο
να τους/τις εφοδιάσουμε με καλύτερα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας
στην τάξη και την κατανόηση και πρόληψη των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης στο
εκπαιδευτικό πλαίσιο·
⚙ Ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής σκέψης, της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών
αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της πολιτικής κατά των διακρίσεων μέσω της
εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
⚙ Ενίσχυση της συμπερίληψης των μαθητών/-ριών όλων των εθνοτικών, θρησκευτικών και
κοινωνικών υποβάθρων μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλούς χώρου που θα ευνοεί την
ανάπτυξη ενεργών και υπεύθυνων πολιτών καθώς και ανοιχτόμυαλων μελών της κοινωνίας.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί βασικό πνευματικό προϊόν του έργου
PRACTICE και είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας των επτά (7) συνεργαζόμενων φορέων του έργου από
τις προαναφερθείσες χώρες με συντονιστή το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης Danilo Dolci.
Στη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, πραγματοποιήθηκε δευτερογενής και πρωτογενής έρευνα
για τη χαρτογράφηση της κατάστασης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, τις μεθόδους διδασκαλίας
της κριτικής σκέψης, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τα υπάρχοντα κενά στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και τη σύνδεση ανάμεσα στην κριτική σκέψη και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με
συνεντεύξεις και ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) στην οποία συμμετείχαν 105 εκπαιδευτικοί, διευθυντές/-ριες σχολείων, επαγγελματίες και λοιποί φορείς. H εν λόγω δράση διαδραματίζει
σπουδαίο ρόλο στον εντοπισμό και την ανάλυση των αναγκών του εκπαιδευτικού τομέα σχετικά με τις
δεξιότητες και ικανότητες που οφείλουν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-ριες για την
πρόληψη των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Επιπρόσθετα, προέκυψαν συγκεκριμένα ζητήματα
και θεματικές ενότητες που κρίνεται απαραίτητο να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική
τάξη, καθώς θα τους/τις εφοδιάσουν με τις απαιτούμενες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών/-ριών στη συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων που – χωρίς την
υιοθέτηση μίας κριτικής προσέγγισης – μπορούν να οδηγήσουν σε πόλωση και εξτρεμιστικές απόψεις.
Η Συγκριτική Ερευνητική Έκθεση, η οποία ήταν το πρώτο παραδοτέο του έργου, βοήθησε τους εταίρους να εντοπίσουν συγκεκριμένες προτάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη του
Προγράμματος Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών/-ριών. Η εκπόνηση του παρόντος
Προγράμματος στηρίχθηκε σε αυτές τις προτάσεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
⚙ Ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών/-ριών·
⚙ Προώθηση της κριτικής σκέψης και αποτελεσματικών στρατηγικών για τη συμμετοχή των
μαθητών/-ριών σε συζητήσεις σχετικά με τοπικά, εθνικά και διεθνή ζητήματα·
⚙ Αποτελεσματική αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις
αντιλήψεις και απόψεις των μαθητών/-ριών που έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης·
⚙ Κατάρριψη μύθων και καλλιέργεια κατανόησης και εκτίμησης της διαφορετικότητας·
⚙ Μετάδοση βασικών γνώσεων για τη ριζοσπαστικοποίηση και παροχή εργαλείων για την
αναγνώριση των πρώτων ενδείξεων·
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⚙ Καλλιέργεια της ελευθερίας του λόγου μέσω της συμμετοχής σε συνδυασμό με τη
δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους/τις ευάλωτους/-ες μαθητές/-ριες και
την προώθηση της κριτικής ανάλυσης των ενδείξεων·
⚙ Προώθηση των αξιών της δημοκρατίας, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, της
κοινωνίας πλουραλισμού, της ανοιχτής επικοινωνίας και της ευρύτητας του πνεύματος·
⚙ Ανάπτυξη αποκαταστατικών προσεγγίσεων για την επίλυση προσωπικών συγκρούσεων και
την αποκατάσταση βλαβών που μπορεί να έχουν προκληθεί.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς και προσωπικό εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποσκοπεί αφενός στην ενδυνάμωση της
κριτικής σκέψης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/-ριών και αφετέρου στην ανοιχτή συζήτηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται
στον χώρο της εκπαίδευσης να αξιοποιούν νέες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και διεθνείς προοπτικές
για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη σχετικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και αποτελεσματικών πρακτικών και γνώσεων που σχετίζονται με
αυτό το θέμα.
Πρόκειται για έναν Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Πόρο (Open Educational Resource - OER) που εγγυάται ευελιξία
και προσαρμοστικότητα στους μελλοντικούς χρήστες. Περιλαμβάνει θεωρητικό περιεχόμενο, στρατηγικές, καινοτόμες προσεγγίσεις, πρακτικές ασκήσεις και δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης.

Τι σημαίνει ο όρος «Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος» (Open Educational Resource);
Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι ονομάζονται όλα τα είδη εκπαιδευτικού υλικού που είναι
δημόσια ή ελεύθερης πρόσβασης. Η ίδια η φύση των υλικών συνεπάγεται ότι κάθε άτομο
μπορεί νόμιμα και ελεύθερα να τα αντιγράψει, να τα χρησιμοποιήσει, να τα προσαρμόσει
και να τα ξαναμοιραστεί με άλλους. Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι περιλαμβάνουν από
εγχειρίδια μέχρι σημειώσεις διαλέξεων, ασκήσεις, τεστ, έργα, ηχητικά ντοκουμέντα, βίντεο
και κινούμενα σχέδια.
(Πηγή:

UNESCO,

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-

knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).
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Η ανάπτυξη του παρόντος προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με δύο κύριες κατευθυντήριες
γραμμές:
1) την ανάγκη του εκπαιδευτικού προσωπικού να κατανοήσει τους παράγοντες στους
οποίους οφείλεται το φαινόμενο των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης· τους παράγοντες
προστασίας και ευαλωτότητας· τις ικανότητες, τις αξίες και τις δεξιότητες που πρέπει να
αναπτυχθούν στους/στις μαθητές/-ριες για να είναι ανθεκτικοί/-ές απέναντι σε αυτές τις
διαδικασίες· τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που μπορούν να επιτρέψουν στους/στις
εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/-ριές τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
κριτικής σκέψης.
2) την ανάγκη των εκπαιδευτικών να είναι καλύτερα καταρτισμένοι/-ες για συζήτηση
αμφιλεγόμενων και επίκαιρων ζητημάτων με τους/τις μαθητές/-ριές τους υποστηρίζοντάς
τους/τες να εκφραστούν ελευθέρα και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, θέτοντας υπό
αμφισβήτηση εσφαλμένες αντιλήψεις, απόψεις και μύθους με στόχο την αποφυγή
πολωμένων και εξτρεμιστικών θέσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε διαδικασίες
ριζοσπαστικοποίησης.
Για να καλυφθούν αυτές οι δύο ανάγκες, το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε δύο βασικά μέρη εκτός
από την εισαγωγή με το θεωρητικό πλαίσιο που προηγείται του υλικού.
Το Μέρος 1 περιλαμβάνει μία εισαγωγή στη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και θεωρητικά στοιχεία, στρατηγικές και μεθόδους που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη των έξι (6) κύριων θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με τις Δεξιότητες Κριτικής Σκέψης.
Στην ουσία, για να σκέφτεται ένας άνθρωπος με κριτικό πνεύμα δεν αρκεί μόνο να προσεγγίζει τα γεγονότα και τα κείμενα με τη λογική ή να βελτιώνει την ικανότητά του να αναλύει τις λογικές συνδέσεις
ανάμεσα στις λέξεις και τα γεγονότα. Χρειάζεται επίσης να είναι ανοιχτόμυαλος και προετοιμασμένος
να αντιμετωπίσει της ποικιλομορφία του κόσμου με σεβασμό και με συμπεριληπτικό τρόπο. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να προσεγγίζει συνειδητά τις πηγές και τα μέσα πληροφόρησης που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Εξίσου σημαντικό, είναι να μάθει πώς να επικοινωνεί αποτελεσματικά,
πώς να διαχειρίζεται συγκρουσιακές καταστάσεις και να τις αποκαθιστά ειρηνικά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Μέρος 1 εστιάζει στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
– Κριτική Σκέψη
– Ψηφιακή Συνείδηση
– Ενεργητική Ακρόαση και Ανοιχτή Επικοινωνία
– Ανοιχτό Πνεύμα και Δημιουργική Σκέψη
– Διαπολιτισμική Συνείδηση
– Διαχείριση Συγκρούσεων
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Κάθε ενότητα του Μέρους 1 χωρίζεται στα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:
– ΤΙ; ― Εισαγωγή στο γενικό θέμα
– ΠΩΣ; ― Τρόποι παρουσίασης της θεματικής ενότητας για εκπαιδευτικούς με προτεινόμενες
διδακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και στρατηγικές
– Υποστηρικτικό Υλικό ― Ασκήσεις, Ιδέες, Άρθρα, και άλλες προτάσεις υλικού ανάγνωσης
για εμβάθυνση στο θέμα
– Προκλήσεις και Συμβουλές για τη διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας σε διαφορετικά
πλαίσια σχολικών τάξεων
– Συμβουλές για εφαρμογή των προτεινόμενων μεθόδων σε διαφορετικά διδακτικά
αντικείμενα.
– Βιβλιογραφία
Το Μέρος 2 περιλαμβάνει έναν κατάλογο με περισσότερες από πενήντα (50) δραστηριότητες μη τυπικής
εκπαίδευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη από εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση
αμφιλεγόμενων ζητημάτων για τα οποία οι μαθητές/-ριες μπορεί να έχουν παραπληροφορηθεί και να
έχουν αναπτύξει πολωμένες θέσεις. Αυτό το μέρος στοχεύει από τη μία πλευρά, να εφοδιάσει τους/τις
εκπαιδευτικούς με πρακτικά μέσα ώστε να ενθαρρύνουν και να διαχειρίζονται την ανταλλαγή απόψεων
και να αναλύουν κριτικά ιδέες και προοπτικές σχετικά με ευαίσθητα ζητήματα και από την άλλη, να καθιστούν την τάξη ένα ασφαλές μέρος όπου η συζήτηση θα διεξάγεται με ανοιχτό και δημοκρατικό τρόπο.
Κατά τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων, οι εκπαιδευτικοί θέτουν ως στόχο να ελαττώσουν τις
προσωπικές τους προκαταλήψεις στο πλαίσιο της οικοδόμησης μίας περισσότερο ανεκτικής κοινωνίας
μέσω της αμφισβήτησης των εσφαλμένων αντιλήψεων των μαθητών/-ριών και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης.
Η μη τυπική εκπαίδευση αποτελεί ένα καινοτόμο και ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των μαθητών/-ριών, διότι είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον και διδακτικό αντικείμενο στο σχολείο και εγγυάται τη
συμμετοχή των μαθητών/-ριών σε ένα ελκυστικό και συνεργατικό μάθημα.
Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται στο Μέρος 2 του προγράμματος πρόληψης έχουν επιλεχθεί με
βάση τις ανάγκες που εκφράστηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς στη φάση της έρευνας. Το δεύτερο
μέρος δομείται ως εξής: α) Εισαγωγή στο θέμα στην οποία προτείνονται αρκετοί πρακτικοί τρόποι προώθησης ανοιχτών συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών που μπορούν να προσαρμοστούν σε όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στην τάξη ή που μπορεί να θεωρηθούν «καυτά θέματα» που
χρήζουν αντιμετώπισης με έναν ελεγχόμενο τρόπο, δηλαδή με συντονισμό από τον/την εκπαιδευτικό και
διάλογο με τους/τις μαθητές/-ριες· β) Έξι (6) θεματικές ενότητες που εμβαθύνουν στην ανάλυση συγκεκριμένων επίκαιρων θεμάτων:
– Αμφιλεγόμενα ζητήματα
– Μετανάστευση
– Φύλο
– Πολιτισμικό Πλαίσιο και Ταυτότητα
– Διαδικτυακή Ζωή, Ρητορική Μίσους και Διαδικτυακός Εκφοβισμός
– Διακρίσεις και Δικαιώματα
– Παγκόσμιες Συγκρούσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα
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Κάθε ενότητα που περιλαμβάνεται στο Μέρος 2 χωρίζεται σε επιμέρους υποενότητες:
– Εισαγωγή
– Μαθησιακοί Στόχοι
– Θεωρητικό Πλαίσιο
– Βήμα-βήμα περιγραφή των δραστηριοτήτων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
– Υποστηρικτικό Υλικό και Βιβλιογραφία
Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί σε δύο εκδόσεις:
1) Διαδικτυακή Έκδοση
2) PDF εκτυπώσιμη έκδοση με δυνατότητα λήψης
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
«Η Ριζοσπαστικοποίηση αναφέρεται σε μία βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαδικασία όπου τα
άτομα σχετίζονται με εξτρεμιστικές ιδέες ή νομιμοποιούν τις πράξεις τους με βάση εξτρεμιστικές ιδεολογίες». (Danish Government, 2016 - βλέπε Ενότητα 1, Μέρος 1: Εισαγωγή στη Ριζοσπαστικοποίηση).
Ενώ δεν υπάρχει οριστικός και γενικά αποδεκτός ορισμός της ριζοσπαστικοποίησης, ο όρος γενικότερα αναφέρεται σε μία διαδικασία – είτε βραχυπρόθεσμη είτε μακροπρόθεσμη – που εκφράζει τη
σταδιακή προσκόλληση σε μία εξτρεμιστική ιδεολογία σε σημείο που νομιμοποιεί ή ακόμα και οδηγεί
στη διάπραξη βίαιων πράξεων. Η αναφερθείσα διαδικασία τροφοδοτείται και διευκολύνεται από μία
σειρά κοινωνικών και προσωπικών περιστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη ευαλωτότητα του ατόμου και στην έλξη εξτρεμιστικών ιδεολογιών και ομάδων (CPRLV, 2016).

© Centre for the Prevention of Radicalisation Leading to Violence (CPRLV), με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτές οι περιστάσεις διακρίνονται σε κοινωνικές ή/και συγκυριακές περιστάσεις και σε προσωπικές/
ατομικές περιστάσεις. Οι κοινωνικές περιστάσεις περιλαμβάνουν την πολιτική και κοινωνική αστάθεια,
την αυξημένη πολιτική αντιπαράθεση και τις κοινωνικές συγκρούσεις. Οι προσωπικές περιστάσεις
μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχολογική ή κοινωνικοοικονομική ευαλωτότητα, αβεβαιότητα σχετικά με
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τους οικογενειακούς δεσμούς και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι εν λόγω περιστάσεις μπορούν από τη μία να
ενθαρρύνουν τα άτομα – και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους – να αμφισβητήσουν το κατεστημένο
και το περιβάλλον τους αλλά και να ξεκινήσουν μία αναζήτηση νοήματος· από την άλλη, οι περιστάσεις μπορεί να δράσουν ως παράγοντες υποκίνησης των ατόμων σε εξτρεμιστικές ομάδες, ώστε αυτές
να στρατολογούν ευάλωτα άτομα και να τους προσφέρουν ελκυστικές απαντήσεις και το αίσθημα της
κοινότητας. Με βάση όλα τα παραπάνω, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα: «Ποιον ρόλο καλείται να
διαδραματίσει η κριτική σκέψη του ανθρώπου σε αυτή την κατάσταση;» Εκτός από τους κοινωνικούς και
ατομικούς παράγοντες, μπορούμε να εντοπίσουμε και προστατευτικούς παράγοντες. Αυτοί με τη σειρά
τους περιλαμβάνουν ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η ενσυναίσθηση, γνωστικές δεξιότητες και η
αίσθηση του ανήκειν, και κοινωνικούς παράγοντες, όπως οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί, η κοινότητα,
τα κοινωνικά δίκτυα και τα συμπεριληπτικά περιβάλλοντα. Η κριτική σκέψη είναι ο πιο σημαντικός
γνωστικός πόρος για την προστασία του ατόμου από την ένταξη σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες και ομάδες.
«Η κριτική σκέψη μπορεί να ορισθεί ως η ικανότητα να σκεφτόμαστε ορθολογικά, διερευνώντας
ζητήματα και ιδέες και κατανοώντας τη λογική σύνδεση μεταξύ τους, πριν αποδεχθούμε ή
σχηματίσουμε μία άποψη ή ένα συμπέρασμα. Μπορεί επίσης να οριστεί ως η ικανότητα να εμπλακούμε στον αναστοχασμό και την ανεξάρτητη σκέψη». (Wiley, 2011 - βλέπε Ενότητα 2, Μέρος 1: Κριτική
Σκέψη)
Η έννοια της Κριτικής Σκέψης εστιάζει στη διδασκαλία του πώς να σκέφτονται και όχι του τι να σκέφτονται οι μαθητές/-ριες. Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα αξιολόγησης και διερώτησης σχετικά με τις
πληροφορίες, τις γνώμες και τις ιδέες και ο καθορισμός της εγκυρότητας των επιχειρημάτων και των
ιδεολογιών. Μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας από τις ψευδείς ειδήσεις (fake news) και
τη μεροληπτική προπαγάνδα, καθώς και να βοηθήσει τα άτομα να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους
και τις δικές τους ανεξάρτητες απόψεις. Η κριτική σκέψη είναι το θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνιών, διότι μόνο οι κριτικά σκεπτόμενοι και πληροφορημένοι πολίτες μπορούν να ασκήσουν πλήρως
το δικαίωμα ψήφου και να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της κοινωνίας στην οποία ζουν.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΩΣ ΜΊΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
Η εφηβεία είναι μία περίοδος κοινωνικής και συναισθηματικής ευαλωτότητας για τους/τις περισσότερους/-ες νέους/-ες, ενώ χαρακτηρίζεται από μία αναζήτηση απαντήσεων και προσωπικής ταυτότητας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους/τις μαθητές/-ριες που δεν συμβαδίζουν με την κυρίαρχη τάση
της εκάστοτε εποχής, είτε λόγω της κοινωνικοοικονομικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, είτε λόγω
του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή απλώς επειδή δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν. Το
σχολείο, από την πλευρά του, μπορεί να αποτελέσει ένα περιβάλλον που ενισχύει τις κοινωνικές ανησυχίες αλλά και την περιθωριοποίηση.
Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Charles Horton Cooley, η αίσθηση του εαυτού ενός ατόμου (η ταυτότητα
του ή η αντίληψη αυτού) προσαρμόζεται από την αντίληψη που έχει αυτό το άτομο για το πώς τον/
την βλέπουν οι άλλοι/-ες (Rahim, 2010). Η έννοια αυτή, η οποία ονομάζεται Looking-Glass Self, εξηγεί
τα αισθήματα απόρριψης, απουσίας της αίσθησης του ανήκειν, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την περιθωριοποίηση των νέων ατόμων που δεν ταιριάζουν κοινωνικά στο σχολείο. Αυτά τα συναισθήματα
μπορεί να οδηγήσουν τους/τις νέους/-ες να στραφούν προς ιδεολογίες και ομάδες που μπορούν να
στοχεύσουν συγκεκριμένα σε αυτά τα στοιχεία ευαλωτότητας και να τους παρέχουν σχετικές απαντήσεις στην αναζήτηση νοήματος και την ικανοποίηση της αίσθησης του ανήκειν μέσω της κοινότητας,
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της ομάδας και της αίσθησης της «οικογένειας» αντιστρέφοντας με αυτό τον τρόπο, την επίδραση του
φαινομένου Looking Glass-Self. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό τα σχολεία να λειτουργούν ως θετικά
περιβάλλοντα, ικανά να παρέχουν την αίσθηση της κοινότητας και μία μορφή νοήματος. Το σχολείο ή/
και η τάξη πρέπει να αποτελούν ψυχικά ανθεκτικές κοινότητες που θα ενθαρρύνουν τα άτομα να αποκτήσουν ανθεκτικότητα.
Ως ανθεκτική κοινότητα ορίζεται μία ομάδα της οποίας τα χαρακτηριστικά βοηθούν στην πρόληψη
της εμπλοκής των ατόμων σε εξτρεμιστικές ομάδες που οδηγούν στη βία. Η έννοια της ανθεκτικής
κοινότητας εστιάζει στην ιδέα ότι οι δυνατές σχέσεις και τα συναισθήματα του ανήκειν μειώνουν την
ευαλωτότητα των ατόμων στη βίαιη, εξτρεμιστική προπαγάνδα (Stephens et al., 2019). Οι εκπαιδευτικοί
έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν ότι στην τάξη τους – και στο σχολείο γενικότερα – δημιουργείται
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ανθεκτικών κοινοτήτων και όχι εστιών περιθωριοποίησης και
ευαλωτότητας. Για να γίνει αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η τάξη αποτελεί έναν
ασφαλή χώρο στον οποίο όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες αισθάνονται αποδεκτοί/-ές και η φωνή τους έχει
δύναμη. Επιπλέον, πρέπει να ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-ριες να εξασκούν την συναισθηματική
τους νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση αντιμετωπίζοντας υπάρχουσες συγκρούσεις, βελτιώνοντας την
ποιότητα των σχέσεων τους και λαμβάνοντας μέρος σε ανοιχτό διάλογο. Κανένα θέμα δεν πρέπει να
είναι ταμπού και όλοι/-ες πρέπει να παρακινούνται ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε συζήτηση
στην τάξη.
Από αυτή την άποψη, η κριτική σκέψη είναι μία θεμελιώδης δεξιότητα που χρειάζονται οι μαθητές/-ριες
για να μάθουν να διαμορφώνουν τις προσωπικές τους απόψεις, να αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους
και να αμφισβητούν τα στερεότυπα. Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης στη διάρκεια του διαλόγου
δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-ριες που συνήθως εξοστρακίζονται για αυτό που είναι, να
μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους και να επιχειρηματολογούν και κατά συνέπεια, να μην αποκλείονται για αυτό που είναι. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να αντιστρέψει την επίδραση του “Looking-Glass
Self”, γιατί οι μαθητές/-ριες θα νιώθουν ότι η φωνή τους ακούγεται και ότι δεν είναι τα θύματα ταμπελοποίησης και στερεότυπων, αλλά πλήρη μέλη μιας κοινωνίας διαλόγου.

Ο ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΈΝΑΣ ΚΡΙΤΙΚΌΣ ΣΤΟΧΑΣΤΉΣ
Οι ανθεκτικές κοινότητες επιδιώκουν την ανάπτυξη ανθεκτικών ατόμων. Τα ανθεκτικά άτομα έχουν
αποκτήσει τους ατομικούς ψυχολογικούς, γνωστικούς και σχεσιακούς προστατευτικούς παράγοντες που
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αν και η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με το ανθεκτικό άτομο είναι
ευρεία, μπορούμε να συνοψίσουμε τις κύριες απόψεις, οι οποίες εστιάζουν σε τρία ατομικά χαρακτηριστικά του ανθεκτικού ατόμου:
Γνωρίσματα του χαρακτήρα
Περιλαμβάνουν κυρίως την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Στην
πραγματικότητα, η ενσυναίσθηση είναι θεμελιώδης για την αντιστροφή της διαδικασίας της
στέρησης των ανθρωπίνων ιδιοτήτων μίας ομάδας ανθρώπων (ή πολλών ομάδων), η οποία
αποτελεί συνήθως μέρος εξτρεμιστικής προπαγάνδας και ριζοσπαστικής πορείας·
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Αξίες
Μεγάλος αριθμός συγγραφέων επισημαίνει τις αξίες της δημοκρατίας, του πλουραλισμού, της
ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιώδεις για την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης και τη βελτίωση της ατομικής ανθεκτικότητας απέναντι σε εξτρεμιστικά
μηνύματα. Πράγματι, αν μεταδώσουμε στους νέους ανθρώπους ένα ισχυρό πλέγμα αξιών
και αν τους ενθαρρύνουμε να ενεργούν σύμφωνα με αυτές στα κοινωνικά δρώμενα και την
καθημερινή τους ζωή, αφήνουμε λιγότερο χώρο σε εναλλακτικές δέσμες αξιών που προέρχονται
από την εξτρεμιστική προπαγάνδα·
Γνωστικές ικανότητες
Η βασική γνωστική ικανότητα που φαίνεται ότι δρα προληπτικά είναι η κριτική σκέψη. Τα
ανθεκτικά άτομα είναι κριτικοί στοχαστές, γιατί είναι ικανά να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε
θέμα αντιπαράθεσης προκύψει, μπορούν να αντιληφθούν τα ψευδή ή πολωμένα μηνύματα
και να καταπολεμήσουν τη μανιχαϊστική προπαγάνδα μέσω της λογικής ανάλυσης των
επιχειρημάτων και των πηγών πληροφόρησης.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα άλλο μοντέλο που αποτυπώνει τους κινδύνους και τους παράγοντες προστασίας από τη ριζοσπαστικοποίηση είναι αυτό που πρότεινε ο Magnus Ranstorp (RAN PAPER The Root Causes of Violent
Extremism, 2016), ένας Σουηδός εμπειρογνώμονας, μέλος του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalization Awareness Network – RAN).
Σύμφωνα με τον Ranstorp, γύρω από τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης υπάρχει ένα καλειδοσκόπιο παραγόντων που αλληλεπιδρούν και διασυνδέονται με περίπλοκο τρόπο.

Εικόνα από την Έκθεση Πολιτικής του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση:
Μετατρέποντας τα σχολεία σε εργαστήρια δημοκρατίας, 2019

Όπως δείχνει η εικόνα, στο κέντρο της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης είναι το άτομο. Εκτός από
τους προσωπικούς παράγοντες, όπως η θυματοποίηση, ο θυμός, το προσωπικό τραύμα και το συναίσθημα της ταπείνωσης, ο Ranstorp ορίζει και άλλους έξι παράγοντες που περιλαμβάνονται στο πρώτο
επίπεδο του γραφήματος, γύρω από το άτομο. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζει εξωτερικούς παράγοντες
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και γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο προς τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση.
Περιλαμβάνουν κοινωνικούς παράγοντες (αποκλεισμός, κοινωνική κινητικότητα, έγκλημα), πολιτικούς παράγοντες (εξωτερική πολιτική, ισλαμοφοβία, πόλεμος), ιδεολογικούς/θρησκευτικούς παράγοντες (ιστορικές αποστολές, ummah), πολιτισμικούς παράγοντες/παράγοντες ταυτότητας (έλλειψη
της αίσθησης του ανήκειν, κρίση ταυτότητας, περιθωριοποίηση), παράγοντες στρατολόγησης (μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, στοχοποίηση ευάλωτων ατόμων), δυναμική της ομάδας (φιλία και αίσθηση
οικογένειας, ομαδική σκέψη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
Για καθέναν από αυτούς τους παράγοντες, υπάρχει και ένας προστατευτικός παράγοντας που δρα σαν
ασπίδα προστασίας ανάμεσα στο άτομο και την παρέκκλιση. Κάθε προστατικός παράγοντας περιορίζει
τον κίνδυνο και προωθεί την προσωπική ανθεκτικότητα. Οι προστατευτικοί παράγοντες βρίσκονται
στο τρίτο εξωτερικό επίπεδο σε σχέση με τον εκάστοτε παράγοντα κινδύνου.
⚙ Για να αποφευχθεί η πολιτική απομόνωση, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στην
δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη.
⚙ Για να προστατευτούμε από μία ιδεολογία. είναι απαραίτητο να έχουμε θρησκευτικές
γνώσεις και γενικότερα να προωθούμε την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και τη
δεκτικότητα στην ποικιλομορφία.
⚙ Για να προστατευτούμε από κρίσεις ταυτότητας, χρειάζεται να διεγείρουμε την προσωπική
συμμετοχή και ιδίως, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.
⚙ Ένας ισχυρός προστατευτικός παράγοντας ενάντια στον εξτρεμισμό είναι η ύπαρξη μίας
υποστηρικτικής οικογένειας.
⚙ Για να βοηθήσουμε τα άτομα να αντισταθούν σε αρνητικές επιρροές από φιλίες και στενές
σχέσεις, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την αυτονομία, την αυτοεκτίμηση, την κοινωνική
και συναισθηματική ευημερία του ατόμου και τις δεξιότητές του.
⚙ Για να προστατευτούμε από αισθήματα αποκλεισμού, είναι απαραίτητη η ενίσχυση των
κοινωνικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία αναλαμβάνουν τον ρόλο της ενίσχυσης της ιδιότητας του πολίτη και της
εκπαίδευσης δίνοντας τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-ριες να συμμετέχουν ενεργά και να εκφράζονται με δημοκρατικό τρόπο μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων ειρηνικής αντιπαράθεσης και δεξιοτήτων
επίλυσης συγκρούσεων.
Τέλος, το τρίτο επίπεδο στην εικόνα αντιπροσωπεύει τους προωθητικούς παράγοντες σε επίπεδο
κοινωνίας που συμβάλλουν στη δημιουργία μίας ψυχικά ανθεκτικής κοινωνίας:
1) Εγρήγορση

4) Διάλογος

2) Ασφάλεια

5) Συμπερίληψη

3) Εκπαίδευση

6) Φροντίδα

(Source: RAN ISSUE PAPER Protective and promotive factors building resilience against violent radicalisation, 2018)
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
«Ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και
συμπεριφορές και να ενσωματώσει θεμελιώδεις αξίες αλλά και να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους - σε στενή
συνεργασία με τους γονείς και τις οικογένειες τους - να γίνουν ενεργά, υπεύθυνα, ανοιχτόμυαλα μέλη της κοινωνίας. Τα παιδιά και οι νέοι/-ες αντιπροσωπεύουν το μέλλον μας και πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν αυτό το μέλλον. Πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της περιθωριοποίησης, της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της ριζοσπαστικοποίησης και για τη διατήρηση
ενός πλαισίου ίσων ευκαιριών για όλους/-ες. Οφείλουμε να προωθήσουμε την αίσθηση της πρωτοβουλίας των
μαθητών/-ριών και των νέων ατόμων και τη θετική τους συμβολή μέσω της συμμετοχής, επαναβεβαιώνοντας τις
κοινές θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζονται οι δημοκρατίες μας».
(Διακήρυξη του Παρισιού, 2015)
Η διακήρυξη του Παρισιού, που υιοθετήθηκε από τους/τις Ευρωπαίους/-ες υπουργούς εκπαίδευσης
και τους/τις επιτρόπους εκπαίδευσης, πολιτισμού, νέων και αθλητισμού, αναγνωρίζει τον πρωταρχικό
ρόλο της εκπαίδευσης και των σχολείων στην προώθηση μίας πιο ανεκτικής, πλουραλιστικής και ανοιχτής κοινωνίας, η οποία θα προστατεύει τις κοινές αξίες της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης,
την κοινωνική συμπερίληψη και τον σεβασμό προς τους άλλους, ενώ παράλληλα θα προλαμβάνει και
θα καταπολεμά όλες τις μορφές διάκρισης.
Συγκεκριμένα, η διακήρυξη αναγνωρίζει ως έναν από τους κύριους στόχους των κρατών-μελών στον
τομέα της εκπαίδευσης και ως βασικό παράγοντα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης την ενδυνάμωση της ικανότητας των μαθητών/-ριών και των νέων ανθρώπων να σκέφτονται κριτικά
και να ασκούν κριτική, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να
μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορετικές πραγματικότητες, να διακρίνουν το γεγονός από
την άποψη, να αναγνωρίσουν την προπαγάνδα και να αντισταθούν σε όλες τις μορφές κατήχησης και ρητορικής μίσους.
Κατά παρόμοιο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια, που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2015,
αποδίδει στην εκπαίδευση τον ρόλο-κλειδί για την αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν στον
εξτρεμισμό, μέσω προληπτικών μέτρων, δηλαδή καταπολεμώντας την ριζοσπαστικοποίηση μέσω της
προώθησης κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης, της αμοιβαίας κατανόησης και της ανοχής, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων και την πρόληψη της περιθωριοποίησης.
Αυτά τα προληπτικά μέτρα αντιπροσωπεύουν μορφές πρόωρης ή γενικής πρόληψης και δρουν ως
προστατευτικοί παράγοντες που μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά σαν ασπίδα κατά των παραγόντων κινδύνου που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.
Τα σχολεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης για πολλούς
λόγους. Καταρχάς, επειδή οι έφηβοι/-ες έχουν συνήθως ανησυχίες, δυσκολίες και περνούν κρίσεις
σχετικά με την ταυτότητα τους και διαπραγματεύονται θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας. Δεύτερον,
διότι οι νέοι/-ες συνήθως δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία και τον χώρο για να συζητήσουν και να
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διαμορφώσουν την προσωπική τους άποψη για θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, τις διακρίσεις και
τις διεθνείς συγκρούσεις. Και τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για
την καλλιέργεια εξτρεμιστικής προπαγάνδας. Για τον λόγο αυτό, τα σχολεία οφείλουν να καλλιεργούν
την ψυχική ανθεκτικότητα καθώς και όλες τις επικοινωνιακές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εφηβείας, και να παρέχουν σε πρώτη φάση έναν ασφαλή χώρο για να γίνει αυτό.
Τα σχολεία πρέπει να παρέχουν έναν ασφαλή χώρο για τους/τις μαθητές/-ριες, ώστε να αναπτύσσουν
και να εκφράζουν τις απόψεις τους, να εξερευνούν ιδέες αλλά και τα προσωπικά τους όρια.
Οι ρόλοι του σχολείου και της εκπαίδευσης, αντικατοπτρίζουν το πρώτο επίπεδο πρόληψης (πρωταρχική ή πρώιμη πρόληψη), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε παράγοντες κινδύνου
που μπορεί να οδηγήσουν σε διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης
σχετικά με το εν λόγω φαινόμενο. Αυτός ο στόχος αντιπροσωπεύει τον κεντρικό στόχο της εκπαίδευσης
που είναι η προετοιμασία των νέων ανθρώπων για μία υπεύθυνη ζωή σε μία δημοκρατική κοινωνία
όπου θα σέβονται τους κανόνες της και θα ενστερνίζονται τις αξίες της.

Εικόνα από την Έκθεση Πολιτικής του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση:
Μετατρέποντας τα σχολεία σε εργαστήρια δημοκρατίας, 2018

Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία έχουν ως βασική αποστολή τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου οι
ανησυχίες των μαθητών/-ριών μπορούν να αντιμετωπιστούν, οι πολωμένες απόψεις μπορούν να μετριαστούν, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν και οι εσφαλμένες αντιλήψεις μπορούν
να αμφισβητηθούν. Ιδιαίτερα, τα σχολεία μπορούν να αμφισβητήσουν το ένα και αποκλειστικό μοτίβο
ταυτότητας, το οποίο είναι ελκυστικό κατά την περίοδο της εφηβείας, διότι παρέχει εύκολες και έτοιμες
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απαντήσεις, αυστηρές, αμετάβλητες, καθώς και μη αμφισβητήσιμες αντιλήψεις.
Σε ένα άλλο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην
παρατήρηση πρώιμων σημαδιών εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίησης στους/στις μαθητές/-ριες και
να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στοχευμένες στην εκάστοτε περίπτωση.
Το παρόν Πρόγραμμα Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης αφορά στο πρώτο επίπεδο πρόληψης, ενώ τα στοιχεία του δεύτερου επιπέδου περιλαμβάνονται στο παραδοτέο 3 του έργου PRACTICE – Κατευθυντήριες Οδηγίες
για Εκπαιδευτικούς.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;
Ο ρόλος του σχολείου στη φάση της πρόωρης πρόληψης των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης
μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα στοιχεία (Έκθεση Πολιτικής του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη
Ριζοσπαστικοποίηση: Μετατρέποντας τα σχολεία σε εργαστήρια δημοκρατίας, 2018· RAN Policy Paper
– Transforming schools into labs for democracy, 2018):
1. Προώθηση του δημοκρατικού ήθους
– Ευαισθητοποίηση και προώθηση βασικών αξιών, δικαιωμάτων και ελευθεριών στις
δημοκρατικές κοινωνίες·
– Διερεύνηση των ιδεών των μαθητών/-ριών σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο·
– Παροχή ασφαλούς χώρου για την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων που μπορεί να
προκαλούν συγκρούσεις·
– Αμφισβήτηση της ιδέας της απόλυτης ηγεσίας και εξουσίας που υποστηρίζεται από τις
εξτρεμιστικές ιδεολογίες και ασκεί επίδραση στους/στις νέους/-ες κατά την περίοδο που
αναζητούν την προσωπική τους ταυτότητα ή αντιμετωπίζουν κρίση ταυτότητας·
– Αντίσταση σε αυτή την ιδέα μέσω των αξιών του πλουραλισμού, της αποδοχής και της αντίθεσης
των ενδιαφερόντων και ιδιαίτερα της σημασίας της εκπροσώπησης των μειονοτήτων.
2. Ενίσχυση της ποικιλομορφίας
– Αποδόμηση του αφηγήματος «εμείς» εναντίον «αυτών»·
– Εκτίμηση της συμβολής της διαφορετικότητας σε μία πλουραλιστική κοινωνία·
– Διαπραγμάτευση των ζητημάτων που σχετίζονται με το πολιτισμικό πλαίσιο και την ταυτότητα,
των ρόλων των φύλων και της μετανάστευσης, τα όποια εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστικές
ομάδες που προωθούν μεροληπτικά αφηγήματα, μίσος και βία·
– Ενίσχυση αμερόληπτων προσεγγίσεων, καταπολέμηση στερεοτύπων και προώθηση της
διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.
3. Ενίσχυση της Παιδείας στα Μέσα (Media Literacy)
– Ευαισθητοποίηση σε θέματα ρητορικής μίσους ή ψευδών ειδήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις
τεχνικές λειτουργίες και τους αλγόριθμους που διαμορφώνουν τη διαδικτυακή πραγματικότητα·
– Παροχή εργαλείων για συνειδητή προσέγγιση των διαδικτυακών μέσων μέσω διασταύρωσης
και διαδικτυακής επαλήθευσης των πληροφοριών·
– Αντιμετώπιση της σύγχυσης της πληροφορίας, κατανόηση του πώς επηρεάζει τη δημοκρατία
και ενδυνάμωση των μαθητών/-ριών για αντίσταση σε αυτές τις διαδικασίες.
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Για να είναι αποτελεσματική η οποιαδήποτε στρατηγική πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που
στηρίζεται σε αυτούς τους τρεις κύριους πυλώνες, είναι ανάγκη να ενδυναμώσουμε τους/τις εκπαιδευτικούς, προτού εκπαιδεύσουμε τους/τις μαθητές/-ριες, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις δικές τους
πιθανές μεροληπτικές απόψεις.
Για τον λόγο αυτό, η δομή του προγράμματος, όπως ήδη παρουσιάστηκε, ακολουθεί δύο κατευθύνσεις: παρέχει κατάρτιση στους/στις εκπαιδευτικούς, καθώς και οδηγίες για εργαστήρια (workshops) και
δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιήσουν με τους/τις μαθητές/-ριές τους.
Για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση προχωρήστε παρακάτω και περιηγηθείτε στις διάφορες θεματικές
ενότητες. Επιλέξτε εκείνες που είναι πιο ενδιαφέρουσες για εσάς, αρχίστε να μαθαίνετε και να κάνετε
εξάσκηση!
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ΜΈΡΟΣ 1: Μέθοδοι και Στρατηγικές
για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
«Η Ριζοσπαστικοποίηση αναφέρεται σε μία βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαδικασία όπου τα άτομα
σχετίζονται με εξτρεμιστικές ιδέες ή νομιμοποιούν τις πράξεις τους με βάση εξτρεμιστικές ιδεολογίες».
(Danish Government, 2016: “Preventing and countering extremism and radicalization. National Action Plan”Κυβέρνηση της Δανίας, 2016: «Πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, Εθνικό Σχέδιο Δράσης»)

Η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης αναπτύχθηκε για να γίνει κατανοητό γιατί άνδρες νεαρής ηλικίας
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε δυτικές δημοκρατικές χώρες, προβαίνουν σε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη (εγχώριοι τρομοκράτες) και γιατί οι νέοι αυτοί άνδρες πηγαίνουν στη Συρία ή στο
Ιράκ για να πολεμήσουν στο πλευρό των Τζιχαντιστών (αλλοδαποί μαχητές).
Σε ό,τι αφορά τη σαφή σύλληψη των εννοιών, δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού ανάμεσα στους/στις ερευνητές/-ριες και στους φορείς χάραξης πολιτικής. Επομένως, δεν είναι απλώς θέμα πραγματικών ή διαδικτυακών ριζοσπαστών που παρασύρουν
τα ευάλωτα άτομα σε μία διαδικασία που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό. Ωστόσο, παρατηρείται μία γενική
συμφωνία στο γεγονός ότι ένα άτομο δεν ριζοσπαστικοποιείται από τη μία στιγμή στην άλλη και δεν
παρακινείται από έναν και μόνο παράγοντα. Στην ουσία, πρόκειται για μία διαδικασία, όπου τα άτομα
σταδιακά αναπτύσσουν πιστεύω και στάσεις που αποκλίνουν ριζικά από την κυρίαρχη τάση της κοινωνίας. Μερικά άτομα ξεπερνούν το όριο ανάμεσα στις ριζοσπαστικές ιδέες και τις βίαιες πράξεις. Βέβαια,
οι ριζοσπαστικές ιδέες δεν καταλήγουν πάντα σε βίαιες συμπεριφορές. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι
εμπειρογνώμονες διαχωρίζουν τη ριζοσπαστικοποίηση σε γνωστική και συμπεριφορική.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός είναι σχετικοί όροι που εξαρτώνται από το εκάστοτε πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι η σημαντικότητά τους εξαρτάται από το τι θεωρείται
«τάση», «φυσιολογικό» και «νόμιμο» στην εκάστοτε κοινωνία, π.χ. «ο τρομοκράτης ενός ατόμου είναι ο
ελευθερωτής κάποιου άλλου».

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια, οι ερευνητές/-ριες και οι ειδικοί έχουν αναπτύξει μία ευρεία γκάμα
μοντέλων για να εξηγήσουν τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Ανάμεσα σε αυτά τα γνωστά
μοντέλα είναι και αυτά που αναπτύχθηκαν από τους Randy Borum και Fathali M. Moghaddam (Borum,
R., 2011): “Radicalization into violent extremism II”. Journal of Strategic Security no. 4 ).
Ο Randy Borum επιδιώκει να συνδυάσει τους κοινούς παράγοντες των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης σε ένα μοντέλο τεσσάρων σταδίων.
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Πηγή: Randy Borum, 2011
Το μοντέλο αυτό δείχνει πώς η εμπειρία των παραπόνων, της διάκρισης και της ευαλωτότητας μπορεί
να οδηγήσει σταδιακά στην αντίληψη ότι προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες, είτε αυτοί είναι
άτομα είτε ομάδες είτε η κοινωνία γενικότερα. Βαθμιαία, οι νέοι άνθρωποι κατευθύνουν το θυμό τους
σε κάποιον εχθρό: «Επίρριψη ευθυνών: Εσύ φταις!». Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει το μίσος και τη
δαιμονοποίηση ή/και τη στέρηση των ανθρωπίνων ιδιοτήτων των υπευθύνων, ενώ σε αυτό το στάδιο
ορισμένα άτομα ενδέχεται να διαπράξουν βιαιότητες.
Παρόμοιο είναι το μοντέλο που προτείνει ο καθηγητής Fathali M. Moghaddam, το οποίο ονομάζεται «η
κλίμακα/σκάλα της τρομοκρατίας» (“staircase to terrorism“).

Πηγή: Moghaddam, Fathali M. (2005): “The staircase to terrorism.
A psychological explanation”. In American Psychologist
Στο παραπάνω μοντέλο, η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης ενεργοποιείται από εμπειρίες που
δημιουργούν παράπονα και αδικία. Έτσι, στο ισόγειο περιλαμβάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολλοί
νέοι άνθρωποι θα συμφωνούσαν με την εμπειρία της αδικίας και ενδεχομένως θα έδειχναν ενσυναίσθηση ή ακόμα και υποστήριξη προς αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουν να δράσουν και να κάνουν
κάτι για αυτό.
Ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων προχωράει στους επόμενους ορόφους της σκάλας του μοντέλου.
Ένας ακόμη πιο μικρός αριθμός ανθρώπων φτάνει έως τον τελευταίο όροφό, δηλαδή «παραβιάζει τον
ανασταλτικό μηχανισμό» και πραγματοποιεί βίαιες πράξεις.
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Άλλα μοντέλα εισάγουν και άλλα ενδιάμεσα στάδια. Εντούτοις, παρά τις όποιες παραλλαγές, αυτός ο
τύπος διαδικαστικών μοντέλων εγείρει συνήθως τα ίδια σπουδαία ερωτήματα, όπως:
⚙ Ποιοι παράγοντες ενεργοποιούν τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης;
⚙ Γιατί δεν ριζοσπαστικοποιούνται άτομα που διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά;
⚙ Πότε και γιατί κάποια άτομα φτάνουν στο τελευταίο στάδιο του βίαιου εξτρεμισμού;
⚙ Είναι δυνατόν να διακοπεί η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και το άτομο να εμπλακεί
εκ νέου στη διαδικασία σε μεταγενέστερο χρόνο ξεκινώντας πάλι από το ίδιο στάδιο ή από
κάποιο μετέπειτα στάδιο;
⚙ Ποιοι παράγοντες και μηχανισμοί είναι καθοριστικοί για να σταματήσουν τα άτομα αυτή
τη διαδικασία;
⚙ Πότε και γιατί τα άτομα μετακινούνται από το ένα στάδιο στο άλλο;

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στις μέρες μας, η γενική στάση των ερευνητών/-ριών και των ειδικών είναι ότι δεν υπάρχει ένας μεμονωμένος παράγοντας ριζοσπαστικοποίησης, αλλά πρόκειται για ένα περίπλοκο σύμπλεγμα παραγόντων που σχετίζονται με τις συγκυρίες και αφορούν τρία διαφορετικά επίπεδα:
«Η ριζοσπαστικοποίηση είναι ένα φαινόμενο που εξαρτάται άμεσα από τις συγκυρίες. Παγκόσμιοι, κοινωνιολογικοί και πολιτικοί παράγοντες διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τους ιδεολογικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες».
The European Commission, Expert Group on Violent Radicalisation (2008):
“Radicalisation processes. Leading to Acts of Terrorism”
Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μοντέλο που να μπορεί να ενσωματώσει όλους τους παράγοντες και τους
μηχανισμούς. Η ερευνητική κοινότητα έχει εντοπίσει έναν ευρύ κατάλογο παραγόντων που οδηγούν
στη ριζοσπαστικοποίηση. Για παράδειγμα, ο Magnus Ranstorp (The Root Causes of Violent Extremism”
- RAN Issue Paper 04/01) επισήμανε τους ακόλουθους παράγοντες:
Σε άλλες ερμηνείες (Mhtconsult 2010 and 2012), οι παράγοντες που ενεργοποιούν τη διαδικασία έχουν
συγκεκριμένες εξωτερικές ενδείξεις όπως:
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Ατομικοί παράγοντες

Κοινωνικοί παράγοντες

Πολιτικοί παράγοντες

Αισθήματα αποξένωσης από

Αποκλεισμός και διακρίσεις,

«Οι δυτικές χώρες είναι

την κοινωνία, εξευτελισμός

απομονωμένες κοινότητες,

σε πόλεμο με το Ισλάμ»,

και θυματοποίηση, θεωρίες

ανεργία, χαμηλά επίπεδα

ισλαμοφοβία.

συνωμοσίας.

εκπαίδευσης, συναναστροφή με
συνομηλίκους που εμπλέκονται
σε ριζοσπαστικά δίκτυα.

Ιδεολογικοί /

Κρίση πολιτισμού και

Τραύμα και άλλοι

θρησκευτικοί παράγοντες

ταυτότητας

ενεργοποιητικοί

Βίαιη ερμηνεία θρησκευτικών

Έλλειψη αίσθησης του

μηχανισμοί

πεποιθήσεων, όπως το Ισλάμ

ανήκειν, αντίσταση στις

Διαταραχή μετατραυματικού

και απόψεις ότι οι δυτικές

κοινωνικά κυρίαρχες

στρες, θάνατος μελών της

κοινωνίες είναι ανήθικες.

συμβατικές ιδέες της

οικογένειας.

κοινωνίας και της οικογένειας.

⚙ Αλλαγές στην εικόνα: οι νέοι άνθρωποι αλλάζουν την εικόνα τους, για παράδειγμα τον
τρόπο που ντύνονται, χρησιμοποιούν πολιτικά, ιδεολογικά ή θρησκευτικά σύμβολα κτλ.
⚙ Αλλαγές στη συμπεριφορά: οι νέοι άνθρωποι αλλάζουν τη συμπεριφορά τους με τρόπο
που είναι εμφανής.
⚙ Αλλαγές στις στάσεις των ατόμων: οι νέοι άνθρωποι αλλάζουν απόψεις, συμπάθειες και
αξίες.
⚙ Αλλαγές στις σχέσεις: οι νέοι άνθρωποι αλλάζουν τον υπάρχοντα κοινωνικό τους κύκλο
και σχετίζονται με νέες κοινωνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές ομάδες.
Αν και δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, πολλοί από
τους παράγοντες κινδύνου είναι ευρέως γνωστοί και αυτή η γνώση συμπεριλαμβάνεται σε συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα και παρεμβάσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάγκη να βρεθούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της κινητοποίησης και της ενδυνάμωσης τοπικών κυβερνήσεων,
εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνίας των πολιτών. Βασική επιδίωξη είναι η ευαι-
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σθητοποίηση και η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των ατόμων που δεν είναι ριζοσπαστικοποιημένα
απέναντι στον βίαιο εξτρεμισμό.
Γενικά, οι δράσεις πρόληψης χωρίζονται σε τρία (3) είδη σύμφωνα με «το τρίγωνο της πρόληψης»
(Hemmingsen, A., 2015):

Το γενικό επίπεδο πρόληψης ονομάζεται επίσης και πρωτογενής ή γενική πρόληψη. Σε αυτό το
επίπεδο η ομάδα-στόχου είναι τα παιδιά και οι νέοι/-ες καθώς και – έμμεσα – οι επαγγελματίες που
εργάζονται με παιδιά και νέους/-ες στην τοπική κοινότητα. Μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στην ευαισθητοποίηση και τη γνώση για τη μείωση πιθανών παραγόντων κινδύνου μέσω της εστίασης σε προσωπικούς θετικούς πόρους. Έτσι, ο απώτερος στόχος της γενικής πρόληψης είναι η ενδυνάμωση των νέων
ανθρώπων ώστε να γίνουν ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες.
Υπάρχει μεγάλος βαθμός αλληλεπικάλυψης ανάμεσα στη γενική πρόληψη και τους στόχους και τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των επαγγελματιών εκπαίδευσης και εργασίας με νέους/-ες. Οι δραστηριότητες γενικής πρόληψης περιλαμβάνουν:
⚙ Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
⚙ Εκπαίδευση σε κοινωνική συνεργασία και επικοινωνία
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⚙ Ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης και δημοκρατική κατανόηση των αξιών
Το επίπεδο ειδικής πρόληψης είναι γνωστό και ως δευτερογενής ή ειδική πρόληψη. Σε αυτό το
επίπεδο, η ομάδα-στόχου ορίζεται ξεκάθαρα και οι δραστηριότητες πρόληψης πρέπει να σχεδιάζονται
για να ταιριάζουν σε αυτή την ομάδα. Η ομάδα –στόχου μπορεί να είναι:
⚙ Άτομα που ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου σημειώνονται πολλά περιστατικά
ριζοσπαστικοποίησης (για παράδειγμα το Molenbeek στο Βέλγιο).
⚙ Άτομα που δείχνουν ενδιαφέρον για ή είναι ήδη σε επαφή με ριζοσπαστικά/-ές κινήματα ή
ομάδες.
⚙ Άτομα που παρουσιάζουν ανησυχητική συμπεριφορά.
Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:
⚙ Τη συμπαραγωγή ενός προγράμματος πρόληψης με την τοπική κοινότητα και κατά
προτίμηση, από μία περιοχή που εμφανίζει περιστατικά ριζοσπαστικοποίησης, ώστε
να ενδυναμωθούν οι νέοι/-ες της περιοχής και να γίνουν εκπρόσωποί του προς τις
τοπικές αρχές και τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης. Ένα
παράδειγμα αυτού του επιπέδου είναι το έργο COCORA (2017): “The COCORA Handbook
Collection”.
Το επιδιωκόμενο επίπεδο της πρόληψης ονομάζεται και τριτογενής πρόληψη. Η ομάδα-στόχου
είναι άτομα που εμπλέκονται σε βίαιο εξτρεμισμό. Ο στόχος εδώ είναι ο περιορισμός της αύξησης της
ριζοσπαστικοποίησης (αποριζοσπαστικοποίηση) και η παροχή προγραμμάτων εξόδου για όσους/-ες
θέλουν να ξεφύγουν ή εκτιμάται ότι είναι πρόθυμοι/-ες να δεχθούν υποστήριξη προκειμένου να εγκαταλείψουν αυτές τις ομάδες. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
⚙ Υποστήριξη της αλλαγής των μοτίβων συμπεριφοράς και σύνδεση της σκέψης και της
συμπεριφοράς μέσω της χρήσης γνωστικών διαλογικών μεθόδων.

ΑΣΑΦΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ή ΑΣΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛ
Όπως είδαμε, υπάρχουν διάφορα υπόβαθρα και πολύ διαφορετικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων και των ομάδων. Δεν είναι δυνατό να καθορίσουμε μία
απλή αιτιότητα και μία μονοδιάστατη εξήγηση για τον λόγο που τα άτομα ριζοσπαστικοποιούνται.
Όπως φάνηκε πιο πάνω, οι ερευνητές/-ριες έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν συγκεκριμένα προφίλ
ανθρώπων που ριζοσπαστικοποιούνται ή να δημιουργήσουν καταλόγους ενδείξεων που μπορούν να
αναζητήσουν οι επαγγελματίες, ώστε να εντοπίζουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ή βρίσκονται σε
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης (Borum, R.,2004).
Παρομοίως, έχουν προταθεί μοντέλα αναγνωρίσιμων σταδίων που διέρχονται τα άτομα που βρίσκονται
σε διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης (Silber, M. D. & A. Bhatt, 2007). Ωστόσο, όλες αυτές οι προσπάθειες
για δημιουργία καταλόγων ή μοντέλων έχουν δεχθεί κριτική για πολλούς λόγους, από την άποψη ότι
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υπάρχει κίνδυνος υπεραπλούστευσης των ποικίλων διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης των διαφόρων
ατόμων και ομάδων σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ελλοχεύει ο κίνδυνος υπεργενίκευσης των συμπερασμάτων σύμφωνα με μία πολύ περιορισμένη βάση δεδομένων, η οποία προκύπτει από περιπτώσεις ατόμων που έχουν διαπράξει τρομοκρατικές πράξεις. Εκτός από αυτό, ελλοχεύει και ο κίνδυνος
πρόκλησης αντιπαραγωγικών διακρίσεων και στιγματισμού ατόμων λόγω των στερεοτυπικών προφίλ
που αναπτύσσονται λόγω του τρόπου ζωής, των εθνοτικών υποβάθρων και της θρησκείας, με αποτέλεσμα να θεωρούν ως ύποπτους έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων (Velthuis, T. & Staun, J., 2009).
Εν κατακλείδι, δεν είναι αξιόπιστη η παραγωγή ενός καταλόγου ενδείξεων για χρήση από τους/τις
επαγγελματίες ως μέσο ελέγχου και αξιολόγησης. Ωστόσο, ένας αριθμός ερευνητών/-ριών και φορέων
χάραξης πολιτικής τονίζουν ότι οι επαγγελματίες στο σχολείο διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού (Rambøll, 2016; Asterisk 2016; Soei, A., 2018).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τους/τις ερευνητές/-ριες και τους φορείς χάραξης διεθνούς πολιτικής, η πρόληψη του
εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων πρέπει να προσεγγισθεί μέσω της δέσμευσης
των μαθητών/-ριών και της νεολαίας απέναντι στην κοινωνία και στις κοινότητες προσφέροντάς τους
δυνατότητες συμμετοχής στη δημοκρατική κοινωνία. Το σχολείο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση μίας ενεργού και συμμετοχικής δημοκρατικής κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, τα σχολεία οφείλουν να δημιουργήσουν στα παιδιά μία αίσθηση του ανήκειν,
εμπιστοσύνη στη συμμετοχή τους στην τάξη, στην κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία, με δικαιώματα και δυνατότητες συμμετοχής, καθώς και μία ικανότητα κριτικής και προβληματισμού. Με αυτό τον
τρόπο, το σχολείο καλείται να μεριμνήσει κατάλληλα αν οι μαθητές/-ριες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην
τάξη και την κοινωνία που τους/τις περιβάλλει ή/και αν αντιμετωπίζουν διακρίσεις και στιγματισμό
ή αν εκφράζουν προκαταλήψεις προς ομάδες/άτομα και νομιμοποίηση της βίας προς συγκεκριμένα
τμήματα του πληθυσμού. Αυτά είναι σημάδια που εγείρουν ανησυχίες και για τα οποία το σχολείο
φέρει ευθύνη αλλά και υποχρέωση να τα αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο.
Συνεπώς, το ερώτημα που προκύπτει είναι: «Πώς μπορούν οι επαγγελματίες να εργαστούν με τόσο
σοβαρά και συνάμα απαιτητικά ζητήματα στο σχολικό περιβάλλον;» Μία μετα-ανάλυση 34 ερευνών
σχετικών με παρεμβάσεις στο σχολικό πλαίσιο για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, υπογράμμισε πέντε καίρια σημεία που ενδέχεται να έχουν θετικά αποτελέσματα και να οδηγήσουν στην πρόληψη
της ριζοσπαστικοποίησης (Rambøll, 2016).
Τα σημεία αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:
⚙ Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-ριών καθώς
και μεταξύ των ίδιων των μαθητών/-ριών·
⚙ Χώρο για διάλογο, προβληματισμό και κριτική σκέψη στην τάξη και στη σχολική μονάδα·
⚙ Εκπαιδευτικό περιβάλλον που συμβάλλει στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης, κατανόησης και
ανεκτικότητας των άλλων και των διαφορετικών απόψεων. Οι διαφορετικές αντιλήψεις
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είναι ορατές και οι μαθητές/-ριες αποκτούν την ικανότητα να βλέπουν τα πράγματα
από την οπτική γωνία των άλλων και μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς να
αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις.
⚙ Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων (των μαθητών/-ριών) σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τη δημοκρατία, τις συγκρούσεις και την επίλυσή τους και γνώση των
δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων ως ενεργά μέλη της κοινωνίας·
⚙ Αίσθηση του ανήκειν των μαθητών/-ριών, σεβασμός και συμπερίληψη στην τάξη και στο
σχολείο, καθώς και σε εκπαιδευτικά πλαίσια.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Η μετα-ανάλυση επιβεβαιώνει αυτά που δείχνουν και οι άλλες έρευνες, ότι δηλαδή η ανάπτυξη ικανοτήτων και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης (Bonell, Joe, Phil Copestake a.o., 2011). Η ανάπτυξη
ικανοτήτων έχει αποτέλεσμα στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, όταν στοχεύει στην ανάπτυξη
της ικανότητας των εκπαιδευτικών να υποστηρίζουν και να διευκολύνουν τον προβληματισμό και τον
διάλογο στην τάξη, με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες να βρίσκουν χώρο για να εκφράζουν τις απόψεις τους σε ένα περιβάλλον όπου η διαφωνία και ο πλουραλισμός είναι εποικοδομητικά
στοιχεία και αποτελούν βάση της κοινότητας (Rambøll, op.cit. Laird Iversen, L., 2014). Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να διευκολύνει το πλαίσιο που θεωρείται αποδοτικό για προβληματισμό σχετικά με τις
νόρμες και τις ιδέες καθώς και με τα ιδανικά και τις μορφές ζωής που σε άλλες περιπτώσεις θεωρούνται δεδομένα. Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να εργαστεί με στόχο τη διασφάλιση μίας εποικοδομητικής
«κοινότητας διαφωνίας» στην τάξη στην οποία θα μπορεί να διαχειριστεί τις διαφωνίες και την πόλωση
και συγχρόνως να διασφαλίσει έναν ασφαλή χώρο για προβληματισμό σχετικά με τις προκαταλήψεις
της καθημερινότητας, τις κατηγοριοποιήσεις και τα στερεότυπα. Ακόμη, θα πρέπει να αναπτύξει την
εμπιστοσύνη και την αίσθηση του ανήκειν στην τάξη καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα, η οποία θα
χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό.
Η προσέγγιση αυτή και ο εν λόγω τρόπος σκέψης σχετίζεται με την κατανόηση της δημοκρατίας ως μίας
ουσιαστικά πλουραλιστικής και γεμάτης αντιφάσεις οντότητας και την αντίληψη ότι η δημοκρατική
αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται από διαφωνίες, διαρκή αγώνα για τις ιδέες, συμβιβασμούς, σε αντίθεση
με έναν στόχο επίτευξης ομοφωνίας (Mouffe, Chantal, 2004). Η ενότητα που βασίζεται στην ομοιότητα και τη σταθερή ομοφωνία απόψεων θα ερχόταν σε αντίθεση με τη δημοκρατία και θα μπορούσε
κάλλιστα να αποτελέσει ένα σημάδι δημοκρατικής κρίσης. Ως εκ τούτου, η δημοκρατική συμμετοχή
των πολιτών δεν επιβάλλει τη μάθηση συγκεκριμένων κωδικών λειτουργίας ή ικανοτήτων για αυτή τη
συμμετοχή (Biesta, Gerd, 2013). Κάτι τέτοιο θα προσέκρουε στην ιδέα της δημοκρατίας και της ισότητας
των ανθρώπων και των πολιτών. Οι πολίτες είναι μέλη της κοινωνίας από την αρχή και η δημοκρατία
πρέπει να σχηματίζεται και να ανασχηματίζεται από τους νέους πολίτες καθώς και από άλλους, με τη
δέσμευση των οραμάτων των ανθρώπων για μία δημοκρατική συμμετοχή. Ο ρόλος του σχολείου σε
αυτή τη διαδικασία είναι να δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για αυτή τη δημοκρατική, κριτική, δυναμική
δέσμευση και την αίσθηση του ανήκειν στους νέους ανθρώπους.

31

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αν και το σχολείο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη του εξτρεμισμού, πολλοί/-ές ερευνητές/-ριες αντιθέτως, πιστεύουν ότι το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην ενίσχυση της
ριζοσπαστικοποίησης και αντιφατικών θέσεων στους/στις μαθητές/-ριες (Gilliam, L., 2010).
Το σχολείο στηρίζεται σε συγκεκριμένους πολιτισμικούς κώδικες, τρόπους ομιλίας, συγκεκριμένη λογοτεχνία και συχνά σε μία κυρίαρχη θρησκευτική ταυτότητα, στοιχεία που συνδέονται με τη μεσαία τάξη,
η οποία αποτελεί την πλειονότητα του πληθυσμού (Bourdieau & Passeron, 1990).
Η γνώση που εκτιμάται στο σχολείο, και βάσει της οποίας καθορίζονται τα κριτήρια της επιτυχίας,
συνδέεται με αυτή την κοινωνική τάξη.
Τα παιδιά εθνοτικών μειονοτήτων ή/και άλλων κοινωνικοοικονομικών υποβάθρων αντιμετωπίζουν
αυτή την ομοιογένεια στο σχολείο και κατ’ επέκταση αντιμετωπίζουν αποκλεισμό και πολιτισμική
περιθωριοποίηση. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η κουλτούρα των περισσοτέρων είναι η κυρίαρχη
και αισθάνονται πολύ διαφορετικά αν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της, ώστε να θεωρούνται
«φυσιολογικά» παιδιά. Η αίσθηση του να είναι κάποιος/-α διαφορετικός/-η ή να προσδιορίζεται από
διαφορετικές εθνότητες και θρησκείες, αλλά και από μία ανικανότητα να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες νόρμες και να καλύψει συγκεκριμένα κριτήρια, μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας
μίας αντίθετης ταυτότητας, πολλές φορές, μίας σχολικής αντικουλτούρας και στην αναζήτηση μίας
κοινότητας στην οποία το άτομο θα αναγνωριστεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο
απομόνωσης από το σχολείο, όπου το άτομο αισθάνεται ότι δεν μπορεί να πετύχει και να συμμετέχει σε
τίποτα, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε περαιτέρω απομόνωση κτλ.
Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει τον κίνδυνο που διατρέχουν τα σχολεία, όταν συμβάλουν στην περιθωριοποίηση ορισμένων μαθητών/-ριών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μίας
αντικουλτούρας, όπου τα νέα άτομα δομούν την ταυτότητά τους γύρω από την αίσθηση του ότι είναι
διαφορετικά από την κυρίαρχη προσδοκία του σχολείου. Αντίθετα, αν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί έχουν συνείδηση αυτών των μηχανισμών, του ρόλου τους στο πλαίσιο μίας μικροκοινωνίας και
συγχρόνως αποκτήσουν τις ικανότητες και το κίνητρο να εργαστούν για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού πλαισίου, της αίσθησης του ανήκειν και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους
ανθρώπους ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, τότε αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ενότητα παρέχει έναν οδηγό για τους/τις εκπαιδευτικούς με στόχο την ανάλυση των βασικών
ιδεών των διαδικασιών σκέψης που θα τους βοηθήσει να ενδυναμώσουν τους/τις μαθητές/-ριές τους,
ώστε να διαμορφώνουν τις δικές τους ανεξάρτητες απόψεις, να μπορούν να αναλύσουν και να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των πληροφοριών, των διαφωνιών και των επιχειρημάτων, να αμφισβητούν
υποθέσεις και συμπεράσματα και να εντοπίζουν λογικές πλάνες και προκαταλήψεις.
Ζώντας στην εποχή της υπερσύνδεσης, βομβαρδιζόμαστε από μία συνεχή ροή πληροφοριών και ειδήσεων: οι νέοι/-ες ειδικότερα, αν δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι/-ες σε θέματα που απαιτούν κριτική
σκέψη, τείνουν να απορροφούν οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς να την αμφισβητούν, με αποτέλεσμα
να πιστεύουν απευθείας οτιδήποτε ακούν ή διαβάζουν. Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη, ιδίως σε
έναν κόσμο που μαστίζεται από ψευδείς ειδήσεις, στρεβλώσεις της πραγματικότητας ή των γεγονότων
και προπαγάνδα.
Σε ό,τι αφορά αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία, η έμφυλη βία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι μαθητές/-ριες αφήνονται να ενημερωθούν από τους/τις φίλους/-ες τους
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ συχνά νιώθουν θυμό ή αισθάνονται μπερδεμένοι/-ες σχετικά
με τα θέματα που αφορούν την κοινότητά τους αλλά και την ευρωπαϊκή κοινωνία γενικότερα. Λόγω της
έλλειψης βοήθειας από το σχολείο, είναι πιθανό να μην έχουν αξιόπιστα μέσα καθοδήγησης και εποικοδομητικής αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων.
Από αυτή την άποψη, ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών καθίσταται θεμελιώδης για την
υποστήριξη των μαθητών/-ριών στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην προσέγγιση των ειδήσεων,
των δεδομένων και των πληροφοριών με έναν λογικό και συνειδητό τρόπο, στην κατανόηση της ζωής
μέσα σε πλουραλιστικά κοινωνικά περιβάλλοντα και στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας απέναντι στις
εξτρεμιστικές απόψεις, την κοινωνική πόλωση και τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης.
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση:
1. Να κατανοείτε τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφόρων ιδεών,
2. Να αξιολογείτε τη σημαντικότητα και τη σχετικότητα των επιχειρημάτων και των ιδεών,
3. Να αναγνωρίζετε επιχειρήματα,
4. Να εντοπίζετε αντιφάσεις, αδυναμίες και λάθη στην επιχειρηματολογία,
5. Να αναγνωρίζετε προκαταλήψεις, και
6. Να αξιολογείτε πηγές πληροφόρησης και δεδομένα.
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ΤΙ;
Η κριτική σκέψη μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα να σκεφτόμαστε ορθολογικά, διερευνώντας
ζητήματα και ιδέες και κατανοώντας τη λογική σύνδεση μεταξύ τους, πριν αποδεχθούμε ή
σχηματίσουμε μία άποψη ή ένα συμπέρασμα. Μπορεί επίσης να οριστεί ως η ικανότητα να εμπλακούμε στον προβληματισμό/αναστοχασμό και την ανεξάρτητη σκέψη.
Όλοι οι άνθρωποι σκεφτόμαστε και το κάνουμε συνέχεια. Από τις σκέψεις μας και τον τρόπο σκέψης
μας εξαρτάται η ποιότητα της ζωής μας, οι επιλογές που κάνουμε, καθώς και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τη ζωή.
Συνήθως, όμως, ο τρόπος σκέψης μας είναι μεροληπτικός, διαστρεβλωμένος, περιλαμβάνει προκαταλήψεις και μπορεί να βασίζεται σε μερική πληροφόρηση. Όταν δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα μίας
κατάστασης, ενός θέματος, μίας είδησης, μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα που
επηρεάζουν πολλές πτυχές των πράξεων μας.
Η κριτική σκέψη είναι μία συνήθεια σκέψης που πρέπει να καλλιεργείται από την παιδική ηλικία. Τα
σχολεία και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθούν τους/τις μαθητές/-ριες, ώστε να αναπτύσσουν την
ικανότητά τους να στοχάζονται σχετικά με διάφορες ιδέες, ώστε να γίνουν ενεργοί/-ές μαθητές/-ριες και
όχι παθητικοί δέκτες πληροφοριών.
Οι άνθρωποι που είναι κριτικοί στοχαστές αμφισβητούν ιδέες, υποθέσεις και συμπεράσματα και δεν
τα αποδέχονται άκριτα. Θα προσπαθούν πάντα να προσδιορίσουν αν οι ιδέες, τα επιχειρήματα και τα
ευρήματα αντιπροσωπεύουν την ευρύτερη εικόνα και θα είναι πάντα πρόθυμοι στο να ανακαλύψουν
ότι συμβαίνει το αντίθετο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανότητά σας να στοχάζεστε.
Το βασικό στοιχείο είναι το επιχείρημα.
Στο πλαίσιο της «λογικής» και της κριτικής σκέψης, η λέξη «επιχείρημα» δεν αναφέρεται σε μία έντονη
συζήτηση ή σε έναν «πόλεμο» μεταξύ των ατόμων.
Το επιχείρημα είναι μία γλωσσολογική αναπαράσταση «βημάτων» ή πράξεων σκέψης (που ονομάζεται
εξαγωγή συμπεράσματος) μέσω της οποίας ένα άτομο δέχεται μία δήλωση ως αληθινή (το συμπέρασμα)
με βάση την αποδοχή άλλων δηλώσεων ως αληθινών (των προκείμενων).
Τα επιχειρήματα βρίσκονται συχνά σε άρθρα και στήλες εφημερίδων, καθώς και σε εκθέσεις περιοδικών.
Αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, ο/η κριτικός/-ή στοχαστής είναι ικανός/-ή να κατανοήσει και να
αναλύσει επιχειρήματα, καθώς και να αποφασίσει αν είναι «καλά», δηλαδή λογικά, αξιόπιστα, και κατ’
επέκταση αν ένα λογικό άτομο πείθεται όταν τα ακούει. Η ικανότητα αξιολόγησης ενός επιχειρήματος
μας επιτρέπει να μην αποδεχόμαστε παθητικά τις απόψεις και τις ιδέες των άλλων αλλά να αναπτύσσουμε ανεξάρτητα και συνειδητά τις δικές μας απόψεις.
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Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τι είναι επιχείρημα, πώς δομείται και πώς το αναλύουμε και το
αξιολογούμε. Επιπλέον, θα μάθουμε πώς οι διαδικασίες σκέψης που κάνουμε δεν είναι πάντα λογικές
αλλά ασυνείδητα προκατειλημμένες. Ο λόγος της προκατάληψης χρησιμοποιείται από την πολιτική και
τη διαφήμιση για να πείσει πιο εύκολα τους ανθρώπους για συγκεκριμένες ιδέες και απόψεις, ενώ απευθύνεται στις λιγότερο λογικές νοητικές διεργασίες του ατόμου.
Για να αποκτήσουμε επίγνωση των προκαταλήψεων που υπάρχουν στον τρόπο σκέψης μας και να
μάθουμε πώς να τις αναγνωρίζουμε και να τις εντοπίζουμε στις στρατηγικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται γύρω μας, είναι απαραίτητο να μάθουμε να σκεφτόμαστε με κριτικό πνεύμα.

ΠΩΣ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ;
Το επιχείρημα είναι μία προσπάθεια πειθούς με τη χρήση αιτιολόγησης (Epstein, 1998). Ένα επιχείρημα
αποτελείται από δύο μέρη:
α. Το συμπέρασμα που είναι η πρόταση που υποστηρίζει το επιχείρημα ή μέρος του επιχειρήματος για το οποίο το ένα άτομο προσπαθεί να πείσει το άλλο. Το συμπέρασμα είναι πάντα
ένας ισχυρισμός.
β. Οι προκείμενες είναι προτάσεις που υποστηρίζουν, οδηγούν στο, παρέχουν ενδείξεις για το,
αποδεικνύουν ή πείθουν για το επιχείρημα που υποστηρίζεται.
Επομένως, ένα επιχείρημα είναι η προσπάθεια να πειστεί ένα άτομο ότι ένας ισχυρισμός είναι αληθής
μέσω μίας ακολουθίας δηλώσεων, η μία εκ των οποίων θεωρείται αληθής (συμπέρασμα) και οι υπόλοιπες
(προκείμενες) αιτιολογούν και υποστηρίζουν το συμπέρασμα.
Για παράδειγμα, δείτε ένα επιχείρημα:
Είναι Τετάρτη, η Ελευθερία πάντα φοράει μπουφάν τις Τετάρτες. Άρα, η Ελευθερία φοράει μπουφάν
σήμερα.
Η τελευταία πρόταση είναι το ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ. Η πρώτη πρόταση είναι η ΠΡΟΚΕΊΜΕΝΗ.
Άλλο ένα παράδειγμα είναι το εξής:
Είναι σημαντικό κανείς να ολοκληρώνει πανεπιστημιακές σπουδές. Οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, κατά μέσο όρο, κερδίζουν περισσότερα χρήματα και έχουν περισσότερες επιτυχίες
στη ζωή τους.
Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη πρόταση είναι το ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ και η δεύτερη είναι η ΠΡΟΚΕΊΜΕΝΗ.
Θα πρέπει να είστε σε θέση να τις διακρίνετε, γιατί οι προκείμενες σας παρέχουν λόγους για να πιστέψετε ή όχι τον ισχυρισμό, ώστε αυτός να λειτουργήσει ως συμπέρασμα. Ένας άλλος τρόπος για να εξετάσετε τον ισχυρισμό είναι να αναρωτηθείτε το εξής: «Για ποιο πράγμα προσπαθεί αυτό το άτομο να με
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πείσει;» Μου το λέει χωρίς ενδείξεις, αλλά αν είναι αλήθεια τότε είναι ένας λόγος να αποφοιτήσω από
το πανεπιστήμιο. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μία προκείμενη υπόθεση. Η προκείμενη παρουσιάζεται ως
απόδειξη για το συμπέρασμα. Η προκείμενη ενός επιχειρήματος είναι μία δήλωση που χρησιμοποιείται
ή προσφέρεται ως λόγος για την αποδοχή μίας δήλωσης ως αληθούς. Το συμπέρασμα ενός επιχειρήματος είναι μία δήλωση που απαντά στο εκάστοτε πρόβλημα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ;
Καταρχάς, είναι σημαντικό να διακρίνουμε τα επιχειρήματα από τους ισχυρισμούς. Ένα επιχείρημα
είναι μία σειρά δηλώσεων, μία εκ των οποίων είναι ισχυρισμός. Ο ισχυρισμός είναι μία πρόταση που
είναι είτε σωστή είτε λάθος.
Στη λογική, οι ισχυρισμοί είναι είτε σωστοί είτε λάθος, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τα επιχειρήματα, τα
οποία είναι είτε καλά είτε κακά.
Ένα καλό επιχείρημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
(α) το συμπέρασμα απορρέει με λογική αναγκαιότητα από τις προκείμενες, και
(β) οι προκείμενες είναι αληθείς.

1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ
Δύο βασικά είδη συλλογισμών είναι ο παραγωγικός και ο επαγωγικός συλλογισμός.
Ο παραγωγικός συλλογισμός στηρίζεται σε επιχειρήματα στα οποία οι προκείμενες (εάν είναι αληθείς)
εγγυώνται την εγκυρότητα του συμπεράσματος. Το συμπέρασμα ενός επιτυχημένου παραγωγικού
συλλογισμού δεν μπορεί να είναι λανθασμένο υπό την προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις είναι αληθείς.
Αυτό σημαίνει ότι ένα επιχείρημα είναι λογικά «έγκυρο». Η μορφή ή η δομή της παραγωγικής συλλογιστικής πορείας είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να εξεταστεί.
Το πιο γνωστό παραγωγικό επιχείρημα είναι ο συλλογισμός του Αριστοτέλη:
Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί,
ο Σωκράτης είναι άνθρωπος,
Άρα: ο Σωκράτης είναι θνητός.
Ένα άλλο ένα παράδειγμα παραγωγικού επιχειρήματος είναι το ακόλουθο:
1) Όλα τα σκυλιά είναι θηλαστικά.
2) Ο Μπάντι είναι σκύλος.
Άρα: ο Μπάντι είναι θηλαστικό.
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Ο επαγωγικός συλλογισμός βασίζεται σε επιχειρήματα με προκείμενες, οι οποίες καθιστούν πιθανό
ότι το συμπέρασμα είναι αληθές, αλλά δεν το εγγυώνται απόλυτα. Τα επαγωγικά επιχειρήματα είναι
οι πιο συχνές μορφές επιχειρημάτων που συναντώνται στην καθημερινή ζωή. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τα επαγωγικά επιχειρήματα σε ένα φάσμα επιτυχημένων (ισχυρότερων) και ανεπιτυχών (πιο
ανίσχυρων) επιχειρημάτων. Όσο πιο επιτυχημένο (ισχυρότερο) είναι ένα επιχείρημα, τόσο πιθανότερο
είναι οι προκείμενες να οδηγούν σε ένα συμπέρασμα που είναι μάλλον αληθές, με ένα μεγάλο βαθμό
πιθανότητας. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα επαγωγικά επιχειρήματα δεν μπορούν να
εγγυηθούν πλήρως την αλήθεια του συμπεράσματος.
Παράδειγμα Επαγωγικού Συλλογισμού
Προκείμενη 1: Η γέφυρα X ελέγχεται συχνά από εξειδικευμένους μηχανικούς.
Προκείμενη 2: Πολλά οχήματα την έχουν διασχίσει τα τελευταία χρόνια.
Συμπέρασμα: Η γέφυρα θα είναι ασφαλής για να τη διασχίσετε αύριο.
Τα επαγωγικά επιχειρήματα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη ζωή σε έναν κόσμο όπου οι επιλογές
γίνονται με βάση τις προβλέψεις και χωρίς απόλυτη βεβαιότητα. Ωστόσο, δεν μπορούν να εγγυηθούν
την αλήθεια ενός συμπεράσματος. Αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αλήθεια, το καλύτερο που
μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε λέξεις όπως «πιθανό» ή «πολύ πιθανό». Συνήθως, τις
αγνοούμε στον καθημερινό μας προφορικό και γραπτό λόγο, αν και θα έπρεπε να τις χρησιμοποιούμε
πιο συχνά.
Τα επαγωγικά επιχειρήματα δεν μπορούν να εγγυηθούν την αλήθεια ενός συμπεράσματος γιατί βασίζονται στην εμπειρία που είναι πάντα περιορισμένη.
Τα επαγωγικά επιχειρήματα ξεκινούν από ειδικές διαπιστώσεις και καταλήγουν σε γενικά συμπεράσματα. Αντίθετα, τα παραγωγικά επιχειρήματα ξεκινούν από μία γενική διαπίστωση σε ένα ειδικό
συμπέρασμα.
Ξεκινάμε με έναν γενικό (παγκόσμιο) ισχυρισμό που μπορεί να είναι ένας ορισμός (π.χ. το σκυλί είναι
θηλαστικό) και καταλήγουμε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα για ένα συγκεκριμένο σκυλί, τον Μπάντι.
Με ένα επαγωγικό επιχείρημα, κάνουμε το αντίθετο, ξεκινάμε από μία ειδική περίπτωση και γενικεύουμε.
Οι προκείμενες ενός επαγωγικού επιχειρήματος θεωρείται ότι υποστηρίζουν το συμπέρασμα, αλλά
στην πραγματικότητα δεν το διασφαλίζουν. Έτσι, το συμπέρασμα μίας επαγωγής αντιμετωπίζεται ως
υπόθεση.
Η ικανότητα να διακρίνει κάποιος/-α ένα παραγωγικό από ένα επαγωγικό επιχείρημα και να έχει
επίγνωση ότι κανένα επαγωγικό επιχείρημα δεν είναι απόλυτα σωστό, αλλά πολύ πιθανό, είναι το
πρώτο βήμα για την αξιολόγηση ενός επιχειρήματος.
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2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ
Τα επιχειρήματα είναι πιθανό να επηρεαστούν από λογικές πλάνες, δηλαδή λάθη που ακυρώνουν την
αξιοπιστία ενός επιχειρήματος. Κάποιες φορές, συγγραφείς ή ομιλητές/-ριες, χρησιμοποιούν σκόπιμα
λογικές πλάνες για να κάνουν ένα επιχείρημα να φανεί πιο πειστικό ή έγκυρο. Είναι σημαντικό ένας/
μία κριτικός/-ή στοχαστής να γνωρίζει τι είναι οι λογικές πλάνες και πώς να τις αναγνωρίζει, διότι τα
παραπλανητικά επιχειρήματα εμφανίζονται συχνά στις εφημερίδες, τις διαφημίσεις, τους πολιτικούς
λόγους και άλλες πηγές πληροφόρησης και μπορεί να φαίνονται αρκετά πειστικά, τουλάχιστον για τον/
την μέσο/-η αναγνώστη/-ρια ή ακροατή/-ρια.
Ορισμένες από τις πιο κοινές λογικές πλάνες είναι οι εξής:
Βεβιασμένη Γενίκευση
Όταν κάνουμε υποθέσεις για μια ολόκληρη ομάδα ή φάσμα περιπτώσεων με
βάση ένα ανεπαρκές δείγμα (συνήθως γιατί δεν είναι αντιπροσωπευτικό ή είναι
πολύ μικρό) και εξάγουμε συμπεράσματα από λιγοστές ενδείξεις και συνήθως
επηρεασμένοι από στερεότυπα.
Μία ομάδα εφήβων κατέστρεψαν το πάρκο στο κέντρο της πόλης. Οι έφηβοι είναι
ανεύθυνοι και καταστροφικοί.

Συμπτωματικός συσχετισμός ή πλάνης της ψευδούς αιτίας (Post hoc
ergo propter hoc - false cause)
Η υπόθεση ότι επειδή το B ακολουθεί χρονικά το A, το A προκάλεσε το B. Μόνο και
μόνο επειδή δύο γεγονότα ακολουθούν χρονολογικά το ένα το άλλο, δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι το πρώτο προκάλεσε το δεύτερο ή ότι υπάρχει αιτιατή σχέση μεταξύ
των δύο.
Ο πρόεδρος αύξησε τη φορολογία και μετά αυξήθηκε το ποσοστό βίαιων εγκλημάτων.
Ο πρόεδρος ευθύνεται για την αύξηση της εγκληματικότητας.
Χθες, ξέχασα να κάνω τα μαθήματά μου και σήμερα μας έβαλαν τεστ.
Έβγαλα τα ρούχα μου να στεγνώσουν και άρχισε να βρέχει.

Το κουτί της Πανδώρας (Slippery Slope)
Η υπόθεση ότι ένα προτεινόμενο βήμα θα ξεκινήσει μία ανεξέλεγκτη αλυσίδα
ανεπιθύμητων γεγονότων. Το άτομο επιχειρηματολογεί ότι θα συμβεί μία
αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων που θα καταλήξουν σε κάποια φρικτή συνέπεια,
αλλά δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για την υπόθεση αυτή.
Αν δεν σταματήσεις να καπνίζεις τσιγάρα, στο τέλος θα καταλήξεις να κάνεις ενέσεις
ηρωίνης.
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Αδύναμη αναλογία
Πολλά επιχειρήματα βασίζονται στην αναλογία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα
αντικείμενα, ιδέες, ή καταστάσεις. Αν τα δύο αυτά στοιχεία που συγκρίνονται δεν
έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία στην πραγματικότητα, η αναλογία δεν είναι ισχυρή
και το επιχείρημα που προκύπτει από αυτή διαπράττει μία λογική πλάνη αδύναμης
αναλογίας.
Τα όπλα είναι σαν τα τσεκούρια – είναι και τα δύο εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να σκοτώσουν ανθρώπους. Αν περιορίσουμε τη χρήση των
όπλων, τότε πρέπει να περιορίσουμε και τη χρήση των τσεκουριών.

Επιχείρημα Red Herring
Στη μέση του επιχειρήματος, το άτομο που επιχειρηματολογεί ξεφεύγει από το
θέμα και ξεκινάει ένα άλλο θέμα που αποπροσανατολίζει το κοινό από αυτό που
πραγματικά διαπραγματεύεται. Το άτομο που επιχειρηματολογεί αποφεύγει το
κύριο επιχείρημα με τακτικές αντιπερισπασμού και δεν επιστρέφει στο βασικό θέμα.
Ξέχασα να ψωνίσω τα ζαρζαβατικά σου, αλλά σου αγόρασα μία ντουζίνα τριαντάφυλλα,
γιατί σε λατρεύω.
Πράγματι, οι βαθμοί μου είναι χαμηλοί, αλλά αφιερώνω πολύ χρόνο σε εθελοντικές
δράσεις του μη-κερδοσκοπικού τομέα.

Ψευδοδίλλημα
Στο ψευδοδίλλημα, το άτομο που επιχειρηματολογεί, θέτει την κατάσταση με τέτοιο
τρόπο που είναι σαν να υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Το άτομο απορρίπτει μία από
τις δύο επιλογές, ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει μόνο μία: αυτή που θέλει πρωτίστως
να επιλέξουμε. Πρόκειται για μία υπεραπλούστευση που απλώς μειώνει τις πιθανές
εναλλακτικές σε μία δυαδική αντιπαράθεση. Είναι το ψευδοδίλλημα, το οποίο
παρουσιάζει ένα σκεπτικό τύπου μαύρο-άσπρο, όταν υπάρχουν πολλές αποχρώσεις
του γκρι.
Το σχολείο είναι σε άσχημη κατάσταση. Είτε το κατεδαφίσουμε και χτίζουμε ένα
καινούργιο κτήριο, είτε συνεχίζουμε να θέτουμε σε κίνδυνο τα παιδιά. Προφανώς,
δεν πρέπει να ρισκάρουμε την ασφάλεια κανενός, οπότε πρέπει να κατεδαφίσουμε
το κτήριο.
(Το επιχείρημα αμελεί την πιθανότητα να επισκευαστεί το κτήριο ή να βρεθεί ένας
τρόπος να προστατευτούν τα παιδιά από τους κινδύνους που υπάρχουν, όπως για
παράδειγμα, αν κάποιες από τις αίθουσες είναι σε άσχημη κατάσταση, να μην κάνουν
μαθήματα σε αυτές.)

Αρχή της αναφοράς ή φαύλος κύκλος (Petitio Principii)
Οι προκείμενες παρουσιάζονται ως έγκυρες χωρίς υποστηρικτικές αποδείξεις.
Μερικές φορές, οι προκείμενες αποδεικνύονται από το ίδιο το συμπέρασμα,
κάνοντας το επιχείρημα κυκλικό και αναφέροντας την προκείμενη μέσα στο
συμπέρασμα αντί να την αποδεικνύει ή να την απορρίπτει.
Ο Πρόεδρος Κέννεντυ ήταν ένας πολύ καλός ομιλητής, γιατί έδινε εξαιρετικές ομιλίες.
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Αχυράνθρωπος
Η διαστρέβλωση, η παραποίηση ή η υπερβολή της θέσης κάποιου, ώστε να είναι
πιο εύκολο αυτή να διαψευστεί. Η πλάνη του αχυρανθρώπου συμβαίνει όταν
κάποιος/-α παραποιεί ή διαστρεβλώνει το επιχείρημα κάποιου/-ας άλλου/-ης με
έναν υπερβολικό τρόπο, ώστε μετά να επιτεθεί σε αυτή τη διαστρεβλωμένη εκδοχή
του επιχειρήματος σαν να ήταν αυτή η θέση του/της άλλου/-ης από την αρχή και
καταλήγοντας ότι αυτή η θέση δεν είναι σωστή ή είναι γελοία.
Α: «Πάμε να δούμε καμιά ταινία σήμερα;»
B: «Όχι, ευχαριστώ. Όχι σήμερα.»
Α: «Ποτέ δεν είσαι πρόθυμος να περάσεις καλά!»
Ο κύριος και η κυρία Σμιθ μαλώνουν για την καθαριότητα του υπογείου.
κος Σμιθ: «Το καθαρίσαμε πέρυσι. Πρέπει να το καθαρίζουμε κάθε μέρα;»
κα Σμιθ: «Απλώς θέλεις να κρατάς όλα τα πράγματά σου για πάντα. Είναι γελοίο!»

Η πλάνη της κοινής λογικής
Ένα επιχείρημα υποστηρίζεται ότι είναι σωστό λόγω πρακτικών αληθειών και
κοινής λογικής.
Αν φαίνεται κακό, έχει και κακή γεύση..

Επιχείρημα Ad Hominem (κατά του ανθρώπου)
Άσκηση κριτικής στο άτομο που επιχειρηματολογεί αντί για το ίδιο το επιχείρημα.
Ο υποψήφιος Α δεν θα κρατήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις: απάτησε τη
γυναίκα του!

Επιχείρημα ad Ignoratiam (προσφυγή στην άγνοια)
Ένα επιχείρημα είναι αληθινό, επειδή δεν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο.
Κανείς δεν αντιτάχθηκε σε αυτή την πολιτική, οπότε δεν είναι άδικη.

Επίκληση στον φόβο
Η πλάνη αυτού του τύπου στηρίζεται στον φόβο των ανθρώπων. Συγκεκριμένα,
παρουσιάζει ένα τρομακτικό μέλλον ως απόρροια μίας απόφασης που λαμβάνεται
σήμερα.
Η υποψήφια Α δεν ξέρει από εξωτερική πολιτική. Αν την ψηφίσετε, θα μας επιτεθούν
τρομοκράτες.

Αρχή της παράδοσης
Δικαιολόγηση κάποιας ιδέας, γιατί βασίζεται στην παράδοση.
Πάντα γράφαμε τις εκθέσεις με αυτόν τον τρόπο.
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Το φαινόμενο της μάζας (Bandwagon)
Υποστήριξη ενός ισχυρισμού λέγοντας ότι «όλοι οι άνθρωποι» αυτό πιστεύουν ή
δρουν με αυτόν τον τρόπο.
Υποστηρίζω τον πόλεμο, γιατί αυτό κάνει κάθε πατριώτης.

Η πλάνη του τζογαδόρου
Η εσφαλμένη αντίληψη ότι ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να επηρεαστεί από
προηγούμενα τυχαία γεγονότα.
Το λόττο πέρυσι κληρώθηκε σε αυτή την πόλη. Άρα, το να αγοράσεις ένα δελτίο φέτος
στην ίδια πόλη είναι απλώς σπατάλη χρημάτων.

3. ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
εφημερίδες τείνουν να έχουν μία οργανωτική «άποψη» ή πολιτική θέση που επηρεάζει όχι μόνο αυτό
που αναφέρουν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν. Με τον ίδιο τρόπο, όλοι/-ες μας έχουμε
απόψεις και τάσεις, που προέρχονται από πολιτισμικές νόρμες και πεποιθήσεις και οι οποίες μπορούν
να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τις απόψεις μας και αξιολογούμε αυτό που
διαβάζουμε ή ακούμε, με αποτέλεσμα να μας οδηγούν σε συστηματικές αποκλίσεις από τη λογική και
την ορθή κρίση.
Οι επικοινωνιακές στρατηγικές στοχεύουν στο να πείθουν τους ανθρώπους για απόψεις και ιδέες, όπως
στην περίπτωση της πολιτικής και της διαφήμισης που μπορούν να επωφεληθούν από τη γνωστική μας
προκατάληψη για να επηρεάσουν τις απόψεις μας. Στηρίζονται λιγότερο σε αποδείξεις και στη λογική
και περισσότερο στις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν το συναίσθημα και τη σκέψη μας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου μας και τα είδη των
προκαταλήψεων που υπάρχουν για να μην επηρεαζόμαστε κατά την ανάπτυξη των προσωπικών μας
απόψεων.
Παρακάτω, παραθέτουμε μία λίστα τριών κατηγοριών κοινών γνωστικών προκαταλήψεων.

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι προκαταλήψεις επιλογής προκαλούνται από τη χρήση συγκεκριμένων και όχι τυχαίων δεδομένων
προς ανάλυση. Αυτή η προκατάληψη υπάρχει λόγω λαθών στην συλλογή του δείγματος των δεδομένων.
Κάποιες πληροφορίες δεν συλλέγονται ή αγνοούνται ασυνείδητα οδηγώντας τον/την αναλυτή/-ρια σε
εσφαλμένα συμπεράσματα.
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Προκατάληψη επιβεβαίωσης

Αγκύρωση

Έλλειψη αποδεικτικών

Η τάση να αποδεχόμαστε εύκολα τις

Η τάση να δίνουμε υπερβολική

στοιχείων

πληροφορίες που επιβεβαιώνουν

βαρύτητα και σημασία σε μία

Αποτυχία να εξεταστεί ο βαθμός

την άποψή μας και να αγνοούμε

μερίδα πληροφοριών – συνήθως

πληρότητας

ή να απορρίπτουμε πληροφορίες

τις

αποδεικτικών

που δεν την υποστηρίζουν.

μαθαίνουμε για ένα θέμα.

πρώτες

πληροφορίες

που

ο

των

αντίκτυπος

πληροφοριών

διαθέσιμων

στοιχείων
της
στα

και

έλλειψης
αναλυτικά

συμπεράσματα.
Η απουσία των πληροφοριών δεν
συνεπάγεται την απουσία ενός
προβλήματος, αλλά την αδυναμία
συλλογής πληροφοριών σχετικά
με το πιθανό πρόβλημα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Οι κοινωνικές προκαταλήψεις είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής μας με άλλους ανθρώπους. Ο
τρόπος που επεξεργαζόμαστε και αναλύουμε πληροφορίες εξαρτάται από τις σχέσεις μας με τα άτομα
που μας παρέχουν πληροφορίες και υποθέσεις.

Σφάλμα απόδοσης

Προβολή

Στερεότυπα

Η υπερβολική έμφαση στα εσωτερικά

Το συμπέρασμα ότι οι άλλοι/-ες θα

Η προσδοκία ενός ατόμου που

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των

δράσουν όπως θα δρούσαμε εμείς κάτω

δεν έχει αληθινές σχετικές

άλλων για επεξήγηση της συμπεριφοράς

από τις ίδιες συνθήκες ή ότι λειτουργεί

πληροφορίες ότι μία ομάδα ή

τους με παράλληλα μειωμένη έμφαση στον

η ίδια δυναμική, όταν συμβαίνει κάτι

ένα άτομο έχει συγκεκριμένα

ρόλο και την εξουσία των συγκυριακών

που συνέβη και στο παρελθόν σε ένα

χαρακτηριστικά.

επιρροών στην ίδια συμπεριφορά.

παρόμοιο πλαίσιο.

Η σκέψη ότι ένας/μία αγρότης/-ισσα κατάφερε

Στην αρχής της εξάπλωσης του ιού Έμπολα,

να πουλήσει περισσότερο σιτάρι, επειδή είναι

οι ανθρωπιστικοί παράγοντες συμπέραναν

πιο εργατικός/-ή και όχι λόγω των ευκαιριών

ότι οι κοινότητες που είχαν πληγεί θα

που είχε (π.χ. μπορεί να μένει πιο κοντά στην

ανταποκρίνονταν θετικά στις εκστρατείες

αγορά), των μέσων που είχε στη διάθεσή του/

ευαισθητοποίησης.

της (π.χ. μπορεί να χρησιμοποιεί λιπάσματα)

όταν αντιμετώπισαν επιθετική στάση από

και της υποστήριξης που είχε (π.χ. τον/τη

τους πληγέντες πληθυσμούς.

βοηθούν πολλά μέλη της οικογένειας) για την
επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Τελικά,

εξεπλάγησαν,
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ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι προκαταλήψεις επεξεργασίας αφορούν την τάση επεξεργασίας πληροφοριών που βασίζονται
σε γνωστικούς παράγοντες και όχι σε αποδείξεις. Όταν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, συνήθως
εμφανίζουμε εγγενή λάθη στο σκεπτικό μας. Αυτά αποτρέπουν έναν/μία αναλυτή/-ρια από το να
κατανοήσει με ακρίβεια την πραγματικότητα ακόμα και όταν έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα και
τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ψευδαίσθηση της συσσώρευσης ή
ομαδοποίησης

Αρνητικότητα

Πλαισίωση

να

Η επίδραση του τρόπου με

που

τον οποίο παρουσιάζεται μία

παρουσιάζονται μαζί. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος

κατάσταση στις επιλογές του

έχει την τάση να ανακαλύπτει μοτίβα και

ατόμου.

Η εστίαση στις αρνητικές και

Η

τάση

να

όχι στις θετικές εμπειρίες.

ομαδοποιούνται

υπερεκτιμώνται
τυχαία

και

δεδομένα

σχέσεις, αλλά τείνει να κάνει υπεργενικεύσεις.
Συχνά συγχέουμε τον συσχετισμό με την
αιτιώδη συνάφεια. Δύο πράγματα μπορεί
να συσχετίζονται, δηλαδή να φαίνεται ότι
ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, αλλά δεν είναι
σίγουρο ότι υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού και
ότι το ένα προκαλεί το άλλο.

ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Λειτουργική καθήλωση

Προκατάληψη Μη
Εντόπιας Επινόησης

Η τάση να χρησιμοποιούμε ένα

Αντίσταση
Η τάση να κάνουμε το αντίθετο από

αντικείμενο ή μία ιδέα μόνο με τον

Η

απορρίπτουμε

αυτό που μας ζητάει κάποιος, ώστε

παραδοσιακό τρόπο χρήσης του/

πληροφορίες, ιδέες, προδιαγραφές

να διαφυλάξουμε την ελευθερία

της.

ή προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί

της επιλογής μας.

τάση

να

εκτός μίας συγκεκριμένης ομάδας.

Φαινόμενο της απλής
έκθεσης

Η προκατάληψη του
κατεστημένου

Η τάση να μας αρέσει κάτι απλώς

Η τάση να θέλουμε τα πράγματα

και μόνο επειδή μας είναι οικείο.

να παραμένουν σχετικά ίδια με το
πώς ήταν πάντα.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
ΕΞΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ
ΒΗΜΑ 1 - ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όταν αναλύουμε τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη διάφορα
στοιχεία για να πλαισιώνουμε την κατάσταση με αναλυτικό τρόπο.
Αυτό μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
– Ποιος/-α το είπε; Κάποιος/-α γνωστός/-ή; Κάποιος/-α σε θέση εξουσίας; Έχει σημασία ποιος/-α
το είπε αυτό;
– Τι είπαν; Ανέφεραν γεγονότα ή απόψεις; Ανέφεραν όλα τα γεγονότα; Παρέλειψαν να αναφέρουν
κάποια γεγονότα;
– Πού το είπαν; Το είπαν σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο; Υπήρξε η ευκαιρία να δοθεί μία εναλλακτική
από τους υπόλοιπους ανθρώπους;
– Πότε το είπαν; Το είπαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποιο σημαντικό γεγονός; Έχει
σημασία η χρονική στιγμή;
– Γιατί το είπαν; Εξήγησαν την λογική πίσω από την άποψή τους; Προσπάθησαν να κάνουν
κάποιον άνθρωπο να φανεί κακός ή καλός;
– Πώς το είπαν; Ήταν χαρούμενοι/-ες ή λυπημένοι/-ες, θυμωμένοι/-ες ή αδιάφοροι/-ες; Το έγραψαν
ή το είπαν;

ΒΗΜΑ 2 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
Η αξιολόγηση ενός επιχειρήματος πρέπει να βασίζεται σε λογικά κριτήρια. Μία χρήσιμη στρατηγική
αξιολόγησης είναι αυτή που γίνεται με βάση τα κριτήρια F.E.L.T.: Fairness, Evidence, Logic, Tone
(Αμεροληψία, Τεκμήρια, Λογική, Τόνος).
Αμεροληψία (Fairness)
– Είναι το επιχείρημα αμερόληπτο και ισορροπημένο ή εμπεριέχει προκαταλήψεις;
– Είναι μονόπλευρο το επιχείρημα;
– Μήπως υπάρχουν διαφορετικές οπτικές που δεν έχουν αναφερθεί;
– Ποιες είναι οι επιπτώσεις μίας περιορισμένης οπτικής;
– Αναλογιστείτε τις επιπτώσεις του επιχειρήματος και τις προτάσεις του/της συγγραφέα. Η
υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα είχε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία δεν αναφέρονται;
– Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που να αξίζουν, π.χ. προτάσεις πολιτικής παρέμβασης ή δράσης;
– Υπάρχουν ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες επιπτώσεις;
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Τεκμήρια και Λογική (Evidence and Logic)
– Είναι οι προκείμενες αξιόπιστες και σχετικές; Εξηγούνται σε βάθος;
– Είναι λογική η μετακίνηση από τις προκείμενες στο συμπέρασμα; Παρουσιάζει το επιχείρημα
νοηματικά κενά ή λογικές πλάνες;
– Υπάρχουν προϋποθέσεις που να χρειάζονται περαιτέρω εξήγηση;
– Για να είναι ένα επιχείρημα αποτελεσματικό, πρέπει να υποστηρίζεται από τεκμήρια. Παραδείγματα τεκμηρίων είναι οι ιδέες του/της συγγραφέα/-ως, στατιστικές και έρευνες. Όταν αξιολογείτε
ένα επιχείρημα, σκεφτείτε αν έχουν χρησιμοποιηθεί τα κατάλληλα τεκμήρια για να το υποστηρίξουν.
– Είναι αρκετά τα τεκμήρια;
– Είναι μεροληπτικά;
– Είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό;
– Είναι τα τεκμήρια ενημερωμένα/σχετικά;
– Στη λογική, ένα επιχείρημα είναι είτε έγκυρο είτε άκυρο. Σε ένα έγκυρο επιχείρημα το συμπέρασμα
απορρέει από τις προκείμενες (προτάσεις, δηλώσεις ή ισχυρισμοί στους οποίους βασίζεται το
επιχείρημα). Αν μπορεί να αποδειχθεί ότι όλες οι προκείμενες είναι αληθείς και το συμπέρασμα
απορρέει από αυτές, τότε το συμπέρασμα δεν μπορεί παρά να είναι αληθές. Εξετάζοντας ένα
επιχείρημα, παρατηρείστε αν οι προκείμενες του επιχειρήματος διαδέχονται λογικά η μία την
άλλη και αν οι προκείμενες είναι αληθείς.
– Είναι οι προτάσεις, οι δηλώσεις ή οι ισχυρισμοί στους οποίους βασίζεται το επιχείρημα αληθείς;
– Το συμπέρασμα απορρέει λογικά από τις προκείμενες;
Τόνος (Tone)
– Είναι η στάση του/της συγγραφέα κατάλληλη για το περιεχόμενο; Για παράδειγμα, είναι σοβαρός
ο τόνος; Είναι σαρκαστικός ή υποτιμητικός; Είναι πολύ δραματικός; (Ο τόνος μπορεί να ενισχύσει
τις προκαταλήψεις.)
– Στην καθημερινότητά μας, συχνά προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας
συναισθηματική γλώσσα (π.χ. λέξεις όπως «φανταστικά», «υπέροχα»). Η συναισθηματική γλώσσα
μπορεί να ενισχύσει ένα επιχείρημα, και κατά συνέπεια, είναι ακατάλληλη στον ακαδημαϊκό
γραπτό λόγο. Ως αναγνώστης/-ρια, θα πρέπει να εξετάσετε το επιχείρημα για να βεβαιωθείτε ότι
δικαιολογείται.
– Το επιχείρημα χρησιμοποιεί επίκληση στο συναίσθημα και όχι στη λογική;
– Η «φωνή» του/της συγγραφέα μεταφέρεται μέσα από μια αβάσιμη προσωπική άποψη και όχι
μέσω ενός επιχειρήματος;

ΒΗΜΑ 3 - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρηστικότητα των δεδομένων
Ελέγξτε αν τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν το επιχείρημα που παρουσιάζετε:
– Είναι σχετικά με το θέμα;
– Είναι πλήρη (π.χ. από ομάδες, γεωγραφικές περιοχές ή τομείς);
– Είναι σχετικά πρόσφατα;
– Είναι αντιπροσωπευτικά;
– Είναι αξιόπιστα;

47

Αξιοπιστία των πηγών
Επανεξετάστε τις πηγές των δεδομένων και αξιολογήστε τα ακόλουθα:
– Τις ιδιότητες και την τεχνική εμπειρογνωσία της πηγής·
– Τη φήμη της πηγής και την ακρίβειά της·
– Την αντικειμενικότητα και τα κίνητρα μεροληψίας·
– Την εγγύτητά της με την αρχική πηγή ή το συμβάν·
– Διασταυρώστε τις πληροφορίες με άλλες πηγές.
Εναλλακτικές υποθέσεις (Ο Δικήγορος του Διαβόλου)
Διερευνήστε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μία κατάσταση μπορεί να αναπτυχθεί με
βάση τα ίδια δεδομένα. Εντοπίστε εναλλακτικές επιλογές ή αποτελέσματα ή/και διερευνήστε τις επιπτώσεις συγκεκριμένων δράσεων.
– Καταιγισμός ιδεών για τον εντοπισμό όλων των πιθανών υποθέσεων.
– Λίστα όλων των σημαντικών τεκμηρίων/επιχειρημάτων που σχετίζονται με την υπόθεση.
– Εστίαση στη διάψευση των υποθέσεων, παρά στην απόδειξή τους.
– Καθορισμός των σχετικών πιθανοτήτων απόδειξης των υποθέσεων και αναφορά όλων των συμπερασμάτων.
– Χαρτογράφηση λογικής: χαρτογράφηση της λογικής ενός επιχειρήματος ή μίας απόφασης για τον
εντοπισμό εσφαλμένης λογικής.
– Ανάγνωση όλων των επιχειρημάτων και των τεκμηρίων για την υποστήριξή τους.
– Χρησιμοποιήστε χαρτάκια post-it για να εντοπίσετε τα βασικά στοιχεία της λογικής. Κάθε χαρτάκι
θα πρέπει να περιλαμβάνει μία υπόθεση, έναν ισχυρισμό, ένα βασικό επιχείρημα, μία αφαίρεση
και ένα συμπέρασμα.
– Τοποθετήστε τα χαρτάκια σε έναν τοίχο ή πίνακα ομαδοποιώντας τα κοινά θέματα και εντοπίζοντας τα αλληλοσυνδεόμενα επιχειρήματα και τις βασικές σχέσεις.
– Ομαδοποιήστε τα θέματα. Σημειώστε τα χαρτάκια που δεν εντάσσονται σε καμία ομάδα.
– Δημιουργήστε ένα διάγραμμα που να δείχνει τα βασικά στοιχεία των επιχειρημάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΘΌΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ
Η κριτική σκέψη είναι μία συνήθεια που μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε
διδακτικό αντικείμενο. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές και μέθοδοι που περιλαμβάνονται στην παρούσα
ενότητα, ενδείκνυνται κυρίως για την ανάλυση κειμένου, λόγου και αντιπαραθέσεων, οπότε μπορούν
πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της γλώσσας (μητρικής ή ξένης).
Η κριτική σκέψη μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στη διδασκαλία της ιστορίας, της γεωγραφίας, της τέχνης
και της λογοτεχνίας, των κοινωνικών επιστημών, καθώς και στα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία.
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Για παράδειγμα:
Στη λογοτεχνία και τη γλώσσα (εθνική ή ξένη):
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρουσιάσουν ένα κείμενο ή ένα βίντεο στους/στις μαθητές/-ριες
τους και να τους ζητήσουν να το αναλύσουν. Ιδιαίτερα αποτελεσματική φαίνεται να είναι η ανάλυση
άρθρων εφημερίδων, διαφημίσεων ή πολιτικών αντιπαραθέσεων – για παράδειγμα οι προεδρικές
εκλογές, πρόσφατες ή παλαιότερες - για τον εντοπισμό λογικών πλανών και προκαταλήψεων και την
κριτική αξιολόγηση των κειμένων.
Στη φιλοσοφία:
Η ανάλυση μίας θεωρίας που μπορεί να εγείρει διαφορετικές απόψεις και θέσεις.
Στη γεωγραφία και την ιστορία:
Η πρόκληση του ευρωπαϊκού οράματος των βιβλίων και των πηγών μέσω της διερεύνησης διαφορετικών απόψεων.
Στην τέχνη και τη λογοτεχνία:
Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να αναλύσουν και να σχολιάσουν ένα έργο τέχνης, ένα ποίημα ή
ένα απόσπασμα κειμένου. Ρωτήστε τους/τες τι θέλει να εκφράσει ο/η συγγραφέας και αναλύστε τις
διαφορετικές κριτικές (θετικές και αρνητικές).
Στα μαθηματικά:
Αντί να κατευθύνετε τους/τις μαθητές/-ριες να χρησιμοποιήσουν μία συγκεκριμένη στρατηγική για
την επίλυση ενός προβλήματος, μπορείτε να εργαστείτε μαζί τους για τον εντοπισμό ποικίλων στρατηγικών και την ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή της πιο κατάλληλης στρατηγικής από αυτές.
Ανάλυση σφαλμάτων: μπορείτε να συμπεριλάβετε συνειδητά λάθη σε έναν μαθηματικό τύπο, στη
διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή σε μία άσκηση και να ζητήσετε από τους/της μαθητές/-ριές
σας να εντοπίσουν τα λάθη και να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους κάτι είναι λάθος και ποιο
θα ήταν το σωστό.
Για οποιοδήποτε άλλο διδακτικό αντικείμενο:
Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να κάνουν αυτόνομες έρευνες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Έπειτα,
ζητήστε τους να αναλογιστούν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και να αναλύσουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Στη συνέχεια, δομήστε το περιεχόμενο του μαθήματος
ζητώντας πρώτα από έναν/μία μαθητή/-ρια να αναφέρει το αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγε
και ύστερα, από τα υπόλοιπα άτομα να προσθέσουν περαιτέρω ευρήματα ή στοιχεία.
Μην παρέχετε πληροφορίες ούτε την προσωπική σας άποψη αλλά αφήστε τους/τις μαθητές/-ριες να
δημιουργήσουν αυτοί/-ές το περιεχόμενο του μαθήματος βήμα-βήμα σε μία διαδικασία μάθησης από
συνομηλίκους κάνοντάς τους ερωτήσεις όπως «γιατί;» και «τι θα γινόταν αν…;».
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
Η πορεία προς ένα ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει στους/στις μαθητές/-ριες πολλούς νέους τρόπους
έκφρασης και εύρεσης πληροφοριών και διαφορετικών απόψεων. Την ίδια στιγμή όμως, επιτρέπει την
κυκλοφορία ενός μεγάλου κύματος παραπληροφόρησης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης της
Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE, η ενότητα της Ψηφιακής Συνείδησης εξετάζει το φάσμα της σύγχυσης
της πληροφορίας και ορίζει το πώς η Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία (Media and Information
Literacy - MIL) βοηθά στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου μέσω της εφαρμογής εργαλείων
σχετικά με τη διασταύρωση πληροφοριών (fact-checking) και μέσω μίας επισκόπησης της διαδικασίας
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των πληροφοριών που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(social media) καθώς και της αξιολόγησης των πηγών και του οπτικού περιεχομένου.
Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, θα είστε σε θέση:
1. Να

κατανοείτε

τις

διαφορετικές

μορφές

παραπληροφόρησης,

παραπλανητικής

πληροφόρησης και κακόβουλης πληροφόρησης καθώς και της θέσης αυτών των
διαφορετικών μορφών στο φάσμα σύγχυσης της πληροφορίας.
2. Να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο η σύγχυση της πληροφορίας επιδρά στην δημοκρατία,
στις ανοιχτές κοινωνίες καθώς και τις συνέπειες που έχει στην εκπαίδευση, την πολιτική,
τις επιχειρήσεις και την ιδιωτική ζωή με ιδιαίτερη έμφαση στους εφήβους.
3. Να κατανοείτε πώς η κακομεταχείριση και η ανακρίβεια περιλαμβάνονται στη σύγχυση της
πληροφορίας.
4. Να κατανοείτε και να ασκείτε κριτική στον ρόλο της τεχνολογίας (π.χ. των κοινωνικών
πλατφορμών) στην αστραπιαία εξάπλωση και παρουσίαση εσφαλμένων και παραπλανητικών
πληροφοριών ως ειδήσεις.
5. Να διαχωρίζετε το γεγονός από τη φαντασία καθώς και την αξιοπιστία πιθανών αφηγήσεων
και ιστοριών στη δημοσιογραφία.
6. Να γνωρίζετε πόσο σημαντική και κατεπείγουσα είναι η διασταύρωση πληροφοριών (factchecking) σε ένα κείμενο ως μία ξεχωριστή μορφή δημοσιογραφίας.
7. Να κατανοείτε τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε όταν αξιολογείτε την ποιότητα των
τεκμηρίων.
8. Να αντιλαμβάνεστε τον τρόπο προσέγγισης σε θέματα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
πληροφοριών που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και αξιολόγησης
των πηγών και του οπτικού περιεχομένου.
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ΓΛΩΣΣΆΡΙ
Clickbait: ένα είδος ψευδούς διαφήμισης που χρησιμοποιεί έναν υπερσύνδεσμο ή
ένα σκίτσο για να προσελκύσει τους/τις χρήστες να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο
και να διαβάσουν, να δουν ή να ακούσουν το αντίστοιχο περιεχόμενο. Έχουν
ως τυπικό χαρακτηριστικό ότι είναι παραπλανητικά και δραματοποιούν μία
κατάσταση.
Διασταύρωση πληροφοριών (Fact-checking): ο έλεγχος των ισχυρισμών σε ένα
κείμενο, ώστε να καθοριστεί η εγκυρότητα και η ακρίβεια των δηλώσεων που
περιγράφονται σε αυτό.
Ψευδείς ειδήσεις: μία μορφή κίτρινου τύπου ή προπαγάνδας που χαρακτηρίζεται
από σκόπιμη παραπλανητική πληροφόρηση ή απάτη μέσω των παραδοσιακών
μέσων μαζικής ενημέρωσης (έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών) ή διαδικτυακών
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ρητορική μίσους: η δημόσια παρακίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδων ή
ατόμων με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η φυλή, το χρώμα, η
θρησκεία και η καταγωγή.

ΤΙ;
1. ΣΎΓΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ
Aν και η επίδραση του κατασκευασμένου περιεχομένου έχει τεκμηριωθεί καλά, η σύγχρονη κοινωνική
τεχνολογία έχει προκαλέσει πληροφοριακή μόλυνση σε παγκόσμιο επίπεδο, έναν περίπλοκο ιστό κινήτρων για τη δημιουργία, τη διανομή και την κατανάλωση αυτών των «μολυσμένων» μηνυμάτων, πολλές
μορφές περιεχομένου και τεχνικές ενίσχυσης του περιεχομένου, καθώς και διάφορες πλατφόρμες
φιλοξενίας και αναπαραγωγής αυτού του περιεχομένου. Το φαινόμενο της σύγχυσης της πληροφορίας περιλαμβάνει τη σάτιρα και την παρωδία, τους τίτλους clickbait, τη χρήση παραπλανητικών
τίτλων/εικόνων/στατιστικών αλλά και περιεχομένου εκτός πλαισίου και το ψεύτικο/κατασκευασμένο
περιεχόμενο. Για τους σκοπούς της Ενότητας 3 του Προγράμματος Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE υιοθετούμε τον όρο «σύγχυση της πληροφορίας», όπως αυτή ορίστηκε στην πρόσφατη
έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπό μία θεωρητική οπτική, το φάσμα σύγχυσης της πληροφορίας
περιλαμβάνει τρεις έννοιες: την εσφαλμένη παραπληροφόρηση (mis-information: όταν δημοσιοποιούνται/ γίνονται γνωστές ψευδείς πληροφορίες χωρίς να υπάρχει πρόθεση πρόκλησης βλάβης), την
παραπληροφόρηση (dis-information: όταν δημοσιοποιούνται σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες για να
προκαλέσουν βλάβη) και την κακόβουλη πληροφόρηση (mal-information: όταν δημοσιοποιούνται/
γίνονται γνωστές αληθείς πληροφορίες για να προκαλέσουν βλάβη και συχνά αφορούν τη δημοσιοποίηση απόρρητων/ιδιωτικών πληροφοριών στο ευρύ κοινό).
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Μορφές σύγχυσης της πληροφορίας. Πηγή: Claire
Wardle & Hossein Derakshan, 2017

Για την κατανόηση των παραδειγμάτων της σύγχυσης της πληροφορίας, είναι χρήσιμο να αναλογιστούμε τρία στοιχεία:
1) Πομπός: ποιοι ήταν οι «παράγοντες» που δημιούργησαν, παρήγαγαν και διένειμαν το μήνυμα;
Ποιο ήταν το κίνητρό τους;
2) Μήνυμα: τι είδους μήνυμα ήταν αυτό; Τι μορφή είχε; Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του;
3) Δέκτης: πώς εξέλαβε/ερμήνευσε το μήνυμα; Τι δράση ανέλαβε (αν όντως ανέλαβε κάποια);

Στοιχεία και Φάσεις της Σύγχυσης Πληροφορίας. Πηγή: Claire Wardle & Hossein Derakshan, 2017

Επιπρόσθετα, πρέπει να συλλογιστούμε τη σύγχυση της πληροφορίας ως μία διαδικασία με τρεις
φάσεις: 1) δημιουργία, 2) παραγωγή και 3) διανομή της πληροφορίας.
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2. ΣΎΓΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΉ ΜΊΣΟΥΣ: ΤΡΌΠΟΙ
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ
Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η σχέση ανάμεσα στη σύγχυση της πληροφορίας και τη ρητορική μίσους. Είναι σημαντικό οι μαθητές/-ριες να μάθουν να αναγνωρίζουν τον
τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και τη σχέση ανάμεσα στη μετάδοση
ψευδών ειδήσεων και στη ρητορική μίσους, ώστε να είναι ικανοί/-ές να την αναγνωρίσουν και να την
καταγγείλουν, αν χρειαστεί. Για παράδειγμα, οι πιο συνήθεις μορφές ρατσιστικής ρητορικής μίσους
εναντίον συγκεκριμένων μειονοτήτων περιλαμβάνουν:
– Συγκρίσεις («εμείς» ≠«αυτοί»),
– Γενικεύσεις («όλοι οι πρόσφυγες…», «όλοι οι μουσουλμάνοι…») και αυθαίρετους συσχετισμούς
(π.χ. πρόσφυγες = εγκληματίες),
– Κανονικοποίηση διακριτικών στάσεων: «Δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι…»,
– Προβολή των αιτιών των κοινωνικών προβλημάτων, όπως ο σεξισμός, η εγκληματικότητα και η
μείωση των διαθέσιμων ακινήτων, στις μειονότητες,
– Υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «οικονομικός μετανάστης»,
– Στέρηση ανθρωπίνων ιδιοτήτων των μειονοτήτων, π.χ. κάνοντας έναν παραλληλισμό των
προσφύγων/Ρομά/μουσουλμάνων με τα έντομα, τα παράσιτα, τα ζώα κτλ.,
– Ψέματα για τις μειονότητες και την υποτιθέμενη εγκληματικότητα, βία, τους βιασμούς, τα πλαστά
χαρτιά, τα οποία συχνά συγκαλύπτονται από μία υποτιθέμενη προσωπική εμπειρία,
– Πολιτισμικό ρατσισμό («Απλώς δεν ταιριάζουν εδώ»),
– Εθνικιστικούς συσχετισμούς: «Τι θα γίνει με τα παιδιά μας/τους αστέγους/τους ανέργους κτλ.;»,
– Φράσεις όπως: «Σε λίγο θα αισθανόμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα!» και «Ο τρόπος ζωής μας
είναι καταδικασμένος»,
– Αντιλήψεις ότι τα ΜΜΕ δεν μας λένε ποτέ την αλήθεια έτσι κι αλλιώς,
– Αντιλήψεις όπως ‘όποιος νοιάζεται για τις μειονότητες είναι φιλάνθρωπος ή μάλλον έχει ακροαριστερές πολιτικές πεποιθήσεις’,
– Φράσεις όπως: «Θα μου βάλετε την ταμπέλα του ναζιστή/ρατσιστή/ομοφοβικού, επειδή εγώ…;»/
Για ποια ελευθερία του λόγου μιλάμε αν διαγράφετε τα σχόλιά μου;».
Πολλές φορές, η ρητορική μίσους παρουσιάζεται ως σάτιρα ή χιούμορ ή ακόμη και με τη δικαιολογία
ότι ήταν μόνο ένα αστείο. Είναι σημαντικό οι μαθητές/-ριες να δοκιμάζουν να ελέγξουν λέξεις, φράσεις,
εικόνες, βίντεο και διαδικτυακό περιεχόμενο με κριτικό πνεύμα με τον δικό τους ρυθμό τους για να
αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι απόψεις και να αναγνωρίσουν τη ρητορική μίσους
είτε είναι συγκαλυμμένη είτε έχει ήπια μορφή. Παράλληλα, οι νέοι/-ες θα πρέπει να είναι ενήμεροι
/-ες ότι οφείλουν να καταγγείλουν περιστατικά ρητορικής μίσους που σημειώνονται στο διαδίκτυο
στην κοινωνική πλατφόρμα ή/και στις αρμόδιες αρχές. Μια άλλη επιλογή είναι η διερεύνηση του αντιλόγου, ώστε να υπάρχει ενεργός αλληλεπίδραση με τη διάδοση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο,
και συγκεκριμένα στα κοινωνικά δίκτυα. Δείτε το παρακάτω γράφημα για να κατανοήστε τη διαφορά
μεταξύ της ρητορικής του μίσους και ενός κακόγουστου αστείου (http://blog.nohatespeechmovement.
org/wp-content/uploads/2016/12/Infographic_4-with-noise-and-grunge-MASK-E-OUTLINES-01.jpg).
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3. ΠΑΙΔΕΊΑ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ
Η Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία (Media and Information Literacy-MIL) είναι μία κοινώς
αποδεκτή έννοια, η οποία εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, από την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το Συμβούλιο της Ευρώπης για να επισημάνει την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει μεταξύ των δεξιοτήτων που αφορούν την πληροφορία γενικότερα και τα μέσα ειδικότερα.

Σύνθετη Έννοια της Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία, UNESCO 2013,
Παγκόσμιο Πλαίσιο Αξιολόγησης, Αναγνωσιμότητας και Ικανοτήτων, Παρίσι, Γαλλία

Η Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία αναφέρεται σε όλο το εύρος των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν την χρήση κειμένου, εργαλείων και τεχνολογιών·
τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης και ανάλυσης· την πρακτική της σύνταξης μηνυμάτων και τη δημι-
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ουργικότητα· την ικανότητα αναστοχασμού και ηθικής σκέψης, καθώς και την ενεργή συμμετοχή μέσω
της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας. Σχετίζεται επίσης, με την ικανότητα πρόσβασης στα μέσα
για την κατανόηση και κριτική αξιολόγηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των μέσων και του
περιεχομένου τους αλλά και τη δημιουργία επικοινωνιών σε ένα πλήθος διαφορετικών περιστάσεων.
Επιπρόσθετα, τα αυξανόμενα επίπεδα της ρητορικής μίσους, της ξενοφοβίας και των επιθέσεων κατά
προσφύγων και ανθρώπων από «άλλες» θρησκείες, εθνότητες και με διαφορετικό χρώμα δέρματος,
τα οποία οφείλονται σε στερεότυπα που υποστηρίζονται από κατασκευασμένες και λαϊκίστικες ρητορικές καθώς και από αναφορές στα μέσα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της δημοσιογραφίας,
ενισχύουν αυτό το τοξικό μείγμα που κρίνεται αναγκαίο να καταπολεμηθεί με την παιδεία στα μέσα και
την πληροφορία. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν
να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στον εντοπισμό και την κινητοποίηση κατά της ρητορικής μίσους.
Η παιδεία στα μέσα και την πληροφορία είναι μία σπουδαία εκπαιδευτική στρατηγική που αναπαριστά
μία διαρθρωτική και βιώσιμη αντίδραση στη ρητορική του μίσους σε σύγκριση με την πολυπλοκότητα
που συνεπάγεται η απόφαση για απαγόρευση ή λογοκρισία του περιεχομένου στο διαδίκτυο ή ο χρόνος
και το κόστος που απαιτείται για τις νομικές ενέργειες με στόχο την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων.
Πολλές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία ως μέσο καταπολέμησης της ρητορικής μίσους έχουν ως κοινό παρονομαστή την έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
κριτικής σκέψης και την ηθικά ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (βάσει των αρχών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων) για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.
Οι δεξιότητες της παιδείας στα μέσα και την πληροφορία ενισχύουν την ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει και να αμφισβητεί περιεχόμενο που προωθεί το μίσος στο διαδίκτυο. Εκτός από αυτό, το βοηθούν
να κατανοεί ορισμένες από τις προεκτάσεις, τις μεροληψίες και τις προκαταλήψεις που κρύβει το εν
λόγω περιεχόμενο, ενώ συγχρόνως το ενθαρρύνουν να αναπτύξει επιχειρήματα για να καταρριφθεί η
θέση που εκφράζεται.

4. ΔΙΑΣΤΑΎΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (FACT-CHECKING)
Οι άνθρωποι που προσπαθούν να πείσουν τους άλλους έχουν το κίνητρο να παραποιήσουν, να υπερβάλουν ή να περιπλέξουν τα γεγονότα. Είναι σημαντικό οι μαθητές/-ριες να είναι εφοδιασμένοι/-ες με
μία μεθοδολογία για να εντοπίζουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών και να αξιολογούν με κριτική σκέψη
τα τεκμήρια για την απόδειξή τους. Η διασταύρωση πληροφοριών μπορεί να σημαίνει διόρθωση αλλά
και επαλήθευση των ισχυρισμών που διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι προτού δημοσιευθεί η δουλειά
τους. Ωστόσο, αποτελεί και μέρος της παρούσας ενότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης
της Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE για τη διόρθωση τέτοιων λαθών μετά τη δημοσίευση του υλικού.
Ο όρος περιγράφει τις ολοκληρωτικά κατασκευασμένες ιστορίες που φτάνουν στο ευρύ κοινό μέσω
αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το 2016, ο όρος που αναζητήθηκε περισσότερο στο
διαδίκτυο ήταν οι «ψευδείς ειδήσεις» (fake news). Αυτό το νέο κύμα επικεντρώθηκε στη διασταύρωση
δημόσιων ισχυρισμών για την αποκάλυψη τέτοιων διαδεδομένων πληροφοριακών εξαπατήσεων.
Σε γενικές γραμμές, η διασταύρωση πληροφοριών περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 1) την εύρεση ισχυρισμών που μπορούν να ελεγχθούν, καθορίζοντας ποιοι βασικοί δημόσιοι ισχυρισμοί (α) μπορούν να
ελεγχθούν και (β) πρέπει να ελεγχθούν· 2) Εύρεση των στοιχείων, αναζητώντας τα καλύτερα διαθέσιμα
τεκμήρια σχετικά με τον εκάστοτε ισχυρισμό· και 3) Αξιολόγηση του ισχυρισμού συνήθως με βάση τα
τεκμήρια. Ασφαλώς, αυτά είναι γενικά βήματα, καθώς το fact-checking δεν είναι ακριβώς επιστήμη και
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δεν υπάρχει λογισμικό εξέτασης των αρχείων, το οποίο θα ειδοποιεί κάθε φορά που παρουσιάζεται
κάτι ως γεγονός ενώ δεν είναι.
Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει το International Fact-Checking Network - IFCN που έχει αναπτύξει έναν
κώδικα αρχών με στόχο να βοηθήσει τους/τις αναγνώστες/-ριες να διακρίνουν μία καλή διασταύρωση
πληροφοριών από μία που δεν είναι τόσο καλή. Οι αρχές αυτές στηρίζονται στη μη-στράτευση και την
αμεροληψία, τη διαφάνεια των πηγών και της χρηματοδότησης, τη διαφάνεια της μεθοδολογίας (π.χ.
επιλογή, έρευνα, σύνταξη, διόρθωση και δημοσίευση των γεγονότων) και στη δέσμευση για μία ανοιχτή
και ειλικρινή διορθωτική πολιτική.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το EUFACTCHECK είναι ένα έργο του European Journalism Training Association
- EJTA, το οποίο έχει ως στόχο τη σύνταξη ενός βιώσιμου προγράμματος σπουδών για διασταύρωση
πληροφοριών εντός ενός ευρωπαϊκού δικτύου των σχολών δημοσιογραφίας. Στις μέρες μας, συγκεντρώνει ελέγχους δεδομένων από 150 φοιτητές/-ριες και λοιπό προσωπικό από περισσότερες από 20
σχολές EJTA. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε ένας οδηγός factchecking βήμα προς βήμα για να
βοηθήσουν τους/τις φοιτητές/-ριες και τους/τις εκπαιδευτικούς να ακολουθούν μία ενιαία και ενδελεχή
μεθοδολογία ελέγχου. Ο εν λόγω οδηγός στοχεύει στα εξής:

Στάδια διασταύρωσης πληροφοριών (πηγή: EJTA)
Το EUFACTCHECK παρέχει επίσης μία παρουσίαση των γενικών αρχών της μεθοδολογίας και μερικές
ασκήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν αν κάποιος επιθυμεί να εξοικειωθεί με την ορολογία.
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5. ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΏΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΈΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αλλάξει την πρακτική της δημοσιογραφίας. Η συμμετοχή του κοινού στη
δημοσιογραφία σε πραγματικό χρόνο έχει οδηγήσει στον πληθοπορισμό (crowdsourcing) του περιεχομένου, με αποτέλεσμα ακόμα και πρακτικές όπως η επιβεβαίωση της εγκυρότητας των γεγονότων
να ανατίθενται στο κοινό. Οι μέθοδοι ελέγχου της εγκυρότητας του υλικού και των πηγών απαιτούν
συνεχή ανανέωση, ώστε να μπορούν να αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών,
τις διαδικτυακές συμπεριφορές και τις πρακτικές συλλογής ειδήσεων. Στις μέρες μας, το οπτικό περιεχόμενο και οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία στη δημοσιογραφία
και ένας εκδότης δεν μπορεί να τα αγνοήσει αν θέλει να έχει στην εφημερίδα του μία ιστορία που θα
ασκήσει μεγάλη επίδραση στο κοινό. Η ραγδαία ανάπτυξη του οπτικού υλικού που ανεβαίνει στα social
media καθορίζεται από τρεις κύριους παράγοντες: 1) η παγκόσμια αύξηση του αριθμού των κινητών
τηλεφώνων που έχουν κάμερα, 2) η αύξηση της πρόσβασης σε φθηνά/δωρεάν δεδομένα για χρήση του
διαδικτύου, και 3) η αύξηση των παγκόσμιων κοινωνικών δικτύων και των πλατφορμών κοινωνικής
δικτύωσης στις οποίες ο/η καθένας/-μία μπορεί να δημοσιεύσει υλικό και να δημιουργήσει το δικό του/
της κοινό. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές/-ριες να εξοικειωθούν με τα βασικά εργαλεία
και τις τεχνικές για εκμάθηση και εξάσκηση στον έλεγχο εγκυρότητας διαδικτυακού περιεχομένου και
πηγών όπως:
⚙ Ανάλυση λογαριασμών στο Facebook: τρόποι χρήσης διαδικτυακών εργαλείων (π.χ.
τεχνικές Intel) για να ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες για μία πηγή μέσω του
προσωπικού λογαριασμού τους στο Facebook.
⚙ Ανάλυση λογαριασμού Twitter: τρόπος χρήσης οδηγών (π.χ. έλεγχος Africa) για αναζήτηση
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με μία πηγή μέσα από την ανάλυση του ιστορικού της
στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να ανακαλύψουν αν πίσω από τον λογαριασμό βρίσκεται ένα
αυτόματο υπολογιστικό σύστημα (bot tweeting) ή ένα άτομο.
⚙ Αντίστροφη αναζήτηση εικόνων: τρόποι χρήσης διαδικτυακών εργαλείων (π.χ. Google
Reverse Image Search, TinEye, RevEye κτλ.) για να ελέγξουν αν μία εικόνα μπορεί να ανακυκλωθεί για να υποστηρίξει έναν νέο ισχυρισμό ή ένα γεγονός. Η αντίστροφη αναζήτηση
εικόνων μας επιτρέπει να δούμε αν μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων εικόνων περιλαμβάνουν μία προηγούμενη εκδοχή της εικόνας, αλλά ακόμα και αν η αναζήτηση δεν δείξει
αποτελέσματα, αυτό δεν σημαίνει ότι η εικόνα είναι αυθεντική. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι.
⚙ YouTube Data Viewer: δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη και καθολικά αποδεκτή μηχανή αντίστροφης αναζήτησης βίντεο, αλλά εργαλεία όπως τα Amnesty’s YouTuber Data Viewer, InVID
και NewsCheck μπορούν να εντοπίσουν στοιχεία των βίντεο στο YouTube και η χρήση αντίστροφης αναζήτησης εικόνων να δείξει αν αυτά τα στοιχεία ανταποκρίνονται σε εικόνες από
κάποιο παλαιότερο βίντεο που έχει αναρτηθεί.
⚙ EXIF Viewer: EXIF είναι μετα-δεδομένα οπτικού υλικού που περιλαμβάνουν δεδομένα που
έχουν δημιουργηθεί με ψηφιακές κάμερες και κάμερες κινητών τηλεφώνων τη στιγμή της
σύλληψης της εικόνας και περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως η ώρα και η ημερομηνία
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λήψης της φωτογραφίας, η τοποθεσία κτλ. Αυτά τα μετα-δεδομένα είναι πολύ χρήσιμα στη
διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας. Αν τα βίντεο έχουν διανεμηθεί μέσω του Facebook και
του Twitter, τότε αυτά τα δεδομένα δεν εμφανίζονται, γιατί απαιτείται το αυθεντικό αρχείο.
Αυτά τα εργαλεία είναι δωρεάν και σχετικά απλά στη χρήση, καθώς απαιτούν μόνο βασικές δεξιότητες
για την εφαρμογή τους. Υπάρχουν, ασφαλώς, και πιο προχωρημένες τεχνικές όπως:
⚙ Γεωτοποθεσία: η διαδικασία καθορισμού της τοποθεσίας λήψης μίας φωτογραφίας ή ενός
βίντεο. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν υπάρχουν επαρκή μετα-δεδομένα διαθέσιμα. Τα δεδομένα EXIF των κινητών τηλεφώνων συχνά αποκαλύπτουν τις συντεταγμένες της τοποθεσίας
λήψης του υλικού και το υλικό των κοινωνικών δικτύων συνήθως φέρει την τοποθεσία από
όπου ανέβηκε το υλικό. Συνήθως, η γεωτοποθεσία απαιτεί τον συνδυασμό οπτικών χαρακτηριστικών και οροσήμων μέσω των δορυφορικών εικόνων, της απεικόνισης των δρόμων και
οπτικού υλικού που διατίθεται από άλλες πηγές.
⚙ Επιβεβαίωση του καιρού: πηγές όπως η WolframAlpha μπορούν να αποκαλύψουν ιστορικά δεδομένα για τον καιρό, που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε αν ο καιρός που βλέπουμε σε
κάποιο οπτικό υλικό υποστηρίζεται από το αρχείο εκείνης της δεδομένης ιστορικής στιγμής.
⚙ Ανάλυση σκιών: ένας τρόπος διερεύνησης της αυθεντικότητας μίας φωτογραφίας ή ενός
βίντεο είναι η ανάλυση της εσωτερικής συνοχής των εμφανών σκιών (π.χ. οι σκιές βρίσκονται στις θέσεις που θα έπρεπε να είναι;)
⚙ Εγκληματολογία εικόνας: μερικά εργαλεία είναι χρήσιμα για τον εντοπισμό αντιφάσεων στα δεδομένα μίας εικόνας που υποδηλώνουν την παραποίησή της. Εργαλεία όπως
τα Forensically, Photo Forensics και IziTru μπορούν να αποκαλύψουν την κλωνοποίηση
υλικού και να πραγματοποιήσουν ανάλυση των σφαλμάτων, δύο διαδικασίες που είναι πολύ
χρήσιμες για τον εντοπισμό παραποιημένου υλικού.

ΠΩΣ;
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν αυτή την ενότητα μέσω θεωρητικής διδασκαλίας (π.χ. με
σεμινάρια, ανάγνωση κειμένου ή παρουσιάσεις και διαλέξεις) και κάποιων πρακτικών ασκήσεων (π.χ.
ομάδες εργασίας). Η βασική ιδέα είναι να πραγματοποιήσουν μία παρουσίαση θεωρητικού υλικού
60-90 λεπτών και να αφιερώσουν 90-120 λεπτά σε εργαστήρια (workshops) ή πρακτικές δραστηριότητες. Αυτές οι συναντήσεις μπορούν να διευρυνθούν, ή να χωριστούν σε διαφορετικές μέρες ανάλογα
με το πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας των μαθητών/-ριών.
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ενδεικτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν στην τάξη:
⚙ Προσέγγιση μέσω διερεύνησης ζητήματος (Issue-Enquiry approach). Η εν λόγω προσέγγιση θέτει στο επίκεντρο τον/τη μαθητή/-ρια και περιλαμβάνει πολλά στοιχεία της διερευνητικής μάθησης, της μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος και λήψης αποφάσεων. Οι
μαθητές/-ριες μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσω των ακόλουθων
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σταδίων διερεύνησης: (α) εντοπισμός του προβλήματος/ζητήματος, (β) αναγνώριση των
υποβόσκουσων στάσεων και πεποιθήσεων, (γ) διαλεύκανση των γεγονότων και αποσαφήνιση των αρχών πίσω από το ζήτημα, (δ) εντοπισμός, οργάνωση και ανάλυση των τεκμηρίων, (ε) ερμηνεία και επίλυση του ζητήματος, (στ) ανάληψη δράσης και προβληματισμός
σχετικά με τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της εκάστοτε φάσης. Παραδείγματα αυτής
της προσέγγισης περιλαμβάνουν: τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων του κοινωνικού
φύλου και των φυλών μέσω της ανάλυσης των ΜΜΕ· διερεύνηση της ιδιωτικότητας και των
ΜΜΕ μέσω της πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης των δεδομένων· διερεύνηση τους
διαδικτυακού εκφοβισμού μέσω εθνογραφικής έρευνας.
⚙ Μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (Problem-based learning - PBL). Είναι ένα διδακτικό σύστημα ανάπτυξης των διεπιστημονικών γνώσεων, της κριτικής σκέψης και των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων των μαθητών/-ριών. Είναι ένας αρκετά οργανωμένος και
συνεργατικός τρόπος μάθησης που ενισχύει όχι μόνο την ατομική αλλά και τη συλλογική
γνώση μέσω της δέσμευσης των μαθητών/-ριών σε μία κριτική και εκ βαθέων διερεύνηση
πραγματικών προβλημάτων. Ένα παράδειγμα μάθησης με χρήση επίλυσης προβλημάτων
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μίας αποτελεσματικής καμπάνιας μάρκετινγκ για ένα συγκεκριμένο κοινό με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
⚙ Μελέτη περίπτωσης. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη διερεύνηση ενός περιστατικού ή
γεγονότος σε βάθος. Απαιτεί έναν μεθοδικό τρόπο εξέτασης των γεγονότων, συλλογής δεδομένων, ανάλυσης πληροφοριών και αναφοράς αποτελεσμάτων, ο οποίος με τη σειρά του
μπορεί να υποστηρίξει τη διερευνητική μάθηση εκ μέρους των μαθητών/-ριών. Οι μαθητές/-ριες μπορούν να αναλάβουν τη μελέτη μίας στρατηγικής για τη δημιουργία μίας καμπάνιας μάρκετινγκ μίας πολύ επιτυχημένης ταινίας, ενός βιβλίου ή ενός άλλου προϊόντος για
το ευρύ κοινό.
⚙ Συνεργατική μάθηση. Αναφέρεται στη διδακτική προσέγγιση που ενώνει τους μαθητές και
τις μαθήτριες για να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η συνεργατική
μάθηση μπορεί να ποικίλλει από απλή εργασία σε ζεύγη έως περίπλοκα μοντέλα εργασίας,
όπως η μάθηση μέσω ερευνητικής εργασίας (project), η τεχνική jigsaw (παιχνίδι συναρμολόγησης κομματιών - παζλ), η καθοδηγούμενη διερεύνηση από συνομηλίκους και η αλληλοδιδασκαλία. Ένα παράδειγμα συνεργατικής μάθησης στην παιδεία στα μέσα και την πληροφορία
είναι η συνεργατική εργασία στον χώρο της Wikipedia.
⚙ Ανάλυση κειμένων. Οι μαθητές/-ριες μαθαίνουν να πραγματοποιούν ανάλυση κειμένων
μέσω του εντοπισμού των κωδίκων και των κανόνων των διαφορετικών ειδών των ΜΜΕ. Με
αυτόν τον τρόπο σημειωτικής ανάλυσης (κειμενογλωσσολογία), μπορεί να διευκολυνθεί η
κατανόηση βασικών εννοιών. Παράδειγμα: οι μαθητές/-ριες επιλέγουν ένα κείμενο από τα
ΜΜΕ που τους ενδιαφέρει. Αυτό μπορεί να είναι ένα ειδησεογραφικό άρθρο, ένα βίντεο από
το YouTube ή ένα βίντεο κλιπ από μία διαδικτυακή πηγή ειδήσεων. Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες και καθοδηγήστε τους στην ανάλυση του κειμένου ως προς το κοινό στο
οποίο απευθύνεται, τον στόχο που έχει, τον/τη συγγραφέα, τα κειμενικά χαρακτηριστικά και
τα συμφραζόμενα.
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⚙ Μεταφράσεις. Με αυτή την προσέγγιση, οι μαθητές/-ριες λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες
όπως αυτές παρουσιάζονται σε ένα μέσο και τις «μετατρέπουν» σε ένα άλλο μέσο. Η εν λόγω
παιδαγωγική μέθοδος μπορεί να λάβει πολλές μορφές και να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα
μέσα. Οι μαθητές/-ριες μπορούν να πάρουν ένα άρθρο εφημερίδας για κάτι που συνέβη στο
πανεπιστήμιο και να το μετατρέψουν σε μία ραδιοφωνική αναμετάδοση. Εκτός από αυτό,
μπορούν να δουν ένα σύντομο απόσπασμα μίας παιδικής ταινίας και στη συνέχεια, να
εργαστούν σε μικρές ομάδες για να δημιουργήσουν ένα εικονογραφημένο σενάριο που θα
απεικονίζει τη σκηνή εντοπίζοντας παράλληλα τις λήψεις, τις γωνίες και τις μεταβάσεις που
έχουν χρησιμοποιηθεί.
⚙ Προσομοιώσεις Συχνά, χρησιμοποιείται ως στρατηγική στις ενότητες των προγραμμάτων
σπουδών κινηματογράφου και μέσων μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν τεχνικές προσομοίωσης για να δείξουν στους/στις μαθητές/-ριές τους πώς
γίνεται η δημιουργία περιεχομένου σε αυτά τα μέσα. Παράδειγμα: οι μαθητές/-ριες αναλαμβάνουν τους ρόλους μίας ομάδας παραγωγής ντοκιμαντέρ για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα
νέων ή τους ρόλους μίας ομάδας διαδικτυακών δημοσιογράφων που παίρνουν συνέντευξη
από έναν/μία εκπαιδευτικό για ένα ραδιοφωνικό σόου ή τους ρόλους μίας ομάδας μάρκετινγκ ενός πανεπιστημίου που δημιουργούν ένα βίντεο προώθησης της ζωής των φοιτητών/-ριών στο πανεπιστήμιο.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

ΡΗΤΟΡΙΚΉ ΜΊΣΟΥΣ
https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib07/IN01906676/Centricity/Domain/120/9-12-unit4breakingdownhatespeech.pdf (αγγλικά) Είναι το Κεφάλαιο 4 Αποδομώντας τη ρητορική μίσους
(Breaking Down Hate Speech) στο πλαίσιο των μαθημάτων Lesson Plan Digital Literacy and Citizenship
in a Connected Culture που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργος GoodPlay, το οποίο
υλοποιήθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (Harvard Graduate
School of Education). Περιλαμβάνει βασικά ερωτήματα, μία περίληψη του μαθήματος, μαθησιακούς
στόχους, εκπαιδευτικό και προπαρασκευαστικό υλικό για τη ρητορική μίσους.
https://paroleostili.it/scuola/ (ιταλικά) Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Parole O_Stili ιδρύθηκε
στην Τεργέστη τον Ιούλιο του 2017 και αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη
υπευθυνότητας εκ μέρους των χρηστών του Διαδικτύου ενθαρρύνοντάς τους να μοιραστούν και
να διατηρήσουν τις αξίες που εκφράζονται στο Μανιφέστο Μη-Εχθρικής Επικοινωνίας (Manifesto
of Non-Hostile Communication). Η ιστοσελίδα τους περιλαμβάνει ολόκληρες ενότητες αφιερωμένες
σε εκπαιδευτικά εργαλεία, εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς, εγχειρίδια για σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, συναντήσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές/-ριες και ένα βιβλίο για παιδιά γυμνασίου
(σε εξέλιξη). Το υλικό βασίζεται στο ιταλικό πλαίσιο αλλά διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα.
http://www.nohatespeech.it/ (ιταλικά) Πρόκειται για την ιταλική δύναμη των Νέων Ανθρώπων που
καταπολεμούν τη Ρητορική του Μίσους στο Διαδίκτυο (Young People Combating Hate Speech Online),
ένα έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων ενάντια στη
μισαλλοδοξία και στην εχθρική ρητορική στο διαδίκτυο. Διατίθεται σχετικό υλικό και περιεχόμενο,
όπως βίντεο και σύνδεσμοι με άλλες ευρωπαϊκές ομάδες από το Κίνημα Κατά της Ρητορικής του
Μίσους (No Hate Speech Movement).

ΣΎΓΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΎΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΏΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΈΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ
https://factcheckingday.com/ (αγγλικά) Αυτή είναι μια ιστοσελίδα προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας
για το Fact-Checking (2 Απριλίου). Περιλαμβάνει μαθήματα, άρθρα, κουίζ και λοιπό ενδιαφέρον υλικό
σχετικά με τη διασταύρωση πληροφοριών.
https://eufactcheck.eu/wp-content/uploads/2019/03/1AnalyseClaim-001.pdf (αγγλικά) Αυτός είναι ο
σύνδεσμος για τον οδηγό που αναπτύχθηκε από τον EJTA στο πλαίσιο του έργου factcheck.eu. Είναι
ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση ισχυρισμών και για την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών/χρηστών για την ανάπτυξη των ιδεών τους σχετικά με τις δηλώσεις/ειδήσεις που
αναλύονται, ούτως ώστε να επαληθεύουν την εγκυρότητα του περιεχομένου.
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https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.
pdf (αγγλικά) Πρόκειται για την έκθεση της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε από την Stanford
History Education Group για την αξιολόγηση του πολιτικού διαδικτυακού προβληματισμού των
μαθητών/-ριών – την ικανότητα κριτικής της αξιοπιστίας των πληροφοριών που κατακλύζουν
τα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και τα tablets των νέων. Περιλαμβάνει τις διαφάνειες, τις
ασκήσεις, τις ερωτήσεις και το υλικό που χρειάζεται για να διεξαχθεί η αξιολόγηση.
https://checkology.org/ (αγγλικά) Είναι μία εικονική πλατφόρμα όπου οι μαθητές/-ριες μαθαίνουν
πώς να διαχειρίζονται αμφιλεγόμενες πληροφορίες, μέσω της τελειοποίησης των δεξιοτήτων τους
στην ειδησεογραφική παιδεία. Τα μαθήματα της εικονικής τάξης βοηθούν τον/την εκπαιδευτικό να
εφοδιάσει τους/τις μαθητές/-ριές του/της με εργαλεία για την αξιολόγηση και την ερμηνεία ειδήσεων
αλλά και να τους διδάξει τρόπους για την επιλογή των πληροφοριών που πρέπει να εμπιστεύονται
και να μοιράζονται. Κυκλοφορεί και μία δωρεάν έκδοση της πλατφόρμας.
http://factcheckers.it/materiali/ (ιταλικά) Ο πολιτισμικός οργανισμός Factcheckers αποτελεί το πρώτο
έργο Fact-checking που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Η ιστοσελίδα του περιλαμβάνει υλικό και
πόρους για διαφορετικά κοινά, όπως παιχνίδια με χαρτιά για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, έναν
ψυχαγωγικό οδηγό για τους χρήστες του διαδικτύου, ένα διαδραστικό κουίζ που επιτρέπει στους
ανθρώπους να διαχωρίζουν τις αληθείς από τις ψευδείς ειδήσεις, τους λογαριασμούς των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, έναν οδηγό για εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων, ένα βίντεο
για τους/τις ερευνητές/-ριες του διαδικτυακού ωκεανού (Digital Ocean), τον δεκάλογο του ερευνητή
ειδήσεων, κοινωνικές κάρτες για διανομή στο Facebook και το Twitter και ένα εγχειρίδιο για νέους
factcheckers και πολλά άλλα.

ΠΑΙΔΕΊΑ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/ (αγγλικά) Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες
για πρόσβαση σε διεθνείς διδακτικούς πόρους για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία, σε
πολλές γλώσσες, για εκπαιδευτικούς, ερευνητές/-ριες και άλλους/-ες χρήστες. Το υλικό (13 ενότητες)
μπορεί να διανεμηθεί, να προσαρμοστεί, να χρησιμοποιηθεί και να ανέβει εκ νέου (re-upload) από
τους/τις χρήστες.
https://www.bricks-project.eu/wp/wp-content/uploads/2015/06/Modulo_bricks.pdf (ιταλικά) Αυτή
είναι μία διδακτική ενότητα που σχετίζεται με το έργο BRICKs που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του
σεβασμού στο διαδίκτυο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους (Building Respect on the
Internet by Combating Hate Speech). Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της ΕΕ και
υλοποιείται από πέντε χώρες με στόχο την καταπολέμηση της διάδοσης της ρητορικής μίσους κατά
των μεταναστών/-ριών και των μειονοτήτων μέσω της παιδείας στα μέσα (media literacy) και της
ενεργού συμμετοχής των χρηστών. Περιλαμβάνει 13 ενότητες εργασίας και καθεμία εμπλουτίζεται
με εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και από μεθόδους αποκατάστασης. Για
κάθε ενότητα υπάρχει μία γενική περίληψη, στόχοι, οδηγίες, μεθοδολογίες, εκπαιδευτικό υλικό,
στρατηγικές για ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών/-ριών κτλ.
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ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΉΣ
ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΆΞΗΣ
Οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να συμπεριλάβουν στις δραστηριότητες τοπικά/περιφερειακά, γλωσσικά
και πολιτισμικά εκπαιδευτικά υλικά και παραδείγματα – τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Παράλληλα,
ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αφαιρέσει οτιδήποτε θεωρείται ακατάλληλο, προσβλητικό ή μη παραγωγικό για έναν/μία συγκεκριμένη μαθητή/-ρια ή τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών/-ριών και τις μειονότητες που μπορεί να περιλαμβάνει. Επίσης, μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει ασκήσεις ή κείμενα
που κρίνει ανεπαρκή ή μη ικανοποιητικά για οποιονδήποτε λόγο. Είναι σημαντικό το υλικό αλλά και
τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί να ανανεώνονται, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο στοχευμένο και
πιο ενδιαφέρον για τους/τις μαθητές/-ριες. Εξίσου σημαντικό είναι να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό
υλικό που θα παρουσιάσει ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν αλλοδαποί/-ές μαθητές/-ριες στην
τάξη. Εν προκειμένω, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί: (α) να ξαναγράψει το κείμενο και να βαθμολογήσει το
επίπεδο των μαθητών/-ριών με βάση διαφορετικά κριτήρια, (β) να διδάξει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο
πριν τις ασκήσεις και να το αφήσει γραμμένο στον πίνακα της τάξης για να το συμβουλεύονται ανά
πάσα στιγμή οι μαθητές/-ριες, (γ) να επιστήσει την προσοχή των μαθητών/-ριών σε εικόνες και οπτικό
υλικό, όπου το κρίνει απαραίτητο, (δ) να μειώσει το όριο λέξεων που απαιτείται στις γραπτές εργασίες,
(ε) να ενθαρρύνει τη χρήση λεξικών, (στ) να χωρίσει τους/τις μαθητές/-ριες σε ζεύγη που θα αποτελούνται από έναν/μία δυνατό/-ή μαθητή/-ρια και έναν/μία πιο αδύναμο/-η, (ζ) να δίνει επαρκή χρόνο
στους/στις μαθητές/-ριες ώστε να συγκεντρώσουν τις ιδέες τους πριν το παιχνίδι ρόλων ή τη συζήτηση
στην τάξη και (η) να βαθμολογεί τους/τις μαθητές/ήτ-ριες με βάση την προσπάθειά τους και όχι με βάση
την ικανότητά τους. Αν έχετε μαθητές/-ριες που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, επιλέξτε άτομα
που θα είναι οι βοηθοί τους, όπως συμμαθητές/-ριες ή κάποιον/-α εξειδικευμένο/-ή εκπαιδευτικό. Τα
άτομα αυτά μπορούν να παρέχουν βοήθεια με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες τους/της
μαθητή/-ριας. Ο/Η βοηθός μπορεί να δείξει τον τρόπο που υλοποιείται μία άσκηση πριν το προσπαθήσει μόνος/-η του/της ο/η αδύναμος/-η μαθητής/-ρια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια
υπόδειξη (λεκτική, σωματική ή μία χειρονομία), όταν το άτομο το χρειάζεται. Εκτός από αυτό, μπορεί
να δώσει άμεση ανατροφοδότηση στον/στην μαθητή/-ρια, να τον/τη βοηθήσει να ολοκληρώσει κάποιες
δραστηριότητες και με αυτό τον τρόπο, να ενθαρρύνει την επιτυχία. Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει
να βεβαιωθεί ότι ο διαθέσιμος εξοπλισμός (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, διαδραστικοί πίνακες, tablets κτλ.) είναι κατάλληλος για τις δραστηριότητες που σκοπεύει να αναθέσει στους/
στις μαθητές/-ριες. Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου,
θα πρέπει να προσαρμόσει τις δραστηριότητες με βάση τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
Η εν λόγω ενότητα δίνει την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς και στο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό
προσωπικό να αναλογιστούν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη επικοινωνίας και δημοκρατικού διαλόγου, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στη
ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Ακόμη, επιχειρεί να τους/τις ωθήσει να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, ώστε
να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών/-ριών τους και να συμβάλουν στην πρόληψη
της διαδικασίας της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία. Οι παραπάνω στόχοι πρόκειται να
επιτευχθούν μέσω της παρουσίασης αποτελεσματικών εκπαιδευτικών εργαλείων και προσεγγίσεων
σχετικά με την ανοιχτή επικοινωνία και την ενεργητική ακρόαση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην καθημερινή
τους πρακτική στο σχολείο.
Παράλληλα, η ενότητα αυτή εξετάζει ποικίλα στυλ επικοινωνίας, τα οποία οι εκπαιδευτικοί και το
προσωπικό εκπαιδευτικής υποστήριξης μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα με την επικοινωνιακή
περίσταση τόσο στην επαγγελματική όσο και στην ιδιωτική τους ζωή.
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό εκπαιδευτικής υποστήριξης θα
έχουν ενημερωθεί για τα ακόλουθα ζητήματα:
Ενεργητική ακρόαση
– Διαδικασία ακρόασης και διαφορετικοί τύποι ακρόασης
– Ενεργητική ακρόαση και παρατήρηση
– Τρόποι για να γίνεις ενεργητικός/-ή ακροατής/-ρια
Ανοιχτή επικοινωνία
– Ορισμός της επικοινωνίας και των διαδικασιών επικοινωνίας
– Ανοιχτή επικοινωνία και σχετικές τεχνικές
– Εμπόδια που δυσχεραίνουν την επικοινωνία και τρόποι υπέρβασης αυτών των εμποδίων
Επιχειρηματολογία & αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate)
– Άνοιγμα προς άλλους λαούς και διαφορετικά πιστεύω, αυτο-αποτελεσματικότητα
– Σωκρατική μέθοδος για υποβολή διερευνητικών ερωτήσεων και Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση
(Reciprocal Maieutic Approach)
– Συμβουλές για αποτελεσματική επιχειρηματολογία και αντιπαράθεση επιχειρημάτων
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ΤΙ;
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΉ ΑΚΡΌΑΣΗ
Διαδικασία ακρόασης και διαφορετικοί τύποι ακρόασης
Η ακρόαση είναι μία διαδικασία λήψης μηνυμάτων και απόκρισης σε μηνύματα λεκτικής ή/και μη
λεκτικής επικοινωνίας. Ακολουθεί την εξής αλληλουχία νοητικών λειτουργιών του εγκεφάλου: ακούω,
παρακολουθώ, κατανοώ, αποκρίνομαι, θυμάμαι.
Γενικοί τύποι ακρόασης:
Διακριτική Ακρόαση
Είναι η πιο βασική μορφή ακρόασης. Δεν περιλαμβάνει την κατανόηση του νοήματος των λέξεων ή
των φράσεων αλλά απλώς την αντίληψη των διαφορετικών ήχων που παράγονται.
Ολοκληρωμένη Ακρόαση
Συμπληρώνεται από μηνύματα της μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως χειρονομίες, τόνος της φωνής
και λοιπές εκφράσεις και κινήσεις της γλώσσας του σώματος. Αυτά τα μη λεκτικά σημεία από τη μία
πλευρά, μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία και την κατανόηση, αλλά από την άλλη, μπορούν
να προκαλέσουν σύγχυση και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε παρανοήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις
ακρόασης του συνομιλητή μας, είναι απαραίτητο να ζητήσουμε διευκρινίσεις και να επιστρατεύσουμε δεξιότητες, όπως ο αναστοχασμός και η κατανόηση.
Η ακρόαση είναι το πιο βασικό στοιχείο των δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας. Υπάρχουν
τρεις κύριοι τύποι ακρόασης που συναντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα στις διαπροσωπικές
σχέσεις των ανθρώπων:
– Ενημερωτική Ακρόαση (Ακούω για να Μάθω)
– Κριτική Ακρόαση (Ακούω για να Αναλύσω και να Αξιολογήσω)
– Θεραπευτική και Ενσυναισθητική Ακρόαση (Ακούω για να Κατανοήσω τα Αισθήματα και τα
Συναισθήματα του/της Ομιλητή/-ριας).
Ενεργητική ακρόαση και παρατήρηση
Η ακρόαση δεν αναφέρεται απλώς στην αίσθηση της ακοής, δηλαδή να ακούμε μόνο τα λόγια του
συνομιλητή ή της συνομιλήτριάς μας. Η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την ικανότητα να ακούμε
με προσοχή τον/την συνομιλητή/-ριά μας, χωρίς να τον επικρίνουμε, και να αναστοχαζόμαστε,
καθώς και την ικανότητα να ακούμε χρησιμοποιώντας όλες μας τις αισθήσεις. Σύμφωνα με την ποιήτρια Alice Duer Miller, «η ακρόαση νοείται ως η εκδήλωση ζωηρού, ανθρώπινου ενδιαφέροντος προς τα
λεγόμενα του συνομιλητή μας».
Είναι σημαντικό να εστιάζουμε πλήρως την προσοχή μας στο άτομο με το οποίο συνομιλούμε χωρίς
όμως να παραγνωρίζουμε τη σημασία των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων.

67

Λεκτικά Μηνύματα Ενεργητικής Ακρόασης
– Θετική ενίσχυση - Χρησιμοποιήστε θετικές λέξεις και φράσεις, όπως: «Κατάλαβα», «Ναι»,
«Πολύ καλά» κτλ.
– Ανάκληση - Θυμηθείτε σημαντικά σημεία, λεπτομέρειες και ιδέες του ομιλητή ή της ομιλίτριας.
Με αυτό τον τρόπο, δείχνετε ότι τον/την προσέχατε όσο μιλούσε και τον/την ενθαρρύνετε.
– Ερωτήσεις & Αποσαφήνιση - Αν απευθύνετε κατάλληλες ερωτήσεις στον/στην ομιλητή/-ρια,
μπορείτε να τον/την κάνετε να πιστέψει ότι όντως ενδιαφέρεστε για τα λεγόμενά του/της και
ότι κατανοήσατε πλήρως το μήνυμά του/της. Προτιμήστε τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που
βοηθούν περισσότερο στην αποσαφήνιση των νοημάτων. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου απαιτούν περισσότερη σκέψη και χρόνο για την απάντησή τους σε σχέση με τις ερωτήσεις κλειστού
τύπου στις οποίες αρκούν μονολεκτικές ή σύντομες απαντήσεις.
– Αναστοχασμός - Επαναλάβετε λέξεις του/της ομιλητή/-ριας για να δείξετε ότι καταλάβατε όσα είπε.
Μη Λεκτικά Μηνύματα Ενεργητικής Ακρόασης
– Χαμόγελο - Χαμογελάστε και γνέψτε καταφατικά για να δείξετε ότι ακούτε και κατανοείτε τα
μηνύματα του/της συνομιλητή/-ριας σας. Επίσης, το χαμόγελο δείχνει ότι είστε προσιτός/-ή,
αξιόπιστος/-η και συνεργάσιμος/-η.
– Βλεμματική επικοινωνία - Αν διατηρήσετε βλεμματική επαφή με τον/την συνομιλητή/-ρια
σας, είναι πολύ πιθανό ότι θα τον ενθαρρύνετε να συνεχίσει να σας μιλάει.
– Στάση σώματος - Για να δείχνετε ότι είστε ανοιχτός/-ή και δεκτικός/-ή σε διάλογο, δεν θα
πρέπει να κάθεστε με τα πόδια σας σταυρωμένα προς τον/την συνομιλητή/-ρια σας, αλλά να
έχετε χαλαρά τα άνω και κάτω άκρα.
– Mirroring (Αντικατοπτρισμός) - Ξεκινά αρχικά, με την παρατήρηση της στάσης του σώματος
και των εκφράσεων του προσώπου του συνομιλητή σας και στη συνέχεια, με την υιοθέτησή
τους από την πλευρά σας.
– Διάσπαση προσοχής - Θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας να αποφεύγετε να κοιτάζετε
το ρολόι ή το κινητό σας τηλέφωνο, να παίζετε με τα μαλλιά σας ή να τρώτε τα νύχια σας.
Τρόποι για να γίνεις ενεργητικός/-ή ακροατής/-ρια
Αν θέλετε να γίνετε ενεργητικοί/-ές ακροατές/-ριες, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα λεκτικά και
μη λεκτικά μηνύματα ενεργητικής ακρόασης που προαναφέρθηκαν. Άλλοι τρόποι ενεργητικής ακρόασης είναι οι εξής:
– Να αποφεύγετε να επικρίνετε τα λεγόμενα του συνομιλητή ή της συνομιλίτριάς σας και βεβαιωθείτε ότι κατανοήσατε τι είπε.
– Μην διακόπτετε τον/την συνομιλητή/-ριά σας και περιμένετε να ολοκληρώσει αν έχετε να πείτε
κάτι.
– Να αγνοείτε τους περισπασμούς.
– Να παρέχετε θετική ανατροφοδότηση στον/στην συνομιλητή/-ριά σας.
– Να ακούτε τα λόγια του/της συνομιλητή/-ριάς σας με ενσυναίσθηση, ώστε να μπορέσετε να
κατανοήσετε την άποψή του.
– Να επικεντρώνεστε στα κύρια σημεία του λόγου του/της συνομιλητή/-ριάς σας και να προσπαθείτε να εξετάσετε σε βάθος την άποψή του/της.
– Να απομακρύνετε τυχόν περισπασμούς από το περιβάλλον.
– Αντισταθείτε στον πειρασμό να ολοκληρώσετε τη φράση του συνομιλητή ή της συνομιλήτριάς σας.
– Μην ξεχνάτε ότι η ενεργητική ακρόαση είναι μία δεξιότητα που μπορεί να βελτιωθεί με κατάλληλη εξάσκηση.
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Ενεργητική ακρόαση στην τάξη: Η ενεργητική ακρόαση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη
σχέση του/της εκπαιδευτικού με τους/τις μαθητές/-ριες. Όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται τι
λέει ο/η καθηγητής/-ριά τους, αισθάνονται ότι είναι σημαντικά και νιώθουν περισσότερο συναισθηματικά δεμένα με το σχολείο τους, δημιουργώντας μια αίσθηση ομάδας. Εκτός από αυτό, η
ενεργητική ακρόαση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
εκπαιδευτικοί στην τάξη για να κάνουν τους/τις μαθητές/-ριές τους να αποκτήσουν αυτεπίγνωση,
να τους/τις βοηθήσουν να νιώσουν ότι τους/τις καταλαβαίνουν και να διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης.

ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
Ορισμός της επικοινωνίας και των διαδικασιών επικοινωνίας
«Επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ατόμων μέσω ενός
κοινού συστήματος συμβόλων, σημείων ή συμπεριφοράς»
(Merriam-Webster, 2019)
Η επικοινωνία περιλαμβάνει στην πιο απλή της μορφή (τουλάχιστον) έναν πομπό, ένα μήνυμα και
έναν δέκτη. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά η επικοινωνία, στην πραγματικότητα, είναι ένα πολύ
σύνθετο ζήτημα. Η μετάδοση του μηνύματος από τον πομπό στον δέκτη μπορεί να επηρεαστεί από
μία πλειάδα παραγόντων, όπως τα συναισθήματά μας, την πολιτισμική κατάσταση, το μέσο επικοινωνίας ακόμη και από την τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε. Με λίγα λόγια, η σαφής και αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα.
Ανοιχτή επικοινωνία και σχετικές τεχνικές
Η ανοιχτή επικοινωνία επιτυγχάνεται, όταν όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε μία συζήτηση έχουν
την ευκαιρία να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις. Η ανοιχτή επικοινωνία διευκολύνεται από
την αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά διαφέρει από αυτή. Η αποτελεσματική επικοινωνία επιτυγχάνεται, όταν ο δέκτης κατανοεί το μήνυμα με βάση τον σκοπό που το προόριζε ο πομπός.
Τεχνικές για ανοιχτή επικοινωνία:
– Ενεργητική ακρόαση - Η ενεργητική ακρόαση συνδέεται στενά με την ανοιχτή επικοινωνία.
Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της ενεργητικής ακρόασης για την επίτευξη
ανοιχτής επικοινωνίας.
– Παροχή ανατροφοδότησης - Η ανατροφοδότηση είναι σημαντικό στοιχείο της ανοιχτής
επικοινωνίας, καθώς μας βοηθά να δεχόμαστε πιο εύκολα την κριτική.
– Διατήρηση θετικού κλίματος επικοινωνίας - Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε λέξεις/
φράσεις με θετικό περιεχόμενο.
– Εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση, ποικιλομορφία, σεβασμός, υπομονή και συμπόνια - Όλες
αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν επικοινωνούμε με άλλους/-ες.
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Εμπόδια που δυσχεραίνουν την επικοινωνία:
– Έλλειψη προσοχής, ενδιαφέροντος, καλής διάθεσης προς τον δέκτη, περισπασμοί.
– Διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις.
– Έλλειψη εμπιστοσύνης, ενσυναίσθησης, ποικιλομορφίας, σεβασμού, υπομονής και συμπόνιας.
Πέραν αυτών, υπάρχουν και φυσικά, νοητικά, πολιτισμικά, συναισθηματικά, γλωσσικά, διαπροσωπικά εμπόδια αλλά και εμπόδια που θέτουν τα έμφυλα στερεότυπα, τα οποία υπονομεύουν την ποιότητα της επικοινωνίας.
Συμβουλές για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων:
– Να έχετε επίγνωση του γεγονότος ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα
οποία διαμορφώνονται με βάση το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο.
Κατά συνέπεια, κάθε άτομο μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικό στυλ επικοινωνίας. Οι διαφορές
αυτές, αν και μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην επικοινωνία (όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως), θα πρέπει να γίνονται σεβαστές στην τάξη.
– Να χρησιμοποιείτε απλή γλώσσα.
– Εφαρμόστε την ενεργητική ακρόαση.
– Φροντίστε να αναπτύξετε εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση, ανεκτικότητα απέναντι στην ποικιλομορφία, υπομονή και συμπόνια, όταν επικοινωνείτε με άλλα άτομα.
– Να αποφεύγετε τον καταιγισμό πληροφοριών.
Ανοιχτή επικοινωνία στην τάξη: Η ανοιχτή επικοινωνία ενθαρρύνει την ισότιμη συμμετοχή όλων
στην τάξη. Επίσης, διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-ριες να πετύχουν τους στόχους τους και αυξάνει τις ευκαιρίες για διευρυμένη μάθηση. Παράλληλα, ενισχύει τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητών/-ριών και δημιουργεί μία συνολική θετική εμπειρία
για όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι/-ες γύρω από τα εμπόδια ακουστικής κατανόησης, πρόσληψης και προφορικού λόγου που
δυσχεραίνουν την ανοιχτή επικοινωνία.
– Εμπόδια ακουστικής κατανόησης: Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσπαθεί να ελαχιστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις συναισθηματικές αντιδράσεις και να εστιάζει στα
λεγόμενα του/της μαθητή/-ριας. Οι εξωτερικοί θόρυβοι, όπως για παράδειγμα τηλεφωνήματα
ή οικοδομικές εργασίες, μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες στην ακουστική κατανόηση των
μηνυμάτων. Για τον λόγο αυτό, καλό θα ήταν οι εξωτερικοί θόρυβοι να ελαττώνονται όσο το
δυνατόν περισσότερο στην τάξη. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να διδάσκει στους/
στις μαθητές/-ριές του/της ότι είναι απαραίτητο να αφιερώνουν χρόνο στην ακρόαση των
λεγομένων του συνομιλητή ή της συνομιλήτριάς τους, ώστε να τον/την κατανοούν όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
– Εμπόδια προφορικού λόγου: Τα προβλήματα που προκύπτουν στην προφορική επικοινωνία σχετίζονται συχνά με τη χρήση λέξεων που έχουν διφορούμενη σημασία. Σε αυτή την
περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές/-ριές του/της κατανοούν με σαφήνεια τη σημασία των λέξεων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.
– Εμπόδια πρόσληψης: Οι μαθητές/-ριες ενδέχεται να προσλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα αλλά
να το ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να μάθει
να εστιάζει τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά χαρακτηριστικά μίας συζήτησης στην τάξη.
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Για να πετύχετε αποτελεσματική ανοιχτή επικοινωνία στην τάξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
προσπαθήσετε όχι μόνο να κατανοήσετε διαφορετικές απόψεις αλλά και να συνειδητοποιήσετε το
γεγονός ότι ο/η συνομιλητής/-ρια σας είναι πιθανό να υποστηρίζει απόψεις και ιδέες που διαφέρουν από τις δικές σας. Ακόμη, οφείλετε να κατανοείτε ότι οι εν λόγω απόψεις έχουν διαμορφωθεί
με βάση διαφορετικές εμπειρίες. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε να μην λέτε ποτέ απευθείας
στον/στην συνομιλητή/ριά σας ότι κάνει λάθος. Τα πρώτα βήματα για να μάθετε να εκτιμάτε τις
απόψεις και τις πεποιθήσεις των άλλων είναι να πιστεύετε ότι μπορούν να συμβάλουν σε κάποιο
βαθμό στη διαδικασία της μάθησης αλλά και ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
Εξίσου σημαντικό είναι να ακούσετε απλώς τη γνώμη του άλλου και να αλλάξετε ακόμη και τρόπο
σκέψης. Οι διαφορές που αναφέρθηκαν προηγουμένως οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές,
δηλαδή πεποιθήσεις, συμπεριφορές, γλώσσες, πρακτικές και εκφράσεις που θεωρούνται μοναδικά
χαρακτηριστικά των μελών μίας συγκεκριμένης εθνότητας, φυλής ή εθνικότητας.

ΠΩΣ;
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Μία ιδιαίτερα απλή και σαφής άσκηση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην τάξη με στόχο την
καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης είναι η επόμενη.
Μπορείτε να αναρτήσετε τη μέθοδο «ΣΑΚΚΑ» στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης σας και να θυμίζετε
στους/στις μαθητές/-ριες να ΖΟΥΝ με αυτήν.
Σταθείτε όρθιοι/-ες και καθίστε όσο πιο κοντά γίνεται στον/στην ομιλητή/-ρια.
Ακούστε με τα μάτια, τα αυτιά και την καρδιά σας.
Κάντε και απαντήστε ερωτήσεις.
Κουνήστε καταφατικά το κεφάλι για να δείξετε ότι ακούτε.
Ακολουθήστε τον/την ομιλητή/-ρια με το βλέμμα σας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η επικοινωνία είναι μία αμφίδρομη διαδικασία, η οποία σχετίζεται με τη δημιουργικότητα και την
ανάπτυξη του ανθρώπου. Αντίθετα, η έννοια της μετάδοσης γνώσεων στηρίζεται σε ένα μέσο, το οποίο
συνδέει τον πομπό και τον δέκτη του μηνύματος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υφίσταται ενεργή συμμετοχή του δέκτη του μηνύματος.
Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-ριών είναι σημαντική τόσο ως μέθοδος
αυτοεκπαίδευσης και εκπαίδευσης των άλλων όσο και ως εργαλείο που θα βοηθά στη λήψη κοινών
αποφάσεων και στην αξιολόγηση των ανθρώπων ως αυτόνομων προσωπικοτήτων.
Μία χρήσιμη μέθοδος για την ενίσχυση της ανοιχτής επικοινωνίας στην τάξη είναι η σωκρατική (μαιευτική) μέθοδος για υποβολή διερευνητικών ερωτήσεων και η Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση (Reciprocal
Maieutic Approach) του Κέντρου Δημιουργικής Ανάπτυξης Danilo Dolci, η οποία είχε ως πηγή έμπνευσης
την πρώτη.
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Η σωκρατική μέθοδος στηρίζεται στην πρακτική του στοχαστικού διαλόγου. Ο Σωκράτης, ο σπουδαίος
αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος/δάσκαλος, πίστευε ότι η πειθαρχημένη πρακτική των στοχαστικών ερωτημάτων έδινε τη δυνατότητα στον/στην μαθητή/-ρια να εξετάσει τις ιδέες του σύμφωνα με τη λογική και
στη συνέχεια, να εκτιμήσει την εγκυρότητά τους. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο Σωκράτης προσποιούμενος την πλήρη άγνοια για το θέμα που συζητούσε κάθε φορά, προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να
εκμαιεύσει την αλήθεια από τους μαθητές του.
Η σωκρατική μέθοδος με τη βοήθεια διερευνητικών ερωτήσεων αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο
για μία εις βάθος διερεύνηση των ιδεών των μαθητών/-ριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα
επίπεδα μάθησης και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους/-ες τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς μπορεί
να εφαρμοστεί σε διάφορα σημεία της διδασκαλίας ενός κεφαλαίου ή στο πλαίσιο ενός project. Οι
εκπαιδευτικοί μέσω της αξιοποίησης της σωκρατικής μεθόδου μπορούν να προωθήσουν την ανεξάρτητη σκέψη των μαθητών/-ριών τους και να τους/τις βοηθήσουν στην κατάκτηση της γνώσης. Εκτός
από αυτό, μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ριές τους να αναπτύξουν δεξιότητες για αποτελεσματική επιχειρηματολογία και αντιπαράθεση επιχειρημάτων στην τάξη μαθαίνοντας πώς να κάνουν
καλές ερωτήσεις.
Οι διερευνητικές ερωτήσεις για θεμελιώδη ζητήματα και αντιλήψεις κατά τη διδασκαλία ενός λογοτεχνικού έργου είναι ένας πρακτικός τρόπος για την ενθάρρυνση ανοιχτής επικοινωνίας στην τάξη.
Ερωτήσεις του τύπου: «Η ιδέα της αλήθειας είναι απόλυτη ή σχετική;» ή «Τι μας κάνει ανθρώπους;»
ενισχύουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών/-ριών, αν και πρόκειται για ερωτήσεις που
είναι αδύνατον να απαντηθούν στη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας (ή μίας ολόκληρης ζωής). Οι μαθητές/-ριες για να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους καλούνται να μελετήσουν σε βάθος το κείμενο
προς συζήτηση. Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναδεικνύονται πολλές και διάφορες απόψεις και οι μαθητές/-ριες σκέφτονται με κριτικό τρόπο πώς συνδέεται το κείμενο με αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα.
Το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης Danilo Dolci χρησιμοποιώντας ως πρότυπο τη σωκρατική μέθοδο
ανέπτυξε τη μέθοδο της «Αμοιβαίας Μαιευτικής Προσέγγισης - ΑΜΠ» (Reciprocal Maieutic Approach RMA). Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η μαιευτική μέθοδος του Σωκράτη είναι μονής κατεύθυνσης,
ενώ για το Κέντρο Danilo Dolci η έννοια της γνώσης πηγάζει από την εμπειρία και απαιτεί αμφίδρομη
επικοινωνία.
Η ΑΜΠ είναι μία στρατηγική ομαδικής επικοινωνίας (Habermas, 1986) που δίνει τη δυνατότητα σε όλα
τα μέλη μίας ομάδας να εκφράζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους και να συμβάλλουν με αυτό τον
τρόπο, στην ανάπτυξη μίας τελικής κοινής αντίληψης προκειμένου να καταστεί δυνατή μία αλλαγή
στην ιδιωτική και τη συλλογική (κοινωνική/πολιτική/οικονομική/εκπαιδευτική) σφαίρα (Mangano,
1992). Εφαρμόζεται περισσότερο ως εκπαιδευτική προσέγγιση και κατά συνέπεια, μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα σε διάφορα θέματα και καταστάσεις και να ενισχύσει τη συμμετοχική μάθηση σε ένα μη
βίαιο, ενθαρρυντικό και συνεργατικό περιβάλλον για ενήλικες εκπαιδευόμενους/-ες.
Υποθεσεις της αμοιβαιας μαιευτικης προσεγγισης (ΑΜΠ)
– Ο διάλογος ως εργαλείο για ομαδική έρευνα και ενεργό συμμετοχή.
– Κάθε άνθρωπος διαθέτει μία εσωτερική γνώση που προέρχεται από την εμπειρία.
– Η γνώση είναι δυναμική, εξελίσσεται διαρκώς και θα πρέπει να αναπτύσσεται σε επίπεδο ομάδας.
Κάθε μέλος μίας ομάδας μπορεί να αποτελέσει φορέα αλλαγής.
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Χαρακτηριστικα της προσεγγισης
– Έμφαση στην ατομική και ομαδική εμπειρία.
– Διεξοδική αντιπροσωπευτική ανάλυση/συμμετοχή όλων της/στη διαδικασία(ς) με την οποία κατανοούμε τις πραγματικές μας ανάγκες και την ευθύνη μας να καταστούμε φορείς αλλαγής.
– Σύνδεση με την πραγματικότητα για τον εντοπισμό συγκεκριμένων προβλημάτων, την ανάπτυξη
αμοιβαίας συνειδητοποίησης και την εύρεση θετικών λύσεων.
– Δημιουργία σύνθετων εικόνων της πραγματικότητας μέσω του πλουραλισμού των απόψεων και
τη συμβολή όλων.
– Οριζόντια διαδικασία: κατανομή εξουσίας αντί για συγκέντρωση της εξουσίας (κυριαρχία).
– Ενεργός συμμετοχή. Ενεργητική ακρόαση. Επικοινωνία. Αντιπαράθεση. Συνεργασία. Μη βία.
Δημιουργικότητα. Ατομικός αναστοχασμός. Δεκτικότητα.
Η διαδικασια της μαθησης συμφωνα με την ΑΜΠ
Η διαδικασία της μάθησης σύμφωνα με την ΑΜΠ ξεκινά με μία μακρά διαδικασία ανάλυσης και συζήτησης γύρω από σημαντικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την ομάδα και την εμβάθυνση σε συναισθήματα, εσωτερικές αντιλήψεις και ανάγκες των μελών της. Απώτερος στόχος δεν είναι η κατανόηση του
«πραγματικού νοήματος», αλλά η επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο τα νοήματα έχουν διαφορετική
απήχηση σε διαφορετικούς ανθρώπους και, κυρίως, η αναδόμηση των νοημάτων μέσω μίας κοινής
βιωματικής διαδικασίας αμοιβαίας ανακάλυψης και αλληλοσεβασμού.
Έτσι, αναπτύσσεται βαθμιαία μέσω του διαλόγου το αίσθημα της ομαδικότητας, το οποίο προκύπτει ως
μία διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες/-ουσες μαθαίνουν ότι η ομάδα είναι ένας ζωντανός
οργανισμός όπου αναγνωρίζεται χωριστά η αξία κάθε μέλους και μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση μίας δημοκρατικής κοινωνίας.
Στην ΑΜΠ, η εκπαίδευση νοείται με την κλασσική σημασία της λέξης, δηλαδή προέρχεται από τη λατινική λέξη “educere” που σημαίνει «εξάγω». Στόχος της είναι η ανακάλυψη, η εύρεση λύσεων, η λήψη
αποφάσεων, η εκμάθηση, ο σχεδιασμός, ο προβληματισμός, η συνδημιουργία, καθώς επίσης η ενίσχυση
της αυτογνωσίας των μελών της ομάδας σε συνδυασμό με την πλήρη αναγνώριση της συμβολής του
καθενός.
Η διαδικασία της μάθησης πραγματοποιείται με βάση δύο άξονες: (α) τις πραγματικές συζητήσεις που
διεξάγονται και μπορεί να έχουν απτά αποτελέσματα και (β) την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω των συζητήσεων και των ομαδικών συναντήσεων. Η εμπειρία της λήψης αποφάσεων με αυτό τον τρόπο, της
μάθησης να τροποποιούμε και να συντονίζουμε τις απαιτήσεις μας σύμφωνα με αυτές των άλλων και
της μάθησης να προγραμματίζουμε εκ των προτέρων, είναι σημαντική για όλους/-ες τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
Η συζήτηση ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες να εκφράζουν τις απόψεις τους. Η ευνοϊκή
προδιάθεση του/της εκπαιδευτικού να ακούσει την προσωπική άποψη των μαθητών/-ριών του/της τού/
τής δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσει πιο εύκολα τον τρόπο που σκέφτονται και αντιλαμβάνονται
την πραγματικότητα. Από αυτή την άποψη, η ΑΜΠ ενισχύει την ικανότητα ανακάλυψης όλων των μαθητών/-ριών, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις με στόχο την ανάλυση
και τη δοκιμή της ικανότητάς τους να αλλάξουν την τρέχουσα πραγματικότητα και να ενεργούν μη
βίαια.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (WORKSHOP) ΑΜΠ
Προετοιμασια για το εργαστηριο ΑΜΠ
Αν έχετε αποφασίσει να συζητήσετε ένα συγκεκριμένο θέμα πριν τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, καλό
θα ήταν να έχετε κάνει μία κατάλληλη προετοιμασία (π.χ. να έχετε μελετήσει/βρει σχετικά άρθρα,
έρευνες, στίχους τραγουδιών/ποιημάτων, εικόνες κτλ.). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να έχετε
συμφωνήσει με τους/τις μαθητές/-ριές σας εκ των προτέρων για το θέμα που πρόκειται να συζητήσετε.
Το εργαστηριο ΑΜΠ
Στην πρώτη συνάντηση, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες/-ουσες να συστηθούν με έναν πιο προσωπικό τρόπο ή να μιλήσουν για ένα όνειρό τους.
Ο/Η συντονιστής/-ρια του εργαστηρίου ΑΜΠ κάνει μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα ή απευθύνει σε
όλους/-ες μία «καλή ερώτηση», π.χ. «Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ειρήνης με βάση την προσωπική σας εμπειρία;» ή «Τι είναι για εσάς ο πόλεμος;».
To εργαστήριο θα πρέπει να ξεκινήσει ως μία διαδικασία διαλεκτικής έρευνας που θα πρέπει να είναι
εύκολη και να στηρίζεται σε μία δημοκρατική διάρθρωση χωρίς περιορισμούς, πιέσεις, κρυφές αποκλίσεις ή δογματικούς αποκλεισμούς.
Ο/Η συντονιστής/-ρια προσπαθεί να εξισορροπήσει την ομαδική συζήτηση προκειμένου να δώσει σε
όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες τον κατάλληλο χρόνο για να εκφράσουν την προσωπική τους
άποψη επί του θέματος κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας.
Σε κάθε συνεδρία, όταν οι συμμετέχοντες/-ουσες θέλουν να πάρουν τον λόγο, θα πρέπει να ζητούν την
άδεια του/της συντονιστή/-ριας και να περιμένουν υπομονετικά μέχρι να έρθει η σειρά τους. Είναι καλή
εξάσκηση για όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη για
το υπό συζήτηση ζήτημα, διότι έτσι τίθεται το θέμα της ατομικής ευθύνης κάθε ανθρώπου στα προβλήματα της ζωής.
Εξίσου σημαντικό είναι όλοι/-ες να ακούν ενεργητικά την άποψη του/της συνομιλητή/-ριάς τους.
Παράλληλα, ο/η συντονιστής/-ρια θα πρέπει να παρακινήσει ακόμη και τους/τις πιο ντροπαλούς/-ές
μαθητές/-ριες να εκφράσουν την άποψή τους ανεξαρτήτως από το αν αυτοί/-ές θα δεχθούν ή θα αρνηθούν.
Ωστόσο, εξαρτάται από τον/τη συντονιστή/-ρια του εργαστηρίου το αν θα επιτρέψει ή θα εμπνεύσει
διαστήματα σιωπής κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/-ριες δεν θα πιέζονται να δώσουν οπωσδήποτε μία απάντηση, αλλά θα αναστοχάζονται σιωπηλά πάνω σε όσα άκουσαν από τους άλλους και
κατόπιν, θα σχολιάζουν.
Για τον λόγο αυτό, έχει μεγάλη σημασία να τίθεται σε εφαρμογή η μεταφορά του μωσαϊκού (σχετικά με
την ποικιλομορφία), να βρίσκονται συσχετίσεις ιδεών και να δημιουργούνται αναλογίες. Ο κατακερμα-
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τισμός της γνώσης, της εμπειρίας, των υποθέσεων που κάνουμε όλοι/-ες, οδηγεί σε αλληλοσυνδέσεις
χάρη στη συμβολή του/της καθενός/-μίας.
O/H συντονιστής/-ρια έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει προκειμένου να διασφαλίζει ουσιαστική αμοιβαιότητα μεταξύ των συμμετεχόντων/-ουσών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ομαδική συζήτηση εκφράζοντας την προσωπική του/της άποψη για το υπό συζήτηση θέμα. Αντίθετα, θα πρέπει να
ενθαρρύνει την αμοιβαία επικοινωνία, να επανεκκινεί τη συζήτηση, να ζητά διευκρινίσεις ή/και παραδείγματα μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων/-ουσών κτλ.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο/η συντονιστής/-ρια
οφείλει να καταγράφει τα λεγόμενα των συμμετεχόντων/-ουσών.
Στο τέλος, ο/η συντονιστής/-ρια πραγματοποιεί μία σύντομης διάρκειας αξιολόγηση του εργαστηρίου,
όπου ρωτά όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες για την προσωπική τους εμπειρία και τι θεωρούν
ότι έμαθαν από την εργασία τους σε επίπεδο ομάδας. Η τελική αυτή αξιολόγηση θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες να λάβουν αμοιβαία ανατροφοδότηση.
O/H συντονιστής-ρια ολοκληρώνει το εργαστήριο κάνοντας μία σύντομη ανακεφαλαίωση του τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και εξάγοντας συμπεράσματα από τα ζητήματα που προέκυψαν.
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ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ
ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΆΞΗΣ

ΠΙΘΑΝΈΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ
ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΆΞΗΣ:
– Διαφορετικές αντιλήψεις: Κάθε μαθητής/-ρια ενδέχεται να έχει διαφορετική αντίληψη για το
μάθημα. Προσπαθήστε να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για τους μαθητές/-ριές
σας προτού ξεκινήσετε τη συζήτηση.
– Προσδοκίες: Οι μαθητές/-ριες μπορεί να έχουν διαφορετικές προσδοκίες από το μάθημα και τη
μαθησιακή διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός οφείλει όχι μόνο να γνωρίζει τις
διαφορετικές αυτές προσδοκίες, αλλά επίσης να καθορίζει τις προσδοκίες των μαθητών/-ριών
του/της και να παρακολουθεί την πρόοδό τους.
– Συναισθήματα: Τα συναισθήματα του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/-ριών μπορούν να
επηρεάσουν σοβαρά την κατανόηση του μηνύματος. Για τον λόγο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός θα
πρέπει να αναπτύξει τη Συναισθηματική του/της Νοημοσύνη, ούτως ώστε να είναι σε θέση να
κατανοεί καλύτερα και να διαχειρίζεται αφενός τα συναισθήματά του/της και αφετέρου τα συναισθήματα των μαθητών/-ριών του/της.
– Ακρόαση: Ο/Η εκπαιδευτικός είναι πιθανό να αισθανθεί κούραση ή ότι αποσπάται η προσοχή
του/της κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γνωρίζει
διαφορετικές μεθοδολογίες που θα τον/τη βοηθήσουν να μειώσει την ενδεχόμενη έλλειψη ενδιαφέροντος ή κινήτρου στο πλαίσιο της διδασκαλίας.
– Υπερφορτωμένο μήνυμα: Οι μαθητές/-ριες δεν μπορούν να επεξεργαστούν αποτελεσματικά το
σύνολο των πληροφοριών που εμπεριέχει ένα μήνυμα. Για τον λόγο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός δεν
θα πρέπει να υπερφορτώνει το μήνυμα που μεταδίδει με πολλές πληροφορίες αλλά να εξισορροπεί τις πρακτικές και τεχνικές πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΆΞΗΣ:
– Αναπτύξτε και διατηρήστε εμπιστοσύνη με τους/τις μαθητές/-ριες στην τάξη λαμβάνοντας υπόψη
ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/-ριας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση διαφορετικών τάξεων.
– Προσπαθήστε να μάθετε πληροφορίες για τη γλώσσα, τις αξίες, τη συναισθηματική κατάσταση,
τις κοινωνικές πρακτικές, το μαθησιακό στυλ, τις ατομικές ανάγκες των μαθητών/-ριών σας καθώς
και το επίπεδο της υποστήριξης που λαμβάνουν από την οικογένειά τους.
– Υιοθετήστε ποικίλες στρατηγικές διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών/-ριών και κατόπιν, επιλέξτε στρατηγικές και πηγές που να ανταποκρίνονται στα
δυνατά σημεία και τα ενδιαφέροντά τους.
– Χρησιμοποιήστε εργαλεία αξιολόγησης για να παρακολουθείτε στενά την πρόοδο των μαθητών/-ριών σας.
– Αναπτύξτε ένα κλίμα σχολικής τάξης που να συμβάλλει στην ανάδειξη αυτενεργών μαθητών/-ριών
ανεξάρτητα από το μαθησιακό επίπεδο, το πολιτισμικό υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντά τους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΝΕΥΜΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ
ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
Η ενότητα αυτή εστιάζει σε δύο έννοιες που έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, το ανοιχτό πνεύμα και
τη δημιουργική σκέψη. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικές πληροφορίες για
την ενότητα, τους μαθησιακούς της στόχους, καθώς επίσης τα οφέλη, τις ικανότητες και τις δεξιότητες
που πρόκειται να αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί. Το δεύτερο μέρος αναλύει διάφορες προσεγγίσεις,
μεθόδους και στρατηγικές και παραθέτει πηγές που θα μπορούσαν κάλλιστα να βοηθήσουν τον/την
εκπαιδευτικό να οργανώσει, να σχεδιάσει και να διαμορφώσει ένα δημιουργικό και ανοιχτόμυαλο περιβάλλον.
Οφέλη της ενότητας
Η εν λόγω ενότητα επιδιώκει να ενισχύσει τους/τις εκπαιδευτικούς στις παρακάτω δραστηριότητες:
– Ενθάρρυνση της ελευθερίας του λόγου μέσω της συμμετοχής των μαθητών/-ριών σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για ευάλωτους/-ες μαθητές/-ριες
– Ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων των μαθητών/-ριών
– Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-ριών για το μάθημα με τη βοήθεια νέων μεθόδων διδασκαλίας
– Δημιουργία ανοιχτόμυαλου και δημιουργικού κλίματος στην τάξη
– Ενθάρρυνση του φιλοπερίεργου πνεύματος σε σχέση με νέες ιδέες, προσεγγίσεις, απόψεις, πολιτισμούς κά.
– Δημιουργία κλίματος συνεργασίας στην τάξη
– Βελτίωση της αυτοεκτίμησης και των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων
– Ενθάρρυνση της επίλυσης προβλημάτων με θετικό τρόπο, ούτως ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες
ζωής
– Διαφοροποίηση των πολώσεων που παρατηρούνται στην τάξη.
Ικανότητες
– Ανάπτυξη θετικών, μη επικριτικών σχέσεων με τους/τις μαθητές/-ριες
– Επίδειξη απροκατάληπτου πνεύματος σε συζητήσεις ευαίσθητων ζητημάτων
– Δημιουργία ενός ασφαλούς, ενθαρρυντικού και συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος
στην τάξη
Δεξιότητες
– Δημοκρατική ηγεσία, ενεργητική ακρόαση
– Διαχείριση προσωπικών συναισθημάτων
– Διαμεσολάβηση και μετατροπή συγκρούσεων
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση:
– Να κατανοείτε την αξία της δημιουργικής σκέψης και του απροκατάληπτου πνεύματος στην
εκπαίδευση,
– Να αναγνωρίζετε τον ρόλο που διαδραματίζουν η δημιουργική σκέψη και το ανοιχτό πνεύμα
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στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, και
– Να γνωρίζετε τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν κατά την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στην τάξη που απαιτούν δημιουργική σκέψη και πώς είναι δυνατόν να τις ξεπεράσετε.

ΤΙ;
Η δημιουργικότητα είναι έμφυτη σε όλους τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα κάθε άτομο να έχει δημιουργικές δυνατότητες. Έτσι, είναι απολύτως φυσιολογικό τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να συμμετέχουν
στο παιχνίδι, μία κατάσταση όπου χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να «δοκιμάσουν» τους τρόπους
συμπεριφοράς και τις δυνάμεις τους. Σε τόσο μικρές ηλικίες, η χρήση της φαντασίας και της δημιουργικότητας είναι έμφυτη σε καταστάσεις «δοκιμής». Τα παιδιά, όταν ξεκινούν να φοιτούν στο σχολείο, ωριμάζουν και καταστέλλουν τη δημιουργικότητά τους εξαιτίας άλλων πιέσεων που δέχονται. Ο Ken Robinson,
Βρετανός συγγραφέας, ομιλητής και διεθνής σύμβουλος σε θέματα εκπαίδευσης είναι ένας από τους
ένθερμους υποστηρικτές της δημιουργικότητας στο σχολείο. Θεωρεί ότι το σχολείο εκπαιδεύει τους/τις
μαθητές/-ριες για να γίνουν καλοί/-ές επαγγελματίες και όχι δημιουργικοί/-ες στοχαστές. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι απαρχαιωμένο και ανακυκλώνει στείρες ιδέες. Οι μαθητές/-ριες φοβούνται να κάνουν λάθη ενώπιον του/της εκπαιδευτικού, διότι έχουν μάθει ότι υπάρχει «μόνο
μία σωστή απάντηση» (του/της διδάσκοντα/-ουσας), και όχι ο γόνιμος προβληματισμός και η ανταλλαγή
ιδεών (Ken Robinson, TED talk, How schools kill creativity).
Αντίθετα, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την απροκατάληπτη σκέψη των μαθητών/-ριών. Οι δύο αυτές έννοιες αποτελούν πολύτιμες δεξιότητες για τους/τις
φοιτητές/-ριες πανεπιστημίου, διότι τους βοηθούν να εξετάζουν διάφορα ζητήματα σύμφωνα με μία νέα
προοπτική και παράλληλα να είναι δεκτικοί/-ές και να εκτιμούν την αξία της διαφορετικότητας των ανθρώπινων εμπειριών, γνώσεων και συστημάτων πεποιθήσεων. Στις επόμενες παραγράφους, παρουσιάζεται το
πλαίσιο που αφορά τις δύο βασικές έννοιες που εξετάζονται σε αυτή την ενότητα, δηλαδή τη δημιουργική
σκέψη και το ανοιχτό πνεύμα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΣΚΈΨΗ
Ένας σαφής ορισμός της δημιουργικής σκέψης προτείνεται από τους Kampylis and Berki (2014):
«Η δημιουργική σκέψη ορίζεται ως η σκέψη που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις
μαθήτριες να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους για παραγωγή ιδεών, ερωτημάτων και υποθέσεων, να πειραματιστούν με εναλλακτικές λύσεις και να αξιολογήσουν τις ιδέες τους (καθώς και
αυτές των άλλων), τις διαδικασίες και το τελικό προϊόν της δημιουργικότητάς τους».
Επομένως, για να γίνει ένας άνθρωπος δημιουργικός στοχαστής θα πρέπει να εξετάζει καθετί σύμφωνα
με μία νέα προσέγγιση ή πιο απλά «να σκέφτεται έξω από το κουτί» (“thinking outside the box”). Η δεξιότητα αυτή συνεπάγεται να σκεφτείς με έναν τρόπο που άλλοι άνθρωποι δεν έχουν έως τώρα σκεφτεί.

Η αποκλίνουσα σκέψη, την οποία εισήγαγε για πρώτη φορά ο Joy Paul Guilford (1950) στο άρθρο του
με τίτλο “Creativity” που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Psychologist, συνδέεται
στενά με τη δημιουργικότητα.
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Εικόνα 1. Developing the Cambridge Learner Attributes guide,
Cambridge Assessment International Education. 53-74

Η έννοια της αποκλίνουσας σκέψης σχετίζεται με τη διαδικασία ή τη μέθοδο που χρησιμοποιείται
για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών σε συνδυασμό με την αναζήτηση πολλών δυνατών λύσεων.
Η διαδικασία που συνδέεται με τη δημιουργικότητα αποσαφηνίστηκε μετέπειτα από τον Edward de
Bono, ο οποίος επινόησε τον όρο «πλάγια σκέψη» (“lateral thinking”) που χρησιμοποιείται ως έννοια
συνώνυμη της «δημιουργικής σκέψης». Η πλάγια σκέψη είναι μία νοητική διεργασία, κατά τη διάρκεια
της οποίας παράγονται ποικίλες ιδέες με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος, και όχι μία βήμα προς
βήμα προσέγγιση που χρησιμοποιεί με έμμεσο και δημιουργικό τρόπο τη λογική χωρίς να είναι άμεσα
εμφανής (Oxford English Dictionary, 2019).
Το ανοιχτό πνεύμα ορίζεται ως «η ιδιότητα του ανθρώπου να είναι πρόθυμος να εξετάσει απόψεις και
ιδέες που είναι νέες ή διαφορετικές σε σχέση με τις δικές του» (Oxford English Dictionary, 2019).
Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δημιουργική σκέψη και δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-ριες
να ανακαλύπτουν υπερβαίνοντας τυχόν εμπόδια.
Η εκπαίδευση που ενισχύει το ανοιχτό πνεύμα των μαθητών/-ριών τους/τις βοηθά να επανεξετάσουν
μία υπόθεση, να εντοπίσουν την παραπληροφόρηση και να σκεφτούν έναν εναλλακτικό τρόπο για να
λάβουν μία απόφαση. Ακόμη, δίνει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/-ριες να ανακαλύψουν με πόσο
διαφορετικό τρόπο σκέφτονται και πράττουν διαφορετικοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανάλογα με τις
αντιλήψεις, τις αξίες, τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις τους. Το ανοιχτό πνεύμα μπορεί να λειτουργήσει
ως ένα αντίδοτο στη στενότητα σκέψης που μπορεί να χαρακτηρίζει ένα άτομο που ασχολείται μόνο με
ό,τι το ενδιαφέρει, ενώ αποτελεί έναν τρόπο για την επίλυση ενός προσωπικού ή κοινωνικού προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη πολλούς και διαφορετικούς τρόπους σκέψης.
Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να επιδιώκει τη δημιουργία ενός κλίματος δημιουργικότητας και απροκατάληπτης σκέψης στην τάξη του. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναζητά δημιουργικές, ευφάνταστες
και ενδιαφέρουσες ιδέες τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για τη διάρθρωση του μαθήματος. Σε αυτό
το σημείο, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μία δημιουργική παιδαγωγική στηρίζεται στην
αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργικής διδασκαλίας και δημιουργικής μάθησης ή με άλλα λόγια, για να
αναπτυχθεί η δημιουργικότητα στην τάξη θα πρέπει και ο/η ίδιος/-α ο/η εκπαιδευτικός να γίνει πιο
δημιουργικός/-ή (Lin Y, 2019).
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ΠΩΣ;
Για τη δημιουργία ενός κλίματος δημιουργικότητας και απροκατάληπτης/ανοιχτής σκέψης στην τάξη
απαιτείται ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές/-ριες θα μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ρίσκα, ενώ συγχρόνως θα μπορούν να αποκτήσουν αυτονομία. Οι εκπαιδευτικοί, από την
πλευρά τους, οφείλουν να διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης, να καθοδηγούν τους/τις μαθητές/-ριες, ώστε να αναπτύσσουν περισσότερο δημιουργικές απαντήσεις σε διάφορα προβλήματα, και
να διασφαλίζουν κλίμα αλληλοβοήθειας στην τάξη. Ο πρώτος τρόπος για να εντάξουν τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της μάθησης είναι να διαμορφώσουν στην τάξη ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει και να ενισχύει τη δημιουργικότητα των μαθητών/-ριών. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να εξηγούν
στους/στις μαθητές/-ριες πόσο σχετική είναι η έννοια του «λάθους». Σε μία δημιουργική προσέγγιση, οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στην ποσότητα των απαντήσεων σε σχέση με την
ποιότητα ή την επιτυχία των απαντήσεων τουλάχιστον ώσπου οι μαθητές/-ριες να εξοικειωθούν με το
γεγονός ότι είναι φυσιολογικό να μην είναι όλες τους οι απαντήσεις ή προτάσεις σωστές. Με αυτό τον
τρόπο, θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αποδοχής και κατανόησης που θα βοηθήσει τους/τις μαθητές/-ριές τους να μη φοβούνται να κάνουν λάθη (Lin Y, 2019).
Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί είναι πολλές και διάφορες.
Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφονται προτάσεις και παραδείγματα σχετικά με τις μεθόδους
διδασκαλίας και τις δημιουργικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί
για να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών/-ριών τους.
⚙ Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming): Πρόκειται για έναν τρόπο ελεύθερης έκφρασης ιδεών
γύρω από ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή πρόβλημα. Η εν λόγω τεχνική μπορεί να βοηθήσει
ιδιαίτερα τον/την εκπαιδευτικό να ενισχύσει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των
μαθητών/-ριών του/της και συγχρόνως να αναδείξει γρήγορα και αποτελεσματικά τις δημιουργικές τους ιδέες στο πλαίσιο ομαδικών συζητήσεων. Ο περιορισμένος χρόνος που
έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές/-ριες για να απαντήσουν, διεγείρει τον εγκέφαλο και
τον κάνει να προσπαθήσει να πετύχει τον στόχο του, δηλαδή να παραγάγει όσο το δυνατόν
περισσότερες ιδέες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, διότι λειτουργεί υπό πίεση. Επιπλέον,
ο καταιγισμός ιδεών βοηθά τους/τις μαθητές/-ριες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε
νέα ερεθίσματα, για παράδειγμα, όταν κάποιος/-α προτείνει κάτι διαφορετικό, μπορούν με
αφορμή αυτό να ανακαλύψουν νέες προοπτικές. Εξίσου σημαντικό για την εύρεση λύσεων
στο υπό συζήτηση πρόβλημα ή ζήτημα είναι η σύνδεση ιδεών μέσω της οποίας προτείνεται ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης που θα βοηθήσει τους/τις μαθητές/-ριες να το δουν
από μία άλλη οπτική γωνία. Κατά τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών, ο/η εκπαιδευτικός
αναλαμβάνει τον ρόλο του/της συντονιστή/-ριας προκειμένου να συμμετάσχουν όλοι/-ες
οι μαθητές/-ριες στη διαδικασία, χωρίς να φοβούνται μήπως τους/τις κρίνουν ή τους/τις
επικρίνουν, και παράλληλα δημιουργεί ένα θερμό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Σε κάθε
περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να τονίζει στους/στις μαθητές/-ριές του/της πόσο
σημαντικό είναι να ακούν τις απόψεις των συμμαθητών/-ριών τους και να τους/τις παρακινεί
να «σκέφτονται έξω από το κουτί» ή αλλιώς έξω από τα τετριμμένα.
Στην παρακάτω παράγραφο, θα σας εξηγήσουμε με ποιον τρόπο μπορείτε να υλοποιήσετε
την τεχνική του καταιγισμού ιδεών.
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I.

Ορίστε το θέμα ή το πρόβλημα που θα συζητήσετε. Προσπαθήστε το θέμα που θα
θέσετε να είναι σαφές και να ενθαρρύνει την παραγωγή πολλών ιδεών.

II.

Καθορίστε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (περίπου 25 λεπτά).

III. Κατά τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών, οι συμμετέχοντες/-ουσες εκφράζουν
αυθόρμητα τις ιδέες τους σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Ο/Η εκπαιδευτικός
τις καταγράφει συνήθως σε έναν ασπροπίνακα ή χαρτοπίνακα για να τις βλέπουν
όλοι/-ες. Ασχέτως του περιεχομένου, όλες οι ιδέες πρέπει να καταγραφούν.
IV. Στο τέλος του καταιγισμού ιδεών, τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογηθούν.
Ένας γρήγορος τρόπος για να το κάνει αυτό ο/η εκπαιδευτικός είναι να
ζητήσει από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να σηκώσουν το χέρι τους για να
βαθμολογήσουν κάθε ιδέα. Μία καλή ιδέα θα ήταν να εντοπίσει τις απαντήσεις
που είναι επαναλαμβανόμενες ή παρόμοιες, να ομαδοποιήσει κοινές έννοιες και
να διαγράψει όσες δεν ταιριάζουν καθόλου.
V.

Μετά από αυτό, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να περιορίσει τη λίστα σύμφωνα με
κάποια κριτήρια για να συζητήσει σε ομαδικό επίπεδο τις ιδέες που απομένουν
με τους/τις μαθητές/-ριές του/της και να τους/τις βοηθήσει να αναγνωρίσουν τις
ιδέες που συνδέονται.

⚙ Συνεργατική μάθηση: Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα στην οποία μαθητές/-ριες με διαφορετικά χαρακτηριστικά συνεργάζονται σε επίπεδο ομάδας για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Σχετίζεται με την αξιοποίηση μικρών ομάδων για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
ούτως ώστε οι μαθητές/-ριες να εργάζονται μαζί προκειμένου να μεγιστοποιούν όχι μόνο
τη δική τους μάθηση αλλά και τη μάθηση των υπολοίπων μελών της ομάδας. Η συνεργατική
μάθηση διαφέρει από την ανταγωνιστική και την ατομική μάθηση, όπου οι μαθητές/-ριες
εργάζονται μόνοι/-ες τους για την επίτευξη μαθησιακών στόχων που δεν σχετίζονται με
αυτούς των άλλων μαθητών/-ριών.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:
– Κίνητρο για αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών/-ριών
– Συμμετοχή σε ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις
– Μετατροπή της «γλώσσας του εκπαιδευτικού» σε «ομιλία μεταξύ παιδιών»
– Αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων από διαφορετική οπτική γωνία
– Αυξημένος χρόνος εργασίας
– Ανάπτυξη φιλικών σχέσεων
– Ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης

⚙ Δημιουργία νοητικών χαρτών (Mind mapping): Στην κυριολεξία, πρόκειται για τη χαρτογράφηση των ιδεών σας. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων
ιδεών σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της δημιουργίας
νοητικών χαρτών και λοιπών μεθοδολογιών έγκειται στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι ιδέες. Οι νοητικοί χάρτες διεγείρουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συνειρμική σκέψη,
διότι οι σκέψεις δεν απαριθμούνται απλώς αλλά καταγράφονται σε ένα πιο ενοποιημένο
μοτίβο. Για τη δημιουργία ενός νοητικού χάρτη, είναι σημαντικό το κύριο θέμα να τοποθετηθεί στο κέντρο ενός φύλλου χαρτιού. Στόχος είναι η συσχέτιση των επιμέρους ιδεών με το
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κύριο θέμα και η οργάνωσή τους σε ακτινωτή μορφή με φορά προς τα έξω, ενώ μεταξύ αυτών
των ιδεών μπορούν να παρεμβάλλονται εικόνες, σύμβολα και χρώματα για την καλύτερη
δυνατή αποτύπωση των σκέψεων ενός ή περισσοτέρων ατόμων. Το μεγάλο πλεονέκτημα των
νοητικών χαρτών είναι ότι διευκολύνουν περισσότερο στην απομνημόνευση των ιδεών σε
σχέση με το να τις γράφαμε απλώς τη μία κάτω από την άλλη. Σύμφωνα με πολλές έρευνες, η
τεχνική των νοητικών χαρτών περιλαμβάνει τη χρήση και
των δύο μισών του ανθρώπινου εγκεφάλου. Για τον λόγο
αυτό, πολλοί/-ές ερευνητές/-ριες θεωρούν τη δημιουργία
νοητικών χαρτών ως έναν πιο σφαιρικό τρόπο σκέψης
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τεχνική δημιουργικής
σκέψης (Stankodic, Basic, Papic, Aleksic, 2011).

⚙ Χρήση αντισυμβατικού διδακτικού υλικού: Ο/Η εκπαιδευτικός μέσω της εισαγωγής λιγότερο συμβατικού διδακτικού υλικού μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-ριές του/της
να «σκεφτούν έξω από το κουτί», ή αλλιώς έξω από την πεπατημένη, και να εμβαθύνουν
περισσότερο στο μάθημα. Μία ενδιαφέρουσα ιδέα είναι η χρήση των podcasts ή ο σχεδιασμός ενός διαδραστικού μαθήματος μέσω της χρήσης του διαδικτύου (Internet) ή των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (social media). Στην επόμενη παράγραφο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να βρουν πηγές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για
να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών/-ριών τους. Μία άλλη πρόταση είναι να
προσπαθήσει ο/η εκπαιδευτικός να διαμορφώσει ένα κλίμα φιλικής και απροκατάληπτης
διάθεσης στην τάξη. Ακόμη, για να πετύχει τη δημιουργία ενός ευέλικτου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, μπορεί να ασχοληθεί με τη διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας με
τη βοήθεια των εικαστικών τεχνών και να αξιοποιήσει το χιούμορ καθώς και την αφήγηση
ιστοριών.

⚙ Σχεδιασμός διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων:
Πρόκειται για μία προσέγγιση που βοηθά στην προώθηση του ανοιχτού πνεύματος και της
δημιουργικής σκέψης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-ριες να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί υλοποιώντας έργα μέσω του iEarn (βλέπε παρακάτω τις διαδραστικές πηγές) ή αναπτύσσοντας
σχέσεις με διάφορα σχολεία από όλο τον κόσμο. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να
ενθαρρύνει ο/η εκπαιδευτικός τους/τις μαθητές/-ριές του/της προκειμένου να αισθάνονται
άνετα κατά τη συναναστροφή τους με μαθητές και μαθήτριες από ξένες χώρες. Με αυτό τον
τρόπο, οι μαθητές/-ριες θα αποκτήσουν δεξιότητες στη διεθνή επικοινωνία και ευαισθησία
στις πολιτισμικές αξίες και νόρμες των άλλων. Η διαπολιτισμική
αλληλεπίδραση μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-ριες να
αναθεωρήσουν ευρέως διαδεδομένα στερεότυπα ή παραπληροφόρηση και κατά συνέπεια, να αποφύγουν τις υπεργενικεύσεις και
τις βιαστικές κρίσεις. Ο/Η εκπαιδευτικός για τη διεξαγωγή αυτού
του είδους μαθημάτων μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα iEARN
ή να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από τον Συντονιστή της
στη χώρα σας.
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⚙ Διαπολιτισμική μάθ ηση και εκπαίδευση πολλαπλών προοπτικών:
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει στους/στις μαθητές/-ριές του/της στοιχεία άλλων
πολιτισμών μέσω της άμεσης αξιοποίησης διεθνών πηγών (π.χ. βίντεο, αυτοβιογραφίες,
ιστολόγια/blog, κτλ.) ή να προσκαλέσει άτομα από διάφορες χώρες να επισκεφθούν την τάξη
του/της και να εκφράσουν την άποψή τους πάνω σε
συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει
τους/τις μαθητές/-ριες να κατανοήσουν ότι ο/η
εκπαιδευτικός εκτιμά την αξία των αντιδράσεων,
των ιδεών και των προσωπικών ιστοριών ατόμων
που κατάγονται από ξένες χώρες. Επιπλέον, με τη
βοήθεια της εν λόγω προσέγγισης οι μαθητές/-ριες
μαθαίνουν να βλέπουν την πραγματικότητα μέσα
από τα μάτια των άλλων, ακόμη και αν δεν συμφωνούν με την άποψη που εκφράζουν.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
⚙ Η μεθοδολογία «Έξι Καπέλα Σκέψης» (Six Thinking Hats), is a technique developed by
Edward De Bono. This parallel thinking technique, i.e. looking at something from different
angles. This technique provides a structure for students to explore six distinct angles of a
complex matter. The group exercise can easily be adapted to various disciplines. This method
aims to generate a creative atmosphere, improve communication skills, training students to
use a clearer way of thinking giving hints to allow an easy switch in the modes of thinking.
The methodology is based on six diverse hats representing a different way of thinking. It is
essential that everyone uses the same hat at the same time. This is because the method is
not about personal preferences for a style of thinking. The method is designed to encourage
parallel thinking, where all participants explore the situation together, rather than take sides
in an argument The six hats represent the following positions:
–

Άσπρο καπέλο: Εστιάζει στην υιοθέτηση ουδέτερης και αντικειμενικής στάσης.

–

Μαύρο καπέλο: Είναι ισχυρό και απαραίτητο, διότι βοηθά στην ελαχιστοποίηση των
λαθών μας. Υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε υπερβολική χρήση του.

–

Κόκκινο

καπέλο:

Εστιάζει

στις

αυθόρμητες αντιδράσεις και τα συναισθήματα.
–

Κίτρινο καπέλο: Μας προτρέπει να
σκεφτόμαστε με αισιοδοξία και να
βλέπουμε τα οφέλη της απόφασής
μας.

–

Πράσινο

καπέλο:

Εστιάζει

στη

δημιουργικότητα και μας βοηθά να
υποβάλλουμε

εναλλακτικές

λύσεις

καθώς και να αναζητούμε νέες ιδέες.
–

Μπλε καπέλο: Συμβολίζει τον έλεγχο

© By Edward De Bono, με επιφύλαξη παντός

της διαδικασίας, τον προγραμματισμό

δικαιώματος

και τα σχέδια δράσης.
Η παραπάνω τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό
επίπεδο, διότι διευκολύνει τη μετάβαση από έναν τρόπο σκέψης σε έναν άλλο σε σχέση
με την προσέγγιση ενός ζητήματος. Εκτός από αυτό, προωθεί τη λογική αξιολόγηση των
ιδεών και παράλληλα ενισχύει τον εποικοδομητικό χαρακτήρα του σχολιασμού. Η τεχνική
αυτή, όταν εφαρμόζεται σε επίπεδο ομάδας, βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων και εμπνέει
όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να σκεφτούν ένα συγκεκριμένο ζήτημα ως προς
μία ιδιαίτερη πτυχή του.

⚙ Μελέτη περίπτωσης
Η μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 4 του οδηγού με τίτλο
“Developing the Cambridge Learner attributes”, Cambridge Assessment International Education.
Δείχνει ότι οι «χώροι μάθησης» (“learner spaces”) μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ριες να αναπτύξουν και να εκφράσουν τη δημιουργική τους σκέψη.
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“St. Andrew’s Scots School, Buenos Aires, Argentina –
The Learnerspace: a new pedagogy by design”
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο, κάντε κλικ εδώ: https://vimeo.com/228213052
Οι χώροι τύπου “makerspaces” είναι πλέον ευρέως διαδεδομένοι στα σχολεία όλου του κόσμου και έχουν ως
στόχο να ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-ριες να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και τη δημιουργική τους
σκέψη μέσω του σχεδίου. Μία παρόμοια προσέγγιση μάθησης είναι η μετατροπή ενός παραδοσιακού χώρου
σε «χώρο μάθησης» (Learnerspace), ούτως ώστε η παιδαγωγική να στραφεί σε περισσότερο μαθητοκεντρική
κατεύθυνση.
Από τους πολλούς χώρους που διαθέτει ένα σχολείο, η σχολική βιβλιοθήκη προσφέρεται ως ένας ιδανικός
χώρος μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε αρχές μάθησης του 21ου αιώνα μέσω
μίας τολμηρής αλλά ουσιαστικής μεταβολής, η οποία είναι κάτι περισσότερο από μία αλλαγή στη διαρρύθμιση
του χώρου.
Η πρώτη διάσταση της αλλαγής σχετίζεται με την αρχή ότι η μάθηση είναι συνεχής και υπερβαίνει τα φυσικά
και χρονικά όρια της σχολικής τάξης. Αν απομακρύνουμε τα βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη και τα μεταφέρουμε στους διαδρόμους και σε άλλα τμήματα του σχολείου, μεταδίδουμε το μήνυμα ότι η μάθηση δεν
περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Αν δώσουμε τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-ριες να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία χωρίς έλεγχο ή περιορισμό στον χώρο του σχολείου, τότε φαίνεται σαν
να δηλώνουμε ρητά ότι η μάθηση είναι μία ανώτερη αξία που δεν γνωρίζει όρια ή περιορισμούς.
Για να μετακινηθούμε από τη βιβλιοθήκη σε έναν «χώρο μάθησης» (Learnerspace), το σημαντικότερο στοιχείο
είναι ο επανασχεδιασμός του χώρου με τρόπο που να καθιστά τη μάθηση μία ευχάριστη διαδικασία. Στην
προκειμένη περίπτωση, δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικοί χώροι: (α) ένας μεγάλος και ευέλικτος χώρος
με έπιπλα που μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα προκειμένου να εξυπηρετούν πολλαπλές ανάγκες, (β) ένα
«σιωπηλό δωμάτιο» που θα μπορούσε να μοιάζει με δάσος ή σπηλιά, και (γ) μία αίθουσα συνεργασίας με δύο
προτζέκτορες και ψηλούς τοίχους στους οποίους θα μπορούν να γράψουν οι μαθητές/-ριες.
Οι αντιδράσεις των μαθητών/-ριών ξεπέρασαν τις μεγαλύτερές μας προσδοκίες. Η σχολική βιβλιοθήκη, μετατράπηκε από έναν χώρο στον οποίο κατέφευγαν οι μαθητές/-ριες για να γλυτώσουν από το κρύο σε κέντρο
αναφοράς του σχολείου. Οι μαθητές/-ριες μας εξέπληξαν, διότι καταλάμβαναν οικειοθελώς τον χώρο και του
έδιναν απρόσμενη ζωντάνια.
Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους διεξήγαγαν το μάθημά τους στο Learnerspace, ενώ συχνά μοιράζονταν
τον χώρο με άλλους/-ες συναδέλφους τους. Επίσης, άρχισαν σταδιακά να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους
σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των μαθητών/-ριών τους.
Η προσπάθειά τους είχε ως αποτέλεσμα να βιώσουν οι μαθητές/-ριές τους αληθινή χαρά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Ενδεικτικά, πραγματοποίησαν φιλοσοφικές συζητήσεις, διαγωνισμούς γνώσεων, εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια και ακόμη και σκακιέρα με χρονόμετρο για να τους αποδείξουν ότι η μάθηση
μπορεί να γίνει μία ενδιαφέρουσα και συνάμα απολαυστική εμπειρία.
Το Learnerspace περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της μάθησης. Οι μαθητές/-ριες συζητούν για τη μαθησιακή τους εμπειρία και συμμετέχουν αβίαστα σε μεταγνωστικούς αναστο-
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χασμούς που ευνοούν τόσο το συνεργατικό περιβάλλον όσο και το κυριολεκτικό γράψιμο στους τοίχους.
Επιπλέον, οι μαθητές/-ριες εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από τον/την εκπαιδευτικό και εκφράζουν ενεργά
τη δημιουργικότητά τους στον χώρο που κινούνται μέσω της υλοποίησης δημιουργικών δραστηριοτήτων.
Εκτός από αυτό, καταλαμβάνουν τον χώρο που τους αναλογεί στις συναντήσεις με γνώμονα τον ηγετικό ρόλο
που έχουν αναλάβει και δημιουργούν νέες εξωσχολικές εργασίες (projects).
Επίσης, πολλές από τις ομαδικές συζητήσεις και τις συναντήσεις πραγματοποιούνται σε έναν ανοιχτό χώρο
που θυμίζει την αρχαία αγορά της Αθήνας και χαρακτηρίζεται από ένα κλίμα δεκτικότητας που εμπνέει τέτοιες
συζητήσεις και εργασίες (projects) που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων. Συχνά, υποτιμάται
ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το περιβάλλον μάθησης στη διαμόρφωση ενός νέου τρόπου μάθησης,
ο οποίος θα συμβαδίζει με τις πληροφορίες που κατακλύζουν τον σύγχρονο κόσμο. Αν και μερικές φορές, τα
σχολεία αποθαρρύνονται από το μέγεθος των αλλαγών που απαιτείται να γίνουν, ο δικός μας χώρος μάθησης
(Learnerspace) έχει αποδείξει ότι μικρές αλλαγές στη διαρρύθμιση μπορούν να έχουν ουσιαστικά και θετικά
αποτελέσματα.

⚙ Βίντεο
Τα βίντεο που έχουν επιλεχθεί σε αυτή την ενότητα μπορούν να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν κλίμα δημιουργικότητας και απροκατάληπτης σκέψης.
– Creative thinking - how to get out of the box and generate ideas: Giovanni Corazza at
TEDxRoma
Διάρκεια: 13,38 λεπτά
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
– Are You Open Minded? Three Ways to Break Thinking Patterns | Paul Sloane | TEDx
University of Brighton
Διάρκεια: 15,26 λεπτά:
https://www.youtube.com/watch?v=4vgl3v8rjj8
– An Article about creativity and innovation for teachers that contains different
videos inside.
https://teacherhead.com/2012/12/16/teaching-for-creativity-and-innovation/

⚙ Διαδραστικές Πηγές
–

iEARN: είναι μία διαδικτυακή (online) πλατφόρμα διασύνδεσης σχολείων για την
ανταλλαγή καλών πρακτικών, πόρων, προγραμμάτων μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών
και στρατηγικών για την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης. Τα 150 έργα του iEARN έχουν
σχεδιαστεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές/-ριες με στόχο να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του προγράμματος σπουδών και της τάξης στην οποία διδάσκουν ή φοιτούν
αντίστοιχα. Όσοι/-ες ενδιαφέρονται να γραφτούν στην πλατφόρμα, επιλέγουν ένα
online πρόγραμμα και εξετάζουν πώς μπορούν να το εντάξουν στην τάξη τους. Στο
πλαίσιο του προγράμματος που έχουν επιλέξει, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-ριες
εισέρχονται σε online forums, όπου αλληλογνωρίζονται και συμμετέχουν σε τρέχοντα
προγράμματα με τις τάξεις τους σε σχολεία του εξωτερικού που συμμετέχουν στο ίδιο
πρόγραμμα . https://iearn.org/about
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–

Για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, ιδιαίτερα χρήσιμα μπορούν να φανούν
τα μαθήματα και τα εργαστήρια καταιγισμού ιδεών (brainstorming), καθώς μπορούν
να δημιουργήσουν μία συλλογική δημιουργική ατμόσφαιρα μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-ριών. Ένα εξίσου ενδιαφέρον δωρεάν εργαλείο για ομαδική
διαδικτυακή εργασία είναι το Realtime Board. Πρόκειται για έναν online whiteboard
(ψηφιακό πίνακα) στον οποίο χρησιμοποιούνται εικονικά post-it, εικόνες κτλ. Ένα άλλο
αξιόλογο εργαλείο είναι το Popplet, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφετε
με οπτικό τρόπο τις ιδέες και τις σκέψεις σας, καθώς και να ανεβάζετε κείμενα, βίντεο
και εικόνες. https://iearn.org/about

–

Πολλά διαδικτυακά (online) εργαλεία διευκολύνουν τον καταιγισμό ιδεών και κατ’
επέκταση μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δημιουργική σκέψη. Σε αυτή την περίπτωση, τα λογισμικά Νοητικών Χαρτών μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα,
διότι ευνοούν τη συλλογική σκέψη και τη δημιουργία συνθηκών προσομοίωσης.
Ενδεικτικά, ορισμένοι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι που προσφέρουν ελεύθερη και
δωρεάν πρόσβαση είναι οι εξής: Xmind, FreePlane και FreeMind.

–

Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση ανοιχτού πνεύματος για εκπαιδευτικούς, ο εκπαιδευτικός
οργανισμός MacMillan Education ανέπτυξε έναν συνδυασμό έντυπου και ψηφιακού
υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές/-ριες. H επικοινωνιακή και επαγωγική προσέγγιση του μαθήματος έχει ως στόχο να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες δεξιότητες ζωής, οι οποίες είναι απαραίτητα εφόδια ζωής, διαδικτυακή υποστήριξη και
πρακτική, οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου για τους/τις εκπαιδευτικούς.
Μερικά δείγματα των κεφαλαίων του Open Mind διατίθενται δωρεάν μέσω του Διαδικτύου και παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για διαφορετικά επίπεδα και
με διαφορετικό εργαλείο υποστήριξης (π.χ. βιβλίο, ηχογραφημένο κείμενο κτλ.).

ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ
ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΆΞΗΣ
H δημιουργική σκέψη και το απροκατάληπτο πνεύμα είναι δύο προσεγγίσεις που υπερβαίνουν εμπόδια,
όπως τα στερεότυπα που εμφανίζονται σε διάφορα περιβάλλοντα. Και οι δύο προσεγγίσεις βοηθούν
στην αποφυγή της πόλωσης, η οποία καλλιεργεί το έδαφος για τη ριζοσπαστικοποίηση. Επίσης, αυτές οι
μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ριες σε διάφορες πτυχές της τρέχουσας και μελλοντικής τους ζωής και όχι μόνο στην τάξη, όπως για παράδειγμα να αγνοήσουν τυχόν στερεότυπα και να
αναπτύξουν ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μερικές χρήσιμες συμβουλές,
όπως οι παρακάτω, για να εκπαιδεύσουν τους/τις μαθητές/-ριές τους σε ένα περιβάλλον σχολικής τάξης
που ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και το απροκατάληπτο πνεύμα:
– Διδάξτε στους/στις μαθητές/-ριές σας πώς να αναλύουν διαφορετικές πτυχές ενός ζητήματος με
δεκτικότητα και σεβασμό. Η σκέψη χρειάζεται εξάσκηση για να γίνει δημιουργική.
– Διδάξτε στους/στις μαθητές/-ριές σας πώς να εντοπίζουν την παραπληροφόρηση και ευρέως
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διαδεδομένα στερεότυπα με στόχο την αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης και τη μελλοντική
ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
– Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις υπεργενικεύσεις που αφορούν άλλους πολιτισμούς, θρησκείες,
χώρες και πληθυσμούς. Προτιμήστε να κατανοήσετε και να γνωρίσετε καλύτερα τους ανθρώπους
που έχουν διαφορετική κουλτούρα και προσωπική άποψη για να γίνετε ανοιχτόμυαλος και δημιουργικός στοχαστής.
– Διδάξτε στους/στις μαθητές/-ριές σας τι είναι το απροκατάληπτο/ανοιχτό πνεύμα και διεγείρετε
τη σκέψη τους παρέχοντάς τους μαθησιακές εμπειρίες που θα τους φέρουν σε επαφή με μαθητές/-ριες από άλλες χώρες (π.χ. μέσω του iERN) ή οργανώνοντας συναντήσεις που θα τους δώσουν
την ευκαιρία για άμεση αλληλεπίδραση με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς ή με διαφορετικές απόψεις από τις δικές τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΘΌΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ
H διαδικασία της δημιουργικότητας είναι θεμελιώδης για τη μάθηση των μαθητών/-ριών. Για τον λόγο
αυτό, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας θεωρείται ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της καλής διδασκαλίας όλων των διδακτικών αντικειμένων. Όπως υποστηρίζει ο Ken Robinson «μπορείς να γίνεις δημιουργικός στα πάντα - στα μαθηματικά, τη φυσική, τη μηχανική, τη φιλοσοφία - και στον βαθμό που μπορείς στη
μουσική ή τη ζωγραφική ή τον χορό». Η απροκατάληπτη και δημιουργική διδασκαλία μπορεί να αξιοποιηθεί
πλήρως σε κάθε μάθημα.
Μία μέθοδος που μπορεί να ενεργοποιήσει τη δημιουργική σκέψη καθώς και να χρησιμοποιηθεί σε όλα
τα διδακτικά αντικείμενα είναι η σωκρατική (μαιευτική) μέθοδος για την υποβολή διερευνητικών ερωτήσεων. Μία καλή ερώτηση, εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού ή του/της μαθητή/-ριας, έχει τη δύναμη να
κάνει τη σκέψη του/της μαθητή/-ριας ορατή, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαρκούς ανατροφοδότησης μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών/-ριών στην τάξη που βοηθά στην καθοδήγηση της διαδικασίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί για να βελτιώσουν την ποιότητα των σκέψεων και των
απαντήσεων των μαθητών/-ριών θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τη διατύπωση και την υποβολή
των ερωτήσεων που σκοπεύουν να ρωτήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Budd Rowe M, 1986).
Για παράδειγμα, ερωτήσεις που ενεργοποιούν απαντήσεις, οι οποίες απαιτούν σύνθετη νοητική επεξεργασία, μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των μαθητών/-ριών. Ερωτήσεις του τύπου «Τι θα
γινόταν αν...;» και «Γιατί…;» τείνουν να ενεργοποιούν τη δημιουργική και την κριτική σκέψη, ειδικά
αν ακολουθούνται από επιπλέον ερωτήσεις που προκαλούν και ενθαρρύνουν τον/τη μαθητή/-ρια να
διερευνήσει την απάντηση σε μεγαλύτερο βάθος. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι εξίσου σημαντικό
ο/η εκπαιδευτικός να παρακινεί τους/τις μαθητές/-ριές του/της να σκεφτούν και να διατυπώσουν δικές
τους ερωτήσεις. Η ερώτηση ενός/μίας μαθητή/-ριας μπορεί να φωτίσει τη δική του/της τρέχουσα σκέψη
και να τον/τη βοηθήσει στη διδασκαλία, αφού μπορεί να αποτελέσει μία ιδανική ευκαιρία για την πραγματοποίηση μίας δημιουργικής δραστηριότητας.
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Αν ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/-ριές σας να διατυπώνουν και να υποβάλλουν ερωτήσεις, θα έχετε τη
δυνατότητα:
– Να αναπτύξετε τη δημιουργική περιέργεια των μαθητών/-ριών γύρω από το υπό συζήτηση θέμα
και να ενισχύσετε τον βαθμό συμμετοχής τους,
– Να κινητοποιήσετε τους/τις μαθητές/-ριες, ώστε να «σκεφτούν σοβαρά» το εν λόγω θέμα,
– Να βοηθήσετε τους/τις μαθητές/-ριες να εμπεδώσουν το διδακτικό υλικό,
– Να προτείνετε στους/στις μαθητές/-ριες την εξέταση του θέματος από διαφορετικές οπτικές
γωνίες,
– Να αποσαφηνίσετε τον στόχο ή το σχέδιο που έχουν ορίσει για τη διεξαγωγή της δικής τους
έρευνας, και
– Να τους/τις εμπνεύσετε να βρουν την απάντηση στο ερώτημα που θέσατε.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΜΆΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ;
Προσπαθήστε να ανακαλύψετε πολλαπλούς τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών/-ριών τους μπορούν να τους
αναθέτουν ασκήσεις και προβλήματα που θα τους δίνουν τη δυνατότητα:
– Να βρίσκουν ποικίλους τρόπους για την επίλυση ενός προβλήματος.
– Να υποβάλλουν τις δικές τους ερωτήσεις εκτός από το να απαντούν σε αυτές που απευθύνει ο/η
εκπαιδευτικός.
– Να ανακαλύπτουν σχέσεις, μοτίβα και νέες συνδέσεις.
– Να κάνουν υποθέσεις για τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει μία αλλαγή.
– Να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο τα λάθη επιτρέπονται.

Εικόνα 2 Developing the Cambridge Learner attributes, Cambridge Assessment International Education, σελίδα 74
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ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΏΝ/-ΡΙΏΝ ΣΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΩΝ ΞΈΝΩΝ ΓΛΩΣΣΏΝ;
– Οργανώστε ένα πρόγραμμα (project) σε συνεργασία με
σχολεία του εξωτερικού, ώστε οι μαθητές/-ριές σας να
έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην ξένη γλώσσα που
διδάσκετε.
– Ενημερωθείτε σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ανταλλαγής Νέων Erasmus+ για διάφορες κατηγορίες (π.χ.
κουλτούρα, παραδόσεις, γαστρονομία κτλ.) Erasmus+ εδώ:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
Ο γενικός μαθησιακός στόχος αυτής της ενότητας είναι ο τρόπος διαχείρισης μίας πολυπολιτισμικής τάξης. Οι επιμέρους μαθησιακοί της στόχοι (υποενότητες) διακρίνονται στα ακόλουθα μέρη:
Μέρος A: Ατομικός αναστοχασμός εκπαιδευτικών για την πολιτισμική ταυτότητα και τη
διαπολιτισμική ευαισθησία
Σε αυτή την υποενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν επίγνωση του πολιτισμικού τους
υποβάθρου και θα αναστοχαστούν ως προς τον τρόπο που συνδέεται με τις αξίες και τον τρόπο
ζωής τους. Ακόμη, θα γνωρίσουν βασικές έννοιες, όπως η κουλτούρα/πολιτισμική ταυτότητα και
η διαπολιτισμική ευαισθησία.
Μέρος B: Τρόποι αποφυγής στερεοτύπων, διακρίσεων και ρατσισμού στην τάξη
Σε αυτή την υποενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν ότι κανείς δεν μπορεί να παραμείνει απόλυτα
ανεπηρέαστος από πολιτισμικά στερεότυπα και ρατσιστική σκέψη. Παράλληλα, θα κατανοήσουν
με ποιον τρόπο οι εν λόγω μηχανισμοί μπορούν να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον.
Επιπλέον, θα αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσω των οποίων
μπορούν να εντάξουν τη διαπολιτισμική ευαισθησία και στρατηγικές διδασκαλίας για την αποδόμηση των προκαταλήψεων στην τάξη.
Μέρος Γ: Τρόποι διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων στην τάξη
Σε αυτή την υποενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται διαπολιτισμικές
συγκρούσεις στην τάξη και θα μελετήσουν παραδείγματα που σχετίζονται με καταστάσεις της
πραγματικής ζωής. Επίσης, θα αναστοχαστούν ως προς τις προσεγγίσεις που υιοθετούν οι
ίδιοι/-ες για τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων και θα λάβουν κατάλληλη καθοδήγηση για
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να (αντι)δράσουν.

ΤΙ;
Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνείδησης, της διαπολιτισμικής ευαισθησίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων είναι αποφασιστικής σημασίας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Βέβαια,
δεν αρκεί μόνο να εκπαιδευτούν οι μαθητές/-ριες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει και οι
εκπαιδευτικοί να αναστοχαστούν ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται διαφορετικές κουλτούρες στην τάξη.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά της ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να έχει ως στόχο να τους/
τις ευαισθητοποιήσει σε θέματα πολιτισμικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας, καθώς και να τους/
τις ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν με επαγγελματικό, απροκατάληπτο και μη διακριτικό τρόπο τις
διαφορές. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και τρόπων ζωής που ενδεχομένως θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αξίες και τα πιστεύω των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις και πώς να
προλαμβάνουν διακρίσεις ή ρατσιστικές εκδηλώσεις στην τάξη.
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ΠΩΣ;
ΜΈΡΟΣ A: ΑΤΟΜΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ
Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μαθητές/-ριες από διαφορετικές κουλτούρες στην
τάξη, κρίνεται απαραίτητο να αναστοχαστούν ως προς το δικό τους πολιτισμικό υπόβαθρο. Μόνο εάν
αποκτήσουν επίγνωση της ταυτότητας, των αξιών και των συμπεριφορών τους σε σχέση με το πολιτισμικό
τους υπόβαθρο, θα μπορέσουν να κατανοήσουν τα στοιχεία των άλλων κουλτούρων που εκλαμβάνουν ως
ενοχλητικά.
Ο ατομικός αναστοχασμός αποτελεί μία θεμελιώδη ικανότητα τόσο για τις ενδοπολιτισμικές όσο και για τις
διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου, ούτως ώστε να μην παραμένει προσκολλημένος σε μία
εθνοκεντρική αντίληψη του κόσμου. Κάθε άτομο θεωρεί ότι η προσωπική αντίληψη που έχει σχηματίσει
για τον κόσμο είναι η πλέον «φυσιολογική» και «έγκυρη». Ένα ουσιαστικό βήμα για να καλλιεργήσουμε
τη διαπολιτισμική μας συνείδηση είναι να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει μία αντικειμενική αλήθεια,
αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα εξαρτάται από το πολιτισμικό μας
υπόβαθρο.
Επομένως, σε πρώτη φάση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η κοσμοθεωρία και οι αξίες
μας μέσα από μία διαδικασία ατομικού αναστοχασμού, να αποκτήσουμε επίγνωση της επίδρασης του
ασυνείδητου, να αναρωτηθούμε ως προς το τι θεωρούμε αυτονόητο και εν τέλει, να αναμετρηθούμε με τις
προσωπικές αξίες και τις πολιτισμικές μας καταβολές (βλέπε Άσκηση 1).
Η Άσκηση 1 σας δίνει τη δυνατότητα να αναστοχαστείτε σε ατομικό επίπεδο ως προς το πολιτισμικό σας
υπόβαθρο.
Ένας άλλος τρόπος ενεργοποίησης του ατομικού αναστοχασμού θα μπορούσε να είναι ένα διαπολιτισμικό
ημερολόγιο αναστοχασμού στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να περιγράφουν κάθε επικοινωνιακή
περίσταση που τους προκάλεσε ενόχληση σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον και να αναστοχάζονται ως
προς τη γενεσιουργό αιτία.
Όταν αναστοχαζόμαστε ως προς το πολιτισμικό μας υπόβαθρο, είναι πολύ πιθανό να αναρωτηθούμε
ποιος είναι ο ορισμός της κουλτούρας και της πολιτισμικής ταυτότητας. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια,
πρόκειται να αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας όπως:
– Κουλτούρα / πολιτισμική ταυτότητα (π.χ. μοντέλο του πολιτισμικού παγόβουνου)
– Διαπολιτισμική ευαισθησία
Για την ευρύτερη κατανόηση της έννοιας της διαπολιτισμικής ευαισθησίας, θα παρουσιάσουμε με
συντομία το αναπτυξιακό μοντέλο διαπολιτισμικής ευαισθησίας που ανέπτυξε ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Milton Bennett (βλέπε Άσκηση 2).
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ΆΣΚΗΣΗ 1 ΤΟ ΔΈΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
(ΆΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΎ)
Σχεδιάστε ένα δέντρο που θα αντιπροσωπεύει την προσωπική σας κουλτούρα. Προσπαθήστε να βρείτε
και να γράψετε όρους που αντιπροσωπεύουν το πολιτισμικό σας υπόβαθρο για τα ακόλουθα τρία μέρη
του δέντρου και σημειώστε τα σε ένα ξεχωριστό φύλλο χαρτί ή δίπλα από το δέντρο:
– Ρίζες = καταγωγή, αίσθηση του ανήκειν σε πολισμικές ομάδες (π.χ. Έλληνας/-ίδα, Ευρωπαίος/-α
ή λοιπές πολιτισμικές ομάδες, όπως η κουλτούρα της οικογένειας ή της τοπικής κοινότητας κτλ.)
– Κορμός = αξίες που θεωρούνται σημαντικές στο πολιτισμικό σας περιβάλλον (π.χ. φιλοξενία,
ανεκτικότητα, πειθαρχία κλπ.)
– Φύλλα = ορατά χαρακτηριστικά του πολιτισμού σας (π.χ. παραδοσιακό φαγητό, γλώσσα,
σύμβολα κλπ.)
Αφού ολοκληρώσετε αυτό το σκέλος της άσκησης, αναστοχαστείτε ως προς τις παρακάτω ερωτήσεις:
– Ήταν εύκολο να προσδιορίσετε την πολιτισμική ομάδα στην οποία ανήκετε; Αμφιταλαντευτήκατε ανάμεσα σε πολλές ομάδες;
– Θεωρείτε ότι οι αξίες που επιλέξατε είναι «τυπικές» για την πολιτισμική σας καταγωγή;
– Αισθάνεστε άνετα με τα ορατά χαρακτηριστικά του πολιτισμού σας ή θα προτιμούσατε να είναι
όσο το δυνατόν πιο «αόρατα» γίνεται; Γιατί; Σε ποιες περιστάσεις;
– Πώς θα έμοιαζε το Δέντρο του Πολιτισμού της τάξης σας;
Μόλις ολοκληρώσετε τον αναστοχασμό σας, διαβάστε τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή την
άσκηση.
1. Η πολιτισμική ταυτότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα με την εθνικότητα ή την εθνότητα:
Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να προσδιορίσουν οι ίδιοι μία συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα.
Στις ρίζες του δέντρου ενδεχομένως να σημειώσατε την εθνική ή την εθνοτική ομάδα στην οποία
ανήκετε, αλλά και μία πόλη ή μία συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένας
άνθρωπος ανήκει σε πολλές και διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Η εθνική ταυτότητα δεν εξαρτάται μόνο από την εθνική κουλτούρα. Εκτός από τα στοιχεία που καθορίζουν την εθνική κουλτούρα, υπάρχουν και οι τοπικές κουλτούρες (π.χ. διαφοροποιήσεις κατά τόπους σε μία χώρα),
οι αστικές και οι αγροτικές κουλτούρες, η οικογενειακή κουλτούρα κτλ. Επομένως, η πολιτισμική
ταυτότητα του ανθρώπου είναι πολυδιάστατη, ενώ μπορεί συνειδητά να επιλέξει αν θα αποδεχθεί
ή θα απορρίψει τις αντίστοιχες πολιτισμικές πρακτικές (στοιχείο της προσωπικότητας).
2. Η κουλτούρα είναι δυναμική και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας:
Είναι πιθανό να αισθάνεστε ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο και οι αξίες σας έχουν αλλάξει με την
πάροδο του χρόνου (π.χ. οι αξίες που πηγάζουν από την οικογενειακή παράδοση έναντι των αξιών
της μετέπειτα ενήλικης ζωής, αλλαγές στις πολιτιστικές παραδόσεις κατά την εγκατάσταση σε μία
χώρα του εξωτερικού κτλ.). Η κουλτούρα δεν είναι μία στατική, αλλά μία δυναμική και ευμετάβλητη έννοια. Ειδικά στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που ζούμε, βρισκόμαστε σε μία αδιάλειπτη
μαθησιακή διαδικασία, καθώς η κουλτούρα αλλάζει διαρκώς και αποκτά νέα χαρακτηριστικά.
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3. Η κουλτούρα μπορεί να συνδεθεί με στερεότυπα:
Γενικά, οι άνθρωποι έχουν την τάση να συνδέουν κάθε κουλτούρα με διάφορα στερεότυπα. Δεν
αποκλείεται και εσείς οι ίδιοι/-ες να έχετε βιώσει μία περίπτωση κατά την οποία ένα άτομο εξήγαγε
συμπεράσματα για τον εαυτό σας λόγω του πολιτισμικού σας υποβάθρου. Τείνουμε να βγάζουμε
συμπεράσματα για τους ανθρώπους από τα εμφανή χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους – πολιτισμικές προκαταλήψεις. Tα συμπεράσματα που είναι απόρροια πολιτισμικών προκαταλήψεων
μπορούν να οδηγήσουν σε αντιλήψεις που έχουν αντίκτυπο στην αντικειμενικότητά σας κάθε
φορά που εργάζεστε με πολιτισμικά ποικιλόμορφες ομάδες. Αυτές, με τη σειρά τους, μπορούν να
οδηγήσουν στον στιγματισμό, τα στερεότυπα και τις διακρίσεις. Εάν εργάζεστε σε μία τάξη που
χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ποικιλομορφία, χρειάζεται οπωσδήποτε να αφιερώσετε χρόνο
για να αναστοχαστείτε ως προς τις αντιλήψεις που έχετε για διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.
Εκτός από αυτό, μπορείτε κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε το «μοντέλο του πολιτισμικού παγόβουνου»,
ένα μοντέλο πολιτισμού, το οποίο αποτυπώνει τα ορατά και τα αόρατα στοιχεία που συνθέτουν την
πολιτισμική μας ταυτότητα.

Το μοντέλο του πολιτισμικού παγόβουνου
Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα πολιτισμού είναι το λεγόμενο «πολιτισμικό παγόβουνο». Το εν λόγω
μοντέλο εστιάζει στα στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα, σε αυτά που βρίσκονται πάνω από τη στάθμη του νερού (ορατά στοιχεία-συνειδητό), καθώς και σε εκείνα που κρύβονται
κάτω από την επιφάνεια του (αόρατα στοιχεία-υποσυνείδητο).
Η ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε το μοντέλο αυτό είναι ότι ο πολιτισμός μπορεί να αναπαρασταθεί
σαν ένα παγόβουνο. Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του είναι ορατό πάνω από τη στάθμη του νερού. Ένα
πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του παγόβουνου βρίσκεται κάτω από αυτή, δηλαδή είναι αόρατο. Ο κύριος
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όγκος του παγόβουνου που είναι βυθισμένος στο νερό αποτελεί την πανίσχυρη βάση του. Ορατά στοιχεία ενός πολιτισμού είναι στοιχεία όπως η αρχιτεκτονική, η τέχνη, η μαγειρική, η μουσική, η γλώσσα
κτλ. Ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπίσουμε τα ισχυρά θεμέλια του πολιτισμού που υποκρύπτονται της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως η ιστορία μίας πολιτισμικής ομάδας, οι νόρμες, οι αξίες,
οι βασικές της αντιλήψεις για το διάστημα, τη φύση, τον χρόνο κτλ.
Το μοντέλο του παγόβουνου προϋποθέτει ότι τα ορατά στοιχεία ενός πολιτισμού είναι απλώς εκφράσεις των αόρατων στοιχείων του. Παράλληλα, επισημαίνει πόσο δύσκολο μπορεί να είναι μερικές
φορές να κατανοήσουμε ανθρώπους με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, διότι μπορεί να βλέπουμε
τα ορατά στοιχεία του «παγόβουνού» τους, αλλά δεν μπορούμε να δούμε άμεσα ποιες είναι οι βάσεις
όπου τα στοιχεία αυτά εδράζονται.
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ΆΣΚΗΣΗ 2 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ
Σε αυτή την άσκηση, θα παρουσιάσουμε το μοντέλο διαπολιτισμικής ευαισθησίας που εισήγαγε ο
Bennett. Προτού το κάνουμε αυτό, θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους/-ες σας:
– Να γράψετε τον δικό σας ορισμό για την έννοια της διαπολιτισμικής ευαισθησίας,
– Να περιγράψετε ένα άτομο από το περιβάλλον σας, το οποίο θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διαπολιτισμικά ζητήματα, και
– Να περιγράψετε ένα άτομο που έχετε γνωρίσει και το οποίο συμπεριφέρθηκε επιδεικνύοντας
έλλειψη ευαισθησίας απέναντι σε διαπολιτισμικά ζητήματα.
Στη συνέχεια, προσπαθήστε να βάλετε τα έξι στάδια που περιλαμβάνει το μοντέλο του Bennett στη
σωστή σειρά.
Το άτομο αναγνωρίζει επιφανειακές πολιτισμικές διαφορές

Στάδιο - Ελαχιστοποίηση

αλλά θεωρεί ότι είναι ασήμαντες, επειδή όλοι οι πολιτισμοί
είναι παρόμοιοι σε γενικές γραμμές μεταξύ τους.
Το άτομο αντιδρά ενάντια στην απειλή των ξένων

Στάδιο – Άμυνα

πολιτισμών δυσφημίζοντας τις άλλες κουλτούρες (αρνητικά
στερεότυπα) και προβάλλει την ανωτερότητα της εθνικής
του κουλτούρας.

Στάδιο – Ενσωμάτωση

Το άτομο επεκτείνει και ενσωματώνει γνωστές κοσμοθεωρίες
στη δική του.
Το άτομο αρνείται τη διαφορετικότητα ή την ύπαρξη άλλων

Στάδιο - Άρνηση

πολιτισμών εγείροντας φυσικά ή ψυχολογικά εμπόδια, όπως
η απομόνωση και ο διαχωρισμός από άλλες κουλτούρες.
Το άτομο αποδέχεται και σέβεται τις πολιτισμικές διαφορές

Στάδιο – Αποδοχή

στις συμπεριφορές και τις αξίες. Το γεγονός ότι αποδέχεται
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι «συμφωνεί» με αυτές.
Το άτομο αναπτύσσει την ικανότητα να μετατοπίζει την
οπτική του σε επιλεγμένες πολιτισμικά ποικιλόμορφες

Στάδιο – Προσαρμογή

κοσμοθεωρίες

μέσω

της

ενσυναίσθησης

και

του

πλουραλισμού. Το γεγονός ότι προσαρμόζεται δεν σημαίνει
ότι «υιοθετεί».

Στάδιο 6 – Ενσωμάτωση
Στάδιο 3 – Ελαχιστοποίηση
Στάδιο 2 – Άμυνα
Στάδιο 1 – Άρνηση

του Bennett.

Στάδιο 4 – Αποδοχή

απαντήσεις σας με τη σωστή σειρά των σταδίων του μοντέλου

Στάδιο 5 – Προσαρμογή

Αφού ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, να συγκρίνετε τις
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ΜΈΡΟΣ B: ΤΡΌΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΉΣ ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΩΝ, ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ
Το σχολείο είναι ένας χώρος στον οποίο εκδηλώνονται στερεότυπα, διακρίσεις ή ρατσισμός. Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, οφείλουν να γνωρίζουν με ποιον τρόπο αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν
να επηρεάσουν την καθημερινότητα στην τάξη τους αλλά και πώς μπορούν να τους αποδυναμώσουν.
Μεγάλος αριθμός μαθητών/-ριών βιώνει διακρίσεις στη ζωή του. Άλλες φορές δυσκολεύονται να βρουν
δουλειά λόγω του ονόματός τους, έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να πάνε σε κλαμπ στον
ελεύθερο χρόνο τους ή προσελκύουν αδιάκριτα βλέμματα λόγω της μουσουλμανικής μαντίλας που
φορούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναρωτιούνται για πολλά πράγματα στα οποία αδυνατούν να
βρουν μόνοι/-ες τους μία σαφή απάντηση: Γιατί οι μετανάστες/-ριες μαθητές/-ριες καταλήγουν συχνά
να λαμβάνουν χαμηλότερους βαθμούς σε σχέση με τους/τις γηγενείς μαθητές/-ριες; Γιατί ένας/μία
δημόσιος υπάλληλος μιλά στους γονείς μου σαν να είναι αμόρφωτοι; Γιατί δυσκολευόμαστε να βρούμε
διαμέρισμα να νοικιάσουμε; Γιατί έχουμε άδεια διαμονής ορισμένου χρόνου ενώ μένουμε εδώ χρόνια;
Γιατί με ρωτούν συνέχεια από πού κατάγομαι, ενώ γεννήθηκα εδώ; κτλ.
Άλλοι/-ες μαθητές/ήτ-ριες, με και χωρίς ιστορικό μετανάστευσης, προέρχονται από οικογένειες στις
οποίες εκφράζονται απάνθρωπες ή ακροδεξιές, ριζοσπαστικές ιδέες. Το φαινόμενο αυτό, διαπερνά το
κοινωνικό σώμα μέσω όλων των κοινωνικών στρωμάτων και κατά συνέπεια, μέσω όλων των τύπων
σχολείων και σχολικών τάξεων. Οι μαθητές/-ριες, ιδιαίτερα κατά την εφηβική ηλικία, αρχίζουν μία
έντονη δραστηριότητα αναζήτησης ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αναρωτιούνται επανειλημμένα
πάνω σε προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό και για τα οποία δεν
υπάρχει επαρκής χώρος για ατομικό αναστοχασμό. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ως εκπαιδευτικοί ζητήματα που αφορούν στερεότυπα, διακρίσεις και ρατσιστικές αντιλήψεις είναι να υιοθετήσουμε αμερόληπτες διδακτικές προσεγγίσεις και κριτική στάση απέναντί τους.
Τέλος, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να ενεργούν με μεροληπτικό τρόπο χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Οι διακρίσεις και ο ρατσισμός συνδέονται συχνά με τη ναζιστική βία ή τις ακροδεξιές ιδεολογίες, αν και στο σχολείο εκδηλώνονται οι πιο κρυφές μορφές διακρίσεων και ρατσισμού. Για τους/τις
εκπαιδευτικούς, εγείρονται ερωτήματα όπως τα εξής: Προσφέρω όντως τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους/-ες
μου τους/τις μαθητές/-ριες; Τι είδους ασυναίσθητα στερεότυπα ή προκαταλήψεις μπορούν να επηρεάσουν τη διδασκαλία μου; Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι κανείς/καμία από τους/τις μαθητές/-ριές μου
δεν θα νιώσει ότι υφίσταται διακρίσεις;
Η άσκηση που ακολουθεί θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να βρουν απαντήσεις στις παραπάνω
ερωτήσεις.
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ΆΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΉΨΕΙΣ
Ας διαβάσουμε παρακάτω τους διάσημους στίχους της ποιήτριας Pat Parker από το ποίημα με τίτλο
“For the white person who wants to know how to be my friend” («Για τον λευκό άνθρωπο που θέλει να
μάθει πώς να γίνει φίλος μου»):
«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να ξεχάσεις ότι είμαι μαύρη. Το δεύτερο πράγμα
που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις είναι να ξεχάσεις είναι ότι είμαι μαύρη». (“The first thing you do is
to forget that I’m black. Second, you must never forget that I’m black.”)
(«Μαύρο Κίνημα»/Movement in Black, 1978, Pat Parker)
Εργασία/Ερώτηση:
– Τι λένε αυτοί οι στίχοι για τη διαπολιτισμική συνείδηση; Να γράψετε ποιο είναι το μήνυμα που
κρύβεται πίσω από αυτούς τους στίχους. Πώς σχετίζεται με τους/τις μαθητές/-ριές σας στο
σχολείο;
Μόλις ολοκληρώσετε την παραπάνω εργασία, παρακαλείστε να διαβάσετε το κείμενο “Anti-biased
teaching approaches” («Αμερόληπτες διδακτικές προσεγγίσεις»), το οποίο αναφέρεται στο μήνυμα που
μεταφέρουν οι συγκεκριμένοι στίχοι.
“Anti-biased teaching approaches”, Ramses Michael Oueslati – “Standhalten: Umriss einer
rassismuskritischen Didaktik”, μεταφράστηκε από τα γερμανικά και συμπτύχθηκε από τους
Leena Ferogh και Sebastian Schwäbe.
Πλήρες κείμενο στη γερμανική γλώσσα:
https://www.ufuq.de/umriss-einer-rassismuskritischen-didaktik/#_ftn1

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί την πολιτισμική ποικιλομορφία, τη μετανάστευση και τον ρατσισμό στην τάξη;
Οι προηγούμενοι στίχοι της Pat Parker αντικατοπτρίζουν μία στοιχειώδη στάση που θα πρέπει να
μάθουν και να υιοθετήσουν όλοι/-ες οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της διαχείρισης του ρατσισμού και
της μετανάστευσης. Εμπεριέχουν μία αντίφαση στην οποία εμπλέκονται και οι ίδιοι/-ες οι εκπαιδευτικοί, καθώς θα πρέπει να αναρωτηθούν ξανά και ξανά σε ποιες (διδακτικές) περιστάσεις ο ρατσισμός
και η μετανάστευση πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και σε ποιες όχι. Δεν υπάρχει τρόπος
να αποφύγουν την αντίφαση αυτή παρά μόνο να αποδεχθούν την αμφισημία με έναν φιλικό προς τα
λάθη αλλά εξίσου σοβαρό τρόπο.
Από τη μία πλευρά, είναι σημαντικό, ως έναν βαθμό, ο/η εκπαιδευτικός σε μία σχολική τάξη και κατά
τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τον ρατσισμό να έχει βιώσει μία αντίστοιχη εμπειρία. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν ιστορικό μετανάστευσης – και όχι μόνο – θα
πρέπει να αναστοχαστούν ως προς τα προνόμια που απολαμβάνουν, π.χ. ευρωπαϊκό διαβατήριο και
αντίστοιχος τίτλος διαμονής, εμφάνιση, πρόσβαση στη στέγαση και την αγορά εργασίας κτλ., ούτως
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ώστε να μην θεωρήσουν ασυναίσθητα τον περίγυρο, τις έξεις και το περιβάλλον τους με όλα όσα αυτό
συνεπάγεται ως μέτρο σύγκρισης της διδασκαλίας ή ακόμη και της αξιολόγησης. Για τον λόγο αυτό,
συνιστάται στους/στις εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα την
εξάλειψη των προκαταλήψεων, για να εμπεδώσουν τη σημασία και τις συνέπειες των παραπάνω χαρακτηριστικών και κάθε είδους προκαταλήψεων.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει σημασία ο τόπος καταγωγής των μαθητών/-ριών ή η πολιτισμική ομάδα στην οποία αισθάνονται ότι ανήκουν. Για παράδειγμα, ο Mirza ανταλλάσσει κάρτες ποδοσφαίρου με τον Dominik. Η Cihat - Merve λέει στη Celina τα
νέα από το χθεσινό της ραντεβού, ενώ στη συνέχεια, αντιγράφει γρήγορα τις εργασίες για το σπίτι από
τον Piotr. Η Sara, της οποίας η αδελφή φορά μουσουλμανική μαντίλα, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί μεγάλες
ποσότητες σπρέι μαλλιών. Πρόκειται για επικοινωνίες που δεν δημιουργούν προβλήματα μεταξύ των
μαθητών/-ριών, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι όχι απλώς αχρείαστοι/-ες, αλλά μπορούν να αποκομίσουν
ωφέλιμα διδάγματα μέσα από αυτές. Επομένως, ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε τις πολυάριθμες, αυτονόητες και επιτυχημένες εκδηλώσεις επικοινωνίας των μεταναστευτικών
κοινωνιών στο σχολείο που εργαζόμαστε.
Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενδυναμώσουν τους/τις μαθητές/-ριες;
Μία από τις καλύτερες μαθήτριές μου μού είπε τις προάλλες το εξής: «Οι γονείς μου δεν τα κατάφεραν –
γιατί να τα καταφέρω εγώ;» Με λίγα λόγια, η οικογένεια της έχει χάσει την ελπίδα που είχε για μία καλύτερη ζωή. Οι γονείς της μαθήτριας περνούσαν συχνά αυτό το μήνυμα και στα υπόλοιπα αδέλφια της.
Μαθητές/-ριες, όπως η παραπάνω μαθήτρια, αναζητούν εκπαιδευτικούς που υιοθετούν μία ενσυναισθητική στάση. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν φοβούνται να μιλήσουν για τη ζωή τους και πώς κατάφεραν να διαχειριστούν με θάρρος δύσκολες καταστάσεις και να σταθούν μετά από καιρό στα πόδια
τους. Βέβαια, δεν χρειάζεται και δεν πρέπει αυτές οι ιστορίες να αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις,
όπως αυτή του (μετανάστη) λαντζέρη που έγινε εκατομμυριούχος. Οι ιστορίες αυτές ενισχύουν κυρίως
την αντίληψη ότι το σχολείο δεν έχει σχεδιαστεί για να αποφοιτήσουν όλοι/-ες από το λύκειο, αν και
μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν αφορμή μίας αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Επομένως, καλό θα
ήταν ως εκπαιδευτικός να μοιραστείτε με τους/τις μαθητές/-ριές σας ρεαλιστικές εμπειρίες από τη ζωή
σας, οι οποίες σας έδωσαν την ευκαιρία να ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Άλλες ενέργειες στις οποίες
μπορείτε να προβείτε για να ενδυναμώσετε τους/τις μαθητές/-ριές σας είναι οι ακόλουθες:
– Προσκαλέστε στην τάξη σας ή στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου τοπικές διασημότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων και της πολιτικής.
– Προσκαλέστε στην τάξη σας (παλιούς/-ές) μαθητές/-ριες του σχολείου σας που έχουν πετύχει
αξιοσημείωτα επιτεύγματα, π.χ. άτομα που έχουν συνεχίσει την εκπαίδευση τους στο πανεπιστήμιο και έχουν πλέον καίριες θέσεις εργασίας.
– Προσκαλέστε κοινωνικά ανερχόμενους γονείς και αδέλφια που ζούσαν στο παρελθόν σε ένα
υποβαθμισμένο περιβάλλον.
– Βρείτε ένα ενθουσιώδες και διακεκριμένο άτομο που θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στο σχολείο σας.
– Συμπεριλάβετε ονόματα σχολείων στο πρόγραμμα σπουδών της σχολικής σας μονάδας.

101

Ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις υπάρχουν;
Ο ρατσισμός, η οικονομική ανισότητα και οι διακρίσεις λόγω φύλου είναι σοβαρά παγκόσμια προβλήματα που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί με επιτυχία στην τάξη που διδάσκουν.
Ωστόσο, δεν υπάρχει μία ευρεία βάση εμπειρικών ερευνών για τις συνέπειες των προσεγγίσεων χειραφέτησης στην παιδαγωγική και τη διδασκαλία χωρίς προκαταλήψεις. Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε
επακριβώς τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουμε
στο σχολείο για να καταπολεμήσουμε τα προαναφερθέντα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, η πείρα
που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί στην πράξη έχει δημιουργήσει μία συλλογή βιβλιογραφίας και
υλικού, η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί σε τρεις κύριες προσεγγίσεις:
– Απόκτηση γνώσεων
– Ευαισθητοποίηση
– Αποδόμηση
Δεν είναι σαφές αν χρειάζονται και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις, όπως επίσης, με ποια σειρά κρίνεται
σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν σε μία σχολική τάξη. Ποιο είναι, όμως, το περιεχόμενο κάθε προσέγγισης; Εν ολίγοις, η πρώτη προσέγγιση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία προσέγγιση του κλασσικού Διαφωτισμού. Οι μαθητές/-ριες μέσω της γνωστικής λειτουργίας της πρόσληψης αναπτύσσουν
νέες διαφοροποιημένες γνώσεις (π.χ. για τα έθνη, τους πολιτισμούς, τις εθνικότητες και τις θρησκείες)
με την ελπίδα ότι θα είναι σε θέση να αμφισβητήσουν με κριτικό πνεύμα ή να αντικρούσουν με κατάλληλη επιχειρηματολογία διάφορα στερεότυπα.
Από την άλλη πλευρά, όπως καταδεικνύει η εμπειρία, η παραπάνω προσέγγιση δεν είναι από μόνη της
επαρκής, διότι υπάρχει επιπρόσθετη ανάγκη ευαισθητοποίησης και αναστοχασμού με βάση την πείρα
και το συναίσθημα (π.χ. παιχνίδια ρόλων για το ηθικό σθένος, βιογραφική μάθηση, ομαδική εργασία,
εργασίες που αλλάζουν προοπτική, δεξιότητες ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, δημιουργία ενός
σχολικού κλίματος κατά των προκαταλήψεων).
Η προσέγγιση της αποδόμησης, η οποία είναι κάπως πιο πρόσφατη σε σχέση με τις άλλες δύο, έχει
καθιερωθεί, αλλά θα πρέπει σε αυτό το σημείο, να επισημάνουμε ότι περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού
τύπου.
Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ρατσιστικές δηλώσεις και απόψεις που αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα;
Επειδή η εν λόγω ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί διεξοδικά εδώ, θα θέλαμε να παραθέσουμε μερικά
παραδείγματα από την πρακτική μας πείρα (π.χ. στη διαχείριση περιστατικών φανατισμού, θρησκευτικού ριζοσπαστισμού και μαθητών/-ριών που εμφανίζουν αντισημιτικές τάσεις). Η διδασκαλία της
κριτικής σκέψης απέναντι στον ρατσισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική για μαθητές/-ριες που δεν έχουν
έναν προσωπικό χώρο έκφρασης στο περιβάλλον τους, που αναστοχάζονται ως προς τις σκέψεις τους
και τις ανταλλάσσουν με άλλους/-ες και που ακούν ή αποδέχονται ρατσιστικές ιδέες. Η διδασκαλία
υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία, διότι ορισμένοι/-ες μαθητές/-ριες δεν είναι
διατεθειμένοι/-ες να αναθεωρήσουν τις ρατσιστικές τους δηλώσεις μέχρι το τέλος του μαθήματος – και
μάλιστα μερικές φορές μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν να εξευτελιστούν μπροστά σε όλους/-ες τους/
τις συμμαθητές/-ριές τους. Συνήθως τέτοιες καταστάσεις δύσκολα γίνονται ανεκτές από τους/τις εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα δοκιμάζονται τα όρια της επαγγελματικής τους αυτοκυριαρχίας.
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Μαθησιακή ατμόσφαιρα αντί για ηθικολογία
Το συχνότερο λάθος που κάνουν οι εκπαιδευτικοί σε μία τέτοια κατάσταση είναι να καλύπτουν τις
συγκρούσεις κάτω από ένα πέπλο αγωνίας και ηθικολογίας, αν και αυτό είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά
στην πράξη. Αυτού του είδους η αντίδραση, με τη μορφή της πολιτικής ορθότητας απέναντι στους/στις
μαθητές/-ριες που αναστοχάζονται ή όχι προς τις ιδέες τους δεν οδηγεί στην αποδόμηση του ρατσισμού,
απλώς ο ρατσισμός δεν αποτελεί πλέον ένα φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όποιος/-α υποψιάζεται ότι μπορεί να εκφράζει μία εσφαλμένη άποψη, θα την κρύψει χωρίς απαραίτητα να προβληματιστεί
γύρω από αυτή. Με αυτό τον τρόπο, όμως, χάνεται η παιδαγωγική ευκαιρία για τους/τις μαθητές/-ριες
να αντιμετωπίσουν τις αντικρουόμενες απόψεις των συμμαθητών/-ριών ή των καθηγητών/-ριών τους,
όταν εκφράζονται ρατσιστικές δηλώσεις. Εκτός από αυτό, χάνεται και η ευκαιρία να εργαστούν από
κοινού οι εκπαιδευτικοί με τους/τις μαθητές/-ριές τους με στόχο την αλλαγή στάσης απέναντι σε αυτό
το φαινόμενο. Εν ολίγοις, ο ρατσισμός αποκρύπτεται σε επίπεδο σχολικής τάξης αντί οι εκπαιδευτικοί
να δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για μία εις βάθος επεξεργασία του φαινομένου. Η προσέγγιση αυτή
θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί, με μία μικρή δόση υπερβολής, ως «παιδαγωγική της ντροπής».
Εξασφάλιση προστασίας
Ο διάλογος στην τάξη έχει κάποια όρια, ειδικά όταν ο/η εκπαιδευτικός συνειδητοποιήσει ότι ένας/
μία μαθητής/-ρια δεν είναι διατεθειμένος/-η μακροπρόθεσμα να ανοιχτεί και να συνεργαστεί με τους/
τις συμμαθητές/-ριές του/της. Η διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης στην τάξη από τους/τις
εκπαιδευτικούς (ιδίως εκείνους που δεν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο), μπορεί να συμβάλει στην
ανάδειξη του φαινομένου του ρατσισμού και στην ελεγχόμενη παρέμβασή τους αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα ήταν σκόπιμο να γνωρίσουν καλύτερα τους/τις μαθητές/-ριες που
πλήττονται από τον ρατσισμό αντί να τους/τις χειραγωγούν και να τους παρέχουν έναν χώρο έκφρασης.
Ασφαλώς δεν πρόκειται για μία εύκολη διαδικασία που θα κυλάει πάντα χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις για όλους/-ες τους/τις εμπλεκόμενους/-ες, αλλά δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν, άλλη
βιώσιμη εναλλακτική λύση, όπως γνωρίζουμε από τα προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων για την
εξάλειψη των προκαταλήψεων. Εν κατακλείδι, δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε πάντοτε από τους/τις
εκπαιδευτικούς να υιοθετούν μία «καθώς πρέπει» συμπεριφορά, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε
μία κουλτούρα μάθησης με βάση την οποία οι εκπαιδευτικοί θα διδάσκονται συστηματικά τόσο από
αυτά που κάνουν όσο και από αυτά που δεν κάνουν.
Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων
Ως εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να μάθουμε να μην αντιμετωπίζουμε τους/τις μαθητές/-ριες με προβληματική συμπεριφορά σαν να είναι εν δυνάμει ρατσιστές/-ριες, αλλά να κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες
τους. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε δείχνοντάς τους ειλικρινές ενδιαφέρον και βοηθώντας τους/
τες με τα προβλήματά τους. Με αυτό τον τρόπο, δίνετε την ευκαιρία στον/στη μαθητή/-ρια που έχουν
επιλέξει ως εξιλαστήριο θύμα να χαθεί από το πεδίο ελέγχου τους. Με το να είστε πρότυπα συμπεριφοράς και συνοδοιπόροι στα προβλήματα των μαθητών/-ριών σας μπορείτε να τους κάνετε να
αμφισβητήσουν τη συμπεριφορά μίσους που εκδηλώνουν απέναντι σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Η
παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή/-ριας δεν πρέπει ουδέποτε να διασπαστεί από την πλευρά
των εκπαιδευτικών, διότι στην αντίθετη περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος ορισμένοι/-ες μαθητές/-ριες
να ενταχθούν σε έναν κύκλο φανατικών φίλων ή ακόμη χειρότερα, σε μία φανατική οργάνωση. Αυτοί οι
«φίλοι/-ες» συνήθως δεν βοηθούν, όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, ενώ μερικές φορές καταλήγουν
ακόμη και σε εγκλεισμό. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό ο/η μαθητής/-ρια να γνωρίζει ότι υπάρχει
ένα άτομο στο σχολείο (ο/η εκπαιδευτικός) που μπορεί να εμπιστευτεί και να συζητήσει μαζί του τα
προβλήματα που τον/την απασχολούν.
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Αρκετές φορές, οι μαθητές/-ριες δεν ακολουθούν την πρώτη φανατική άποψη που θα ακούσουν και αυτή
η διαδικασία διαρκεί μόλις 20 λεπτά λόγω της αποκαλυπτικής και διαφωτιστικής στάσης του/της εκπαιδευτικού. Βέβαια, υπάρχουν φορές που η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, ενώ
άλλες φορές οι μαθητές/-ριες εμφανίζονται τελείως απρόθυμοι/-ες να ξανασκεφτούν και ενδεχομένως
να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εμπειρίες θιασωτών της ριζοσπαστικής
δεξιάς, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια, αυτοί/-ές που εγκατέλειψαν το σχολείο, θυμούνται έναν/μία
αντιφατικό/-ή αλλά ήρεμο/-η εκπαιδευτικό με βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει
να διευκρινίσουμε το εξής: το γεγονός ότι δείχνουμε κατανόηση προς έναν/μία τέτοιο/-α μαθητή/ήτρια
δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε τον τρόπο σκέψης ή συμπεριφοράς του/της.
Χρειάζεται να διαρκέσει μία ολόκληρη διδακτική ώρα; Διδακτικές αρχές
Η απάντηση είναι και «ναι» και «όχι». Αναμφίβολα, η διεξοδική ενασχόληση με μία διδακτική ενότητα
κρίνεται απαραίτητη, σκόπιμη και επιθυμητή. Δεν χρειάζεται, όμως, κάθε φορά ο/η εκπαιδευτικός
να φορτώνει τους/τις μαθητές/-ριες με έναν αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό φύλλων εργασίας. Αν οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-ριες είναι αγχωμένοι/-ες λόγω της μόνιμης έλλειψης διδακτικού χρόνου,
υπάρχει ο κίνδυνος να εκδηλωθεί η λεγόμενη «βουλιμική μάθηση». Με απλά λόγια, ο/η εκπαιδευτικός
γεμίζει υπερβολικά τη βραχυπρόθεσμη μνήμη των μαθητών/-ριών του/της με γνώσεις, τις οποίες
«αποβάλλουν» στο διαγώνισμα της τάξης και έπειτα, τις ξεχνούν.
Επίσης, όπως δεν είναι επιθυμητό να «μιλάμε για την σύγχρονη ιστορία των γυναικών» και κατόπιν,
να συνεχίζουμε με τη διδασκαλία του υποτιθέμενου «φυσιολογικού» μαθήματος ιστορίας, έτσι και ένα
στενά καθορισμένο και μοναδικό μάθημα για τον ρατσισμό δεν αρκεί για να συμβάλει στην πρόληψή
του. Η εντύπωση που δίνεται στους/στις μαθητές/-ριες είναι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ζήτημα που
δεν σχετίζεται όμως απόλυτα με όσα μαθαίνουν.
Αλλαγή προοπτικής
Δεν είναι απλώς η αλλαγή του θέματος ή των μεθόδων διδασκαλίας. Αν κρεμάσουμε στον τοίχο της
τάξης την προβολή παγκόσμιου χάρτη του Arno Peters δίπλα στην υποτιθέμενη «φυσιολογική» ευρωκεντρική προβολή παγκόσμιου χάρτη του Mercator, οι εκπαιδευτικοί θα συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη
και οι επιστημονικές μέθοδοι δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Επιπρόσθετα, αν γνωρίζουν τις ρατσιστικές
δηλώσεις του Kant, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την προώθηση της αποικιοκρατικής πολιτικής σε
όλο τον κόσμο κατά τον 19ο αιώνα και δεν θα παρουσιάζουν στους/στις μαθητές/-ριές τους μία μονόπλευρη και αψεγάδιαστη εικόνα του κινήματος του Διαφωτισμού. Τέλος, όταν γνωρίζουμε ότι σύμφωνα
με την Καινή Διαθήκη «μία γυναίκα πρέπει να μάθει σιωπή και πλήρη υποταγή», δεν μπορούμε να διατηρούμε ένα σαφές διαπολιτισμικό «εμείς» και οι «άλλοι» στην τάξη, αλλά πρέπει να αφήνουμε στην άκρη
τον ρατσισμό κατά των Μουσουλμάνων.
Εμπλουτισμός διδακτικών ενοτήτων
Εξίσου σημαντικό είναι να εμπλουτίσουν οι εκπαιδευτικοί όλες τις διδακτικές ενότητες με παγκόσμια,
μεταναστευτικά ζητήματα και λοιπά διαφοροποιημένα γνωστικά περιεχόμενα. Αυτά, με τη σειρά τους,
καλό θα ήταν να ενσωματωθούν στις τρέχουσες διδακτικές ενότητες. Για τον λόγο αυτό, το μεγαλύτερο
μέρος του διδακτικού υλικού που σας παρέχουμε εδώ έχει σχεδιαστεί για διαθεματική διδασκαλία. Για
παράδειγμα, αν το κεφάλαιο της ιστορίας που πρόκειται να διδάξετε σχετίζεται με την Αναγέννηση,
τότε θα πρέπει να συνδυάσετε την παγκόσμια με την ιστορική-μεταναστευτική διάσταση, ούτως ώστε
να φωτίσετε διάφορες πτυχές του ζητήματος στο επόμενο μάθημα. Αν και δεν θα πρέπει να παραγκωνίζονται τα σχολικά εγχειρίδια ή τα ντοκιμαντέρ, τα οποία αναφέρονται σε προσωπικότητες όπως ο
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υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Martin Luther King, θα πρέπει να προσεγγίζονται από τους/
τις εκπαιδευτικούς με κριτικό πνεύμα. Ενδεικτική είναι η παράλειψη από τα σχολικά βιβλία ιστορίας
του Malcolm X και οι κατηγορίες που του ασκήθηκαν για υποκίνηση βίας ή ακόμη και για τρομοκρατία.
Ποιους στόχους πρέπει να υπηρετεί και ποια δομή πρέπει να έχει η διδασκαλία χωρίς προκαταλήψεις;
Οι παρακάτω ικανότητες των μαθητών/-ριών θα πρέπει να ενταχθούν στα μαθήματα ενός σπειροειδούς
αναλυτικού προγράμματος και να αξιοποιηθούν ανάλογα με το γνωστικό επίπεδό τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/-ριες θα πρέπει:
– Να κατανοούν τις επικρατούσες κοινωνικές συνέπειες του ρατσισμού και πώς δημιουργείται
μία ενθαρρυντική ή/και προβληματική αίσθηση του ανήκειν σε μία ομάδα (π.χ. ο πανίσχυρος
προβληματικός διαχωρισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης, εμψυχωτικά και προβληματικά χαρακτηριστικά των ταυτοτήτων της μαύρης κουλτούρας, των εθνικισμών όλων των ειδών).
– Να κατανοούν ότι πολλοί άνθρωποι με ιστορικό μετανάστευσης αισθάνονται ότι ανήκουν σε
περισσότερες από μία ομάδες (π.χ. δύο ντόπιοι να νιώθουν και Έλληνες και Αλβανοί στον ίδιο
βαθμό) και ότι η ζωή διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά στην ουσία είναι ένας δημιουργικός
συγκερασμός κοινών στοιχείων (π.χ. Ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα ποια είναι τα άτομα
που πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία φιλοξενίας; Πότε και με ποιον τρόπο διαπιστώνεται ότι
τα άτομα αυτά εντάχθηκαν ομαλά στη χώρα φιλοξενίας;)
– Να κατανοούν την ποικιλομορφία που υπάρχει στο εσωτερικό μίας κοινωνικής ομάδας (π.χ.
πόλη/χώρα, μειονότητες/πλειονότητες, ηλικία, πολιτικές θέσεις, κοινωνική τάξη, φύλο κτλ.).
– Να κατανοούν ότι, πέραν των ρατσιστικών εμπειριών και του ιστορικού μετανάστευσης, κάθε
μαθητής/-ρια είναι διαφορετικός/-ή (π.χ. χόμπι, δυνατά σημεία χαρακτήρα, ταυτότητα φύλου,
προσωπικό γούστο, τρόπος ζωής, πολιτικές πεποιθήσεις κτλ.).
– Να κατανοούν ότι σε πολλές περιπτώσεις το (οικογενειακό) ιστορικό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
– Να μιμούνται θετικά πρότυπα ανθρώπων που αγωνίστηκαν για το κοινό καλό (π.χ. Malcolm X,
Nelson Mandela, Gandhi κτλ.).
– Να είναι σε θέση να δράσουν με επιτυχία στο τοπικό (π.χ. σχολείο, συνοικία) και οποιοδήποτε
άλλο (π.χ. πόλη, χώρα, ΕΕ) περιβάλλον (π.χ. εξάσκηση σε θέματα επίδειξης πολιτικού σθένους
μέσω παιχνιδιών ρόλων) αλλά και να έχουν υψηλά επίπεδα ανεκτικότητας στην περίπτωση μίας
απογοήτευσης (π.χ. αν το σχολείο τους ξεκίνησε μία εκστρατεία συλλογής υπογραφών, την οποία
όμως απέρριψε ο/η δήμαρχος).
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ΜΈΡΟΣ Γ: ΤΡΌΠΟΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΤΆΞΗ
Οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι/-ες με πολιτισμικές αντιπαραθέσεις ή διαπολιτισμικές συγκρούσεις στην τάξη, οι οποίες απαιτούν επαγγελματικό χειρισμό και διαμεσολάβηση μεταξύ
διαφορετικών θέσεων. Ακόμη, δεν είναι διόλου απίθανο να κληθούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις
που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προσωπικές τους αξίες. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να χειριστούν
αυτές τις καταστάσεις με τη δέουσα προσοχή προκειμένου να αποφύγουν τη δημιουργία μίας ατμόσφαιρας δυσπιστίας και αποκλεισμού, η οποία θα μπορούσε ακούσια να ευνοήσει διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης.
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να μην είναι προετοιμασμένοι/-ες να χειριστούν τέτοιου είδους
καταστάσεις: Πώς πρέπει να αντιδράσω, όταν οι μαθητές/-ριές μου προσβάλλουν άλλους ανθρώπους
χαρακτηρίζοντάς τους ως «θύματα»; Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για το επόμενο Ραμαζάνι ή να
απαντήσω στα αιτήματα ορισμένων μαθητών/-ριών μου για τη δημιουργία δωματίων προσευχής; Πώς
μπορώ να αντιμετωπίσω τυχόν σημάδια ριζοσπαστικοποίησης;
Στις ασκήσεις που ακολουθούν (5+6), χρησιμοποιούνται διάφορα σενάρια που έχουν ως στόχο την όσο
το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων.
Η χρήση σεναρίων για την εκμάθηση του τρόπου αντιμετώπισης ποικίλων διαπολιτισμικών επικοινωνιακών περιστάσεων είναι μία ευρέως γνωστή και αποτελεσματική μέθοδος που προτιμάται στα
διαπολιτισμικά προγράμματα εκπαίδευσης. Τα σενάρια που αφορούν μία διαπολιτισμική σύγκρουση
ονομάζονται συχνά «κρίσιμα περιστατικά». Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον J.
C. Flanagan, ο οποίος εισήγαγε την «Τεχνική Κρίσιμων Περιστατικών» (Critical Incident Technique-CIT).
O Flanagan χρησιμοποίησε αυτή την τεχνική για να συλλέγει δεδομένα για κρίσιμα περιστατικά, να
μαθαίνει για τις συνέπειές τους και να σημειώνει βελτίωση στο δεδομένο πλαίσιο. Στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, τα κρίσιμα περιστατικά χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ως εκπαιδευτικό υλικό. Στο
συγκεκριμένο πλαίσιο, ο όρος «κρίσιμα περιστατικά» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει
καταστάσεις κατά τις οποίες προκύπτει μία παρεξήγηση, ένα πρόβλημα ή μία σύγκρουση εξαιτίας των
πολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των παραγόντων της επικοινωνίας (πομπός-δέκτης).
Η Γαλλίδα κοινωνική ψυχολόγος Margalit Cohen-Emerique ανέπτυξε μία διαγνωστική μέθοδο κρίσιμων
περιστατικών, τα οποία προκαλούν αισθήματα πολιτισμικού σοκ στα άτομα που εμπλέκονται σε αυτά.
Σύμφωνα με την Cohen-Emerique, το πολιτισμικό σοκ είναι μία εμπειρία, γνωστική και συναισθηματική, που βιώνουμε, όταν ερχόμαστε σε επαφή με οτιδήποτε μας φαίνεται πολιτισμικά «ξένο». Προκαλεί
αδυναμία κατανόησης και συναισθήματα έκπληξης και φόβου. Ακόμη, τονίζει ότι αν το πολιτισμικό
σοκ δεν αναγνωριστεί και δεν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να οδηγήσει σε αμυντικές
αντιδράσεις.
Σε ένα σχολείο που είναι ανοιχτό στη διαφορετικότητα, σημειώνονται πολυάριθμα παραδείγματα
κρίσιμων περιστατικών/πολιτισμικού σοκ σε καθημερινή βάση. Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι τα
εξής: «Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την καταδίκη ή την απομόνωση των ατόμων που εμπλέκονται
σε αυτά τα περιστατικά;» «Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε έναν ασφαλή χώρο για διάλογο;» «Πώς
μπορούμε να αναπτύξουμε μεθόδους που σέβονται τις προσδοκίες και τις αξίες όλων των εμπλεκόμενων μερών;» Η Margalit Cohen-Emerique προτείνει στους/στις παιδαγωγούς και τους/τις εκπαιδευ-
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τικούς να ασχοληθούν συστηματικά με τα πολιτισμικά σοκ προκειμένου να διατηρήσουν μία ανοιχτή
προσέγγιση. Αν αρνηθούν την ύπαρξη των πολιτισμικών σοκ, εμποδίζουν την επεξεργασία τους και δεν
παρέχουν καμία προστασία από τις αρνητικές τους συνέπειες. Επομένως, κρίνεται απαραίτητος ο εντοπισμός και η επεξεργασία τους, ούτως ώστε να αποφευχθούν αρνητικές και αμυντικές συμπεριφορές.
Η Άσκηση 4 παρουσιάζει μία αναλυτική περιγραφή της προσέγγισης της Cohen-Emerique και ένα παράδειγμα διαπολιτισμικής σύγκρουσης στο σχολείο, καθώς και τον τρόπο που θα μπορούσε να αναλυθεί
σύμφωνα με την εν λόγω προσέγγιση. Αφού εργαστείτε πάνω στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα είστε
σε θέση να αντιλαμβάνεστε καλύτερα πώς να αναλύετε τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις που εκδηλώνονται στο σχολείο που εργάζεστε.
Η Άσκηση 5 παρουσιάζει μερικά ενδεικτικά σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις στο σχολείο που σχετίζονται με το Ισλάμ (πηγή:
ufuq.de). Επιπλέον, τους δίνεται χρόνος για αναστοχασμό, χρήσιμες πληροφορίες και παιδαγωγικές
προτάσεις, ούτως ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι/-ες για ανάλογες περιπτώσεις.
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ΆΣΚΗΣΗ 4

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌ ΣΟΚ – μία μέθοδος διαχείρισης
διαπολιτισμικών συγκρούσεων της M. Cohen-Emerique

Οι εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους σε βαθμό που να οδηγήσουν σε μία δυσάρεστη κατάσταση
– ένα πολιτισμικό σοκ. Οι εκπαιδευτικοί, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν γονεϊκές πρακτικές που
απέχουν πολύ από τις δικές τους, ενδέχεται να επικρίνουν τους γονείς («Αυτοί οι γονείς δεν μπορούν
να τα βγάλουν πέρα με το παιδί τους!») ή να επιβάλουν τις δικές τους νόρμες («Σε αυτό το σχολείο,
λειτουργούμε έτσι. Αυτός είναι ο κανόνας.»). Δυστυχώς, και οι δύο αυτές συμπεριφορές είναι επιβλαβείς για το παιδί και δεν επιδεικνύουν σεβασμό προς την ταυτότητα του, διότι νιώθει ότι δεν γίνεται
αποδεκτή η πολιτισμική ταυτότητα των γονέων του.
Τέτοιου είδους επικριτικές συμπεριφορές πηγάζουν από την απειλή που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί
ότι δέχεται η ταυτότητά τους, επειδή δεν έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν αυτά τα σοκ. Η επαγγελματική τους κουλτούρα συνήθως επικεντρώνεται σε θεωρίες για την ανάπτυξη των παιδιών, οι οποίες
αναφέρονται σε μία δυτική και κανονιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί, όταν έρχονται αντιμέτωποι/-ες με γονείς που υιοθετούν πρακτικές που δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω μοντέλα, βιώνουν ένα πολιτισμικό σοκ. Αν το σοκ αυτό περάσει απαρατήρητο
και δεν επεξεργαστεί με κατάλληλο τρόπο, μπορεί να οδηγήσει σε αμυντικές αντιδράσεις. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής:
Ένας πατέρας παραλαμβάνει τον γιο του από το σχολείο και του λέει: «Μην καθαρίζεις, αυτή είναι
γυναικεία δουλειά». Μία μητέρα θεωρεί φυσιολογικό ο γιος της να τρώει γλυκά και πατατάκια αντί
φρούτα και λαχανικά. Οι γονείς μίας μαθήτριας ηλικίας 14 ετών δεν ανησυχούν καθόλου που η κόρη
τους έχει ήδη προκαλέσει χρέος με το ‘έξυπνο τηλέφωνό’ της.
Τα ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν σε αυτό το πλαίσιο είναι τα ακόλουθα: Πώς μπορούμε να
αποφύγουμε να επικρίνουμε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά; Υπάρχει στη διάθεσή μας ένας ανοιχτός
χώρος για συζήτηση; Γίνεται να αναπτύξουμε μεθόδους που σέβονται εξίσου και τις δύο πλευρές,
ούτως ώστε να συνυπάρχουν οι προσδοκίες και οι αξίες όλων των εμπλεκόμενων μερών;
Σε αυτό το σημείο, η Margalit Cohen-Emerique συνιστά στους/στις εκπαιδευτικούς να επεξεργάζονται
κάθε πολιτισμικό σοκ με συστηματικό τρόπο, προκειμένου να διατηρήσουν μία ανοιχτή προσέγγιση
στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Η αντίθετη συμπεριφορά, δηλαδή η άρνηση της ύπαρξης του πολιτισμικού
σοκ, αποτρέπει κάθε διαδικασία και δεν μπορεί να παρέχει ουδεμία προστασία από τις αρνητικές του
συνέπειες. Κατά συνέπεια, το πολιτισμικό σοκ θα πρέπει να αναγνωρίζεται έγκαιρα, να ταυτοποιείται
και να αναλύεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.
Παρακάτω, μπορείτε να δείτε την περιγραφή των τριών βημάτων της M. Cohen-Emerique (1999) για
την υπέρβαση του πολιτισμικού σοκ και ένα σχετικό παράδειγμα. Στη συνέχεια, σκεφτείτε μία διαπολιτισμική σύγκρουση στην οποία είχατε λάβει μέρος και κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν υπό
αμφισβήτηση οι προσωπικές σας αξίες. Έπειτα, προσπαθήστε να την αναλύσετε ακολουθώντας τα τρία
βήματα που πρότεινε η Cohen-Emerique:
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I.

Αποκέντρωση
Αρχικά, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το σοκ σε συναισθηματικό επίπεδο: «Τι
αισθάνομαι; Φόβο; Αηδία; Οργή; Απόρριψη;» Επίσης, θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι
συνθήκες του σοκ: π.χ. ο τόπος, ο χρόνος, τα λεγόμενα, η στάση του σώματος των
εμπλεκόμενων ατόμων, τι ακριβώς ήταν αυτό που σόκαρε, εκνεύρισε, ενόχλησε κτλ.
Έπειτα, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το πλαίσιο αναφοράς του άλλου για να
προσδιορίσουμε ποιες αξίες και αρχές θίχτηκαν από αυτό το σοκ. Σε αυτό το σημείο,
θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν το
πλαίσιο αναφοράς του άλλου: π.χ. εθνοτικό υπόβαθρο, σεξουαλικός προσανατολισμός,
κοινωνική τάξη, επάγγελμα, θρησκευτικά πιστεύω, εθνικά και πολιτικά φρονήματα.
Για παράδειγμα, είναι φανερό ότι ο πατέρας που λέει στον γιο του να μην καθαρίζει,
θέτει σε κίνδυνο την αρχή της ισότητας των φύλων. Από την άλλη πλευρά, η ισότητα
των φύλων είναι πολύ σημαντική για μία γυναίκα. Εν προκειμένω, η συμπεριφορά του
εν λόγω πατέρα προσκρούει στην προσωπική αντίληψη της εκπαιδευτικού περί της
αγωγής των παιδιών.
Ο ατομικός αναστοχασμός μπορεί να μας βοηθήσει να διευρύνουμε την ικανότητά
μας να βιώνουμε ποικίλες καταστάσεις. Για την ακρίβεια, μπορεί να μας βοηθήσει
να μάθουμε να αποστασιοποιούμαστε, κυρίως ως προς τα πρώτα συναισθήματα που
προκαλεί το σοκ.

II. Κατανόηση του πλαισίου αναφοράς του άλλου
Το επόμενο βήμα είναι να δώσουμε νόημα ο ένας στις συμπεριφορές του άλλου και
το αντίστροφο εξετάζοντας τη διαφορετική πολιτισμική ταυτότητά του. Σχετίζεται με
την παρατήρηση των στοιχείων της εθνικής κουλτούρας ενός ατόμου, τα οποία με
τη σειρά τους μπορούν να εξηγήσουν τη στάση του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν
γνωρίσουμε καλύτερα τις αξίες και το πλαίσιο αναφοράς του άλλου.
Στο πλαίσιο του διαλόγου, καθένας και καθεμία μπορεί να εκφράσει την προσωπική
του/της άποψη. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να γίνεται κατανοητή τόσο η προσωπική
άποψη όσο και η στάση του εκάστοτε ομιλητή ή της εκάστοτε ομιλήτριας.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο διάλογος, καθένας/-μια μπορεί να κάνει
διάφορες υποθέσεις για να εξηγήσει τη στάση του/της συνομιλητή/-ριάς του, ενώ
δεν αποκλείεται να καταλήξει σε υπεργενικεύσεις ή στερεοτυπικές ερμηνείες: π.χ. η
συμπεριφορά ενός ανθρώπου επηρεάζεται από τη χώρα καταγωγής του.
Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του πλαισίου αναφοράς του άλλου, νοηματοδοτείται
η στάση του άλλου. Η ανάλυση αυτή απαιτεί μία ανοιχτή, δεκτική στάση, όπως επίσης
προσωπική προσπάθεια και φιλοπερίεργη διάθεση, για να κατανοήσουμε το νόημα της
πράξης του άλλου μέσα από τη δική του οπτική γωνία: π.χ. Ποιες αξίες χαρακτηρίζουν
το άτομο αυτό και σχετίζονται με την κουλτούρα του, το ιστορικό μετανάστευσής του,
την εξατομικευμένη προσαρμογή και τον εγκλιματισμό του στη χώρα φιλοξενίας;
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Μέσω της ανάλυσης του πλαισίου αναφοράς του άλλου, αναδεικνύονται συχνά κοινά
στοιχεία ταυτότητας, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχιση
αυτής της σχέσης. Έτσι, οι παράγοντες της επικοινωνίας μπορούν να έρθουν εκ νέου
σε επαφή και να ανακαλύψουν ότι η μοναδική διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους είναι
ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα.
III. Διαπραγμάτευση
Διαπραγμάτευση δεν σημαίνει ούτε τυφλή υποταγή ούτε παθητική αποδοχή των
απόψεων του άλλου. Πρόκειται για μία ουσιαστική επικοινωνία που στόχο έχει την
εξεύρεση λύσης σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται
σεβαστή όσο το δυνατόν περισσότερο η ταυτότητα και των δύο πλευρών. Καθένας/-μια
μπορεί να διατηρεί την πολιτισμική του ταυτότητα αλλά παράλληλα θα πρέπει να είναι
έτοιμος/-η να στρέψει το ενδιαφέρον του/της προς την άλλη πλευρά.
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«Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΩΣ ΑΙΤΊΑ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΝΌΧΛΗΣΗΣ»
ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΑΠΌ ΈΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ
Οι εκπαιδευτικοί ενός μικρού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι εξοργισμένοι/-ες: ένας μαθητής που κοντεύει να τελειώσει το σχολείο λέει συνέχεια στους/στις συμμαθητές/-ριές
του ότι δεν σκοπεύει να ψάξει να βρει δουλειά ή κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
αφού αποφοιτήσει. Οι γονείς του δεν εργάζονται. Λαμβάνουν ένα μηνιαίο εισόδημα ύψους 1400 €
από αφορολόγητα ενοίκια στην χώρα καταγωγής τους, ενώ παράλληλα λαμβάνουν και επίδομα από
τον ΟΑΕΔ (καθώς είναι δηλωμένοι ως άνεργοι) και άλλα επιδόματα, π.χ. στέγασης. Η οικογένειά του
θα λαμβάνει ακόμη περισσότερα χρήματα από το κράτος, μόλις τελειώσει το σχολείο αρκεί να είναι
άνεργος. Η οικογένεια προγραμματίζει να επιστρέψει στον Λίβανο και να μείνει εκεί για τρεις μήνες
προκειμένου να χτίσει σπίτι στη Βηρυτό! Η ομάδα των εκπαιδευτικών αναστοχάζεται ως προς το περιστατικό:
Βήμα 1: Εξέτασε το δικό σου πλαίσιο αναφοράς: Τι συναισθήματα μου προκαλεί αυτή η κατάσταση; Τι με ενοχλεί; Ποιες από τις αξίες στις οποίες πιστεύω βάλλονται ή τίθενται υπό αμφισβήτηση;
Οι εκπαιδευτικοί δράττονται της ευκαιρίας για να εκφράσουν την αγανάκτηση και τον θυμό τους. Δημιουργούν μία λίστα με τα στοιχεία που τους/τις ενοχλούν. Στη συνέχεια, αναφέρουν αξίες, όπως η «ειλικρίνεια», η «δικαιοσύνη», η «ευγνωμοσύνη», η «αξιοπρέπεια», η «πίστη στο κράτος», η «τήρηση της
νομοθεσίας», η «εργατικότητα», και ξεκινούν μία συζήτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ειλικρίνεια
είναι άχρηστη για κάποιους ανθρώπους, η δικαιοσύνη δεν υπάρχει πουθενά στο κράτος, ενώ άλλοι
επωφελούνται με νόμιμο τρόπο από τα προνόμια που τους παρέχει το κράτος χωρίς να ενδιαφέρονται
να εργαστούν, με αποτέλεσμα η κοινωνία αλληλεγγύης να μην λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
Βήμα 2: Εξέτασε το πλαίσιο αναφοράς του άλλου και κάνε υποθέσεις: Τι γνωρίζω για την κατάσταση και τις αξίες της οικογένειας; Τι υποψιάζομαι; Πώς υποθέτω ότι βίωσε ο μαθητής αυτή
την κατάσταση; Τι θα ήθελα να γνωρίζω για να τον κατανοήσω καλύτερα;
Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν για την οικογένεια και καταλήγουν
ότι ούτε το ιστορικό μετανάστευσης της οικογένειας ούτε τα μελλοντικά σχέδια των μελών της τους
είναι σαφή, όπως επίσης δεν καταλαβαίνουν τι νόημα έχει η κατασκευή ενός σπιτιού στη Βηρυτό. Αν
και γνωρίζουν πολύ καλά τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς από τον γιο τους (π.χ. να μάθει ελληνικά, να επικοινωνεί με Έλληνες, ώστε η ελληνική γλώσσα να του φανεί ευκολότερη στο σχολείο κτλ.),
διαπιστώνουν ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση για αυτά τα θέματα στο οικογενειακό περιβάλλον του
μαθητή. Το ενδεχόμενο να στηρίζουν οι γονείς οικονομικά άλλους συγγενείς στον Λίβανο ενισχύει τον
θυμό των εκπαιδευτικών για την «ανεύθυνη στάση» που τηρεί η οικογένεια. Μήπως η οικογένεια είναι
η κοινότητα αλληλεγγύης για την οποία αισθάνεται υπεύθυνος ο μαθητής; Μήπως ο μαθητής είναι
«φιγουρατζής» σε οικονομικά ζητήματα; Δεν τον ενδιαφέρει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και να
μην τον θεωρούν άχρηστο;
Βήμα 3: Προχώρησε σε μία διαπραγμάτευση, προτείνετε μία λύση: Τι επιδιώκω να πετύχω
μέσω της συζήτησης; Τι ερωτήσεις θέλω να κάνω; Τι θέλω να πω για τον εαυτό μου;
Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν ιδέες για να αντιμετωπίσουν τον εκνευρισμό και την ενόχληση που αισθάνονται σε παιχνίδια ρόλων. Αναγνωρίζουν ότι δυσκολεύονται να εστιάσουν στο κύριο πρόβλημα ή ότι
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έχουν την τάση να ηθικολογούν ίσως επειδή δεν είναι σίγουροι/-ες για το ποια στάση θέλουν να κρατήσουν: Θέλουν να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη για την αδήλωτη εργασία; Θέλουν να δείξουν
ως εκπρόσωποι του σχολείου ότι έχουν αντιληφθεί την παράνομη ενέργεια της οικογένειας και ότι θα
υποστεί κυρώσεις; Ποια είναι η αποστολή του σχολείου και ποιος είναι ο ρόλος του/της διευθυντή/-ριας;
Στο τέλος, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν σε τι θα πρέπει να επικεντρωθούν ως επαγγελματίες: Προσπαθούν να εστιάσουν στην ευημερία των μαθητών/-ριών τους. Αναπτύσσουν έναν τρόπο προσέγγισης της
οικογένειας και του μαθητή, ώστε να συζητήσουν μαζί τους χωρίς να τους επικρίνουν. Προσπαθούν να
ακούσουν τη γνώμη τους και παράλληλα να τους εξηγήσουν ότι θα πρέπει να σκέφτονται και τους/τις
υπόλοιπους/-ες συμμαθητές/-ριες του γιου τους που χρειάζονται βοήθεια και ενθάρρυνση για να βρουν
δουλειά ή κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, αφού αποφοιτήσουν.
Το παραπάνω παράδειγμα μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά από το γερμανικό κείμενο του
Kinderwelten Projektmaterial (2007).
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ΆΣΚΗΣΗ 5

ΣΕΝΆΡΙΑ – Παραδείγματα τρόπων διαχείρισης
διαπολιτισμικών συγκρούσεων στην τάξη

Σε αυτή την άσκηση, θα σας παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα διαπολιτισμικών συγκρούσεων που
είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο σχολείο (Ufuq.de: “The kids are alright”, μεταφράστηκε από τα γερμανικά στα αγγλικά από τους Leena Ferogh και Sebastian Schwäbe). Θα θέλαμε να αναστοχαστείτε ως προς
κάθε σενάριο και συγκεκριμένα, να σκεφτείτε πώς θα αντιμετωπίζατε μία ανάλογη κατάσταση. Μόλις
ολοκληρώσετε τον αναστοχασμό σας, θα θέλαμε να διαβάσετε τις χρήσιμες πληροφορίες και τις παιδαγωγικές προτάσεις καθώς και να τις συγκρίνετε με τις δικές σας απαντήσεις.

ΣΕΝΆΡΙΟ 1: Η ΝΈΑ ΜΑΘΉΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΝΤΊΛΑ
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, έρχεται στο σχολείο ένα κορίτσι μουσουλμανικής καταγωγής, το οποίο
φορά την παραδοσιακή ισλαμική μαντίλα που καλύπτει τα μαλλιά της. Μερικά από τα υπόλοιπα κορίτσια στο σχολείο σχολιάζουν αρνητικά αυτό το γεγονός.
Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την κατάσταση; Παρακαλείστε να γράψετε την απάντησή σας σε ένα φύλλο
χαρτί. Κατόπιν, να συγκρίνετε την απάντησή σας με τις χρήσιμες πληροφορίες και τις παιδαγωγικές
προτάσεις που ακολουθούν παρακάτω.
Χρήσιμες πληροφορίες:
Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε αν ένα άτομο είναι θρησκευόμενο ή όχι από το αν φοράει ή όχι μαντίλα.
Ωστόσο, για πολλούς, η μαντίλα είναι σύμβολο του «Ισλάμ» στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης, το
οποίο επιθυμούν να υπερασπιστούν. Για άλλους βέβαια, είναι έκφραση καταπίεσης. Στην καθημερινή
ζωή, τα σχέδια και ο τρόπος δεσίματος της μαντίλας είναι πολλά και διαφορετικά. Η κόρη μίας οικογένειας μπορεί να φοράει μαντίλα, σε αντίθεση με την αδελφή ή τη μητέρα της που ενδέχεται να μη
φοράει. Όπως και να έχει η κατάσταση, δηλαδή είτε μία κοπέλα φοράει μαντίλα με τη θέλησή της είτε
επειδή της το έχουν επιβάλει, το να εμφανίζεσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο – μετά τις καλοκαιρινές
διακοπές – φορώντας μαντίλα δημιουργεί ένα μεγάλο εμπόδιο για όλους/-ες.
Παιδαγωγικές προτάσεις:
– Στους/Στις νέους/-ες συνήθως δεν αρέσει να τους/τις πλησιάζουν για να συζητήσουν αλλαγές
που επηρεάζουν την εικόνα του σώματος ή της προσωπικότητάς τους. Όταν θα προσεγγίσετε μία
μαθήτρια που είναι «νέα» στο σχολείο και φορά μαντίλα, θα πρέπει να της δείξετε πραγματικό
ενδιαφέρον και όχι ότι έχετε πρόβλημα με αυτό που φορά στο κεφάλι της.
– Να είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο οι μαθητές/-ριες δεν θα διστάζουν να επικοινωνήσουν σε
περίπτωση που εκδηλωθεί κάποιο περιστατικό διάκρισης.
– Αναζητήστε ρεαλιστικές λύσεις, αν προκύψουν προβλήματα, όπως π.χ. στο μάθημα της φυσικής
αγωγής.
– Αν οι μαθήτριες που φορούν ή όχι μαντίλα πέσουν θύματα εκφοβισμού στο σχολείο, μη διστάσετε να παρέμβετε, όχι όμως για θρησκευτικά ζητήματα, αλλά επειδή κάποιοι/-ες μαθητές/-ριες
ασκούν πίεση σε συμμαθήτριές τους.
– Όσο λιγότερη πίεση δέχονται αυτά τα κορίτσια και οι οικογένειές τους, τόσο πιο ελεύθερα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.
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ΣΕΝΆΡΙΟ 2: ΆΡΝΗΣΗ ΧΕΙΡΑΨΊΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΉ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ
Στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου, ένας Μουσουλμάνος μαθητής αρνείται να κάνει χειραψία με
μία εκπαιδευτικό που θέλει να τον συγχαρεί για τη μαθητική του επίδοση.
Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την κατάσταση; Παρακαλείστε να γράψετε την απάντησή σας σε ένα φύλλο
χαρτί. Κατόπιν, να συγκρίνετε την απάντησή σας με τις χρήσιμες πληροφορίες και τις παιδαγωγικές
προτάσεις που ακολουθούν παρακάτω.
Χρήσιμες πληροφορίες:
Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι στον κόσμο κάνουν χειραψία με άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, μερικοί
αποφεύγουν τη σωματική επαφή με αγνώστους και ιδιαίτερα του αντίθετου φύλου ως ένδειξη σεβασμού. Αν ένα άτομο νεαρής ηλικίας δεν επιθυμεί να κάνει χειραψία, σχετίζεται με τις τυπικές διαδικασίες
της εφηβικής ταυτότητας: Ποιος/-α είμαι; Τι ρόλο διαδραματίζει η θρησκεία για εμένα; Τι προσδοκούν
από εμένα; Στις περισσότερες περιπτώσεις, η άρνηση της χειραψίας δεν συνδέεται με την επιθυμία του
ατόμου για απομόνωση. Επιλέγοντας ο μαθητής να μην κάνει χειραψία ίσως να θέλει να ελέγξει αν είστε
έτοιμοι/-ες να αναγνωρίσετε την «ατομικότητά» του. Αυτό μπορεί βέβαια να μοιάζει με πρόκληση, αλλά
συνήθως πρόκειται για ένα πείραμα.
Παιδαγωγικές προτάσεις:
– Μην ενθαρρύνετε συζητήσεις του τύπου «εμείς και αυτοί» με θέμα τις αξίες και τις παραδόσεις
«μας».
– Ρωτήστε τους/τις μαθητές/-ριες τι είναι σημαντικό για εκείνους/-ες, όταν χαιρετούν κάποιο άλλο
άτομο.
– Υιοθετήστε διάφορες μορφές χαιρετισμού.
– Εντοπίστε τις ανησυχίες των μαθητών/-ριών, αντιμετωπίστε τες σοβαρά, αλλά να θυμάστε ότι
διανύουν μία φάση αναζήτησης της ατομικής τους ταυτότητας.
– Σε περίπτωση ιδεολογικής σκλήρυνσης, αναζητήστε βοήθεια.

ΣΕΝΆΡΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ
Μία πολιτική συζήτηση ξεκινά στην τάξη και μερικοί/-ές μαθητές/-ριες εκφράζουν μονόπλευρες
απόψεις, όταν μιλούν για πολέμους και συγκρούσεις.
Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την κατάσταση; Παρακαλείστε να γράψετε την απάντησή σας σε ένα φύλλο
χαρτί. Κατόπιν, να συγκρίνετε την απάντησή σας με τις χρήσιμες πληροφορίες και τις παιδαγωγικές
προτάσεις που ακολουθούν παρακάτω.
Χρήσιμες πληροφορίες:
Οι νέοι/-ες ανησυχούν για τις διεθνείς συγκρούσεις, γεγονός που οδηγεί μερικές φορές σε δύσκολες
καταστάσεις, π.χ. υποστηρίζουν με πάθος την άποψή τους. Αυτές μπορεί να σχετίζονται με την προσωπική/οικογενειακή εμπλοκή σε κάποιο περιστατικό, με την αίσθηση αντικρουόμενων συμφερόντων σε
επίπεδο πολιτικής (π.χ. η Σαουδική Αραβία είναι μία ισλαμική δικτατορία και συγχρόνως σύμμαχος «της
Δύσης») ή γενικά με τη διαμαρτυρία κατά της αδικίας ή τη συμπόνια για τα θύματα του πολέμου και της
βίας. Ακόμη και οι διακρίσεις που έχει βιώσει ένα άτομο μπορούν να συμβάλουν στο να αισθάνονται
τα νέα παιδιά μία σύνδεση με άλλα «θύματα», όπως οι μουσουλμάνοι. Έπειτα, οι διεθνείς συγκρούσεις
λειτουργούν ως φερέφωνο για την επιβεβαίωση των προσωπικών αντιλήψεων του ατόμου. Οι σαλα-
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φιστές (υπερσυντηρητικοί σουνίτες μουσουλμάνοι) μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν προς όφελός
τους αυτή την κατάσταση αν παρουσιάσουν τις εν λόγω συγκρούσεις μέσα από τη δική τους οπτική
γωνία (π.χ. χαρακτηρίζοντας τους μουσουλμάνους ως θύματα).
Παιδαγωγικές προτάσεις:
– Παρουσιάστε συχνά στην τάξη σχετικές ειδήσεις που προβάλλουν τα ΜΜΕ και αφήστε χώρο
στους/στις μαθητές/-ριες να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.
– Επαινέστε την ενσυναίσθηση/τη δέσμευση/την κριτική/τη διαμαρτυρία των μαθητών/-ριών σας.
– Η διαφοροποίηση μπορεί να ακολουθήσει σε ένα δεύτερο στάδιο: Με τι σχετίζεται η σύγκρουση;
Προχωρήστε σε σύγκριση των συγκρούσεων.
– Δοκιμάστε μία αλλαγή προοπτικής: Πώς την αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες/αντιμαχόμενες πλευρές;
– Μιλήστε για τη δικαιοσύνη και την αδικία: Πώς θέλουμε τελικά να ζούμε;
– Να παρεμβαίνετε μόνο όταν οι διαμαρτυρίες και η κριτική παραπέμπουν σε ιδεολογίες με υποτιμητικό περιεχόμενο για τους άλλους και εικόνες εχθρών.
– Σκεφτείτε ποιες επιλογές έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές/-ριες και γενικά οι νέοι/-ες για να
αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τις συγκρούσεις (π.χ. forums, επιστολή προς τον εκδότη,
δωρεές, κτλ.).

ΣΕΝΆΡΙΟ 4: «Ο PIERRE VOGEL; ΜΟΥ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΦΟΒΕΡΌΣ ΤΎΠΟΣ…»
Ένας μαθητής αναφέρεται με θετικό τρόπο στον σαλαφισμό ή τους ισλαμιστές κήρυκες.
Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την κατάσταση; Παρακαλείστε να γράψετε την απάντησή σας σε ένα φύλλο
χαρτί. Κατόπιν, να συγκρίνετε την απάντησή σας με τις χρήσιμες πληροφορίες και τις παιδαγωγικές
προτάσεις που ακολουθούν παρακάτω.
Χρήσιμες πληροφορίες:
Οι νέοι/-ες βρίσκονται σε μία φάση αναζήτησης. Η θρησκεία μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο λίθο της
ταυτότητας ενός ατόμου, ειδικά όταν οι νέοι/ες αισθάνονται ότι η θρησκεία «τους» και η σχέση τους με
αυτή αμφισβητείται. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη
του σαλαφισμού, ο οποίος παρέχει στους οπαδούς του: μία κοινότητα στην οποία νιώθουν ότι ανήκουν,
αναγνωρίζεται η δύναμη και η ανωτερότητά τους, θρησκευτική «γνώση» και προσανατολισμό, δυνατότητες αυτοπαρουσίασης (προσοχή) και τοποθέτηση ενάντια στις κατάφωρες και αναπόφευκτες αδικίες.
Επομένως, ο σαλαφισμός μπορεί να φανεί ελκυστικός ως ιδεολογία σε όλους (ακόμη και σε μη μουσουλμάνους νέους). Σηματοδοτεί ένα κοινωνικό κενό: όταν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα πολλών νέων
στην κοινωνία δεν καλύπτονται, εμφανίζονται διάφοροι επιτήδειοι για να τα καλύψουν. Ασφαλώς, αν
ένας/μία μαθητής/-ρια αναφερθεί στον σαλαφισμό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόσκειται σε αυτό το
ιδεολογικό ρεύμα.
Παιδαγωγικές προτάσεις:
– Αντιμετωπίστε τις αναφορές στους σαλαφιστές κήρυκες (ή παρόμοιες) με όση το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία. Να θεωρείτε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για συζήτηση.
– Τοποθετήστε σε πρώτο πλάνο την «προβληματική» αυτών των θέσεων (π.χ. υποτίμηση). Ρωτήστε
τους/τις μαθητές/-ριές σας αν γνωρίζουν άλλες μορφές υποτίμησης.
– Να συζητάτε για τη θρησκεία και διαφορετικές μορφές θρησκευτικής ευλάβειας.
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– Αφήστε χώρο στους/στις νέους/-ες. Οι σκέψεις τους τούς προστατεύουν από απλές κοσμοθεωρίες.
– Μην δώσετε την εντύπωση ότι θέλετε να αμφισβητήσετε το «Ισλάμ». Αν τα καταφέρετε, είναι
πιθανό ότι οι περισσότεροι/-ες μαθητές/-ριές σας θα απορρίψουν τον σαλαφισμό και θα εκφράσουν την ντροπή που νιώθουν για τους κήρυκές του.
– Να παρατηρείτε πάντα με προσοχή τις αλλαγές στις οποίες προβαίνουν οι νέοι/-ες. Να έχετε
εμπιστοσύνη στην πείρα και την παιδαγωγική διαίσθηση που διαθέτετε.
– Αν παρατηρήσετε ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης, απευθυνθείτε στους/στις συναδέλφους
σας και τον/τη διευθυντή/-ρια του σχολείου και παράλληλα, ζητήστε συµβουλές από εµπειρογνώµονες.
Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας πάνω στα τέσσερα παραπάνω παραδείγματα, σκεφτείτε μία περίπτωση κατά την οποία βρεθήκατε αντιμέτωπος/-η με μία πολιτισμική σύγκρουση στην τάξη. Στη συνέχεια, ακολουθήστε το παρακάτω πρόγραμμα που αποτελείται από 6 βήματα (από το ufuq.de: ufuq.
de: “The kids are alright”) και θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε αντίστοιχες δύσκολες καταστάσεις στο
σχολείο:
Βήμα 1: Μην αποδίδετε όλες τις δύσκολες καταστάσεις και τις συγκρούσεις που
αντιμετωπίζετε στην τάξη στην κουλτούρα, στο Ισλάμ και τον Ισλαμισμό, ή άλλες
θρησκείες και πολιτισμούς! Με άλλα λόγια, μην αναρωτηθείτε ποιες «προβληματικές» και προκλητικές απόψεις ή συμπεριφορές των μαθητών/-ριών σας ενδέχεται
να σχετίζονται με την κουλτούρα και συγκεκριμένες θρησκείες.
Βήμα 2: Αντιθέτως, αναρωτηθείτε: α) Πιο είναι το πραγματικό πρόβλημα; β) Μήπως
είναι ένας τρόπος αντίδρασης του/της μαθητή/-ριας προς τις εμπειρίες που έχει
αποκομίσει από τα μαθήματά μου, το σχολείο ή την κοινωνία;
Βήμα 3: Πείτε «ναι», να είστε ανοιχτοί/-ές στον διάλογο και να δείχνετε ενδιαφέρον
στις ανησυχίες των μαθητών/-ριών σας (ακόμη και αν εκδηλώνονται με τη μορφή
μίας πρόκλησης). Επίσης, παραχωρήστε τους επαρκή χώρο και χρόνο για να συμπληρώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και αντιλήψεις.
Βήμα 4: Πείτε «Όμως,…» σε σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή να παρεμβαίνετε μόνο όταν
εκφράζονται απαξιωτικές και αντιπλουραλιστικές θέσεις, όπως επίσης, απόλυτοι
ισχυρισμοί, οι οποίοι δεν έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση στην τάξη.
Βήμα 5: Ρωτήστε τους/τις μαθητές/-ριές σας ποιες είναι οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους από τα εν λόγω ζητήματα («Πώς θέλετε να ζήσετε;») και ενθαρρύνετε την
έναρξη μίας συζήτησης.
Βήμα 6: Αν η συζήτηση με τους/τις μαθητές/-ριές σας σημειώσει επιτυχία πάνω σε
αυτό το θέμα, θα έχετε εκπληρώσει τον παιδαγωγικό σας στόχο και θα επιστρέψετε
στο σπίτι σας με μία βαθιά αίσθηση επαγγελματικής ικανοποίησης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
Οφέλη
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει στους/στις επαγγελματίες από τον χώρο της εκπαίδευσης μία προσέγγιση αποκατάστασης για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στη σχολική τάξη και μεθόδους για την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/-ριών, σε αντίθεση με το παραδοσιακό τιμωρητικό μοντέλο.
Η προσέγγιση και οι μέθοδοι που προαναφέρθηκαν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα σχολικά μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνδυασμό με την προώθηση της κριτικής σκέψης, της
έκφρασης και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μαθητών/-ριών και την καλλιέργεια του σεβασμού
απέναντι σε απόψεις που διαφέρουν από τις δικές τους.

Μαθησιακοί Στόχοι
Η εν λογω ενότητα παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς μία καινοτόμο προσέγγιση, καθώς και σχετικές
μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό που θα τους/τις διευκολύνουν στην υλοποίηση φιλοδοξώντας:
– Να προσφέρει μία εναλλακτική και αποτελεσματική προσέγγιση για τη διαχείριση
συγκρουσιακών καταστάσεων και κρίσεων στην τάξη·
– Να δημιουργήσει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον στην τάξη·
– Να βελτιώσει τις διαπροσωπικές και τις ενδοομαδικές σχέσεις·
– Να συμβάλει στη μείωση των συγκρούσεων στην τάξη·
– Να ενισχύσει την κατανόηση και τον σεβασμό που επιδεικνύουν οι μαθητές/-ριες απέναντι σε
άτομα που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές τους·
– Να προωθήσει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των μαθητών/-ριών·
– Να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/-ριες να συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και
να προωθούν τη συλλογική συνείδηση·
– Να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/-ριες να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση συγκρούσεων και
προβλημάτων, στη βελτίωση των ατομικών τους δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της κριτικής
τους σκέψης, στην άμβλυνση των προκαταλήψεων και τη διαμόρφωση κανόνων και ενός
συστήματος ελέγχου της σχολικής κοινότητας·
– Να αναπτύξει τις οργανωτικές δεξιότητες των μαθητών/-ριών μέσω του καθορισμού των
κανόνων της διαδικασίας και της συμμόρφωσης με αυτούς, και
– Να κάνει τους/τις μαθητές/-ριες πιο διαλλακτικούς/-ές, πιο ανοιχτόμυαλους/-ες απέναντι
σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις, λιγότερο προκατειλημμένους/-ες και πιο δεκτικούς/-ές στη
διαφορετικότητα.
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ΤΙ;
Σύμφωνα με τον ορισμό του Cambridge Dictionary, σύγκρουση είναι «μία ανοιχτή διαφωνία ανάμεσα
σε άτομα με αντίθετες απόψεις ή αρχές» ή «η διαμάχη ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων ή
χώρες».
Η επίλυση μίας σύγκρουσης είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι επιλύουν μία διαφωνία
ή σύγκρουση, ούτως ώστε να καλύψουν επαρκώς τα συμφέροντά τους και να είναι ικανοποιημένοι με
το αποτέλεσμα (Association for Conflict Resolution, 2007).
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PRACTICE κατέδειξε ότι, στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, οι μαθητές/-ριες από τις συμμετέχουσες χώρες δεν είναι πρόθυμοι/-ες να συμμετέχουν
σε συζητήσεις και να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα στην τάξη. Ορισμένοι/-ες έχουν
την τάση να εκφράζουν την προσωπική τους γνώμη, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι/-ες να ακούσουν μία
άποψη αντίθετη από τη δική τους. Οι εκπαιδευτικοί συνήθως προσπαθούν να επιλύσουν συγκρούσεις μέσω του διαλόγου και των καθοδηγούμενων συζητήσεων παρέχοντας κατάλληλα επιχειρήματα
και παραδείγματα στους/στις μαθητές/-ριες και ενθαρρύνοντάς τους/τες να εξετάζουν ένα πρόβλημα
και από την άλλη όψη του νομίσματος. Ωστόσο, οι επαγγελματίες από τον χώρο της εκπαίδευσης
εξέφρασαν την ανάγκη για παροχή προγραμμάτων κατάρτισης με θέμα τη διαχείριση συγκρούσεων και
τον χειρισμό ευαίσθητων ζητημάτων στην τάξη.
Οι διαφωνίες ενδέχεται να δημιουργήσουν ένα κλίμα αστάθειας στην τάξη, ειδικά αν οι εκπαιδευτικοί
δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και τις αντίστοιχες μεθόδους για να προσεγγίσουν τους/τις μαθητές/-ριές τους. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση ακραίων απόψεων και βίαιης
συμπεριφοράς. Επομένως, κρίνεται αναγκαία μία σαφής και δομημένη διαδικασία που θα βοηθά τους/
τις μαθητές/-ριες να επιλύουν ειρηνικά τις μεταξύ τους διαμάχες.

HOW?
ΜΈΘΟΔΟΙ/ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΣΥΜΒΆΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΜΈΘΟΔΟΣ 1: ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ ΣΥΝΟΜΗΛΊΚΩΝ (PEER MEDIATION)
Μέσω της διαμεσολάβησης (συνομηλίκων), τόσο τα εμπλεκόμενα μέρη όσο και οι παρατηρητές μπορούν
να ανταλλάσσουν απόψεις και να κατανοούν ο ένας τον άλλο στο πλαίσιο μίας δομημένης διαδικασίας. Η μέθοδος αυτή, διευκολύνει την κατανόηση αντίθετων απόψεων, ενισχύει τη διαλλακτικότητα, σε
συνδυασμό με τη χρήση επιχειρημάτων και αιτιολόγησης, αποφεύγοντας έτσι την υιοθέτηση ακραίων
απόψεων και κατανοώντας καλύτερα την έννοια της διαφορετικότητας.
Ως διαδικασία, η διαμεσολάβηση αναφέρεται στη δημιουργία ενός δομημένου περιβάλλοντος για την
αλληλεπίδραση των κύριων εμπλεκόμενων μερών, με τη συμμετοχή ενός τρίτου, αμερόληπτου μέρους
χωρίς «εξουσία ή ισχύ», προκειμένου να εκφραστούν οι αντικρουόμενες απόψεις και τα συναισθήματα
των αντιτιθέμενων πλευρών ενός περιστατικού σύγκρουσης. Στη συνέχεια, τα μέρη της σύγκρουσης θα
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προτείνουν λύσεις, τις οποίες θα δεσμευτούν ότι θα ακολουθήσουν με στόχο την αποκατάσταση των
σχέσεων και της βλάβης του θύματος, καθώς και την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος των
εμπλεκόμενων μερών.
Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι μία διαδικασία ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων, στο πλαίσιο
της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών με τη βοήθεια ενός τρίτου, αμερόληπτου/-ης
μαθητή/-ριας – του/της διαμεσολαβητή/-ριας, μέσω μίας δομημένης διαδικασίας με συγκεκριμένη δομή,
ενεργό συμμετοχή και άμεση επικοινωνία των μερών, η οποία στοχεύει στην εποικοδομητική επίλυση
της διαφωνίας.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών και ο βαθμός συμμετοχής τους μπορούν να προσαρμοστούν
ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Ακόμη και όσοι/-ες δεν ενεπλάκησαν στο περιστατικό μπορούν, επίσης, να εκφράσουν την άποψη και τα συναισθήματά τους σχετικά με το γεγονός. Η
παρουσία τους μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό και την ανάληψη ευθυνών των μερών, καθώς και
να ενισχύσει το αίσθημα της μεταμέλειας και τη δέσμευση των μερών να βρουν λύση και να ακολουθήσουν τα απαραίτητα βήματα για την πετύχουν.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμεσολάβηση συνομηλίκων:
– Εθελοντική συμμετοχή: οι μαθητές/-ριες θα πρέπει να συμμετέχουν εθελοντικά και να μην
τους ασκείται πίεση από τον/τη διαμεσολαβητή/-ρια, τους/τις εκπαιδευτικούς ή το προσωπικό
του σχολείου σε κανένα βήμα της διαδικασίας·
– Αμεροληψία: ο/η διαμεσολαβητής/-ρια θα πρέπει να παραμένει αμερόληπτος/-η, αποφεύγοντας
προκαταλήψεις, στερεότυπα και οτιδήποτε μπορεί να ευνοήσει ένα από τα δύο μέρη·
– Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων: ο/η διαμεσολαβητής/-ρια θα πρέπει να αποφεύγει
περιπτώσεις που ενέχουν προσωπικό συμφέρον·
– Αυτοπεποίθηση: ο/η διαμεσολαβητής/-ρια έχει εμπιστοσύνη στις δεξιότητες, τις ικανότητες
και τις γνώσεις του/της, χωρίς όμως να επιδεικνύει «εξουσία ή ισχύ». Σε περίπτωση που δεν
μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο, θα κληθούν να διακόψουν τη διαδικασία και να
ζητήσουν από κάποιον/-α άλλο/-η να πάρει τη θέση τους·
– Εχεμύθεια: οτιδήποτε ειπωθεί στη διάρκεια της διαδικασίας πρέπει να παραμείνει εμπιστευτικό
και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πριν την έναρξη της συζήτησης·
– Ποιότητα της διαδικασίας: ο/η διαμεσολαβητής/-ρια θα πρέπει να χειριστεί κάθε περίπτωση
με ισοτιμία, σεβασμό και ειλικρίνεια ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες που έχουν οριστεί
εκ των προτέρων·
– Προώθηση της διαδικασίας: ο/η διαμεσολαβητής/-ρια θα πρέπει να προωθεί τη διαδικασία της
διαμεσολάβησης, αλλά χωρίς να δίνει υποσχέσεις για κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα της
διαδικασίας, καθώς και να μην γνωστοποιεί περιπτώσεις που έχει διαχειριστεί στο παρελθόν,
χωρίς την άδεια των ενδιαφερόμενων μερών, και
– Εξέλιξη της πρακτικής της διαμεσολάβησης: ο/η διαμεσολαβητής/-ρια θα πρέπει να προσπαθεί
να μαθαίνει από τις εμπειρίες των άλλων, ώστε να βελτιώνει τη διαδικασία επίλυσης
συγκρούσεων και να δικτυώνεται με άλλους/-ες διαμεσολαβητές/-ριες.
(Αρτινοπούλου, 2010 & Association for Conflict Resolution, 2007)
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Βήματα της διαμεσολάβησης (συνομηλίκων):
– Έναρξη της συνάντησης και καλωσόρισμα των μαθητών/-ριών.
– Παρουσίαση του ρόλου και του σκοπού της διαδικασίας και των αξιών της: ο/η
διαμεσολαβητής/-ρια εξηγεί τις προαναφερθείσες αξίες στους/στις μαθητές/-ριες.
– Δημιουργία κλίματος αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών που συμμετέχουν, αλλά
και προς τη διαδικασία: οι μαθητές/-ριες συμφωνούν ως προς τους κανόνες και τις αξίες που
διέπουν τη διαδικασία.
– Συλλογή πληροφοριών: το πρόβλημα εντοπίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και
περιγράφεται από τον/τη διαμεσολαβητή/-ρια, ώστε οι μαθητές/-ριες να κατανοήσουν ότι έχει
αντιληφθεί το πρόβλημα.
– Καθορισμός στόχων και θέσεων: κάθε μαθητής/-ρια (μέρος) περιγράφει τα στοιχεία που, κατά
τη γνώμη του/της, είναι σημαντικά για την κατάσταση.
– Έκφραση συναισθημάτων: κάθε μέρος εξηγεί πώς τους έκανε να αισθανθούν το/η περιστατικό/
κατάσταση, καθώς και πώς νιώθουν για το άλλο μέρος λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την αξία
του σεβασμού.
– Εύρεση ενός «κοινού εδάφους»: ο/η διαμεσολαβητής/-ρια διευκολύνει τη διαδικασία, ώστε
και οι δύο εμπλεκόμενοι/-ες μαθητές/-ριες να ανακαλύψουν και να εστιάσουν στα κοινά
στοιχεία που μοιράζονται. Αυτό θα είναι η βάση της διαπραγμάτευσης, η οποία θα οδηγήσει
στη συμφωνία μίας λύσης. Είναι σημαντικό ο/η διαμεσολαβητής/-ρια να διευκολύνει μόνο τη
διαδικασία και να μην προτείνει λύσεις. Στην περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι/-ες μαθητές/ριες δεν μπορούν να συνεργαστούν για την εύρεση λύσης, ο/η διαμεσολαβητής/-ρια μπορεί
να προχωρήσει σε μία πρόταση με την προϋπόθεση ότι τα δύο μέρη θα την αξιολογήσουν, και
δεν θα «επιβληθεί» σε κανένα από τα δύο μέρη.
– Αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων και τελική συμφωνία: τα εμπλεκόμενα μέρη
αξιολογούν τις λύσεις που ανακάλυψαν από κοινού και συνδιαλέγονται για να βρουν την
αμοιβαία επωφελή λύση. Η λύση στην οποία θα καταλήξουν πρέπει να είναι κατάλληλη και να
ωφελεί εξίσου και τα δύο μέρη.
– Σύνταξη γραπτής συμφωνίας και κλείσιμο: είναι καλύτερο για τα εμπλεκόμενα μέρη να
συμφωνήσουν σε μία επίλυση σε έγγραφη μορφή, ώστε να είναι περισσότερο προσηλωμένα
στην υιοθέτηση της λύσης που συμφωνήθηκε. Θα ήταν, επίσης, καλό να συμφωνήσουν να
προγραμματίσουν μία δεύτερη συνάντηση για να παράσχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την
πρόοδό τους. Ο/Η διαμεσολαβητής/-ρια συγχαίρει τους/τις μαθητές/-ριες για την προσπάθειά
τους και κλείνει τη συνάντηση.
(Αρτινοπούλου, 2010)
Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα να εξηγήσει τη διαδικασία στους/στις μαθητές/-ριές του/της και
έπειτα, να την υλοποιήσουν μόνοι/-ες τους, ούτως ώστε να έχουν στη διάθεσή τους ένα σαφές παράδειγμα του τρόπου διενέργειας της διαδικασίας. Παράλληλα, θα πρέπει να παρέχει διαρκή υποστήριξη
σε όλους/-ες τους/τις μαθητές/-ριές του/της.
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ΜΈΘΟΔΟΣ 2: ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΌΣ ΚΎΚΛΟΣ
Όπως η μέθοδος της διαμεσολάβησης συνομηλίκων, έτσι και η μέθοδος των επανορθωτικών κύκλων
είναι μία άλλη προσέγγιση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης που μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη. Οι
επανορθωτικοί κύκλοι θεωρούνται ιδανικοί για επίλυση συγκρούσεων, με τη συμμετοχή περισσότερων
από δύο μαθητών/-ριών, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός κλίματος ασφάλειας στην τάξη, ούτως ώστε όλοι/-ες να έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν και να συμμετάσχουν
στην επίλυση προβλημάτων. Σε αντίθεση με τη διαμεσολάβηση συνομηλίκων, στους επανορθωτικούς
κύκλους μπορούν να συμμετάσχουν όχι μόνο τα δύο άμεσα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης, αλλά
ολόκληρη η κοινότητα (οι μαθητές/-ριες της τάξης), η οποία ενδέχεται να επηρεάστηκε από αυτό το
περιστατικό και μπορεί να βοηθήσει τις δύο συγκρουόμενες πλευρές.
Κύριος στόχος της προτεινόμενης μεθόδου είναι όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες να έχουν τη δυνατότητα
να αναστοχαστούν ως προς τη σύγκρουση, να ανταλλάξουν απόψεις και να κάνουν διάλογο επί ίσοις
όροις. Επιπρόσθετα, η εν λόγω πρακτική ενισχύει το ομαδικό πνεύμα των μαθητών/-ριών στην τάξη.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους Επανορθωτικούς Κύκλους:
– Εθελοντική συμμετοχή όλων των μαθητών/-ριών·
– Ένας/Μία εκπαιδευτικός, που δεν θα παρεμβαίνει στη διαδικασία, αλλά μόνο θα τη συντονίζει,
και
– Ένα προσεκτικά επιλεγμένο «εργαλείο ομιλίας» (talking piece), το οποίο θα επιτρέπει στο
άτομο που θα το κρατάει να παίρνει τον λόγο, ενώ όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες θα ακούν χωρίς να
διακόπτουν.
Βήματα των επανορθωτικών κύκλων:
– Ο/Η συντονιστής/-ρια καλεί όλους/-ες τους/τις μαθητές/-ριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία να καθίσουν σχηματίζοντας έναν κύκλο, ώστε να αναπτυχθεί μία αίσθηση
συλλογικότητας, και επιλέγει ένα «εργαλείο ομιλίας» κατάλληλο για όλους/-ες τους/τις
συμμετέχοντες/-ουσες. Έπειτα, εξηγεί στους/στις μαθητές/-ριες ότι το «εργαλείο ομιλίας»
δίνει την ευκαιρία σε αυτόν/-ή που το κρατάει να μιλήσει και να εκφράσει τη γνώμη του/της,
ενώ στους/στις υπόλοιπους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες δίνει την ευκαιρία να ακούσουν τον/
την ομιλητή/-ρια χωρίς να χρειάζεται να του/της απαντήσουν. Στη συνέχεια, ρωτά όλους/-ες
τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες εάν συμφωνούν με αυτόν τον κανόνα που θέτει το «εργαλείο
ομιλίας». Αν όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες συμφωνήσουν, η διαδικασία του κύκλου μπορεί να
ξεκινήσει. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις, ο/η συντονιστής/-ρια δίνει το «εργαλείο
ομιλίας» σε όποιον/-α διαφώνησε και του/της ζητά να εκφράσει τις αντιρρήσεις του/της και να
τις συζητήσουν από κοινού·
– Ο/Η συντονιστής/-ρια ξεκινά τη συζήτηση, ενώ κρατά στα χέρια του/της το «εργαλείο ομιλίας».
Μοιράζεται τις σκέψεις του/της και εισάγει τους/τις μαθητές/-ριες στη διαδικασία και στη
σύγκρουση που έχει προκύψει: π.χ. «Σήμερα, θα μοιραστούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας
για [το πρόβλημα που έχει προκύψει] και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για το
πώς μπορούμε να δείχνουμε σεβασμό σε όλους/-ες. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους/-ες να μιλήσετε
μέσα από την καρδιά σας, να μοιραστείτε τις σκέψεις σας και να είστε ανοιχτοί/-ές στις ιδέες και τις
αντιλήψεις που θα παρουσιαστούν στον κύκλο». Ο/Η συντονιστής/-ρια εκφράζει την προσωπική
του/της γνώμη (π.χ. ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δείξουμε σεβασμό
στους άλλους ανθρώπους) και δίνει το «εργαλείο ομιλίας» στο άτομο που κάθεται δίπλα του/της·
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– Κατόπιν, μπορεί να κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις στους/στις μαθητές/-ριες:
о Τι σκεφτόσασταν κατά τη διάρκεια του περιστατικού;
о Τι σκεφτήκατε όταν συνειδητοποιήσατε τι συνέβη;
о Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με το περιστατικό από τότε που συνέβη;
о Ποιος/-α πιστεύετε ότι επηρεάστηκε από αυτό το περιστατικό;
о Τι αντίκτυπο είχε αυτό το περιστατικό σε εσάς αλλά και σε άλλα άτομα;
о Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε;
Το «εργαλείο ομιλίας» περνά από τα χέρια όλων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν
τη γνώμη τους απαντώντας σε ορισμένες από τις παραπάνω ερωτήσεις·
– Η συζήτηση ξεκινά με ανταλλαγή απόψεων με στόχο την εξεύρεση λύσεων. Ο/Η συντονιστής/-ρια
μπορεί να απευθύνει μερικές από τις παρακάτω ερωτήσεις στους/στις μαθητές/-ριές του/της:
о Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση;
о Τι θα μπορούσε να κάνει καθένας/-μία από εμάς για να βοηθήσει;
о Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι/-ες ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί;
о Ποια είναι τα βήματα που συμφωνούμε να ακολουθήσουμε ως ομάδα; Ποιο είναι το
χρονοδιάγραμμα αυτών των βημάτων;
– Ο κύκλος κλείνει και ο/η συντονιστής/-ρια ανακεφαλαιώνει τις σημαντικές αποφάσεις που
ελήφθησαν.
Student Piece Alliance (N.D.)

ΜΈΘΟΔΟΣ 3: Π.Ε.Ζ.Α. (D.E.A.R.)
H μέθοδος Π.Ε.Ζ.Α. (D.E.A.R.) είναι μία τεχνική που στηρίζεται στη διεκδικητικότητα. Παρέχει στους/
στις μαθητές/-ριες μία δομημένη διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για μία/ένα συγκεκριμένη-/ο σύγκρουση/περιστατικό, ενώ παράλληλα τους/τις διευκολύνει
να καταρτίσουν ένα σχέδιο επίλυσης παρουσία ενός/μίας συντονιστή/-ριας (εκπαιδευτικού).
Βήματα της μεθόδου Π.Ε.Ζ.Α. (D.E.A.R.):
Ο/η μαθητής/-ρια περιγράφει με ακρίβεια το περιστατικό που οδήγησε σε
σύγκρουση χρησιμοποιώντας ουδέτερο λεξιλόγιο και σχηματίζοντας απλές
προτάσεις. Είναι σημαντικό να εστιάσει στο περιστατικό και όχι στο άλλο άτομο

D

ΠΕΡΙΓΡΆΦΩ
(describe)

που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Στόχος είναι να προσδιοριστεί με σαφήνεια
το περιστατικό που οδήγησε στη σύγκρουση, ούτως ώστε να περιοριστούν
αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Για παράδειγμα: Μαθητής/-ρια A: «Όταν
με αποκάλεσες gay και γελούσες μπροστά στους/στις άλλους/-ες συμμαθητές/-ριές
μου…»

E

ΕΚΦΡΆΖΩ
(express)

Ο/η μαθητής/-ρια εκφράζει τα συναισθήματά του/της σχετικά με τη/το
σύγκρουση/περιστατικό, μιλώντας σε α΄ενικό πρόσωπο. Για παράδειγμα:
Μαθητής/-ρια A: «…ένιωσα ντροπιασμένος/-η και ταπεινωμένος/-η…»
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O/η μαθητής/-ρια δηλώνει ξεκάθαρα τι είναι αυτό που ζητά από τον/την

A

ΖΗΤΏ
(ask)

άλλον/-η μαθητή/-ρια για την επίλυση της διαφωνίας/σύγκρουσης και την
αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, αποφεύγοντας τη χρήση
της προστακτικής έγκλισης. Για παράδειγμα: Μαθητής/-ρια A: «…θα ήθελα
να σταματήσεις να με κοροϊδεύεις για τη σεξουαλικότητά μου…»
O/η μαθητής/-ρια αναφέρει ένα αρνητικό και ένα θετικό αποτέλεσμα σε

R

ΈΧΩ ΩΣ
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ
(result)

περίπτωση που ο/η άλλος/-η μαθητής/-ρια δεχθεί ή όχι να πράξει αυτό που
του/της ζητήθηκε. Για παράδειγμα: Μαθητής/-ρια A: «Έτσι, μπορούμε να
κάνουμε όλοι/-ες παρέα και να βοηθά ο ένας τον άλλο στο σχολείο. Στην αντίθετη
περίπτωση, θα αναγκαστώ να πάω να μιλήσω στον/στη διευθυντή/-ρια».

Αφού ο/η πρώτος/-η μαθητής/-ρια εκφράσει την προσωπική του/της άποψη, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, το ίδιο θα κάνει και ο/η άλλος/-η μαθητής/-ρια προκειμένου να εντοπίσουν τα σημεία στα
οποία συμφωνούν/διαφωνούν και εν τέλει να βρουν μία κοινή λύση. Για παράδειγμα:
Μαθητής/-ρια B:
– Π.: «Όταν μου είπες πώς αισθάνεσαι…»
– E.: «…ντράπηκα κάπως, γιατί δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα αστείο…»
– Ζ.: «…θα το εκτιμούσα πραγματικά αν μου έλεγες τι σε ενοχλεί, αλλά και εσύ μην τα παίρνεις όλα τοις
μετρητοίς…»
– Α.: «Έτσι, μπορούμε όλοι/-ες να περνάμε καλά και να το διασκεδάζουμε.»
Μόλις έχουν εκφράσει και οι δύο μαθητές/-ριες τις απόψεις τους, μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα,
ώσπου να βρεθεί μία κοινή λύση. Για παράδειγμα:
Μαθητής/-ρια A:
– Π.: «Όταν μου είπες την άποψή σου…»
– E.: «…ένιωσα κάπως καλύτερα, γιατί κατάλαβα ότι δεν είχες πρόθεση να με πληγώσεις…»
– Ζ.: «Θέλω όλοι/-ες να συνεχίσουμε να κάνουμε αστεία μεταξύ μας, αλλά αυτό είναι ένα ευαίσθητο
θέμα…»
– Α.: «Αν σταματήσουμε να κάνουμε πλάκες πάνω σε ευαίσθητα θέματα, τότε όλοι/-ες θα γελάμε χωρίς
να προσβάλλουμε κανέναν/-μία.»

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ:
– Ο/Η εκπαιδευτικός, την πρώτη φορά που θα εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να κάνει
μία σύντομη εισαγωγή στους/στις μαθητές/-ριες σχετικά με τη διαδικασία και τους στόχους
της εν λόγω τεχνικής.
– Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να συντονίζει τη συζήτηση και όχι να παρεμβαίνει σε αυτή.
Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις δύο ή περισσότερες αντικρουόμενες πλευρές να
χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να κατανοήσουν καλύτερα ο/η ένας/μία τα όρια του/της
άλλου/-ης και να βρουν μία κοινή βάση.
– Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει στους/στις μαθητές/-ριες επαρκή χρόνο για να
οργανώσουν τις σκέψεις τους και να τους/τις παροτρύνει να παίρνουν τον λόγο εναλλάξ.
Προσαρμόστηκε από: Michel, F & Fursland, A (2008). ‘How to behave more assertively’.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ ΣΥΝΟΜΗΛΊΚΩΝ:
The Association for Conflict Resolution (2007). Recommended Standards for School-Based Peer Mediation
Programmes 2007. Available at:
https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommended_Standards_for_Sc.pdf
The stages of mediation: https://www.youtube.com/watch?v=KTONZIFm1t4
Peer mediation in simple words: https://www.youtube.com/watch?v=A-TB3KVhH7s
Mock Peer Mediation Session, outside the classroom: https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΊ ΚΎΚΛΟΙ:
Bintliff, A. (2014). Talking Circles: For Restorative Justice and Beyond. Teaching Tolerance. Available at:
https://www.tolerance.org/magazine/talking-circles-for-restorative-justice-and-beyond
Embrace Restorative Justice (RJ) in Schools Collaborative. Community Building Circles:
https://www.restorativeschoolstoolkit.org/sites/default/files/Community%20Building%20and%20Respect%20
Agreements.pdf
Clifford, A. (N.D.). Teaching Restorative Practices with Classroom Circles. Center for Restorative Process. Available at:
https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20and%20
Scripts%20and%20PowePoints/Classroom%20Curriculum/Teaching%20Restorative%20Practices%20in%20
the%20Classroom%207%20lesson%20Curriculum.pdf
Restorative Circles: Creating a Safe Environment for Students to Reflect:
https://www.youtube.com/watch?v=1-RZYSTJAAo
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ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ
ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΆΞΗΣ
Ορισμένες προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν είναι οι εξής:
– Έλλειψη οργάνωσης. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεργαστεί με τους/τις μαθητές/ριές του/της με τρόπο ώστε να ορίσουν από κοινού βασικούς κανόνες με τους οποίους θα
συμφωνούν όλοι/-ες.
– Απροθυμία συμμόρφωσης με τους βασικούς κανόνες. Οι βασικοί κανόνες θα πρέπει να
οριστούν, προτού αρχίσει η όλη διαδικασία, και οι δύο πλευρές να τους έχουν αποδεχθεί και
να έχουν συμφωνήσει να τους τηρήσουν.
– Έλλειψη σεβασμού μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μία από τις βασικές αξίες αυτής της
διαδικασίας είναι ο σεβασμός. Όλοι/-ες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι εφόσον συμφώνησαν
να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να σεβαστούν ο/η ένας/μία τον/την άλλο/-η
και να τηρήσουν τους βασικούς κανόνες: π.χ. να μην διακόπτει ο/η ένας/μία τον/την άλλο/-η,
όταν μιλάει, να τον/την αφήνουν να εξηγήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του/της και
συγχρόνως να προσπαθούν να τον/την κατανοήσουν, προκειμένου να βρουν μία λύση που θα
είναι κατάλληλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
– Οι μαθητές/-ριες είναι πιθανό να δυσκολευτούν να συμμετάσχουν σε μία τέτοια διαδικασία.
Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρέχει αδιάλειπτη στήριξη προς τους/τις μαθητές/-ριές
του/της, ενώ θα πρέπει να είναι παρών/-ούσα τουλάχιστον στις πρώτες συναντήσεις κάθε
διαμεσολαβητή/-ριας. Εξίσου χρήσιμο θα ήταν ο/η εκπαιδευτικός να υλοποιήσει ο/η ίδιος/-α
τη διαδικασία, ούτως ώστε να παρουσιάσει ένα παράδειγμα στους/στις μαθητές/-ριές του/της
και εκείνοι/-ες με τη σειρά τους να το χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο κατά την υλοποίηση.
– Ο/Η διαμεσολαβητής/-ρια ενδέχεται να πιέζει τις αντικρουόμενες πλευρές να επιλέξουν
μία συγκεκριμένη λύση. Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι ο/η
διαμεσολαβητής/-ρια δεν πρέπει να παρεμβαίνει και συγκεκριμένα, να προτείνει λύσεις, διότι η
όλη διαδικασία στηρίζεται στο ότι οι δύο αντικρουόμενες πλευρές θα επιλέξουν μαζί μία λύση
που είναι επωφελής και για τις δύο και είναι το αποτέλεσμα ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΘΌΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ
Η έννοια της διαμεσολάβησης μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στο συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά και κατά
τη διάρκεια διαφόρων σχολικών μαθημάτων. Ακόμη, ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών μπορεί να
ποικίλλει. Ο/Η εκπαιδευτικός, καλό θα ήταν να αφιερώσει μία διδακτική ώρα για αυτή τη διαδικασία.
Τέλος, η διαμεσολάβηση μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, αλλά
επίσης για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/-ριών της τάξης.
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ΜΈΡΟΣ 2 – Δραστηριότητες
μη τυπικής εκπαίδευσης για
ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΡΙΕΣ
ΕΝΌΤΗΤΑ 1: ΑΜΦΙΛΕΓΌΜΕΝΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι να παρέχει σε εσάς, τους/τις καθηγητές/-ριες, την ευκαιρία να
προβληματιστείτε σχετικά με διαφορετικές πτυχές της διδασκαλίας αμφιλεγόμενων θεμάτων στην τάξη,
οι οποίες σχετίζονται με την υπηκοότητα και τα δικαιώματα, με τη βοήθεια πρακτικών προσεγγίσεων
και δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους/στις μαθητές/-ριες να διερευνήσουν ευαίσθητα θέματα
που προκύπτουν σε συζητήσεις στην αίθουσα, στο σπίτι, στο φιλικό περιβάλλον μέσω ενός ασφαλούς
και κριτικού τρόπου.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες επιτρέπουν τον προβληματισμό και την ανάλυση των προϋπαρχουσών γνώσεων και στάσεων των μαθητών/-ριών. Επιπλέον, επιτρέπουν την έναρξη εποικοδομητικών
και ελεγχόμενων ανταλλαγών καθώς και διαλόγου στην τάξη, ένα ασφαλές μέρος κριτικής ανάλυσης και
συζήτησης, ιδεών, ευαίσθητων θεμάτων και θεμάτων συζήτησης της επικαιρότητας.
Οι μαθητές/-ριες είναι συνήθως εκτεθειμένοι/-ες στις ειδήσεις, σε θέματα και συζητήσεις που κυριαρχούν στις συζητήσεις και στην κοινή γνώμη, την εκάστοτε χρονική περίοδο, ενώ αυτά τα θέματα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό και από χώρα σε χώρα.
Ωστόσο, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να συζητήσουν αμφιλεγόμενα θέματα στην
τάξη, διότι, σύμφωνα με τους/τις καθηγητές/-ριες, είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό να συζητήσουν
και να διαχειριστούν ευαίσθητα θέματα, με διάφορους τρόπους, με τους/τις μαθητές/–ριες, στην τάξη.
Όμως, αν τα παιδιά και οι νέοι/-ες δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την απογοήτευση και τις
ανησυχίες τους στο πλαίσιο του σχολείου, μπορεί να στραφούν σε άλλες πηγές, οι οποίες μπορεί να
περιλαμβάνουν αναξιόπιστες πληροφορίες. Εκτός αυτού, η συζήτηση θεμάτων που είναι σημαντικά και
επείγοντα για τους ανθρώπους, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας.
Βέβαια, το ερώτημα που απασχολεί πολλά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι το εξής: Πώς
μπορούμε να διευκολύνουμε τον διάλογο και τη συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων στην τάξη;
Όταν αντιμετωπίζετε αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα ζητήματα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε ότι
αυτό που θεωρείται αμφιλεγόμενο και ευαίσθητο ζήτημα για ένα άτομο, δεν είναι απαραίτητα αμφιλεγόμενο για ένα άλλο. Αυτή είναι μια θεμελιώδης ιδέα που ο/η καθηγητής/-ρια πρέπει να
αναγνωρίσει, προκειμένου να τονώσει την ίδια συνείδηση στους/στις μαθητές/-ριες. Ό,τι θεωρείται και
αντιμετωπίζεται ως αμφιλεγόμενο σχετίζεται με το βιογραφικό-ιστορικό του κάθε ατόμου, τις εμπειρίες
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και τις απόψεις του, τη θέση του ατόμου και τις εμπειρίες του στην κοινωνία, το αν ανήκει στην πλειονότητα ή σε κάποια μειονότητα όσον αφορά την κοινωνική τάξη, την εθνότητα, τη θρησκευτική πίστη,
το φύλο και τη σεξουαλικότητα, καθώς και άλλα πολύπλοκα και αλληλένδετα χαρακτηριστικά.
Την ίδια στιγμή, αυτό που θεωρείται αμφιλεγόμενο σε ένα σχολείο, σχετικά με μία συγκεκριμένη
ομάδα ατόμων, από μία συγκεκριμένη κοινότητα, μπορεί να μην είναι καθόλου αμφιλεγόμενο σε ένα
διαφορετικό πλαίσιο και σε μια διαφορετική χρονική στιγμή (CDVEC Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Σπουδών, 2012). Είτε είναι οι κλιματικές και ενεργειακές πηγές, οι ρόλοι και οι ταυτότητες του φύλου,
είτε τα θρησκευτικά σύμβολα και οι πρακτικές σε δημόσια ή ιδιωτικά πλαίσια, όπως για παράδειγμα η
θρησκευτική περιτομή των αγοριών, οι σταυροί και οι μαντίλες στο σχολείο κτλ., είναι σημαντικό να
γνωρίζετε το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεστε και να είστε προετοιμασμένοι/-ες και εξοπλισμένοι/-ες με
γνώσεις και εργαλεία για να αντιμετωπίσετε την αντιπαράθεση. Την ίδια στιγμή, είναι σημαντικό να
υπογραμμίσετε το επίμαχο ζήτημα σε περιπτώσεις που οι μαθητές/-ριες δεν το αντιλαμβάνονται, ώστε
να ξεκινήσετε τη συζήτηση.
Αυτό προϋποθέτει ότι ο/η καθηγητής/-ρια θα προβληματιστεί όσον αφορά τις δικές του/της ιδέες
σχετικά με το τι θεωρείται αμφιλεγόμενο ζήτημα ή αμφιλεγόμενη ιδέα. Ο/Η καθηγητής/-ρια πρέπει να
λαμβάνει υπόψη ότι οι ιδέες περί κανονικότητας, για την πλειονότητα της κοινωνίας, συχνά θεωρούνται
δεδομένες και είναι αόρατες. Είναι απαραίτητο να υπάρχει προβληματισμός και να έρθουν στο φως,
οι κατά τα άλλα αυτονόητες αντιλήψεις περί κανονικότητας και αντιπαράθεσης ιδεών. Ο/Η καθηγητής/-ρια είναι φορέας, καθώς και δημιουργός κανόνων, κάτι που απαιτεί επαγγελματικό αναστοχασμό.
Για τον λόγο αυτό, η παρούσα ενότητα σκοπεύει να προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς απλές και
συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα με τους/τις μαθητές/-ριες
στην τάξη για την ανταλλαγή απόψεων και την κριτική ανάλυση ιδεών και στάσεων, που μπορούν να
προσαρμοστούν για τη διαπραγμάτευση άλλων θεμάτων και παράλληλα να κάνουν την τάξη ένα ασφαλές
μέρος ανοιχτής και δημοκρατικής συζήτησης αμφιλεγόμενων θεμάτων. Με τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων
θεμάτων, οι εκπαιδευτικοί θέτουν ως στόχο τη μείωση των ατομικών προκαταλήψεων και την οικοδόμηση
μίας πιο ανεκτικής κοινωνίας μέσω της πρόκλησης και της αλλαγής των στάσεων των μαθητών/-ριών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
Η ενότητα προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς πρακτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη των
μαθητών/-ριών τους σχετικά με:
– Τη διερεύνηση αμφιλεγόμενων θεμάτων με έναν ‘ασφαλή’ τρόπο,
– Τον προβληματισμό σχετικά με τις δικές τους προϋπάρχουσες γνώσεις και στάσεις σχετικά με
ένα συγκεκριμένο θέμα, και
– Τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για κριτική ανάλυση ευαίσθητων θεμάτων και
ανοιχτή ανταλλαγή και αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων.
Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δραστηριότητες στοχεύουν στην:
– Ενθάρρυνση της συζήτησης
– Διευκόλυνση του διαλόγου
– Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
Ως αμφιλεγόμενα ζητήματα ορίζονται τα θέματα που μπορούν να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα και αντιπαραθέσεις στην κοινωνία («Teaching Controversial Issues. Professional development
pack for teachers». Council of Europe, 2015).
Όταν ένα άτομο αναφέρεται σε κάτι αμφιλεγόμενο, συνήθως αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο μία απλή
διαφωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Το CDVEC-Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών έχει
προτείνει τον ακόλουθο διαχωρισμό ζητημάτων που μπορούν να θεωρηθούν αμφιλεγόμενα:
– Ζητήματα που προκαλούν έντονο διχασμό της κοινωνίας – π.χ. η ευθανασία, οι οικονομικές
περικοπές, οι πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας, η μετανάστευση και άλλα πολλά·
– Ζητήματα που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προσωπικές αξίες και τα πιστεύω του ατόμου –
π.χ. έντονες πολιτικές θέσεις, ρατσισμός, δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων·
– Ζητήματα που προκαλούν αντιφατικές εξηγήσεις – π.χ. ιστορικά γεγονότα, συγκρούσεις όπως
αυτές στη Βόρεια Ιρλανδία, στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ·
– Ζητήματα που προκαλούν συναισθηματικές αντιδράσεις – π.χ. εγκλήματα και φυλάκιση,
εκπαίδευση, άμβλωση, ειδικές ανάγκες·
– Ζητήματα που προκαλούν φόβο ή σύγχυση στους/στις μαθητές/-ριες – αν οι οικογένειές
τους έχουν πολύ έντονες απόψεις σχετικά με το ζήτημα ή αν υπάρχει έντονη πίεση από
συνομηλίκους σχετικά με τη μία πλευρά του επιχειρήματος.
Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, είναι βασικό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της ασφάλειας αναφέρεται στην:
– Ασφάλεια των εκπαιδευτικών: μία προσέγγιση που επιτρέπει τη συζήτηση του ζητήματος,
συμπεριλαμβανομένης της αντιπαράθεσης, αλλά που δεν φέρνει τον/την εκπαιδευτικό σε
δύσκολη ή επικίνδυνη θέση·
– Ασφάλεια των μαθητών/-ριών: μία προσέγγιση που επιτρέπει στους/στις μαθητές/-ριες να
διερευνούν ένα εύρος στάσεων σχετικά με το ζήτημα, αλλά χωρίς να απαιτείται από αυτούς/-ές
να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες ή να εκτεθούν λόγω των απόψεών τους.
Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων στην τάξη, το πρώτο εμπόδιο των εκπαιδευτικών είναι να αποφασίσουν ποια στάση θα κρατήσουν.
Αν και κάποιοι/-ες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να παραμένει ουδέτερος/-η, αυτό είναι αδύνατο. Πάντα αποκαλύπτουμε την άποψη μας, με τον τόνο που χρησιμοποιούμε,
τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, ακόμη και με τη γλώσσα του σώματος. Για τον λόγο αυτό, ίσως είναι
καλύτερο να επιδιώκουμε να τηρούμε μία αμερόληπτη στάση. Ωστόσο, και αυτό είναι δύσκολο να
επιτευχθεί, ιδιαίτερα αν οι εκπαιδευτικοί έχουν ισχυρές απόψεις σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Σε
κάποιες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να δηλώνετε τη θέση σας σχετικά με το ζήτημα ώστε οι μαθητές/-ριες να γνωρίζουν τι πιστεύετε.
Η πραγματικότητα, επίσης, υπαγορεύει ότι σε πολλά σχολεία αναμένεται από τους/τις εκπαιδευτικούς να
εκφράζουν την επίσημη άποψή τους. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, γιατί
ο/η εκπαιδευτικός έχει μία θεμελιώδη, αρχική θέση να παρουσιάσει στους/στις μαθητές/-ριές του/της.
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Θα υπάρξουν, όμως, και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προβληματίσει
τους/τις μαθητές/-ριες ως προς τις απόψεις τους και να πάρει τη θέση του δικηγόρου του διαβόλου
– ιδιαίτερα όταν όλη η τάξη υποστηρίζει την ίδια άποψη. Σε αυτή τη περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε αντιπαράθεση για να είστε σίγουρος/-η ότι οι μαθητές/-ριες εκτίθενται σε ένα ευρύ φάσμα
διαφορετικών προοπτικών. Αντίθετα, μπορεί να είναι απαραίτητο να υποστηρίξετε έναν/μία μαθητή/-ρια που έχει μία μειοψηφική άποψη μέσα στην τάξη, για να διασφαλιστεί ότι η άποψή του/της έχει
λάβει το βάρος που του/της αναλογεί.
Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση στην ερώτηση «Τι γνώμη πρέπει να έχω σε σχέση με
το ζήτημα αυτό;». Οι καθηγητές/-ριες θα πρέπει να προβληματίζονται και να αξιολογούν τον ρόλο
που πρέπει να διαδραματίζουν σε κάθε πλαίσιο, να μεσολαβούν ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις, να
ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη των μαθητών/-ριών, να τους/τις αφήνουν ελεύθερους/-ες να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς να επιβάλλουν κάποια συγκεκριμένη γνώμη, αλλά να ενεργούν ως διαμεσολαβητές/-ριες.

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτή την ενότητα δεν έχουν κάποιο προκαθορισμένο θέμα, αλλά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν σε κάθε αμφιλεγόμενο ζήτημα και να οδηγήσουν
στην ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους/στις μαθητές/-ριες με ένα κριτικό και ασφαλή τρόπο. Συνεπώς, ο/η
εκπαιδευτικός, πριν ξεκινήσει, θα πρέπει να εντοπίσει το θέμα που θα συζητηθεί.
Για να γίνει αυτό, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να:
– Επιλέξει ένα θέμα σύμφωνα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης τάξης ή γενικότερα, να επιλέξει
ένα θέμα που είναι ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο
συγκεκριμένο πλαίσιο·
– Προτείνει μία λίστα θεμάτων από την οποία θα επιλέξουν οι μαθητές/-ριες θέματα με βάση τα
ενδιαφέροντά τους·
– Αφήσει τους/τις μαθητές/-ριες να προτείνουν δικά τους θέματα.
Ενδεικτικά παραδείγματα αμφιλεγόμενων ζητημάτων αποτελούν τα ακόλουθα:
– Μετανάστευση/ προσφυγικό·
– Άμβλωση·
– Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+·
– Εθνικισμός·
– Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή/Ανάγκη για ασφάλεια·
– Φεμινισμός·
– Κοινωνική τάξη και πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες·
– Δικαιώματα των παραβατών.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μετά τον εντοπισμό του θέματος συζήτησης, τόσο ο/η εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές/-ριες θα πρέπει
να προετοιμαστούν για τη συζήτηση.
Ανάλογα με το περιεχόμενο και τους συγκεκριμένους στόχους που ο/η εκπαιδευτικός θέλει να πετύχει,
μπορεί να επιλέξει να:
– Ζητήσει από τους/τις μαθητές/-ριες να εμβαθύνουν σε ένα θέμα κάνοντας μία προσωπική
έρευνα για σχετικές πληροφορίες σε εφημερίδες και ιστοσελίδες ή συζητώντας με το φιλικό
τους περιβάλλον και τις οικογένειές τους.
– Ζητήσει από τους/τις μαθητές/-ριες να πραγματοποιήσουν μία ομαδική έρευνα.
– Προσφέρει υλικό για τεκμηρίωση, που έχει ήδη προετοιμάσει για τους/τις μαθητές/-ριες. Και
στις δύο περιπτώσεις, η ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει να ακολουθεί τα τρία βήματα
κριτικής σκέψης που παρουσιάστηκαν στην αντίστοιχη ενότητα του Μέρους 1.
– Ξεκινήσει με δραστηριότητες χωρίς προετοιμασία, για να διερευνήσει τις προϋπάρχουσες
γνώσεις των μαθητών/-ριών.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Πριν την συζήτηση για τα αμφιλεγόμενα ζητήματα, είναι σημαντικό να θέσετε ένα σύνολο βασικών
κανόνων, ώστε να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους/-ες. Συνεπώς, συνιστάται οι μαθητές/-ριες να αφιερώσουν χρόνο στη δημιουργία μίας κοινής συμφωνίας όλης της τάξης, η οποία θα
καθορίζει τις κοινές αξίες και συμπεριφορές που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, όπως
το να ακούει το ένα άτομο το άλλο με προσοχή και σεβασμό κτλ. Οι μαθητές/-ριες μπορούν να κληθούν
να αναπτύξουν αυτή τη συμφωνία με δημιουργικό τρόπο, όπως με ζωγραφική, με χρήση νοητικού
χάρτη (mind-mapping), με διατύπωση φράσεων ή αρκτικόλεξων κτλ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο επόμενο μέρος, θα βρείτε πέντε (5) διαφορετικές μεθόδους για την καθοδήγηση του καταιγισμού
ιδεών (Brainstorming), πέντε (5) διαφορετικούς τρόπους για την καθοδήγηση της συζήτησης με τη
μορφή αντιπαράθεσης επιχειρημάτων (debate) στην τάξη και άλλες τρεις (3) ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με αμφιλεγόμενα ζητήματα.
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων ποικίλλει και εξαρτάται από την προθυμία των μαθητών/-ριών να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να ανταλλάξουν ιδέες, καθώς και από το μέγεθος της ομάδας. Η προβλεπόμενη διάρκεια κυμαίνεται από 30 λεπτά για τις απλούστερες δραστηριότητες έως 1.30 ώρα για τις πιο
απαιτητικές δραστηριότητες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο υλικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
ενδέχεται να χρειαστεί χαρτί, στυλό και χαρτοπίνακες παρουσίασης (flipcharts).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΌΣ ΙΔΕΏΝ

ΚΥΚΛΙΚΌΣ ΕΝΙΑΊΟΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΌΣ ΙΔΕΏΝ
Οι μαθητές/-ριες σχηματίζουν ένα κύκλο. Ο/Η πρώτος/-η μαθητής/-ρια μιλάει και
εκφράζει την άποψή του/της σχετικά με το θέμα. Ο/Η επόμενος/-η μαθητής/-ρια συνεχίζει
λέγοντας κάτι το οποίο περιλαμβάνει κάποιο στοιχείο των λεγομένων του προηγούμενου
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ατόμου, συμφωνώντας ή διαφωνώντας με τη δήλωσή του και αναφέροντας τους λόγους
αυτής της συμφωνίας ή διαφωνίας. Η επικοινωνία αυτή συνεχίζεται κυκλικά. Η εν λόγω
μέθοδος επιτρέπει σε κάθε μαθητή/-ρια να προβληματιστεί σχετικά με τις απόψεις και
τις σκέψεις των συνομηλίκων του/της προβάλλοντας συγχρόνως επιχειρήματα που είτε
τις αμφισβητούν είτε όχι.

ΟΜΑΔΙΚΌΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΌΣ ΙΔΕΏΝ
Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει τέσσερα ή πέντε ζητήματα/ερωτήσεις που σχετίζονται με
κάποιο γνωστό θέμα, σε διαφορετικές, μεγάλες σελίδες χαρτί. Σε κάθε χαρτί γράφει ένα
διαφορετικό θέμα, ζήτημα ή ερώτηση για συζήτηση. Στη συνέχεια, τοποθετεί κάθε χαρτί
σε ένα διαφορετικό θρανίο ή μέρος της αίθουσας.
Η τάξη χωρίζεται σε τόσες ομάδες όσα είναι τα χαρτιά.
Κάθε ομάδα πρέπει, σε μικρό χρονικό διάστημα, να συζητήσει και να καταγράψει στο
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χαρτί, τις ιδέες της σχετικά με το ζήτημα/την ερώτηση. Μετά από μερικά λεπτά, ο/η
εκπαιδευτικός λέει στις ομάδες να μετακινηθούν με τη φορά του ρολογιού στο χαρτί
της διπλανής ομάδας. Η κάθε ομάδα καλείται να διαβάσει τις ιδέες που καταγράφηκαν
από τη διπλανή ομάδα, στης οποίας το χαρτί μετακινήθηκαν, και να σημειώσουν ένα
«+» δίπλα στις ιδέες με τις οποίες συμφωνούν, ένα «Χ» δίπλα στις ιδέες με τις οποίες
διαφωνούν και ένα «;» δίπλα στις ιδέες για τις οποίες δεν είναι σίγουροι/-ες ή/και ακόμη
μπορούν να τις αλλάξουν ή να προσθέσουν άλλες ιδέες.
Αυτή η περιστροφή συνεχίζεται έως ότου οι ομάδες έχουν επιστρέψει στην αρχική τους
θέση. Τότε, κάθε ομάδα παρέχει ανατροφοδότηση στην ευρύτερη ομάδα (τάξη) σχετικά
με τις ιδέες που διατυπώθηκαν.

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΌΣ ΙΔΕΏΝ ΣΕ ΔΙΠΛΌ ΚΎΚΛΟ
Ο/Η εκπαιδευτικός διαιρεί την τάξη σε δύο ομάδες.
Η μία ομάδα σχηματίζει έναν εσωτερικό κύκλο (καθισμένη ή όρθια) και η άλλη ομάδα
σχηματίζει έναν εξωτερικό κύκλο γύρω από την άλλη.
Οι μαθητές/-ριες πρέπει να κοιτάνε ο/η ένας/μία τον/την άλλον/-η.
Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει μία ερώτηση σε όλη την τάξη.
Τα ζευγάρια που έχουν δημιουργηθεί από τα άτομα που κοιτιούνται, ανταλλάζουν τις
απόψεις τους για περίπου ένα λεπτό.
Τότε ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τον εξωτερικό κύκλο να περιστραφεί με τη φορά του
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ρολογιού και τα νέα ζευγάρια που δημιουργούνται συζητούν την ίδια ερώτηση.
Η περιστροφή συνεχίζεται έως ότου οι μαθητές/-ριες να καταφέρουν να συζητήσουν
την ερώτηση με μεγάλο αριθμό άλλων ατόμων.
Κατά τη διάρκεια των περιστροφών, αυξήστε τον διαθέσιμο χρόνο για συζήτηση και
ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/-ριες να προβληματιστούν σχετικά με τις ιδέες που
άκουσαν από τα άλλα άτομα. Αυτό τους/τις ενθαρρύνει να συνθέσουν ιδέες και να
μοιραστούν τις απόψεις τους με τους/τις άλλους/-ες.
Στο τέλος της περιστροφής, κάντε έναν απολογισμό της άσκησης: Άλλαξε η άποψή σας
κατά τη διάρκεια του καρουζέλ; Ενδυναμώθηκαν τα επιχειρήματά σας καθώς αλλάζατε
ζευγάρια; Ανακαλύψατε κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΣΚΈΨΕΩΝ ΑΝΆ ΖΕΎΓΗ
“THINK, PAIR, SHARE” (TPS)
Οι μαθητές/-ριες γράφουν ατομικά, μόνοι/-ες τους τις ιδέες/σκέψεις τους σχετικά με ένα
ζήτημα. Έπειτα, σχηματίζουν ζευγάρια και συγκρίνουν τις απαντήσεις τους, συζητούν
τις ιδέες τους και καταλήγουν σε μία θέση συμφωνίας (ή συμβιβασμού) ανάμεσά τους.
Η ιδέα πρέπει να καταγραφεί.
Κατόπιν, τα ζευγάρια σχηματίζουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων και συγκρίνουν τις
θέσεις στις οποίες συμφώνησαν προηγουμένως σε ζευγάρια. Και πάλι, οι ομάδες πρέπει
να καταλήξουν σε συμφωνία και να την καταγράψουν.
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Η κάθε ομάδα των τεσσάρων ατόμων ενώνεται με μία άλλη, σχηματίζοντας ομάδες των
οκτώ ατόμων και ούτω καθεξής, έως ότου όλη η τάξη να καταλήξει σε μία συμφωνία.
Ακόμη και οι μειοψηφικές απόψεις (π.χ. αντιφατικές απόψεις) θα πρέπει να καταγράφονται
εάν τα άτομα νιώθουν έντονα ότι η άποψή τους δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς.
Ένας τελικός απολογισμός θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη
διαδικασία, τις απόψεις/θέσεις που άλλαξαν και τα συναισθήματα που αισθάνθηκαν.
Αυτή η τεχνική επιτρέπει στους/στις μαθητές/-ριες να αναλογιστούν τις δικές τους
απαντήσεις σχετικά με το θέμα και σταδιακά να πλησιάσουν τους γύρω τους για να
ακουστούν και οι δικές τους σκέψεις σχετικά με το θέμα.

ΠΑΖΛ
Οι μαθητές/-ριες σχηματίζουν ομάδες των τεσσάρων ή των πέντε ατόμων. Αυτές οι
ομάδες είναι οι αρχικές τους ομάδες.
Ο/Η εκπαιδευτικός εντοπίζει τέσσερα ή πέντε επιμέρους στοιχεία ενός ζητήματος προς
συζήτηση.
Τα μέλη των αρχικών ομάδων αριθμούνται με 1 έως 5.
Όλα τα άτομα με αριθμό 1 από τις διαφορετικές αρχικές ομάδες σχηματίζουν μία
καινούργια ομάδα για να συζητήσουν ένα θέμα που τους έχει δοθεί από τον/την
εκπαιδευτικό. Το ίδιο κάνουν και τα άτομα με αριθμό 2 με ένα διαφορετικό θέμα και
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ούτω καθεξής.
Στο τέλος, οι αρχικές ομάδες ξαναενώνονται και κάθε μέλος ανατροφοδοτεί τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας σχετικά με το θέμα που συζητήθηκε στην αριθμητική τους ομάδα,
επιτρέποντας στις αρχικές ομάδες να ακούσουν πολλές απόψεις σχετικά με το εκάστοτε
θέμα.
Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρεις διαφορετικούς σκοπούς:
– Για να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-ριες να επεξεργαστούν ένα ζήτημα από
πολλαπλές οπτικές γωνίες,
– Για να διερευνήσουν διαφορετικές πτυχές ενός ζητήματος, και
– Για να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-ριες να βρουν λύσεις σε ένα πρόβλημα ή να
δημιουργήσουν ως τάξη ένα σχέδιο δράσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΆΘΕΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ (DEBATE)

ΓΡΉΓΟΡΗ ΑΝΤΙΠΑΡΆΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ
Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει στην τάξη μία δήλωση που σχετίζεται με το επιλεγμένο θέμα.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές, αλλά επιλεγμένες, ώστε να προκαλούν
έναν βαθμό διαφωνίας ανάμεσα στα άτομα, π.χ. «Μία χώρα πρέπει να δέχεται όλους/-ες
όσους/-ες βρίσκονται σε ανάγκη» ή «Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να δίνει βοήθεια σε
άλλα κράτη, όταν η χώρα μας έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα».
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Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές-ριες
να προβληματιστούν σχετικά με τη δήλωση και να
γράψουν σε ένα χαρτάκι έναν αριθμό ανάμεσα στο 1
και το 5 με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

1

«Συμφωνώ Απόλυτα»

2

«Συμφωνώ»

3

«Δεν είμαι σίγουρος/-η»

4

«Διαφωνώ»

5

«Διαφωνώ Απόλυτα»

Σε αυτό το σημείο, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/-ριες να δείξουν τους
αριθμούς τους στους/στις άλλους/-ες, να βρουν ένα άτομο με διαφορετικό αριθμό
από τον δικό τους (όσο πιο διαφορετικός τόσο καλύτερα) και να γίνουν ζευγάρια. Τα
ζευγάρια έχουν 5 λεπτά για να συζητήσουν τον λόγο που διάλεξαν αυτόν τον αριθμό για
τη συγκεκριμένη δήλωση.
Μετά από αυτή την αλληλεπίδραση, ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει ανατροφοδότηση από
τους/τις μαθητές/-ριες και τέλος, ρωτά αν υπάρχει κάποιος/-α που θα ήθελε να αλλάξει
τον αριθμό του/της και γιατί.

ΑΝΤΙΠΑΡΆΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΒΆΔΙΣΜΑ (WALKING DEBATE)
Κατασκευάστε τρεις μεγάλες ταμπέλες: ΣΥΜΦΩΝΩ, ΔΙΑΦΩΝΩ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/-Η.
Τοποθετήστε τις ταμπέλες «Συμφωνώ» και «Διαφωνώ» σε δύο αντικριστά σημεία της
αίθουσας και στη μέση τοποθετήστε την ταμπέλα «Δεν είμαι σίγουρος/-η», σαν να είναι
μία νοητή γραμμή.
Διαβάστε δυνατά κάποιες δηλώσεις προς συζήτηση από αυτές που έχετε προετοιμάσει
σχετικά με το επιλεγμένο ζήτημα και στη συνέχεια, ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες
να σταθούν κοντά στην ταμπέλα που αντιπροσωπεύει την άποψή τους σχετικά με το
θέμα.
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Τονίστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος/-α επιθυμεί να σταθεί στη μέση, να
ακούσει την αντιπαράθεση επιχειρημάτων και μετά να μετακινηθεί ανάλογα με τη
θέση που θα λάβει, δηλ. όταν σχηματιστεί η άποψή του/της.
Όταν οι μαθητές/-ριες έχουν λάβει θέση, ζητήστε τους να αιτιολογήσουν τη θέση τους.
Ενθαρρύνετε τον διάλογο ή/και την αντιπαράθεση επιχειρημάτων ανάμεσα στους/
στις μαθητές/-ριες, ώστε να πείσουν τα άτομα που δεν μοιράζονται τη γνώμη τους, να
πάρουν θέση.
Μην υποτιμάτε την σημαντικότητα μίας καλής δήλωσης – εφόσον είναι ανοιχτού
τύπου, δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν ποικίλες απόψεις. Οι δηλώσεις θα πρέπει να
προκαλούν ποικιλία αντιδράσεων και ερμηνειών.

ΚΆΡΤΕΣ ΓΝΏΜΗΣ
Δημιουργήστε μία μακριά γραμμή στο έδαφος, χρησιμοποιώντας ταινία ή σχοινί.
Στο ένα άκρο της γραμμής τοποθετήστε την ταμπέλα «ΣΥΜΦΩΝΩ» και στο άλλο άκρο
την ταμπέλα «ΔΙΑΦΩΝΩ».
Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 4 ή 5 ατόμων και δώστε σε κάθε ομάδα ένα σύνολο
καρτών γνώμης, τις οποίες θα έχετε ήδη προετοιμάσει με διαφορετικές θέσεις και
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απόψεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Κάθε άτομο στην ομάδα, διαλέγει μία κάρτα και την διαβάζει.
Μετά την τοποθετεί κάτω στην γραμμή.
Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας λένε αν συμφωνούν με τη θέση που βρίσκεται η κάρτα
ή αν θα την μετακινούσαν και δικαιολογούν την άποψή τους.
Μόλις η ομάδα έχει οριστικοποιήσει την απόφαση, οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-ριες
μπορούν να παρέμβουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους για αυτό που συνέβη και να
πουν αν συμφωνούν ή όχι.

ΦΑΣΜΑΤΙΚΉ ΑΝΤΙΠΑΡΆΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ
Παρουσιάστε δύο αντίθετες θέσεις στην τάξη προσέχοντας να είναι ισορροπημένες, π.χ.
ότι η μία δεν δικαιολογείται εμφανώς πιο εύκολα από την άλλη.
Χρησιμοποιώντας το μπροστινό τμήμα της αίθουσας, τοποθετήστε ένα κομμάτι σχοινί
στο πάτωμα, το οποίο θα αντικατοπτρίζει το φάσμα των απόψεων ανάμεσα στις δύο
θέσεις.
Δώστε στους/στις μαθητές/-ριες λίγα λεπτά ώστε να σκεφτούν τις δύο θέσεις και να
τοποθετηθούν κατά μήκος του φάσματος σε μία θέση που να αντικατοπτρίζει τις απόψεις
τους.
Όταν όλοι/-ες έχουν λάβει θέση, ζητήστε τους να μιλήσουν με τα άτομα που είναι πιο
κοντά τους (τουλάχιστον 3 σε κάθε ομάδα) και να εξηγήσουν γιατί στέκονται στη θέση
που στέκονται.
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Έπειτα, δεδομένου ότι υπάρχει μία λογική κατανομή απόψεων, ζητήστε από τους/τις
μαθητές/-ριες κάποιον/-α που βρίσκεται κάπου στην αντίθετη πλευρά του φάσματος,
π.χ. έχει μία διαφορετική άποψη από αυτούς/-ές και να συζητήσουν σε ομάδες των 2 ή 3
γιατί έχουν τις απόψεις που έχουν.
Στο τέλος, ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να ξαναγίνουν ομάδες σύμφωνα με το
πού στέκονται πλέον (θέση), μετά τις συζητήσεις που είχαν.
Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους/στις μαθητές/-ριες να γνωρίσουν όλο το φάσμα
των απόψεων μέσα στην τάξη σχετικά με θέματα για τα οποία μπορεί να υπάρχουν
τελείως αντιφατικές, αλλά δικαιολογημένες απόψεις, όπως για παράδειγμα, η φυλάκιση
ενάντια στην αποκαταστατική δικαιοσύνη για άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα.

OXFORD-STYLE DEBATE
Οι μαθητές/-ριες χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Ομάδα υπέρ, 2. Ομάδα κατά, 3.
Κοινό που ψηφίζει (η πλειονότητα των μαθητών).
Ο/Η εκπαιδευτικός ενημερώνει τους/τις μαθητές/-ριες που γίνονται μέλη μίας από τις
δύο ομάδες ότι θα πρέπει να βγάλουν έναν σύντομο λόγο.
Η κάθε ομάδα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή της για να προετοιμάσει την πρώτη ομιλία,
διάρκειας 3 λεπτών, στην οποία θα υποστηρίζει την άποψή της.
Όταν αυτό το κομμάτι ολοκληρωθεί, μπορεί να ξεκινήσει η αντιπαράθεση επιχειρημάτων:
παρουσιάζεται στο κοινό ένας 3-λεπτος λόγος ανά ομάδα από έναν/μία ομιλητή/-ρια. Οι
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ομάδες σημειώνουν τη θέση της αντίθετης ομάδας ώστε να προετοιμάσουν τον αντίλογο.
Το κοινό ψηφίζει, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ψηφοφορίας (αντίχειρας πάνω και
αντίχειρας κάτω). Ο/Η εκπαιδευτικός σημειώνει τα αποτελέσματα.
Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη φάση της αντιπαράθεσης, κάθε ομάδα έχει 10 λεπτά στη
διάθεσή της για να προετοιμάσει έναν μεγαλύτερο λόγο, διάρκειας 5-8 λεπτών, ώστε να
υπερασπιστεί την άποψή της σε βάθος.
Η δεύτερη φάση της αντιπαράθεσης λαμβάνει χώρα: παρουσιάζεται στο κοινό ένας
5-8λεπτος λόγος ανά ομάδα από έναν/μία ομιλητής/-ρια.
Το κοινό μπορεί να κάνει 1-3 ερωτήσεις σε κάθε ομάδα, ώστε να διαλευκανθούν κάποια
σημεία. Η ομάδα αποφασίζει αν θα απαντήσει στις ερωτήσεις και σε πόσες.
Τέλος, ζητείται από το κοινό να εκφράσει την τελική του ψήφο χρησιμοποιώντας τις
κινήσεις ψηφοφορίας (αντίχειρας πάνω και αντίχειρας κάτω). Η νικήτρια ομάδα είναι
αυτή που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 ΣΙΩΠΗΛΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει ένα θέμα προς συζήτηση γράφοντάς το με κεφαλαία γράμματα σε
ένα χαρτί, το οποίο τοποθετεί στο πάτωμα.
Οι μαθητές/-ριες γράφουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, μπορεί να είναι μία λέξη σχετική με το θέμα που
παρουσιάζεται, μία δήλωση, μία ερώτηση, μία αμφιβολία, ένα γεγονός.
Οι μαθητές/-ριες μπορούν, επίσης, να απαντήσουν σε κάτι που έχει γραφτεί από κάποιο άλλο άτομο πριν
από αυτούς/-ές τοποθετώντας ένα χαρτί δίπλα από εκείνο που έχει ήδη γραφτεί διατυπώνοντας αντεπιχειρήματα, κάνοντας συνδέσεις, απαντώντας μία ερώτηση που έχει τεθεί ή απευθύνοντας άλλες ερωτήσεις.
Πολλά άτομα μπορούν να γράφουν ταυτόχρονα.
Ο μόνος κανόνας είναι ότι δεν μιλάει κανείς κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Μετά από κάποιο χρόνο (μπορεί να είναι μισή ώρα ή παραπάνω, ανάλογα με την αλληλεπίδραση των
μαθητών/-ριών), οι προφορικές συζητήσεις μπορούν να ξεκινήσουν αναλύοντας αυτά που είναι γραμμένα στα χαρτιά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 ΜΈΘΟΔΟΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΌΛΟΥ
Οι μαθητές/-ριες χωρίζονται και εργάζονται σε ζεύγη. Δύο καρέκλες τοποθετούνται στο μπροστινό
μέρος της αίθουσας. Κάθε άτομο κάθεται στην καρέκλα του, απέναντι από το άλλο άτομο.
Το ένα άτομο επιλέγει τη μία πλευρά του επιχειρήματος και το άλλο επιχειρηματολογεί υπέρ της αντίθετης άποψης.
Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί ότι υπάρχουν πολωμένες απόψεις στην τάξη ή ανάμεσα σε δύο άτομα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και αποσκοπεί σε
μία ελεγχόμενη ανταλλαγή απόψεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΡΌΛΩΝ
Μία χρήσιμη μέθοδος για την εξάσκηση της κριτικής σκέψης σε μία ομάδα, η οποία περιλαμβάνει την
έναρξη παράλληλων διαδικασιών σκέψης με βάση το παιχνίδι ρόλων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την
εύκολη διερεύνηση της υπόθεσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου θέματος ή ζητήματος, κάθε μαθητής/-ρια (ή ζευγάρια ή υποομάδες)
αναλαμβάνει να παίξει έναν ρόλο αντίθετο προς τη θέση του συνηγόρου. Μερικές προτάσεις για τον
ρόλο που μπορεί να παίξει είναι οι ακόλουθες:
– Ουδέτερη στάση: το άτομο εκφράζει μόνο γεγονότα, σε απλά σημεία, σύντομα και ενημερωτικά,
χωρίς να εκφράζει κάποια συγκεκριμένη γνώμη.
– Στάση υπέρ: το άτομο εκφράσει θετικές απόψεις υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα
οφέλη μιας ιδέας.
– Στάση κατά: το άτομο εκφράσει αρνητικές απόψεις τονίζοντας τα ρίσκα και τους κινδύνους.
– Ο/Η δικηγόρος του διαβόλου: το άτομο που αντεπιτίθεται στις στάσεις υπέρ και κατά που
έχουν εκφραστεί.
– Δημιουργική προσέγγιση: το άτομο ψάχνει για πρωτότυπες ιδέες και εναλλακτικές επιλογές.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
“Teaching Controversial Issues. Professional development pack for teachers”. Council of Europe, 2015. Διατίθεται
στο σύνδεσμο: http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-IssuesProfessional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf
“Domino - A manual to use peer group education as a means to fight racism, xenophobia, anti-semitism and
intolerance”. Council of Europe, Third edition, 2005
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ΕΝΌΤΗΤΑ 2: ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτή η ενότητα διερευνά τις συζητήσεις γύρω από τη μετανάστευση καλύπτοντας το συναφές λεξιλόγιο και παρέχοντας ποικιλία αφηγήσεων σχετικά με τα τρέχοντα θέματα. Περιλαμβάνει έναν αριθμό
συνεργατικών διαδικασιών με τη μορφή μη τυπικών δραστηριοτήτων που είναι σχεδιασμένες για να
προωθήσουν ανοιχτές συζητήσεις και κριτικές αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων σχετικές με το θέμα
της μετανάστευσης. Επιπλέον, η δομή είναι ευέλικτη και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε ποικίλα
σχολικά περιβάλλοντα και συστήματα και να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε μαθήματος
(π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Αγωγή του Πολίτη). Το περιεχόμενο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προσωπικών μαθημάτων για ενσυναίσθηση, σεβασμό, κατανόηση, σύνδεση και ευρύτητα πνεύματος καθώς
και για πολύπλοκη επεξεργασία θεμάτων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών/-ριών για σύγκριση
και αντιπαράθεση ιστοριών μετανάστευσης τους παρελθόντος και τους παρόντος. Τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι οι μαθητές/-ριες να αποκτήσουν εργαλεία για τη διεξαγωγή έρευνας, για την ανάλυση του
περιεχομένου των μέσων μαζικής ενημέρωσης (γρήγορος έλεγχος) και για παρουσιάσεις. Παράλληλα,
αποσκοπεί στο να προωθήσει την κριτική σκέψη και να καλλιεργήσει δεξιότητες συλλογισμού. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/-ριες θα αναπτύξουν ατομικές δεξιότητες για συμμετοχή σε ανοιχτή επικοινωνία,
συζητήσεις και επιχειρηματολογίες.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
παγκόσμιο φαινόμενο με εκτεταμένες επιπτώσεις στον πολιτισμό, την οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον και σε μια σειρά σύνθετων υποθεμάτων. Κατά συνέπεια, η μετεγκατάσταση πληθυσμών έχει
προκαλέσει αντικρουόμενες αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα,
η αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο έχει αυξήσει την προσβασιμότητα των μέσων
ενημέρωσης στο κοινό συμβάλλοντας συχνά στην εξάπλωση πολωμένων αφηγημάτων. Υπάρχει αρκετή
ανησυχία σχετικά με την παραπληροφόρηση και την ανακρίβεια των ειδήσεων που δημιουργούνται
στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Η άνοδος των «ψευδών ειδήσεων» (fake news) έχει σημαντικό
αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιμετωπίζει τους μετανάστες απειλώντας συχνά τις
μεταναστευτικές πολιτικές και την κοινωνική συνοχή και ενισχύοντας ιδιαίτερα τα στερεότυπα που
έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην κοινή γνώμη.
Οι νέοι/-ες αναγνωρίζονται ως σύμμαχοι-κλειδιά στον διάλογο σχετικά με τη μετανάστευση. Στις
πρόσφατες τάσεις, σημειώνεται αλλαγή που ζητά τη δέσμευση των νέων και ενθαρρύνει την κριτική
σκέψη. Η σημασία αυτής της δέσμευσης σχετίζεται με την ενίσχυση της κατανόησης της νέας γενιάς,
καθώς και με την ανάπτυξη ικανοτήτων φιλτραρίσματος των ψευδών αφηγημάτων, ώστε οι νέοι/-ες να
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είναι καλύτερα ενημερωμένοι/-ες. Τα νέα παιδιά είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα ψευδών αφηγημάτων σε μικρή ηλικία, στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε. Η μετανάστευση είναι ένα σημαντικός
παράγοντας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς οι στάσεις που αναπτύσσονται γύρω από αυτό
το θέμα έχουν αντίκτυπο στις αλληλεπιδράσεις μέσα σε διαπολιτισμικά σχολεία και κοινότητες. Η
δέσμευση των νέων σε όλα τα επίπεδα τέτοιων σοβαρών ζητημάτων είναι θεμελιώδης για τη βελτίωση
της προσωπικής εξέλιξης και των εποικοδομητικών δεξιοτήτων σκέψης.
Η μετανάστευση θεωρείται γενικά μία στρατηγική επιβίωσης που κινητοποιείται από διάφορους
παράγοντες. Η ευρύτερη κατασκευή χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εκούσιες ή ακούσιες ροές
πληθυσμών. Ως ιδέα, η μετανάστευση περιγράφεται με μοτίβα που αποκαλύπτουν εποχιακές ή μόνιμες
μετακινήσεις. Το πλαίσιο των μελετών της μετανάστευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση
του ιστορικού μεταναστών εργατών, νομαδικών ομάδων, ιεραποστολικών ταξιδιών εξερεύνησης. Έχει
χρησιμοποιηθεί επίσης, για να εξετάσει διάφορες περίπλοκες, ακούσιες μεταναστευτικές περιόδους,
όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι, το υπερατλαντικό εμπόριο σκλάβων και οι περιβαλλοντικές αντιδράσεις.
Με βάση τον παραπάνω ορισμό και την ιστορική προσέγγιση, μπορεί να εντοπιστεί συνάφεια με ιστορίες μετανάστευσης του παρελθόντος. Επιπλέον, επιτρέπει επεξηγήσεις εχθροτήτων που υπάρχουν
σήμερα στην κοινωνία. Η ικανότητα των νέων να μάθουν από αυτό, επιτρέπει την ανοιχτή επικοινωνία
και τις συζητήσεις που προωθούν την κατανόηση θεμάτων που σε άλλη περίπτωση θα κατέληγαν σε
σύγκρουση.
Η πρόσφατη προσφυγική και μεταναστευτική κρίση πρόσθεσε διαστάσεις και προκλήσεις σχετικές με
την παρούσα χρονική περίοδο, όπως η τοποθέτηση της εκπαίδευσης, της γνώσης και των πληροφοριών
ως σημαντικές προϋποθέσεις για ατομική συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.
Υπάρχουν πιο πολλοί νέοι άνθρωποι στον κόσμο από ποτέ (1,8 δισεκατομμύρια) συνθέτοντας τη μεγαλύτερη αριθμητικά γενιά στην ιστορία. Από αυτούς, 258 εκατομμύρια είναι μετανάστες και περίπου το
11% ήταν κάτω των 24 ετών το 2017 (The UN Migration Agency World Migration Report 2017). Στο μέλλον,
στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, οι νέοι άνθρωποι θα διαδραματίσουν ρόλο μείζονος σημασίας
στις παγκόσμιες πολιτικές συζητήσεις. Εκεί έγκειται και ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να τους
εμπλέξουμε ως εταίρους στις παγκόσμιες διαδικασίες και να τους χρίσουμε ως εκπροσώπους αλλαγής.
Υπό αυτό το πρίσμα, τα Ηνωμένα Έθνη, σε συνεργασία με τους νέους, καθιέρωσαν το Νεολαία2030
(Youth2030): Τη στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναγνωρίζει τις δυνατότητες των νέων να
προωθήσουν την πρόοδο σε πολλούς τομείς πολιτικής παρέμβασης. Στην πραγματικότητα, το θέμα της
μετανάστευσης ασκεί επιρροή σε όλους τους τομείς της πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές για
τη μετανάστευση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες με τη σειρά
τους επηρεάζουν τις μελλοντικές μας γενιές.
Μαζί με τη στρατηγική Νεολαία2030, ο ΟΗΕ συμπεριέλαβε τη νεολαία στην Ατζέντα για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη του 2030. Αυτή η στρατηγική ανέθεσε στους νέους ανθρώπους να καθορίσουν τις μελλοντικές τους προσδοκίες για έναν βιώσιμο και ειρηνικό κόσμο. Απώτερος στόχος είναι οι νέες γενιές
να κατανοήσουν ότι οι προσδοκίες τους εξαρτώνται από την ενδυνάμωση, την ανάπτυξη, τη συμμετοχή και τις επιλογές τους. Για την ανάπτυξη των ανθρώπινων προοπτικών είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να αντιμετωπιστεί το θέμα της μετανάστευσης με τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα στους νέους
ανθρώπους να αναπτύξουν μία αμοιβαία κοινωνική κουλτούρα, η οποία όχι μόνο θα επικεντρώνεται
στις διαφορές αλλά και σε ό,τι συνδέει τους ανθρώπους επιτρέποντάς τους να γιορτάσουν τη διαφορετικότητα και να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

144

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ

ΟΔΗΓΊΕΣ: Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες των 4-5 ατόμων και δώστε τους ένα μεγάλο χαρτί
χαρτοπίνακα. Θα έχουν 10-15 λεπτά στη διάθεσή τους για να ορίσουν σωστά, με βάση τις γνώσεις
τους, όσες περισσότερες λέξεις από τη λίστα μπορούν. Ένας/Μία εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα
παρουσιάσει τις απαντήσεις τους. Η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό σωστών απαντήσεων θα κερδίσει
ένα βραβείο (δεν επιτρέπεται η αναζήτηση στο διαδίκτυο).
Καθώς παρουσιάζεται η κάθε λέξη, ο/η εκπαιδευτικός βοηθάει υπογραμμίζοντας τις διακριτές διαφορές
κάθε όρου.
ΥΛΙΚΌ: Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι, ένα βραβείο, χαρτοπίνακες παρουσίασης ή φύλλα εργασίας με τους
σωστούς ορισμούς των λέξεων, ώστε να διανεμηθούν στους/στις μαθητές/-ριες μετά τη συζήτηση.
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 30-45 λεπτά

ΛΙΣΤΑ ΛΕΞΕΩΝ
Αποδημία
Μετανάστευση
Εκπατρισμός
Σύνορα
Πρόσφυγες
Αιτούντες/-σες άσυλο
Παράτυπος/-η μετανάστης/-ρια
Ελευθερία κινήσεων
Ενσωμάτωση
Εγχώρια μετανάστευση
Διεθνής μετανάστευση
Λαθρεμπόριο μεταναστών
Εμπορία ανθρώπων

ΜΟΙΡΆΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΟΡΙΣΜΟΎΣ ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ.
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_20.pdf

ΛΕΞΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ (Σχετικοί με το πλαίσιο)

Αποδημία

Η μετακίνηση των ατόμων μακριά από το μέρος όπου κατοικούν είτε εκτός
των συνόρων είτε μέσα στην ίδια χώρα.

Μετανάστευση

Η μετακίνηση ανθρώπων σε μία χώρα της οποίας δεν έχουν την ιθαγένεια,
προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί, ιδιαίτερα ως μόνιμοι κάτοικοι ή
μελλοντικοί πολίτες της χώρας.

Εκπατρισμός

Η μετακίνηση ενός ατόμου μακριά από τη μόνιμη κατοικία του, είτε μέσα
στα σύνορα της χώρας, είτε εκτός των συνόρων της, μόνιμα ή προσωρινά,
και για σειρά διαφορετικών λόγων.

Σύνορα

Τα χερσαία ή θαλάσσια όρια που χωρίζουν ένα κράτος από ένα άλλο.
Τέτοιες περιοχές περιλαμβάνουν και σημεία πρόσβασης (αεροδρόμια,
χερσαία σημεία πρόσβασης μέσω συνόρων).

Πρόσφυγας

Το άτομο εκείνο που εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου διώξεως
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών
πεποιθήσεων βρίσκεται εκτός της χώρας, της οποίας έχει την υπηκοότητα
και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να απολαύει της
προστασίας της χώρας αυτής.
Άτομα που αναζητούν να επιτραπεί η είσοδός τους σε μια χώρα, ως
πρόσφυγες, και βρίσκονται σε αναμονή της απόφασης της αίτησής τους
για να αποκτήσουν το καθεστώς του

Αιτούντες/σες άσυλο

πρόσφυγα υπό τις σχετικές διεθνείς και εθνικές οδηγίες. Σε περίπτωση
αρνητικής απόφασης
πρέπει να αναχωρήσουν από τη χώρα και ίσως και να απελαθούν, καθώς
βρίσκονται υπό παράνομο καθεστώς, εκτός και αν η άδεια παραμονής
τους έχει δοθεί για ανθρωπιστικούς ή άλλους σχετικούς λόγους.

Παράτυπος/η
μετανάστης/ρια

Μετανάστης/-ρια χωρίς έγγραφα. Κάποιος/-α, ο/η οποίος/-α εξαιτίας της
παράνομης εισόδου σε μια χώρα ή της λήξης της βίζας του/της στερείται
του νόμιμου καθεστώτος παραμονής στη χώρα διέλευσης ή φιλοξενίας.
Ο όρος απευθύνεται στους μετανάστες που παραβιάζουν τους κανόνες
εισόδου μιας χώρας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που παραμένει στη
χώρα φιλοξενίας, δίχως την έγκρισή της (επίσης αποκαλείται μετανάστης
δίχως έγγραφα).
Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ένα δικαίωμα που
αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

Ελευθερία κινήσεων

1. το δικαίωμα της ελευθερίας για μετακίνηση εντός των χωρικών ορίων
ενός Κράτους (Αρθρ. 13 (1) Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, 1948 «Καθ’ ένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της
μετακίνησης και εγκατάστασης εντός των συνόρων του Κράτους του»),
2. το δικαίωμα να φύγει από οποιαδήποτε χώρα,
3. και να επιστρέψει στη δική του (Αρθρ. 13 (2), Οικουμενική Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1948 «Καθ’ ένας έχει το δικαίωμα
να φύγει από οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να
επιστρέψει στη χώρα του.»).

Ενσωμάτωση

Πρόκειται για τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες/-ριες
γίνονται αποδεκτοί/-ές σε μια κοινωνία, ως άτομα και ως ομάδα, και η οποία
ποικίλει από χώρα σε χώρα. Η ευθύνη της ενσωμάτωσης εναπόκειται όχι
μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά αφορά πολλούς δρώντες: τους/
τις ίδιους/-ες τους/τις μετανάστες/-ριες, την κυβέρνηση υποδοχής των
μεταναστών/-ριών, τα ιδρύματα-θεσμούς και τις κοινότητες.

Εγχώρια
μετανάστευση

Η μετακίνηση ανθρώπων από μια περιοχή μιας χώρας σε μια άλλη με
σκοπό τη δημιουργία μιας νέας κατοικίας. Αυτή η μετανάστευση μπορεί να
έχει προσωρινό ή μόνιμο για την μετανάστευση χαρακτήρα. Οι εγχώριοι/ες μετανάστες/-ριες μετακινούνται αλλά παραμένουν εντός της χώρας
καταγωγής τους.

Διεθνής
μετανάστευση

Η μετακίνηση προσώπων από τη χώρα καταγωγής τους ή τη χώρα της
συνήθους διαμονής τους με σκοπό την μόνιμη ή προσωρινή εγκατάστασή
τους σε κάποια άλλη χώρα. Εμφανίζεται το στοιχείο της διέλευσης των
εθνικών συνόρων.
Παράνομο λαθραίο πέρασμα ανθρώπων σε ένα Κράτος, προκειμένου να

Λαθρεμπόριο
μεταναστών

αποκομιστούν, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικά ή άλλα υλικά οφέλη (Αρθρ. 3
(α), Πρωτόκολλο Η.Ε. ενάντια στο Λαθρεμπόριο Μεταναστών από Γη, Αέρα
και Θάλασσα και συμπληρωματική Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών ενάντια
στο Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα, 2000). Το λαθρεμπόριο σε αντίθεση με
την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων δεν
προϋποθέτει το στοιχείο της εκμετάλλευσης, του εξαναγκασμού ή της
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εμπορία ανθρώπων

Η στρατολόγηση, μετακίνηση, μεταφορά, υπόθαλψη ή παραλαβή
προσώπων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού,
απαγωγής δόλου, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή εκμετάλλευσης μιας
ευάλωτης θέσης ή προσφοράς/αποδοχής για τη μετανάστευση οικονομικού
ή άλλου οφέλους για την απόσπαση της συναίνεσης ενός προσώπου, το
οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία πάνω σε ένα άλλο πρόσωπο, με σκοπό την
εκμετάλλευση (Αρθρ. 3 (α), Πρωτόκολλο Η.Ε. για την Αποτροπή, Καταστολή
και Τιμωρία της
Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, ιδιαίτερα Γυναικών
και Παιδιών, Συμπληρωματική Σύμβαση Η.Ε. Ενάντια στο Οργανωμένο
Έγκλημα, 2000).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΕΤΟΙΜΆΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΆΝΤΑ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΉΣ ΣΑΣ

ΜΈΡΟΣ 1: ΠΑΚΕΤΆΡΙΣΜΑ (10-15ΛΕΠΤΆ)
ΟΔΗΓΊΕΣ:
Κάθε μαθητής/-ρια θα παίξει έναν ρόλο: Αιτών/-ούσα άσυλο, πρόσφυγας, εγχώριος/-α μετανάστης/-ρια,
διεθνής μετανάστης/-ρια και παράτυπος/-η μετανάστης/-ρια.
Οδηγία: Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να καταγράψουν ένα ιστορικό μετανάστευσης για το
ταξίδι τους και να εκφράσουν τι, υποθετικά, θα έπαιρναν μαζί τους στην τσάντα τους, σύμφωνα με τα
ακόλουθα κριτήρια:
– Θετικά συναισθήματα/ Αρνητικά συναισθήματα/ Φόβοι/ Δυνατότητες·
– Ιστορικό (π.χ. παιδί μετανάστης/-ρια, μόνος/-η, με οικογένεια)· λόγοι μετανάστευσης·
δυσκολίες· τρόπος ταξιδιού·
– Προετοιμαστείτε να δικαιολογήσετε αυτά που επιλέξατε, π.χ. Θα έπαιρνα μαζί μου τη θλίψη/
την ελπίδα γιατί…
ΥΛΙΚΆ: ένα έντυπο με εικόνες από βαλίτσες ή τσάντες που θα μοιράσετε στους/στις μαθητές/-ριες· μία
σφραγίδα.

ΜΈΡΟΣ 2: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΌΡΩΝ (10 ΛΕΠΤΆ)
ΟΔΗΓΊΕΣ:
Βήμα 1. Οι μαθητές/-ριες θα σχηματίσουν 2-3 σειρές στην αίθουσα και θα πρέπει να περάσουν τον
έλεγχο συνόρων, όπου θα πρέπει να πουν στον/στην εκπαιδευτικό και στην υπόλοιπη τάξη την ιστορία
τους και τι πήραν μαζί τους στη βαλίτσα.
Βήμα 2. Ο/Η εκπαιδευτικός δεν ακούει τις ιστορίες όλων των μαθητών/-ριών. Απλώς, διακόπτει
κάποιους/-ες και επιλέγει…
– Να αφήσει μερικούς/-ες να περάσουν βάζοντας μία σφραγίδα στο χαρτί τους και αφήνοντάς
τους/τες να κάτσουν στις θέσεις τους.
– Να μην επιτρέψει την είσοδο σε κάποιους/-ες μαθητές/-ριες, όποια και αν είναι η ιστορία τους
και τους/τις βάζει να κάτσουν κοιτώντας στην αντίθετη πλευρά της αίθουσας.
– Να επιτρέψει σε κάποιους/-ες την προσωρινή είσοδο με πιθανότητα απέλασης και τους/τις
βάζει να σταθούν δίπλα από τις καρέκλες τους.
Συζητήστε τα συναισθήματα των μαθητών/-ριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συζητήστε το ζήτημα
της ελεύθερης μετακίνησης και των συνόρων. Συζητήστε τις απόψεις σχετικά με τους/τις πρόσφυγες,
τους/τις μετανάστες/-ριες και τους/τις παράτυπους/-ες μετανάστες/-ριες.
ΥΛΙΚΌ: Έντυπο με τις εικόνες της βαλίτσας/τσάντας και μία σφραγίδα.
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ?
ΟΔΗΓΊΕΣ:
Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/-ριες σε 3 ομάδες, με μία ομάδα μεγαλύτερη των άλλων 2
και προετοιμάζει έναν παγκόσμιο χάρτη ή μία υδρόγειο. Αφού περιστρέψει την υδρόγειο, ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει μία χώρα και ορίζει μία εργασία για κάθε ομάδα:
1. Ομάδα πληροφόρησης: : Ο ρόλος τους είναι να δίνουν πληροφορίες σχετικές με τη χώρα που
επιλέχθηκε (χώρα, όχι ήπειρο). Οι πληροφορίες είναι όσα περισσότερα μπορούν να πουν από
αυτά που «γνωρίζουν, υποθέτουν ή έχουν ακούσει» σχετικά με τη χώρα (δεν επιτρέπεται η
πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε βιβλία).
2. Κριτικοί στοχαστές: Είναι η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, ώστε να μπορέσουν
να διαιρεθούν σε 3 υποομάδες, με τις ταμπέλες «ψευδείς ειδήσεις» (fake news), «αλήθεια» ή
«στερεότυπο». Αυτές οι ομάδες, ως κριτικοί στοχαστές, μπορούν να κρίνουν αυτό που έχει
ειπωθεί από την ομάδα πληροφόρησης δείχνοντας την ταμπέλα που τις εκφράζει και εξηγώντας την επιλογή τους.
3. Υπηρεσία πληροφοριών: Αυτοί/-ές οι μαθητές/-ριες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι
υπεύθυνοι/-ες για τη διερεύνηση όλων των χωρών για τις οποίες η ομάδα πληροφόρησης δεν
γνωρίζει τίποτα. Αφού βρουν τις σχετικές πληροφορίες δίνουν στην τάξη τα ¾ των πληροφοριών, π.χ. τοπικό φαγητό, πλειονότητα του πληθυσμού ή πολιτισμική ομάδα.
Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αν κριθεί απαραίτητο, καθώς
κάποιες πληροφορίες μπορεί να σχετίζονται με περισσότερες από μία κατηγορίες.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ
ΚΆΤΙ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ …

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΜΠΈΛΑ

– Ονοματίστε την ήπειρο στην οποία βρίσκεται
Γεγονός

η χώρα.
– Ποιος πληθυσμός αποτελεί την πλειονότητα

«Αλήθεια»

του πληθυσμού της χώρας;

Εντελώς ψευδές

Γενικευμένη / κοινωνική
γνώμη

– Λάθος τοποθεσία

– Οι άνθρωποι εκεί είναι…

«Ψευδείς ειδήσεις»

«Στερεότυπο»

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 30-45 λεπτά
ΥΛΙΚΆ: Ένας χάρτης χάρτινος ή ψηφιακός, ένα έντυπο με τις ταμπέλες, πρόσβαση στο διαδίκτυο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΚΡΊΣΗ – Η ΔΎΝΑΜΗ ΜΊΑΣ ΕΙΚΌΝΑΣ

ΟΔΗΓΊΕΣ:
1. Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.
2. Κάθε ομάδα λαμβάνει και κοιτάζει μία εικόνα σχετική με τη μετανάστευση.
3. Στο πρώτο βήμα, κάθε μαθητής/-ρια, ατομικά, πρέπει να προβληματιστεί, σχετικά με αυτό το
οποίο βλέπει και να σημειώσει τις σκέψεις του/της και αυτό που αντιλαμβάνεται στην εικόνα
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ερωτήσεις:
α) Πριν αποδώσετε το νόημα, τι βλέπετε στην εικόνα (π.χ. έναν άνδρα και το παιδί του);
β) Μετά από την πρώτη ανάλυση της εικόνας, ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις για αυτήν;
(π.χ. τι θέλει να παρουσιάσει; Τι συναισθήματα σας προκαλεί;)
4. Στο δεύτερο βήμα, σε ομάδες, τα άτομα ξεκινούν από τις προσωπικές τους απαντήσεις, τις
οποίες έγραψαν ατομικά, και σημειώνουν σε ένα φύλλο χαρτοπίνακα τις σκέψεις τους ως
ομάδα και έπειτα, τις παρουσιάζουν στην ευρύτερη ομάδα, στην υπόλοιπη τάξη.
Το χαρτί παρουσίασης πρέπει να εμπεριέχει τις απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
α) Τι βλέπετε και πώς μπορεί να σχετίζεται αυτή η εικόνα στο θέμα της μετανάστευσης;
β) Τι θετικό αντίκτυπο ή αντίδραση θα μπορούσε να έχει αυτή η εικόνα εάν χρησιμοποιούταν ως πρωτοσέλιδο εφημερίδας;
γ) Τι αρνητικό αντίκτυπο ή αντίδραση θα μπορούσε να έχει αυτή η εικόνα εάν χρησιμοποιούταν ως πρωτοσέλιδο εφημερίδας;
δ) Πιστεύετε ότι μία εικόνα περιγράφει όλη την ιστορία, ειδικά χωρίς να συνοδεύεται από
μία περιγραφή, ή χρειάζεται περισσότερη έρευνα/πηγές; Παρακαλώ, αιτιολογήστε την
απάντησή σας και, εάν είναι δυνατό, συσχετίστε τη με την εικόνα.
5. Στο τελευταίο βήμα, ξεκινάει μία συζήτηση στην τάξη με βάση τις επόμενες καθοδηγητικές
ερωτήσεις:
α) Γιατί μία εικόνα έχει δύναμη;
β) Ποιοι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από μία εικόνα (στερεότυπα, ψευδείς ειδήσεις, τι αντιπροσωπεύεται, κίνδυνοι για το άτομο, όταν η εικόνα χρησιμοποιείται για μία καμπάνια);
ΥΛΙΚΆ: Έντυπο 3: Εκτυπωμένες ή ψηφιακές εικόνες για την κάθε ομάδα
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 45λεπτά-1ώρα

159

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΉΜΕΡΑ
ΟΔΗΓΊΕΣ:
Χωρίστε την τάξη σε 3 ή 4 ομάδες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να κάνει έρευνα και να παρουσιάσει μία περίπτωση μετανάστευσης σύμφωνα με μία λίστα ερωτήσεων.
ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΧΡΌΝΟΥ
1

Ερευνα

20 λεπτά

2

Παρουσίαση

10 λεπτά

3

Συζήτηση στην τάξη

5 λεπτά

Στη διάρκεια της έρευνας θα πρέπει να ασκήσετε κριτική ως προς την πηγή των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε· παρατηρήστε την ημερομηνία που γράφτηκε και τις λέξεις/κείμενο που χρησιμοποιούνται/-είται και
πώς θα τις αντιλαμβανόμασταν σήμερα. Συγκρίνετε τις πληροφορίες της πηγής σας με άλλες πηγές, γιατί αυτό
μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών. Παρακαλείστε να θυμάστε ότι κάποια θέματα είναι ευαίσθητα, οπότε συλλογιστείτε τους/τις συμμαθητές/-ριες σας και να είστε πρόθυμοι/-ες να μιλήσετε με τα άλλα
άτομα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Διάφορα θέματα που σχετίζονται με το θέμα της μετανάστευσης σημειώθηκαν σε διαφορετικά και
απομακρυσμένα μέρη του κόσμου και σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Ορισμένα χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι και τα ακόλουθα:
1. Η μετανάστευση προσφύγων από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στην
αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (MERRA - Middle East Refugee Administration).
2. Μεταναστευτικό φαινόμενο στην Αφρική σε σχέση με την αποικιοκρατία – εργαζόμενοι/-ες
μετανάστες/-ριες και άποικοι.
3. Μαζική μετανάστευση Εβραίων προσφύγων από την Ευρώπη στο Ισραήλ μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο (1950-Αλιγιά).
4. Τα τρία μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης Σουηδών στην Βόρεια Αμερική.
5. Η αλλαγή του περιβάλλοντος στη Βόρεια Αφρική και η μετανάστευση.
Καθοδηγητικές ερωτήσεις για έρευνα και παρουσίαση:
1. Διαχωρίστε σε έναν χάρτη τις περιοχές που έχουν εμπλακεί στη μετανάστευση π.χ. από - έως.
2. Ποιοι παράγοντες οδηγούν στη μετανάστευση; (ένας ή παραπάνω)
α) Εκούσια μετανάστευση/Αναγκαστική μετανάστευση. Ποιοι είναι οι λόγοι;
β) Διερεύνηση, θρησκεία, πόλεμος ή σύγκρουση, περιβαλλοντικοί λόγοι, κοινωνικοοικονομικοί λόγοι.
3. Πώς γίνονται δεκτοί/-ές οι μετανάστες/-ριες; Η παρουσία τους εκλαμβάνεται θετικά ή αρνητικά;
4. Συζητήστε ή αναφέρετε πηγές έρευνας:
α) Θεωρείτε αυτή την πηγή ως ισχυρή ή αδύναμη και γιατί;
β) Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, ανακαλύψατε αντικρουόμενα ευρήματα/
ποικιλία ευρημάτων σχετικά με το θέμα;
γ) Με βάση τα παραπάνω, πώς πιστεύετε ότι οι διαφορετικές τάσεις/προσεγγίσεις διαμορφώνουν την πληροφορία που διαβάζουμε;

Η προετοιμασία της παρουσίασης μπορεί να γίνει με τη χρήση ψηφιακής παρουσίασης (power-point),
με χαρτοπίνακα παρουσιάσεων (flipchart) ή με άλλη δημιουργική μέθοδο.
Γενική συζήτηση στην τάξη: Τι μας λένε ή δείχνουν οι ιστορίες μετανάστευσης σχετικά με το πώς οι
άνθρωποι σχετίζονται με το περιβάλλον τους αλλά και ο ένας με τον άλλο;
ΥΛΙΚΆ: Υπολογιστές για την έρευνα, χαρτοπίνακες παρουσίασης.
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ : 45-60λεπτά

161

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6

ΔΗΜΌΣΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει τους ακόλουθους ρόλους σε πέντε (5) μαθητές/-ριες:
– Άτομο 1: Είναι έντονα κατά των μεταναστών – χρησιμοποιεί στερεότυπα για να δικαιολογήσει
τη θέση του/της – ένθερμος/-η υποστηρικτής/-τρια της διατήρησης της εθνικής υπερηφάνειας.
– Άτομο 2: Πιστεύει ότι όλοι/-ες έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης αλλά είναι
ενάντια στην παράτυπη μετανάστευση.
– Άτομο 3: Οι γονείς του/της είναι μετανάστες/-ριες.
– Άτομο 4: Κατανοεί πλήρως και τη νόμιμη αλλά και την παράτυπη μετανάστευση.
– Άτομο 5: Είναι μετανάστης/-ρια.
Ξεκινήστε διάλογο (π.χ. ένα σκετς, συνέντευξη στο ράδιο ή στην τηλεόραση) στον οποίο τα άτομα θα
έχουν διαφορετική θέση σχετικά με τη μετανάστευση και θα πουν τη γνώμη τους για το θέμα χρησιμοποιώντας κάποιο από το περιεχόμενο που έχει ακουστεί ή έχοντας ερευνήσει το θέμα για την ανάπτυξη
επιχειρημάτων σχετικών με τον χαρακτήρα που διαδραματίζει το κάθε άτομο.

ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΧΡΌΝΟΥ
1

Ανάπτυξη κάθε επιχειρήματος

5 λεπτά

2

Δημόσια συζήτηση της κάθε ομάδας

10 λεπτά (2 λεπτά ανά άτομο)

3

Συζήτηση με όλη την τάξη

5 λεπτά

ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ:
1. Υπάρχει σωστό ή λάθος επιχείρημα σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και γιατί;
2. Ποιες είναι οι απόψεις για την εγχώρια μετανάστευση σε σύγκριση με τη διεθνή μετανάστευση;
3. Ο φόβος είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό σχετικό με το θέμα. Μπορείτε να εντοπίσετε τον φόβο
του κάθε ατόμου στη συζήτηση;

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 45-60 λεπτά
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ΕΝΌΤΗΤΑ 3: ΦΎΛΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Όπως φαίνεται από την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του πρώτου παραδοτέου του έργου PRACTICE,
το φύλο είναι ένα από τα ευαίσθητα θέματα, για τα οποία οι μαθητές/-ριες τείνουν να έχουν λάθος
πληροφορίες ή έντονες απόψεις. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι υπάρχουν περιπτώσεις νέων ανθρώπων που εκφράζουν υποτιμητικές απόψεις για τις γυναίκες, ενώ κάποιοι/-ες επαγγελματίες της εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν έναν σημαντικό βαθμό έλλειψης
ανοχής από τους/τις μαθητές/-ριες προς την ομοφυλοφιλία. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη
επιπλέον υποστηρικτικού υλικού που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη, για να συμβάλλει στην
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, την καλλιέργεια του σεβασμού και την κατανόηση των έμφυλων ζητημάτων.
Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτικούς με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης για τη διερεύνηση της ταυτότητας του φύλου και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων
μέσα στην τάξη, ώστε να συμβάλλουν με έναν δημιουργικό τρόπο στην πρόληψη και καταπολέμηση του
φαινομένου. Περιλαμβάνει μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους/τις εκπαιδευτικούς για την πληροφόρηση των μαθητών/-ριών και πέντε βιωματικές ασκήσεις που
μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στην τάξη.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
– Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν, θα κατανοήσουν και θα καταπολεμήσουν τα προσωπικά τους
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά
του φύλου·
– Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν τον τρόπο αναπαραγωγής των κοινωνικά κατασκευασμένων
ιδεών·
– Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν την επιρροή των έμφυλων στερεοτύπων στα άτομα και
ειδικότερα στους νέους ανθρώπους·
– Αύξηση της ανεκτικότητας των μαθητών/-ριών προς τη διαφορετικότητα με βάση την
ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό προσανατολισμό·
– Ευαισθητοποίηση για τα έμφυλα ζητήματα·
– Οι μαθητές/-ριες θα αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης όσον αφορά ζητήματα που
σχετίζονται με το φύλο, τα έμφυλα στερεότυπα και την ισότητα των φύλων.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
Σύμφωνα με το Ευρωπαικό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender
Equality), το βιολογικό φύλο (sex) «αναφέρεται στα βιολογικά χαρακτηριστικά που ορίζουν τον άνθρωπο ως
αρσενικό ή θηλυκό. Αυτά τα σύνολα βιολογικών χαρακτηριστικών δεν αλληλοαποκλείονται καθώς υπάρχουν
άτομα που διαθέτουν και τα δύο, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να διαφοροποιούν τον άνθρωπο ως
αρσενικό και θηλυκό». Από την άλλη πλευρά, το κοινωνικό φύλο (gender) «αναφέρεται στις κοινωνικές ιδιότητες και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την ταυτότητα του αρσενικού και του θηλυκού και τις σχέσεις μεταξύ
γυναικών και ανδρών και κοριτσιών και αγοριών, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ γυναικών και τις σχέσεις μεταξύ
ανδρών. Αυτά τα χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες και οι σχέσεις είναι κοινωνικά κατασκευασμένα και μαθαίνονται
μέσω των διαδικασιών κοινωνικοποίησης. Πρόκειται για μεταβλητά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το
περιβάλλον και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το φύλο καθορίζει τι αναμένεται, επιτρέπεται και εκτιμάται
σε μια γυναίκα ή έναν άνδρα σε ένα δεδομένο περιβάλλον». Τα έμφυλα στερεότυπα είναι «προκαθορισμένες
αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες τα θηλυκά και τα αρσενικά έχουν αυθαίρετα κατανεμημένα χαρακτηριστικά
και ρόλους που καθορίζονται και περιορίζονται από το φύλο τους».
Όταν τα στερεότυπα είναι αυστηρώς καθορισμένα και ακολουθούνται με τυπικότητα, μπορούν να
επηρεάσουν την ελευθερία δράσης των ατόμων, καθώς αναγκάζονται να πράξουν ό,τι είναι κοινωνικά αποδεκτό, ώστε να μην διαταράσσεται η κοινωνική ισορροπία (Lindsey, 2016). Μπορούν επίσης,
να επηρεάσουν τις στάσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων προς τους άλλους, ενώ συγκεκριμένα στην
τάξη, μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία των μαθητών/-ριών, την επίδοσή τους, την επιλογή μαθημάτων και να οδηγήσουν σε διαφορετική συμπεριφορά προς τα άτομα λόγω του φύλου τους (Institute
of Physics, 2018). Οι αναπαραστάσεις των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των μαθητών/-ριών σχετικά με το φύλο, τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις των
ανθρώπων (Russo & Pirlott, 2006 & Zhang, Miller & Harrison, 2008).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ: Οι μαθητές/-ριες θα εξοικειωθούν με τους όρους «έμφυλα στερεότυπα» και «ταυτότητα
φύλου», καθώς και με ορισμένα χαρακτηριστικά του φαινομένου.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Ηλεκτρονικός υπολογιστής
– Προσβαση στο διαδίκτυο
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά
ΟΔΗΓΊΕΣ:
– Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι θα θέλατε να διερευνήσετε τα έμφυλα στερεότυπα με
τη βοήθεια τους.
– Παρουσιάστε τους το video ‘Gender Roles and Stereotypes’ («Ρόλοι των φύλων και Στερεότυπα»):
https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk
– Μετά το βίντεο, ζητήστε τους να σκεφτούν τις ακόλουθες ερωτήσεις και να ξεκινήσουν μία
συζήτηση [15 λεπτά]:
о Πιστεύετε ότι ένα άτομο πρέπει να ακολουθεί τις προκαθορισμένες ιδέες της κοινωνίας;
Μπορείτε να εξηγήσετε την απάντηση σας;
о Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι εσείς ή οι φίλοι/-ες ή οι γνωστοί/-ές σας έπρεπε να ανταποκριθείτε
τέτοιου είδους προσδοκίες;
о Πώς πιστεύετε ότι αυτές οι προσδοκίες επηρεάζουν τη ζωή σας;
– Αφού όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες έχουν εκφράσει τη γνώμη τους σε τουλάχιστον μία από τις
προαναφερθείσες ερωτήσεις, παρουσιάστε τους το video ‘Gender stereotypes and education’
(«Έμφυλα Στερεότυπα και Εκπαίδευση»): https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
– Ρωτήστε τους/τις μαθητές/-ριες εάν πιστεύουν ότι όσα είδαν στο video συμβαίνουν και στην
πραγματικότητα και ενθαρρύνετε την ανταλλαγή απόψεων [15 λεπτά].
– Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι τα στερεότυπα περιορίζουν τις αντιλήψεις και τις
πράξεις των ατόμων. Όπως φαίνεται και στα video, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο
που ντυνόμαστε, ενεργούμε, λαμβάνουμε αποφάσεις, καθώς και τον τρόπο που επιλέγουμε
επαγγελματική πορεία αλλά και τα χαρακτηριστικά που φέρουμε. Πολλά από αυτά τα
στερεότυπα ενισχύονται και αναπαράγονται κάθε μέρα, με πολλούς τρόπους μέσω της
τηλεόρασης, των βιβλίων, των κοινωνικών δικτύων κτλ.
– Παρουσιάστε το video ‘Range of Gender identities’ («Φάσμα της ταυτότητας φύλου»): https://
www.youtube.com/watch?v=i83VQIaDlQw
– Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο βιολογικό φύλο (sex,
αποδίδεται κατά τη γέννηση) και το κοινωνικό φύλο (gender, κοινωνικά κατασκευασμένο).
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εκφράζεται με τον τρόπο που θέλει και οι άνθρωποι πρέπει
να σέβονται ο ένας τις επιλογές του άλλου. Ρωτήστε τους/τις μαθητές/-ριες αν γνωρίζουν τις
διαφορετικές ταυτότητες φύλου που παρουσιάζονται στο video και αν έχουν απορίες.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ: Οι μαθητές/-ριες θα αναλύσουν περιπτώσεις με στόχο να διερευνήσουν και να καταπολεμήσουν τα έμφυλα στερεότυπα και την ομοφοβία.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Οι περιπτώσεις προς μελέτη σε μία παρουσίαση PowerPoint
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 55 λεπτά
ΟΔΗΓΊΕΣ:
– Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι θα θέλατε να διερευνήσετε κάποια περιστατικά και θα
θέλατε να μάθετε την άποψή τους.
– Παρουσιάστε κάθε μελέτη περίπτωσης στους/στις μαθητές/-ριες και ενθαρρύνετε τη συζήτηση.
– Αφού διαβάσετε κάθε περίπτωση, ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να απαντήσουν και να
συζητήσουν τις σχετικές ερωτήσεις.
– Κάθε περίπτωση προς μελετή θα πρέπει να αναλυθεί για περίπου 15 λεπτά.

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ 1: Ο Γιάννης έχει πρόσφατα μετακομίσει σε μία διαφορετική πόλη με τους
γονείς τους, γιατί βρήκαν καλύτερη δουλειά. Μην έχοντας την ευκαιρία ακόμα να γνωρίσει και να κάνει
νέους/-ες φίλους/-ες, αποφάσισε να βρει μία εξωσχολική δραστηριότητα για μετά το σχολείο. Έψαξε για
τα διαθέσιμα μαθήματα και δραστηριότητες και βρήκε μία φανταστική προσφορά για κάποια μαθήματα
μπαλέτου. Την Τετάρτη, μετά το σχολείο, πήγε να γραφτεί στα μαθήματα. Όταν μπήκε στην αίθουσα,
τα κορίτσια που ήταν ήδη εκεί εξεπλάγησαν και άρχισαν να τον κοιτάνε περίεργα. Αφού εξήγησε ότι
ήθελε να παρακολουθήσει τα μαθήματα, τα κορίτσια άρχισαν να τον δείχνουν και να γελάνε μαζί του.
Η δασκάλα δεν αντέδρασε καθόλου και φαινόταν πραγματικά έκπληκτη. Ο Γιάννης έτρεξε έξω από την
αίθουσα κλαίγοντας.
Ερωτήσεις:
– Πιστεύετε ότι υπάρχουν στερεότυπα στην περίπτωση του Γιάννη; Θα μπορούσατε να
αναφέρετε μερικά;
– Πώς πιστεύετε ότι νιώθει ο Γιάννης σχετικά με αυτή την κατάσταση;
– Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή;
– Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδρούσατε αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στο σχολείο σας;

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ 2: Η Άννα κατεβαίνει για πρόεδρος της τάξης. Είναι πολύ χαρούμενη που θα
έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει στην άσκηση των δικαιωμάτων των συμμαθητών/-ριών της και έχει
συντάξει ένα σχέδιο σχετικά με αυτά που θέλει να αλλάξει. Μία μέρα, πέντε συμμαθητές της την πλησιάζουν και της λένε «Δεν μπορείς να γίνεις πρόεδρος της τάξης! Είσαι κορίτσι! Τα κορίτσια δεν μπορούν
να είναι ηγέτες!». Η Άννα είναι συντετριμμένη, γιατί προσπάθησε πάρα πολύ να βρει τρόπους ώστε το
σχέδιο της να αντιπροσωπεύει όλους/-ες τους/τις μαθητές/-ριες.
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Ερωτήσεις;
– Πιστεύετε ότι υπάρχουν στερεότυπα στην περίπτωση της Άννας; Θα μπορούσατε να αναφέρετε
μερικά;
– Πώς πιστεύετε ότι νιώθει η Άννα σχετικά με αυτή την κατάσταση;
– Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή;
– Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδρούσατε αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στο σχολείο σας;
ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ 3: Ο Παύλος είναι ένας 17χρονος που δυσκολεύεται να αποδεχθεί τον εαυτό
του. Κατάλαβε ότι του αρέσουν τα αγόρια δύο χρόνια νωρίτερα, αλλά προσπαθούσε να «διορθώσει τον
εαυτό του» όπως του είχε ζητηθεί. Έβγαινε με κορίτσια, έκανε παρέα με αγόρια και έκανε ό,τι κάνουν τα
αγόρια της ηλικίας τους. Μία μέρα, η κοπέλα του, η Μαρία, ήθελε να προχωρήσει η σχέση τους, αλλά ο
Παύλος δεν το ήθελε. Η Μαρία άρχισε να τον πειράζει και είπε σε όλη τους την τάξη ότι ο Παύλος είναι
gay. Την επόμενη ημέρα, όλο το σχολείο άρχισε να βρίζει τον Παύλο και να του λέει ότι είναι παράξενος
και ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
Ερωτήσεις:
– Πιστεύετε ότι υπάρχουν στερεότυπα στην περίπτωση του Παύλου; Θα μπορούσατε να
αναφέρετε μερικά;
– Πώς πιστεύετε ότι νιώθει ο Παύλος σχετικά με την κατάσταση;
– Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή;
– Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδρούσατε αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στο σχολείο σας;
Αφού τελειώσει η συζήτηση και όλες οι περιπτώσεις έχουν αναλυθεί, εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες
ότι το κάθε άτομο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ή να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τις
προκαθορισμένες αντιλήψεις ή τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους άνδρες και τις γυναίκες. Δεν
υπάρχουν γυναικεία ή ανδρικά αθλήματα και δραστηριότητες ή γυναικεία και ανδρικά χαρακτηριστικά.
Πρέπει να υποστηρίζουμε όλα τα άτομα ώστε να κάνουν το καλύτερο για τον εαυτό τους και να σεβόμαστε τις επιλογές τους. Ενθαρρύνετε τη συζήτηση σχετικά με τα προαναφερθέντα [10 λεπτά].
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΠΟΥ ΣΤΈΚΟΜΑΙ;

Προσαρμόστηκε από την άσκηση ‘Where Do You Stand?’ από το εγχειρίδιο Compasito.
Διατίθεται στον σύνδεσμο: http://www.eycb.coe.int/compasito/
ΠΕΡΊΛΗΨΗ: Οι μαθητές/-ριες θα εκφράσουν τη γνώμη τους για τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και θα
ανταλλάξουν απόψεις.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Μία ταμπέλα που θα γράφει «ΣΥΜΦΩΝΩ» και μία που θα γράφει «ΔΙΑΦΩΝΩ»
– Δηλώσεις:
о Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο ή να κάνουν άλλες αγορίστικες δραστηριότητες.
о Πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων.
о Τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε.
о Οι δουλειές του σπιτιού είναι γυναικεία υπόθεση.
о Ένα αγόρι που του αρέσει το ροζ είναι gay.
о Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι.
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά
ΟΔΗΓΊΕΣ:
– Χωρίστε την αίθουσα σε δύο μέρη και ορίστε το ένα ως «ΣΥΜΦΩΝΩ» και το άλλο ως «ΔΙΑΦΩΝΩ»
τοποθετώντας τις αντίστοιχες ταμπέλες στα αντίστοιχα μέρη.
– Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι ενδιαφέρεστε για τις απόψεις τους σχετικά με κάποιες
δηλώσεις. Ζητήστε τους να σταθούν στο κέντρο της αίθουσας και εξηγήστε τους ότι θα
διαβάσετε μερικές δηλώσεις. Αυτοί/-ές θα πρέπει να σκεφτούν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με
την εκάστοτε δήλωση και να σταθούν στην αντίστοιχη πλευρά της αίθουσας. Όσο πιο έντονα
συμφωνούν ή διαφωνούν με τη δήλωση, τόσο πιο μακριά από το κέντρο πρέπει να σταθούν.
Κανένας/-μία δεν μπορεί να σταθεί στο κέντρο και δεν μπορεί να μιλήσει έως ότου όλοι/-ες οι
μαθητές/-ριες να έχουν καταλήξει και σταθεί στη σχετική πλευρά της αίθουσας. Ο στόχος είναι
τα άτομα που συμφωνούν με τη δήλωση να πείσουν αυτά που διαφωνούν, ώστε να αλλάξουν
την άποψή τους και το αντίθετο.
– Όταν όλοι/-ες οι μαθητές/-ριες έχουν επιλέξει σημείο, ρωτήστε τους/τες τον λόγο που
στάθηκαν στη συγκεκριμένη πλευρά και ενθαρρύνετε όσους/-ες περισσότερους-/ες μαθητές/ριες μπορείτε να εκφράσουν την άποψή τους [5 λεπτά ανά δήλωση].
– Αφού έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, ρωτήστε αν υπάρχει κάποιο άτομο που θα ήθελε να
αλλάξει πλευρά.
– Αφού έχουν διαβαστεί όλες οι δηλώσεις, απευθύνετε στους/στις μαθητές/-ριες τις ακόλουθες
ερωτήσεις [15 λεπτά]:
о Ήταν δύσκολο να διαλέξετε πλευρά σε ορισμένες περιπτώσεις; Σε ποιες;
о Αλλάξατε την άποψή σας για κάποια δήλωση;
о Υπάρχουν δηλώσεις για τις οποίες δεν είστε σίγουρος/-η ακόμα;
о Θα θέλατε να συζητήσετε κάτι παραπάνω;
о Μάθατε κάτι από αυτή την καινούργια δραστηριότητα;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ;
ΠΕΡΊΛΗΨΗ: Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν στερεότυπα που αφορούν «γυναικείες» και «ανδρικές»
δουλειές.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Χαρτί
– Στυλό
– Χαρτοπίνακας παρουσίασης/Πίνακας μαρκαδόρου/Πίνακας κιμωλίας
– Μαρκαδόροι/Κιμωλίες
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 1 ώρα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ:
– Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε έξι ομάδες και εξηγήστε τους το πρώτο μέρος της άσκησης:
Θα τους δοθεί ένα επάγγελμα και θα πρέπει να περιγράψουν το άτομο που βρίσκεται πίσω
από αυτό, όσον αφορά το όνομα, το φύλο, τον τόπο εργασίας και τις υποχρεώσεις της κάθε
ημέρας. Τα προτεινόμενα επαγγέλματα είναι γραμματέας, baby sitter, nail artist, οδηγός ταξί,
υδραυλικός και μηχανικός.
– Οι ομάδες θα έχουν 10 λεπτά στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν ως προς την περιγραφή
των επαγγελμάτων.
– Αφού τελειώσουν, κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 3-5 λεπτά για να παρουσιάσει το άτομο
που βρίσκεται πίσω από το επάγγελμα.
– Γράψτε τις πληροφορίες στον χαρτοπίνακα παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος
και του φύλου του ατόμου, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει σε καθημερινή βάση.
– Όταν όλες οι ομάδες έχουν παρουσιάσει τα αποτελέσματά τους, ρωτήστε τις ακόλουθες
ερωτήσεις και ξεκινήστε την συζήτηση [15 λεπτά]:
о Πως επιλέξατε το συγκεκριμένο άτομο για αυτή τη δουλειά;
о Πιστεύετε ότι ένα άτομο του αντίθετου φύλου θα μπορούσε να ασκήσει αυτό το
επάγγελμα;
о Πιστεύετε ότι ο διαχωρισμός γυναικείων και ανδρικών επαγγελμάτων μπορεί να
επηρεάσει τους νέους ανθρώπους;
о Πιστεύετε ότι αν ένας άνδρας κάνει μία γυναικεία δουλειά, θα του συμπεριφέρονται
διαφορετικά; (π.χ. πιστεύετε ότι έναν nail artist θα τον αποκαλούσαν gay;)
– Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριές σας ότι τα έμφυλα στερεότυπα μπορεί να επηρεάσουν
τις αντιλήψεις μας σχετικά με καθημερινά πράγματα, όπως οι δεξιότητες, οι ικανότητες, τα
χαρακτηριστικά, τα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει μία
γυναίκα ή ένας άνδρας.
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Συμβουλές για τους/τις εκπαιδευτικούς:
Κάποια επαγγέλματα (π.χ. γραμματέας, baby sitter, nail artist) καθορίζονται στερεοτυπικά ως γυναικεία,
ενώ άλλα (π.χ. οδηγός ταξί, υδραυλικός και μηχανικός) καθορίζονται στερεοτυπικά ως ανδρικά. Αυτή η
κοινωνικά κατασκευασμένη ιδέα ότι υπάρχουν γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα, μπορεί να επηρεάσει την επιλογή επαγγέλματος των μαθητών/-ριών, αλλά και την ανάπτυξη έμφυλων στερεοτύπων. Για
παράδειγμα, μπορεί να πιστεύουν ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να είναι καλή οδηγός ταξί ή μηχανικός ή
ότι ένας άνδρας που είναι nail artist είναι gay.
Σε περίπτωση που οι μαθητές/-ριες εκφράζουν στερεοτυπικές απόψεις, όταν συζητούν για τους/τις
επαγγελματίες που προαναφέρθηκαν, προσπαθήστε να ενθαρρύνετε το άτομο να διερευνήσει τι το
οδήγησε να πιστεύει σε αυτή την ιδέα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
ΦΎΛΟΥ (Sexual Orientation and Gender Identity SOGI) ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
ΠΕΡΊΛΗΨΗ: Οι μαθητές/-ριες θα διερευνήσουν την αναπαραγωγή στερεοτύπων σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου μέσω της μουσικής και του οπτικοακουστικού υλικού
βοηθώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Ηλεκτρονικός υπολογιστής
– Πρόσβαση στο διαδίκτυο
– 3-4 αντίγραφα των στίχων (ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων), στα αγγλικά και στα ελληνικά.
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 1 ώρα
ΟΔΗΓΊΕΣ:
– Εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες ότι θα παρακολουθήσουν το τραγούδι “God Made Girls” («Ο
Θεός έπλασε τα κορίτσια») της RaeLynn (https://www.youtube.com/watch?v=tl1uv6gB4hE). Θα
χρειαστεί να το ακούσουν και να δουν το βίντεο κλιπ [5 λεπτά]. Εναλλακτικά, και αν οι μαθητές/ριες στο εκπαιδευτικό σας περιβάλλον εκφράσουν ακραίες απόψεις για την ομοφυλοφιλία,
αντί για την ισότητα των φύλων, μπορείτε να παίξετε το τραγούδι “Ur So Gay” («Είσαι τόσο
γκέι») της Katy Perry (https://www.youtube.com/watch?v=o3mSLW60i_k).
– Αφού τελειώσει το τραγούδι, χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε 3-4 ομάδες (ανάλογα με τον
αριθμό των ατόμων στην τάξη) και μοιράστε τους στίχους του τραγουδιού στα αγγλικά και στα
ελληνικά. Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι οι μαθητές/-ριες να αλλάξουν τα λόγια – είτε στα
αγγλικά είτε στα ελληνικά -, ώστε να αντιπροσωπεύουν και τα δύο φύλα και χωρίς να προωθούν
κανένα έμφυλο στερεότυπο, ή διαφορετικά, να το αλλάξουν ώστε το τραγούδι να σέβεται και
συγχρόνως να προάγει τα δικαιώματα των ΛΟΑΚΤΙΑ+ ατόμων. Σημείωση: οι μαθητές/-ριες δεν
χρειάζεται να αλλάξουν όλους τους στίχους του τραγουδιού. Μπορούν να αλλάξουν τους
στίχους ενός κουπλέ ή του ρεφραίν.
– Οι μαθητές/-ριες θα έχουν 15 λεπτά για να αλλάξουν τους στίχους.
– Όλες οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις αλλαγές που έχουν κάνει, εξηγώντας σύντομα τους νέους
στίχους [20 λεπτά].
– Όταν όλες οι ομάδες έχουν παρουσιάσει τα αποτελέσματά τους, ευχαριστήστε τους/τις μαθητές/ριες και εξηγήστε τους ότι τα οπτικοακουστικά μέσα αναπαράγουν στερεότυπα και συχνά
παρουσιάζουν μία διαστρεβλωμένη εικόνα των φύλων και των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων, αλλά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε
να προσεγγίσουμε τα μηνύματα που προωθούνται μέσω αυτών, με κριτικό τρόπο, καθώς και τις
αναπαραστάσεις των ρόλων των φύλων, των χαρακτηριστικών των φύλων και του σεξουαλικού
προσανατολισμού και να αποφύγουμε την απλή αποδοχή ή την επανάληψη τους. Ξεκινήστε
μία συζήτηση και ρωτήστε τους/τις μαθητές/-ριές σας αν ξέρουν άλλα στερεότυπα που
αναπαράγονται συχνά στη μουσική βιομηχανία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης [20 λεπτά].

Στίχοι, από την ιστοσελίδα “A-Z lyrics”:

“God Made Girls”, by RaeLynn

«Ο Θεός έπλασε τα κορίτσια»,

https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/

της RaeLynn

godmadegirls.html

(Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά)

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Κάποιος πρέπει να φοράει μία ωραία φούστα

Somebody’s gotta be the one to flirt

Κάποιος πρέπει να φλερτάρει

Somebody’s gotta wanna hold his hand

Κάποιος πρέπει να κρατάει το χέρι του

So God made girls

Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια

Somebody’s gotta make him get dressed up
Give him a reason to wash that truck
Somebody’s gotta teach him how to dance
So God made girls
He needed something soft and loud

Κάποιος πρέπει να τον ντύνει
Να του δώσει έναν λόγο να πλύνει το φορτηγό
Κάποιος πρέπει να του δείξει πώς να χορεύει
Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια
Χρειάζεται κάτι απαλό και δυνατό
Και γλυκό και περήφανο

And sweet and proud

Αλλά αρκετά σκληρό για να πληγώσει μία καρδιά

But tough enough to break a heart

Κάτι όμορφο και άθραυστο

Something beautiful, unbreakable

Που να φωτίζει στο σκοτάδι

That lights up in the dark
Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια. Ο Θεός έπλασε τα
So God made girls, God made girls

κορίτσια

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

Κάθισε πίσω και είπε στα αγόρια «Είμαι έτοιμος να

your world.”

τραντάξω τον κόσμο σας»

And God made girls for singing in your front seat
God made girls for dancin’ to their own beat
He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock
your world.”
Then God made girls
Somebody’s gotta be the one to cry

Και ο Θεός έπλασε τα κορίτσια για να τραγουδούν
στη θέση του συνοδηγού
Ο Θεός έπλασε τα κορίτσια για να χορεύουν στο
ρυθμό τους
Κάθισε πίσω και είπε στα αγόρια «Είμαι έτοιμος να
τραντάξω τον κόσμο σας»
Τότε ο Θεός έπλασε τα κορίτσια

Somebody’s gotta let him drive

Κάποιος πρέπει να είναι αυτός που θα κλαίει

Give him a reason to hold that door

Κάποιος θα πρέπει να τον αφήνει να οδηγεί

So God made girls

Να του δώσει έναν λόγο να ανοίξει την πόρτα
Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια

Somebody’s gotta put up a fight
Make him wait on a Saturday night

Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει τον καβγά

To walk downstairs and blow his mind

Να τον κάνει να περιμένει το Σάββατο βράδυ

So God made girls

Να τον κάνει να τα χάσει κατεβαίνοντας τις σκάλες

Something that can wake him up
And call his bluff
And drag his butt to church
Something that is hard to handle
Somethin’ fragile
To hold him when he hurts

Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια
Κάτι που να τον ξυπνήσει
Να απαντήσει στην μπλόφα του
Να τον τραβήξει στην εκκλησία
Κάτι που είναι δύσκολο να το χειριστεί
Κάτι εύθραυστο
Να τον κρατάει όταν πονάει

So God made girls, God made girls

Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια. Ο Θεός έπλασε τα

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

κορίτσια

your world.”

Κάθισε πίσω και είπε στα αγόρια «Είμαι έτοιμος να

And God made girls for singin’ in your front seat

τραντάξω τον κόσμο σας»

God made girls for dancin’ to their own beat

Και ο Θεός έπλασε τα κορίτσια για να τραγουδούν

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

στη θέση του συνοδηγού

your world.”

Ο Θεός έπλασε τα κορίτσια για να χορεύουν στον

And God made girls

ρυθμό τους
Κάθισε πίσω και είπε στα αγόρια «Είμαι έτοιμος να

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

τραντάξω τον κόσμο σας»

Somebody’s gotta be the one to flirt

Τότε ο Θεός έπλασε τα κορίτσια

Somebody’s gotta wanna hold his hand
Κάποιος πρέπει να φοράει μία ωραία φούστα
So God made girls, God made girls

Κάποιος πρέπει να φλερτάρει

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

Κάποιος πρέπει να κρατάει το χέρι του

your world.”
And God made girls for singin’ in your front seat

Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια. Ο Θεός έπλασε τα

God made girls for dancin’ to their own beat

κορίτσια

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

Κάθισε πίσω και είπε στα αγόρια «Είμαι έτοιμος να

your world.”

τραντάξω τον κόσμο σας»

Then God made girls

Και ο Θεός έπλασε τα κορίτσια για να τραγουδούν
στη θέση του συνοδηγού

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Ο Θεός έπλασε τα κορίτσια για να χορεύουν στον

Somebody’s gotta be the one to flirt

ρυθμό τους

And God made girls, yeah

Κάθισε πίσω και είπε στα αγόρια «Είμαι έτοιμος να

Somebody’s gotta wanna hold his hand

τραντάξω τον κόσμο σας»
Τότε ο Θεός έπλασε τα κορίτσια

So God made girls
Κάποιος πρέπει να φοράει μία ωραία φούστα
Κάποιος πρέπει να φλερτάρει
Και ο Θεός έπλασε τα κορίτσια.
Κάποιος πρέπει να κρατάει το χέρι του
Έτσι ο Θεός έπλασε τα κορίτσια

‘Ur So Gay’, by Katy Perry

«Είσαι τόσο γκέι», της Katy Perry

https://www.azlyrics.com/lyrics/katyperry/

(Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά)

ursogay.html
[Κουπλέ 1]
[Verse 1]

Ελπίζω να κρεμαστείς με το H&M κασκόλ σου

I hope you hang yourself with your H&M scarf

Ενώ αγγίζεσαι ακούγοντας Μότσαρτ

While jacking off listening to Mozart

Σκύλα και παραπονιέσαι για το LA

You bitch and moan about LA

Εύχομαι να ήσουν στη βροχή διαβάζοντας

Wishing you were in the rain reading Hemingway
You don’t eat meat
And drive electrical cars
You’re so indie rock it’s almost an art
You need SPF 45 just to stay alive
[CHORUS]

Χέμινγουεϊ
Δεν τρως κρέας
Και οδηγείς ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Είναι τόσο Ίντι Ροκ, είναι σχεδόν τέχνη
Χρειάζεσαι SPF 45 για να παραμείνεις ζωντανός
[ΡΕΦΡΑΙΝ]
Είσαι τόσο γκέι και δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

You’re so gay and you don’t even like boys

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

No you don’t even like boys

Είσαι τόσο γκέι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

You’re so gay and you don’t even like boys

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν….

No you don’t even like…
[Verse 2]
You’re so sad maybe you should buy a happy meal
You’re so skinny you should really Super Size the
deal
Secretly you’re so amused
That nobody understands you

[Κουπλέ 2]
Είσαι τόσο λυπημένος, μήπως να σου αγοράσουμε
ένα «χαρούμενο γεύμα» (happy meal*)
Είσαι τόσο κοκαλιάρης μήπως να πάρεις τη
μεγάλου μεγέθους προσφορά (SuperSize**)
Κρυφά το διασκεδάζεις
Τόσο που κανείς δεν σε καταλαβαίνει
Είμαι τόσο κακιά, γιατί δεν μπορώ να σε βγάλω

I’m so mean cause I cannot get you outta your head

από το κεφάλι σου

I’m so angry cause you’d rather MySpace instead

Είμαι τόσο θυμωμένη, γιατί προτιμάς να είσαι στο

I can’t believe I fell in love with someone that wears

MySpace

more makeup than…

Δεν το πιστεύω ότι ερωτεύτηκα κάποιον που
φοράει πιο πολύ μέικ-απ από…

[CHORUS]
You’re so gay and you don’t even like boys

[ΡΕΦΡΑΙΝ]

No you don’t even like

Είσαι τόσο γκέι και δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

No you don’t even like
No you don’t even like boys
You’re so gay and you don’t even like boys
No you don’t even like
No you don’t even like
No you don’t even like…

Όχι δεν σου αρέσουν καν
Όχι δεν σου αρέσουν καν
Όχι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια
Είσαι τόσο γκέι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια
Όχι δεν σου αρέσουν καν
Όχι δεν σου αρέσουν καν
Όχι δεν σου αρέσουν καν….

[BRIDGE]

[ΓΕΦΥΡΑ]

You walk around like you’re oh so debonair

Τριγυρνάς σαν να είσαι ευγενής

You pull ‘em down and there’s really nothing there

Τους τραβάς κάτω και δεν υπάρχει τίποτα εκεί

I wish you would just be real with me

Εύχομαι απλά να ήσουν αληθινός μαζί μου

[CHORUS]

[ΡΕΦΡΑΙΝ]

You’re so gay and you don’t even like boys

Είσαι τόσο γκέι και δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like boys

Όχι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

You’re so gay and you don’t even like boys

Είσαι τόσο γκέι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

Oh no no no no no no no

Όχι δεν σου αρέσουν καν….

You’re so gay and you don’t even like boys

Είσαι τόσο γκέι και δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like boys

Όχι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

You’re so gay and you don’t even like boys

Είσαι τόσο γκέι δεν σου αρέσουν καν τα αγόρια

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like

Όχι δεν σου αρέσουν καν

No you don’t even like… PENIS
* ειρωνική χρήση και αναφορά στο παιδικό γεύμα
των McDonald’s ως αντίθεση στη χρήση της λύπης.
** ειρωνική χρήση και αναφορά στο μεγάλου
μεγέθους γεύμα των McDonald’s, ως αντίθεση στο
κοκαλιάρης.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
Compasito manual on Human Rights Education for Children (2009). Διατίθεται στον σύνδεσμο:
http://www.eycb.coe.int/compasito/
European Institute for Gender Equality. Concepts and definitions. Διατίθεται στον σύνδεσμο:
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
Humer, Ž. (2018). Collection of Evidence and Needs Assessment – Transnational report. Play it for Change - Raising
Awareness and Empowerment of Girls and Boys for the Prevention of Gender Based Violence through AudioVisual Media and Music. Διατίθεται στον σύνδεσμο: http://playitforchange.org/products/
Institute of Physics (2018). Gender stereotypes and their effect on young people. Διατίθεται στον σύνδεσμο:
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/resources/file_72045.pdf
Lindsey, L. (2016). Gender Roles: A sociological perspective. Routledge Taylor and Francis Group, Sixth
Edition, New York. Διατίθεται στον σύνδεσμο: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=qjjbCgAAQB
AJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=gender+roles&ots=U4gD00B9Oq&sig=6eUbuf6bwetmBiukZ0oYTEyuGIc&redir_
esc=y#v=onepage&q=gender%20roles&f=false
Russo, N. F., & Pirlott, A. (2006). Gender-based Violence: Concepts, Methods and Findings. New York Academy of
Sciences, 1087: 178–205.
Zhang, Y., Miller, L., E., and Harrison, K. (2008). The Relationship between Exposure to Sexual Music Videos and Young
Adults’ Sexual Attitudes. Journal of Broadcasting & Electronic Media 52(3), 2008, pp. 368–386.
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ΕΝΌΤΗΤΑ 4: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η «Έκθεση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση Ευρωπαίων
πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις» (Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, 2015) «σημειώνει ότι πρέπει να
δίδεται στους/στις εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να τηρούν ενεργό στάση απέναντι σε όλες τις μορφές
διακρίσεων και ρατσισμού. Επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση και οι
ικανοί/-ές και υποστηρικτικοί/-ές εκπαιδευτικοί, δεδομένου ότι αυτοί/-ές, όχι μόνο ενισχύουν τους
κοινωνικούς δεσμούς, τονώνουν την αίσθηση της συλλογικότητας, μεταδίδουν γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες και θεμελιώδεις αξίες, ενισχύουν τις κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες,
την κριτική σκέψη και τον ψηφιακό γραμματισμό, αλλά και βοηθούν τους νέους ανθρώπους - σε στενή
συνεργασία με γονείς και οικογένειες - να καταστούν ενεργά, υπεύθυνα και χωρίς προκαταλήψεις μέλη
της κοινωνίας. Ακόμη, τονίζει ότι τα σχολεία μπορούν να ενισχύσουν τις άμυνες των μαθητών/-ριών
στη ριζοσπαστικοποίηση προσφέροντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον και χρόνο για να συζητούν και
να αναλύουν αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα ζητήματα και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του διαθρησκευτικού και του διαπολιτισμικού διαλόγου ως εργαλείου για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική
ένταξη, τη διαμεσολάβηση και τη συμφιλίωση».
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται μεθόδους για να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό
διάλογο ανάμεσα στους/στις μαθητές/-ριές τους και να δημιουργήσουν χώρους για προβληματισμό
σχετικά με τέτοια ευαίσθητα θέματα. Η ενότητα που ακολουθεί θα επιτρέψει την πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους μεθόδους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτικούς με μεθόδους που μπορούν
να εφαρμόσουν στην τάξη, ώστε να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική συνείδηση και να καλλιεργήσουν
διαπολιτισμικό διάλογο ανάμεσα στους/στις μαθητές/-ριές τους. Οι μαθησιακοί στόχοι για τους/τις
εκπαιδευτικούς είναι οι εξής:
1. Να εντοπίσουν κατάλληλες μεθόδους για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνείδησης και
την καλλιέργεια διαπολιτισμικού διαλόγου στην τάξη, και
2. Να υλοποιούν ασκήσεις που ενισχύουν τη διαπολιτισμική συνείδηση και καλλιεργούν τον
διαπολιτισμικό διάλογο ανάμεσα στους/στις μαθητές/-ριές τους.
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, σε αυτή την ενότητα περιγράφονται εμπεριστατωμένες
μέθοδοι που μπορούν να υλοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-ριές τους. Οι μέθοδοι χωρίζονται σε τρία διαφορετικά μέρη, με διαφορετικό μαθησιακό στόχο η
καθεμία για τους/τις μαθητές/-ριες:
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ΜΈΡΟΣ Α: Κάντε το ορατό: ασκήσεις για τη διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην τάξη
Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ριες να προβληματιστούν σχετικά με το δικό τους πολιτισμικό υπόβαθρο καθώς και αυτό των συμμαθητών/-ριών τους
και παράλληλα να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική τους ευαισθησία και να καλλιεργήσουν διαπολιτισμικό διάλογο.
ΜΈΡΟΣ Β: Παιχνίδια προσομοίωσης για τη διαχείριση πολιτισμικών διαφορών
Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ριες να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές κουλτούρες και να ανακαλύψουν
ποιες στρατηγικές είναι περισσότερο και ποιες λιγότερο εποικοδομητικές.
ΜΈΡΟΣ Γ: Καταπολεμήστε τον ρατσισμό: Ασκήσεις για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού, των
στερεοτύπων και των διακρίσεων
Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να κάνουν τους/τις μαθητές/-ριες να προβληματιστούν σχετικά με τη
σύνδεση της πολιτισμικής ταυτότητας και τις θέσεις εξουσίας στην κοινωνία, καθώς και με τους μηχανισμούς δημιουργίας στερεοτύπων, αποκλεισμού και διακρίσεων και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν
ενσυναίσθηση.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
ΜΈΡΟΣ Α: Κάντε το ορατό: ασκήσεις για τη διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην τάξη
Τα σημερινά ευρωπαϊκά σχολεία διαφέρουν ως προς την πολιτισμική τους σύνθεση. Σε πολλά σχολεία
υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών/-ριών μαθητών/-ριών ή μαθητών/-ριών των οποίων οι
γονείς έχουν μεταναστεύσει. Συνήθως υπάρχουν διαφορετικές θρησκείες που αντιπροσωπεύονται από
τους/τις μαθητές/-ριες. Επιπρόσθετα, η πολυπολιτισμικότητα των μαθητών/-ριών αντικατοπτρίζεσαι
σε πολλά πράγματα: στις σωματικές τους ικανότητες, στην οικονομική τους κατάσταση, στην οικογενειακή τους κατάσταση κτλ.
Καθιστώντας αυτή την ποικιλομορφία ορατή και ενισχύοντας έναν τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών
με σεβασμό μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αντιληφθούν αυτή την ποικιλομορφία ως στοιχείο
πολιτισμικού πλούτου και όχι ως εμπόδιο.
Οι δραστηριότητες 1 και 2 επιτρέπουν στους/στις μαθητές/-ριες να προβληματιστούν σχετικά με
βασικές πτυχές της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Ιδανικά, θα εκτιμήσουν το ότι είναι άνθρωποι διαφορετικοί από τους υπολοίπους. Θα είναι καθήκον τους/της εκπαιδευτικού να προσαρμόσει την άσκηση
με τέτοιον τρόπο ώστε οι μαθητές/-ριες να εκτιμήσουν τις διαφορές.

179

ΜΈΡΟΣ Β: Παιχνίδια προσομοίωσης για τη διαχείριση πολιτισμικών διαφορών
«Τα παιχνίδια προσομοίωσης είναι βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες, όπως ο καθρέφτης της Αλίκης, αμφισβητούν συμπεράσματα, ανοίγουν προοπτικές και διευκολύνουν τις αλλαγές. (…) Όπως η Αλίκη γνώρισε
την παραποίηση του χρόνου και του χώρου στην Χώρα των Θαυμάτων και μέσω αυτού κέρδισε γνώσεις,
έτσι και οι παίκτες/-κριες των παιχνιδιών προσομοίωσης κερδίζουν γνώσεις μετατρέποντας το παρόν σε
πιθανό μέλλον. (…) Τα παιχνίδια προσομοίωσης παρέχουν διαδραστικές ευκαιρίες για την εξάσκηση νέων
συμπεριφορών και τον πειραματισμό με καινούργιες στάσεις και απόψεις, σε ένα ακίνδυνο, μη επικριτικό
περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα
μπορούν να ενισχύσουν τη γνωστική και συναισθηματική κατανόηση και να διευρύνουν τις προοπτικές
των συμμετεχόντων/-ουσών». (Sisk 1995 – Simulation Games as training tools. In: Fowler/Mumford –
Intercultural Sourcebook: Cross-cultural training methods, S. 81f)).
Υπάρχουν πολλά παιχνίδια προσομοίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Ένα από αυτά περιγράφεται στην δραστηριότητα 3.

ΜΈΡΟΣ Γ: Καταπολεμήστε τον ρατσισμό: Ασκήσεις για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού, των
στερεοτύπων και των διακρίσεων
Κάποιοι/-ες μαθητές/-ριες δεν σκέφτονται ποτέ τις πιθανές μορφές ρατσισμού στην καθημερινή τους
ζωή, ειδικά αν κατέχουν μία προνομιούχο κοινωνική θέση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί/-ές
μαθητές/-ριες που αντιμετωπίζουν στερεότυπα, διακρίσεις ή αισθήματα αποκλεισμού στο σχολείο.
Δυστυχώς, αυτά τα θέματα, σπάνια συζητιούνται στην τάξη. Οι ακόλουθες ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ένα περιβάλλον για προβληματισμό σχετικά με τη σύνδεση της πολιτισμικής
ταυτότητας και τις θέσεις μεγάλης ή μικρότερης εξουσίας στην κοινωνία, καθώς και τους μηχανισμούς
δημιουργίας στερεοτύπων, αποκλεισμού και διακρίσεων. Η κατανόηση της λειτουργίας αυτών των
διαδικασιών αποτελεί πιθανό μέρος των αλληλεπιδράσεων των ατόμων στο δικό τους περιβάλλον και η
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης προς εκείνους/-ες που πλήττονται από τα στερεότυπα και τις διακρίσεις
μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αρνητικών τους επιπτώσεων.
Η δραστηριότητα 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις στερεοτυπικές στολές που χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο του Halloween/των Αποκριών. Η μεταμφίεση σε
διαφορετικές εθνότητες, φυλές και κουλτούρες που δεν είναι οι δικές σας, μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως προβληματική ή ρατσιστική από τα άτομα μίας συγκεκριμένης κουλτούρας. Αυτό το αμφιλεγόμενο
ζήτημα μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να ξεκινήσει μία πολύπλοκη και πολυεπίπεδη συζήτηση
στην τάξη.
Η δραστηριότητα 5 είναι μία άσκηση για προβληματισμό σχετικά με τη σχέση μειονοτήτων/πλειονοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης.
Η δραστηριότητα 6 είναι μία άσκηση για την ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο τα στερεότυπα καθορίζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις μειονοτικές ομάδες. Παρακάτω, ακολουθεί μία
λεπτομερής περιγραφή των ασκήσεων:
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΟΝΌΜΑΤΌΣ ΜΟΥ

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να μοιραστούν την ιστορία του
ονόματός τους και τη σημασία του. Οι μαθητές/-ριες μαθαίνουν περισσότερα για τους/τις άλλους/-ες,
μαθαίνουν να εκτιμούν την ιστορία των άλλων και να προβληματίζονται σχετικά με τη σύνδεση του
ονόματός τους, της ταυτότητάς τους και τους πολιτισμικού τους υποβάθρου.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τους/τις μαθητές/-ριές τους να ρωτήσουν τους γονείς
τους για πληροφορίες σχετικά με το όνομά τους και να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις (μπορεί
επίσης, να ανατεθεί ως άσκηση για το σπίτι):
– Ποιος/-α διάλεξε το βαπτιστικό σου όνομα και γιατί;
– Σημαίνει κάτι;
– Ήταν πάντα έτσι ή άλλαξε;
– Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι γράφουν ή προφέρουν το όνομά σου λάθος;
– Σου αρέσει το όνομά σου;
– Πώς θα σου άρεσε να σε φωνάζουν;
– Πώς σε φωνάζουν οι συγγενείς και οι φίλοι/-ες σου;
– Υπάρχει άλλος τρόπος προφοράς/γραφής του ονόματός σου σε κάποια άλλη γλώσσα;
– Σε ποια γλώσσα σου αρέσει πιο πολύ το όνομά σου;
– Υπάρχει κάποια ιστορία που συνδέεται με το όνομά σου;
Στη συνέχεια, η τάξη κάνει έναν κύκλο μέσα στην αίθουσα και ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/-ριες να μοιραστούν τις ιστορίες των ονομάτων τους. Για αυτή τη δραστηριότητα απαιτείται η προετοιμασία ενός χαρτοπίνακα παρουσίασης με τις ερωτήσεις. Κανείς δεν υποχρεούται να απαντήσει σε
όλες τις ερωτήσεις.
Αν υπάρχει χρόνος, μπορείτε να καλέσετε τους/τις μαθητές/-ριες να γράψουν το όνομά τους σε ένα
χαρτί και δίπλα σε κάθε γράμμα του ονόματος να σημειώσουν κάτι που θεωρούν χαρακτηριστικό του
εαυτού τους και που ξεκινά από το ίδιο γράμμα. Αυτό μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό, μία δραστηριότητα, ένα άτομο κτλ. Τότε όλοι/-ες παρουσιάζουν τις ιδέες τους στην υπόλοιπη ομάδα.
Μία παρόμοια άσκηση μπορεί να βρεθεί στο: The „Listen“ Project (2019): The LISTEN Manual. https://
listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΊ ΉΡΩΕΣ

Όλοι οι άνθρωποι τρέφουμε σεβασμό και θαυμασμό για ανθρώπους που μας εμπνέουν και μερικές
φορές αυτοί με τη σειρά τους λειτουργούν ως πρότυπα. Οι συμμετέχοντες/-ουσες ανταλλάζοντας
συναισθήματα σχετικά με τους/τις προσωπικούς/-ές τους ήρωες/-ίδες, είτε αυτοί/-ές είναι εν ζωή είτε
έχουν πεθάνει, μπορούν να αρχίσουν να γνωρίζουν καλύτερα ο/η ένας/μία τον/την άλλον/-η και να
σχηματίσουν μία πληρέστερη εικόνα των διαφορετικών πολιτισμών που υπάρχουν.
ΘΈΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗ:
– Οι ήρωες/-ίδες ως στοιχεία και σύμβολα κοινωνικοποίησης και πολιτισμού.
– Διαφορετικές αναγνώσεις της ιστορίας και διαφορετικές προσωπικές προτιμήσεις και γούστα.
– Οι διαφορές και τα κοινά σημεία μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά και
εθνοτικά περιβάλλοντα.
ΣΤΌΧΟΙ:
– Επίγνωση των συμμετεχόντων/-ουσών σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές που
υπάρχουν στην ομάδα.
– Ενίσχυση της περιέργειας των μαθητών/-ριών για τους/τις προσωπικούς/-ές ήρωες/-ίδες των
άλλων.
– Καλύτερη γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.
– Αυτοκριτική σχετικά με τον εθνοκεντρισμό του ατόμου (κατανόηση του κυρίαρχου πολιτισμικού
μοντέλου σε σχέση με αυτό των μειονοτήτων).
– Προβληματισμός σχετικά με τον ρόλο των ΜΜΕ και της διδασκαλίας της ιστορίας ως
δημιουργών προτύπων.
Αν η ομάδα είναι μεγάλη, χωρίστε τα άτομα σε ομάδες των 5 ή 6 ατόμων. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να σκεφτούν τρία άτομα που θεωρούν προσωπικούς/-ές τους ήρωες/-ίδες. Μετά από περίπου
5 λεπτά ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να μοιραστούν τις επιλογές τους και να πουν τους
λόγους για τους οποίους θαυμάζουν αυτούς τους ανθρώπους. Δώστε τους επαρκή χρόνο για ουσιαστική αλληλεπίδραση και ερωτήσεις. Ζητήστε από κάθε ομάδα να φτιάξει μία λίστα σε έναν χαρτοπίνακα παρουσίασης με τα ονόματα των ηρώων/-ίδων, την εθνικότητά τους και τον τομέα στον οποίο
είναι διάσημοι/-ες, π.χ. αθλητικά, μουσική, πολιτισμός, πολιτική. Τέλος, ζητήστε από τις ομάδες να
παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες αυτά που σημείωσαν.
Κατά την ανακεφαλαίωση, σημειώστε τους ήρωες ή τις ηρωίδες που εμφανίζονται πάνω από μία φορά
ή συχνά. Μετά, ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να πουν αν απόλαυσαν την άσκηση και να
συζητήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:
– Υπήρχαν εκπλήξεις ή ήρωες/-ίδες που ήταν άγνωστοι/-ες σε κάποιους/-ες; Εξηγήστε γιατί.
– Υπήρχε κάποια τάση σχετικά, για παράδειγμα, με την εθνικότητα ή το φύλο; Αν ναι, γιατί οι πιο
πολλοί/-ες ήρωες/-ίδες είχαν την ίδια εθνικότητα, το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο ή φύλο; Είναι
από την Ελλάδα ή από άλλη χώρα;
– Τι μας κάνει να εκτιμούμε κάποιους/-ες ήρωες/-ίδες περισσότερο από άλλους/-ες;
– Πιστεύετε ότι οι ήρωές/-ίδες σας είναι παγκόσμια σύμβολα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
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Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει πιο συναρπαστική αν τα άτομα έχουν ενημερωθεί εκ των
προτέρων, ώστε να φέρουν φωτογραφίες, δίσκους και κομμάτια εφημερίδας για τους ήρωες/-ίδες τους.
Μία εναλλακτική ιδέα είναι να φέρετε εσείς περιοδικά ή εφημερίδες για νέους/-ες και να τα αφήσετε
στην αίθουσα. Η αρχή που διέπει αυτή την άσκηση, δηλαδή ότι οι επιλογές των ηρώων/-ίδων μας είναι
σχετικές και εξαρτώνται από τον πολιτισμό μας, λειτουργεί καλύτερα αν η ομάδα είναι διαπολιτισμική.
Οι διαφορές στην ηλικία και το φύλο μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, μία προσεκτική
ματιά θα αποκαλύψει σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι στόχοι.
Συμπληρωματικά, εσείς μπορείτε να διαλέξετε έναν/μία τοπικό/-ή, εθνικό/-ή ή διεθνή ήρωα/-ίδα που
πιστεύετε ότι θα πρέπει να συστηθεί στους/στις μαθητές/-ριές σας σε αυτό το πλαίσιο. Το άτομο αυτό
θα πρέπει να είναι κάποιος/-α που έχει δείξει μεγάλη δύναμη χαρακτήρα ή έχει επιτύχει κάτι σημαντικό
για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού ή θα μπορούσε να είναι
κάποιος/-α που έχει αγωνιστεί για την καταπολέμηση άλλων διακρίσεων, όπως η μη ανοχή των μεταναστών/-ριών.
Η άσκηση αυτή ελήφθη από: Council of Europe (2016): Education pack All different All equal. https://
rm.coe.int/1680700aac
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΧΤΊΖΟΝΤΑΣ ΓΈΦΥΡΕΣ - Ένα παιχνίδι για την
αντιμετώπιση των πολιτισμικών διαφορών

Αυτή η άσκηση είναι ένα παιχνίδι που προσομοιώνει μία κατάσταση όπου συναντιούνται διαφορετικοί
πολιτισμοί και στο οποίο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης, ώστε οι πολιτισμοί
να συνεργαστούν με επιτυχία. Βιώνονται συχνά συναισθήματα ανασφάλειας. Μπορεί να γίνουν λάθη
(αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί από την αρχή) και να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Ο προβληματισμός που θα ακολουθήσει με τη βοήθεια μίας ομάδας παρατηρητών/-ριών
καθιστά δυνατή τη δημιουργία περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση περισσότερων από έναν πολιτισμών.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Φυλλάδιο_Χτίζοντας Γέφυρες (Κάρτες Ρόλων)
– 2 αίθουσες (ιδανικά)
– Χαρτιά
– 3 ψαλίδια
– 3 στιλό
– 3 χάρακες
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 1 ώρα/1 ώρα και 30 λεπτά
ΦΆΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ισάριθμες ομάδες:
– Μία ομάδα μηχανικών/εμπειρογνωμόνων στην οικοδόμηση γεφυρών στην Ελλάδα (Ομάδα 1)
– Μία ομάδα ανθρώπων από άλλους πολιτισμούς (Ομάδα 2)
– Μία ομάδα παρατηρητών/-ριών (Ομάδα 3)
Παρουσιάστε το σενάριο της δραστηριότητας στους/στις μαθητές/-ριες μοιράζοντας τις κάρτες ρόλων
στους/στις παρατηρητές/-ριες, τους/τις εμπειρογνώμονες και τους ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς. Στη συνέχεια, δώστε τους 20 λεπτά για τη φάση προετοιμασίας. Μετά από 20 λεπτά, ζητήστε
από την ομάδα να συγκεντρωθεί και να ξεκινήσει τη δραστηριότητα οικοδόμησης γεφυρών.

ΦΥΛΛΆΔΙΟ - ΧΤΊΖΟΝΤΑΣ ΓΈΦΥΡΕΣ (ΚΆΡΤΕΣ ΡΌΛΩΝ)

ΚΆΡΤΑ ΡΌΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ
Ρόλος και Αποστολή:
Είσαι ένας/μία Ευρωπαίος/α εμπειρογνώμων σε θέματα οικοδόμησης γεφυρών. Σε λίγο καιρό,
πρόκειται να ταξιδέψεις σε ένα μέρος όπου θα χρειαστεί να διδάξεις στους/στις κατοίκους πώς
να χτίζουν γέφυρες. Η κουλτούρα των κατοίκων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τη δική σου. Η
επιτυχία της αποστολής σου θα εξαρτηθεί από το πόσο ενσυναισθητικός/-ή θα είσαι ως προς
την πολιτισμική τους ταυτότητα στο πλαίσιο της μεταξύ σας συνεργασίας. Ας σημειωθεί ότι οι
κάτοικοι αυτού του τόπου μιλούν την ίδια γλώσσα με εσένα.
Φάση προετοιμασίας της δραστηριότητας οικοδόμησης γεφυρών:
Θα έχεις στη διάθεσή σου 20 λεπτά για να προετοιμάσεις την επίσκεψή σου. Είσαι ειδικός στην
εφαρμογή μίας συγκεκριμένης τεχνικής οικοδόμησης γεφυρών. Θα χρειαστεί να κάνεις εξάσκηση
προτού αναχωρήσεις για το μέρος αυτό, διότι θα πρέπει να διδάξεις την εν λόγω τεχνική στους/
στις κατοίκους. Εκεί, υπάρχει σε αφθονία το υλικό που θα χρειαστεί για την κατασκευή της
γέφυρας. Το πρόβλημα είναι ότι οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Θα
πρέπει να τους/τις πείσεις να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω υλικό για να τους διδάξεις τη
συγκεκριμένη τεχνική γεφυροποιΐας.
Τεχνική της δραστηριότητας οικοδόμησης γεφυρών:
Τα υλικά που θα έχεις στη διάθεσή σου είναι τα εξής: χαρτιά, 3 ψαλίδια, 3 κόλλες-στιλό, 3 χάρακες,
3 μολύβια. Η γέφυρα θα κατασκευαστεί μόνο με χαρτί. Θα πρέπει να έχει μήκος το λιγότερο 40
εκ. Φρόντισε να είναι σταθερή και να μπορεί να αντέξει το βάρος ενός χάρακα. Η γέφυρα θα
φτιαχτεί από κομμάτια χαρτιού διαστάσεων 14 εκ. x 6 εκ. Κάθε κομμάτι χαρτιού θα πρέπει να
μετρηθεί και να κοπεί με ακρίβεια. Μπορείς να συνδυάσεις τα κομμάτια αυτά με όποιον τρόπο
επιθυμείς.
Δραστηριότητα οικοδόμησης γεφυρών:
Ύστερα από 20 λεπτά προετοιμασίας, θα ταξιδέψεις στο μέρος που αναφέραμε προηγουμένως
και θα κάνεις ένα μάθημα διάρκειας 30 λεπτών με θέμα την κατασκευή γεφυρών στους/στις
κατοίκους. Στόχος του μαθήματος είναι να χτίσουν οι κάτοικοι μόνοι/-ες τους μία γέφυρα, ώστε
στο μέλλον να μπορούν να κατασκευάσουν ακόμη περισσότερες στον τόπο τους.

ΦΥΛΛΆΔΙΟ - ΧΤΊΖΟΝΤΑΣ ΓΈΦΥΡΕΣ (ΚΆΡΤΕΣ ΡΌΛΩΝ)

ΚΆΡΤΑ ΡΌΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎΣ
Ρόλος και Αποστολή:
Είσαι μέλος μίας ομάδας ανθρώπων που προέρχονται από πολιτισμούς που διαφέρουν σε σχέση
με τον πολιτισμό της ομάδας Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων γεφυροποιΐας που θα επισκεφτεί
σύντομα τον τόπο σου. Σκοπός της επίσκεψής τους είναι να σου διδάξουν τεχνικές οικοδόμησης
γεφυρών, ώστε να μπορείς στο μέλλον με τις δικές σου δυνάμεις να κατασκευάσεις μία γέφυρα
στο μέρος που ζεις. Η κουλτούρα σου διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από αυτή των Ευρωπαίων
εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, μιλάτε την ίδια γλώσσα.
Φάση προετοιμασίας:
Προτού

συναντήσετε

τους/τις

Ευρωπαίους/-ες

εμπειρογνώμονες,

εξασκηθείτε

στις

επικοινωνιακές σας συνήθειες. Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας είναι 20 λεπτά.
Κανόνες επικοινωνίας:
Χαιρετισμός κατά τη συνομιλία: Συνηθίζετε να χαιρετάτε ο/η ένας/μία τον/την άλλο/η κάνοντας
υπόκλιση. Αν σε χαιρετήσουν με διαφορετικό τρόπο, το θεωρείς προσβλητικό και αντιδράς
λέγοντας «Μα, γιατί δεν με χαιρετάς;».
Άγγιγμα κατά τη συνομιλία: Ο πιο σημαντικός κανόνας, όταν μιλάς με κάποιον/-α συντοπίτη/ισσά σου είναι να αγγίζεις πάντοτε ελαφρά τον ώμο του/της. Αν δεν το κάνεις αυτό, θεωρείται
έλλειψη σεβασμού. Σε περίπτωση που οι εμπειρογνώμονες δεν αγγίξουν τον ώμο σου, όταν
σου μιλούν, κλείσε με τα χέρια σου τα αυτιά σου και διάκοψε τη συνεργασία μαζί τους.
Όταν συνεργάζεστε, θα πρέπει και εσύ με τη σειρά σου να αγγίζεις πάντοτε τον ώμο του/της
εμπειρογνώμονα.
Καταφατικές/Αρνητικές απαντήσεις: Στον τόπο σου, όλοι/ες είναι τόσο φιλικοί/ές που δεν
χρησιμοποιούν ποτέ τη λέξη «όχι». Αν θες να πεις «όχι», λες «ναι» και γνέφεις παράλληλα το
κεφάλι σου.
Συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ατόμου: Στο μέρος που ζεις, θεωρείται πολύ
αγενές να ρωτήσεις ένα άτομο οτιδήποτε αφορά τη συμπεριφορά του. Σε περίπτωση που οι
Ευρωπαίοι/ες εμπειρογνώμονες σε ρωτήσουν κάτι για τη συμπεριφορά σου, πες τους: «Γιατί; Δεν
καταλαβαίνω», προκειμένου να αποφύγεις μία δυσάρεστη κατάσταση. Γενικά, να αποφεύγεις
να εξηγείς τη συμπεριφορά σου για τον λόγο που προαναφέρθηκε.
Καταμερισμός εργασιών: Στον τόπο σου, οι εργασίες κατανέμονται με απόλυτη σαφήνεια
και η στάση σου είναι πολύ αυστηρή ως προς την τήρηση αυτού του κανόνα. Υπάρχει ένα (ή
περισσότερα ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας σου) άτομο που χρησιμοποιεί/κόβει με το
ψαλίδι, ένα άλλο που χρησιμοποιεί/σχεδιάζει με το μολύβι και ένα ακόμη που χρησιμοποιεί/
μετρά με τον χάρακα. Κάθε άτομο αναλαμβάνει μία μόνο εργασία και χρησιμοποιεί ένα μόνο

εργαλείο για να την ολοκληρώσει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιφορτιστείς με την
εργασία ενός άλλου ατόμου. Το μόνο υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι/ες οι
συντοπίτες/-ισσές σου είναι το χαρτί.
Δραστηριότητα οικοδόμησης γεφυρών:
Ύστερα από 20 λεπτά προετοιμασίας, θα συναντήσεις τους/τις Ευρωπαίους/-ες εμπειρογνώμονες
που θα σου διδάξουν την τεχνική που εφαρμόζουν για την οικοδόμηση γεφυρών.
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ΦΥΛΛΆΔΙΟ - ΧΤΊΖΟΝΤΑΣ ΓΈΦΥΡΕΣ (ΚΆΡΤΕΣ ΡΌΛΩΝ)

ΚΆΡΤΑ ΡΌΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΈΣ/-ΡΙΕΣ
Μπορείς να αναπτύξεις τη δική σου προσέγγιση παρατήρησης ή να εστιάσεις στα ακόλουθα
σημεία:
– Ανάθεσε ρόλους: Όρισε ποιοι/ες παρατηρητές/-ριες θα παρακολουθούν την κάθε ομάδα ή
κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, π.χ. τα μισά μέλη της ομάδας σου μπορούν να αναλάβουν
την εργασία να παρακολουθούν τους ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς, ενώ τα άλλα
μισά μπορούν να κάνουν το ίδιο για τους/τις εμπειρογνώμονες.
– Μπορείς επίσης να εστιάσεις σε ορισμένες πτυχές της επικοινωνίας και να αναθέσεις
ανάλογες εργασίες (π.χ. γλώσσα του σώματος, προφορικός λόγος, τόνος φωνής στην
επικοινωνία κτλ.)
– Παρακολούθησε στενά ποιες πράξεις επιφέρουν συγκεκριμένες αντιδράσεις.
– Αναγνώρισε τυχόν εμπόδια και πιθανές λύσεις.
– Εντόπισε ποιο άτομο έχει κυρίαρχο ρόλο στην αλληλεπίδραση.
– Πρόσεξε πώς κοινοποιούνται οι στόχοι.
– Παρατήρησε πώς διαπραγματεύονται τα άτομα που συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση.
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Οι ομάδες, προετοιμάζονται ξεχωριστά, σχετικά με τις οδηγίες των ρόλων τους (Πρόχειρο για την
Ομάδα 1 και Πρόχειρο για την Ομάδα 2). Ο στόχος είναι τα άτομα της Ομάδας 2 που προέρχονται από
άλλους πολιτισμούς να μάθουν την τεχνική χτισίματος γεφυρών από τους/τις εμπειρογνώμονες της
Ομάδας 1. Μολονότι και οι δύο ομάδες μιλάνε την ίδια γλώσσα, τα μέλη της Ομάδας 2 έχουν διαφορετικές συνήθειες επικοινωνίας (οι οποίες εξηγούνται στις οδηγίες) και οι οποίες δεν είναι γνωστές στους/
στις εμπειρογνώμονες. Κατά την προετοιμασία, η Ομάδα 2 πρέπει να διαβάσει τις επικοινωνιακές της
συνήθειες και η Ομάδα 1 την τεχνική χτισίματος γεφυρών.
ΦΆΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ: Η Ομάδα 1 έχει 30 λεπτά για να δείξει την τεχνική στην Ομάδα 2. Μετά από 30
λεπτά, το παιχνίδι σταματάει ακόμα και αν ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Αν ο στόχος έχει επιτευχθεί πιο
νωρίς, τότε μπορείτε να σταματήσετε το παιχνίδι νωρίτερα.
Συμβουλή για τον/την διευκολυντή/-ρια: Για την επίτευξη του στόχου (χτίσιμο της γέφυρας), και οι
δύο πλευρές πρέπει να προσαρμοστούν. Οι πολιτισμικοί κώδικες πρέπει να γίνουν κατανοητοί, ώστε
να καταστεί δυνατή η επικοινωνία. Μην βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά επιτρέψτε τη
σύγκρουση πολιτισμών!
ΦΆΣΗ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗΣ: Ζητείται από κάθε ομάδα να περιγράψει τα συναισθήματά της ανάλογα με τη
θέση της κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η ομάδα των παρατηρητών/-ριών δίνει αναφορά από τη
θέση του εξωτερικού παρατηρητή. Ο/Η εκπαιδευτής/-ρια εργάζεται με την ομάδα για να αποσπάσει
σημαντικά ευρήματα από το παιχνίδι, όπως τα ακόλουθα:
– Ιδιαίτερα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να μην συγκεντρωνόμαστε μόνο
στο επίπεδο των γεγονότων (στον προσανατολισμό των εργασιών) αλλά και να αντιμετωπίζουμε
το «πώς» της επικοινωνίας.
– Για την επίτευξη της επικοινωνίας σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, είναι απαραίτητη η
προσαρμογή με τη μορφή αμοιβαίας «διαπραγμάτευσης» των κανόνων της επικοινωνίας.
– Η λιγότερο επιτυχημένη στρατηγική είναι αυτή όπου και οι δύο ομάδες επιμένουν να διατηρούν
τις συνήθειες τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της επικοινωνίας (εθνοκεντρική
προσέγγιση).
– Αν η επικοινωνία σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον δεν είναι επιτυχής, αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε υποβιβασμό της άλλης ομάδας (π.χ. «είναι αγενής/περιορισμένης ευθύνης»). Η
άσκηση βοηθάει τα άτομα να προβληματιστούν σχετικά με την αντιμετώπιση πολιτισμικών
διαφορών.
– Είναι καλό να υπογραμμιστεί ότι οι διαπολιτισμικές συγκρούσεις εμφανίζονται τις περισσότερες
φορές, από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε «τον άλλο (άνθρωπο)» (η
ερμηνεία κινητοποιείται από κακόβουλη πίστη στον άλλο; Ή είναι απλά διαφορετικός χωρίς
να είναι κακός/αγενής/αδιάφορος κτλ.;) και όχι από τις ίδιες τις διαφορές.
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗΣ:
1. Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; (Ξεκινήστε με τους/τις εμπειρογνώμονες
και κατόπιν, συνεχίστε με τους ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς.)
2. Για ποιους λόγους ήταν δύσκολη η επικοινωνία;
3. Ποιος/-α προκάλεσε τις δυσκολίες;
4. Τι κατάλαβαν οι παρατηρητές/-ριες;
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5. Ποιες καταστάσεις της πραγματικής ζωής μοιάζουν με την κατάσταση που περιγράφηκε στο
παιχνίδι;
6. Πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν συναισθήματα δυσφορίας;
Συνήθως οι ομάδες έχουν την τάση να εμμένουν στους δικούς τους κανόνες και δυσκολεύονται να δείξουν
ευελιξία. Συχνά, επικεντρώνονται στις εργασίες αυτές καθαυτές και όχι στο «πώς» της επικοινωνίας. Όταν
η άλλη ομάδα «δεν λειτουργεί» και δεν πράττει αυτό που προσδοκούν, δημιουργείται έντονη δυσφορία
και μερικές φορές οι συμμετέχοντες/-ουσες κάνουν σχόλια του τύπου: «Είναι τόσο ανόητοι/-ες» ή «Είναι
αγενείς». Εσείς από την πλευρά σας ως εκπαιδευτής/-ρια μπορείτε να εξετάσετε από πού πηγάζουν αυτά
τα συναισθήματα και πώς θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
Το παιχνίδι βασίζεται στην έκδοση των Kriz & Nöbauer (2002) «Teamkompetenz - Konzepte
Trainingsmethoden, Praxis».
Μία παρόμοια άσκηση μπορείτε να βρείτε στο: Learning from intercultural storytelling – The LISTEN
Manual: https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΊΑ ΣΤΟΛΉ

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές/-ριες θα γνωρίσουν την καμπάνια «Είμαστε πολιτισμός, όχι μία στολή»
(We’re a culture, not a costume) που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο (https://www.ohio.edu/
orgs/stars/Poster_Campaign.html).
Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/-ριες να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με
την καμπάνια. Εναλλακτικά, μπορεί να εκτυπώσει κάποιες αφίσες της καμπάνιας. Έπειτα, ζητά από
τους/τις μαθητές/-ριες να γράψουν μία έκθεση σχετικά με το θέμα της καμπάνιας. Η έκθεση μπορεί να
διαπραγματεύεται τις ακόλουθες ερωτήσεις (επιλέξτε μόνο μία):
– Οι άνθρωποι που ξεκίνησαν την καμπάνια παραπονιούνται για κάτι. Τι είναι αυτό και σε ποιο
βαθμό συμφωνείτε μαζί τους;
– Τι είδους στερεότυπα αντιμετωπίζονται στην καμπάνια με τις αφίσες; Πώς αισθάνεστε ότι
αυτά τα στερεότυπα επηρεάζουν τη δική σας ζωή;
– Ποιο είναι το μήνυμα της καμπάνιας με τις αφίσες σχετικά με τις Απόκριες και άλλου είδους
γιορτές που χρησιμοποιούν στολές; Έχετε ξανασυναντήσει αυτό το μήνυμα; Μπορεί η
καμπάνια να αλλάξει κάτι σχετικά με την επιλογή της στολής σας για τις Απόκριες;
Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε δικές σας ερωτήσεις για την έκθεση. Μία παραλλαγή θα μπορούσε να
περιλαμβάνει τον καταμερισμό ρόλων (σύμφωνα με τους ανθρώπους στις αφίσες και τα άλλα άτομα
που θα ανήκουν στην «πλειονότητα») και να ξεκινήσετε μία αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate)
ανάμεσα σε δύο διαφορετικές θέσεις.
Διαδικτυακές πηγές:
https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html
http://www.lspirg.org/costumes
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

ΕΙΣΧΩΡΉΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΎΚΛΟ

Αυτή η άσκηση διαπραγματεύεται τις σχέσεις πλειονότητας/μειονότητας και τους κοινωνικούς και
πολιτικούς μηχανισμούς που διαιρούν την κοινωνία. Στοχεύει να προσφέρει στα άτομα την εμπειρία
του να είναι μέρος την πλειονότητας αλλά και της μειονότητας καθώς και να αναλύσει στρατηγικές που
χρησιμοποιούμε για να γίνουμε αποδεκτοί/-ές από την πλειονότητα.
ΟΔΗΓΊΕΣ:
1. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 6-8 ατόμων.
2. Ζητήστε από την κάθε ομάδα να επιλέξει ένα άτομο που θα είναι «ο/η παρατηρητής/-ρια» και
ένα δεύτερο άτομο που θα είναι το άτομο εκτός της ομάδας, «ο/η ξένος/-η».
3. Πείτε στα μέλη της ομάδας να σταθούν ώμο με ώμο και να δημιουργήσουν έναν κύκλο όσο πιο
σφιχτό γίνεται, ώστε να μην υπάρχει χώρος ανάμεσα στα άτομα.
4. Εξηγήστε ότι «ο/η ξένος/-η πρέπει να προσπαθήσει να μπει μέσα στον κύκλο, ενώ όσοι/-ες
αποτελούν τον κύκλο πρέπει να προσπαθήσουν να τον/την κρατήσουν απ’ έξω.
5. Πείτε στους/στις παρατηρητές/-ριες να κρατούν σημειώσεις σχετικά με τον χρόνο και τις
στρατηγικές που χρησιμοποιούν τόσο τα άτομα του κύκλου όσο και ο/η ξένος/-η.
6. Μετά από δύο ή τρία λεπτά, και ανεξάρτητα με το αν έχουν καταφέρει να εισχωρήσουν στον
κύκλο ή όχι, το ξένο άτομο μπαίνει στον κύκλο και ένα άλλο μένει απ’ έξω. Η δραστηριότητα
τελειώνει όταν όλα τα μέλη της κάθε ομάδας έχουν προσπαθήσει να εισχωρήσουν στον κύκλο.
ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ: Καθίστε όλοι/-ες μαζί για να συζητήσετε τι συνέβη και τι αισθανθήκατε. Ξεκινήστε ρωτώντας τους/τις παίκτες/-ριες: Πώς αισθανθήκατε όταν ήσασταν μέρος του κύκλου;
Πώς αισθανθήκατε όταν είχατε τον ρόλο του ξένου ατόμου; Τα άτομα που κατάφεραν να εισχωρήσουν
στον κύκλο, ένιωσαν διαφορετικά από τα άτομα που δεν το κατάφεραν;
ΠΑΡΑΛΛΑΓΈΣ: Αν υπάρχουν αρκετά άτομα για να παίξετε αρκετούς κύκλους, τότε μπορείτε στην αρχή
να ζητήσετε από τις ομάδες να επιλέξουν ένα όνομα. Αυτό θα ενισχύσει την αίσθηση της ομαδικής
ταυτότητας. Τότε, μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι με το ξένο άτομο να είναι μέλος μιας άλλης ομάδας.
Στο τέλος του γύρου, το ξένο άτομο θα πρέπει να επιστρέψει στην αρχική του ομάδα είτε έχοει εισχωρήσει στον κύκλο είτε όχι. Αυτό μπορεί να τονίσει το αίσθημα της μοναξιάς που νιώθουν τα άτομα όταν
θεωρούνται «ξένα».
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ: Προτείνετε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες να σκεφτούν και να πουν
πώς θα μπορούσαν να έχουν μια πιο συνειδητή ιδέα της συμπεριφοράς τους, ιδιαίτερα όταν, χωρίς
να το θέλουν έχουν αποκλείσει άτομα από την ομάδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν αντιπρόσωποι από
όλους τους τομείς της τοπικής κοινωνίας μέσα στις τοπικές ομάδες, συλλόγους, κοινότητες και οργανισμούς; Θα μπορούσαν αν ήθελαν να συμμετέχουν; Τι τους/τις αποθαρρύνει; Τι θα τους/τις ενθάρρυνε
να συμμετέχουν; Αποφασίστε ποια δράση θα μπορούσατε να αναλάβετε για να είστε σίγουροι/-ες ότι
όλοι/-ες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6

EURO RAIL À LA CARTE

Αυτή η άσκηση σχετίζεται με τις προκαταλήψεις και τα όρια της ανοχής καθώς και με εικόνες και στερεότυπα σχετικά με διαφορετικές μειονότητες. Στοχεύει στην πρόκληση των στερεοτύπων των μαθητών/-ριών σχετικά με τους άλλους ανθρώπους και τις μειονότητες και σχετικά με τις εικόνες και τις
συσχετίσεις που το κείμενο εγείρει. Οι μαθητές/-ριες θα προβληματιστούν για τις αντιλήψεις που έχουν
ως προς τις μειονότητες. Θα εγείρετε την αυτογνωσία σχετικά με τα προσωπικά όρια της ανοχής.
Ο/Η εκπαιδευτικός διανέμει ένα αντίγραφο του εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε άτομο, περιγράφει περιληπτικά το σενάριο και ζητά από τα άτομα να διαβάσουν τις περιγραφές των ατόμων που ταξιδεύουν
με το τρένο. Στη συνέχεια, ζητά από κάθε άτομο να διαλέξει τους τρεις ανθρώπους με τους οποίους θα
ήθελε περισσότερο να ταξιδεύει και τους τρεις με τους οποίους θα ήθελε λιγότερο να ταξιδεύει. Μόλις
όλοι/-ες έχουν κάνει τις επιλογές τους, ζητήστε τους να διαμορφώσουν ομάδες των τεσσάρων ή πέντε
ατόμων και να:
– Μοιραστούν τις προσωπικές τους επιλογές και τους λόγους πίσω από αυτές.
– Συγκρίνουν τις επιλογές και τους λόγους, καθώς και να ελέγξουν αν υπάρχουν ομοιότητες.
– Δημιουργήσουν μία κοινή λίστα με τη γενική συναίνεση (τρία συν και τρία μείον).
Τέλος, ζητήστε από την κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της, συμπεριλαμβανομένων και
των λόγων για τις κοινές επιλογές. Θα πρέπει επίσης, να αναφέρουν και τις περιπτώσεις εξαιτίας των
οποίων προκλήθηκε μεγαλύτερη διαφωνία στο εσωτερικό της ομάδας.
ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ: Η αποτίμηση και η συζήτηση θα βασιστούν στις εκθέσεις της ομάδας.
H σύγκριση των αποτελεσμάτων είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε την συζήτηση. Μπορείτε να
συνεχίσετε υποβάλλοντας ερωτήσεις όπως:
– Πόσο ρεαλιστικές είναι οι καταστάσεις που παρουσιάζονται;
– Έχει κάποιος/-α από την ομάδα βιώσει μία παρόμοια εμπειρία στη ζωή του/της;
– Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες που καθόρισαν τις ατομικές σας αποφάσεις;
Μπορείτε να δουλέψετε με τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες σχετικά με το ότι τους δόθηκαν πολύ λίγες
πληροφορίες σχετικά με τα άτομα. Οι άνθρωποι τείνουν να προσθέτουν πληροφορίες σχετικά με τους/
τις ταξιδιώτες/-ισσες με βάση τα στερεότυπα που έχουν στο μυαλό τους όταν παίρνουν μία απόφαση.
Η δραστηριότητα αυτή ελήφθη από: Council of Europe (2016): Education pack All different All equal.
https://rm.coe.int/1680700aac
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ΕΝΤΥΠΟ - EURORAIL A LA CARTE

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Επιβιβάζεστε στο τραίνο “Deer Valley Express” για ένα πολυήμερο ταξίδι από τη Λισαβόνα στη
Μόσχα. Ταξιδεύετε σε κουπέ με κουκέτες, το οποίο πρέπει να μοιραστείτε με τρία ακόμη άτομα.
Με ποιους από τους παρακάτω επιβάτες θα προτιμούσατε να ταξιδέψετε;
1. Μία καθαρίστρια από τις Φιλιππίνες.
2. Έναν παχύσαρκο Τούρκο χρηματομεσίτη.
3. Έναν Ιταλό DJ που φαίνεται να έχει πολλά λεφτά.
4. Μία γυναίκα από την Αφρική που πουλά δερμάτινα προϊόντα.
5. Έναν/ Μία νέο/-α καλλιτέχνη/-ιδα που είναι οροθετικός/-ή.
6. Έναν άνδρα Ρομά από την Ουγγαρία που μόλις αποφυλακίστηκε.
7. Έναν Αμερικάνο χρήστη ουσιών.
8. Έναν/Μία Γερμανό/-ίδα ράπερ που έχει ένα αρκετά εναλλακτικό life-style.
9. Έναν/Μία τυφλό/-ή παίκτη/-ρια ακορντεόν από την Αυστρία.
10. Έναν/Μία Ουκρανό/-ή μαθητή/-ρια που δε θέλει να γυρίσει στο σπίτι.
11. Μία μεσήλικα Ρουμάνα χωρίς βίζα που έχει ένα μωρό ενός έτους.
12. Μια/Έναν αυστηρή/-ό και επιθετική/-ό φεμινίστρια/-ή από την Ολλανδία.
13. Ένα άτομο με ξυρισμένο κεφάλι από τη Σουηδία που φαίνεται να είναι υπό την επήρεια
αλκοόλ.
14. Έναν οικοδόμο από την Αλβανία.
15. Μία Πολωνή χορεύτρια pole (pole dancer) από το Βερολίνο.
16. Έναν/Μία Γάλλο/-ίδα αγρότη/-ισσα που μιλά μόνο γαλλικά και έχει ένα καλάθι με
παραδοσιακά τυριά που έχουν έντονη μυρωδιά.
17. Έναν/Μία Κούρδο/-ισσα πρόσφυγα που ζει στη Γερμανία και επιστρέφει από τη Λιβύη.
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Σε ατομικό επίπεδο, να επιλέξετε τρεις ανθρώπους με τους οποίους θα θέλατε περισσότερο
να ταξιδέψετε και άλλους τρεις με τους οποίους θα θέλατε λιγότερο να ταξιδέψετε. Έχετε στη
διάθεσή σας 15 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτή την εργασία.
2. Σε ομάδες, μοιραστείτε τις επιλογές σας για τους/τις 3 καλύτερους/-ες και τους/τις 3
χειρότερους/-ες συνταξιδιώτες/-ισσες και συζητήστε τους λόγους που σας οδήγησαν σε
αυτές τις αποφάσεις. Ύστερα, προσπαθήστε να καταλήξετε κατόπιν συμφωνίας σε μία
κοινή λίστα που θα περιλαμβάνει τους/τις 3 καλύτερους/-ες και τους/τις 3 χειρότερους/-ες
συνταξιδιώτες/-ισσες. Έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτή την
εργασία.
3. Στην ολομέλεια, κάθε ομάδα θα κληθεί να παρουσιάσει τα συμπεράσματα στα οποία
οδηγήθηκε και τέλος, θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση και αξιολόγηση της άσκησης.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
Council of Europe (2016): Education pack All different All equal. https://rm.coe.int/1680700aac
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015): Έκθεση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση Ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/

document/A-8-2015-0316_EN.pdf#page=2&zoom=auto,-107,6
Kriz & Nöbauer (2002): Teamkompetenz - Konzepte Trainingsmethoden, Praxis.
Sisk (1995): Simulation Games as training tools. In: Fowler/Mumford – Intercultural Sourcebook: Cross-cultural
training methods.
Sivasailam Thiagarajan & Raja Thiagarajan (2006): Barnga- A Simulation Game on Cultural Clashes.
The „Listen“ Project (2019) The LISTEN Manual: https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_
Training_Manual_EN.pdf
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ΕΝΌΤΗΤΑ 5: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΖΩΉ, ΡΗΤΟΡΙΚΉ
ΜΊΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΌΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει πέντε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους/τις μαθητές/-ριες κατά τη διάρκεια της πρακτικής ενότητας του προγράμματος
Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE για τη διερεύνηση των ζητημάτων του διαδικτυακού
εκφοβισμού, της ρητορικής μίσους και των θαλάμων αντήχησης (echo-chambers) του διαδικτύου.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
1. Κατανόηση του διαδικτυακού εκφοβισμού, των επιδράσεών και των συνεπειών του·
2. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των κινήτρων των συμμετεχόντων/-ουσών για αναγνώριση της
διαδικτυακής ρητορικής μίσους·
3. Κατανόηση της ισορροπίας ανάμεσα στην καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και της
ελευθερίας του λόγου·
4. Αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας και της διαδικτυακής ασφάλειας κατά τη χρήση τεχνολογικών συσκευών για ανάπτυξη και μοίρασμα περιεχομένου·
5. Εντοπισμός ψευδών ειδήσεων (fake news) μέσω της ανάλυσης των λεπτομερειών·
6. Κατανόηση και εφαρμογή του πρωτοκόλλου συνομιλίας στο διαδίκτυο (netiquette)·
7. Κατανόηση του/της συνεχούς διαδικτυακού εκφοβισμού/ρητορική μίσους και κατάλληλη
αντιμετώπιση, γνώση των κινδύνων και των προνομίων που κρύβουν οι διαφορετικοί τρόποι
απάντησης (π.χ. δυναμική απάντηση, επιθετική απάντηση, παθητική απάντηση, προκλητική
απάντηση και τα λοιπά).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
Διαδικτυακός εκφοβισμός
Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός αναφέρεται στον εκφοβισμό και την κακοποίηση των ατόμων μέσω
της χρήσης σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Μπορεί να λάβει χώρα μέσω των «έξυπνων τηλεφώνων - smartphones», των υπολογιστών, των tablets και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και εργαλείων επικοινωνίας, όπως ιστοσελίδες, μηνύματα στο κινητό (sms), άμεσα μηνύματα, ηλεκτρονικά
μηνύματα, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ή μέσω χώρων ανταλλαγής μηνυμάτων. Ο
διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ο πιο κοινός διαδικτυακός κίνδυνος για τους/τις εφήβους/-ες, μπορεί
να συμβεί σε οποιοδήποτε νέο άτομο διαδικτυακά και μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα
όπως κατάθλιψη, άγχος, έντονη απομόνωση, ακόμα και αυτοκτονία. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός των
νέων ανθρώπων μπορεί να επιδράσει στο κλίμα του σχολείου και τον φιλικό κύκλο του ατόμου. Για την
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αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών του διαδικτυακού εκφοβισμού, μαζί με τις τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ορθή χρήση των τεχνολογικών συσκευών και των διαδικτυακών εργαλείων,
απαιτείται οι νέοι/-ες να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, τα επίπεδα της ενσυναίσθησής
τους, τον ηθικό τους συλλογισμό καθώς και τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης
θυμού. Την ίδια στιγμή, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ικανοί/-ές να παρέμβουν αποτελεσματικά σε
περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού κατανοώντας τις δυναμικές της ομάδας και αναπτύσσοντας τις
δικές τους ψηφιακές δεξιότητες. Το σχολικό περιβάλλον είναι (μετά το διαδικτυακό περιβάλλον) η πιο
χρησιμοποιημένη «πλατφόρμα» για την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού και παρέμβαση. Τα
κεντρικά στοιχεία μίας προσέγγισης στο επίπεδο ολόκληρου του σχολείου είναι η δημιουργία μίας
υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού του σχολείου, των
μαθητών/-ριών και των γονέων, καθώς και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό
σε συνδυασμό με τη συνεπή υλοποίηση των πολιτικών και των πρακτικών για τη μείωση συμπεριφορών διαδικτυακού εκφοβισμού.

Ρητορική μίσους
Η ρητορική μίσους περιλαμβάνει όλες τις μορφές έκφρασης, οι οποίες διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν
ή δικαιολογούν το ρατσιστικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους που
στηρίζεται στη μισαλλοδοξία συμπεριλαμβανομένων των: μισαλλοδοξία που εκφράζεται με επιθετικό
εθνικισμό και εθνοκεντρισμό, διακρίσεις και εχθρότητα κατά των μειονοτήτων, των μεταναστών και των
ανθρώπων άλλης καταγωγής. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος, οι μαθητές/-ριες
πρέπει να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, και
να ενισχύσουν τις σχετικές με τα μέσα επικοινωνίας δεξιότητες, την ομαδική εργασία, την ηγεσία, την
επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων, προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία κοινωνικά
συμπεριληπτικών ομάδων και κοινωνιών. Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ρητορικής μίσους,
οι μαθητές/ριες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δικές τους διαπολιτισμικές δεξιότητες
που σχετίζονται με το έθνος και με πολιτισμικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεξιότητες σχετικές με
τα μέσα και την πληροφόρηση καθώς και τεχνικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να
αντιδράσουν εγκαίρως στα επεισόδια ρητορικής μίσους. Από την άλλη, τα σχολεία θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, να προλαμβάνουν περιστατικά κακοποίησης που
εκδηλώνονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους αποστολής και να κοινωνικοποιούν τους/τις μαθητές/-ριες για να ζουν και να εργάζονται σε μία ποικιλόμορφη κοινότητα συμβάλλοντας αφενός στην
εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και αφετέρου στην πρόληψη της ρητορικής
του μίσους εντός της μαθητικής κοινότητας.

Θάλαμοι αντήχησης (Echo-chambers)
Το echo-chamber, ο θάλαμος αντήχησης, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με βάση το οποίο οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν τα μέσα για να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα είδη ειδήσεων και πληροφοριών,
επιλέγοντας το είδος του περιεχομένου στο οποίο θέλουν να έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και τον προσανατολισμό τους. Μέσα σε έναν θάλαμο αντήχησης στα κοινωνικά δίκτυα,
οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε διαδικτυακές αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων μπορούν να βρουν
πληροφορίες σχετικά με την άποψη που υποστηρίζουν και τρόπους να εκφράσουν αυτές τις σκέψεις,
υποστήριξη για αυτές τις σκέψεις με έναν τρόπο συνεχιζόμενης επανάληψης των ίδιων απόψεων που
εν τέλει τις ενδυναμώνει. Αυτές οι κλειστές κοινότητες δεν είναι πάντα πολιτικές και δεν λαμβάνουν
χώρα μόνο διαδικτυακά. Είναι κοινότητες που διαμορφώνονται μέσα σε σχολικές τάξεις όσο και σε
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έναν διαδικτυακό χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι κοινότητες είναι σημαντικές για τη δημιουργία
ταυτότητας και αίσθησης του ανήκειν, αλλά μπορούν να αποτρέψουν να αμφισβητήσουμε τις παρεχόμενες γνώσεις. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός επικοινωνεί μέσω του διαδικτύου όλο και περισσότερο,
είναι πολύ σημαντικό να διδάξουμε τους νέους πολίτες πώς να διαχειρίζονται ιδέες και απόψεις που
είναι διαφορετικές από τις δικές τους. Για την καταπολέμηση της κανονικοποίησης της «μίας και μοναδικής ιδέας/σκέψης», οι μαθητές/-ριες πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην εξέταση πολλών
απόψεων και στην επιλογή θέσεων με χρήση πολιτισμικής ενσυναίσθησης και απόκτηση δεξιοτήτων
ιδεολογικής επικοινωνίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΌΣ - Κατεστραμμένη
Φιλία

Οι μαθητές/-ριες παρακολουθούν video clip σχετικά με το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού και
τις στενές μαθητικές φιλίες. Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/-ριες να δώσουν
συμβουλές σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό στο πλαίσιο αυτών των φιλικών σχέσεων.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Video και μεγάλα κομμάτια χαρτί
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 50-65 λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
– (5-10 λεπτά) Εισαγωγή στο θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού. Ξεκινήστε με μία σύντομη
περίληψη σχετικά με τις εμπειρίες του διαδικτυακού εκφοβισμού των μαθητών/-ριών. Θα
μπορούσατε να τους απευθύνετε τις εξής ερωτήσεις: Έχει υποστεί κανείς/-μία διαδικτυακό
εκφοβισμό; Εξηγήστε την κατάσταση. Πώς αντιδράσατε; Αν ήσασταν αυτός/-ή που εκφόβισε,
τι μάθατε από αυτό το περιστατικό; Αν ήσασταν αυτός/-ή που δέχτηκε εκφοβισμό, τι μάθατε
από αυτό το περιστατικό;
– (2 λεπτά) Δείξτε το βίντεο “Cyberbullying: Broken friendship” στους/στις μαθητές/-ριές σας.
(https://www.youtube.com/watch?v=jRByQHXmvD0)
– (20 λεπτά) Δώστε χρόνο στους/στις μαθητές/-ριες να εργαστούν ατομικά με το έντυπο «Αγαπητό
Compy». Καλούνται να επιλέξουν, ατομικά, και να απαντήσουν σε ένα από τα δύο γράμματα.
– (10-15 λεπτά) Αφού οι μαθητές/-ριες έχουν γράψει τις απαντήσεις τους στο γράμμα της
επιλογής τους, χωρίστε τους/τες σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων με τέτοιο τρόπο,
ώστε οι μαθητές/-ριες να είναι με άτομα που απάντησαν στο ίδιο γράμμα. Δώστε σε κάθε ομάδα
ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί. Σε αυτό το χαρτί, η κάθε ομάδα θα γράψει τις απαντήσεις της. Θα
πρέπει να κάνουν μία λίστα με τουλάχιστον ένα στοιχείο από κάθε γράμμα μέσα στην ομάδα.
ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ:
(10-15 λεπτά) Τοποθετήστε τα συμπληρωμένα χαρτιά στους τοίχους της αίθουσας και κάντε μία αποτίμηση, έναν αναστοχασμό σχετικά με τις απαντήσεις.
Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να συζητήσουν αν κάποιος/-α έχει χρησιμοποιήσει κάποιες από
αυτές τις στρατηγικές στην πραγματική του/της ζωή. Αν όχι, πώς θα σκέφτονταν να τις εφαρμόσουν σε
πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους;
Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το πώς οι μαθητές/-ριες θα εφαρμόσουν αυτές τις στρατηγικές και
παρέχονται συμβουλές σχετικά με αληθινές καταστάσεις.
Αν ο/η εκπαιδευτικός θεωρεί ότι είναι κατάλληλο, οι μαθητές/-ριες μπορούν να κάνουν μία εργασία για
το σπίτι, όπου θα πρέπει να εντοπίσουν μία διαδικτυακή κατάσταση με έναν/μία φίλο/-η, συγγενή ή
άλλο σημαντικό πρόσωπο που μπορεί να θέτει ηθικές προκλήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Η
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εργασία μπορεί να απαιτεί από τους/τις μαθητές/-ριες να γράψουν μία περίληψη της κατάστασης και
των ηθικών αποφάσεων που πρέπει να πάρουν. Η περίληψη μπορεί να είναι η ίδια ή σχετική με αυτά
που συζήτησαν οι μαθητές/-ριες στο Βήμα 1 αυτής της δραστηριότητας, αλλά ενθαρρύνετέ τους να
καταγράψουν την κατάσταση και να κάνουν μία πιο έντονη κριτική ανάλυση.
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ΈΝΤΥΠΟ

Το Αγαπητό Compy είναι μία εφηβική στήλη που εξειδικεύεται σε συμβουλές σχετικά με την τήρηση του
πρωτοκόλλου επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Κάθε μήνα, μαθητές/-ριες που είναι υπεύθυνοι/-ες για αυτή
τη στήλη απαντούν σε διάφορα γράμματα αναγνωστών. Έχετε επιλεχθεί για να γράψετε την απάντηση
του μήνα. Ο/Η επιμελητής/-ρια σας έχει δώσει δύο γράμματα για να διαλέξετε ένα και να απαντήσετε.
Μπορείτε να διαλέξετε μόνο ένα γράμμα για να απαντήσετε γιατί αυτή είναι η πολιτική του Compy. Θα
πρέπει να είστε συμπονετικός/-ή με το πρόβλημα του/της συντάκτη/-ριας του γράμματος, αλλά επίσης
πρέπει να είστε σίγουρος/-η ότι παρέχετε τη συμβουλή που χρειάζεται.

ΓΡΑΜΜΑ #1
Αγαπητό Compy,
Έχω την ίδια φίλη από το νηπιαγωγείο. Δεν είχαμε ποτέ κάποιον μεγάλο τσακωμό ή κάτι που
να μας χωρίσει. Τις προάλλες, όμως η φίλη μου έκανε κάτι που δεν νομίζω ότι μπορώ να της
συγχωρήσω. Η Μαρία (δεν είναι το πραγματικό της όνομα) έδωσε τον κωδικό του ηλεκτρονικού
μου ταχυδρομείου σε μία ομάδα κοριτσιών από το σχολείο που αποκαλώ «όμορφοι άνθρωποι».
Είναι πανέμορφες και δημοφιλείς, αλλά είναι και σχετικά κακές. Χρησιμοποίησαν τον λογαριασμό
του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου για να στείλουν αηδιαστικά μηνύματα που υποτίθεται
ότι στάλθηκαν από εμένα σε κάθε αγόρι του σχολείου. Τώρα δεν μπορώ να διασχίσω ούτε τον
διάδρομο χωρίς να υποστώ τις κοροϊδίες και τα γέλια των συμμαθητών/-ριών μου. Τι πρέπει
να κάνω;
• Προδομένη

ΓΡΑΜΜΑ #2
Αγαπητό Compy,
Χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Ξέρω την καλύτερή μου φίλη από πάντα. Είναι πολύ ευχάριστη,
περνάμε χρόνο μαζί και μοιραζόμαστε τα πάντα. Τώρα όμως πρέπει να διαλέξω. Υπάρχει μία
ομάδα δημοφιλών κοριτσιών στο σχολείο. Υποσχέθηκαν να με κάνουν μέλος της ομάδας τους
υπό έναν όρο. Να τους δώσω τον κωδικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Άννας (δεν είναι
το αληθινό της όνομα). Ξέρω ότι η Άννα θα θυμώσει αν το κάνω, αλλά θέλω απελπισμένα να
είμαι κι εγώ δημοφιλής για μία φορά στη ζωή μου. Τι θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να κάνουν
με τον κωδικό του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου; Θα πω στην Άννα να τον αλλάξει μόλις τους
τον δώσω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με!
• Αναποφάσιστη
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

Η παρούσα δραστηριότητα βοηθάει τους/τις μαθητές/-ριες να σκεφτούν σχετικά με τον τρόπο που
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τη διαδικτυακή τους συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν το επίπεδο της διαδικτυακής τους συμμετοχής καθώς και θα σχεδιάσουν
το είδος του ρόλου που θέλουν να διαδραματίσουν διαδικτυακά στο μέλλον. Οι συμμετέχοντες/-ουσες
μαθαίνουν, επίσης, πώς να αντιμετωπίζουν τη ρητορική μίσους και πώς να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδικτυακά με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Μεγάλα χαρτόνια, χαρτιά χαρτοπίνακα, πολύχρωμοι/α μαρκαδόροι/
στυλό, χαρτάκια post-it, φωτοαντίγραφα του εντύπου «Η σκάλα της συμμετοχής»
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
– Εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ότι έχετε τοποθετήσει κάρτες στο πάτωμα της
αίθουσας και όλες οι κάρτες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς διαδικτυακούς ρόλους:
δημιουργός, συζητητής/-ρια, κριτικός, συλλέκτης/-ρια, άτομο που του αρέσει να συμμετέχει
σε ομάδες (εν συντομία joiner), θεατής/-ρια, ανενεργός/-ή, παρατηρητής/-ρια και μέλος. Δώστε
παραδείγματα του τι σημαίνει ο κάθε ρόλος.
– Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στις κάρτες
ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο γενικά. Πώς βλέπουν τον
διαδικτυακό τους ρόλο; Πώς συμμετέχουν διαδικτυακά;
– Αφού έχουν επιλέξει τη θέση τους, ζητήστε τους να κοιτάξουν τριγύρω και να προσέξουν πού
έχουν τοποθετηθεί οι υπόλοιποι/-ες. Μπορείτε, επίσης, να ζητήστε παραδείγματα ενεργειών
που πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες/-ουσες διαδικτυακά.
– Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να τοποθετήσουν ξανά τον εαυτό τους στις
κάρτες ανάλογα με το τι κάνουν για να καταπολεμήσουν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.
Αφού έχουν επιλέξει τη θέση τους ζητήστε τους να κοιτάξουν τριγύρω και να προσέξουν που
έχουν τοποθετηθεί οι άλλοι/-ες. Μπορείτε, επίσης, να τους ζητήσετε να δώσουν παραδείγματα
δικών τους δράσεων/ενεργειών καταπολέμησης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.
– Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να τοποθετήσουν ξανά τον εαυτό τους πάνω στις
κάρτες σύμφωνα με το πού θα ήθελαν να βρίσκεται η διαδικτυακή τους συμμετοχή σε έναν
χρόνο από τώρα σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Αφού
κάνουν την επιλογή τους, ζητήστε να σας εξηγήσουν γιατί διάλεξαν τον συγκεκριμένο ρόλο.
– Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να σχηματίσουν μικρές ομάδες των 2-4 ατόμων.
Ζητήστε από τις ομάδες να βρουν δράσεις που θα ήθελαν να υλοποιήσουν για να φτάσουν
στο επίπεδο της συμμετοχής που έχουν επιλέξει για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.
– Ζητήστε από τις ομάδες να μοιραστούν τις δράσεις αυτές με τις άλλες ομάδες.
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ:
– Πώς σας φάνηκε η δραστηριότητα;
– Πώς σας φάνηκε το να πρέπει να εντοπίσετε τον διαδικτυακό σας ρόλο; Τι ανακαλύψατε για τη
διαδικτυακή σας συμπεριφορά;
– Πώς σας φάνηκε το να πρέπει να εντοπίσετε τον διαδικτυακό σας ρόλο σχετικά με τις δράσεις
σας ενάντια στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο;
– Πώς σας φάνηκε το να πρέπει να εντοπίσετε τον ρόλο που θα θέλατε να διαδραματίσετε στην
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους; Πώς σας φάνηκε το να σκέφτεστε πράγματα που θα
μπορούσατε να κάνετε διαδικτυακά;
– Τι σκέφτεστε για αυτά τα παραδείγματα διαδικτυακής συμμετοχής; Πώς συνδέονται με την
πραγματική συμμετοχή σε ομάδες; Μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν διαδικτυακά με τον
ίδιο τρόπο που συμμετέχουν εκτός διαδικτύου;
– Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται η ρητορική του μίσους, γενικά; Γιατί ή γιατί όχι;
– Πόσο εύκολο είναι να βρείτε διαδικτυακές δράσεις κατά της διαδικτυακής ρητορικής μίσους;
– Νιώθετε ότι μπορείτε να συμμετέχετε ελεύθερα στο διαδίκτυο;
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ΈΝΤΥΠΟ: Η ΣΚΆΛΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΧΆΡΤΗΣ ΨΕΥΔΏΝ ΕΙΔΉΣΕΩΝ

Οι μαθητές/-ριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και ενθαρρύνονται από τον/την εκπαιδευτικό να επιλέξουν και να αναλύσουν διαδικτυακές ειδήσεις (που δημοσιεύονται στο Facebook, Youtube, Instagram,
Snapchat και τα λοιπά). Η άσκηση πρέπει να διεξαχθεί σε βήματα, όπως θα ήταν ένας αληθινός χάρτης
κυνηγιού ψευδών ειδήσεων.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Προσωπικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets και τα λοιπά)
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 1 ώρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
Βήμα πρώτο: Διαβάζω.
Στη διάρκεια αυτού του βήματος, είναι σημαντικό να αναρωτηθώ τα εξής:
– Βρήκα αυτή την είδηση/δημοσίευση και σε άλλα κανάλια;
– Διάβασα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό σε άλλες πηγές;
– Είναι σίγουρος/-η ότι η φωτογραφία/είδηση δεν έχει υποστεί παραποίηση ή επεξεργασία;
– Έχω αναλύσει τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας/είδησης καλά;
Βήμα δεύτερο: Αξιολογώ.
Στη διάρκεια αυτού του βήματος, συνεχίζω να αναρωτιέμαι τα εξής:
– Τι πληροφορίες ακριβώς εκφράζονται μέσω αυτής της φωτογραφίας/είδησης;
– Γιατί πρέπει να τη μοιραστώ;
– Είναι αυτή η φωτογραφία/είδηση αστεία, χρήσιμη; Είναι αυτή τη φωτογραφία/είδηση μη
ενημερωτική και/ή άσχετη;
Βήμα τρίτο:
Σε αυτό το σημείο, εάν:
– Βρήκα τη φωτογραφία/είδηση μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media),
– Δεν τη βρήκα σε κάποια εφημερίδα,
– Δεν είμαι σίγουρος/-η ότι η φωτογραφία/είδηση έχει υποστεί παραποίηση ή επεξεργασία, και
– Δεν μπορώ να κατανοήσω ακριβώς τι πληροφορία εκφράζεται από αυτή τη φωτογραφία/
είδηση,
Δεν μοιράζομαι την είδηση!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

ΦΌΡΑ ΚΑΙ ΜΟΊΡΑΣΕ

Οι συμμετέχοντες/-ουσες συμπληρώνουν ένα διάγραμμα που δείχνει τις προτιμήσεις τους, όταν μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες διαδικτυακά (κάνουν share) και συζητούν τρόπους για να είναι πιο
προσεκτικοί/-ες όταν μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Φωτοαντίγραφα του διαγράμματος, χαρτιά χαρτοπίνακα και στυλό/
μαρκαδόροι
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
– Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες τι προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνουν με ανθρώπους
που δεν γνωρίζουν για να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, στο σουπερμάρκετ για
παράδειγμα. Ενθαρρύνετέ τους με ερωτήσεις, αν είναι απαραίτητο:
о Φοράτε τα ίδια ρούχα με αυτά που θα φορούσατε στην παραλία;
о Γράφετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο πρόσωπό σας;
о Δίνετε σε αγνώστους τον κωδικό για τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα;
– Εξηγήστε ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται προφανή στην «πραγματική ζωή»
αλλά συνήθως δεν παίρνουμε τις ίδιες προφυλάξεις στο διαδίκτυο. Ρωτήστε τους/τις
συμμετέχοντες/-ουσες αν πιστεύουν ότι είναι τόσο προσεκτικοί/-ές στο διαδίκτυο όσο και
στη μη διαδικτυακή τους ζωή, όσον αφορά τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων.
Εξηγήστε ότι η δραστηριότητα αυτή πρόκειται να διερευνήσει το είδος των πληροφοριών που
είμαστε έτοιμοι/-ες να μοιραστούμε με διαφορετικούς ανθρώπους στο διαδίκτυο.
– Τοποθετήστε ένα αντίγραφο του διαγράμματος (ή σχεδιάστε το στο χαρτί ενός χαρτοπίνακα)
και δώστε μερικά παραδείγματα, ώστε οι συμμετέχοντες/-ουσες να κατανοήσουν πώς πρέπει
να προσεγγίσουν την άσκηση. Εξηγήστε ότι οι απαντήσεις πρέπει να είναι ατομικές, γιατί
διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικές πληροφορίες για τον εαυτό τους που
είναι έτοιμοι να μοιραστούν.
– Δώστε τους 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της άσκησης και μετά ζητήστε τους να μοιραστούν
το διάγραμμα τους με άλλους δύο ή τρεις ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να
περπατήσουν δείχνοντας το διάγραμμά τους στους/στις άλλους/-ες ή εσείς μπορείτε να τους/
τις χωρίσετε σε μικρές ομάδες ανάλογα με τον χρόνο/χώρο που έχετε στη διάθεσή σας και το
μέγεθος της ομάδας.
– Μετά από τη σύγκριση των διαγραμμάτων με αυτά άλλων ατόμων, γίνεται μία συζήτηση με
όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.
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ΈΝΤΥΠΟ - Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΜΟΙΡΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΝ/-Α ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΣ;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΔΙΚΌ ΜΟΥ ΛΆΘΟΣ – Διαχείριση
συγκρούσεων

Οι μαθητές/-ριες παρακολουθούν ένα video που δείχνει μία συγκρουσιακή κατάσταση και τους ζητείται
να πουν τη γνώμη τους σχετικά με την κατάσταση, καθώς και να παίξουν έναν από τους ρόλους των
χαρακτήρων βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση με έναν ήπιο
τρόπο, να εξετάζουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες καθώς και να βελτιώνουν την ενσυναίσθηση και
τις δεξιότητες επικοινωνίας.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Προβολέας, σενάρια με τους διαλόγους
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
– Ο/Η εκπαιδευτικός παίζει ένα video 15-20 λεπτών, για παράδειγμα ένα απόσπασμα αγώνα
ποδοσφαίρου, στο οποίο ο παίκτης της μίας ομάδας (Χ) κατά λάθος (ή και όχι) τραυματίζει
τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας (Υ). Δημιουργείται ένας μεγάλος τσακωμός, ιδιαίτερα γιατί
φαίνεται ότι η ομάδα Υ νικάει και δεν έχει μείνει πολύς χρόνος έως το τέλος του παιχνιδιού. Οι
παίκτες της ομάδας Χ όχι μόνο δεν απολογούνται, αλλά προσβάλλουν έναν παίκτη της ομάδας
Υ. Ο αρχηγός, παραμένοντας ήρεμος, καλεί τον διαιτητή, αλλά ο διαιτητής δεν είναι πολύ
αποτελεσματικός στο να κρατάει την κατάσταση υπό έλεγχο.
– Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες σε μικρές ομάδες (π.χ. 3 άτομα ανά ομάδα) και ζητήστε
τους να σας πουν την άποψή τους σχετικά με το συμβάν. Παίρνουν το μέρος κάποιας από τις
δύο ομάδες;
– Ύστερα, κάθε ομάδα παίρνει το σενάριο και καλείται να παίξει τους χαρακτήρες από το video. Θα
δουν αν θα μπορέσουν να διευθετήσουν την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο.
– Τέλος, αλλάζουν ρόλους, ώστε ο παίκτης της ομάδας Χ να παίξει τον ρόλο του παίκτη της ομάδας
Υ και το αντίστροφο.
ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ
Οι μαθητές/-ριες συμμετέχουν σε καταιγισμό ιδεών σχετικά με πράγματα που μπορούν να κάνουν και
πράγματα που πρέπει να αποφεύγουν, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε σύγκρουση.
– Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε σχετικά με την επικοινωνία: Γιατί είναι συχνά δύσκολο
να καταλάβουμε ο/η ένας/μία τον/την άλλο/-η;
– Σκεφτείτε τα ανταγωνιστικά παιχνίδια: γιατί παίρνουμε συχνά το μέρος της μίας ομάδας
και όχι της άλλης; Αυτή η επιλογή βασίζεται στη λογική; Μπορείτε να σκεφτείτε ανάλογα
παραδείγματα της πραγματικής ζωής;
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

Cyberbullying COSTS IS 0801; Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and
recommendations
M. Cepin, Media Needs Talent, Διατίθεται στον σύνδεσμο: http://socialna-akademija.si/joiningforces/3-1-1-bullyingand-cyberbullying/ [Τελευταία πρόσβαση 26/06/2019]
Council of Europe Recommendation No. R (97) 20 on Hate Speech
J.E. Bertin, NCAC Analysis: hate speech in schools, Διατίθεται στον σύνδεσμο: https://ncac.org/resource/ncacanalysis-hate-speech-in-schools [Τελευταία πρόσβαση 26/06/2019]
R. Piucci, What is an echo-chamber and how does it affect people in social media? Διατίθεται στον σύνδεσμο:
https://www.idareact.org/what-is-an-echo-chamber-and-how-does-it-affect-people-in-social-media/ [Τελευταία
πρόσβαση 26/06/2019]
K. Drake, Breaking Through the Echo Chamber: Teaching Students to Use Technology for College Research and
Global Citizenry, 2018, Διατίθεται στον σύνδεσμο: https://digitalcommons.csumb.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1412&context=caps_thes_all [Τελευταία πρόσβαση 26/06/2019]
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ΕΝΌΤΗΤΑ 6: ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το θέμα της παρούσας ενότητας είναι οι διακρίσεις και τα δικαιώματα που αφορούν στις μεθόδους
πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν διαφοροποιημένες συμπεριφορές προς ένα άτομο ή μία ομάδα ανθρώπων
λόγω του χρώματος του δέρματός τους, του φύλου τους, της σεξουαλικότητάς τους, κτλ., ιδιαίτερα με
χειρότερο τρόπο, από τον τρόπο που το ίδιο άτομο συμπεριφέρεται στους άλλους ανθρώπους. (Πηγή:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination )
Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι η διάκριση αφορά στο να συμπεριφερόμαστε άδικα σε ένα
άτομο λόγω του ποιος/-α είναι ή λόγω των χαρακτηριστικών του/της.
Σίγουρα, πολλές πηγές δικαίου αντιμετωπίζουν το θέμα των διακρίσεων, αλλά εδώ, θα αναλύσουμε
μόνο αυτές που αφορούν τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα
προχωρήσουμε σε μία σύγκριση με την κύρια πηγή του βρετανικού συστήματος.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποφυγή των διακρίσεων έχει καταγράψει
πολλές μετατροπές που έχουν συμβάλει στη δημιουργία μίας περίπλοκης συλλογής κανόνων που
εξασφαλίζουν ένα ευρύτερο πεδίο για την απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, αυτή η απαγόρευση καθιερώνεται σήμερα από το άρθρο 14 και το Πρωτόκολλο Αρ. 12
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - ΕΣΔΑ), από τα άρθρα
10, 18 και 19, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το άρθρο 21 του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, έχει υιοθετηθεί μία σειρά από
οδηγίες για την προστασία της αρχής των μη-διακρίσεων και συγκεκριμένα οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ,
2000/78/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ.
Το άρθρο 14 με τίτλο «Απαγόρευση των διακρίσεων» αναφέρει ότι:
<<Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή
άλλης καταστάσεως.>>
Ενώ το άρθρο 21, με τίτλο «Απαγόρευση διακρίσεων», υπογραμμίζει ότι:
<< 1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
2. Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.>>
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Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή
διάκρισης από διάφορες πηγές δικαίου αλλά πράγματι η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν
μπορούν να προστατευτούν και να προωθηθούν με βάση μόνο τα όργανα επιβολής του νόμου. Η εκπαίδευση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της κατανόησης,
της υποστήριξης και της προώθησής τους από όλους τους ανθρώπους.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχουν ειπωθεί, το θέμα της παρούσας ενότητας είναι η αποφυγή και η
καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων στα σχολεία, παρέχοντας στους/στις εκπαιδευτικούς χρήσιμο
υλικό και δραστηριότητες. Αυτή η προσέγγιση είναι, συνήθως, ευέλικτη, εστιασμένη στον/στη μαθητή/-ρια, συγκεκριμένη και χρησιμοποιεί μία συμμετοχική προσέγγιση που είναι ιδανική για την εκπαίδευση νέων.

Πηγή: https://zenpencils.com/comic/134-the-universal-declaration-of-human-rights/
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
Η παρούσα ενότητα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-ριών σχετικά με την ισότητα των
ανθρώπων ανεξάρτητα από διαφορές στο χρώμα του δέρματός τους, στα ρούχα τους, στην προφορά,
στον τρόπο συμπεριφοράς, στη θρησκεία κτλ. και κατ’ επέκταση, σχετικά με το δικαίωμα να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και αμοιβαίο σεβασμό.
Οι μαθησιακοί στόχοι της ενότητας είναι οι εξής:
1. Η συνειδητοποίηση των μαθητών/-ριών σχετικά με το νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων
της ΕΕ·
2. Η εκμάθηση ενδιαφερόντων στοιχείων και η περιέργεια για τους/τις συμμαθητές/-ριες από
άλλα πολιτισμικά πλαίσια (φαγητό, μουσική, χορός, ρούχα κτλ.)·
3. Η ανακάλυψη τρόπων να τα πηγαίνουμε καλά με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις.
Στο τέλος των δραστηριοτήτων, οι μαθητές/-ριες θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι οι διαφορές είναι
ένα καλό πράγμα και αποτελούν προσωπικό πλούτο και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τις σεβόμαστε.
Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ισότητα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που όλοι οι άνθρωποι
πρέπει να απολαμβάνουν.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
Η διάκριση δεν αφορά μόνο στο να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά στους ανθρώπους λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αλλά μπορεί να εκδηλώνεται και με πολλούς άλλους τρόπους που συνήθως δεν
μπορούμε να φανταστούμε.
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι κατηγορίες των διακρίσεων είναι οι επόμενες (Πηγή: Εγχειρίδιο
σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EL.pdf)
α. Άμεση διάκριση (Οδηγία της ΕΕ για τη Φυλετική Ισότητα, αρ.2)
Άμεση διάκριση συντρέχει όταν σε ένα πρόσωπο επιφυλάσσεται δυσμενής μεταχείριση, σε
σύγκριση με αυτήν της οποίας έτυχε ή θα ετύγχανε ένα άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε όμοια
κατάσταση, λόγω κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού που φέρει το πρόσωπο αυτό, το οποίο
όμως προστατεύεται (προστατευόμενο χαρακτηριστικό).
β. Έμμεση διάκριση (Οδηγία της ΕΕ για τη Φυλετική Ισότητα, αρ.2)
Συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική
μπορεί να θέσει πρόσωπα συγκεκριμένης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε μειονεκτική
θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα.
γ. Πολλαπλές και συνδυαστικές/διατομεακές διακρίσεις (ΕΣΔΑ, αρ. 12 και Πρωτόκολλο Αρ. 12)
Οι «Πολλαπλές διακρίσεις» περιγράφουν τις διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα με βάση διαφορετικούς λόγους που λειτουργούν ξεχωριστά.
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Οι «συνδυαστικές/διατομεακές διακρίσεις» περιγράφουν μία κατάσταση όπου διαφορετικοί
λόγοι λειτουργούν και αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαχωρίζονται και να παράγουν συγκεκριμένα είδη διακρίσεων.
Συνήθως οι «πολλαπλές διακρίσεις» περιγράφουν τις διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα με
βάση διαφορετικούς λόγους που λειτουργούν ταυτόχρονα, ενώ οι «συνδυαστικές/διατομεακές διακρίσεις» αναφέρονται σε μία κατάσταση όπου διαφορετικοί λόγοι λειτουργούν
ταυτόχρονα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους την ίδια στιγμή με τέτοιο τρόπο που δεν διαχωρίζονται και παράγουν συγκεκριμένα είδη διακρίσεων.
δ. Παρενόχληση (Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, άρθρο 26)
Η παρενόχληση συνιστά ειδική μορφή διάκρισης στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ περί καταπολέμησης των διακρίσεων. Προηγουμένως αντιμετωπιζόταν ως συγκεκριμένη εκδήλωση άμεσης
διάκρισης. Η αφιέρωση ξεχωριστής ενότητας στο θέμα της παρενόχλησης στο πλαίσιο των
οδηγιών οφείλεται περισσότερο στη σημασία
που έχει η επισήμανση αυτής της ιδιαίτερα επιβλαβούς μορφής διακριτικής μεταχείρισης και
όχι τόσο σε αλλαγή της εννοιολογικής συλλογιστικής.
ε. Ειδικά ή συγκεκριμένα μέτρα (Οδηγία της ΕΕ για τη Φυλετική Ισότητα, Αρ. 5 και Χάρτης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αρ. 23-26)
Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων, οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και
οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να χρειαστεί να λάβουν ειδικά ή συγκεκριμένα μέτρα για να
προσαρμόσουν τους κανόνες και τις πρακτικές τους σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Οι όροι «ειδικά» ή «συγκεκριμένα» μέτρα, μπορεί να περιλαμβάνουν μία προηγούμενη μειονεκτική θέση, στην οποία βρέθηκαν οι άνθρωποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
στ. Έγκλημα μίσους
Εγκλήματα υποκινούμενα από προκατάληψη, που είναι γνωστά ως εγκλήματα μίσους, δεν
επηρεάζουν μόνο τα άτομα στα οποία επιδρούν αλλά και τις κοινότητες και τις κοινωνίες ως
όλον.
Εγκλήματα όπως οι απειλές, οι σωματικές επιθέσεις, η καταστροφή περιουσίας ή ακόμα και
οι φόνοι που είναι υποκινούμενοι από μισαλλοδοξία προς συγκεκριμένες ομάδες της κοινωνίας, περιγράφονται ως εγκλήματα μίσους ή προκατάληψης. Ως έγκλημα μίσους ορίζεται
οποιοδήποτε έγκλημα στοχεύει ένα άτομο με βάση τα αντιληπτά του χαρακτηριστικά. Το
ουσιαστικό στοιχείο που διαχωρίζει τα εγκλήματα μίσους από τα άλλα εγκλήματα είναι ότι
υπάρχει ένα κίνητρο προκατάληψης.
ζ. Ρητορική μίσους
Η ρητορική μίσους είναι η προώθηση του μίσους με βάση έναν από τους προστατευόμενους
λόγους.
Περιλαμβάνει όλες τις μορφές δημόσιας έκφρασης, οι οποίες διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν
ή δικαιολογούν το μίσος, τις διακρίσεις και την έχθρα προς μία συγκεκριμένη ομάδα. Είναι
επικίνδυνη, γιατί συμβάλλει στο αναπτυσσόμενο κλίμα της μισαλλοδοξίας ενάντια συγκεκριμένων ομάδων. Οι λεκτικές επιθέσεις μπορούν να μετατραπούν σε σωματικές επιθέσεις.
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Ανάμεσα στους επιλεγμένους τομείς προστασίας, θα πρέπει να εστιάσουμε στην Εκπαίδευση. Κατά το
ευρωπαϊκό δίκαιο, η προστασία από τις διακρίσεις μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο της ελεύθερης μετακίνησης των ατόμων, και ιδιαίτερα των παιδιών των εργατών/-ριών. Το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ εγγυάται το δικαίωμα στην
εκπαίδευση και την πρόσβαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Η νομοθεσία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, αφορά συγκεκριμένα στην ίση πρόσβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών και ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές επιδοτήσεις. Σε αυτό
το σημείο, θα ήταν ενδιαφέρον να συγκρίνουμε το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις διακρίσεις με
κάποιο εθνικό νομικό πλαίσιο. Εδώ θα το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο βρετανικό.
Σε ό,τι αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νόμος για την Ισότητα είναι η πιο σημαντική νομοθετική πηγή
σχετικά με το θέμα των διακρίσεων.
Ο Νόμος για την Ισότητα 2010 υπογραμμίζει 9 προστατευόμενα χαρακτηριστικά:
1. Ηλικία
2. Φύλο
3. Φυλή
4. Ειδικές ανάγκες
5. Θρησκεία
6. Εγκυμοσύνη και μητρότητα
7. Σεξουαλικός προσανατολισμός
8. Φυλομετάβαση
9. Γάμος και σύμφωνο συμβίωσης
Εφόσον αυτή η ενότητα αφορά τις διακρίσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ας δούμε συγκεκριμένα πώς
αυτές μπορεί να εκδηλωθούν.
Υπάρχουν τεσσάρων ειδών διακρίσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή στο σχολείο:
I.

Η άμεση διάκριση αφορά στην άνιση μεταχείριση των παιδιών με βάση το φύλο, τις ειδικές
τους ανάγκες, την εθνότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκευτική τους πίστη
ή την ηλικία τους.

II.

Η έμμεση διάκριση αφορά στις πολιτικές και τις πρακτικές που επηρεάζουν μία ομάδα
παιδιών περισσότερο από άλλες χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη αιτία. Οι ομάδες προστατεύονται από τη νομοθεσία που περιλαμβάνει τις ομάδες που χαρακτηρίζονται από το φύλο
τους, την εθνότητά τους, τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τη θρησκεία ή την πίστη ή
την ηλικία. Σχετικά με τις ειδικές ανάγκες, μπορούν να γίνουν προσαρμογές, ώστε η έμμεση
διάκριση να αποφευχθεί.

III. Η παρενόχληση μπορεί να εκδηλωθεί, όταν το σχολείο παίρνει μέρος ή ασκεί ανεπιθύμητες
συμπεριφορές που στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας
του παιδιού ή τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, μειονεκτικού, ταπεινωτικού ή
προσβλητικού περιβάλλοντος για το παιδί. Το συγκεκριμένο παιδί μπορεί να μην έχει κάποια
ειδική ανάγκη αλλά μπορεί να σχετίζεται με κάποιο άτομο που έχει ή εκλαμβάνεται λανθασμένα σαν να έχει κάποια ειδική ανάγκη.

214

IV. Η θυματοποίηση κδηλώνεται, όταν το σχολείο κάνει κάτι επιζήμιο για κάποιο παιδί, γιατί είτε
το παιδί είτε ο γονιός ή τα αδέρφια του παιδιού αναλαμβάνουν δράση σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων με βάση τις ειδικές ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει και τους/τις μαθητές/-ριες που έχουν ειδικές ανάγκες. (Πηγή: https://www.stephensons.co.uk/site/individuals/
education/discriminationasagroundforappeal/ )
Στο πλαίσιο του σχολείου, αρχικά, είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών να επιβλέπουν και να μην κάνουν
διακρίσεις κατά των παιδιών, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να είναι αυτό που πρώτο θα
αποφεύγει τη διακριτική συμπεριφορά προς τους/τις μαθητές/-ριες.
Πέρα από το νομικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διάκριση, το πιο σημαντικό είναι το θύμα να
αντιδράσει και να γνωρίζει ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα.
Αν μία εθνική αρχή παραβιάζει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όταν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι δικαστές σε εθνικό επίπεδο (υπό την καθοδήγηση τoυ Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν τη δύναμη να εξασφαλίσουν ότι διασφαλίζεται η τήρηση του Χάρτη.
Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ορίσουν ένα εθνικό όργανο για την ισότητα που θα είναι υπεύθυνο για
την προώθηση της ίσης μεταχείρισης. Αυτά τα σώματα οφείλουν να παρέχουν ανεξάρτητη βοήθεια
στα θύματα διακρίσεων, να διεξάγουν έρευνες και μελέτες και να δημοσιεύουν ανεξάρτητες εκθέσεις
και προτάσεις (Πηγή: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/yourrights-eu/how-report-breach-your-rights_en)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να συνοψιστεί με τη φράση «Μαθαίνω κάνοντας». Στην παρούσα
ενότητα, θα παρουσιάσουμε κάποιες δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προτείνουν
στους/στις μαθητές/-ριές τους, ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν την πολυπολιτισμικοτήτα της
τάξης ως μία πρόσθετη αξία για τους/τις ίδιους/-ες και την κοινωνία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ΚΆΝΤΕ ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΜΠΡΟΣΤΆ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Κάρτες ρόλων
– Ένας ανοιχτός χώρος (π.χ. ένας διάδρομος, ένα μεγάλο δωμάτιο ή εξωτερικοί χώροι)
– Ταινία ή CD με χαλαρή μουσική και ένα CD player
– Ένα καπέλο
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 60 λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
Είμαστε όλοι/-ες ίσοι/-ες, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ίσοι από άλλους. Σε αυτή τη δραστηριότητα,
οι συμμετέχοντες/-ουσες θα αναλάβουν ρόλους και θα προχωρήσουν ανάλογα με τις ευκαιρίες που
τους δίνονται στη ζωή.
1. Δημιουργήστε μία ήρεμη ατμόσφαιρα με χαλαρωτική μουσική. Εναλλακτικά, ζητήστε από τους/
τις συμμετέχοντες/-ουσες να κάνουν ησυχία.
2. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να πάρουν μία κάρτα ρόλων από το καπέλο. Πείτε
τους να μην τη δείξουν σε κανέναν/-μία.
3. Πείτε τους να κάτσουν κάτω (κατά προτίμηση στο πάτωμα) και να διαβάσουν προσεκτικά τον
ρόλο τους.
4. Τώρα ζητήστε τους να αρχίσουν να μπαίνουν στον ρόλο. Για βοήθεια, διαβάστε κάποιες από
τις ακόλουθες ερωτήσεις κάνοντας μία παύση ανάμεσά τους, ώστε να δώσετε χρόνο στους
ανθρώπους να προβληματιστούν και να χτίσουν μία εικόνα του εαυτού τους:
о Πώς ήταν η παιδική σου ηλικία; Σε τι σπίτι έμενες; Τι παιχνίδια έπαιζες; Τι δουλειά
έκαναν οι γονείς σου;
о Πώς είναι η καθημερινή σου ζωή σήμερα; Πού κοινωνικοποιείσαι; Τι κάνεις το πρωί, το
απόγευμα, το βράδυ;
о Ποιος είναι ο τρόπος ζωής που έχεις υιοθετήσει; Που μένεις; Πόσα χρήματα βγάζεις τον
μήνα; Τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο; Τι κάνεις στις διακοπές σου;
о Τι σε ενθουσιάζει και τι φοβάσαι;
5. Τώρα ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να παραμείνουν σιωπηλοί/-ές καθώς
στέκονται όλοι/-ες σε μία γραμμή ο/η ένας/μία δίπλα στον/στην άλλο/-η.
6. Πείτε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ότι θα τους διαβάσετε μία λίστα με καταστάσεις ή
συμβάντα. Κάθε φορά που μπορούν να απαντήσουν «ναι» θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα
μπροστά. Αλλιώς, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί που είναι και να μην κινούνται.
7. Διαβάστε τις καταστάσεις, μία-μία κάθε φορά. Κάντε μία παύση ανάμεσα στις δηλώσεις, ώστε
να δώσετε χρόνο στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες για να κινηθούν και να δουν σε τι θέση
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βρίσκονται σε σχέση με τους/τις άλλους/-ες.
8. Στο τέλος, καλέστε τους/τις όλους/-ες να προσέξουν τις τελικές τους θέσεις. Δώστε τους λίγο
χρόνο να βγουν από τον ρόλο και κάντε αποτίμηση της άσκησης.
9. Ξεκινήστε ρωτώντας τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες πώς αισθάνονται για τη δραστηριότητα
και μετά προχωρήστε σε συζήτηση των θεμάτων που προέκυψαν και των γνώσεων που
αποκόμισαν.
о Πώς αισθάνθηκαν οι συμμετέχοντες/-ουσες, όταν προχωρούσαν μπροστά ή όταν δεν
προχωρούσαν;
о Αυτοί/-ές που προχωρήσαν μπροστά, σε ποιο σημείο άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι
κάποιοι/-ες δεν προχωρούσαν τόσο γρήγορα όσο οι ίδιοι/-ες;
о Ένιωσε κανείς/-μία ότι υπήρχαν στιγμές που αγνοούνταν τα βασικά τους ανθρώπινα
δικαιώματα;
о Μπορούν οι συμμετέχοντες/-ουσες να μαντέψουν τους ρόλους των άλλων; (σε αυτό το
σημείο τα άτομα αποκαλύπτουν τους ρόλους τους)
о Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να παίξετε διαφορετικούς ρόλους; Τι χαρακτηριστικά
φανταστήκατε ότι είχε το άτομο που ενσαρκώσατε;
о Η άσκηση αυτή αποτελεί καθρέφτη της κοινωνίας κατά κάποιον τρόπο; Πώς;
о Ποια ανθρώπινα δικαιώματα διακυβεύονται σε κάθε ρόλο; Μπορεί κάποιος/-α να πει ότι
τα δικαιώματά τους δεν ήταν σεβαστά ή ότι δεν είχε πρόσβαση σε αυτά;
о Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις
ανισότητες στην κοινωνία;
Πηγή: https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward

ευκαιρία για δουλειά.

περιμένει την πρώτη

πανεπιστημίου που

άνεργος/-η φοιτητής/-ρια

Είστε ένας/μία

Είστε μία 22χρονη λεσβία.

μόνο με αναπηρικό αμαξίδιο

μπορείτε να μετακινηθείτε

με ειδικές ανάγκες, που

Είστε ένας νέος άνδρας

είναι βαθιά θρησκευόμενοι.

με τους γονείς σας, οι οποίοι

μουσουλμάνων που μένετε

ηρωίνη.

το δημοτικό σχολείο.

Είστε ένα μοντέλο
αφρικανικής καταγωγής.

παπουτσιών.

Είστε ένας άστεγος νέος

άνδρας, ηλικίας 27ετών.

απομακρυσμένο χωριό στα

μετανάστης από το Μάλι.

βουνά.

ενός αγρότη σε ένα

Είστε ένας παράτυπος

Είστε ο 19χρονος γιος

καλλιτέχνη εθισμένου στην

Ρομά που δεν έχει τελειώσει

εργάτης εργοστασίου

Αφγανιστάν.

πρόσφυγας από το

Είστε ένας 24χρονος

Είστε το κορίτσι ενός νέου

εισαγωγών-εξαγωγών.

σας θητεία.

χώρα που μένετε.

Είστε ένα 17χρονο κορίτσι

μίας επιτυχημένης εταιρείας

εκτελείτε την υποχρεωτική

Αμερικανού πρέσβη στη

Είστε ένας συνταξιούχος

Είστε ο/η ιδιοκτήτης/-ρια

ταχυφαγείων (fast food).

πανεπιστήμιο.

είναι στην εξουσία).

Είστε ένας στρατιώτης και

μία επιτυχημένη επιχείρηση

Σπουδάζετε οικονομικά στο

οποίας το μητρικό κόμμα

μονογονεϊκής οικογένειας.

Είστε η κόρη ενός

μετανάστη που διαχειρίζεται

τοπικής τράπεζας.

πολιτικής μερίδας νέων (της

Είστε μία άνεργη μητέρα,

Είστε η κόρη Αράβων

Είστε ο γιος ενός Κινέζου

Είστε η κόρη ενός διευθυντή

Είστε ο/η πρόεδρος μίας

217

ΈΝΤΥΠΟ

Ρόλοι (Να εκτυπωθούν σε κάρτες και να μοιραστούν στους/στις μαθητές/-ριες, μία στον/στην

καθένα/-μία):
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ΛΊΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

‘Κάντε ένα βήμα μπροστά, εάν’:
– Δεν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ μία σοβαρή οικονομική δυσκολία.
– Έχετε ένα αξιοπρεπές σπίτι με τηλεόραση και τηλέφωνο.
– Νιώθετε ότι η γλώσσα σας, η θρησκεία και ο πολιτισμός σας γίνονται σεβαστά στην
κοινωνία που μένετε.
– Νιώθετε ότι η γνώμη σας σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα μετράει και ότι οι
απόψεις σας ακούγονται.
– Οι υπόλοιποι άνθρωποι σε συμβουλεύονται για διαφορετικά θέματα.
– Δεν φοβάστε μήπως σας σταματήσει η αστυνομία.
– Ξέρετε πού να ζητήστε βοήθεια και συμβουλές αν τις χρειαστείτε.
– Δεν έχετε βιώσει ποτέ διακρίσεις λόγω της καταγωγής σας.
– Έχετε επαρκή κοινωνική και ιατρική φροντίδα για τις ανάγκες σας.
– Μπορείτε να πάτε διακοπές μία φορά τον χρόνο.
– Μπορείτε να καλέσετε φίλους/-ες στο σπίτι για δείπνο.
– Έχετε μία ενδιαφέρουσα ζωή και είστε αισιόδοξος/-η για το μέλλον.
– Νιώθετε ότι μπορείτε να σπουδάσετε και να ακολουθήσετε το επάγγελμα της επιλογής σας.
– Δεν φοβάστε μην τυχόν σας κακομεταχειριστούν ή σας επιτεθούν στον δρόμο ή στα μέσα
μαζικής επικοινωνίας.
– Μπορείτε να ψηφίσετε στις εθνικές και δημοτικές εκλογές.
– Μπορείτε να γιορτάσετε τις πιο σημαντικές θρησκευτικές γιορτές με τους συγγενείς και
τους/τις κοντινούς/-ές σας φίλους/-ες.
– Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα διεθνές σεμινάριο, στο εξωτερικό.
– Μπορείτε να πάτε κινηματογράφο ή θέατρο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
– Δεν φοβάστε για το μέλλον των παιδιών σας.
– Μπορείτε να αγοράσετε καινούργια ρούχα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
– Μπορείτε να ερωτευτείτε το άτομο της επιλογής σας.
– Αισθάνεστε ότι οι άνθρωποι εκτιμούν τις ικανότητές σας στην κοινωνία που ζείτε.
– Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να επωφεληθείτε από το διαδίκτυο.
– Δεν φοβάστε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
– Είστε ελεύθερος/-η να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο χωρίς
φόβο λογοκρισίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

ΠΟΙΟΣ/-Α ΕΊΜΑΙ;

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Χρωματιστοί μαρκαδόροι και στυλό, εάν είναι εφικτό ένα διαφορετικό χρώμα για το κάθε
άτομο.
– Μία σελίδα χαρτί για κάθε άτομο.
– Χαρτιά χαρτοπίνακα και μαρκαδόροι
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 25 λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
1. Για ζέσταμα, ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να σχηματίσουν ζευγάρια και να
διαμορφώσουν ομάδες. Ζητήστε τους να προσποιηθούν ότι είναι άγνωστοι/-ες μεταξύ τους και
να παρουσιάσουν τον εαυτό τους.
2. Κατόπιν, ζητήστε από τους ανθρώπους να προβληματιστούν σχετικά με το τι είναι ενδιαφέρον
και σημαντικό να αναφερθεί για ένα άτομο, όταν γνωρίζει πρώτη φορά ένα άλλο άτομο. Για
παράδειγμα, το όνομα, το φύλο, η εθνικότητα, ο οικογενειακός ρόλος, η θρησκεία, η ηλικία, η
εθνότητα, η/οι δουλειά/σπουδές, η μουσική της αρεσκείας του ατόμου, τα χόμπι, τα αθλήματα,
πράγματα που αρέσουν ή όχι στο άτομο κτλ.
3. Στη συνέχεια, εξηγήστε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ότι θα πρέπει να ανακαλύψουν τι έχουν
κοινό με τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας. Μοιράστε τα χαρτιά και τα στυλό και εξηγήστε ότι το
πρώτο βήμα είναι ο/η καθένας/-μία να ζωγραφίσει μία αναπαράσταση της ταυτότητάς του/της.
Οι μαθητές/-ριες μπορούν να σκεφτούν τον εαυτό τους σαν αστέρια· τα χαρακτηριστικά της
ταυτότητάς τους λάμπουν στην κοινωνία. Ζητήστε τους να αναλογιστούν τα οκτώ έως δέκα πιο
σημαντικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους και να σχεδιάσουν το προσωπικό τους αστέρι.
4. Ζητήστε τους να συγκρίνουν τα αστέρια τους. Όταν βρουν κάποιο άλλο άτομο με το οποίο
μοιράζονται μερικά κοινά χαρακτηριστικά, καλούνται να γράψουν το όνομα αυτού του ατόμου
δίπλα από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Αφιερώστε 15 λεπτά σε αυτή τη διαδικασία.
5. Έπειτα, ζητήστε από όλους/-ες τους/τις μαθητές/-ριες να σας πουν πόσο μοναδικός ήταν ο κάθε
άνθρωπος για αυτούς. Ενδεικτικά, μπορείτε να ρωτήσετε:
о Ποια χαρακτηριστικά είναι κοινά στους ανθρώπους και ποια είναι μοναδικά;
о Πόσο όμοιοι και πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι στην ομάδα σας; Τα κοινά στοιχεία
των ανθρώπων είναι περισσότερα από τις διαφορές τους;
6. Τέλος, κάντε έναν ομαδικό καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας που
οι άνθρωποι επιλέγουν και αυτά με τα οποία γεννιούνται. Γράψτε τα σε δύο στήλες στο χαρτί
του χαρτοπίνακα.
7. Προχωρήστε σε μία συζήτηση σχετικά με το τι ανακάλυψαν οι μαθητές/-ριες για τον εαυτό τους
και για τους/τις συμμαθητές/-ριές τους καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
о Τι έμαθαν οι μαθητές/-ριες για τον εαυτό τους; Ήταν δύσκολο να αποφασίσουν ποια
ήταν τα δέκα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους;
о Εξεπλάγησαν από τα αποτελέσματα της σύγκρισης των αστεριών; Είχαν περισσότερα ή
λιγότερα κοινά χαρακτηριστικά από ότι περίμεναν;
о Πώς ένιωσαν σχετικά με την ποικιλομορφία της ομάδας; Έκανε πιο ενδιαφέρουσα την
ομάδα ή έκανε πιο δύσκολη τη συνεργασία μεταξύ των μελών της;
о Υπήρχαν χαρακτηριστικά της ταυτότητας των μαθητών/-ριών για τα οποία ένιωσαν να
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θέλουν να αντιδράσουν και να πουν «Δεν είμαι έτσι!»; Για παράδειγμα, δεν είμαι ένας
φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, δεν ακούω μουσική τέκνο, δεν αγαπώ τα ζώα, δεν
είμαι gay ή χριστιανός.
о Πώς αναπτύσσεται η ταυτότητα; Ποια χαρακτηριστικά αποτελούν κοινωνικές κατασκευές
και ποια κληρονομούνται ή είναι προκαθορισμένα;
о Σε σχέση με τα θέματα φύλου, ποια στοιχεία αποτελούν κοινωνικές κατασκευές και ποια
κληρονομούνται ή είναι προκαθορισμένα;
о Τα άτομα έγραψαν «γυναίκα» ή «άνδρας»; Τι χαρακτηριστικά συσχετίζουν οι άνθρωποι
με αυτές τις λέξεις; Είναι οι συσχετισμοί ίδιοι για τα δύο φύλα και για όλους τους άνδρες
και όλες τις γυναίκες;
о Κατά πόσον οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από την ατομική τους ταυτότητα και κατά
πόσον από την ομάδα στην οποία ανήκουν;
о Σε ποιον βαθμό είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να επιλέξουν την ταυτότητά τους; Ποιες
είναι οι επιπτώσεις για τους ίδιους και για την κοινωνία και ειδικότερα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα της ισότητας και του σεβασμού;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΜΕ ΕΙΚΌΝΕΣ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Μία συλλογή 20-30 φωτογραφιών, με
αρίθμηση (μπορείτε να τις κατεβάσετε
από τον σύνδεσμο: https://www.un.org/
en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_
web.pdf )
– Ένα μεγάλο τραπέζι
– Ένα χαρτί στον τοίχο που θα περιέχει
μία λίστα με τα άρθρα της Οικουμενικής
Διακήρυξης

για

τα

Ανθρώπινα

Δικαιώματα (Μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf;
https://www.coe.int/en/web/compass/
the-universal-declaration-of-human-rights )
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 30 λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
1. Τοποθετήστε τις εικόνες στο μεγάλο τραπέζι.
2. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να εργαστούν ατομικά.
3. Διαβάστε ένα από τα άρθρα και γράψτε το στο χαρτί του χαρτοπίνακα.
4. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να κοιτάξουν τις φωτογραφίες και να επιλέξουν τη μία που
πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύει το άρθρο.
5. Ζητήστε από κάθε άτομο να σας πει ποια εικόνα διάλεξε και γιατί.
6. Σημειώστε τις εικόνες που επιλέχθηκαν και γράψτε τους αριθμούς στον πίνακα.
7. Συνεχίστε για τέσσερις ή πέντε ακόμη γύρους μιλώντας για διαφορετικά άρθρα (Επιλέξτε ένα
μείγμα κοινωνικών και πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων).
8. Ξεκινήστε με μία αξιολόγηση της δραστηριότητας και μετά συζητήστε τι γνώσεις αποκόμισαν οι
μαθητές/-ριες.
– Επιλέχθηκαν διαφορετικές εικόνες σε διαφορετικούς γύρους ή φάνηκε ότι μία ή δύο εικόνες
τα έλεγαν όλα; Επιλέχθηκαν οι ίδιες εικόνες από διαφορετικά άτομα ή τα άτομα είχαν τελείως
διαφορετικές ιδέες για το τι αντιπροσωπεύει το κάθε ανθρώπινο δικαίωμα; Τι δείχνει αυτό
για το πώς αντιλαμβάνεται ο/η καθένας/-μία μας τον κόσμο;
– Αξιολογήστε τη λίστα. Ποιες φωτογραφίες επιλέχθηκαν περισσότερες φορές; Τι είναι
ιδιαίτερο σε αυτές τις φωτογραφίες; Γιατί επιλεχθήκαν τόσες φορές; Έπαιξε κάποιο ρόλο το
μέγεθος και το χρώμα ή ήταν η ίδια η φωτογραφία αυτό που την έκανε σημαντική;
– Υπήρξε κάποια εικόνα που επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική περισσότερων του ενός
δικαιωμάτων;
– Διαφώνησε κάποιος/-α με την ερμηνεία κάποιου/-ας άλλου/-ης σχετικά με την εικόνα;
– Υπήρξαν φωτογραφίες που δεν επιλέχθηκαν καθόλου; Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για να αντιπροσωπεύουν ένα ανθρώπινο δικαίωμα; Εάν ναι, ποιο;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΗΜΈΡΕΣ

Διοργανώστε την «εβραϊκή ημέρα», την «Ινδική Εβδομάδα», την «Ημέρα ΛΟΑΤΚΙ» ή την «Εβδομάδα
ειδικών αναγκών» και εξηγήστε στους/στις μαθητές/-ριες τα θέματα αυτά, την ιστορία τους, τους
ανθρώπους και κάντε προτάσεις για ταινίες και σχετικά βιβλία. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να
εργαστούν σε ομάδες και να παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη ένα από τα ακόλουθα θέματα: φαγητό,
μουσική, παιχνίδια, video και γεγονότα. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε ένα θέμα σε κάθε ενότητα του
σχολικού σας προγράμματος.
Αραβική μέρα:
– Φορέστε κάτι χρωματιστό.
– Ακούστε μουσική: η Oum Kolthoum και ο Cheb Khalid είναι δύο από τους/τις πιο γνωστούς/-ές
τραγουδιστές/ίστριες.
– Χορός: χορός της κοιλιάς, δείτε ένα video της Nataly Hay.
– Μεσημεριανό: ετοιμάστε έναν μεζέ, μία συλλογή μικρών ορεκτικών πιάτων, και φαλάφελ.
– Δείτε την αραβική ταινία “Wajda”.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

ΑΝΤΙΠΑΡΆΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΉΤΗΣΗ

Χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες. Δώστε σε κάθε ομάδα μία δήλωση, π.χ. «Είμαι μία γυναίκα που δουλεύει
σε γραφείο και της έχουν πει ότι δεν μπορεί πια να δουλεύει εκεί γιατί είναι έγκυος», «Όλοι οι άνθρωποι
πρέπει να γίνουν χορτοφάγοι», «Ο ρατσισμός δεν υπάρχει πια» κτλ.
Κάθε ομάδα καλείται να υποστηρίξει τη δήλωση που της δίνεται. Ζητήστε από την άλλη ομάδα να δώσει
συμβουλές και να αμφισβητήσει τη δήλωση. Πώς αισθάνονται οι ομάδες μετά τη δραστηριότητα; Σε
ποια ομάδα θα προτιμούσαν να είναι οι μαθητές/-ριες και γιατί;
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf
https://www.gov.uk/discrimination-your-rights
http://najc.ca/human-rights-guide/what-are-some-examples-of-discrimination/
https://www.citizensadvice.org.uk/family/education/discrimination-in-education/overview-of-discrimination-ineducation/
https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/
https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
https://childlawadvice.org.uk/information-pages/radicalisation-in-schools-and-the-prevent-duty/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439598/
prevent-duty-departmental-advice-v6.pdf
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breachyour-rights_en
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/
https://www.coe.int/en/web/compass
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breachyour-rights_en
https://www.stephensons.co.uk/site/individuals/education/discriminationasagroundforappeal/
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ΕΝΌΤΗΤΑ 7: ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το παρόν υλικό στοχεύει να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να διευκολύνουν τη μάθηση σχετικά
με τις διεθνείς συγκρούσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο. Οι
παγκόσμιες πολιτικές συγκρούσεις είναι θέματα ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα και μπορεί να προκαλέσουν, ιδιαίτερα σε τάξεις όπου τα παιδιά έχουν σχέση με αυτά και λαμβάνουν διαφορετικές θέσεις
σχετικά με το θέμα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας χώρος στην τάξη για δημοκρατικό
διάλογο σχετικά με αυτά τα θέματα, ένας χώρος για διαφωνία, για συζήτηση αλλά και για να ακουστούν
διαφορετικές φωνές με στόχο την πρόληψη αποκλεισμών και πόλωσης που μπορεί να οδηγήσουν στον
εξτρεμισμό.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
– Οι μαθητές/-ριες ενημερώνονται σχετικά με τις τωρινές ζώνες συγκρούσεων καθώς και με τις
ειρηνικές ζώνες και περιοχές.
– Οι μαθητές/-ριες αναπτύσσουν κριτική σκέψη και μία ελαφρώς διαφοροποιημένη άποψη
σχετικά με τις παγκόσμιες συγκρούσεις λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη: Α) την ποικιλία των
λόγων και των παραγόντων που σχετίζονται με διαφορετικές συγκρούσεις και Β) τη δυναμική
διάσταση των συγκρούσεων, π.χ. ότι οι συγκρούσεις δεν είναι μόνιμες και στατικές και μπορεί
να σταματήσουν με ποικίλους τρόπους.
– Οι μαθητές/-ριες αποκτούν γνώσεις και κατανόηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
καθώς και δέσμευση μέσω της ενεργού συμμετοχής σε δραστηριότητες, οι οποίες δημιουργούν
πλαίσιο για εργασία σχετικά με την ισότητα και την ειρήνη.
– Οι μαθητές/-ριες κατανοούν τη σημασία της επίλυσης συγκρούσεων, την εργασία ειρήνευσης και
της διατήρησης της ειρήνης, μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
Μία βασική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος σε μία δημοκρατική κοινωνία είναι η προετοιμασία των ατόμων για να γίνουν δημοκρατικοί πολίτες. Τα σχολεία θα πρέπει να δώσουν την ευκαιρία
στους/στις μαθητές/-ριες (ειδικά αυτούς/-ές που ζουν στο περιθώριο) να ανακαλύψουν τις ιδέες τους
μέσα σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον (RAN 2018). Οι αντιπαραθέσεις, οι συγκρούσεις και η πληθώρα
των θέσεων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και τα σχολεία πρέπει να
αντιμετωπίζουν τις εθνικές και διεθνείς συγκρούσεις με έναν εκπαιδευτικά λειτουργικό τρόπο, ώστε
να τις καθιστούν κατανοητές στους/στις μαθητές/-ριες που πλέον ζουν στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αποτελεί, επίσης, πρόκληση για τα σχολεία, η δημιουργία ενός πλαισίου για την προσωπική
δέσμευση των μαθητών/-ριών αλλά και για την έκφραση διαφορετικών οπτικών γωνιών. Το σχολείο
μπορεί να διεγείρει τη σκέψη και να είναι ανοιχτό στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-ριών, καθώς
μπορούν να συμβάλλουν με ιδέες για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
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Οι πολιτικοί και ιδεολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ριζοσπαστικοποίηση σε μία
περίπλοκη αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες.
Σύμφωνα με τον Magnus Ranstorp, οι πολιτικοί παράγοντες «περιλαμβάνουν παράπονα/κατηγορίες
σχετικά με τη θυματοποίηση ενάντια στη δυτική εξωτερική πολιτική και στη στρατιωτική παρέμβαση»
(RAN 2016). Οι μαθητές/-ριες μπορεί, επίσης, να έχουν παρακινηθεί από ακροδεξιά πολιτικά αφηγήματα και από την ξενοφοβία με έμφαση στην αποτυχία ενός αμφιλεγόμενου πολιτικού συστήματος να
υπερασπιστεί τις εθνικές ταυτότητες που πλέον εκλαμβάνονται ως απειλές. Η διαδικασία μίας ανοιχτής
δημοκρατικής συζήτησης «περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των αμφιλεγόμενων και συγκρουσιακών
θεμάτων. Η πόλωση δεν μπορεί να προληφθεί παραβλέποντας ευαίσθητα ζητήματα» (RAN 2018).
Οι διεθνείς συγκρούσεις, οι πολιτικές και στρατιωτικές επιθέσεις και οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι
πολύ αμφιλεγόμενες με ποικίλους τρόπους για διαφορετικούς ανθρώπους.
Στην τάξη, μπορεί να έχετε μαθητές/-ριες που είναι παιδιά προσφύγων από περιοχές ή χώρες πολέμου,
οι οποίες είναι στόχοι στρατιωτικών επιθέσεων και παρεμβάσεων ευρωπαϊκών ή αμερικάνικων στρατευμάτων. Μπορεί ακόμη, να υπάρχουν μαθητές/-ριες που έχουν χάσει συγγενείς ή που έχουν συγγενείς που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Εκτός από αυτό, είναι πιθανό να έχετε παιδιά με μέλη των
οικογενειών τους να βρίσκονται σε στρατιωτικές ομάδες στις εμπόλεμες ζώνες ή που τα ίδια τα άτομα
είχαν συμμετάσχει σε στρατιωτικές ομάδες σε εμπόλεμες ζώνες. Τέλος, η πόλωση στην τάξη μπορεί να
περιλαμβάνει ξενοφοβικές στάσεις προς μία συγκεκριμένη ομάδα.
Το παρόν υλικό αποτελεί μέρος της προσπάθειας των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος στην τάξη, όπου οι μαθητές/-ριες θα μπορούν να διερευνούν και να κάνουν διάλογο
σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν με σεβασμό προς τις διαφορετικές ευαισθησίες και εμπειρίες που έχουν οι συμμαθητές/-ριές τους σχετικά με το θέμα. Οι δραστηριότητες φιλοδοξούν να αποτελέσουν τη βάση για μία πιο βαθιά και ήρεμη συζήτηση γύρω από τη διεθνή επικαιρότητα σχετικά με
την ειρήνη και τις συγκρούσεις, καθώς και τη βάση για ενεργό και ισχυρή δέσμευση των μαθητών/-ριών
στη διεθνή κοινότητα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ:
–

Προσέξτε τις προσωπικές σας νόρμες, πεποιθήσεις και αξίες και πώς αυτές έχουν διαμορφωθεί καθώς και τις πιθανές επιδράσεις που μπορεί να έχουν στη διδασκαλία σας σχετικά με
τα αμφιλεγόμενα ζητήματα.

–

Δώστε προσοχή και προβληματιστείτε σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά της αποκάλυψης
των προσωπικών σας πιστεύω και αξιών στους/στις μαθητές/-ριές σας. Επιλέξτε μία προσωπική πολιτική σύμφωνα με τα οφέλη για τους/τις μαθητές/-ριες και την προσωπική αίσθηση
ακεραιότητας του ατόμου.

–

Μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικούς διδακτικούς ρόλους και προσεγγίσεις
ανάλογα με την περίσταση, π.χ. ο/η εκπαιδευτικός υιοθετεί τον ρόλο του ουδέτερου συντονιστή, εφαρμόζει μία προσέγγιση ισορροπίας, υποδύεται τον δικηγόρο του διαβόλου
κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το:»Teaching Controversial Issues.
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Professional development pack for teachers». Council of Europe, 2015, pp. 15 - 21) http://
www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Controversial-IssuesProfessional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf
–

Μπορείτε, επιπλέον, να διαβάσετε τις επιπρόσθετες προτεινόμενες προσεγγίσεις και δραστηριότητες σχετικά με την αντιμετώπιση των αμφιλεγόμενων ζητημάτων στην τάξη και την
επίλυση συγκρούσεων στην επόμενη ενότητα του προγράμματος πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης PRACTICE.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Ένας άτλαντας
– Κενοί παγκόσμιοι χάρτες: www.eduplace.com/ss/maps/

(world countries)

– Αντίγραφο του «Στιγμιότυπου της παγκόσμιας κατάστασης της ειρήνης» (“Snapshot of the
global state of peace”)
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-A3-map-posterweb.pdf
– Χρωματιστά μολύβια (πράσινο και κόκκινο)
– Χαρτάκια post-it
– Μεγάλα χαρτιά χαρτοπίνακα
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 45 λετπά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
1. Ομαδική εργασία: Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες. Ζητήστε τους να συζητήσουν τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
A) Ποιες χώρες θεωρείτε πιο ειρηνικές; Γιατί;
B) Ποιες χώρες θεωρείτε λιγότερο ειρηνικές; Γιατί;
2. Σημειώστε τις χώρες σε έναν κενό χάρτη.
3. Τοποθετήστε τα χαρτάκια post-it στο χαρτί με τον κενό χάρτη και κρεμάστε το στον τοίχο.
4. Η κάθε ομάδα εξηγεί την επιλογή των χωρών που έκανε.
5. Ελέγξτε τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το αντίγραφο του Στιγμιότυπου.
6. Ονομάστε τις χώρες που δεν βρήκατε στην ερώτηση Α.
7. Δημιουργήστε μία λίστα με τις 10 πιο ειρηνικές και τις 10 λιγότερο ειρηνικές χώρες σύμφωνα με
το στιγμιότυπο
8. Σημειώστε τις χώρες σε έναν κενό χάρτη (ειρηνικές = πράσινο, λιγότερο ειρηνικές = κόκκινο)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

ΜΕ ΤΙ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΟΒΑΡΈΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ ΚΑΙ
Ο ΠΌΛΕΜΟΣ; Αξιοποιώντας την κριτική σκέψη
για την κατανόηση των αιτιών των διεθνών
συγκρούσεων και πολέμων

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
–

Μεγάλα χαρτιά χαρτοπίνακα

–

Χρωματιστά στυλό

–

Χαρτάκια post-it

–

Tablets και πρόσβαση στο διαδίκτυο

ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 1 ½ έως 2 ½ ώρες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
1. Συμφωνήστε στους ορισμούς: Καταιγισμός ιδεών
Για παράδειγμα:
Πόλεμος είναι η χρήση βίας και δύναμης σε μία ένοπλη σύγκρουση.
Σοβαρή κρίση είναι μία έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε χώρες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
ένοπλη δράση.
2. Οι μαθητές/-ριες συζητούν σε ομάδες τα αίτια των σοβαρών συγκρούσεων και των πολέμων.
3. Κάθε αίτιο γράφεται σε ένα χαρτάκι post-it ή σε ένα κομμάτι χαρτί. Κάθε ομάδα εξηγεί τις επιλογές
της και τοποθετεί τα χαρτάκια σε ένα μεγάλο χαρτί στον τοίχο.
4. Συζητήστε τον τρόπο ομαδοποίησης των αιτίων σε κατηγορίες. Εάν είναι εφικτό, με όλη την τάξη
να στέκεται μπροστά από τον πίνακα. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξετε να δημιουργήσετε μία
αφίσα με κατηγορίες.
5. Τοποθετήστε τα post-it στις αντίστοιχες κατηγορίες.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ
– Παραδείγματα αιτιών μπορεί να είναι τα εξής:
о Οι φιλοδοξίες ατόμων ή ομάδων για εξουσία, το οικονομικό όφελος, ο εθνικισμός, η
εθνική άμυνα, η ανισότητα (πολιτική, κοινωνική και οικονομική), η φτώχεια, η υψηλή
ανεργία, η καταπίεση κτλ.
– Παραδείγματα κατηγοριών αιτιών μπορεί να είναι τα ακόλουθα:
о Εδαφικές διαμάχες
о Πολιτική και ιδεολογία
о Πρόσβαση σε πόρους (π.χ. νερό, λάδι, μέταλλα κτλ.)
о Η πολιτικοποίηση εθνοτικών/πολιτισμικών/θρησκευτικών ταυτοτήτων
6. Κάθε ομάδα επιλέγει μία σοβαρή σύγκρουση ή έναν πόλεμο. Μπορούν να συμπεριλάβουν
κάποια σύγκρουση ή κάποιον πόλεμο που έχουν διδαχθεί παλαιότερα.
7. Οι ομάδες προτείνουν αιτίες για τη σύγκρουση/τον πόλεμο που έχουν επιλέξει και εξηγούν την
επιλογή των αιτιών.
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Μπορείτε να δείξετε video από το You tube ή να γράψετε/διαβάσετε σύντομες περιγραφές, όπως η εξής:
https://www.weforum.org/agenda/2018/06/using-human-suffering-as-a-political-tool/
Παραδείγματα video:
Εξηγώντας 7 χρόνια πολέμου στη Συρία: https://www.youtube.com/watch?v=CoL0L_DbuQQ
Ο Συριακός πόλεμος: ποιος πολεμάει και γιατί: https://www.youtube.com/watch?v=JFpanWNgfQY
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ – Τα δικαιώματα των
ανθρώπων σε ειρήνη και σε πόλεμο

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή εκτυπωμένη η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του ΟΗΕ. Μπορείτε να επιλέξετε την αυθεντική ή μία έκδοση που απευθύνεται σε
παιδιά, όπως αυτές που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
– Μεγάλα, κενά χαρτιά για τις συνόψεις των ομάδων.
– Μαρκαδόροι για να γράψετε σε αυτά τα χαρτιά.
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 1 ½ - 2 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΣΧΈΤΙΣΉ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΊΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ:
Τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά καταπατώνται σε ένοπλες συγκρούσεις. Επίσης, οι βίαιες συγκρούσεις
εμφανίζονται σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, όταν συγκεκριμένες ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους στη λήψη
αποφάσεων, να απολαμβάνουν ίση πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και το δικαστικό σύστημα ή
σε περιπτώσεις βασανιστηρίων κτλ.
Αυτό σημαίνει, ότι ένας τρόπος να αποφύγουμε τις ένοπλες συγκρούσεις είναι να αναπτύξουμε
τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι αιτία για πολλές βίαιες συγκρούσεις και
αν τα ανθρώπινα δικαιώματα βελτιωθούν μετά τη σύναψη μίας ειρηνικής συμφωνίας, ο κίνδυνος νέων
βίαιων επιθέσεων μειώνεται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ:
ΒΉΜΑ 1:
Κάντε μία εισαγωγή στην δραστηριότητα εξηγώντας το ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Τα επακόλουθα του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, του πιο πολύνεκρου πολέμου στην ιστορία, στον οποίο έλαβαν μέρος όλες οι χώρες του
κόσμου ήταν περίπου 70-85 εκατομμύρια νεκροί. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε και τη βιομηχανοποίηση της γενοκτονίας, καθώς 6 εκατομμύρια Εβραίοι, 200.000-500.000 Ρομά, καθώς και gay ή/
και άτομα με ειδικές ανάγκες θανατώθηκαν λόγω μιας ιδεολογίας βιολογικού ρατσισμού.
Η Διακήρυξη υπογράφηκε το 1948 για να προστατευθεί η αξία της ανθρώπινης ζωής και λόγω της
ανάγκης για προστασία των ατόμων και των ομάδων από επιθέσεις.
Τα δικαιώματα που περιγράφονται στη Διακήρυξη είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και αφορούν σε
όλους τους ανθρώπους. Αυτό περιλαμβάνει δύο βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητα
όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα:
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– Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια. Ισχύουν για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.
– Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εξαρτώνται από την κατάσταση του ατόμου, π.χ. κοινωνική,
οικονομική ή πολιτική κατάσταση κτλ. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με ανθρώπινα
δικαιώματα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/grundskolen/udskoling
https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/film
ΒΉΜΑ 2:
– Μοιράστε αντίγραφα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στους/
στις μαθητές/-ριες. Αν έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
Ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/-ριών μπορείτε να διαλέξετε μία πιο απλουστευμένη
μορφή αν θέλετε (στα αγγλικά): https://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/
universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html
Αν οι μαθητές/-ριες εργαστούν με την απλουστευμένη μορφή, εξηγήστε τους ότι αυτή είναι η
πιο απλή μορφή και δώστε τους και την επίσημη μορφή ή σιγουρευτείτε ότι βρίσκεται μέσα
στην αίθουσα.
– Συνίσταται ένα ή δύο αντίγραφα να βρίσκονται στον τοίχο της αίθουσας μετά το τέλος της
άσκησης για να ενεργοποιεί/-ούν τη μαθησιακή εμπειρία.
– Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να διαβάσουν την εισαγωγή και τα διαφορετικά άρθρα
της διακήρυξης. Αν χρειαστεί, κάντε το μαζί στην τάξη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να
παραλείψετε την εισαγωγή.
– Προαιρετικό: Αν οι μαθητές/-ριές σας βρίσκουν δύσκολη τη γλώσσα που χρησιμοποιείται,
μπορείτε να κάνετε ασκήσεις με το κείμενο. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριές σας να
γράψουν τα άρθρα της διακήρυξης με δικά τους λόγια, ώστε να τα κατανοήσουν. Χωρίστε
τα άτομα σε ομάδες των 3-4 ατόμων και δώστε στην κάθε ομάδα 4-5 άρθρα. Θα πρέπει να
συντάξουν ένα κείμενο που:
о Να μην είναι δυσνόητο.
о Να είναι κατανοητό και να μην έχει κενά.
о Να μπορεί να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τους ανθρώπους όλου του κόσμου.
о Να είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι περισσότερες χώρες να το υπογράψουν.
– Κρεμάστε τα κείμενα των μαθητών/-ριών στην αίθουσα.
ΒΉΜΑ 3:
Χωρίστε τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα σημειώνει τις συζητήσεις και τις
απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις, μετά κάνει μία περιληπτική λίστα των πιο σημαντικών σημείων
και των αιτιών πάνω στο χαρτί χαρτοπίνακα και αυτά τα χαρτιά τοποθετούνται μέσα στην αίθουσα.
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Ερωτήσεις:
α) Τι σας τράβηξε την προσοχή; Σας προκάλεσε έκπληξη κάποιο από τα άρθρα που διαβάσατε;
β) Τι πιστεύετε ότι σημαίνει η πρόταση «Τα ανθρώπινα Δικαιώματα είναι Παγκόσμια»;
γ) Βρείτε 3-4 δικαιώματα που θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικά. Συζητήστε τους λόγους που τα
θεωρείτε τόσο σημαντικά.
δ) Έρευνες έχουν δείξει ότι οι συγκρούσεις μπορούν να αποφευχθούν μέσω της βελτίωσης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποια δικαιώματα πιστεύετε ότι μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά των ένοπλων συγκρούσεων;

ΒΉΜΑ 4:
Τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας και οι προβληματισμοί μπορούν είτε να παρουσιαστούν είτε
να συζητηθούν στην αίθουσα με όλη την τάξη ή σε ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην άλλη
τις σκέψεις και τις απαντήσεις της.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΈΣ ΤΟΥΣ

Κατανόηση και διαφοροποίηση των επιπτώσεων στους πολίτες.
ΒΉΜΑ 1:
Δημιουργήστε μία λίστα των πραγμάτων που χρειάζονται τα παιδιά για να έχουν μία καλή ζωή.
Ποιες ανάγκες τους είναι πιο σημαντικές;
ΒΉΜΑ 2:
Συγκρίνετε τη λίστα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ.
– Δείτε το παρακάτω video: https://www.youtube.com/watch?v=TFMqTDIYI2U
– Δικαιώματα του παιδιού (video) : https://www.youtube.com/watch?v=qTiCCyfgroE
– Ευανάγνωστη μορφή: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/un-conventionrights-child-child-friendly-language
Χρειάζεται να εμπλουτίσετε την αρχική σας λίστα;
Ποια δικαιώματα και ποιες ανάγκες πιστεύετε ότι καταπατώνται σε περίοδο πολέμου;
Περιγράψτε τους κανόνες του πολέμου – Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο
– Προστασία πολιτών: https://peacekeeping.un.org/en/protecting-civilians
– Video:
о Ποιοι είναι οι κανόνες του πολέμου; https://www.youtube.com/watch?v=R26ltwNHZ5A
о Τι δεν επιτρέπεται στον πόλεμο; https://www.youtube.com/watch?v=vS7hMricwm0
Δημιουργήστε μία λίστα με παραβάσεις σε περίοδο πολέμου:
– Ποιες επιπτώσεις είναι οι πιο σοβαρές;
– Ποιες επιπτώσεις είναι οι πιο διαρκείς;
– Χωρίστε τις παραβάσεις σε κατηγορίες (π.χ. σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές κτλ.)
– Δείτε το video:
о Οι δέκα κυριότερες παραβάσεις των κανόνων του πολέμου:
https://www.youtube.com/watch?v=5aU8ezyjqPM
о Παιδιά από τη Συρία εξηγούν τον πόλεμο :
https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
о Τα παιδιά προσφύγων από τη Συρία μας μιλούν:
https://www.youtube.com/watch?v=jyscRA5CY68
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

ΕΠΊΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ, ΕΙΡΉΝΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΉΝΗΣ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
– Έντυπα με την περιγραφή της περίπτωσης (βλέπε το παράρτημα)
– Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
– Πρόσβαση στο διαδίκτυο
ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 1 ½ - 2 ώρες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΉΜΑΤΑ:
ΒΉΜΑ 1:
Δείξτε στους/στις μαθητές/-ριες τον διαδραστικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με τις τωρινές λειτουργίες διατήρησης της ειρήνης: https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
Ζητήστε από τους/τις μαθητές/-ριες να χωριστούν σε ζευγάρια και να κοιτάξουν τον χάρτη για να
μάθουν περισσότερα για αυτές τις διαδικασίες (20-30 λεπτά).

ΒΉΜΑ 2:
Δώστε αντίγραφα της περίπτωσης στους/στις μαθητές/-ριες για να τη διαβάσουν:
Δύο ομάδες μίας χώρας εμπλέκονται σε μία σύγκρουση. Η μία ομάδα, η πορτοκαλί, είναι στην εξουσία
της χώρας για 200 χρόνια, είναι πολύ πλούσια και εξουσιάζει την ανώτατη εκπαίδευση. Η άλλη ομάδα,
η μπλε, κάνει δουλειές που πληρώνονται πενιχρά, και δεν έχει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως η
πορτοκαλί ομάδα. Οι δύο ομάδες ζουν σε σχετικά χωριστές περιοχές της χώρας.
Μία μέρα, γίνεται έκρηξη 6 βομβών και σκοτώνονται πάνω από 2.000 άτομα. Αποδεικνύεται ότι
μέλη της τρομοκρατικής ομάδας ήταν άτομα της μπλε ομάδας. Μία ένοπλη σύγκρουση εξαπλώνεται
και αναπτύσσεται ένας εμφύλιος πόλεμος που αφορά όλον τον πληθυσμό της χώρας. Η μπλε ομάδα
λαμβάνει εξοπλισμό από μία γειτονική χώρα. Μετά από 2 χρόνια, ο ΟΗΕ καταφέρνει να διαπραγματευτεί παύση πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εκείνη τη στιγμή, η μπλε ομάδα έχει κερδίσει ένα μικρό
κομμάτι εδάφους και η πορτοκαλί έχει τον έλεγχο της υπόλοιπης χώρας. Το κομμάτι της μπλε ομάδας
είναι πραγματικά πολύ μικρό αλλά περιλαμβάνει τη μοναδική φυσική πηγή πετρελαίου στην περιοχή.
Η μεγάλη περιοχή που ανήκει στην πορτοκαλί ομάδα δεν έχει τέτοιους πόρους αλλά έχει εκπαιδευτικούς πόρους και το πιο πλούσιο κομμάτι του πληθυσμού μετά από χρόνια οικονομικών ανισοτήτων και
καταπίεσης της μπλε ομάδας στην παλαιότερα κοινή χώρα.
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ΒΉΜΑ 3:
Χωρίστε την τάξη σε 4 ομάδες. Οι δύο ομάδες – οι ομάδες της ειρήνης – πρέπει να δημιουργήσουν ένα
σχέδιο που θα πείσει και τις δύο ομάδες να σταματήσουν τη σύγκρουση και να βρουν μία ειρηνική
λύση που θα ωφελεί και τις δύο πλευρές. Χρησιμοποιήστε όλες τις πληροφορίες της περίπτωσης για να
βοηθήσετε να βρεθεί μία συμβιβαστική και βιώσιμη λύση (30λεπτά).
Οι άλλες δύο ομάδες εκπροσωπούν τις δύο ομάδες σε σύγκρουση, την πορτοκαλί και την μπλε. Οι μαθητές/-ριες σε αυτές τις ομάδες συζητούν την κατάσταση έως ότου βρουν 3-5 απαιτήσεις που πιστεύουν
ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντα της ομάδας και θα φέρουν δικαιοσύνη και ειρήνη (30 λεπτά).

ΒΉΜΑ 4:
Οι ομάδες συναντιούνται ανά δύο: κάθε ομάδα ειρήνευσης συναντιέται με μία από τις αντιμαχόμενες
ομάδες (μπλε και πορτοκαλί). Τώρα πρέπει να διαπραγματευτούν για να βρουν μία συμβιβαστική λύση.

ΒΉΜΑ 5:
Η τάξη συναντιέται και ανά δύο οι ομάδες (μία ομάδα ειρήνης και μία ομάδα από τη σύγκρουση) παρουσιάζουν μαζί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
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