ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ
ΣΔΛΔΥΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

Σν Πξόγξακκα πνπδώλ Δπηκόξθσζεο
διαςφαλίηει τθ διεπιςτθμονικι και διακεματικι προςζγγιςθ

περιλαμβάνει 10 Κεφάλαια - Θεματικζσ Ενότθτεσ
Κάκε Κεφάλαιο διαςπάται ςε Ενότθτεσ (π.χ. 1.1) και κάκε ενότθτα
διαςπάται ςε Υποενότθτεσ (π.χ. 1.1.1)
ςε κάκε Κεφάλαιο υπάρχουν Δραςτθριότθτεσ. Οι Δραςτθριότθτεσ αυτζσ
εμπεριζχουν ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου, οι απαντιςεισ των οποίων δεν
είναι προκακοριςμζνεσ, αλλά επαφίενται ςτθ κρίςθ του εκάςτοτε
εκπαιδευόμενου, ι ςτθν κρίςθ τθσ κάκε ομάδασ εκπαιδευομζνων,
εφόςον είναι ομαδικζσ.

Δπηκνξθσηηθό Τιηθό 1/2
• 1ο Κεθάλαιο: Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ
• 2ο Κεθάλαιο: Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο επηζεηηθόηεηαο:
Κνηλσληνινγηθή
ζεώξεζε
ηνπ
θαηλνκέλνπ
θαη
εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο
• 3ο Κεθάλαιο: Κξηηηθή επηζθόπεζε ησλ εξεπλεηηθώλ
πνξηζκάησλ (κεηα- αλάιπζε) γηα ηε ΒΔ ζηελ Διιάδα
θαη ην εμσηεξηθό
• 4ο Κεθάλαιο: Σν επξσπατθό θαη εζληθό ζεζκηθό πιαίζην
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ, ηελ
πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ
εθθνβηζκνύ
• 5ο Κεθάλαιο: Κνηλσληθνςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ζηα
ζύκαηα, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία ηεο ζρνιηθήο βίαο

Δπηκνξθσηηθό Τιηθό 2/2
• 6ο Κεθάλαιο: Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δξάζεσλ
θαη πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε κηθξν, κέζν θαη καθξν
επίπεδν, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό
• 7ο Κεθάλαιο: Οη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ
πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ -θξηηηθή
πξνζέγγηζε θαη θξηηήξηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ
πινπνίεζε
• 8ο Κεθάλαιο: Κξηηήξηα επηινγήο, απνηίκεζε θαη
αμηνιόγεζε «θαιώλ πξαθηηθώλ» από ηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθό
• 9ο Κεθάλαιο: Σερληθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ θαη
εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ
• 10ο
Κεθάλαιο:
Η
ζρνιηθή
δηακεζνιάβεζε:

Γηάξζξσζε Δλνηήησλ θαη
Τπνελνηήησλ (1/2)
Σίηινο (ζύληνκε, αθξηβήο, κε-ηερληθή θξάζε)
θνπόο (ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ/θπξίαξρσλ εξσηεκάησλ θαηά ην
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ)

Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα (ζεκεία πνπ πεξηγξάθνπλ κε αθξηβή ηξόπν
ηη ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπόκελνη κεηά ηελ επηκόξθσζή ηνπο)
Έλλνηεο θιεηδηά (όξνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο θεληξηθέο έλλνηεο /ηδέεο πνπ
δνκνύλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα)
Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο (ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
θάζε ελόηεηαο/ππό-ελόηεηαο)
Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ (ην πεξηερόκελν ηεο θάζε ελόηεηαο/ππό-ελόηεηαο
ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ)

Γηάξζξσζε Δλνηήησλ θαη
Τπνελνηήησλ (2/2)
Η αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλεη:
• Γξαζηεξηόηεηεο/αζθήζεηο κε ή ρσξίο ππνβνήζεζε
• Μειέηεο πεξίπησζεο
• ύλνςε (πλνςίδνληαη ηα θπξίαξρα δεηήκαηα ηεο εθάζηνηε
ελόηεηαο)
• Απηναμηνιόγεζε (Αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο ζρεηηθά κε ην
πεξηερόκελν ηεο θάζε ελόηεηαο)
• Βηβιηνγξαθηθέο
πεγέο/δηθηπνγξαθία
(Αλαθνξά
ηεο
βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο θαη δηαδηθηπαθώλ πεγώλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ)
• Πεξαηηέξσ κειέηε (πξνηεηλόκελεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο γηα
πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο)

1ο Κεθάλαιο (1/3)
Σίηλορ
• Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο
βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ
κοπόρ
Η ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκόο (ΒΔ) είλαη έλα
πνιπδηάζηαην θνηλσληθό θαηλόκελν κε αλεζπρεηηθέο
δηαζηάζεηο θαη βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζήο ηνπ. θνπόο απηνύ ηνπ
θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη νξηζκέλα ζεκειηαθά
ελλνηνινγηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην
θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ.

1ο Κεθάλαιο (2/3)
Πποζδοκώμενα Αποηελέζμαηα
Όηαλ ζα έρεηε νινθιεξώζεη ηε κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ
απηνύ, ζα είζηε ζε ζέζε λα:
• θαηαλνείηε θαη λα δηαθξίλεηε ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη
ζρνιηθόο εθθνβηζκόο
• θαηαλνείηε θαη λα αλαγλσξίδεηε ην πιαίζην εθδήισζεο
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
• θαηαλνείηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ
• εληνπίδεηε ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ
Έννοιερ Κλειδιά
• Δλλνηνιόγεζε ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
• Μνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
• Πνιύπιεπξεο δηαζηάζεηο
• Γηάγλσζε ςπρνινγηθώλ ζπλεπεηώλ

1ο Κεθάλαιο (3/3)
Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ
Σν θεθάιαην απηό πεξηιακβάλεη δύν ελόηεηεο.
• ηελ πξώηε επηρεηξείηαη ε απόδνζε ελόο ζαθνύο
νξηζκνύ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη βίαο θαζώο θαη ην πιαίζην
νξηνζέηεζήο ηνπ ελώ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαη νη
δηάθνξεο κνξθέο εθδήισζήο ηνπ.
• ηε δεύηεξε ελόηεηα εμεηάδεηαη ε εκθάληζε ηνπ
θαηλνκέλνπ κέζα από ηηο πνιύπιεπξεο δηαζηάζεηο ηνπ
αιιά θαη ηα αίηηα πνπ επζύλνληαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ.
Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ
θαηλνκέλνπ σο πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε.

Ππόγπαμμα εξ αποζηάζεωρ
εκπαίδεςζηρ
1ν Κεθάιαην

1ε εβδνκάδα

2ν & 3ν Κεθάιαην

2ε εβδνκάδα

4ν Κεθάιαην

3ε εβδνκάδα

5ν & 6ν Κεθάιαην

4ε εβδνκάδα

7ν & 8ν Κεθάιαην

5ε εβδνκάδα

9ν & 10ν Κεθάιαην

6ε εβδνκάδα

σολικά πιλοηικά ππογπάμμαηα
1. ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ζην
λεπηαγσγείν
2. ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα κέζα από δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε γηα ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
3. ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο
ζπγθξνύζεσλ γηα ηηο κεζαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
4. ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ γηα ηηο Δ’ θαη η’
ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
5. ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηε ζρνιηθή βία θαη εθθνβηζκό γηα ην
γπκλάζην
6. ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ην ζεβαζκό
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ γηα ην γπκλάζην
7. ελάξην δηδαζθαιίαο κε ζέκα ηνλ εθθνβηζκό γηα ην γπκλάζην
8. ελάξην δηδαζθαιίαο κε ζέκα ηε δηαθνξεηηθόηεηα γηα ην ιύθεην
9. ελάξην δηδαζθαιίαο κε ζέκα ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη ην ξαηζηζηηθό εθθνβηζκό γηα ην ιύθεην
10.ελάξην δηδαζθαιία2ο κε ζέκα ην ζεμνπαιηθό εθθνβηζκό γηα ην
ιύθεην

Γομή εναπίος (1/2)
•

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ – ΥΔΓΗΟΤ
Η ηαπηόηεηα πεξηγξάθεη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζελαξίνπ, όπσο ηνλ ζπγγξαθέα, ηε γλσζηηθή
πεξηνρή θαζώο θαη ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη.

•

Σο πλαίζιο εθαπμογήρ πεπιγπάθει (1) ζε
πνηα θαηεγνξία αλζξώπσλ απεπζύλεηαη, π.ρ. καζεηέο
ειηθίαο ....ή ζρνιηθήο ηάμεο ... (2) ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο απεπζύλεηαη ζε απηνύο θαη (3) ηελ
αλακελόκελε επίδξαζε ή ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθεη)
πνπ ζα έρεη ην ζελάξην ζηνπο αλζξώπνπο πνπ
απεπζύλεηαη (επίηεπμε γλσζηηθώλ, θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ ή ηερλνινγηθώλ ζηόρσλ, εγθαζίδξπζε
θαηλνηνκίαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θ.ά.)

Γομή εναπίος (2/2)
•

•

Λεπηομεπήρ παποςζίαζη,
(1) ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη πώο νη
εκπιεθόκελνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ (π.ρ.
δξάζεηο θαη δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπο),
(2) ηα αλαγθαία εξγαιεία θαη νη
απαξαίηεηνη
πόξνη
πνπ
ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εκπιεθόκελνη γηα
ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Αξιολόγηζη

ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ
ΘΔΜΑ ΣΖΝ
ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ, ΣΑ
ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ
ΚΑΗ ΣΟ ΡΑΣΗΣΗΚΟ
ΔΚΦΟΒΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ
ΛΤΚΔΗΟ

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ – ΥΔΓΗΟΤ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
•
•
•
•

Σίηινο: «Παγθόζκηνη πνιίηεο: Ραηζηζηηθόο
εθθνβηζκόο»
Έννοια/Έννοιες ποσ αθορά ηο ζενάριο:
Παγθόζκηνο Πνιίηεο/ Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα /
ρνιηθή Βία - Ραηζηζηηθόο Δθθνβηζκόο
Ομάδα – Σηότος / Βαθμίδα Εκπαίδεσζης: Α'
Λπθείνπ
Εκηιμώμενη Διάρκεια: 4 δηδαθηηθέο ώξεο θαη
επηπιένλ ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ ζε
αζύγρξνλν πεξηβάιινλ κάζεζεο (wiki)

Σο πλαίζιο εθαπμογήρ (1/2)
κοπόρ εναπίος
Δλώ ην θαηλόκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
απνηειεί ζήκεξα εδξαησκέλν ηξόπν ηεο
θαζεκεξηλόηεηάο καο, ιίγεο καζεζηαθέο
πξαθηηθέο παξαηεξνύληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλόηεηα γηα ηελ πξναγσγή θαη θαιιηέξγεηα
κηαο αλάινγεο θνπιηνύξαο ζηνπο καζεηέο,
γεγνλόο πνπ αδηακθηζβήηεηα ζα είρε
ζπληειέζεη θαη ζηε κείσζε πεξηζηαηηθώλ
ξαηζηζηηθνύ εθθνβηζκνύ ζην ζρνιηθό ρώξν.

Γπαζηηπιόηηηερ (1/2)
• Ο εθπαηδεπηηθόο δεηάεη από ηνπο καζεηέο λα ηνπ πνπλ
πνηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γλσξίδνπλ ή πνηα λνκίδνπλ
όηη είλαη. Καηαγξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ηηο πξνηάζεηο πνπ
ζα αθνπζηνύλ αιιά παξάιιεια πξνζπαζνύκε λα
εληζρύζνπκε ην δηάινγν θαη ηελ ειεύζεξε ζπδήηεζε
κεηαμύ ησλ καζεηώλ εάλ ηπρόλ ππάξρνπλ αληίζεηεο
απόςεηο, δειαδή όηη θάπνηεο πξνηάζεηο δελ
ζπγθαηαιέγνληαη ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.
• ηε ζπλέρεηα κνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππία κε ηα
30 αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηνπο δεηείηαη λα
θπθιώζνπλ όζα δελ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηε δηθή ηνπο
ιίζηα.

Γπαζηηπιόηηηερ (2/2)
• Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα ζπδεηάλε γηα ηε ζεκαζία ησλ
δηθαησκάησλ σο πξνο ηελ ίδηα καο ηελ επηβίσζε. Όηαλ
νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελεκεξώλνπκε
ηνπο καζεηέο όηη ζα παξαθνινπζήζνπκε έλα βίληεν κε
«ηελ ηζηνξία ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ»
(http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights.html).
πλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθνύ
θιίκαηνο ζηελ ηάμε, αιιά θαη γηα λα πξνινγίζνπκε ην
ζπγθεθξηκέλν βίληεν επηζεκαίλνπκε ζηα παηδηά ηε
δπζθνιία αθόκα θαη ησλ ελειίθσλ λα νξίζνπλ ηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, παξόιν πνπ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επεκεξία αιιά θαη γηα ηελ ύπαξμή καο.

Ζ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΖΝΩΜΔΝΩΝ ΔΘΝΩΝ
• Δίµαζηε Όλοι Γεννηµένοι Δλεύθεποι και Ίζοι. Δίµαζηε όινη
γελλεµέλνη ειεύζεξνη. Όινη έρνπµε ηηο δηθέο µαο ζθέςεηο θαη
ηδέεο. Θα πξέπεη όινη λα καο αληηκεησπίδνπλ µε ηνλ ίδην
ηξόπν.
• Μην Κάνειρ Γιακπίζειρ. Απηά ηα δηθαηώµαηα αλήθνπλ ζε
όινπο, αλεμάξηεηα από ηηο δηαθνξέο µαο.
• Σο Γικαίωµα ζηη Εωή.Όινη έρνπµε δηθαίσµα ζηε δσή, θαη
λα δήζνπµε κε ειεπζεξία θαη.αζθάιεηα.
• Όσι κλαβιά. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα µαο θάλεη
ζθιάβνπο. ∆ελ µπνξνύµε εµείο λα ζθιαβώζνπµε θαλέλαλ.
• Όσι Βαζανιζηήπια. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα µαο
πιεγώζεη ή λα µαο βαζαλίζεη.
• Έσειρ Γικαιώµαηα Όπος κι αν Πηγαίνειρ. Δίµαη έλαο
άλζξσπνο όπσο θη εζύ!
……..

Παξαθνινύζεζε βίληεν, Μειέηε
πεξηπηώζεσλ, εξγαζία ζε νκάδεο
• Youtube: ‘Zero’ (12:33)
• https://www.youtube.com/watch?v=LOMbySJTKpg
• Και 1 θύμα παηζιζηικήρ βίαρ είναι πολύ: βίληεν ηεο
Ύπαηεο Αξκνζηείαο ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (κε
πξνζσπηθέο καξηπξίεο) (6:29)
http://www.youtube.com/watch?v=MAEvfnw4kXs&featur
e=player_embedded
• Ζ ελληνική νύσηα ηων
κπςζηάλλων.(46:16) http://goo.gl/ZS2fd
• Βπωμοέλληνερ. (1:02:54) http://goo.gl/Hqr63

Zero
• Σν βίληεν δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ ηζηνξία ελόο αλζξώπνπ
πνπ ε ηαπηόηεηά ηνπ θέξεη ην ‘επηειέο’ αξηζκό κεδέλ ζε
έλα θόζκν όπνπ νη άλζξσπνη θξίλνληαη από ην πόζν
κεγάινο είλαη ν αξηζκόο πνπ θέξνπλ ζηελ ηαπηόηεηά
ηνπο. Η ηζηνξία ηειεηώλεη κε ην δεκηνύξγεκα, άμην
παλαλζξώπηλνπ ζαπκαζκνύ, πνπ ζπληειέζηεθε από
δύν απιά κεδεληθά.
• Η θεληξηθή ηδέα ζηελ νπνία εδξάδεηαη ε ηαηλία είλαη όιεο
νη κνξθέο ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο ελώ
δηαπξαγκαηεύνληαη έλλνηεο όπσο θνηλσληθόο
απνθιεηζκόο, ζσκαηηθόο, ιεθηηθόο, ςπρνινγηθόο θαη
ζπλαηζζεκαηηθόο εθθνβηζκόο.

Ζ ελληνική νύσηα ηων
κπςζηάλλων
• Νηνθηκαληέξ κε ζέκα ην πνγθξόκ θαηά ησλ
Διιήλσλ κεηαλαζηώλ ζην Σνξόλην ηνπ Καλαδά
ην 1918. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην 44.46: «ε
πεξηόδνπο θξίζεο είλαη εύθνιν γηα κηα θνηλσλία
λα ςάρλεη γηα απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο,
ζπλήζσο κέζα ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο ώζηε λα
ηνπο θνξηώζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο. ηα 1918 νη
Έιιελεο ήηαλ ην δαδί πνπ έγηλε πξνζάλακκα γηα
λα εθηνλσζνύλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζζσξεπκέλα
ζπλαηζζήκαηα»

Μια ηάξη θςλεηικά διασωπιζμένη
• Μία εκέξα κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Μάξηηλ
Λνύζεξ Κηλγθ ην 1968, ε Jane Elliott πήγε λα
δηδάμεη ζην δεκνηηθό ηεο πόιεο ηεο ζηελ Ατόβα,
όπνπ θαηνηθνύζαλ κόλν ιεπθνί. Υώξηζε ηνπο
καζεηέο ηεο ζε δύν νκάδεο, εθείλνπο κε γαιάδηα
κάηηα θη εθείλνπο κε θαθέ κάηηα, θαη απνθάζηζε
λα ηνπο δώζεη έλα γεξό κάζεκα θαηά ησλ
θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ. Σν ληνθηκαληέξ απηό
παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία εθείλνπ ηνπ καζήκαηνο,
ηε καθξνρξόληα επηξξνή ηνπ ζηα παηδηά θαη ηε
δύλακή ηνπ πνπ θξάηεζε ηξηάληα νιόθιεξα
ρξόληα.

Παηρλίδη ηνπ Απνθιεηζκνύ (1/2)
• ‘ηα παιτνίδια ρόλων είναι μια ζσνηθιζμένη ηετνική για να
διαπιζηώζοσμε ηον ηρόπο με ηον οποίο οι μαθηηές και οι
μαθήηριες ανηιλαμβάνονηαι ηα κοινωνικά θαινόμενα και
ανηιδρούν ζε ασηά … ενώ μπορούν να προκαλέζοσν
ενδιαθέρον και ζσναιζθημαηική θόρηιζη για θέμαηα
ανιζόηιμων κοινωνικών ζτέζεων’ (Σζηάθαινο, 2011:325).
• Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο θαη
δσγξαθίδνπκε ρξσκαηηζηέο θειίδεο ζην κέησπν ηνπ
θάζε παηδηνύ (θόθθηλε γηα ηελ 1ε νκάδα, κπιε γηα ηε 2ε
θαη πξάζηλε γηα ηελ 3ε). Οη ρξσκαηηζηέο θειίδεο
απνηεινύλ ην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ
νκάδσλ ελώ ζπκβνιίδεη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ
απηνκάησο ζεκαηνδνηεί ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο.

Παηρλίδη ηνπ Απνθιεηζκνύ (2/2)
• ηνλ 1ν γύξν ηνπ παηρληδηνύ, ε θόθθηλε νκάδα είλαη ε πην
ηζρπξή θαη ηα κέιε ηεο πξνηξέπνληαη λα θαζίζνπλ όπνπ
επηιέμνπλ ζην ρώξν.
• Γηαηάδνπλ ηνπο κπιε λα ζηέθνληαη όινη καδί όξζηνη
θνηηώληαο ηνλ ηνίρν. Σνπο απαγνξεύνπλ νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηόηεηα θαζώο επίζεο λα θνηηνύλ γύξσ ηνπο ή λα
κηινύλ. ηνπο πξάζηλνπο δίλνπλ δηαηαγέο, ηηο νπνίεο
είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθηεινύλ, όπσο ρνξνπεδήζηε
ζην έλα πόδη, θάληε θσλέο δώσλ, θέξηε κνπ κηα
θαξέθια, θιπ.
• Βέβαηα, ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ελεκεξώζεη από ηελ αξρή
όηη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο-δηαηαγέο ζα πξέπεη λα είλαη
κέζα ζηα όξηα ηεο αζθάιεηαο θαη βέβαηα ην ζεηηθό θιίκα
ηεο ηάμεο ζα ζπληειέζεη ζην λα δηεμαρζεί ην παηρλίδη
ξόισλ κε ηελ απαηηνύκελε ζνβαξόηεηα.

Οξγάλσζε θακπάληαο
• Οη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο
δεκηνπξγηθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ
ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο
θακπάληαο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ.
• Δπηπιένλ, δηθή ηνπο απόθαζε ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν
ηξόπνο δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπο αιιά
θαη ηεο εκβέιεηαο πνπ επηζπκνύλ λα έρεη (ζρνιηθή
κνλάδα, γεηηνληά, δήκνο, παξνπζίαζε ζε άιια ζρνιεία
εζσηεξηθνύ/εμσηεξηθνύ κέζσ Web 2.0 εξγαιείσλ).
• Οκάδα δεκηνπξγίαο αθηζώλ, Οκάδα δεκηνπξγίαο
ελεκεξσηηθνύ βίληεν/ληνθηκαληέξ, Οκάδα δεκηνπξγίαο
ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ
• Web 2.0 http://www.postermywall.com/
• Web 2.0 Animoto: https://animoto.com/
• Web 2.0 Glogster: http://edu.glogster.com/

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηόηεηεο, απνζθνπνύλ ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθήο
αθήγεζεο (digital storytelling), ε νπνία ελδείθλπηαη σο απνηειεζκαηηθό κέζν ειεύζεξεο
έθθξαζεο θαη εθαξκνγήο ηεο λενπξνζιεθζείζαο γλώζεο, λνεκαηνδνηεκέλε ζε έλα
πεξηβάιινλ πνπ εκπιέθεη ελεξγά ην καζεηή.

