
 
 0 

 

ΦΑΚΕΛΛΟΣ  PROJECT                                                                                     

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: Σεπτέμβριος 2014 –Μάιος 2015 [ετήσιο] 

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ                                                                  

Προσέγγιση μέσα από την 7η τέχνη: τον κινηματογράφο 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                                                           

Θεολόγος Καθηγητής - DEA Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΑΠΘ / Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ                                              

E-mail: gzee11@otenet.gr    



 

 

 

1 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

 

Περιγραφή: Με βάση τον κινηματογράφο διερευνάται ο ρατσισμός και οι 

μορφές του. Η διαφορετικότητα με βιωματική προσέγγιση. Τα αποτελέσματα 

του ρατσισμού. Τρόποι αντιμετώπισης ρατσιστικών εκδηλώσεων.  

 

Στόχοι: Σ’ αυτή την ερευνητική εργασία οι μαθητές/τριες μπορούν:  

 Να προσεγγίσουν την έννοια του ρατσισμού μέσα από την τέχνη του 

κινηματογράφου. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι οι «διακρίσεις» και τα στερεότυπα είναι 

ιδεολογήματα ομάδων με δύναμη για εξυπηρέτηση συμφερόντων. 

 Να αντιληφθούν ότι η καταπίεση των ομάδων χωρίς δύναμη, οδηγεί 

τις περισσότερες φορές σε φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και 

σε εθνικιστικές εξάρσεις. 

 Μέσα από την κριτική ανάγνωση των ταινιών που θα δουν και των 

παράλληλων κειμένων που θα διαβάσουν, να καταλήξουν ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι ίσοι και συνεπώς πρέπει όλοι ανεξαρτήτως να έχουν 

πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. 

 

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

Δραστηριότητα 1η: ο ρατσισμός και οι μορφές του 

 

Επισκεφθείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:  

www.google.com - Αναζήτηση: εδώ αναζητήστε και μελετήστε τον όρο 

ρατσισμός. 

Διαβάστε τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου: Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. 

Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος. Ιστορική κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, (συγγραφέας Ζήσης Παπαδημητρίου): 

 Ο ρατσισμός. Έννοια και περιεχόμενο, σσ. 41-52. 

 Σκέψεις για το αντισημιτισμό του Χίτλερ, σσ. 219-229. 

 

Με βάση τα παραπάνω να απαντήσετε στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιες διαφορές υποτίθεται ότι δικαιολογούν αυτές τις διακρίσεις (π.χ., 

στο φύλο, τo χρώμα, εθνικότητα κ.α.); 

 Πιστεύετε ότι από μόνες τους αυτές οι διαφορές χωρίζουν τους 

ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους; Επιχειρηματολογήστε. 

 Μπορείτε να δώσετε τον δικό σας ορισμό για τον ρατσισμό; 

 

http://www.google.com/
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Καταγραφή απόψεων και απαντήσεων: να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις σας 

σε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο περίπου 250 λέξεων ή να τις παρουσιάσετε 

σε διαφάνειες στο power point. 

 

Δραστηριότητα 2η: η αναπαραγωγή του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

 

 Διαβάστε τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου: Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. 

Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος. Ιστορική κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, (συγγραφέας Ζήσης Παπαδημητρίου): 

 Υπάρχει ρατσισμός στην Ελλάδα; σσ. 298-309. 

Διαβάστε περιληπτικά τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου: Οδηγός 

αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, (συγγραφέας 

Γιώργος Τσιάκαλος) Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης (370.10495 ΤΣΙ): 

 Είμαστε οι Έλληνες ρατσιστές; σσ. 61-85. 

 Εμείς και οι άλλοι σσ. 121-136. 

 Προκαταλήψεις και ρατσισμός σσ. 137-176. 

 

Με βάση τα παραπάνω: 

 Να χαρακτηρίσετε τους μετανάστες χρησιμοποιώντας πρώτα ρατσιστική 

και έπειτα  αντι-ρατσιστική γλώσσα. 

 Πότε και από ποιους μαθαίνουμε το ρατσισμό; Mε ποιον τρόπο συντελείται 

αυτή η μάθηση και τι αποτελέσματα έχει; 

 Να καταγράψτε πρόσφατα παραδείγματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στην 

Ελλάδα. 

 

Καταγραφή απόψεων και απαντήσεων: να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις σας 

σε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο περίπου 250 λέξεων ή να τις παρουσιάσετε 

σε διαφάνειες στο power point. 

 

Δραστηριότητα 3η: Ρατσισμός και εθνικισμός 

 

Επισκεφθείτε τoν παρακάτω δικτυακό τόπο: 

www.google.com – Αναζήτηση. Λέξεις κλειδιά που θα περιέχονται στο κείμενο: 

εθνικισμός, φονταμενταλισμός. 

Διαβάστε τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου: Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. 

Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος. Ιστορική κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, (συγγραφέας Ζήσης Παπαδημητρίου): 

 Ρατσισμός και εθνικισμός σσ. 245-257. 

 

Με βάση τα παραπάνω να απαντήσετε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Υπάρχουν αμιγή έθνη ή αμιγείς λαοί στην ιστορία; Πώς δημιουργείται και 

εξελίσσεται ένας πολιτισμός; 

http://www.google.com/
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 Τι σχέση έχει ο ρατσισμός με τον εθνικισμό; 

 

Καταγραφή απόψεων και απαντήσεων: να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις σας 

σε ένα κείμενο περίπου 250 λέξεων ή να τις παρουσιάσετε σε διαφάνειες στο 

power point. 

 

Δραστηριότητα 4η: Ρατσισμός και διεθνής αμνηστία 

 

 Επισκεφθείτε στο Διαδίκτυο τις εξής σελίδες: 

www.amnesty.gr - Τι είναι η διεθνής αμνηστία;  

 Διαβάστε τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου: Διεθνής προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Εστία, Αθήνα 1995, (συγγραφέας Εμ. Ρούκουνας): 

 Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με αλλοδαπούς, σσ. 231-

244. 

 Διαβάστε περιληπτικά το παρακάτω βιβλίο: Οικουμενική Διακήρυξη των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Παπαδήμας, Αθήνα 1999. 

 

Με βάση τα παραπάνω να απαντήσετε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Μας αφορά η καταπίεση άλλων μελών μιας κοινωνικής ομάδας; Γιατί; 

 Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε καταπίεση; 

 Αξίζει κανείς να παλεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

 

Καταγραφή απόψεων και απαντήσεων: να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις σας 

σε ένα κείμενο περίπου 250 λέξεων ή να τις παρουσιάσετε σε διαφάνειες στο 

power point. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση του ρατσισμού, οφείλουμε να 

σημειώσουμε τα εξής: 

 Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου από 

τη γέννησή του. 

 Ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα κοινωνικά αγαθά. 

 Ότι οι διακρίσεις είτε σε βάρος μας είτε σε βάρος άλλων συνανθρώπων μας, 

υπάρχουν και οφείλονται σε άγνοια ή παραπληροφόρηση. 

 Ότι δεν θα επιτρέψουμε και θα αντιδρούμε στην ύπαρξη τέτοιων 

διακρίσεων όπου και αν τις συναντούμε. 

 Ότι διαλέγουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και είμαστε σύμμαχοι όσων θέλουν 

να κάνουν το ίδιο. 

 

 

 

http://www.amnesty.gr/
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΣΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

 

 

 

 


