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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 



 Αγόρια: 13 

 Κορίτσια: 10 

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019 

 Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

 Εθνικότητες: Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία, 

Φιλιππίνες, Ιράκ, Αιθιοπία, Αίγυπτος, 

Μολδαβία, Μπαγκλαντές, Αλβανία, Ελλάδα  
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 Στο πλαίσιο οργάνωσής της 

πραγματοποιούνται διαθεματικές δράσεις, 

γίνεται ανταλλαγή αυθεντικών εμπειριών, οι 

οποίες μπορεί να  αναθεωρήσουν ακόμη και 

την τυποποιημένη και ξεπερασμένη σχολική 

γνώση (Mainzer, Zeitung 2000) 
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Ποιητής, σεναριογράφος 

 Εγκατέλειψε το σχολείο επειδή μισούσε την 

καταπίεση και τη σχολική ρουτίνα 

 Βρήκε διέξοδο στην ποίηση και τον 

κινηματογράφο 

4 



5 



Ταξίδι 

 Ανάγκη φυγής από 
την πραγματικότητα 
και κατάργηση των 
κανόνων της λογικής 

 

Απώτερος στόχος: η 
γλωσσική έκφραση 

 Να επινοήσουν 
τρόπους απόδρασης 
από το ασφυκτικό 
περιβάλλον του 
σχολείου 

 Επιθυμία να 
γνωρίσουν τον κόσμο 
και να αποκτήσουν 
εμπειρίες 

 Αισιοδοξία και τόλμη 
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 Σιδηρόδρομος, ιστιοφόρο, υποβρύχιο, 

αεροπλάνο, αυτοκίνητο, αερόστατο 

Οι παραπάνω λέξεις δόθηκαν και στα 

αγγλικά για δική τους διευκόλυνση 

Με τη χρήση ορισμένων από τα μέσα αυτά 

τους ζητήθηκε να ταξιδέψουν με τη φαντασία 

τους κάπου αλλού 

7 



 Ελεύθερος στίχος 

Ομοιοκαταληξία ή όχι 

 Απουσία στίξης και μέτρου 

 Ελευθερία σκέψης 
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 Υποθέστε ότι ταξιδεύετε και εσείς με τον 
φανταστικό σιδηρόδρομο.  

 Ξεκινήστε με τη λέξη «συναντήσαμε» 

 Ας γράψει ο καθένας πέντε στίχους για μέρη που 
επισκεφτήκατε και όσα είδατε εκεί 

 Στόχος να φτιάξετε ένα ποίημα με το οποίο να 
δραπετεύσετε από όσα σας καταπιέζουν 

 Εναλλακτικά τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν ή να 
φτιάξουν ένα πολυτροπικό κείμενο ή κόμικ, 
δεδομένου ότι μέσω της γλώσσας ανοίγεται και 
ξεδιπλώνεται ο πολιτισμός (Σκούρτου 2002) 
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Πηγή:http://autosxediasmoi.weebly.com/piomicroniotaetasigmaeta.html# 



 Σχεδόν πρόθυμα συμμετείχαν και εργάστηκαν 

μέσα στην τάξη  

Οι περισσότεροι από τους μαθητές 

χρειάστηκαν καθοδήγηση 

Ορισμένοι αρκέστηκαν στο να αντιγράψουν 

(πολύ πιστά είναι η αλήθεια) το κείμενο 
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 Αντί για παρατηρητές, έγιναν δημιουργοί 

ενός κειμένου (ενδυνάμωση της 

δημιουργικότητας) 

 Συνεργάστηκαν όσοι (πίστευαν) ότι 

κατάλαβαν το ζητούμενο, με εκείνους 

δυσκολεύτηκαν περισσότερο 

 Αναγνώρισαν κοινά χαρακτηριστικά και 

αποκλίσεις στην καθημερινότητά τους 
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 Εκφράστηκαν ελεύθερα –μιας και η φόρμα 

του ποιήματος το επέτρεψε- βιώνοντας μια 

λογοτεχνικά διαφοροποιημένη λογοτεχνική 

αισθητική και  χωρίς να ντρέπονται για το 

γραπτό τους (creativity) 

Προσπάθησαν ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν 

ελληνικά να ανταποκριθούν 
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Μεικτή επικοινωνία : κείμενο, εικόνα, 

ζωγραφική, κόμικ 

Παροχή πρόσθετου υλικού προκειμένου να 

ενεργοποιηθεί η φαντασία τους (θυμηθείτε 

την ιστορία…) 

Μη λεκτική επικοινωνία (κινητικά και 

νευματικά) 

 Απεικονίσεις μέσα από χειρονομίες  

Με ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. πώς αισθάνεσαι 

όταν βγαίνεις από το σχολείο;) 
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Οπτική επαφή 

 Γλώσσα του σώματος (δική μας) που δείχνει 

πως είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε 

την απάντηση του μαθητή (ενεργητική 

ακρόαση) 

Με την παράφραση γίνεται η 

ανατροφοδότηση (κρατάμε τα πιο σημαντικά 

και κατανοούμε αν έχει κατανοήσει ή όχι την 

πληροφορία) 
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 Τα κείμενα που πήραμε δεν ήταν αυτό που 

ζητούσε η άσκηση (ανατροφοδότηση για τη 

συνέχεια) 

 Καμία πρωτοτυπία στις απαντήσεις, αφού οι 

περισσότεροι περιέγραψαν τη ρουτίνα τους 

μετά το σχολείο και όχι ένα φανταστικό 

ταξίδι 
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 μπόρεσαν να αναγνωρίσουν διαφοροποιήσεις 

και κοινά χαρακτηριστικά της 

καθημερινότητάς τους 

 να συζητήσουν το κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο που συμβάλει στη διαμόρφωση της 

καθημερινότητας 
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Google earth: θα μπορούσαμε να κάνουμε 

μια εικονική περιήγηση . Αφού κάνουμε pin 

τις τοποθεσίες μπορούμε να πλοηγηθούμε 

ελεύθερα 

Να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία 

(χειρισμός ενός λογισμικού, γλωσσική 

ανάπτυξη, εξοικείωση με χάρτες) 
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 Ελεύθερο 

 Εύχρηστο και ευχάριστο 

 Βελτιώνει τις κριτικές δεξιότητες (κατανόηση 

και ερμηνεία πληροφοριών) 

Προσφέρει συνεργατική μάθηση 

 Συνδέει τα μαθήματα με την πραγματικότητα  
(Ανδρεάδης – Παπαδημητρίου, Αθανασιάδης & Σαχινίδης, 2007) 
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 Χωρισμός σε ομάδες – έτσι μπορεί και ο 
εκπαιδευτικός να ελέγξει καλύτερα αλλά και 
ο μαθητής που δεν γνωρίζει ούτε ελληνικά 
ούτε και αγγλικά να βοηθηθεί από κάποιον 
συμμαθητή του 

Προσέγγιση του μαθητή ως συνδημιουργού 
στη γνώση (δημιουργία καρτούν με θέμα: 
world of the future) 

 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
(https://edu.pixton.com/educators) 
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 Συνεργασία εκτός σχολείου για τη δημιουργία μικρού 
βίντεο με λεζάντες και μουσική στο youtube με το θέμα 
που δόθηκε (αξιοποίηση υπερρεαλιστικών εικόνων) 

 Χρησιμοποίηση εργαλείων πολυμέσων και νέων 
τεχνολογιών. 

 Τα τεχνολογικά μέσα καθορίζουν και διαφοροποιούν 
διαδικασίες αντίληψης, διάδρασης και σκέψης. 

 Οδηγούν στην ευαισθητοποίηση και τη συνειδητοποίηση 
της επικοινωνίας 
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