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Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ   Ε Ρ Ε Υ  Ν Η Τ Ι Κ Η Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 

(P r o j e c t) 

 

ΤΑΞΗ: Α΄ Λυκείου. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016. 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ: Α΄ -  Β΄ Τετράμηνο (Σεπτέμβριος 2015 – Μάιος 2016), [ετήσιο].             

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Πειραματικό ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μετανάστευση και προσφυγιά».   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α. Ι. Καλαμάτας. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ 01. 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 2. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ: ΝΑΙ. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΝΑΙ / ΠΕΚ Μυτιλήνης. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Οι μαθητές/τριες: 

 Να ευαισθητοποιηθούν στο προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο. 

 Να γνωρίσουν ότι η προσφυγιά και η μετανάστευση δεν είναι σημερινό, αλλά 

διαχρονικό φαινόμενο. 

 Μέσω της σχετικής με το θέμα αρθρογραφίας στον ημερήσιο Διαδικτυακό και έντυπο 

Τύπο, να γνωρίσουν τις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές διαστάσεις του 

προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου. 

  

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, κ.λπ.) 

 

Σε μια εποχή που το παγκόσμιο τοπίο αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, πριν καν μάλιστα 

συνειδητοποιηθεί από μεγάλο μέρος των ανθρώπων του πλανήτη μας, η ανάγκη να 

μελετηθεί το προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο είναι επιτακτικές. Κι αυτό διότι 

ζητήματα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς από τη μια μεριά και ξενοφοβίας από την άλλη, 

καθημερινά έρχονται στο προσκήνιο, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με μια πραγματικότητα 

όπου η πολιτισμική ετερότητα μπορεί να αποκτήσει σοβαρό περιεχόμενο, αν ιδωθεί από τη 

σκοπιά της ομαλής και ανεκτικής συμβίωσης με τον άλλο, τον διαφορετικό από εμάς· εκεί, 

δηλαδή, που μια κοινωνία ετεροτήτων, θα στοχεύει όχι στην απαξίωση και στην απανθρωπιά, 

αλλά στην ανοχή, στη φιλοξενία και στον αναστοχασμό ότι ο άλλος, όσο πολιτισμικά 

διαφορετικός κι αν είναι – εδώ, οφείλω, με έμφαση να σημειώσω ότι η συνύπαρξη είναι 

βασικό συστατικό του βίου της ανθρωπότητας, γι’ αυτό και η θεολογική συνεισφορά στο 

ζήτημα αυτό είναι άκρως σημαντική -  πάνω απ’ όλα είναι συνάνθρωπος. 
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 Η διασύνδεση αυτού του γνωστικού αντικειμένου, με μαθήματα όπως η 

Κοινωνιολογία, η Πολιτική Παιδεία, η Ιστορία, τα Θρησκευτικά, τη Λογοτεχνία και το Δίκαιο 

θα δώσει στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα διεπιστημονικής και διαθεματικής 

προσέγγισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου.      

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  

 

Τα μαθήματα γίνονται σε εργαστήριο Η/Υ και ακολουθούν πιστά τη Διδακτική Μεθοδολογία 

του Μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών (Project): ενδιαφέροντα μαθητών/τριών, 

επικαιρότητα του θέματος, οργάνωση, ρόλοι ομάδων, σχέσεις μελών υποομάδων, έρευνα, 

φακέλους, ολομέλεια, έκθεση της ερευνητικής εργασίας και παρουσίασή της σε κοινό. 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Με το πέρας των διδακτικών ενοτήτων του project, οι μαθητές/τριες θα: 

 Έχουν κατανοήσει τι σημαίνει προσφυγιά και μετανάστευση, καθώς και τις ιστορικές 

συντεταγμένες αυτού του φαινομένου. 

 Έχουν λάβει μια σαφή και τεκμηριωμένη γνώση διάφορων απόψεων και θέσεων που 

σήμερα υπάρχουν στον ημερήσιο Διαδικτυακό και έντυπο Τύπο για το προσφυγικό 

και μεταναστευτικό πρόβλημα. 

 Έχουν διευρύνει τους πνευματικούς τους ορίζοντες, στη βάση ότι η προσφυγιά και η 

μετανάστευση δεν συνιστά έγκλημα και απειλή για τους λαούς της Ευρώπης. 

  

Μυτιλήνη,  12 / 10 /2015 

 

 

Η Διευθύντρια Ο Διδάσκων Καθηγητής 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ 

Μαθηματικός 

 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Θεολόγος καθηγητής 

 

 

 


