
Σενάριο για Ρατσισμό  

Σοφία Δεσποτίδου 

 

 

Τίτλος Μαθήματος 

Ρατσισμός.      Μας αφορά όλους.  Υπάρχει λύση; 

Διδακτικό αντικείμενο : Έκφραση – Έκθεση 

Τάξη : Β΄ Λυκείου 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές  :Έκφραση – Έκθεση –Ιστορία  - Λογοτεχνία 

 Θεματική ενότητα : Βιογραφικά είδη – Παρουσίαση Κριτική 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου : Ρατσισμός ( θέματα για συζήτηση κι 
έκφραση έκθεση σχετικά με το χαρακτηρισμό ατόμου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 
φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό, σελ 129-136 σχ. εγχειριδίου)  

Ώρες που διατίθενται : 6-8 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ)  

Ο κεντρικός άξονας του σχεδίου μαθήματος εντάσσεται στα Θέματα για συζήτηση 
και έκφραση – έκθεση της Β΄ Λυκείου σχετικά με το χαρακτηρισμό του ατόμου, τις 
στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό. Επιτυγχάνεται 
(επιδιώκεται) ο σκοπός του ΑΕΠ για ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από 
διάφορα κοινωνικά προβλήματα και ενίσχυση της προσπάθειας να κατανοήσουν και 
να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. 
Το συγκεκριμένο αντικείμενο προσφέρεται ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές τη 
σημασία του λόγου (γραπτού, προφορικού) για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή είτε 
ως πομποί, είτε ως δέκτες με κριτική και υπεύθυνη θέση. Κριτικός γραμματισμός  Η 
προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσω πολλαπλών πηγών ανάμεσα στις οποίες και οι 
τέχνες του κινηματογράφου και της Λογοτεχνίας, αλλά και των ιστορικών μαρτυριών.  
(Διαθεματική προσέγγιση). 

 Προσφέρεται για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική) 

Προσφέρει πεδίο αξιοποίησης εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών (χρήση Η/Υ, 
προβολή ταινίας μικρού μήκους) και χρήσης πολλαπλών πηγών (φωτογραφικό υλικό, 
γελοιογραφίες, κείμενα ) Συνεπώς , ενδείκνυται για εμπλουτισμένη διδασκαλία με 
πρόσθετο υλικό καινοτόμων ειδικών τεχνικών. 

 

 

 



Γενικός σκοπός  και  Στόχοι   

Γενικός Σκοπός : Να σχηματίσουν μια στάση απόρριψης κι αντίδρασης απέναντι 
στις ρατσιστικές συμπεριφορές και να προβληματιστούν για ένα φλέγον και πάντα 
επίκαιρο κοινωνικό φαινόμενο και για τις πρακτικές αντίδρασης,   μέσα από…. 

Α. Γνωστικοί : 

1. Να κατανοήσουν τον όρο “ρατσισμός“ και τις κοινωνικές του εκφάνσεις. 

Να προσεγγίσουν τα αίτια και τις συνέπειες του φαινομένου. 

2. Να ενημερωθούν για τις τάσεις ρατσισμού σε χώρες της προηγμένης 
Ευρώπης. 

3. Να διερευνήσουν (προβληματιστούν) την αντινομία μεταξύ των ιστορικών 
εμπειριών του νεώτερου ελληνισμού και της στάσης του νεοέλληνα απέναντι 
στους μετανάστες. 

4. Να διερευνήσουν τους διαφορετικούς τρόπους πρόκλησης ενδιαφέροντος και 
αντίδρασης στο φαινόμενο του ρατσισμού 

5. Ν΄ αντιληφθούν τη σχέση τέχνης – κοινωνικής πραγματικότητας (πώς η  
δεύτερη αποτελεί πηγή έμπνευσης για την πρώτη και πώς η πρώτη μπορεί ν΄ 
αποτελέσει λύση για τα κακώς κείμενα της δεύτερης) 

Β. Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Ν΄ ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

2. Να εξασκήσουν δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η σύγκριση, η συνδυαστική 
σκέψη. 

3. Ν΄ ασκηθούν στην ανάληψη και διεκπεραίωση ρόλων , ώστε να 
αισθητοποιούν και να προσεγγίζουν βιωματικά τη γνώση. 

4. Να συνδέουν το λόγο με τη λειτουργικότητα που κάθε φορά πρέπει να έχει  σε 
συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. (γνωστικός;) 

5. Ν΄ αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη 
γνώση. 

6. Να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους.  

7. Να καλλιεργήσουν το λόγο, και την αφαιρετική σκέψη,  αναπτύσσοντας την 
ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών με τρόπο συνοπτικό τόσο γραπτά όσο και 
προφορικά._(γνωστικός) 

 

Γ. Χρήση ΤΠΕ : 

2. Να ασκηθούν στην ενεργητική αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση της 
πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο. 
3. Να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου (υπερκείμενο, 
πολυτροπικότητα). 



4. Να εξασκηθούν στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων (πλοήγηση στο 
διαδίκτυο, κειμενογράφος, ηλεκτρονικά λεξικά). 
5. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ ως βασικό περιβάλλον 
οικοδόμησης της γνώσης στη μαθησιακή διαδικασία . 

 

Εργαλεία – Διδακτικό υλικό 

1. Επεξεργαστής κειμένου 

2. Power Point 

3. Ιexplorer : Δικτυακοί τόποι 

Α. http://www.greek-language.gr (τίτλος) 

Β.  www.tanea.gr 

Γ. http://www.antenna.gr 

Δ. http://www.enet.gr 

Ε. http://www.europarl.europa.eu  

Στ. http://www.youtube.com 

Ζ.  http://browse.deviantart.com 

Η. http://www.edutv.gr 

Θ. http://inconue.wordpress.com 

Ι. http://www.24grammata.com/ 

3. Βιντεοπροβολέας. 

 

Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης 

Η συστηματική διδασκαλία πολυτροπικών κειμένων μπορεί να προετοιμάσει τους 
μαθητές να χειρίζονται ικανοποιητικά την πληθώρα τέτοιων κειμένων που 
προσλαμβάνουν καθημερινά από τη διαφήμιση, τον Τύπο, την τηλεόραση, το 
διαδίκτυο, τις αφίσες, ακόμα και τα σχολικά βιβλία. Οι παραγωγοί πολυτροπικών 
κειμένων, από τη μια, διαρκώς προβαίνουν -λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού και 
της προόδου των τεχνικών μέσων που διαθέτουν- σε όλο και πιο περίπλοκες  
συνθέσεις, ενώ οι αναγνώστες, από την άλλη, δεν έχουν διδαχθεί συστηματικά να 
νοηματοδοτούν πολυτροπικά κείμενα (Στάμου, Τρανός και Χατζησαββίδης 2003). Η 
μελέτη και η κατανόηση της πολυτροπικότητας των κειμένων θα έκανε τους μαθητές 
πιο συνειδητούς στην επικοινωνία μεταξύ τους και θα τους διευκόλυνε στην πρόσλη-
ψη και αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας που βιώνουν (Χοντολίδου 1999), 
καθώς αναπτύσσουν δεξιότητες ταξινόμησης και  κριτικής επεξεργασίας της 
πληροφορίας και παράγουν λόγο, προφορικό και γραπτό, σε περιστάσεις, όσο το 
δυνατόν, αυθεντικής επικοινωνίας αξιοποιώντας γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς 
σημειωτικούς τρόπους. 

 Μέσω του σεναρίου αξιοποιούνται βασικές αρχές  :  

http://www.greek-language.gr/
http://www.tanea.gr/
http://www.antenna.gr/
http://www.enet.gr/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.youtube.com/
http://browse.deviantart.com/
http://www.edutv.gr/
http://inconue.wordpress.com/
http://www.24grammata.com/


A. του οικοδομισμού για το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με τον 
υπολογιστή (Boyle) όπως: 

• Παρέχονται πληροφορίες που λειτουργούν ως εμπειρίες πολλαπλών 
προοπτικών (τηλεοπτικές εκπομπές, ειδήσεις, κινηματογραφική ταινία, 
καλλιτεχνικές εκφράσεις) 

• Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν πολλαπλές μορφές αναπαράστασης ( 
εικαστική δημιουργία, δραματοποίηση, παραγωγή λογοτεχνικού λόγου). 
Ενθαρρύνονται να εκφραστούν και να εμπλακούν προσωπικά. 

• Η μάθηση ενσωματώνεται σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα και έτσι επέρχεται η 
εμπέδωση μέσω της κοινωνικής εμπειρίας (τα παιδιά παρακολουθούν μαρτυρίες 
Ελλήνων μεταναστών που βίωσαν το ρατσισμό). 

 

B. των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών –   ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner) 

• Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής. 
Πειραματίζονται κατασκευάζοντας ένα προϊόν  (δημοσιογραφική συνέντευξη, 
στίχους, σενάριο κοινωνικού μηνύματος), άρα συνεχίζουν να μαθαίνουν μέσω της 
δημιουργίας. 

                                     Θεωρίες Vygotsky 

•  Το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρων  υποκείμενο που διαμορφώνει με τις 
πράξεις του τη γνωστική του πραγματικότητα 

• Συνεργατική μάθηση με υπολογιστή (αλληλεπίδραση ) 

Διδακτική διαδικασία 

• Ο δάσκαλος είναι εμψυχωτής καθοδηγητής, συνερευνητής, συνοδοιπόρος και 
συντονιστής στη διαδικασία μάθησης. Λειτουργεί ως παιδαγωγός, καθώς οδηγεί τα 
παιδιά στην ανακάλυψη της γνώσης. Συμπαρίσταται  όπου χρειαστεί για να 
διευκρινίσει και να καθοδηγήσει. Στόχος του, , είναι να κάνει τα παιδιά ικανά να 
κατανοούν, ν΄ αποκωδικοποιούν, να κρίνουν. Να οικοδομούν τη γνώση μόνα τους. 

Εφαρμογή στη σχολική μονάδα 

Απαιτούνται 3 δίωρα  (ένα συνεχές δίωρο την εβδομάδα) εκ των οποίων τα 2 (4 
ώρες) θα ολοκληρωθούν στο εργαστήριο πληροφορικής.  

Χρειάζεται προσυνεννόηση με τον διδάσκοντα της πληροφορικής. 

Απαραίτητη η σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Οργάνωση της τάξης :  

Αν το σενάριο εφαρμοστεί σε τμήμα 25 ατόμων , τα παιδιά θα χωριστούν σε 5 πενταμελείς 
ομάδες. Η σύνθεση των ομάδων θα παραμείνει ίδια για όλες τις επιμέρους δραστηριότητες 
του σεναρίου. Ο χωρισμός προτείνεται να γίνει από το διδάσκοντα ώστε να εξασφαλιστεί η 
ανομοιογένεια των ομάδων (καλοί+ μέτριοι+ αδύναμοι μαθητές σε κάθε ομάδα) +ρόλοι 
μαθητών 

Περιγραφή προετοιμασίας: 

Τα φύλλα εργασίας πρέπει ή να έχουν φωτοτυπηθεί ή να έχουν αποθηκευθεί ηλεκτρονικά σε 
φάκελο. 



Ο διδάσκων οφείλει να έχει αποθηκεύσει την ταινία Schwarzfahrer , ώστε να μπορέσει να την 
προβάλλει με βιντεοπροβολέα. 

Φάσεις εξέλιξης δραστηριότητας – Διάρκεια κάθε φάσης 

1η ώρα +2η : Στο εργαστήριο πληροφορικής : Η κάθε ομάδα καλείται να συμπληρώσει 
διαφορετικό φύλλο εργασίας αφού επισκεφτεί συγκεκριμένες διαδικτυακές σελίδες. 

2η ώρα : Ακολουθεί συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» όπου τα παιδιά μοιράζονται τα 
στοιχεία που συνέλεξαν κι ανταλλάσουν απόψεις. 

3η +4ώρα: Στο εργαστήριο πληροφορικής : Κάθε ομάδα παρακολουθεί ένα διαφορετικό 
απόσπασμα από την εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα»  : Οι  
Βρωμοέλληνες. Καλείται να  καταγράψει τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία και να δημιουργήσει 
βάσει αυτών μια δημοσιογραφική συνέντευξη που θα δραματοποιηθεί την επόμενη ώρα. 
(Διαθεματική προσέγγιση  με την Ιστορία). 

4η ώρα :: 2 παιδιά από κάθε ομάδα ( ένας δημοσιογράφος και  ένας Έλληνας μετανάστης) 
στήνουν μια δημοσιογραφική εκπομπή θέμα της οποίας είναι οι εμπειρίες των Ελλήνων 
μεταναστών των δεκαετιών ΄50 και ΄60. 

5η ώρα : Στο εργαστήριο πληροφορικής προβάλλεται με βιντεοπροβολέα η ταινία μικρού 
μήκους Schwarzfahrer (“Λαθρεπιβάτης” ή Μαύρος Αναβάτης”) του Γερμανού σκηνοθέτη 
Pepe Danquart που βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1994.     Όλες οι ομάδες απαντούν  σε  κοινό 
φύλο εργασίας σχετικό με την ταινία . Ακολουθεί παρουσίαση των πορισμάτων τους και 
συζήτηση επ΄ αυτών. 

6η ώρα : Στο εργαστήριο πληροφορικής. Με αφορμή την ταινία που παρακολούθησαν την 
προηγούμενη ώρα τα παιδιά προβληματίζονται καθώς απαντούν σε φύλλα εργασίας για τη 
συμβολή της τέχνης στην ευαισθητοποίηση απέναντι στα κοινωνικά φαινόμενα και για 
διάφορους τρόπους αντιρατσιστικής δράσης. 

7η ώρα : Στη σχολική τάξη. Παρουσίαση πορισμάτων και συζήτηση επ΄ αυτών.  

8η ώρα : Όλα τα παιδιά περιηγούνται σε δεδομένες σελίδες όπου παρακολουθούν κοινωνικά 
μηνύματα κατά 
του ρατσισμού. Με κλήρωση κάθε ομάδα θ΄ αναλάβει να δημιουργήσει ένα αντιρατσιστικό 
«προϊόν». Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους μια εβδομάδα για να παρουσιάσουν το 
δημιούργημά τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλα εργασίας 

1η δραστηριότητα (1η και 2η ώρα) 

Ομάδα Α΄ 

  Μελετώντας  και αντλώντας υλικό απ΄τις παρακάτω σελίδες προσπαθείστε ν΄απαντήσετε 
στ΄ ακόλουθα ερωτήματα ώστε να προετοιμαστείτε για προφορική εισήγηση σε συζἠτηση 
που θα γίνει με τις άλλες ομάδες: (10 λεπτά) 

α) τους τρόπους συντήρησης των προκαταλήψεων και των ρατσιστικών νοοτροπιών και  

β) πώς αξιοποιεί η τηλεόραση το «διαφορετικό», το «ελάττωμα» 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,134&h=107778
&l=4505#pinpoint     

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1804&h=10777
8&l=50541#pinpoin 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,141&h=107780
&l=4645#pinpoint 

Ομάδα Β΄ 

Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες. Προετοιμαστείτε βασιζόμενοι σ΄ αυτό το υλικό για 
μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα διεξαχθεί στην τάξη σας την επόμενη ώρα.  
Κρατήστε σημειώσεις και καταγράψτε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου κρίνετε ότι 
χρειάζεται. Η δική σας εισήγηση αφορά  : 

α. Τις  προοπικές που έχουν στην Ελλάδα όσοι ανήκουν σε άλλες φυλές πέραν της λευκής;   

β. Το αν οι διάσημοι που δεν ανήκουν στη λευκή φυλή εξαιρούνται της ρατσιστικής 
αντιμετώπισης; 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,767&h=107778
&l=22813#pinpoint   

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,4078&h=10777
9&l=105212#pinpoint 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1914&h=10778
4&l=53637#pinpoint 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=260451 
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http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1804&h=107778&l=50541%23pinpoin
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,141&h=107780&l=4645#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,141&h=107780&l=4645#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,141&h=107780&l=4645#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,767&h=107778&l=22813#pinpoint
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http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1914&h=107784&l=53637#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1914&h=107784&l=53637#pinpoint
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=260451


Ομάδα Γ΄ 

Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες. Προετοιμαστείτε βασιζόμενοι σ΄ αυτό το υλικό για 
μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα διεξαχθεί στην τάξη σας την επόμενη ώρα.  
Κρατήστε σημειώσεις και καταγράψτε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου κρίνετε ότι 
χρειάζεται. Η δική σας εισήγηση αφορά  : 

Τη βία ως συνέπεια του ρατσισμού. 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,67&h=6
0838&l=1075#pinpoint  

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,5050&h
=125532&l=93220#pinpoint 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,474&h=
60839&l=11047#pinpoint 

http://inconue.wordpress.com/2009/07/09/egyptian-woman-killed-in-german-court-for-
being-veiled/ 

Ομάδα Δ΄ 

Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες. Προετοιμαστείτε βασιζόμενοι σ΄ αυτό το υλικό για 
μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα διεξαχθεί στην τάξη σας την επόμενη ώρα. 
Κρατήστε σημειώσεις και καταγράψτε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου κρίνετε ότι 
χρειάζεται. Η δική σας εισήγηση αφορά  : 

α. το  ρατσισμό στον προηγμένο , «πολιτισμένο» δυτικό κόσμο 
β. το αν είμαστε ή όχι ρατσιστές στην Ελλάδα 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=173508 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20070823STO09821+0+DOC+XML+V0//EL 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,4586&h
=60834&l=85400#pinpoint  

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,7356&h
=60834&l=133035#pinpoin 

 

Ομάδα Ε΄ 

Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες. Προετοιμαστείτε βασιζόμενοι σ΄ αυτό το υλικό για 
μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα διεξαχθεί στην τάξη σας την επόμενη ώρα. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,67&h=60838&l=1075#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,67&h=60838&l=1075#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,67&h=60838&l=1075#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,5050&h=125532&l=93220#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,5050&h=125532&l=93220#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,5050&h=125532&l=93220#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,474&h=60839&l=11047#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,474&h=60839&l=11047#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,474&h=60839&l=11047#pinpoint
http://inconue.wordpress.com/2009/07/09/egyptian-woman-killed-in-german-court-for-being-veiled/
http://inconue.wordpress.com/2009/07/09/egyptian-woman-killed-in-german-court-for-being-veiled/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=173508
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070823STO09821+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070823STO09821+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,4586&h=60834&l=85400#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,4586&h=60834&l=85400#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,4586&h=60834&l=85400#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,7356&h=60834&l=133035#pinpoin
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,7356&h=60834&l=133035#pinpoin
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,7356&h=60834&l=133035#pinpoin


Κρατήστε σημειώσεις και καταγράψτε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου κρίνετε ότι 
χρειάζεται. Η δική σας εισήγηση αφορά  : 

α. τις κοινωνικές ομάδες που γίνονται θύματα ρατσισμού (εκτός του φυλετικού) 

β. την  ενεργοποίηση των καλλιτεχνών και των αθλητών απέναντι στο πρόβλημα 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1913&h=10778
7&l=53617#pinpoint 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=14&articleID=5427&la=1 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,4208&h=10777
9&l=107899#pinpoint    

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,2032&h
=60832&l=42019#pinpoint  (κόκκινη κάρτα στο ρατσισμό) 

 

2η Δραστηριότητα (3η και 4η ώρα) 

Φύλλα Εργασίας 

Ομάδα Α΄ 

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από την εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου «Οι 
Βρωμοέλληνες» (Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα) . Χρησιμοποιώντας στοιχεία απ΄ όσα  
είδατε δημιουργείστε μια συνέντευξη ανάμεσα σ΄ ένα δημοσιογράφο κι έναν Έλληνα 
Μετανάστη (δεκαετίες ΄50  κι ΄60). Την επόμενη ώρα θα δραματοποιήσετε τη 
συνέντευξη αυτή. Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας σας που θα σας εκπροσωπήσουν στη 
δημοσιογραφική εκπομπή «Ο δρόμος για την Ξενιτειά», που θα παρακολουθήσουμε 
την επόμενη ώρα…  

http://www.youtube.com/watch?v=vdAxRJiSmk4 

Σημ. : Το νησί Έλις (Ellis Island), στ' ανοιχτά του Μανχάταν, υπήρξε ο κύριος σταθμός 
υποδοχής των μεταναστών που έφταναν στην Αμερική, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου. 

Ομάδα Β΄ 

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από την εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου «Οι 
Βρωμοέλληνες» (Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα) . Χρησιμοποιώντας στοιχεία απ΄ όσα  
είδατε δημιουργείστε μια συνέντευξη ανάμεσα σ΄ ένα δημοσιογράφο κι έναν Έλληνα 
Μετανάστη (δεκαετίες ΄50  κι ΄60). Την επόμενη ώρα θα δραματοποιήσετε τη 
συνέντευξη αυτή. Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας σας που θα σας εκπροσωπήσουν στη 
δημοσιογραφική εκπομπή «Ο δρόμος για την Ξενιτειά», που θα παρακολουθήσουμε 
την επόμενη ώρα…  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1913&h=107787&l=53617%23pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1913&h=107787&l=53617%23pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,1913&h=107787&l=53617%23pinpoint
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=14&articleID=5427&la=1
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,4208&h=107779&l=107899#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,4208&h=107779&l=107899#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?t=2,4208&h=107779&l=107899#pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,2032&h=60832&l=42019%23pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,2032&h=60832&l=42019%23pinpoint
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,2032&h=60832&l=42019%23pinpoint
http://www.youtube.com/watch?v=vdAxRJiSmk4


Σημ. : Το νησί Έλις (Ellis Island), στ' ανοιχτά του Μανχάταν, υπήρξε ο κύριος σταθμός 
υποδοχής των μεταναστών που έφταναν στην Αμερική, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου. 

http://www.youtube.com/watch?v=veZqSvNOYrI&feature=related 

Ομάδα Γ΄  

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από την εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου «Οι 
Βρωμοέλληνες» (Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα) . Χρησιμοποιώντας στοιχεία απ΄ όσα  
είδατε δημιουργείστε μια συνέντευξη ανάμεσα σ΄ ένα δημοσιογράφο κι έναν Έλληνα 
Μετανάστη (δεκαετίες ΄50  κι ΄60). Την επόμενη ώρα θα δραματοποιήσετε τη 
συνέντευξη αυτή. Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας σας που θα σας εκπροσωπήσουν στη 
δημοσιογραφική εκπομπή «Ο δρόμος για την Ξενιτειά», που θα παρακολουθήσουμε 
την επόμενη ώρα…  

http://www.youtube.com/watch?v=FGUipTg_X3A&feature=related 

Σημ. : Το νησί Έλις (Ellis Island), στ' ανοιχτά του Μανχάταν, υπήρξε ο κύριος σταθμός 
υποδοχής των μεταναστών που έφταναν στην Αμερική, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου. 

Ομάδα Δ΄ 

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από την εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου «Οι 
Βρωμοέλληνες» (Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα) . Χρησιμοποιώντας στοιχεία απ΄ όσα  
είδατε δημιουργείστε μια συνέντευξη ανάμεσα σ΄ ένα δημοσιογράφο κι έναν Έλληνα 
Μετανάστη (δεκαετίες ΄50  κι ΄60). Την επόμενη ώρα θα δραματοποιήσετε τη 
συνέντευξη αυτή. Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας σας που θα σας εκπροσωπήσουν στη 
δημοσιογραφική εκπομπή «Ο δρόμος για την Ξενιτειά», που θα παρακολουθήσουμε 
την επόμενη ώρα…  

http://www.youtube.com/watch?v=JznM9yyQPIY&feature=related 

Σημ. : Το νησί Έλις (Ellis Island), στ' ανοιχτά του Μανχάταν, υπήρξε ο κύριος σταθμός 
υποδοχής των μεταναστών που έφταναν στην Αμερική, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου. 

Ομάδα Ε΄ 

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από την εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου «Οι 
Βρωμοέλληνες» (Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα) . Χρησιμοποιώντας στοιχεία απ΄ όσα  
είδατε δημιουργείστε μια συνέντευξη ανάμεσα σ΄ ένα δημοσιογράφο κι έναν Έλληνα 
Μετανάστη (δεκαετίες ΄50  κι ΄60). Την επόμενη ώρα θα δραματοποιήσετε τη 
συνέντευξη αυτή. Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας σας που θα σας εκπροσωπήσουν στη 
δημοσιογραφική εκπομπή «Ο δρόμος για την Ξενιτειά», που θα παρακολουθήσουμε 
την επόμενη ώρα…  

http://www.youtube.com/watch?v=W79CeT4ZyXY&feature=related 

Σημ. : Το νησί Έλις (Ellis Island), στ' ανοιχτά του Μανχάταν, υπήρξε ο κύριος σταθμός 
υποδοχής των μεταναστών που έφταναν στην Αμερική, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=veZqSvNOYrI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FGUipTg_X3A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JznM9yyQPIY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W79CeT4ZyXY&feature=related


3η Δραστηριότητα (5η ώρα) 

Τα παιδιά παρακολουθούν την ταινία    Schwarzfahrer του Pepe Danquart.  Σ΄ όλες τις ομάδες 
διανέμεται το παρακάτω φύλλο εργασίας : 

Φύλλο Εργασίας 

Αφού παρακολουθήσετε την ταινία Schwarzfahrer του Pepe Danquart απαντήστε στις 
παρακάτω ερωτήσεις  : 

1. Ανατρέξτε στην παρακάτω σελίδα και σημειώστε τον ορισμό της έννοιας ρατσισμός : Τι 
σημαίνει ρατσισμός 

2. Ανταποκρίνεται ο ορισμός που βρήκατε  στη συμπεριφορά της ηλικιωμένης κυρίας; 

 

 
3. Ποιο είδος ρατσισμού αναγνωρίσατε στην ταινία; Ποιες άλλες κοινωνικές ομάδες 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό; 

 

 

 
4. Πώς πιστεύετε ότι αισθάνονται  : 

           Η ηλικιωμένη κυρία                                      Ο κύριος Αφρικανικής καταγωγής; 

  

  

  

  

 

5. Ποια πιστεύετε πως είναι τα αίτια της συμπεριφοράς της ηλικιωμένης κυρίας; 

 

 

 

 
   6. Η κατάληξη του σεναρίου έχει αρκετή δόση χιούμορ και υπερβολής. Ποιες είναι οι 
πιθανές  αντιδράσεις  των ατόμων που υφίστανται στην  πραγματικότητα τέτοιες 
συμπεριφορές όπως ο Αφρικανικής καταγωγής ήρωας της ταινίας; 

 

 
7. Η Ιστορία διαδραματίζεται στο Βερολίνο της Γερμανίας τη δεκαετία του ΄90. Στην 
Ελλάδα σήμερα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα; 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html


4η Δραστηριότητα (6η  -7η ώρα) 

Φύλλα Εργασίας 

Ομάδα Α΄ 

Φύλλο εργασίας 

Ο καθένας σας ν΄ αναλάβει έναν από τους παρακάτω ρόλους :  

- πρακτικογράφος 
- συντονιστής  
- παρουσιαστής  
- διαμεσολαβητής 
 

Αφού  παρακολουθήσετε το  video (  http://youtu.be/lQyPGZsUmkc ) ν΄ απαντήσετε 
σύντομα στα παρακάτω : 
1. Περιγράψτε (προφορικά) σύντομα στους συμμαθητές σας τι παρακολουθήσατε. 
2. Τι νιώσατε παρακολουθώντας το; Πέτυχε το στόχο των δημιουργών του; 

 

 

 
 

3. Πού (σε ποια μέσα και με ποιο σκοπό) θα μπορούσατε να αναζητήσετε και να δείτε 
παρεμφερή κοινωνικά μηνύματα; ;;;; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/lQyPGZsUmkc


2η Ομάδα :  

Ο καθένας σας ν΄αναλάβει έναν από τους παρακάτω 
ρόλους :  
-πρακτικογράφος 
- συντονιστής  
- παρουσιαστής  
- διαμεσολαβητής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήστε τις εικόνες και : 

1. Περιγράψτε τις σύντομα (προφορικά) στους συμμαθητές σας . 
 
2. Αφορμώμενοι από τις εικόνες αυτές με ποιους τρόπους πιστεύετε πως η  τέχνη 
μπορεί να συνδράμει στον αγώνα κατά του ρατσισμού : (3-4 σύντομες και περιεκτικές 
προτάσεις).  

 

 

 
 

3. Έχουν  απήχηση  τέτοιου τύπου εκφράσεις; 



3η Ομάδα :  

Ο καθένας σας ν΄ αναλάβει έναν από τους παρακάτω ρόλους :  
- πρακτικογράφος 
- συντονιστής  
- παρουσιαστής  
- διαμεσολαβητής 
 

Διαβάστε το παρακάτω ποίημα και απαντήστε σύντομα και περιεκτικά στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν :;(σε σελίδα) 

 «Αλήθεια -των αδυνάτων αδύνατο 

ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω / 

αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε 

το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου / 

το εφήμερο της παράλογης ζωής του 

κι ανακαλύπτουνε διαφορές 

γιομάτοι μίσος διαφορές 

σε χρώμα δέρματος /φυλή / θρησκεία» 

 «Στην κοιλάδα με τους ροδώνες»,  Νίκος Εγγονόπουλος 
1. Διαβάστε με τον κατάλληλο χρωματισμό το ποίημα στους συμμαθητές σας  
(εικονοποίηση). 
 

2. Τι νιώσατε και τι σκεφτήκατε με την πρώτη ανάγνωση; Wordle 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



4η ομάδα 
Ο καθένας σας ν΄ αναλάβει έναν από τους παρακάτω ρόλους :  
- πρακτικογράφος 
- συντονιστής  
- παρουσιαστής  
- διαμεσολαβητής 

 

 

 

1. Περιγράψτε (προφορικά) στους συμμαθητές σας τις γελοιογραφίες. 
 
Κατασκευή

 

 

 

 

2. Θεωρείτε αυτού του τύπου την προσέγγιση αποτελεσματική ως προς το στόχο που 
θέτει; Αιτιολογείστε σύντομα τη θέση σας. 

 
 
 
 
 
 
 



5η ομάδα 
Ο καθένας σας ν΄ αναλάβει έναν από τους παρακάτω ρόλους :  
- πρακτικογράφος 
- συντονιστής  
- παρουσιαστής  
- διαμεσολαβητής 

 

1. Ποιες μορφές αντιρατσιστικής δράσης αναγνωρίζετε στις παραπάνω εικόνες; 
Περιγράψτε τις (προφορικά) στους συμμαθητές σας. 
 
Αντιρατσιστικά  μηνύματα

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5η Δραστηριότητα (8η ώρα) 

 Όλοι οι μαθητές περιηγούνται στις παρακάτω ιστοσελίδες όπου παρακολουθούν: 

Α. δραματοποιημένο παραμύθι για το ρατσισμό :  

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=275
&Itemid=93  

 

Β. εικαστικά αντιρατσιστικά μηνύματα : 

art against racism 

Γ. Λογοτεχνικά κείμενα κατά του ρατσισμού : 

 Η λογοτεχνία για το ρατσισμό 

Δ. Κοινωνικό μήνυμα κατά του ρατσισμού 

κοινωνικό μήνυμα κατά του ρατσισμού 

Εμπνεόμενοι από αυτά αλλά κι απ΄ ό, τι είδαν κι άκουσαν στις προηγούμενες δράσεις  
καλούνται να δημιουργήσουν ένα από τα παρακάτω «προϊόντα»  (κάθε ομάδα ένα, η επιλογή 
γίνεται με κλήρωση) 

Α. Ένα power point με θέμα : “Ο ρατσισμός. Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους”. 
(συνεργασία με το διδάσκοντα της πληροφορικής) 

Β. Ένα παραμύθι με αντιρατσιστικό περιεχόμενο 

Γ. Ένα ποίημα ή στίχους τραγουδιού ενάντια στο ρατσισμό 

Δ. Μια Αφίσα με αντιρατσιστικό μήνυμα 

Ε. Ένα (ίσως και οπτικοποιημένο) σενάριο διαφήμισης με αντιρατσιστικό μήνυμα 

Τους δίνεται περιθώριο μιας εβδομάδας για την παρουσίαση των εργασιών τους. 

 

Αξιολόγηση 
Εκτός από τη διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων ανατίθεται για το σπίτι η εξής εργασία : “Καλείστε να γράψετε για 
τη σχολική εφημερίδα ένα άρθρο σχετικά με τους τρόπους ευαισθητοποίησης και 
αντίδρασης απέναντι στα φαινόμενα ρατσισμού που παρατηρούνται στις μέρες μας.”  
(400 -500 λέξεις) 

 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=93%20
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=93%20
http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&q=art+against+racism
http://www.24grammata.com/?p=9715
http://www.antenna.gr/webtv/watch?cid=_ht7b_o7_e_hk_kg%3D
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