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Σκοπός της Εργαλειοθήκης  

 

Αυτή η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε συμβούλους, δασκάλους και εκπαιδευτές που επιθυμούν 
να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα δικά τους προγράμματα διδασκαλίας σχετικά με 
διαπολιτισμικά και διαθρησκευτικά ζητήματα. Αυτή η εργαλειοθήκη θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί είτε στην πλήρη μορφή της είτε ως πηγή στοιχείων εκμάθησης. Πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με το Εγχειρίδιο (Πνευματικό Προϊόν 3) και το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Κατάρτισης για Θρησκευτική Πολυμορφία και Διαπολιτισμικότητα» (Πνευματικό 
Προϊόν 2) στο πλαίσιο του σχεδίου B.LIVING.  Το εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός εκπαιδευτή που 
εξηγεί, μεταξύ άλλων, πώς οι πόροι εργαλείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά 
για να βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός συνεκτικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει 
στρατηγικές αξιολόγησης. Είναι γραμμένο με μη-δεσμευτικό τρόπο, υποθέτοντας ότι οι 
εκπαιδευτές θα θέλουν να επιλέξουν πτυχές της εργαλειοθήκης, να αντικαταστήσουν άλλους 
και να προσαρμόσουν το δικό τους κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Εργαλειοθήκη για θρησκευτική πολυμορφία και διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ευρώπη 

είναι το τέταρτο πνευματικό προϊόν του σχεδίου B.LIVING. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από ένα 

χρήσιμο σύνολο πρακτικών ασκήσεων που βασίζονται στο εγχειρίδιο του B.LIVING.  

Οι κύριοι στόχοι της Εργαλειοθήκης είναι:   

 Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της θρησκευτικής πολυμορφίας και 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε επίσημα, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. 

 Στην παροχή καινοτόμων πρακτικών εργαλείων για τους εκπαιδευτές, έτοιμα προς 

χρήση ή την εφαρμογή  συγκεκριμένων αναγκών στο πλαίσιο της Σχολικής 

Εκπαίδευσης, των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (VET) και 

κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 Στην παροχή μιας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πηγής (Open Educational Resources -OER)  με 

στόχο την Σχολική Εκπαίδευση, τους Εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  

(VET) και τους εκπαιδευτές Ενηλίκων, συμβούλων και δασκάλων. 

Η εργαλειοθήκη είναι μια πηγή γραμμένη στα Αγγλικά και στις σχετικές γλώσσες της 
κοινοπραξίας, συγκεκριμένα στα Γαλλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Τουρκικά, και διατίθεται μέσω 
της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του έργου στο  www.blivingproject.com 

Η εργαλειοθήκη αποτελείται από: 

 Ασκήσεις 
 Πηγές 
 Εργαλεία 
 Μεθόδους 
 Τεχνικές 

Αυτό το έγγραφο έχει συσταθεί με το ακόλουθο τρόπο.  Η Ενότητα 2 περιγράφει το περιεχόμενο 
της Εργαλειοθήκης. Η Ενότητα 3 δίνει μια εισάγει στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε αυτό 
το έγγραφο. Στην Ενότητα 4  γίνεται περιγράφει των  ομάδων στόχου. Η Ενότητα 5 παρουσιάζει 

http://www.blivingproject.com/
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τις μεθόδους και τις τεχνικές. Στην Ενότητα 6 παρουσιάζονται τα εργαλεία. Στην Ενότητα 7 
παρουσιάζονται οι δραστηριότητες. Στην Ενότητα 8 παρουσιάζονται μερικές επιλεγμένες 
Πηγές.  Και τέλος, στην Ενότητα 9 υπάρχει ο Επίλογος.   

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 

Η Εργαλειοθήκη:  

 Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε πολλαπλές μορφές με θέμα τις διαπολιτισμικές 

αξίες. 

 Σχεδιάστηκε για την πραγματοποιήσει εκπαίδευσης (για ομάδες, καθώς και για ατομική 

αυτοδιδασκαλία). 

 Είναι βασισμένη στο Εγχειρίδιο B.LIVING και το Πρόγραμμα Κατάρτισης Θρησκευτικής 

Πολυμορφίας και Διαπολιτισμικότητας τα οποία θα διευκολύνουν όλους, ειδικότερα 

τους επαγγελματίες στο να κατέχουν το θέμα και τα προτεινόμενα εργαλεία. 

 Περιέχει εκπαιδευτικές ενότητες και εργαλεία που αποσκοπούν στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών σχετικά με τη χρησιμότητα της αντιμετώπισης 

αυτών των θεμάτων και των ευκαιριών χρήσης αυτών των εργαλείων στις 

εκπαιδευτικές συνεδρίες.  

Τα παρακάτω κριτήρια θεωρήθηκαν απαραίτητα για την επιλογή περιεχομένων της 

Εργαλειοθήκης: 

 Εστίαση σε θέματα διαπολιτισμικότητας  

 Εκπαιδευτική και συμβουλευτική διάσταση  

 Θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο προφίλ και ανάγκες της ομάδας στόχου που 

αναφέρεται στις εκθέσεις του Έργου  

 Καινοτόμο  

Η Εργαλειοθήκη έχει την εξής μορφή:   

3. Μερικοί Ορισμοί   

4. Ομάδες στόχου  

5. Μέθοδοι και Τεχνικές  

6. Εργαλεία  

7. Πηγές  

8. Επίλογος  

3. ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

 Ασκήσεις  

Οποιαδήποτε άσκηση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης ώστε να επιτευχθεί ο εκπαιδευτικός σκοπός.  Θα μπορούσε να είναι:  
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 Οπτικό:  ανάγνωση, παρατήρηση 
 Προφορικό: δήλωση, διατύπωση, ερώτηση, συμβουλή, γνώμη, συζητήσεις 
 Ακρόαση:  Συνομιλία, μουσική, ομιλία 
 Γραφή:  γραφή ιστοριών,  γραφή αναφορών 
 Ζωγραφική:  Δημιουργία γραφήματος, χαρτών, διαγραμμάτων 
 Διασκέδαση:  παιχνίδια, παίξιμο ρόλων 

 Μέθοδοι και τεχνικές  

Οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παιδαγωγική στρατηγική, 
όπως:  

 Διήγηση ιστοριών  
 Προσομοίωση  
 Άσκηση και Πρακτική  
 Παιχνίδια ρόλων  
 Μελέτες Περίπτωσης 
 Τεχνικές διευκόλυνσης  

 Εργαλεία  

Σημαντικά εργαλεία, «παραδοσιακά» και «μοντέρνα»: 

 για την αξιολόγηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων  
 για την εκπαίδευση της πολυμορφίας  

 Πηγές   

Στοιχεία και αναφορές από ήδη υπάρχουσες πηγές σχετικά με το θέμα (άρθρα, 
ιστοσελίδες, πλατφόρμες, βιβλία, κλπ.)  

4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ  

 

Οι ομάδες στόχου για αυτή την Εργαλειοθήκη  

o Χρήστες – Σχολεία και εκπαιδευτές και συμβούλους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (VET)  

o Τελικοί αποδέκτες – Σχολεία και μαθητές και εκπαιδευόμενοι της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(VET).  Ειδικότερα οι ευπαθείς ομάδες από νεοαφιχθέντες 

νέους όπως μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. 

 

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ευάλωτο νεαρό κοινό και στους νεοεισερχόμενους καθώς και 

στο κοινό με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το φάσμα των ικανοτήτων, του ιστορικού και της 

ηλικίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων στόχου παρέχει ένα ιδανικό πλαίσιο για στρατηγικές 

συνεργατικής εκπαίδευσης και ενθαρρύνει τη χρήση νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών που 

μπορούν να βελτιώσουν την εκπαίδευση και την καινοτομία. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι και 

οι νέοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν αμοιβαία οφέλη μέσα από τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή διαπολιτισμικών εμπειριών. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Οι ακόλουθοι μέθοδοι και τεχνικές έχουν την ακόλουθη δομή και αποτελούνται από 4 μέρη: 

 ΤΙ:  μια μικρή περιγραφή της μεθόδου ή της τεχνικής  

 ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ:  μια σύντομη επεξήγηση για την χρήση 

μεθόδου ή τεχνικής 

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  Ποια μαθησιακά αποτελέσματα 

μας καλύπτουν 

 ΠΗΓΕΣ:  Από που μπορούμε να αντλήσουμε και να διαβάσουμε περαιτέρω 

πληροφορίες 

 

5.1 Διαπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Μοντέλο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Το μοντέλο περιλαμβάνει επτά κύρια στάδια 
που ένα άτομο συνεχώς βιώνει, τόσο 
ενδοπροσωπικά όσο και διαπροσωπικά, όταν 
είναι βαθιά απορροφημένος μέσα ένα άλλο 
πολιτισμό. Σε κάθε στάδιο, βιώνει διάφορα 
είδη ζητημάτων, τα οποία πρέπει να 
επιλυθούν. Με αυτή τη λογική, κάθε στάδιο 
βασίζεται στα προηγούμενα. Εάν από τα 
παλαιότερα στάδια αποκτήσουν την 
ικανότητα επίλυσης, θα είναι ευκολότερο να 
επιλυθούν τα ζητήματα που παρουσιαστούν 
αργότερα. Με κάθε επιτυχή ολοκλήρωση ενός 
διαπολιτισμικού κύκλου, ενισχύεται η 
ικανότητα του ατόμου να υιοθετεί 
πολιτισμικές διαφορές. 

Για κάθε στάδιο του μοντέλου υπάρχουν 
συμπεριφορές που συνδέονται με μια 
επιτυχημένη επίλυση, και άλλες, οι οποίες 
είναι δείκτες ότι σε ένα στάδιο δεν υπάρχει 
επίλυση.   

Τα επίπεδα του Διαπολιτισμικού 
Εκπαιδευτικού Μοντέλου είναι: 

 Πρόβλεψη Ομοιότητας 

 Αντιμετώπιση του σοκ  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις Πιθανότητες 

 Ανοιχτοί προς τον πολιτισμό  

 Αναζήτηση γνώσεων  

 Υπερβαίνοντας τα Όρια  

 Εκτίμηση για την Πολυμορφία  

Πηγή:  Grove Consultants International 

http://www.grove.com/about/model_icl.html 

 

 

ΤΙ  

ΟΙ Mary  O'Hara-Devereaux,  Tomi  Nagai-Rothe  

και  David  Sibbet  ανέπτυξαν ένα μοντέλο για να 

μπορέσουν να αναγνωρίσουν τις θεμελιώδεις 

προκλήσεις που προκύπτουν όταν συναντούμε 

νέους πολιτισμούς, θέματα πολυμορφίας και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασιακά 

περιβάλλοντα. Η απλότητα ενθαρρύνει τον 

διάλογο σε πολλά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας 

τις πολιτισμικές διαφορές.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S3 
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5.2 Πολιτισμική Ανταλλαγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.ccsu.edu/ddesignation/files/culture_assimiilator.pdf  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ? 

Το 1966, ο Steward χρησιμοποίησε την 

προσέγγιση της πολιτισμικής ανταλλαγής 

στην εργασία του με ανθρώπους από τις 

Η.Π.Α. που σχεδιάζουν να πάνε στο 

εξωτερικό. Χρησιμοποίησε ένα μοντέλο για 

να δείξει μια συμπεριφορά που ήταν εντελώς 

αντίθετη με τον αμερικανικό τρόπο.  

Για την εκπαίδευση, ο επαγγελματίας θα 

πρέπει να βρει το κατάλληλο σκηνικό ή 

κάποια συνήθεια από έναν άλλο πολιτισμό. Η 

συνεδρία μπορεί επίσης να βιντεοσκοπηθεί. 

Μετά τη συνεδρία, είναι απαραίτητο να 

συζητήσουμε και να προβληματιστούμε με 

τους συμμετέχοντες για το συμβάν. 

Ένα από τα δυνατά σημεία της μεθόδου 

ενισχύει την πολιτιστική αυτογνωσία των 

συμμετεχόντων μέσω βιωματικών 

διαδικασιών. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω των 

ακόλουθων βημάτων:  

In 1966, Steward used the approach of 

contrast culture in work with people from the 

U.S.A., who plan to go abroad.   

 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τις 

δικές τους πολιτισμικές αξίες.  

 Ανάλυση των αντιπαραθέσεων με 

άλλους πολιτισμούς analyse the 

contrasts with other cultures 

 Εφαρμογή της γνώσης στην 

διαπολιτισμική αλληλεπίδραση  

 

 

ΤΙ 

Είναι μια μέθοδος αυτογνωσίας στην οποία οι 

συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν συμπεριφορές 

που διαφέρουν εντελώς από την δική τους 

κουλτούρα.  

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C3 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΛΑΓΗ 

http://www.ccsu.edu/ddesignation/files/culture_assimiilator.pdf


 12 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Κοινωνιομετρικός προγραμματισμός   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://dbr.shtr.org/v_1n1/dbrv1n1b.pdf  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

LU3: S2 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ? 

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνάντηση μεταξύ 

διαφορετικών ανθρώπων σχετικά με τον πολιτισμό και 

την πίστη τους, αλλά και τις προκαταλήψεις τους. 

Στο πάτωμα, ορίζεται ένας νοητός χώρος σε τέσσερα 

σημεία. Ανάλογα με το θέμα, οι συμμετέχοντες καλούνται 

να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη γνώμη τους. Τα 

ερωτήματα μπορούν να αφορούν γεωγραφικές, 

θρησκευτικές κοινωνικές και οικογενειακές πτυχές της 

κοινωνίας. Η κάθε ερώτηση αλλάζει τη σύνθεση των 

επιμέρους σημείων. 

Οι δηλώσεις γίνονται με συγκεκριμένη σειρά 

κατανεμημένες σε χαρτιά στο δωμάτιο ή στις γωνίες του 

δωματίου. Ενδιάμεσα σε αυτό που θα συσταθεί θα πρέπει 

πάντα να υπάρχει μια ουδέτερη συγκέντρωση στη μέση 

του δωματίου ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορούν 

βρίσκονται σε κίνηση ώστε να μην παραμένουν στη θέση 

τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κληθούν να 

δικαιολογήσουν την επιλογή τους. 

 

ΤΙ 

Η κοινωνιομετρία αρχικά ήταν μια μέθοδος 

εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Αναπτύχθηκε το 1934 

από τον Jakob L. Moreno για να συλλάβει, γραφικά να 

αντιπροσωπεύσει και να αξιολογήσει τις σχέσεις των 

μελών της ομάδας χρησιμοποιώντας 

κοινωνιομετρικά τεστ. Η σύσταση της 

κοινωνιομετρίας είναι μια τροποποιημένη διαδικασία, 

η οποία μπορεί να επισημάνει τις ομοιότητες των 

μελών μιας ομάδας χωρίς να είναι λεκτική. Η 

κοινωνιομετρική οργάνωση είναι κατάλληλη ως μέσω 

προθέρμανσης ή εισαγωγή στο θέμα, προκειμένου να 

παρακινηθούν οι συμμετέχοντες.  

 

http://dbr.shtr.org/v_1n1/dbrv1n1b.pdf
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5.4  Σιωπηλός έλεγχος Ομάδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-aufstellung.html  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ? 

Το τεστ είναι απλά σχεδιασμένο και μπορεί να 

διεξαχθεί μέσω διαδικτύου, δηλαδή μέσω της 

ιστοσελίδας understandingprejudice.org. Το 

IAT μετράει πόσο γρήγορα μπορούν να 

κατανεμηθούν λέξεις ή εικόνες στις διάφορες 

αντίστοιχες κατηγορίες. Όσον αφορά τις 

προκαταλήψεις, οι άνθρωποι μπορούν να 

τονίσουν ότι δεν κάνουν διακρίσεις σε βάρος 

άλλων ομάδων. Ωστόσο, κατηγοριοποιούν 

άτομα από άλλες ομάδες αυτόματα ή 

ασυνείδητα. Οι άνθρωποι τείνουν να 

τοποθετούν τη δική τους ομάδα κάτω από τις 

καλές κατηγορίες, σε αντίθεση με άλλες 

ομάδες. Στην πραγματικότητα, αυτό ισχύει 

γενικά ανεξάρτητα από το εάν η ομάδα του 

μετρήθηκε σύμφωνα με τη φυλή, την ηλικία, 

τη θρησκεία, την εθνικότητα και ακόμη και 

από τις προσωρινές κα ασήμαντες 

συμμετοχές. Στην εκπαίδευση, μπορεί να είναι 

χρήσιμο για τους συμμετέχοντες ώστε να 

προβληματιστούν σχετικά με τα δικά τους 

πρότυπα και την ασυναίσθητη προκατάληψη.  

 

ΤΙ 

Σε ένα διαδικτυακό άρθρο η Susan T. Fiske 

επισημαίνει ότι μια γνωστή κοινωνική 

ψυχολογική μέθοδος για τη μέτρηση ομαδικών 

προτιμήσεων είναι ο Σιωπηλός Έλεγχος 

Ομάδων (IAT;Greenwald, Banaji, Rudman, 

Farnham, Nosek, & Mellott, 2002; Greenwald, 

McGhee, & Schwartz, 1998).  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C2 

 

ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-aufstellung.html
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5.5 Κοινωνία της πράξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-stereotyping  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C1 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Οι εκπαιδευτές καλούνται να 

παρακολουθήσουν και να 

προσπαθήσουν να καταλάβουν πώς η 

εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

πραγματοποιείται εντός των κοινωνιών. 

Οι κοινωνίες μέσω της πρακτικής 

θεωρίας προτείνουν εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες οι οποίες εμπεριέχουν γνώση 

τόσο στις εργασιακές συνήθειες όσο και 

στις κοινωνικές σχέσεις. 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες ώστε 

να λύσουν προβλήματα που σχετίζονται 

με την πραγματικότητα 

 

ΤΙ 

Αυτή η προσέγγιση θεωρεί την εκπαίδευση ως πράξη 
συμμετοχική σε μία «κοινωνία της πράξης». Οι 
κοινωνίες αυτής της έννοιας της πράξης 
πρωτοστάτησε στο Ινστιτούτο Έρευνας για την 
Εκπαίδευση στο Palo Alto, στην Καλιφόρνια. 
Σύμφωνα με αυτή την έννοια, ο στόχος είναι να 
κατανοηθεί τόσο η δομή των κοινωνιών όσο και ο 
τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση των ατόμων 
πραγματοποιείται μέσα από αυτές τις κοινωνίες.  Η 
έννοια βασίζετε στις ακόλουθες υποθέσεις:  Ότι η 
εκπαίδευση είναι ουσιαστικά ένα κοινωνικό 
φαινόμενο. Οι άνθρωποι οργανώνουν την μάθηση 
γύρω από τις κοινωνίες στις οποίες ανήκουν.   Η 
γνώση ενσωματώνεται στη ζωή των κοινωνιών μέσα 
από τις οποίες μοιράζονται αξίες, πεποιθήσεις, 
γλώσσες και είδη συνηθειών. Η πραγματική γνώση 
ενσωματώνεται στην πράξη, στις κοινωνικές σχέσεις 
και την εμπειρογνωμοσύνη αυτών των κοινωνιών. Οι 
διαδικασίες εκπαίδευσης και συμμετοχής σε μια 
κοινωνία πράξης είναι αλληλένδετες. Η ικανότητα 
συμβολής σε μια κοινωνία παρέχει τη δυνατότητα 
μάθησης και δεν μπορεί να διαχωριστεί από την 
πράξη. 
 

http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-stereotyping
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5.6 Κοινωνικός Αφομοιωτής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S3 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Στους συμμετέχοντες δίνετε η περιγραφή 
ενός περιστατικού, και η σχετική πρόταση για 
ερμηνεία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
επιλέξουν μία από τις τέσσερις πιθανές 
ερμηνείες κατόπιν συνομιλίας τους μέσα από 
μικρές ομάδες. Σε ολομελή συνεδρίες οι 
ερμηνείες θα παρουσιάζονται.  Οι μικρές 
ομάδες θα λαμβάνουν ανατροφοδότηση 
αφού παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους 
σε όλους. Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές 
εξηγούν και δίνουν λεπτομερή λόγους γιατί 
μια εναλλακτική λύση είναι πιο πιθανή από τις 
άλλες.  Παράδειγμα για την ανάπτυξη ενός 
αφομοιωτή είναι:   

1. Αποφασίστε για τον πολιτισμό, 
κοινωνία ή κοινωνική ομάδα που 
σχετίζεται με την εκπαίδευση. Το 
ιδανικό είναι ότι έχετε προηγούμενη 
γνώση και εμπειρία με αυτή την 
ομάδα.  

2. Δημιουργήστε ένα σενάριο που θα 
αφορά αυτή την ομάδα.  Να 
συμπεριλάβετε προηγούμενη γνώση 
και εμπειρία, καθώς και 
παρατηρήσεις, ή πληροφορίες που 
προσκομίσατε από βιβλιογραφία.  

3. Να παρέχετε 4 διαφορετικές 
απαντήσεις που θα εξηγούν το 
περιστατικό.  Ένα θα πρέπει να 
περιγράφει το πραγματικό, και τα 
άλλα τρία να είναι αρκετά πιστευτά, 
αλλά να μην επαρκούν για την 
περίπτωση που περιγράφεται στο 
σενάριο.  

4. Παρέχετε επίσης ένα σκεπτικό για 
κάθε απάντηση που να 
δικαιολογεί γιατί είναι η καλύτερη 
ή όχι.  

ΤΙ 

Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω είναι 

μια παραλλαγή της μελέτης περίπτωσης. Στη 

βιβλιογραφία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

αναγνωρίζεται ως "κοινωνικός αφομοιωτής 

(Brislin 1995, Triandis 1995, Lange 1994.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΦΟΜΟΙΩΤΗΣ  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf


 16 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Μέθοδος Προσανατολισμού Αξίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ 
Το να εργαστείς με ανθρώπους άλλων πολιτισμών, είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε  πως βλέπουν τον κόσμο.  Η Μέθοδος Προσανατολισμού Αξίας 
(The Value Orientation Method -VOM) παρέχει την δυνατότητα κατανόησης 
των βασικών πολιτισμικών διαφορών σχετικά με τις πέντε βασικές 
ανθρώπινες ανησυχίες, ή προσανατολισμούς.  Το μοντέλο αναπτύχθηκε από 
τον Kluckhohn and Strodtbeck το 1961 (βλέπε παρακάτω) 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: Οριζόντια 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Ανησυχίες / 
Προσανατολισμοί 
 Πιθανές Απαντήσεις 

Ανθρώπινη Φύση:  
Ποια είναι η βασική φύση του ανθρώπου; 
 

Κακοί.  
Τους περισσότερους 
ανθρώπους δεν μπορείς να 
τους εμπιστευθείς.  Οι 
άνθρωποι είναι συνήθως κακοί 
και πρέπει να είναι υπό έλεγχο.  

Ανάμεικτη   
Υπάρχουν και κακοί και 
καλοί άνθρωποι σε αυτό τον 
κόσμο, και πρέπει να 
εξακριβώσεις ποιοι είναι 
αυτοί.  Οι άνθρωποι 
μπορούν να αλλάξουν με την 
σωστή καθοδήγηση.  

Καλοί. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι 
κατά βάθος είναι αρκετά 
καλοί στην καρδιά.  Είναι 
γεννημένη να είναι καλοί. 

Σχέση ανθρώπου – φύση: 
Ποια είναι η σωστή σχέση με την φύση; 
 

Δευτερεύον ως προς την φύση. 
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
αλλάξουν την φύση.  Η ζωή 
γενικά κατευθύνεται από 
εξωτερικές δυνάμεις, όπως 
πεπρωμένο και γονίδια.  Ότι 
συμβαίνει ήταν αναμενόμενο.  

Σε Αρμονία με την Φύση. 
Ο άνθρωπος πρέπει με κάθε 
τρόπο να είναι σε αρμονία 
με την φύση. 
 

Κυρίαρχος της Φύσης.  
Είναι μεγάλη ανθρώπινη 
πρόκληση στο να κατακτήσει 
και να κυριαρχήσει πάνω στην 
φύση.  Όλα είναι αποτέλεσμα 
αυτής της πρόκλησης. 

Η Έννοια του Χρόνου:  
Πως είναι ο καλύτερος τρόπος να 
σκεφτούμε για το χρόνο; 
 

Παρελθόν.  
Οι άνθρωποι πρέπει να 
μάθουν από την ιστορία, να 
αντλήσουν τις αξίες τις ζωής 
από την ιστορία, και να 
συνεχίσουν τα έθιμα του 
παρελθόντος και στο μέλλον.  

Παρόν.  
Το παρόν είναι το πάν.  Ας 
επωφεληθούμε από αυτό.   
Μην στενοχωριέστε για το 
αύριο – απολαύστε το 
σήμερα. 
 

Μέλλον.  
Ο σχεδιασμός και η 
δημιουργία στόχων επιτρέπει 
στους ανθρώπους να κάνουν 
θαύματα, να αλλάξουν και να 
μεγαλώσουν.  Λίγη θυσία 
σήμερα θα φέρει ένα 
καλύτερο αύριο.  

 
Δραστηριότητα:  
Ποια είναι η καλύτερη κατάσταση 
δραστηριότητας; 
 

Είμαι.  
Αρκεί που «είμαι».  Δεν 
χρειάζεται να πετύχω μεγάλα 
πράγματα για να νοιώσω ότι η 
ζωή αξίζει.  

Εξελίσσομαι.  
Ο μόνος σκοπός ύπαρξης σε 
αυτό τον κόσμο είναι για 
προσωπική εσωτερική 
εξέλιξη.  

Πράττοντας.  
Εάν οι άνθρωποι εργάζονται 
σκληρά και αφιερώνονται 
ολοκληρωτικά, οι κόποι τους θα 
ανταμειφθούν.  Ότι καταφέρνει ο 
άνθρωπος μετριέται με τους 
κόπους του και την αξία του.   

Κοινωνικές Σχέσεις:  
Ποια είναι η καλύτερη μορφή κοινωνικής  
δομής; 
 

Ιεραρχικός. 
Υπάρχει μια φυσική τάξη στις 
σχέσεις, μερικοί άνθρωποι 
είναι γεννημένοι αρχηγοί, 
άλλοι ακολουθούν.  Τις 
αποφάσεις πρέπει να τις 
παίρνουν αυτοί που είναι 
υπεύθυνοι.  
 

Συλλογικός.  
Ο καλύτερός τρόπος 
οργάνωσης είναι μέσω της 
ομάδας, όπου όλοι 
συμμετέχουν στις 
αποφάσεις. Είναι σημαντικό 
να μην λαμβάνονται 
αποφάσεις από ένα άτομο.  

Ατομικός.  
Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν ίσα δικαιώματα, και ο 
καθένας να έχει απόλυτη 
κυριαρχία όσον αφορά το 
πεπρωμένο του. Όταν πρέπει 
να αποφασιστεί κάτι ως 
ομάδα θα πρέπει είναι ένα 
άτομο μια ψήφο.  

Μέθοδος Προσανατολισμού Αξίας  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.8 Ενεργητική ακρόαση σχετικά με πεποιθήσεις και αξίες  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: C3 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση ικανοτήτων 
ακρόασης των εκπαιδευόμενων. Αποτελείται  από ανθρώπους που θα 
εργαστούν σε ζεύγη οι οποίοι θα εξασκηθούν στην ενεργό ακρόαση. Οι 
εκπαιδευόμενοι κατανοούν τη σημασία της επικοινωνίας και είναι 
συνειδητοποιημένοι όταν αλληλοεπιδρούν με άλλους. Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την άσκηση για να εκπαιδεύσουν τους 
μαθητές τους στο να κατανοούν τις πεποιθήσεις και τις αξίες των άλλων 
ανθρώπων, καθώς και στην απόκτηση καλών σχέσεων. 
  
Η ενεργή ακρόαση συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες και ιδιότητες:  
α. Ταίριασμα: Tόνος της φωνής, Τέμπο, Ένταση, Στάση σώματος, Αναπνοή,  
β. Ανακεφαλαίωση: Ανατρέχουμε  σε ότι ειπώθηκε και πραγματοποιήθηκε 
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλοι έχουν κατανοήσει το ίδιο από κοινού.  
γ. Προσέχω τον άλλον: Τοποθετείς όλη την προσοχή σου σε ένα άλλο άτομο, 
αντί προς τον εαυτού σου, ώστε η εμπειρία του να είναι η πιο σημαντική στην 
διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 
δ. Παραφράζοντας: Η διαδικασία συγκέντρωσης κατά την διάρκεια της 
ακρόασης και η επιλογή δικών σου λέξεων για την περιγραφή της εμπειρίας 
του καθενός.  
ε. Συναισθήματα αυτοεπίγνωσης: Περιεχόμενο + Συναίσθημα = Νόημα. 
ζ. Χρήση Ερωτήσεων: Μπορούν να είναι χρήσιμες για να ενθαρρύνεται το κάθε 
άτομο ώστε να είναι πιο σαφής.  Χρησιμοποιήστε ανοιχτές ερωτήσεις  
η. Γνωρίζοντας τα όρια σου:  Να είστε συνειδητοποιημένοι στα αυτά που θα 
λέτε στους εκπαιδευόμενους ανάλογα με τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας.  
Αυτό αποτελεί πραγματική δύναμη.  
θ. Δίνοντας ανατροφοδότηση:  Ξεκινήστε με τα θετικά και οτιδήποτε 
χρειάζεται βελτίωση.  Να είστε συγκεκριμένοι – να αποφεύγετε σχόλια όπως 
«καλό» και «απαίσιο».  Εάν είστε συγκεκριμένοι θα μπορέσετε να 
προσκομίσετέ γνώση από την ανατροφοδότηση.  Κάντε αναφορές σε 
συμπεριφορές που μπορούν να καλυτερεύσουν.  Να προτείνετε εναλλακτικές 
λύσεις.  Να έχετε τον έλεγχο ως προς την ανατροφοδότηση.  Να θυμόσαστε – 
αυτό είναι δική σας γνώμη μόνον.  Αφήστε στον άλλον την δυνατότητα 
επιλογής.  Ανατροφοδότηση που απαιτεί αλλαγή είναι ανεπιτυχής.  
ι. Λαμβάνοντας ανατροφοδότηση:  Να ακούτε την ανατροφοδότηση αντί να 

την απορρίπτεται αμέσως, ή να την αμφισβητείτε.  Να είστε σαφής για ότι 

λέγεται.  Ελέγξτε το με άλλους αντί να βασίζεστε μόνο σε μια πηγή. 

Αποφασίστε τι θα κάνετε με το αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης.  

Ευχαριστήστε το άτομο το οποίο έδωσε την ανατροφοδότηση. 

ΤΙ 

Ενεργή ακρόαση 

σχετικά με 

πεποιθήσεις και αξίες. 

 

Πηγή: Description of Five Common Human Concerns and Three Possible Responses (based on Kohls, 

L. R. (1981). Developing intercultural awareness. Washington, D.C.: Sietar Press. ) 

 

ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 
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5.9 Εκπαίδευση εκτός σχολικής τάξης (LOtC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Erasmus+ GET THERE Project - www.getthereproject.eu  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K2/S2/C2 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (LEARNING OUTSIDE THE 

CLASSROOM) 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Για πολλά χρόνια, δάσκαλοι και εκπαιδευτές έχουν οργανώσει εκδρομές σε 

τόπους λατρείας και αυτά τα μέρη αποτελούν και παραμένουν ως απαραίτητα 

στοιχεία στο περιεχόμενο των σπουδών, αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη—Ιεροί 

Χώροι, όπου μπορούν να αποτελέσουν εκπαιδευτικά σημεία συνάντησης και 

αυτά μπορεί να είναι κήποι/πάρκα, μουσεία, πινακοθήκες, αρχαίοι χώροι, 

πάρκα με γλυπτά, μνημεία και ανοιχτοί χώροι.  

Υπάρχουν επίσης αποκλειστικοί τόποι και χώροι με θρησκευτικές και 

πολιτιστικές διαδρομές.  Η ιστοσελίδα του LOtC (βλ. παρακάτω) αναφέρει 

τους τόπους και οργανισμούς που έχουν λάβει το σήμα ποιότητας, αλλά να 

θυμόσαστε ότι πολλοί χώροι δεν θα αφορούν αυτή την περίπτωση, αλλά 

μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ευκαιρίες μάθησης.  

Για να μάθουμε από τις θρησκείες και πεποιθήσεις, αυτά τα μέρη και 

διαδρομές προς επίσκεψη πρέπει να οργανωθούν έτσι ώστε να  διερωτηθεί ο 

καθένας για θρησκευτικά και φιλοσοφικά θέματα προς την πνευματική του 

ανάπτυξη.  Η χρήση της σιωπής, στιγμές ενδοσκόπησης, ερωτήσεων, ο σκοπός 

αυτών των ιερών χώρων, η πίστη του στο Θεό ή η θρησκευτική εμπειρία και οι 

συζητήσεις για έννοιες όπως κοινωνία και κοινωνική πράξη, θα βοηθήσουν 

τους νέους να σκεφθούν και να βιώσουν πιο βαθιά. 

Αυτού του είδους επισκέψεις μπορούν να συμβάλλουν και να είναι 

αποτελεσματικές για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής καθώς μπορούν 

να αποτελέσουν πρόκληση στις προκαταλήψεις, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα 

γίνουν αυτόματα. Θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να ανοίξετε διάλογο σε 

‘ασφαλή χώρο’ εάν θέλετε ο ιερός χώρος να έχει πραγματικό αντίκτυπο στις 

γνώμες, στις λανθασμένες εντυπώσεις και στα στερεότυπα που μπορούν να 

έχουν κάποιοι από τους μαθητές. 

Όπου και να τους πάτε τους εκπαιδευόμενος, είναι σημαντικό να έχετε ή ήδη 

πάει οι ίδιοι και να τους δώσετε να καταλάβουν τι σημαίνει το μέρος αυτό. 
Χρειάζεται καλή οργάνωση και προγραμματισμό ώστε να εξασφαλίσετε μια 

συνεκτική εκπαιδευτική εμπειρία.  

ΤΙ 

Πληροφορίες που στηρίζουν τα οφέλη της εκπαίδευσης εκτός του 

σχολικού χώρου για τους εκπαιδευόμενους, βελτιώνοντας έτσι 

την μάθηση τους και δίνοντας τους περισσότερο κίνητρο.  

 

http://www.getthereproject.eu/
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5.10 Υποψήφιοι Σύμβουλοι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  Council for Learning Outside the Classroom: http://www.lotc.org.uk/ and    

https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/resources/documents/learning-outside-the-classroom/  

ΤΙ 

Πρόγραμμα συμβουλευτικής ένας προς έναν δια ζώσης που δίνει την ευκαιρία στους 

εκπαιδευόμενους να ερευνήσουν γύρω από τις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K2/S2/C2 

 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Μερικοί εκπαιδευόμενοι χρειάζονται περισσότερο από ακαδημαϊκή υποστήριξη για να 
αποκτήσουν νέες ικανότητες και δεξιότητες και να συμμετάσχουν στο δικό τους 
εκπαιδευτικό ταξίδι. Εμείς, ως εκπαιδευτές πρέπει επίσης να διερευνήσουμε γιατί 
κάποιοι από τους εκπαιδευόμενους δεν κατάφεραν να εκφράσουν τις εμπειρίες τους 
γύρω από τις πεποιθήσεις και τις αξίες που έχουν συναντήσει τα προηγούμενα χρόνια. 
Όταν οι εκπαιδευόμενοι καταφέρουν να κατανοήσουν και να εκφράσουν τις δικές τους 
πεποιθήσεις και αξίες, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να ασχοληθούν με το δύσκολο (όπως 
αυτοί το αντιλαμβάνονται) δρόμο κατανόησης και επεξεργασίας αυτών. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται:  
Να ισορροπήσουν την ανάγκη τους για ευελιξία και να κατανοήσουν πόσο σημαντικό 
είναι τα όρια σε αυτή την συμβουλευτική σχέση.  
 
Να ξεκινήσουν την διπλή διεργασία της αυτοαντίληψης και της αυτόματης συνήθειας 
για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής σχέσης που θα έχει αμοιβαία οφέλη. 
  
Να μπορούν να στηρίξετε τους υποψήφιους συμβούλους ώστε να κατανοήσουν τις 
επιπτώσεις όλων των μορφών καταπίεσης και πως μπορούν αυτά τα στοιχεία να 
εκδηλωθούν στις συμπεριφορές τους και να τους δώσουν μια αίσθηση ταυτότητας 
μέσα από πεποιθήσεις και αξίες.  
 
Να μπορούν να προσφέρετε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να 
εξασφαλίσετε μια σωστή αντίληψη και  την κατάλληλη ανταπόκριση. 
Αναπτύξτε και επιδείξτε ικανότητες για την καλλιέργεια της εκπαίδευσης και της 
συναισθηματικής ανάπτυξης. 
 
Την ικανότητα καθοδήγησης στην  επαγγελματική σταδιοδρομία με γνώμονα τις 
πεποιθήσεις και των αξιών.  
 
Να μπορούν να αναγνωρίσετε τις αρχές και τις προκαταλήψεις από τις οποίες 
βασίζεται η κρίση τους. 
 
Ισορροπούν μεταξύ  επιρροών συνεργασίας και ανταγωνισμού για να εργαστείτε 
αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες και εθελοντικό προσωπικό.  

http://www.lotc.org.uk/
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/resources/documents/learning-outside-the-classroom/
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5.11 Άσκηση Ονόματος / Υποψήφιοι Σύμβουλοι 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την 

αμηχανία.  Βοηθάει στο να κατανοήσουμε πως αποκαλεί ο 

καθένας τον εαυτό του και τι έννοια μπορεί να έχει αυτό 

για τον ίδιο. Αυτή η άσκηση βοηθά στην ένταξη της ομάδας 

η οποία αποτελείται από διάφορες κουλτούρες, 

ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να υπερβούν πέρα του 

ονόματος και να διερευνήσουν σε βάθος την ταυτότητα 

τους μεταξύ τους. Αυτή η άσκηση μπορεί να αποκαλύψει 

εμπειρίες λόγω του πολιτισμικού υπόβαθρου.  Ως 

εκπαιδευτής είναι σημαντικό να λάβετε υπόψιν ότι η 

πολιτιστική ταυτότητα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός 

εσωτερικών ιδιοτήτων και αυτοεκπροσώπισης.  Ο 

εσώτερος εαυτός του κάθε ατόμου αποτελείται από 

αναρίθμητα κομμάτια όπως έθνος, θρησκεία, οικογένεια, 

φύλο, σεξουαλικότητα, καθώς και πολιτισμό.  Η 

αυτοεκπροσώπιση συμπεριλαμβάνει προσωπικότητα, 

πεποιθήσεις και αξίες τους ανθρώπου. 

Ο κάθε συμμετέχοντας θα ξεκινήσει λέγοντας το όνομα του 

και θα προσθέσει κάτι σε αυτό, είτε ένα ανέκδοτο, 

εξήγηση, συναίσθημα, έννοια (οι εκπαιδευτές να δώσουν το 

πρώτο παράδειγμα).  Μετά από αυτή την εισαγωγή, 

ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους για τα εξής:  Τι γνώμη έχετε 

για την εξήγηση των άλλων για τα ονόματα τους; Μάθατε 

κάτι περισσότερο για τον άνθρωπο μέσα από αυτό το 

ανέκδοτο; Συζήτηση:  Είναι πολύ σημαντικό να διεξάγετε 

μια συζήτηση για την ερμηνεία των ονομάτων για τους 

άλλους—η ερμηνεία είναι συνδεδεμένη με την οικογένεια, 

την χώρα τους, την θρησκεία ή το πολιτισμό τους ; - Πως 

ερμηνεύεται το όνομα τους; Πως αισθάνεται ο καθένας για 

το όνομα του;  Συμπέρασμα:  «Αφουγκράζοντας πέρα από 

την ακοή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα μεγαλύτερης 

κατανόησης»  

ΤΙ  
Άσκηση ονόματος για την διερεύνηση της ταυτότητας και 
την επιβεβαίωση του ‘ποιος είμαι’  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: S2/C3 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Πηγή:  Mentoring & Befriending Foundation  -  http://www.mandbf.org/  

 

http://www.mandbf.org/
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5.12 Συζητώντας ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ 

Ενότητα για την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτών.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K3/S3 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα προέρχεται 

από τον πρωτοπόρο στην εκπαίδευση περί 

ιθαγένειας Don Rowe και παρουσιάζει 

στους εκπαιδευτές μια μέθοδος εργασίας 

με την οποία αναπτύσσονται οι  

ικανότητες σκέψεις και ομιλίας των 

μαθητών σε θέματα ηθικής.   

Οι εκπαιδευτές με ευχαρίστηση θα 

δεχθούν αυτό στην εργαλειοθήκη τους 

καθώς αναμένεται να προωθηθούν οι αξίες 

και ο χαρακτήρας των ωφελούμενων. 

Ο Don χρησιμοποιεί εικονογραφημένες 

ιστορίες από το Εργαστήρι «Εσύ, Εγώ, 

Εμείς!» .O Don εξηγεί κάθε στάδιο της 

διαδικασίας και μας οδηγεί σε ένα 

παραδειγματικό μάθημα χρησιμοποιώντας 

μία από τις ιστορίες.  

Επιπλέον το πακέτο συμπεριλαμβάνει δύο 

επιπλέον ιστορίες με σημειώσεις προς 

χρήση για το μάθημα και ένα βίντεο  (με 

σύνδεση σε online video) το οποίο 

ακολουθεί και εξετάζει τους 

εκπαιδευόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν 

τέτοια υλικά σε πραγματική αίθουσα 

διδασκαλίας.  

Πηγή: Erasmus+ GET THERE Project - www.getthereproject.eu  

 

ΣΥΖΗΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

http://www.getthereproject.eu/
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5.13 Πως ονομάζεις τον εαυτό σου / Υποψήφιοι Σύμβουλοι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τους εαυτούς τους με 

τέτοιο τρόπο που να τους ορίζει.  Ο εκπαιδευτής θα 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να στοχαστούν και να 

σκεφτούν πως χρησιμοποιούν την ταυτότητα τους και τι 

σημαίνει ταυτότητα για αυτούς.  Για την εκτέλεση αυτής 

της άσκησης ο εκπαιδευτής πρέπει να ρωτήσει τους 

εκπαιδευόμενους τα ακόλουθα και στην συνέχεια να 

δημιουργήσει συζήτηση γύρω από την ταυτότητα και την 

έννοια την οποία δίνουν σε αυτή.  

1) Ποιος είμαι; 

2) Πως θα ήθελα να με καθορίζουν;  

3) Τι σημαίνει η ταυτότητα μου για εμένα; 

4) Η ταυτότητα του άλλου τι σημαίνει για εμένα; 

Όταν τίθενται αυτά τα ερωτήματα ο εκπαιδευτής τότε 

επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν 

έννοιες σχετικά με προσωπικές και πολιτισμικές 

πεποιθήσεις καθώς και αυτές των άλλων. Μέσω 

συζήτησης ο εκπαιδευτής μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να ερευνήσουν τα καταπιεστικά 

στοιχεία της πραγματικότητας και να επαγρυπνήσει τα 

επίπεδα της συνείδησης ενθαρρύνοντας τους να δουν 

πέρα από τις αρχικούς στιγματισμούς της ταυτότητας.  

«Όταν αποκαλείσαι Ινδός ή Μουσουλμάνος ή Χριστιανός ή 

Ευρωπαίος, ή οτιδήποτε άλλο, γίνεται βίαιός»  Κατανοείτε 

γιατί είναι βίαιο; Επειδή διαχωρίζετε τον εαυτό σας από 

τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν διαχωρίζεις τον εαυτό σου με 

την πίστη, με την εθνικότητα, με την παράδοση, 

αναπαράγεται η βία.  Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναζητά 

να κατανοήσει την βία δεν ανήκει σε ένα κράτος, σε μια 

θρησκεία, σε ένα πολιτικό κόμμα ούτε σε ένα σύστημα 
.τον απασχολεί η πλήρη κατανόηση της ανθρωπότητας» 

― Jiddu Krishnamurti 

ΤΙ 

Πως ονομάζεις τον εαυτό σου; 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: C2/C3 

 

 

ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ / ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Πηγή: Citizenship Foundation -  http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/1806.pdf  and 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/resource.php?s121    

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/1806.pdf
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/resource.php?s121
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5.14 Ιστός Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ 

Ο ιστός διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 

περιέχει πέντε σημεία τα οποία 

αντιπροσωπεύουν τις διαπολιτισμικές 

πτυχές της ζωής κάποιου.  Η άσκηση 

μετράει το επίπεδο των εκπαιδευμένων σε 

διαπολιτισμικά στοιχεία καθώς και την 

πρόοδο τους μετά τα των μαθημάτων 

εκπαίδευσης B.LIVING Δεν είναι μια εικόνα 

το πως ήταν στο παρελθόν ούτε αυτό που 

θα ήθελαν οι εκπαιδευόμενοι για το 

μέλλον, αλλά είναι ένα στιγμιότυπο μιας 

συγκεκριμένης στιγμής. Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το 

εργαλείο στην διάρκεια του πρώτου μέρους 

της εκπαίδευσης για να παρακολουθούν 

που βρίσκονται όσον αφορά θέματα 

διαπολιτισμικότητας και να 

χρησιμοποιήσουν το τελευταίο μέρος της 

εκπαιδευτικής συνεδρίας για να μετρήσουν 

την πρόοδο τους σε αυτά τα σημεία.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K2/C3 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το 

εργαλείο στο πρώτο μέρος της συνεδρίας για να 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν που βρίσκονται όσον 

αφορά την Διαπολιτισμικότητα και τις δεξιότητες και να 

χρησιμοποιήσουν την τελευταία εκπαιδευτική συνεδρία 

για να μετρήσουν την πρόοδο τους σε συγκεκριμένα 

σημεία. 

 Με λίγα λόγια περιγράψτε τον ιστό και τι 

σημαίνει για τους εκπαιδευόμενους.  Ο ιστός 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων περιέχει πέντε 

σημεία τα οποία αντιπροσωπεύουν τις 

διαπολιτισμικές πτυχές της ζωής κάποιου.  Δεν 

είναι μια εικόνα το πως ήταν στο παρελθόν 

ούτε αυτό που θα ήθελαν οι εκπαιδευόμενοι 

για το μέλλον, αλλά είναι ένα στιγμιότυπο μιας 

συγκεκριμένης στιγμής.  Οι εκπαιδευόμενοι 

ίσως θελήσουν να αλλάξουν τις κατηγορίες ή  

εάν επιθυμούν να προσθέσουν μια κατηγορία.  

 Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να 

βαθμολογήσουν το επίπεδο διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων σε κάθε τομέα με βαθμούς από το 1 

έως το 5.  Δώστε τους επαρκή χρόνο.  Διαθέστε 

τους ένα χώρο ήσυχο για αυτοσυγκέντρωση.  

Οι κατηγορίες είναι:  Αμοιβαίο σεβασμό, 

Ενσυναίσθηση, Κατανόηση των πολιτισμικών / 

θρησκευτικών εννοιών, Ανοχή ή αποδοχή. 

 Όταν οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν την 

βαθμολόγηση του κάθε τομέα, ζητήστε τους να 

ενώσουν τις γραμμές ώστε να δημιουργήσουν 

ένα εσωτερικό ιστό.  

 Συζήτηση & αναφορά  

ΙΣΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

 

Πηγή: Erasmus+ GET THERE Project - www.getthereproject.eu  

 

http://www.getthereproject.eu/
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5.15 Ο Πολυπολιτισμικός Εαυτός Μου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K1/K3/S1 

 

 

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΕΑΥΤΌΣ ΜΟΥ  

Πηγή: Βλέπε Προσάρτημα για περισσότερες λεπτομέρειες  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Τι είναι πολιτισμός; Είναι ένα σύστημα όπου μοιράζονται έννοιες, πεποιθήσεις, 

αξίες και συμπεριφορές μέσω των οποίων ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας.  Ο 

πολιτισμός λαμβάνετε μέσω της εκπαίδευσης, συλλογικά και αλλάζει με το 

χρόνο.  Ο πολιτισμός συνήθως γίνεται αντιληπτός ως ‘αυτό που γνωρίζουμε 

εμείς είναι σαν αυτό που γνωρίζουν και οι άλλοι’.» (Gorski & Pothini, 2014). 

Η ακόλουθη άσκηση ερευνά τις ρίζες της πολιτιστικής εκπαίδευσης 

ονομάζοντας σημαντικές πτυχές της προσωπικότητας για το κάθε άτομο.  

 (υποχρεωτικό) Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συμπληρώσει την 

εκτύπωση εκ τον προτέρων για να αποτελέσει δείγμα / μοντέλο για 

τον εκπαιδευόμενο.  Χρησιμοποιήστε οθόνη προβολής ή ζωγραφίστε 

απλά τα πολυπολιτισμικά αυτοσυστατικά στο πίνακα κιμωλίας. 

Παράδειγμα: Η Κυρία Fattori- Μητέρα – Δασκάλα – Βουδίστρια, 

διαφυλετική – δρομέας Μαραθωνίου.  Μοιραστείτε πως η κάθε 

φυσαλίδα προσωπικότητας είναι ένας φακός μέσα από τον οποίο 

βλέπετε τον κόσμο.  Η Κυρία Fattori ίσως μοιραστεί, για παράδειγμα, 

ότι όταν έγινε μητέρα έγινε πιο δυνατή και πιο ευαίσθητη, πιο 

δυνατή εφ' όσον έφερε μια ζωή στον κόσμο, και ότι θα έδινε τα 

πάντα για να προστατεύσει αυτό το παιδί της.  

 Ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει μια εκτύπωση.  

 Οι οδηγίες είναι:  Συμπληρώστε το όνομά σας στο κεντρικό σχέδιο. 

Χρησιμοποιήστε τις φυσαλίδες προσωπικότητας για να ονομάσετε 

πτυχές του εαυτού σας που είναι σημαντικές για να προσδιορίσετε το 

ποιος είσαστε. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν το χρόνο σκεφτούν 

σιωπηρά για αυτά που έγραψαν.  Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους 

να αναρωτηθούν για το πως το κάθε προσωπικό χρώμα ταυτότητας 

διαμορφώνει το τρόπο που βλέπουν και αλληλοεπιδρούν με τον 

κόσμο.   

 Ζητήστε τους να σχηματίσουν ζεύγη και να μοιραστούν γιατί οι 

περιγραφές είναι σημαντικές για αυτούς. Εάν υπάρχει χρόνος, 

καλέστε τα ζευγάρια να αυτοσυστηθούν στην ομάδα.  

 Αναφορά / Συζήτηση  

 

ΤΙ 

Πριν επιχειρήσετε να 

διαμορφώσετε πολιτιστική γνώση 

και αντίληψη για τους άλλους, 

πρέπει πρώτα να αποκαλύψετε 

και να εξετάσετε προσωπικές 

κοινωνικές και πολιτιστικές 

ταυτότητες. Η καθοδηγημένη 

μέθοδος ενδοσκόπησης μας 

επιτρέπει να κατανοήσουμε 

καλύτερα πως η συμμετοχή σε 

κοινωνικές ομάδες τροφοδοτεί 

την προσωπικότητα.  Αυτή η 

άσκηση είναι ένα σημαντικό μέσο 

για να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να  είναι 

συνειδητοποιημένη με την έννοια 

της διαπολιτισμικής ταυτότητας 

ενώ ταυτόχρονα να  μπορούν να 

ανταποκρίνονται σε θέματα 

πολιτισμού και να είναι 

ευαισθητοποιημένοι προς αυτά.  
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5.16 Το δένδρο της προσωπικότητας μου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή είναι ατομική άσκηση.  Δίνουμε στους 

εκπαιδευόμενους χαρτιά και χρώματα.  Θα 

τους ζητήσετε επιπλέον να ζωγραφίσουν / 

γράψουν / αντιπροσωπεύσουν στοιχεία 

όπως:   

«Το Δένδρο της Προσωπικότητας μου» 

 ρίζες = οι επιρροές και πεποιθήσεις 

της ζωής τους  

 κορμός = η δομή της ζωής τους 

ειδικά πτυχές που είναι σταθερές και 

αμετάκλητες  

 κλαδιά = σχέσεις και σύνδεσμοι, 

κατευθύνσεις, ενδιαφέροντα, πως 

παίρνουν το χρόνο τους  

 φύλλα = πληροφορίες και γνώση, 

και πηγές αυτών  

 βλαστοί = οι ιδέες τους και ελπίδες 

για το μέλλον, και οι προοπτικές 

τους  

 φρούτα = οι επιτεύξεις τους   

 λουλούδια = τι τους κάνει 

ιδιαίτερους, τα δυνατά τους σημεία 

 αγκάθια = προκλήσεις, απειλές και 

δυσκολίες  

Τα δένδρα προσωπικότητας 

παρουσιάζονται στην μεγάλη ομάδα.  

Γίνονται συζητήσεις για σύμβολα, χρώματα, 

για τους πολλαπλούς παράγοντες 

προσωπικότητας και τις διαστάσεις.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K1/K3/C3/S3 

 

 

ΤΙ  

Σε αυτή την άσκηση, χρησιμοποιείται η 

καλλιτεχνική μέθοδος ως μέσο για να 

σχεδιαστεί το προσωπικό δένδρο του 

καθενός.  Το ζωγραφικό μέρος αυτής της 

άσκησης επιτρέπει στο κάθε άτομο να 

εξοικειωθεί με την έννοια. Περαιτέρω 

προάγει την χρήση συμβόλων ως μέσω 

αντιπροσώπευσης της προσωπικότητας 

και της ταυτότητας.  Αυτή η μέθοδος 

διερεύνησης της προσωπικότητας είναι 

λιγότερο απειλητική για το άτομο!  

 

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ  

Πηγή: Βλέπε Προσάρτημα για περισσότερες λεπτομέρειες. Gorski, P. C. & Pothini, S. (2014). Case 

Studies on Diversity & Social Justice Education. Teaching Tolerance 
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5.17 Αυτόαξιολόγηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K1/K3/S3 

 

 

TI 

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια μέθοδος η 

οποία θεωρείται ως μέρος της 

εκπαίδευσης για τον εαυτό. Η 

συγκεκριμένη αναφορά εργαλείο 

εξετάζει τις πτυχές της 

αυτοαξιολόγησης, της κοινωνικής 

αξιολόγησης και της αυτοδιαχείρισης 

από την πολιτιστική άποψη.  

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 Η αυτοαξιολόγηση παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

των αυτοαντιλήψεων.  Το 

προσωπικό ερωτηματολόγιο θα 

πρέπει να μοιραστεί στους 

εκπαιδευόμενους για την 

αυτοεπίγνωση και αξιολόγηση.  

 Εφοδιάστε τους 

εκπαιδευόμενους με το  

ερωτηματολόγιο.  Δώστε τους 

επιπλέον πληροφορίες και 

εξηγήστε την έννοια της 

αυτοαξιολόγησης και πως πρέπει 

να συμπληρωθεί το 

ερωτηματολόγιο.  

 Το ερωτηματολόγιο είναι ένα 

εργαλείο αυτοαναφοράς.  Γι’ 

αυτό οι εκπαιδευόμενοι ας 

αφιερώσουν λίγο χρόνο να 

διαβάσουν καλά το 

ερωτηματολόγιο και να 

σκεφτούν. Οι απαντήσεις τους 

αποτελούν προσωπικό υλικό στο 

οποίο πάντα θα μπορούν να 

αναφερθούν και να βελτιώσουν 

τους εαυτούς τους.  

 Αναφορά / Συζήτηση 
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5.18 «Cadavre exquis» (Εξαιρετικό Σώμα, λατ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: βλέπε το μοντέλο στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή είναι μια συλλογική άσκηση η οποία 
προωθεί την αυτοεπίγνωση και την αντίληψη 
αξιών της ομάδας. 
 
Αναφορά των όρων:  

- Οι άνθρωποι μοιράζονται παγκόσμιες 
αξίες, π.χ. το σεβασμό 

- Άνθρωποι εντός συγκεκριμένων 
πολιτιστικών ομάδων μοιράζονται 
πολιτιστικές αξίες οι οποίες δεν 
μοιράζονται απαραίτητος από όλες 
τις σχετικές ομάδες.  

- Υπάρχουν άτομα που έχουν 
προσωπικές αξίες οι οποίες είναι 
μοναδικές (δημιουργικές ικανότητες).  

- Οι αξίες μπορεί να τοποθετηθούν σε 
περισσότερες από μια κατηγορίες 
(προσωπικές, πολιτιστικές, 
παγκόσμιες)  

- Η ομάδα θα δημιουργήσει τις δικές 
της αξίες.  

-  
Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να 
συμπληρώσουν τα κενά στο φυλλάδιο και 
αφού το διπλώσουν για να μην φαίνεται τι 
έχει γραφτεί, θα πρέπει να το περάσουν στον 
διπλανό τους.  
Επαναλαμβάνουμε αυτό όσες φορές 
χρειαστεί μέχρι που να συμπληρωθεί το 
φυλλάδιο.  Ξεδιπλώνουμε τα χαρτιά και 
διαβάζουμε δυνατά τα κείμενα.  
 

TI 

Αυτή είναι μια συλλογική άσκηση η οποία 

προωθεί την αυτοεπίγνωση και την 

αντίληψη αξιών της ομάδας.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K1/S1/C1 

 

 

CADAVRE EXQUIS (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, Λατ.) 
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5.19 Στιγματισμοί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Φυλλάδιο Πολιτιστικών Αξιών – βλέπε Προσάρτημα 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K2/S1/C1/C2 

 

 

ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ 

 Πάρτε τον ίδιο αριθμό αυτοκόλλητών (παρόμοια με 
αυτά που βάζουμε στα κλασέρ) που αντιστοιχούν με 
τους εκπαιδευόμενους της τάξης, και γράψτε ένα 
στερεότυπο σε κάθε αυτοκόλλητο.  Όπως, φεμινιστής, 
Μουσουλμάνος, υπέρβαρος, HIV θετικός, πρώην 
κατάδικος, παιδεραστής, άθεος, λεσβία, πόρνη, 
πλείμποϋ, παραπληγικός, αόμματος, συντηρητικός, 
καταθλιπτικός, μαύρος, μαζοχιστής, βίαιος, αθλητικός, 
καλός στα μαθηματικά, γλυκός, υπερευαίσθητος, 
ανίκανος, τεμπέλης, αναξιόπιστος, ακάθαρτος, λάτρης 
της μουσικής, υλιστής, χαζός, εξωτικός, αμελής, 
αδύναμος, κλπ..  

 Επικολλήστε την αυτοκόλλητη ταμπέλα στο μέτωπο 
του κάθε εκπαιδευόμενου (ή πίσω) ώστε να μην είναι 
ορατή σε αυτόν που την φέρει. Βεβαιώστε τους ότι 
αυτές οι ταμπέλες δίνονται τυχαία και δεν έχουν σχέση 
με τις πραγματικές ιδιότητες των ίδιων.  

 Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αφιερώσουν 15 
λεπτά μεταξύ τους για «μελλοντικούς στόχους» (θα 
μπορούσατε να επιλέξετε ένα άλλο γενικό θέμα, αλλά 
σε αυτό θα υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση σε σχέση 
με τις αυτοκόλλητες ταμπέλες. Παραδείγματος χάρη, 
κάποιος που φέρει την ταμπέλα «αμελής» ίσως θα 
χρειάζεται συνεχώς να του υπενθυμίζουν  οδηγίες.  

 Μετά από 15 λεπτά, ζητήστε τους να κρατήσουν τις 
ταμπέλες για λίγο ακόμη (είναι καλύτερα να 
σχηματίσετε κύκλο εάν το επιτρέπει το μέγεθος της 
τάξης και ανάλογα με τα έπιπλα του χώρου).  Κατόπιν 
ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους πως ένιωσαν κατά 
την διάρκεια της άσκησης, ποια ήταν η συμπεριφορά 
των άλλων, και πως τους επηρέασε.  Συνήθως οι 
εκπαιδευόμενοι θα εκδηλώσουν την δυσαρέσκεια τους 
όχι μόνον ως προς τα στερεότυπα που λαμβάνουν οι 
ίδιοι, αλλά και αυτά που δέχονται οι άλλοι. Πως 
ερμηνεύεται το όνομα; Πως αισθάνεται για το όνομα 
του; 
Συμπέρασμα:  «Η ακρόαση πέρα από την απλή ακοή 
μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση»  

ΤΙ  

Όταν στιγματίζουμε ένα 

οποιοδήποτε άτομο είναι σαν να 

τον κατηγοριοποιούμε.  Τις 

περισσότερες φορές αυτού του 

είδους κατηγοριοποίηση είναι 

αρνητική για το άτομο, και 

προωθεί στερεότυπα και κάνει 

διακρίσεις.  Συνήθως δεν το 

καταλαβαίνουμε όταν γίνεται 

αυτό.  Μια ενδιαφέρουσα μέθοδος 

είναι να οραματιστούμε αύτη την 

συνήθεια.  

Μας δίνεται η ευκαιρία να 

αναγνωρίσουμε τις προσωπικές 

μας τακτικές και μηχανισμούς 

πίσω από αυτή την 

κατηγοριοποίηση, που 

ασυναίσθητα πράττουμε στην 

καθημερινή μας ζωή.  

Ακολουθεί μια απλή άσκηση όπου 

θα μπορέσετε να οραματιστείτε 

αυτού τους είδους στιγματισμούς  

ώστε να αποκτήσετε περισσότερη 

αυτογνωσία.  
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5.20 Ενεργές Κοινωνίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: Transversal 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Πηγή: Goldstein, S. B. (1997). The power of stereotypes: A labeling exercise. Teaching of Psychology, 24, 

256-258. 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η μεθοδολογία προσέγγισης προϋποθέτει τα εξής τρία 
σημεία:  

a) Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρατηρούν και να 
κατανοούν πως διεξάγεται η εκπαίδευση σε αυτές τις 
ενεργές κοινωνίες.  

b) Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν 
διαρθρωτικές μαθησιακές ευκαιρίες που εμπεριέχουν 
γνώση τόσο στις εργασιακές συνήθειες όσο και στις 
κοινωνικές.   

c) Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να δίνουν στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να επιλύουν προβλήματα 
που έχουν άμεση σχέση με την πραγματικότητα.   

 
Οι πρώτες εφαρμογές αυτής της μεθόδου είναι μέσω των 
εκπαιδευτών όπου θα παρέχονται δραστηριότητες 
επαγγελματικής ανάπτυξης με την μέθοδο των ομότιμων.  
Από την άλλη, επειδή η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς το 
μέσο για έναν σκοπό, αλλά το τελικό προϊόν, αυτή η μέθοδος 
μπορεί να βοηθήσει στο να αλλάξει την εκπαιδευτική θεωρία 
μέσα σε ένα σχολείο, και να φέρει έναν πιο βαθύτερο 
μετασχηματισμό.  
 
Οι ενεργές κοινωνίες επηρεάζουν εκπαιδευτικές συνήθειες σε 
τρία επίπεδα:   

1. Εσωτερικά:  Οργανώνοντας εκπαιδευτικές εμπειρίες 
που κάνουν την σχολική εκπαίδευση έμπρακτη με τη 
συμμετοχή τους σε διάφορα θέματα εντός της 
κοινωνίας.  

2. Εξωτερικά:  Συνδέει την εμπειρία των εκπαιδευόμενων 
με πραγματικές συνθήκες μέσω της συμμετοχής τους 
σε άλλα κοινωνικά σχήματα πέρα από το 
περιορισμένο σχολικό περιβάλλον.  

3. Εφόρου ζωής για τους εκπαιδευόμενους:  Λειτουργεί 
εφόρου ζωής και καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες 
των εκπαιδευόμενων με την δημιουργία ενεργών 
κοινωνιών σε θέματα ενδιαφέροντος για αυτούς, πέρα 
από την βασική τους σχολική εκπαίδευση.  

 

ΤΙ  

Οι ενεργές κοινωνίες σχηματίζονται 

από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται 

με την διαδικασία συλλογικής 

εκπαίδευσης μέσα από ένα χώρο όπου 

υπάρχει μεταξύ τους η ανθρώπινη 

συμμετοχή και προσπάθεια, 

συμπεριλαμβανόμενες και οι ομάδας 

μαθητών στην αναζήτηση ορισμού της 

ταυτότητας τους στο σχολικό χώρο.  

Με άλλα λόγια, όταν οι εκπαιδευόμενοι 

μοιράζονται μια ανησυχία για κάτι που 

κάνουν, τότε μαθαίνουν να το κάνουν 

καλύτερα καθώς αλληλοεπιδρούν 

συχνά μεταξύ τους. Αυτή  η μέθοδος 

προσέγγισης βλέπει την εκπαίδευση ως 

μία πράξη συμμετοχής στην «ενεργή 

κοινωνία».  Η έννοια της ενεργής 

κοινωνίας πρωτοστάτησε στο 

Ινστιτούτο Έρευνας για την Εκπαίδευση 

στο Palo Alto, στην Καλιφόρνια.  

Αναφορικά με αυτή την έννοια, ο 

σκοπός είναι να κατανοήσουμε την 

δομή των κοινωνιών και πως διεξάγεται 

η ατομική εκπαίδευση εντός αυτών των 

κοινωνιών.  
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5.21 Η θεωρία του Παγόβουνου στον Πολιτισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Οι εκπαιδευτές σχολείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή 
την μέθοδο με στόχο την καλύτερη προσέγγιση και την 
συνειδητοποίηση των διαφόρων πτυχών του πολιτισμού και 
της διαπολιτισμικότητας.  
Η Θεωρία του Παγόβουνου στον Πολιτισμό βασίζεται σε ένα 
τρίπτυχο μοντέλο:  Πράττω, Σκέφτομαι, Αισθάνομαι  (όπως 
απεικονίζεται στο φύλλο εργασίας παρακάτω). 
1. Οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν το πρώτο φύλλο 

εργασίας και θα προσπαθήσουν να περιγράψουν 
(γράφοντας σε αυτό) όσο το δυνατόν περισσότερα 
στοιχεία της κοινωνίας του/της σε αυτά τα τρία επίπεδα, 
δηλ. Πράττω, Σκέφτομαι, Αισθάνομαι. Για να γίνει αυτό, 
οι εκπαιδευτές μπορούν να ανατρέξουν / 
χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε έρευνες και πηγές για 
πληροφόρηση.  Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτές θα 
εξοικειωθούν με τον τρόπο μεθοδολογίας αυτού του 
μοντέλου, και θα τους βοηθήσει με τα επόμενα βήματα 
αυτής της μεθόδου.   

2. Οι εκπαιδευτές τότε θα διαλέξουν έναν άλλο πολιτισμό 
(κατά προτίμηση έναν πολιτισμό από τον οποίο 
προέρχονται οι μετανάστες εκπαιδευόμενοι) και στην 
συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν το δεύτερο φύλλο 
εργασίας για να περιγράψουν γράφοντας όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία για αυτό τον πολιτισμό, 
σε αυτά τα τρία προαναφερόμενα επίπεδα. Στην 
συνέχεια οι εκπαιδευτές θα αναλύσουν τα 
αποτελέσματα. t 

3. Κατόπιν οι εκπαιδευτές θα εντοπίσουν τις λιγότερο 
απτές πτυχές του πολιτισμού και εφόσον εντοπισθούν 
να δημιουργήσουν και να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες—σχολικές και εξωσχολικές—
προσαρμοσμένες στους πολιτισμικούς κανόνες, 
πρότυπα και χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων 
μεταναστών, των οικογενειών τους και του κοινωνικού 
τους περιβάλλοντος.  

4. Σημειώστε ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις 
πιο φανερές πτυχές του πολιτισμού, παραμένουν το ίδιο 
σημαντικές (όπως Φαγητό, Σημαίες, Εορτασμοί). Όμως 
εάν δεν συμπεριλάβετε τα θέματα τα οποία βρίσκονται 
κάτω από την επιφάνεια, τότε δεν θα μπορέσετε να 
εισχωρήσετε σε βάθος και να υπάρξει καλύτερη 
κατανόηση σε θέματα διαπολιτισμικότητας μέσα από 
αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

5. Τέλος, οι δάσκαλοι μπορούν να επαναλάβουν αυτή την 
διαδικασία όσες φορές επιθυμούν, αναλύοντας 
διάφορους πολιτισμούς ή τον ίδιο πολιτισμό με 
διαφορετικούς μαθητές.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S3/C1 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Πηγή: http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/  and  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

ΤΙ  

Αυτή η μέθοδος προσέγγισης αποτελεί ένα χρήσιμο 
βοήθημα για τους δασκάλους και εκπαιδευτές 
σχολίων, και για την αντιμετώπιση 
διαπολιτισμικότητας στην τάξη.  
Η θεωρία του παγόβουνου στον πολιτισμό μας δείχνει 
ότι μόνο ένα μικρό μέρος των πολιτισμικών θεμάτων 
είναι ορατό και πιο φανερό.  Από την άλλη πολλές 
πτυχές του πολιτισμού είναι λιγότερο ορατές και 
εφικτές, αλλά παραμένουν το ίδιο σημαντικές για να 
κατανοήσουμε πως λειτουργεί το πολιτισμός.  Στην 
πραγματικότητα οι πτυχές που βρίσκονται κάτω από 
την επιφάνεια επηρεάζουν άμεσα την κορυφή του 
παγόβουνου: όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις 
επηρεάζουν τα εορταστικά έθιμα και οι έννοιες περί 
κάλλους επηρεάζουν τις τέχνες.  
Όπως ένα παγόβουνο έχει το ορατό του μέρος το 
οποίο βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του νερού,  
έχει και το αόρατο μέρος του κάτω από το νερό, έτσι 
και ο πολιτισμός μας έχει σημεία τα οποία μπορούνε 
να είναι ορατά σε εμάς και άλλα μέρη που μπορούμε 
μόνο να υποψιαστούμε ή να υποθέσουμε ότι 
υπάρχουν. Ο πολιτισμός μας είναι σαν παγόβουνο 
όπου το κομμάτι που είναι ορατό (όπως 
συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν) όμως 
αυτό αποτελεί ένα μικρό μέρος μιας μεγαλύτερης 
πραγματικότητας.  Οι επαγγελματίες σχολίων πρέπει 
να δώσουν σημασία σε αυτού του είδους 
συσχετισμού.  Αυτός ο συσχετισμός είναι σπουδαίος 
για τους επαγγελματίες των σχολείων οι οποίοι 
πρέπει  να εστιάσουν σε λιγότερο ορατές πτυχές  
όσον αφορά θέματα εκπαίδευσης και κοινωνικής 
ένταξης, εάν θέλουν να έχουν ένα πραγματικά 
ουσιαστικό αποτέλεσμα.  Όταν θα υπάρχει επίγνωση 
αυτών των λιγότερο ορατών πολιτιστικών πτυχών 
τότε αυτό θα τους βοηθήσει να εφαρμόσουν και να 
διαχειριστούν τη διαπολιτισμικότητα, να 
κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία και τα 
κίνητρα των κοινωνιών των μεταναστών, και να 
έχουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε σχέση με τους 
μετανάστες ως εκπαιδευόμενοι και τα κοινωνικά τους 
περιβάλλοντα. 
 

http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.22 Το Διαπολιτισμικό Σημειωματάριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm And : 

https://youtu.be/woP0v-2nJCU  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S1/C2 

 

 

ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Επεξήγηση  
Οι εκπαιδευόμενοι να διαλέξουν τέσσερα περιστατικά από το 
διαδίκτυο ή  να συλλέξουν αποκόμματα από περιοδικά ή εφημερίδες 
τα οποία απεικονίζουν κύριες έννοιες/θέματα που συζητήθηκαν στην 
τάξη περί διαπολιτισμικότητας.  Κάποια μπορεί να αφορούν 
περιστατικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη.  
 
Αφού συλλέξουν τα αποκόμματα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να 
αναλύσουν τις καταστάσεις που περιγράφονται μέσα από αυτές τις 
έννοιες σε σχέση με την διαπολιτισμικότητα, όπως:   

 Διαφορές σε πολιτισμικές αξίες  
 Παρανοήσεις εξαιτίας των διάφορων αντιλήψεων για τον 

κόσμο  
 Στερεότυπα τα οποία έχουν επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις  
 Συγκρούσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων 
 Δημιουργικές συνήθειες/απασχολήσεις αντιμετώπισης 

διαπολιτισμικών διαφορών ώστε να βοηθήσουν σε 
συγκεκριμένη συνθήκη ή κατάσταση  

 Διαφορές στο επικοινωνιακό ύφος που έχουν επηρεάσει μια 
κατάσταση  

 Ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας και του πολιτισμικού 
αποκλεισμού  

 Μορφές αφομοίωσης ή πολιτισμικού σοκ  
 Αναπτυξιακά επίπεδα διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης  

 
Μέθοδος  
Οι εκπαιδευόμενοι να δώσουν ένα αντίγραφο (φωτοτυπία ή 
εκτύπωση της σελίδας) του διαδικτυακού υλικού, άρθρου ή του 
αποκόμματος, υπογραμμίζοντας τα σχετικά σημεία. 
Να επισυνάψουν σε αυτό μια σύντομη ανάλυση χρησιμοποιώντας 
ιδέες από την εκπαίδευση και από αυτά που έχουν διαβάσει.  Είναι 
σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να βάλουν έναν τίτλο στο θέμα το 
οποίο θα συζητηθεί (π.χ. φυλή, προκαταλήψεις, θρησκεία, κλπ.) και 
να ακολουθήσει μια περιγραφή του θέματος, και μετά να 
αναφερθούν στον πολιτισμό που αφορά αυτό το άρθρο, και την 
σημασία του, και μετά να ακολουθήσει μια πλήρη συζήτηση περί του 
θέματος.  Με λίγα λόγια, οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν ένα 
συσχετισμό του άρθρου με ότι έμαθαν κατά την διάρκεια της 
εκπαίδευσης.  Εάν είναι εφικτό, σε αυτά τα άρθρα να αναφέρονται οι 
πηγές και οι εργασίες της τάξης.  
 

ΤΙ 

Η μέθοδος διαπολιτισμικού σημειωματάριου 
είναι μια εκπαιδευτική εργασία για την τάξη 
στην οποία οι δάσκαλοι ζητούν από τους 
εκπαιδευόμενους να συλλέξουν υλικό από το 
διαδίκτυο και από άλλα μέσα για να 
απεικονίσουν έννοιες διαπολιτισμικότητας 
που περιγράφηκαν στην τάξη.  Κάθε 
περιστατικό απαιτεί την εφαρμογή δύο ή 
τριών ιδεών.  
Ένα από τα βασικά οφέλη αυτής της μεθόδου 
του διαπολιτισμικού σημειωματάριου είναι 
ότι οι εκπαιδευόμενοι από την πρώτη στιγμή 
αυτών των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης 
αρχίζουν να βλέπουν τον κόσμο από άλλη 
ματιά—αυτό της διαπολιτισμικότητας, σε 
αναζήτηση περιστατικών. 
 
Οι στόχοι αυτής της μεθόδου είναι στην 
ανάδειξη ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων 
να:  
• κατανοήσουν την επίδραση του πολιτισμού 
στο πλαίσιο της καθημερινότητας.  
• αναλύσουν διαπολιτισμικές καταστάσεις 
χρησιμοποιώντας θεωρίες και έννοιες από 
μέσα από την τάξη 
• αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης και να 
αποκτήσουν διορατικότητα σε θέματα 
διαπολιτισμικότητας.   

 

http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm
https://youtu.be/woP0v-2nJCU
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5.23 Αλλαγή πολιτισμικών κωδίκων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: Διατομεακό  

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ  

Πηγή: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η μέθοδος πρέπει να εφαρμοστεί ακολουθώντας τα εξής 
τέσσερα στάδια:  
 
Διάγνωση  
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν διάγνωση του περιεχομένου και τη 
συμπεριφορά που απαιτείται σε καταστάσεις αλλαγής, όταν 
χρειαστεί να εργαστούν με αυτόχθονες ή με τους ειδικούς σε 
πολιτισμικά θέματα. 
Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να διακρίνουν τις «επιτρεπτές 
ζώνες»:  το αποδεκτό πολιτισμικό φάσμα περιεχομένου και το 
επιτρεπτό στιλ σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό σενάριο.   

Σε αυτό το στάδιο, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να 
αποσαφηνίσουν την κατάσταση και να μειώσουν το επίπεδο άγχους 
τους.  

 
Συνήθεια  
Οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν τις αποστολές αλλαγής πολιτισμικών 
κωδίκων για να εξασκηθούν πάνω σε αυτά που έμαθαν.  Σε αυτές τις 
αποστολές, όποτε τους δίνετε η ευκαιρία, θα πρέπει να αλλάζουν τις 
συμπεριφορές τους σε καταστάσεις που αφορούν την πραγματική 
ζωή.  
 
Ενδοσκόπηση  
Εφόσον οι καταστάσεις θα είναι κυρίως από την πραγματική ζωή, οι 
εκπαιδευόμενοι θα αντιμετωπίζουν ψυχολογικές προκλήσεις 
εξαιτίας της αλλαγής, και θα έχουν αισθήματα ενοχής και ντροπής.  
Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν από αυτές τις 
έντονες διαδράσεις δίχως να συγκλονίζονται, διότι βρίσκονται μέσα 
σε ένα ασφαλή σχολικό περιβάλλον, όπου μπορούν να μοιραστούν 
τις εμπειρίες με τους άλλους ομότιμους τους.   
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει επίσης να γράψουν για τις εμπειρίες 
αλλαγής αμέσως μετά από κάθε προσπάθεια.  
 
Ανατροφοδότηση  
Προς το τέλος αυτής της διαδικασίας, ένας από τους αυτόχθονες ή 
από τους ειδικούς σε πολιτισμικά θέματα παρατηρεί κάθε έναν από 
τους εκπαιδευόμενους κατά την τελευταία του προσπάθεια 
αλλαγής και προτείνει έναν κριτικό αναστοχασμό. 

Οι εκπαιδευόμενοι τότε μπορούν να κάνουν μία αυτοδιάγνωση για 

τις διαπολιτισμικές καταστάσεις και να τις συγκρίνουν με αυτές 

των άλλων, δηλαδή τους αυτόχθονες και τους ειδικούς σε 

πολιτισμικά θέματα παρατηρητές.  

ΤΙ  

Αυτή η προσέγγιση αποτελείται από 

εφαρμόσιμες δραστηριότητες εντός του 

χώρου της τάξης με στόχο την 

προετοιμασία των εκπαιδευομένων σε 

θέματα διαπολιτισμικότητας, ειδικότερα 

για σπουδές στο εξωτερικό ή για την 

υποδοχή διεθνών μαθητών.  

Αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης  εστιάζεται 
στο να παρέχει μια εμπεριστατωμένη 
εμπειρία για τους εκπαιδευόμενους ώστε 
να μάθουν πώς να προσαρμοστούν με 
άλλους πολιτισμούς. 
Η Μέθοδος Αλλαγής Πολιτισμικών 
Κωδίκων βοηθά τους εκπαιδευόμενους να 
αναπτύξουν πολιτισμική ευχέρεια μέσω 
διαδραστικών δραστηριοτήτων εντός της 
τάξης, με στόχο την ικανότητα αλλαγής 
διαπολιτισμικών κωδίκων.  

 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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5.24 Χαρτογράφηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.brandeis.net/globalbrandeis/documents/mar2009_ibsnews.pdf  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S1/S3/C1/C3 

 

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Η παρούσα μέθοδος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε τρία βήματα:  
1. Χάραξη περιοχής  

Δώστε στους εκπαιδευόμενους ένα χάρτη της πόλης στην οποία  φιλοξενούνται.  
Επιλέξτε την μορφή του χάρτη που επιθυμείτε εσείς και οι εκπαιδευόμενοι σας, διότι 
θα τους ζητηθεί να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους με υπογραμμίσεις, ετικέτες, 
κλπ. (μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφα του τοπικού χάρτη ή να προσκομίσετε 
δωρεάν χάρτες από τα τουριστικά γραφεία). 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους ξεχωριστά να μαρκάρουν κατά προσέγγιση 
διάφορες ζώνες ή περιοχές της πόλης.  Οι περιοχές μπορούν να οριστούν κάτω από 
οποιαδήποτε κριτήρια επιθυμούν οι εκπαιδευόμενοι (σε περιοχές όπως αστικές, 
επαγγελματικές, εμπορικές, βιομηχανικές, εύπορες, φτωχικές, νέες, παλαιές, 
αναψυχής, τουρισμού, φοιτητικές, κλπ.).  Ο εκπαιδευτής μπορεί να κατευθύνει τους 
εκπαιδευόμενους θέτοντας τους ερωτήσεις όπως: τι μέσα μεταφοράς 
χρησιμοποιούνται στην πόλη; Γνωρίζετε ποια είναι τα πιο πολυσύχναστα μέρη της 
πόλης σε διάφορες ώρες της ημέρας; Ποιες είναι οι κύριες γραμμές μετακίνησης το πρωί 
και το βράδυ; 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να μαρκάρουν στους χάρτες τους το μέρος στο 
οποίο κατοικούν, το σχολείο τους, και άλλα μέρη στα οποία πάνε συχνά.  Επιπλέον 
ζητήστε τους να χαράξουν με χρώμα την πορεία που ακολουθούν: 

• Κάθε μέρα 
• Συχνά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα  
• Σπάνια  

2. Σύγκριση και κοινή χάρτες  
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους, σε ομάδες 3 έως 4 ατόμων, να συγκρίνουν τους 
δικούς τους χάρτες με αυτούς των άλλων μελών της τάξης και να συζητήσουν τους 
λόγους όσον αφορά τις επιλογές τους.  
Κατόπιν δώστε οδηγίες να φτιάξουν ένα ‘ομαδικό χάρτη’ όπου θα δείχνουν ποια μέρη 
/ διαδρομές των χαρτών τους έχουν από κοινού, τα χαρακτηριστικά σημεία τα οποία 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για κάθε εκπαιδευόμενο, και ποια μέρη / περιοχές δεν 
παρουσιάζονται σε κανένα από τους ατομικούς χάρτες.   
Καθώς εργάζονται, να κατευθύνετε σχετική συζήτηση εντός των ομάδων μέσω 
ερωτήσεων (βλέπε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ)  
3. Επιχειρηματολογία και συμπεράσματα  
Αναπτύξτε μια ολομελή συζήτηση αναφορικά με τα συγκριτικά σημεία των ομαδικών 

χαρτών και με συγκεκριμένες ερωτήσεις (βλέπε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ).   

ΤΙ  

Αυτή η μεθοδολογία προσέγγισης προάγει για τους εκπαιδευόμενους την εξερευνήσει ομοιοτήτων και 

διαφορών μεταξύ των δικών τους εμπειριών στο περιβάλλον που τους φιλοξενεί και αυτά των άλλων 

μελών της τάξης, ειδικότερα μετανάστες ή ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Ο σκοπός 

αυτής της μεθόδου είναι να δούνε μέχρι σε ποιο σημείο συγκλίνουν οι εμπειρίες τους (τα κοινά μέρη εκτός 

σχολείου, οι διασταυρώσεις ανάμεσα στις κανονικές τους διαδρομές, κλπ.), αλλά επίσης και ποια σημεία 

παραμένουν εκτός της κοινής τους εμπειρίας, και μεταξύ τους να διερωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό.  

http://www.brandeis.net/globalbrandeis/documents/mar2009_ibsnews.pdf
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5.25 Μεταμορφωτική Κουλτούρα – Ημερολόγιο Μάθησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Όταν βοηθάτε τους συμμετέχοντας να σκεφτούν για τις εμπειρίες 
τους καθώς αυτές συμβαίνουν, αυτό έχει αποδειχθεί ότι στηρίζει την 
ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.  Ο ψυχολόγος George 
Kelly υποδηλώνει ότι «ένας άνθρωπος μπορεί να είναι μάρτυρας 
τρομακτικών επεισοδίων, και παρά όλα αυτά, αυτός/αυτή συνεχώς 
αδυνατεί να προσκομίσει οτιδήποτε από αυτό......... αυτός/αυτή έχει 
λάβει το ελάχιστο ως εμπειρία παρόλα που ήταν εκτεθειμένος σε 
αυτό όσο γινόταν.  Δεν είναι αυτό που του συμβαίνει του καθενός το 
οποίο τον κάνει έμπειρο άνθρωπο, είναι οι διαδοχικές ερμηνείες και 
αναθεωρήσεις των πραγμάτων που συμβαίνουν, καθώς συμβαίνουν, 
οι οποίες εμπλουτίζουν την ζωή του/της.  
 
Για την διευκόλυνση της εκπαίδευσης, αντί να είμαστε απλά κοντά 
στα γεγονότα, αυτό το ημερολόγιο ωθεί  την περιέργεια, την 
ενσυναίσθηση, και την διανοητική πολυπλοκότητα, τα βασικά 
χαρακτηριστικά των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. 
 
Αυτή η καθοδηγημένη διαδικασία καταγραφής ενός ημερολογίου 
ζητά από τους εκπαιδευόμενους να γράψουν τέσσερες 
καταχωρήσεις για κάθε συμβάν.  
 
1. Η πρώτη καταχώρηση πρέπει να περιγράφει το συμβάν που έγινε 
μεταξύ του ταξιδευτή και του πολιτισμού υποδοχής, ή μεταξύ δύο 
μελών μιας άλλης κουλτούρας, χωρίς διάκριση. 
2. Ο συμμετέχοντας θα πρέπει να αναλύσει τι έγινε κατά την 
αλληλεπίδραση για την δεύτερη καταχώρηση, υποθέτοντας τους 
λόγους για τους οποίους αυτά τα άτομα έκαναν αυτά που έκαναν ή 
είπαν αυτά που είπαν.   
3. Αφού βρεθεί ένας έμπιστος σύμβουλος για πολιτισμικά θέματα, ο 
ταξιδευτής θα πρέπει να συζητήσει για το συμβάν, και να αποκτήσει 
μια πιο πολιτισμική άποψη πληροφόρησης (το ιδανικό θα ήταν να 
συμμετάσχει παραπάνω από ένας σύμβουλος). Η Τρίτη καταχώρηση 
θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης.   
4. Η τελική καταχώρηση θα πρέπει να ανατρέξει στις προηγούμενες 
τρείς, με την ανάπτυξη μιας προσωρινής άποψης του γεγονότος, 
συμπεριλαμβανομένου και της άποψης της κουλτούρας υποδοχής. 
5. Προαιρετικό:  αυτός που γράφει το ημερολόγιο μπορεί να του 
ζητηθεί να γράψει μια Περιγραφή, Ερμηνεία και Αξιολόγηση 
αναλύοντας το συμβάν.  
 

ΤΙ  

Ενώ πολλές 

διαπολιτισμικές 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

προτείνουν την διατήρηση 

γραπτού ημερολογίου, 

αυτή που παρουσιάζεται 

εδώ είναι διαφορετική.  

Απαιτεί από τους 

εκπαιδευόμενους να 

καταγράψουν ένα 

περιστατικό, να το 

αναλύσουν, να πάρουν 

συνέντευξη από κάποιον 

που είναι πολιτισμικά 

συνδεδεμένος με το 

συμβάν και να το 

ξαναγράψουν κάτω από 

μια νέα αντίληψη. Η 

μεταμορφωτική 

κουλτούρα – ημερολόγιο 

μάθησης είναι μια χρήσιμη 

μέθοδος εκπαίδευσης 

βασικών ικανοτήτων η 

οποία συνδέεται στενά με 

την διανοητική 

πολυπλοκότητα, την 

περιέργεια, ενσυναίσθηση.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S2/C2 

 

 

Πηγή: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf  

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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5.26 Τεχνική World Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU5: K1/K3/S1 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ WORLD CAFÉ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Έχοντας ήδη λάβει γνώση για τις πεποιθήσεις, με 

αποτέλεσμα της έρευνας μετρήσεις,  τοποθετούνται 

διάφορα τραπέζια γύρω από το δωμάτιο (τέσσερα 

τραπέζια).  

Πρώτο στάδιο: Στους εκπαιδευόμενους δίδονται 20 

λεπτά για συζήτηση εντός της ομάδας τους για το τι 

θα παρουσιάσουν στους επισκέπτες και για να 

προετοιμάσουν τα υλικά τους. 

Οι πιθανότερες ερωτήσεις: 

 Ποια είναι τα βασικά σημεία της πίστης σου;  

 Ποια είναι τα ευαίσθητα θέματα σου;  

 Τι είναι ιδιαίτερα καλό για την 

ανθρωπότητα;  

 Ποιες είναι οι λιγότερο γνωστές 

πραγματικότητες; 

 Πως θα μπορούσε η πεποίθηση σου να 

συμβάλει στην επίλυση διεθνών 

συγκρούσεων, εάν θα μπορούσε να γίνει 

κατανοητή; 

Δεύτερο στάδιο:  χρόνος επίσκεψης, υπάρχουν 

πέντε γύροι επίσκεψης στο Café από πέντε λεπτά 

την κάθε φορά.  Οι ιδιοκτήτες του Café κάνουν 

παρουσιάσεις και οι ταξιδιώτες του Café κάνουν 

ερωτήσεις.  

Τρίτο στάδιο: Ολομελή συνεδρία, με την εποπτεία 

του διοργανωτή, η εκπαιδευόμενοι μοιράζονται τις 

εντυπώσεις τους.  Κάνουν μια λίστα από κοινού με 

τα συμπεράσματα τους.  

ΤΙ 

Η τεχνική WORLD CAFÉ στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση του 

διαθρησκευτικού σεβασμού και του 

διαπολιτισμικού διαλόγου.   

Πηγή: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

 

 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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5.27 Ανάπτυξη Οράματος – Αποστολή – Στόχος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτό το δίκτυο  μπορεί επίσης να αποτελέσει βοήθημα στην αξιολόγηση της συνεδρίας 

World Café.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  Παρακαλώ γράψτε τις προβληματικές καταστάσεις κατά την διάρκεια της 

άσκησης World Café.  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

ΟΡΑΜΑ: Γράψτε με μια φράση τι ονειρεύεστε να κάνετε. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Πως μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρο σου;  Με ποιόν και πως; 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

TARGETS &GOALS: Please write the expected results 

ΤΙ 

Η ανάπτυξη οράματος, αποστολής και στόχου είναι ζωτικής σημασίας 

σε ομαδική εργασία.  Αυτή η μέθοδος δίνει την ευκαιρία αξιολόγησης 

της συνεδρίας της Τεχνικής  World Café για την άσκηση εκπαίδευσης 

διαπολιτισμικού διαλόγου.    

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU5: Διατομεακό  

Πηγή: http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/ 

 

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
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5.28 Ενίσχυση Ενεργητικής Ακρόασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Σχηματίστε μια ομάδα από τρία άτομα, ένας 

παρατηρητής, και δύο ομιλητές / ακροατές.  

 

Υπάρχουν τρείς φάσεις σε αυτή την μορφή 

διαλόγου—μετά από ένα καθορισμένο χρόνο ή την 

συλλογή πόντων, η ομάδα μπορεί να προχωρήσει 

στην επόμενη φάση: 

 

1. Ο ακροατής επαναλαμβάνει λέξη προς λέξη ότι 

έχει πει ο ομιλητής.  Τότε μόνον επιτρέπεται να 

δώσει απάντηση. 

 

2. Ο ακροατής κάνει μια περίληψη για τα όσα έχει πει 

ο ομιλητής και κατόπιν δίνει απάντηση.  

 

3. Κατά την απάντηση, ο ακροατής απευθύνεται σε 

όλα τα θέματα και ανησυχίες του ομιλητή.  

 

Είναι σημαντικό να επιλεχθεί ένα επίμαχο θέμα και 

να ζητήσετε από τον κάθε συμμετέχοντα (τους δύο 

ομιλητές/ακροατές) να παίξουν τους ρόλους ΥΠΕΡ 

και ΚΑΤΑ. 

ΤΙ 

Μια χρήσιμη τεχνική όταν δύο 

άνθρωποι δυσκολεύονται να ακούσει 

ο ένας τον άλλον, και να κατανοήσει ο 

ένας τον άλλον.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: C1/C2/C3 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ  

Πηγή: www.crownhouse.co.uk 

Printed toolkit: @Paul Ginnis 2002 

 

http://www.crownhouse.co.uk/
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5.29 Μεθοδολογία ανάλυσης Πολιτισμικού Σοκ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.studygs.net/listening.htm  

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Ο στόχος είναι να στηθεί ένα διαπολιτισμικό συμβάν μεταξύ 
διάφορων ατόμων σχετικά με τον πολιτισμό, τις πεποιθήσεις και την 
πίστη τους. Η Margalit Cohen-Emerique βλέπει αυτή την διαπολιτισμική 
προσέγγιση ως καινοτόμο και πρακτική για την αντιμετώπιση του 
πολιτισμικού σοκ, και βασίζεται στα τρία ακόλουθα βήματα: 

 Αποκέντρωση:  Απομακρύνεις τον εαυτό σου, ώστε να 
καταλάβεις καλύτερα την κατάσταση. 

 Ανακαλύπτοντας το «πλαίσιο αναφοράς»: να προσπαθήσεις 
να εκλογικεύσεις την κατάσταση χωρίς απαραίτητα να 
αποδεχθείς την λογική πίσω από αυτό ή τα αποτελέσματα 
του.  

 Διαπραγμάτευση:  Διάλογο και διαμεσολάβηση για την 
επίλυση συγκρούσεων  

Η εφαρμογή του βασίζεται σε 6 ερωτήσεις/σημεία και 4 κύριες έννοιες.  
Οι 3 έννοιες είναι: 

 Ταυτότητα   

 Πολιτισμικό σοκ 

 Πλαίσιο αναφοράς 

 Επίμαχο περιστατικό  

Οι 6 ερωτήσεις / σημεία είναι:  
1. Ποιοι είναι οι διαδραματιστές σε αυτή την διαπολιτισμική 

κατάσταση; η ταυτότητα τους (δηλ. ηλικία, φύλο, 
προέλευση, επάγγελμα, κλπ.);  Η φύση των σχέσεων τους 
και οι σχέσεις τους μέσα στις δικές τους ομάδες; Τι τους 
φέρνει κοντά και τι τους απομακρύνει;  

2. Αυτή η κατάσταση σε τι είδος σκηνικό λαμβάνει χώρα ; 
(φυσικό, κοινωνικό, επαγγελματικό, ψυχολογικό, κλπ.) 

3. Η αντίδραση σοκ:  συναισθήματα που ένοιωσαν και 
συμπεριφορές που εκδηλώθηκαν εξ’ αιτίας του συμβάντος.  

4. Αναπαραστάσεις, αξίες, νόρμες, έννοιες, προκαταλήψεις – 
όλα όσα αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς του ανθρώπου 
που βίωσε το σοκ. 

5. Τι εικόνα βγαίνει από την ανάλυση του ‘σημείου 4’, σχετικά 
με τα άτομα τα οποία προκάλεσαν το σοκ;-- (ουδέτερη, 
ελάχιστα αρνητική, ελάχιστα γελοία, αρνητική, πολύ 
αρνητική, έχει επιφέρει τον  «στιγματισμό», θετική, πολύ 
θετική, πραγματική, ανύπαρκτη, κλπ.)  

6. Αναπαραστάσεις, αξίες, νόρμες, έννοιες, προκαταλήψεις – 

όλα όσα αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς του ανθρώπου ή 

της ομάδας που βίωσε το σοκ εξ’ αρχής, και προκάλεσε σοκ 

στον αφηγητή.  

7. Αυτό το επίμαχο περιστατικό δημιουργεί ένα ουσιώδες 
πρόβλημα σε σχέση με την  εξάσκηση επαγγέλματος ή 
αφορά το σεβασμό διαφορών που προέρχονται από αυτή 
την διαπολιτισμική κατάσταση εν γένει;  

8. Μπορούμε να κάνουμε σχετικές προτάσεις για την επίλυση 
αυτής της κατάστασης; 

  

ΤΙ 

Το πολιτισμικό σοκ είναι αποτέλεσμα 

διάδρασης με ένα άτομο ή αντικείμενο 

προερχόμενο από άλλο πολιτισμό, στο 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, το 

οποίο προκαλεί αρνητικές ή θετικές 

γνωστικές και συναισθηματικές 

αντιδράσεις, μια αρνητική εικόνα του 

εαυτού και την αίσθηση του μη 

ανήκειν και την έλλειψη αποδοχής, τα 

οποία μπορούν να επιφέρουν 

ανησυχία και θυμό.  

Η μεθοδολογία ανάλυσης πολιτισμικού 

σοκ αναπτύχθηκε από την Margalit 

Cohen-Emerique, και παρουσιάζεται σε 

μορφή σχεδιαγράμματος ερωτήσεων 

και μπορεί να εφαρμοστεί σε θέματα 

συγκρούσεων γύρω από θρησκευτικές 

ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις στο 

σχολικό χώρο ή οπουδήποτε αλλού.  

Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως «αποκεντρωτική» 

«κατανόηση για τους άλλους» και την 

«ανάπτυξη δράσεων»...... είναι ένας 

τρόπος πειραματισμού σε θέματα που 

αφορούν την  διαπολιτισμική  

προσέγγιση. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: Διατομεακό  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΣΟΚ  

http://www.studygs.net/listening.htm
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5.30 Το συγκρουσιακό Μοντέλο των Thomas & Kilmann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.cohen-emerique.fr/  
και  https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-
cohen-emerique-2810903557.pdf 
 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Η συμπεριφορά του ανθρώπου μπορεί να θεωρηθεί 

ότι έχει 2 διαστάσεις ή άξονες στους οποίους κινείται:  

Διεκδικητική και Συναινετική.  Η διεκδικητική 

συμπεριφορά χαρακτηρίζει άτομο το οποίο θέλει να 

ικανοποιήσει τις δικές του/της επιθυμίες και έως πιο 

βαθμό θέλει να το κάνει αυτό, ενώ με την συναινετική 

συμπεριφορά το άτομο ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει 

τις επιθυμίες των άλλων συμβαλλομένων.   

Ανάλογα με το πόσο υψηλά ή χαμηλά βρίσκεται η 

προσωπική στάση του καθενός στην κλίμακα της 

Διεκδικητικής και της Συναινετικής συμπεριφοράς, 

έτσι γίνεται ο προσδιορισμός του συγκρουσιακής 

στάσης, σύμφωνα με αυτό το Μοντέλο,  επιλέγοντας 

μία από τις ακόλουθες στάσεις  αυτής της κλίμακας:  

Ανταγωνιστική  

Υψηλή Διεκδικητική συμπεριφορά & Χαμηλή 

Συναινετική  

Υποχωρητική 

Χαμηλή Διεκδικητική συμπεριφορά & Υψηλή 

Συναινετική 

Αποφευκτική 

Χαμηλή διεκδικητική συμπεριφορά & Χαμηλή 

Συναινετική  

Συνεργάσιμη  

Υψηλή Διεκδικητική συμπεριφορά και Υψηλή 

Συναινετική  

Συμβιβαστική  

Μέση Διεκδικητική συμπεριφορά και Μέση 

Συναινετική  

 

ΤΙ  

Το Συγκρουσιακό Μοντέλο των 

Thomas-Kilmann (TKI) εξετάζει πως η 

συμπεριφορά ενός ατόμου 

επηρεάζεται όταν οι ανησυχίες μεταξύ 

τουλάχιστον δύο ανθρώπων φαίνεται 

να είναι ασυμβίβαστες.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K3 

 

 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ THOMAS & KILMANN 

http://www.cohen-emerique.fr/
https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf
https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf
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5.31 Αποθήκη Διαπολιτισμικών Συγκρούσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Η Αποθήκη Διαπολιτισμικών Συγκρούσεων (ICS) 

μετρά την προσέγγιση των ανθρώπων όσων αφορά 

την σύγκρουση και αποτελείται από δύο 

διαφορετικά «συνεχές» (continuums): 

Άμεσο/Έμμεσο (Α/Ε), αξιολογούν την προτίμηση 

κάποιου  μέσω της άμεσης ή έμμεσης προσέγγισης 

συγκρούσεων, και Εκφραστική /  Συγκρατημένη (Ε/Σ), 

αξιολογούν την προτίμηση εκδήλωσης 

συναισθημάτων με εκφραστικό ή συγκρατημένο 

τρόπο αντιμετώπισης συγκρούσεων.  

Ανάλογα με τον συνδυασμό Α/Ε ή Ε/Σ διαστάσεων, 

υπάρχουν οι ακόλουθες τέσσερες στάσεις:    

Επικοινωνιακή στάση  

Άμεσο & Συγκρατημένο συναίσθημα 

Υποχωρητική στάση  

Έμμεσο και Συγκρατημένο Συναίσθημα  

Συμμετοχική στάση  

Άμεσο και Εκφραστικό Συναίσθημα  

Δυναμική στάση  

Έμμεσο και Εκφραστικό Συναίσθημα 

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη 

κατανόηση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων και μέσω 

αυτού να αναπτυχθούν στρατηγικές για την επίλυση 

τους.  Το εργαλείο αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο για την 

διαχείριση του στρες και του άγχους εξαιτίας των 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων, και ως επικοινωνιακό 

μέσω για την καλυτέρευση σχέσεων με ανθρώπους από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς επίσης ως 

βοηθητικό μέσο για την διαμεσολάβηση συγκρούσεων 

μεταξύ ανθρώπων.  

ΤΙ  

Η Αποθήκη Διαπολιτισμικών 
Συγκρούσεων The Intercultural Conflict 

Style Inventory (ICS) το οποίο 
αναπτύχθηκε από τον Mitch 

Hammer μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση 
διαφορών μεταξύ ανθρώπων οι 
οποίοι προέρχονται από διάφορα 
πολιτισμικά περιβάλλοντα και οι 
οποίοι προσεγγίζουν την 
σύγκρουση με ιδιαίτερο τρόπο.  
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K2/K3/S1 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf
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5.32 Χαιρετισμός από όλον τον κόσμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://icsinventory.com/  

 

ΤΙ 

Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να 
κατανοήσουμε την έννοια του 
πολιτισμικού σοκ μέσω παιχνιδιού 
ρόλων.  
Το ζητούμενο είναι οι εκπαιδευόμενοι 
να εξερευνήσουν πως οι άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν τις διαπολιτισμικές 
διαφορές και πως νιώθουν όταν τους 
ζητηθεί να αλλάξουν αυτές τις νόρμες 
συμπεριφοράς.  
Ο στόχος δεν είναι να διεξαχθεί μια 
εθνογραφική μελέτη για τρόπους 
χαιρετισμού, αλλά  να διερωτηθούμε 
δυναμικά και να μας εκπλήξει πως ο 
καθένας μπορεί να είναι δέσμιος ή 
έρμαιο του δικού του πλαισίου.   

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K2/K3/S1 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

- Ο κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει μια ταινία όπου 

αναγράφονται οδηγίες για τον τρόπο χαιρετισμού 

τον οποίο πρέπει να παίξουν τον σχετικό ρόλο.  

- Αυτός / αυτή περπατά γύρω από το δωμάτιο 

αυτοσυστήνοντας και δίνοντας τον χαιρετισμό 

σύμφωνα με τις οδηγίες που μόλις έλαβε, δίχως να 

δώσει περισσότερες πληροφορίες στον/στην 

παρτενέρ.  Μπορούνε να πούμε μόνον την λέξη 

«γεια σου» και το όνομα τους.  

- Η άσκηση τελειώνει όταν όλοι έχουν ολοκλήρωση 

το χαιρετισμό ο ένα προς τον άλλον.  

-  στρογγυλό τραπέζι για μεγαλύτερη ομάδα. 

 

Δώστε έναυσμα για συζήτηση με τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

α) Τι κάναμε μόλις τώρα;  Μοιάζει με κάτι το οποίο 

έχετε ξαναζήσει;  

β) πως νοιώσατε όταν κάποιος χρησιμοποίησε ένα 

άγνωστο για εσάς χαιρετισμό;  

γ) Πως θα περιγράφατε την δική σας «ζώνη άνεσης»;  

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

https://icsinventory.com/
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5.33 Δοκιμή Βάσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.icosmos.com.tw/templates/images/files/C59010801.pdf  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: C1/C3 

 

 

ΔΟΚΙΜΗ ΒΑΣΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: C1/C3 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, βίντεο και 

ηχογραφημένο υλικό μαζί με τις ερωτήσεις σας.  

Όταν ο δάσκαλος ή εκπαιδευτής θα δημιουργήσει 

τις ερωτήσεις θα τις αποθηκεύσει σε μία ‘τράπεζα 

ερωτήσεων’ για να χρησιμοποιηθούν ξανά σε άλλα 

κουΐζ.  Αυτό σημαίνει ότι όσο χρόνο και κόπο να 

αφιερώσετε αρχικά για την δημιουργία του πρώτου 

κουΐζ,  αυτό θα είναι εις όφελος σας μακροχρόνια 

διότι θα μπορείτε να ανακυκλώνετε τις ερωτήσεις 

για μελλοντικά σας κουΐζ. Όταν δημιουργήσετε τις 

ερωτήσεις, τότε μπορείτε να συναρμολογήσετε το 

κουΐζ.  Μπορείτε να επέμβετε και να κάνετε αρκετές  

ρυθμίσεις στη σύνθεση του κουΐζ ώστε να αλλάξετε 

τον τρόπο παρουσίασης των ερωτήσεων (για 

παράδειγμα, θα μπορούσαν να εμφανίζονται 

τυχαία), και να επιλέξετε πότε να δοθεί 

ανατροφοδότηση (και βαθμοί) στους 

εκπαιδευόμενους – δηλαδή μετά την ερώτηση ή 

προς το τέλος του κουΐζ.   Στους εκπαιδευόμενους 

μπορεί να τους δοθεί άλλη μια προσπάθεια μετά την 

ανατροφοδότηση, παρέχοντας μια προσωπική 

ανατροφοδότηση. Υπάρχουν και άλλες ασκήσεις 

του Moodle για την δημιουργία διαδραστικών κουΐζ.  

Για παράδειγμα, η εκπαιδευτική άσκηση επιτρέπει 

στους συμβούλους και εκπαιδευτές να 

παρουσιάσουν υλικό κατόπιν επιλογών ή 

ερωτήσεων μέσο του κουΐζ, και να ανατρέξουν στο 

σχετικό υλικό εάν χρειαστεί προτού αρχίσουν.  

ΤΙ 

Με την χρήση του Moodle Κουΐζ  να 
τεθούν ζητήματα περί Πεποιθήσεων 
και Αξιών.  Ένα από τα κύρια 
διαδραστικά εργαλεία του Moodle 
είναι το Κουΐζ του.  Περιέχει μια 
‘μηχανή παραγωγής ερωτήσεων’ το 
οποίο δίνει την δυνατότητα να 
δημιουργηθούν διάφορα είδη 
ερωτήσεων, ακόμη και ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής, Σωστό ή Λάθος, 
σύντομη απάντηση, αριθμημένες, ή 
σε μορφή ερωτήσεων προς 
ανάπτυξη.  Με αυτό τον τρόπο 
δίνεται η ευκαιρία να εξεταστεί η 
γνώση των πεποιθήσεων με 
αναφορές στην δοκιμή βάσης προς 
την αρχή και το τέλος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

https://www.icosmos.com.tw/templates/images/files/C59010801.pdf
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5.34 Αντιμετωπίζοντας αμφιλεγόμενα ζητήματα   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ 

Κανόνες και οδηγίες για την αντιμετώπιση 
αμφιλεγόμενων ζητημάτων στην τάξη. 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: C3 

 

 

Πηγή: https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Υπάρχουν σαφείς προσδοκίες από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων, 

τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι, αλλά και ρητές οδηγίες για το πως πρέπει να τα 

χειριστούν.  

Πως να χειριστείτε τα αμφιλεγόμενα ζητήματα;  

Ενώ θα αναγνωρίσετε τα οφέλη αυτών των αμφιλεγόμενων ζητημάτων μέσα από την τάξη, παρόλα 

αυτά θα χρειαστείτε ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ώστε να αποφευχθεί η χρήση στερεοτύπων, 

εντάσεις μεταξύ μαθητών ή  την αποφυγή σύγχυσης.  

1. Βασικοί κανόνες  

● Μόνο ένα άτομο να μιλάει κάθε φορά – να μην τον διακόπτεται. 
● Επίδειξη σεβασμού για τις απόψεις των άλλων.  
● Να είναι πρόκληση οι ιδέες και όχι να προκαλείτε τους ανθρώπους.  
● Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη γλώσσα – όχι σχόλια ρατσισμού και σεξιστικές παρατηρήσεις. 
● Επιτρέψτε στους άλλους να εκφράσουν την δική του/της άποψη ώστε να ακουστεί ο καθένας με  το 
πρέπον σεβασμό.  
● Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τις συγκεκριμένες απόψεις τους.  
 

2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή 

Ο εκπαιδευτής παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην συζήτηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων, και είναι 

σημαντικό για τον ίδιο να κρίνει πότε, πώς και εάν πρέπει να εκδηλώσει τις δικές του απόψεις και 

γνώμες.  Ο Doug Harwood έχει προσδιορίσει έξη πιθανούς ρόλους για τους εκπαιδευτές της τάξης για 

την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων. (βλέπε προσάρτημα) 

3. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τα οφέλη τους 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις δεν είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων.  Τα 

αμφιλεγόμενα ζητήματα αφορούν πιο βαθιά ριζωμένες απόψεις και εμπεδωμένες συμπεριφορές.   Εάν 

λέμε στους νέους τι να σκεφτούν ή να τους κάνουμε κήρυγμα για το πως πρέπει να συμπεριφέροντες, 

τότε αυτό δεν θα φέρει αποτέλεσμα, και στην χειρότερη των περιπτώσεων να τους εμποδίσει ώστε να 

μην έχουν άλλες απόψεις. Για να επωφεληθούν οι εκπαιδευόμενοι και να αποτελέσει εκπαίδευση τα 

αμφιλεγόμενα ζητήματα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που στοχεύουν στην ανοιχτή και 

καθοδηγημένη συζήτηση και εξερεύνηση των ζητημάτων.   

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz
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5.35 Το Σπιράλ της Ζωής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ  

Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους 
να ανατρέξουν σε προηγούμενες 
πεποιθήσεις και αξίες και να 
χαρτογραφήσουν την διαδρομή για 
το μέλλον.   

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K1/K3 

 

 

Πηγή: http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-

religious-education 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η τεχνική εισχωρεί βαθιά στην ζωή ενός ανθρώπου, κατέχοντας την θεωρία «η κληρονομιά 

της εμπειρίας μας» και είναι κάτι σαν χάρτης.  Η θεωρία υποστηρίζει την έννοια ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι προϊόν των επιρροών της ζωής πάνω σε αυτούς. Ζούνε  αυτές τις εμπειρίες  και τις 

κληρονομούν.  Το ‘Σπιράλ της Ζωής’ είναι σχεδιασμένο ως ένα εργαλείο για να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και στην καλύτερη κατανόηση πεποιθήσεων και αξιών.  Η 

θεμελιώδες αρχή είναι ότι για να κατανοήσει κάποιος την παρούσα συμπεριφορά του θα πρέπει να 

κατανοήσει αυτή του παρελθόντος, ή να αντιληφθεί αυτή που θα μπορούσε να είχε στην τρέχουσα 

ζωή του.  

Για την εκτέλεση αυτής της άσκησης, ο εκπαιδευτής πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

1) Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν για τα σημαντικά γεγονότα της ζωής τους. Να 

σκεφτούν για αυτά και να αναρωτηθούν πως αυτά τα γεγονότα επηρέασαν τις απόψεις τους και τις 

εμπειρίες τους  που κληρονόμησαν   

2) Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αποτυπώσουν τυχαία γεγονότα της ζωής τους στο 

σπιράλ.  Αυτή η άσκηση θα είναι ατομική, διότι το περιεχόμενο της θα παραμείνει προσωπικό.  Οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να δώσουν στους εκπαιδευόμενους ένα πρώτο παράδειγμα εφαρμόζοντας 

αυτή την άσκηση στην πραγματική τους ζωή. 

3) Ζητήστε από αυτούς να εξετάσουν τα γεγονότα τα οποία αποτύπωσαν και να εξηγήσουν τις 

ιστορίες πίσω από αυτήν.  Και πάλι μπορεί αυτή η άσκηση να είναι ατομική εάν θέλει κάποιος να 

παραμείνει αυτό ως προσωπικό και εμπιστευτικό.  

4) Τέλος, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αναρωτηθούν για το περιεχόμενο και να 

διαλέξουν θέματα, ζητήματα, συνδέσεις που μοιάζουν εμφανή σε σχέση με τις πεποιθήσεις και 

τις αξίες.  Αυτό μπορεί να γίνει με την στήριξη του εκπαιδευτή.  

5) Επαναλάβετε την άσκηση για μια χρονική περίοδο ώστε να δημιουργηθούν διάφορα 

επίπεδα αντιλήψεων.  

Μοιραστείτε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις.  Συζήτηση απόψεων για το Σπιράλ της Ζωής.  

Ποια είναι τα γεγονότα; Ποιες είναι οι ιστορίες πίσω από αυτά;  Ποιες είναι οι αναλύσεις μας 

και τι σχέση έχουν μεταξύ τους;  

 

ΤΟ ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-religious-education
http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-religious-education
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5.36 Δραστηριότητα βασισμένη στην πλατφόρμα Moodle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.getthereproject.eu 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Μέσω της πλατφόρμας Moodle,η λειτουργία 

Δραστηριότητα Ολοκλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την παρακολούθηση ενασχολήσεων, ακόμη και να 

προσφέρει υλικά ανάλογα με τις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων.  Μόλις ενεργοποιηθεί, οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή πηγή μέσω των μαθημάτων Moodle 

μπορεί  να προγραμματιστεί έτσι ώστε να βγαίνει 

αυτόματη ένδειξη ολοκλήρωσης από τους δασκάλους ή 

εκπαιδευτές, εφόσον έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια από 

τους ίδιους, ή με την χειρωνακτική  επιβεβαίωση από 

τους εκπαιδευόμενους όταν τελειώσουν.  Για 

παράδειγμα,  μια δραστηριότητα φόρουμ μπορεί να 

οργανωθεί με το ελάχιστο τρείς αναρτήσεις από τον 

κάθε συμμετέχοντα. Το Moodle τότε μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάθε δείκτη ολοκλήρωσης για να 

αποκαλύψει στην συνέχεια τις επακόλουθες 

δραστηριότητες.  Οι δάσκαλοι ή εκπαιδευτές μπορούν 

εύκολα να έχουν πρόσβαση στην δραστηριότητα 

ολοκλήρωσης όλων των εκπαιδευμένων της τάξης, από 

το γραφείο τους, και έτσι με αυτό τον τρόπο θα μπορούν 

εύκολα και γρήγορα να παρακολουθούν ποιος έχει 

μείνει πίσω και να ελέγχουν εάν όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν συμπληρώσει όλες τις υποχρεωτικές 

δραστηριότητες.  

Πληροφορίες για την Δραστηριότητα Ολοκλήρωσης 

μέσω της πλατφόρμας Moodle θα την βρείτε εδώ: 

https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

Η Δραστηριότητα Ολοκλήρωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

όταν συνδέεται με το Μάθημα Ολοκλήρωσης ώστε το 

Moodle να αποφασίζει πότε έχει ολοκληρωθεί το 

μάθημα, και οι Εξαρτημένες Δραστηριότητες  για να 

αποκρύψουν τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες  πριν την 

ολοκλήρωση των προηγουμένων δραστηριοτήτων.  

Μπορείτε να βλέπετε ένα σχετικό βοηθητικό βίντεο για 

τα προαναφερόμενα εδώ.   

 

ΤΙ 

Χρήση της Δραστηριότητας 
Ολοκλήρωσης από το Moodle (Moodle 
Activity Completion) για Πεποιθήσεις 
και Αξίες.  Για την στήριξη προόδου των 
εκπαιδευμένων και για αποφάσεις 
παρέμβασης, θα είναι χρήσιμο να 
ακολουθήσετε  αυτή την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα μέσω διαδικτύου.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K3 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE 

http://www.getthereproject.eu/
https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion
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5.37 Το διαδικτυακό εργαλείο Padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Οι διαδικτυακές σελίδες και τα μέσα θα εμφανιστούν 

απευθείας στον τοίχο, προσφέροντας μια ιδιαίτερα 

ελκυστική εμπειρία για τον χρήστη.  Είναι ένας εύκολος 

τρόπος, για τους εκπαιδευόμενους, συνεργασίας και 

επεξεργασίας των διαδικτυακών μέσων, απ’ όπου 

μπορούν να γεννηθούν νέες συλλογικές ιδέες.  Το Padlet  

μπορεί να χαρακτηριστεί ως φιλικό πολυμέσο, 

προσφέρει ελευθερία στην διαμόρφωση του,  κάτι σαν 

wiki το οποίο επιτρέπει την ανοιχτή απευθείας 

διαμόρφωση / τροποποίηση / διαγραφή από τους χρήστες 

της.  Επιπρόσθετα επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να 

κάνουν τροποποιήσεις ταυτόχρονα, το οποίο δεν γίνεται 

με το wiki.  Υπάρχουν πολλαπλές επιλογές στις ρυθμίσεις 

όπως διαμόρφωση / τροποποίηση του τοίχου Padlet, 

ρυθμίσεις για την προστασία / χρήση δεδομένων, και  

διαδικτυακοί σύνδεσμοι.  

Ενώ η προεπιλεγμένη μορφή φόρμας δίνει την 

δυνατότητα στην ελεύθερη διαμόρφωση, ίσως άλλες 

μορφές (όπως λίστα ή  ένας κατριγέ φόντος ως τοίχο) θα 

φαίνεται καλύτερα, ειδικά εάν υπάρχουν πολλές 

αναρτήσεις.   

Η κλασική έκδοση του εργαλείου προσφέρεται δωρεάν, 

άλλα υπάρχουν και αναβαθμισμένες εκδόσεις οι οποίες 

έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με το 

απόρρητο, την ασφάλεια, σήμανση, κλπ. και υπάρχει 

έκδοση ειδικά για εκπαιδευτές,  Padlet Backpack. 

Το εργαλείο Padlet είναι πολύ εύκολο στην χρήση του με 
πολύ απλές οδηγίες που μπορείτε να βρείτε εδώ: 
http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall 
 
Πολλά βοηθητικά βίντεο τα οποία δημιουργούνται από 
εκπαιδευτές, αποτελούν πηγές, όπως το βίντεο από την 
ομάδα Blended Learning Essentials.  

 

 

ΤΙ 

Με την χρήση του διαδικτυακού 
εργαλείου Padlet δημιουργούνται 
χώροι με θέμα τις Πεποιθήσεις και 
Αξίες.  Είναι μια ελκυστική εφαρμογή 
μέσω του διαδικτύου η οποία 
επιτρέπει στους χρήστες της να 
δημιουργήσουν απλούς online 
χώρους ομαδικής συγγραφής που 
μοιάζουν με χαρτί, ή έναν κενό τοίχο.  
Οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν 
σημειώσεις οπουδήποτε με ένα διπλό 
κλικ και να το ανεβάσουν στην 
ιστοσελίδα,  ή μέσω συνδέσμου με 
εικόνες, αρχεία, βίντεο και ηχητικό 
υλικό. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
φτιάξουν μια εικονική 
αναπαράσταση με την χρήση λέξεων 
και εικόνων για να δημιουργήσουν 
online χώρους με θέμα τις 
πεποιθήσεις και αξίες.  
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: S2/C1 

 

 

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ PADLET 

https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion
http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall
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5.38 Οπτικοποίηση εικόνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Στις μέρες μας βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η οπτική 

εκπαίδευση, αλλά εμπεριέχει κινδύνους όταν προστεθούν 

στις σελίδες εργασίας μας παράνομες και απαγορευμένες 

εικόνες από το διαδίκτυο.  

Όταν αποφασιστεί ότι η οπτική εκπαίδευση μετρά, τότε 

τι ακολουθεί; 

Πως μπορούν οι στρατηγικές προσέγγισης οπτικής 

εκπαίδευσης να εμπλουτίσουν τη Θρησκευτική 

εκπαίδευση.  Οι εικόνες μπορούν να δώσουν μια ωραία 

χροιά στα βαρετά μαθήματα, αλλά μπορούν επίσης να 

εμβαθύνουν την εκπαίδευση, να επεκτείνουν την 

αντίληψη και να αποτελέσουν πρόκληση σε 

συμπεριφορές;  

Προσπαθήστε να ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να 

επιλέξουν πνευματικές εικόνες από τα μέσα για να τις 

συνοδεύσουν με αυτές που δημιούργησαν οι ίδιοι, ή να 

επιλέξουν τρείς λέξεις που περιγράφουν την 

πνευματικότητα σήμερα (που συνεχώς αλλάζει).  Είναι 

πολύ θετική για την Θρησκευτική εκπαίδευση  η 

ενθάρρυνση για πνευματική έκφραση καθώς και η έννοια 

της. 

Μερικοί εκπαιδευόμενοι ίσως θα τους αρέσει να κάνουν 

χρήση εικόνων που θα επιλέξουν οι ίδιοι για να 

δημιουργήσουν τις παρουσιάσεις τους μέσω PowerPoint.  

Θέματα όπως τα κάτωθι ίσως τους παρακινήσουν:   

 Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας  

 Τα Μυστικά της Καρδιάς  

 Ανήκουμε μαζί  

 Η μουσική της ζωής  

 Το μυστήριο το οποίο έχει σημασία  
 

Προσθέτοντας μουσική στην παρουσίαση είναι ένας 

δημιουργικός τρόπος απασχόλησης μαθητών.  Η μουσική 

και η πνευματικότητα λειτουργούν και έχουν την ίδια 

απόδοση για τον άνθρωπο.  

ΤΙ 

οι ιδέες οι οποίες στηρίζουν την 
οπτική εκπαίδευση στον τομέα της 
Θρησκευτικής εκπαίδευσης   

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K3/C1 

 

 

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 

http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall
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5.39 Ενυδρείο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: 

http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20be

tter%20RE.pdf  

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Το «ενυδρείο» είναι μια τεχνική ομαδικής συζήτησης, 

στην οποία οι συμμετέχοντες δημιουργούν δύο 

μέρη.  Ο «εσωτερικός κύκλος» αποτελείται από 4-5 

άτομα, οι οποίοι συζητούν ένα προσυμφωνημένο 

θέμα.  Ο «εξωτερικός κύκλος» μπορεί να 

αποτελείται μέχρι και από 20 άτομα οι οποίοι θα 

παρατηρούν την συζήτηση. Υπάρχουν παραλλαγές, 

όπως: 

1. Τα μέλη του εξωτερικού κύκλου 

ανταλλάσσουν την θέση τους με τα μέλη του 

εσωτερικού κύκλου  

2. Η συζήτηση του εσωτερικού κύκλου είναι 

μικρής διάρκειας, και κατόπιν αυτού οι 

εσωτερικές ομάδες και οι εξωτερικές κάνουν 

ανταλλαγή. 

3. Το κάθε μέλος του εσωτερικού κύκλου έχει 

το «alter ego» του το οποίο ανήκει στον 

εξωτερικό κύκλο, και δίνει συμβουλές.  

 

ΤΙ 

Ομαδική συζήτηση για να 
παρατηρηθούν και να κατανοηθούν 
προσωπικές και από κοινού απόψεις.  
Ενθαρρύνει την συμμετοχή όλων  
των μελών της ομάδας, παρουσιάζει 
γνώμες και συμπεριφορές για ένα 
συγκεκριμένο θέμα.  
  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S1 

 

 

ΕΝΥΔΡΕΙΟ  

http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20better%20RE.pdf
http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20better%20RE.pdf
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5.40 Διαπολιτισμική μελέτη περίπτωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής, οι συμμετέχοντες 

λαμβάνουν την περιγραφή ενός περιστατικού για το 

οποίο τους ζητείται να αναπτύξουν σχετική 

συζήτηση και να βρουν λύσεις, για τις οποίες θα 

συμφωνήσει η ομάδα.  Ο στόχος δεν είναι ή εύρεση 

της λύσης, αλλά να αναπτυχθεί συζήτηση με 

διάφορες απόψεις, και να αναρωτηθούν για τις δικές 

τους γνώμες και να λάβουν υπόψιν των άλλων.  

Μετά από την συζήτηση σε μικρές ομάδες, τα 

αποτελέσματα μπορούν να συζητηθούν περαιτέρω 

με όλα τα μέλη της ομάδας.  

Πρόταση είναι να χρησιμοποιήσετε το περιστατικό, 

όταν ήδη οι συμμετέχοντες κατέχουν το θέμα ή 

απόκτησαν γνώση για αυτό κατά την εκπαίδευση. 

Εάν το περιστατικό αναφέρεται σε πραγματικό 

πρόβλημα τότε στο τέλος η σχετική λύση 

παρουσιάζεται και ακολουθεί συζήτηση.  

Είναι δύσκολο να βρεθεί ένα θέμα το οποίο να είναι 

γνώριμο και ταυτόχρονα να έχει ενδιαφέρον για 

όλους τους συμμετέχοντες.  Για την αποτελεσματική 

του εφαρμογή ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει 

αξιόλογη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.  

 

ΤΙ 

Περιγραφή ενός προβλήματος που 
αφορά ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον. Αποτελεί μια 
πρόκληση για τους συμμετέχοντες 
ως προς την ικανότητα  τους για 
την επίλυση προβλημάτων και την 
ικανότητα διαπραγμάτευσης μέσα 
σε ομάδες.  Αναφορές σε 
καταστάσεις από την πραγματική 
ζωή.  Απαιτείται πιο εξειδικευμένη 
παρά γενικευμένη γνώση. 
Προωθεί την επικοινωνία και  την 
συνεργασία μεταξύ των ομάδων 
από εκπαιδευόμενους.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C1 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.41 Ερωταπαντήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές : http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορούς 

τρόπους—προφορικά, γραπτά, ατομικά κλπ. Τα 

είδη θα μπορούσαν να είναι:  συνέντευξη, 

ερωτηματολόγιο, εξειδικευμένη συζήτηση, τύπου 

«talk show», κλπ.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η 

πρόταση είναι να δημιουργηθούν μια σειρά 

ερωτήσεων εκ των προτέρων, ή να δοθεί μια μικρή 

ενημέρωση για τον στόχο της άσκησης.  Επίσης, θα 

ήταν χρήσιμο να τους παρέχετε οδηγίες ενεργής 

ακρόασης και να υπάρχει ευαισθητοποίηση για το 

θέμα, όπως μια εισαγωγική άσκηση.  

 

ΤΙ 

Αυτή η τεχνική είναι ένας 
εποικοδομητικός διάλογος μέσα 
από τον οποίο φιλτράρονται 
συγκεκριμένες πληροφορίες.  
Η τεχνική είναι ευέλικτη.  Είναι 
αποτελεσματική για την 
ενδοσκόπηση των 
συμμετεχόντων.  Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε διάφορα πλαίσια.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C3 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.42 Ταξίδι με Τρένο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Ζητείται από τους συμμετέχοντες να φανταστούν 

ότι πηγαίνουν ένα ταξίδι με το τρένο.  Λαμβάνουν 

μια λίστα με διάφορους χαρακτήρες (μέχρι 17 

προσωπικότητες).  Με βάση αυτών των 

περιγραφών, ο κάθε συμμετέχοντας πρέπει να 

διαλέξει 3 από τις 17 προσωπικότητες και να 

αποφασίσει με ποιους θα ήθελε να συνταξιδεύσει 

και με ποιους δεν θα ήθελε.  Αφού ο καθένας κάνει 

την προσωπική του επιλογή, μπορούν στην 

συνέχεια να συζητήσουν για αυτές και τα 

αποτελέσματα μέσα από μικρές ομάδες, και να 

φτάσουν σε μια ομαδική απόφαση.   

Υπάρχουν παρόμοιες ασκήσεις όπου οι 

εκπαιδευόμενοι φαντάζονται ότι μοιράζονται ένα 

διαμέρισμα με άλλους ανθρώπους, ή ότι βρίσκονται 

σε ένα απομονωμένο νησί με άλλους ανθρώπους 

μετά από ναυάγιο, ή ότι σταματούν το αυτοκίνητό 

τους για να πάρουν κάποιον που κάνει ωτοστόπ. 

Επειδή υπάρχει ευελιξία σε αυτή την άσκηση μπορεί 

να προσαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα και σε 

εμπειρίες των ομάδων στόχου (εθνικότητες, 

συγκρούσεις, επίκαιρα προβλήματα, κλπ.)  

Με τις περιγραφές των 17 προσωπικοτήτων, η 

τεχνική αυτή μπορεί να είναι χρονοβόρα. 

Η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων είναι πάντα 

ένα ευαίσθητο θέμα και απαιτεί τον λεπτό χειρισμό 

και τον σεβασμό που αρμόζει για όλη την ομάδα. Για 

αυτό, ο επαγγελματίας εκπαιδευτής πρέπει να έχει 

την κατάλληλη εμπειρία γύρω από το θέμα.  

ΤΙ  

Άσκηση ενδοσκόπησης 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων.  
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  την 
πρόταση συζητήσεων σε βάθος 
σχετικά με προκαταλήψεις που 
επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S2 

 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΡΕΝΟ 
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5.43 Προσομοίωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Ζητείται από τους συμμετέχοντες να αναλάβουν 

ειδικούς ρόλους, δηλαδή διάφορους 

αντιπροσωπευτικούς της κοινωνίας. Γίνεται 

προσομοίωση της κατάστασης ή του 

αμφιλεγόμενου θέματος, όπου γίνεται συζήτηση για 

το θέμα των διαπολιτισμικών διαφορών.  Το 

πλαίσιο, διάρκεια και ο στόχος της άσκησης πρέπει 

να καθοριστεί εκ των προτέρων.  Η προσομοίωση 

καθοδηγείται από τον επαγγελματία.  Μετά από την 

άσκηση, οι συμμετέχοντες μέσω ενδοσκόπησης, 

διερωτώνται για τους ρόλους τους, τις αντιδράσεις, 

για τα διδάγματα τα οποία έλαβαν, και η σχέση τους 

με πραγματικές καταστάσεις. 

 

ΤΙ 

Η προσομοίωση είναι μία 
αναπαράσταση και περιγραφή 
ενός πραγματικού γεγονότος.  Οι 
συμμετέχοντες αποκτούν 
εμπειρία στην λήψη αποφάσεων 
που αφορούν «πραγματικές» 
καταστάσεις, και  θα μπορούν να 
εφαρμόσουν ικανότητες και να 
αξιολογήσουν συμπεριφορές.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S3 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  

http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.44 Οπτικοποίηση Προκαταλήψεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Ο στόχος είναι να καταλάβουν οι συμμετέχοντες ότι 

οι προκαταλήψεις πηγάζουν από ερμηνείες των 

δικών μας αξιών σε σχέση με τις συμπεριφορές των 

άλλων.  

Παρουσιάζεται απλά στο βίντεο όπου εμφανίζονται 

τα στοιχεία της προκατάληψης η της διάκρισης.  

Μετά από λίγη ώρα προβολής το βίντεο διακόπτεται 

στα μέσα και ζητείται η σχετική γνώμη από τους 

συμμετέχοντες για τα εξής: 

Τι επρόκειτο να ακολουθήσει μετά; 

Τι νομίζετε ότι περιγράφεται στο σκηνικό; 

Οι συμμετέχοντες να κάνουν ενδοσκόπηση για τις 

δικές τους προκαταλήψεις, καθώς και των άλλων, 

και πως τις αντιμετώπισαν και πως θα τις 

αντιμετωπίσουν στο μέλλον.  

 

ΤΙ 

Με την χρήση διάφορων βίντεο οι 
εκπαιδευόμενοι βλέπουν πως οι 
προκαταλήψεις  εξελίσσονται.  
Ευαισθητοποίηση των 
συμμετεχόντων για το σχετικό θέμα.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C2 

 

 

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ  
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5.45 Διαμεσολάβηση ομότιμων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Η έρευνα στηρίζει ότι το αίσθημα του ανήκειν είναι ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο στην αποτροπή της βίας στα σχολεία.  Η αποβολή 

από το σχολείο μπορεί να αναγκάσει τους μαθητές να 

απομακρυνθούν από τις εκπαιδευτικές κοινότητες τους.  Γι’ αυτό ένα 

σχολικό πρόγραμμα διαμεσολάβησης ομότιμων προωθεί την κριτική 

σκέψη και αναπτύσσει ικανότητες στην λήψη αποφάσεων, καλλιεργεί 

υγιείς συνθήκες διαβίωσης εντός της σχολικής κοινότητας και στηρίζει 

την αυτοδιάθεση.   

Οι συγκρούσεις διαφόρων επιπέδων έντασης λαμβάνουν μέρος 

παντού καθημερινός μεταξύ των ανθρώπων.  Όταν τα εμπλεκόμενα 

μέλη δεν γνωρίζουν πως να επικοινωνήσουν ανοιχτά και με 

ειλικρίνεια, η σύγκρουση κλιμακώνεται και μεγαλώνει.   

Τα προγράμματα διαμεσολάβησης ομότιμων παρέχουν στους νέους 

και στους ενήλικες τα εργαλεία και τις ικανότητες επίλυσης των 

συγκρούσεων με μη-βίαια μέσα. 

Στην διαμεσολάβηση ομότιμων, ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως 

ουδέτερος διαμεσολαβητής και βοηθά τα άτομα τα οποία 

εμπλέκονται σε σύγκρουση να κατανοήσουν τα αίτια της διαμάχης 

τους και να συμφωνήσουν για ένα σχέδιο επίλυσης τους.  Η κάθε 

διαμεσολάβηση αποτελείται από 6 σαφή βήματα: 

1. Αποδοχή για Διαμεσολάβηση  

2. Διήγηση και Απόψεις  

3. Εστίαση στα σημεία Ενδιαφέροντος και Ανάγκες 

4. Εύρεση λύσεων όπου θα ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. 

5. Αξιολόγηση Επιλογών 

6. Η Δημιουργία μιας Συμφωνίας  

Η εισαγωγή του προγράμματος για την διαμεσολάβηση ομότιμων στα 

σχολεία και στους κοινοτικούς οργανισμούς βασίζεται σε ένα μοντέλο 

εκπαίδευσης ενδυνάμωσης των ατόμων για την αποφυγή, επίλυση και 

την αλλαγή βίαιων και μη βίαιων συγκρούσεων  αναπτύσσοντας αξίες, 

συμπεριφορές, ικανότητες και την γνώση  ώστε να οραματιστούν 

εναλλακτικές λύσεις και πράξεις προς την επίτευξη ειρήνης.  

 

ΤΙ  

Στοιχεία αποδεικνύουν ότι η 
διαμεσολάβηση ομότιμων 
προάγει αυτοέλεγχο, 
αυτοεκτίμηση και 
αυτοπειθαρχία για τους νέους 
ανθρώπους  (Johnson & Johnson 
1997; Turnuklu et al., 2010). Ένα 
άλλο θετικό αποτέλεσμα της 
διαμεσολάβησης ομότιμων είναι 
η ικανότητα των εκπαιδευμένων 
νέων να μεταφέρουν τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης σε 
διάφορα περιβάλλοντα, όπως σε 
συγκρούσεις στον οικογενειακό 
χώρο, στην γειτονιά, βοηθώντας 
έτσι τους νέους να αποκτούν 
ικανότητες επίλυσης 
προβλημάτων και να είναι πιο 
υπεύθυνοι πολίτες.   
(Johnson & Johnson 1996b; 
Turnuklu, et al., 2010). 
. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K3/S2/C1/C2/C3 

 

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΟΜΟΤΙΜΩΝ 

http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf
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5.46 Μέθοδος «Βλέπω, Κρίνω, Πράττω» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Η μέθοδος «βλέπω, κρίνω, πράττω» δεν είναι μόνο μια 

παιδαγωγική μέθοδος, είναι πρωτίστως μια διαδικασία 

κοινωνικής μεταμόρφωσης για πιο δημοκρατικές 

κοινωνίες.  

Τοποθετεί στον πυρήνα προσέγγισης τού την  εκπαίδευση 

που συνδέεται με συλλογικές δράσεις και την 

διαμόρφωση των διάφορων ατόμων που εμπλέκονται σε 

αυτή.   

Από την άποψη της ισότητας και της κοινωνικής 

προόδου, αναπτύσσουμε δράσεις για την χειραφέτηση 

του ατόμου και της ομάδας.  

Η μέθοδος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αρχές, 

εφόσον υπάρχει προσωπική ανάμειξη δίχως σύγχυση 

καθώς τείνουμε να συμφωνούμε στα νοήματα. 

 Με την εφαρμογή εκπαιδευτικών εργασιών από τους 

εκπαιδευόμενους λειτουργεί καθησυχαστικά σε 

οποιοδήποτε σχέδιο δράσης.  

Υπάρχει ένα κοινό σημείο έναρξης για κάθε έργο 

σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινού για την αναπτύξει 

των κατάλληλων μέσων απαραίτητα για φέρουν αλλαγή.  

 

ΤΙ 

Μια απλή μέθοδος η οποία μας 
βοηθά να σταματήσουμε, να 
απομακρυνθούμε από μία 
κατάσταση και να διερωτηθούμε για 
αυτήν πριν αναλάβουμε την σχετική 
δράση.  Επτά αρχές προωθούνται 
εδώ: 
1. Η εκπαίδευση ως κινητήρια δύναμη 
για κοινωνική μεταμόρφωση  
2. ανάμεσα τους, δίπλα τους, υπέρ 
τους:  οι πρωταγωνιστές 
3. η αντίθεση μεταξύ της καθημερινής 
ζωής και των βαθύτερων φιλοδοξιών 
αποτελεί ορμητήριο ή σημείο 
εκκίνησης σε αυτή την διαδικασία.  
4. η δράση είναι η διαδικασία της 
εκπαίδευσης  
5. οικοδομήστε την δική σας γνώση / 
κριτική σκέψη 
6. μακροχρόνια, προοδευτική και 
αμοιβαία διαδικασία  
7. συνεργαστείτε για να 
αναπτυχθείτε 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: S1/S2 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ «ΒΛΕΠΩ, ΚΡΙΝΩ, ΠΡΑΤΤΩ» 

https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit
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5.47 Μέθοδος Διαπολιτισμικής Μάθησης    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-games/the-see-

judge-act-process/  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Για να εφαρμοστούν αυτοί οι 6 στόχοι, η διαπολιτισμική 

προσέγγιση ζητά από τους εκπαιδευόμενους να: 

Κίνηση 1η:  εκφράσουν και να διερωτηθούν για τα 

αντιπροσωπευτικά σημεία της χώρας τους, της κοινότητας ή 

της καταγωγής τους.  Μέσω των ερωτήσεων να 

αναγνωριστούν οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αυτών. 

Κίνηση 2η: να εκφράσουν και να διερωτηθούν τι τους 

αντιπροσωπεύει από την χώρα υποδοχής. 

Κίνηση 3η: συγκρίνουν τις αντιπροσωπεύσεις τους για την 

δική τους χώρα, την κοινότητα η την καταγωγή τους με αυτή 

της χώρας υποδοχής  

Κίνηση 4η: αφού ολοκληρωθεί η παράδοση του 

εκπαιδευτικού υλικού, υπογραμμίστε τις ομοιότητες και τις 

διαφορές μεταξύ αυτού του περιεχομένου-- τις 

αντιπροσωπεύσεις της χώρας τους και της χώρας υποδοχής.  

Κίνηση 5η:  προς το τέλος ζητήστε τους τι ήταν αυτό που τους 

κέντρισε το ενδιαφέρον, και καταγράψτε τα πολιτισμικά 

στοιχεία της χώρας υποδοχής τα οποία συγκλίνουν, καθώς 

επίσης και για τα όσα έμαθαν, και γιατί άλλαξε τον τρόπο με 

τον οποίο βλέπουν την χώρα υποδοχής και την δική τους 

χώρα, και εάν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην 

συμπεριφορά τους.  

Σημείωση: Αυτή η κίνηση ονομάζεται «ο δρόμος προς την 

ένταξη», οι εκπαιδευόμενοι έχουν στην κατοχή τους 3 

συγκεκριμένα φύλλα για να καταγράψουν τις σκέψεις τους.  

Ονομάζονται «πολιτισμικά σημεία σύγκλισης της χώρας 

υποδοχής», «το δένδρο των γνώσεων» και «ο δρόμος προς την 

ένταξη». 

 

ΤΙ 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση 
στηρίζει και αποτελεί την βάση για 
την διαπολιτισμικότητα.  Για αυτό το 
λόγο ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευόμενους να ακολουθήσουν 
τους κάτωθι στόχους: 
1.  Αποκέντρωση:  ο καθένας να 
αναπτύξει την ικανότητα της κριτικής  
σκέψης  και το πλαίσιο αναφοράς 
του. 
2. Να κατανοήσουν το πλαίσιο του 
άλλου, δηλαδή τον τρόπο με τον 
οποίο ζει ο κάθε πολίτης, και να 
στοχεύσουν σε εκείνους που 
συμμετέχουν στον «συγκλίνοντα / 
κοινό πολιτιστικό χώρο», καθώς οι 
περισσότεροι πολίτες φαίνεται να 
προσχωρούν σε αυτούς. 
3. Να αναγνωρίσουν γιατί αυτοί οι 
τρόποι φαίνονται διαφορετικοί από 
τους δικούς του στην χώρα στην 
οποία κατοικεί.     
4. Να αναρωτηθούν τον τρόπο ζωής 
στην χώρα που κατοικούν, η οποία 
φαίνεται διαφορετική για αυτούς 
(ειδικά όταν υπάρχει πολιτισμικό 
σοκ) και να σκεφτούν πως θα 
μπορούσαν να υιοθετήσουν 
διάφορες συμπεριφορές , αυτή της 
προσαρμοστικότητας, του 
συντηρητισμού και της 
δημιουργικότητας. 
5. Να αναγνωρίσουν και να 
σεβαστούν «ευαίσθητα σημεία», και 
να λάβουν υπ’ όψιν ότι αυτά μπορούν 
να αποτελέσουν σημεία έναρξης για 
την αποκέντρωση και την ικανότητα 
τους να κατανοήσουν των άλλων τα 
συστήματα. 
6. Να εφαρμόσουν διαπολιτισμικές και 
αστικές δεξιότητες και ικανότητες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K1-2-3/S1-2-3/C1-2-3 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-games/the-see-judge-act-process/
http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-games/the-see-judge-act-process/
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5.48 Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Manuel de délivrance de la Formation à l’Intégration Citoyenne aux personnes primo-

arrivantes edited by le Dispositif de concertation et d’appui aux Centre Régionaux d’Intégration – 

Octobre 2015 (BE) 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η Μάθηση συμπεριλαμβάνει προβλήματα τα οποία 

μπορούν να επιλυθούν με πολλούς τρόπους αρκεί να εντοπιστεί 

το πρόβλημα εξαρχής, για το οποίο τελικά μπορεί  να υπάρχει 

παραπάνω από μία λύση. 

Η Μάθηση Βασισμένη στο Πρόβλημα: 

Κάνει την εκπαίδευση πιο συμμετοχική.  Οι εκπαιδευόμενοι 

βρίσκονται σε δράση στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.   

Βοηθά στην επίλυση συγκρούσεων.  Μετά την ολοκλήρωση 

κάποιας εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μια πιο 

βαθύτερη γνώση του περιεχομένου.  

Αναπτύσσει ικανότητες επιτυχίας.  Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν υπευθυνότητες, να 

οικοδομήσουν την αυτοπεποίθηση τους και να μπορέσουν να 

επιλύσουν προβλήματα. 

Βοηθά στην αντιμετώπιση συνηθειών. Δίνει έμφαση στην 

εφαρμογή της γνώσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε 

πραγματικά περιστατικά. 

Δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία.  Διάφορα τεχνολογικά μέσα μπορούν να 

προσαρμοστούν τέλεια σε αυτή την Μάθηση. 

Κάνει την εκπαίδευση πιο ευχάριστη και εποικοδομητική.  

Μέσω των έργων οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να 

δουλέψουν δίπλα από άλλους ενεργούς και αφοσιωμένους 

εκπαιδευόμενους προσφέροντας υψηλού επιπέδου και 

ουσιώδες εργασία.  

Συνδέει τους εκπαιδευόμενους με κοινωνίες και την πραγματική 

ζωή.  Τα έργα παρέχουν  στους εκπαιδευόμενους ενδυναμωτικές 

δυνατότητες που θα έχουν απόδοση, προσφέροντας λύσεις σε 

πραγματικά προβλήματα καθώς και στην αντιμετώπιση 

πραγματικών ζητημάτων.  

Αντί να ξεκινήσεις από την βάση της πυραμίδας—της 

κατανόησης και ανάμνησης—εστιάζοντας πρώτα στο 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης και κατόπιν οδεύοντας ανοδικά, η 

προσέγγιση μέσω αυτής της Μάθησης γίνεται αντιστρόφως-- 

ξεκινάς από πάνω προς τα κάτω και ζητάς από τους 

εκπαιδευόμενους, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν ένα 

αυθεντικό προϊόν με ένα δυνατό Ερωτηματικό με Κίνητρο.  Με 

αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να έχει 

μια πιο βαθύτερη γνώση του περιεχομένου και των ικανοτήτων, 

την οποία διακρίνουμε στα χαμηλότερα επίπεδα καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι αναγνωρίζουν και αναζητούν αυτά που θέλουν 

να γνωρίζουν, να θυμούνται και να κατανοούν ώστε να 

ΤΙ 

Η Μάθηση Βασισμένη στο Πρόβλημα  
(Problem Based Learning – PBL) είναι 
μια εκπαιδευτική μέθοδος η οποία έχει 
κάποια διάρκεια στην οποία οι 
εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώση και 
ικανότητες εξερεύνησης και την 
δυνατότητα ανταπόκρισης σε 
αυθεντικά, ενδιαφέρουσα και σύνθετα 
ερωτήματα, προβλήματα ή 
προκλήσεις. Η Μάθηση Βασισμένη στο 
Πρόβλημα (PBL) είναι ένας ευχάριστος 
τρόπος μάθησης, και δίνει την 
ευκαιρία να αναπτυχθούν βαθύτερες 
εκπαιδευτικές δεξιότητες απαραίτητες 
για την επιτυχία. Αυτή η διαδικασία 
πρωτοεφαρμόστηκε στα 
προγράμματα της ιατρικής σχολής του 
McMaster University στο Hamilton. Η 
κλασική μέθοδοι ιατρικής 
απογοήτευαν τους μαθητές, οι οποίοι 
έβλεπαν ότι ο μεγάλος όγκος  της 
εκπαιδευτικής ύλης για τα πρώτα τρία 
χρόνια είχε ελάχιστη σχέση με την 
πρακτική εξάσκηση τους και την 
επαγγελματική εξάσκηση.  Η Μάθηση 
Βασισμένη στο Πρόβλημα 
αναπτύχθηκε ώστε οι μαθητές να 
αναζητούν γνώση η οποία σχετίζεται 
και  μπορεί να εφαρμοστεί σε 
μελλοντικούς ρόλους.   
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: S1-2-3/C1-2-3 

 

 

ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
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5.49 Η Τεχνική του «Αλλά γιατί;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://link.springer.com/article/10.1007/s10984-015-9193-2  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή η άσκηση / τεχνική είναι σχεδιασμένη ώστε να βοηθήσει στην αναγνώριση των βαθύτερων αιτιών 

ενός πολιτισμικού προβλήματος.  Ονομάζουμε αυτούς τους υποκείμενους παράγοντες «τα ριζικά αίτια 

του προβλήματος»  Για την αναγνώριση των αιτιών, θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του «Αλλά γιατί;» 

Στόχος:  Η ανάλυση του πολιτισμικού προβλήματος για να διαπιστωθούν τα βασικά αίτια, ή τα «ριζικά 

αίτια του προβλήματος»  

Επιχείρημα 1: Επιλέξτε ένα μέλος από την ομάδα σας ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του να «ρωτάει».  

Αυτό το άτομο θα κάνει τις ερωτήσεις «Αλλά γιατί;»   

Επιχείρημα 2:  Επιλέξτε ένα θέμα προς εξέταση, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.  Όταν αναγνωριστεί και 

γίνει περιγραφή αυτού του προβλήματος, το άτομο που θα «ρωτάει» θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε 

μέσα από την ομάδα τα πιθανά «ριζικά αίτια του προβλήματος». Η αναγνώριση των ριζικών αιτιών πρέπει 

να γίνουν αφού απαντηθούν οι ερωτήσεις  «Αλλά γιατί;». 

Μια ομάδα εξετάζει ένα πολιτισμικό πρόβλημα ρωτώντας τι μπορεί να το προκάλεσε.  Κάθε φορά που 

κάποιος δίνει μία απάντηση, αυτός που «ρωτά» συνεχίζει τις περαιτέρω ερωτήσεις, με την συνήθη 

ερώτηση «Αλλά γιατί;» ή «Πως θα μπορούσε αυτό να αποφευχθεί;» Παράδειγμα: 

Αρκετοί (ελάχιστοι) άνθρωποι είναι ________________. 

Ε:  Αλλά γιατί; 
Α:  Επειδή.......   E:  Αλλά γιατί; A:  Επειδή......  Ε: Θα μπορούσε αυτό να αποφευχθεί;  
A:  Ναι    Ε: Πως;  Ε: Αλλά γιατί;   A: Επειδή ... Ε. Αλλά γιατί;   
Α:  Επειδή.......  Ε: Αλλά γιατί; (και ούτω καθεξής) 
 
Επιχείρημα 3: Όταν αναγνωρίσετε κάποια ουσιώδες ριζικά αίτια για το κυρίως πρόβλημα, αναπτύξτε μια 

συζήτηση για το ποιες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να γίνουν για την αφαίρεση η αντιμετώπιση των 

ριζικών αιτιών.  

Πιθανή Προσέγγιση: _____________________________________________________ 

Πιθανή Προσέγγιση: _____________________________________________________ 

Πιθανή Προσέγγιση: _____________________________________________________ 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να κοιτάξετε όλες τις προσεγγίσεις και να επιλέξετε μία η οποία είναι 

κατάλληλη για το πρόβλημα, δηλαδή αυτή η οποία θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

ΤΙ 

Η τεχνική του «Αλλά γιατί;» είναι μια μέθοδος  που χρησιμοποιείται για 
να αναγνωριστούν τα βαθύτερα αίτια ενός πολιτισμικού ζητήματος.  
Αυτοί οι υποκείμενοι παράγοντες ονομάζονται τα «ριζικά αίτια του 
προβλήματος». Η τεχνική αυτή εξετάζει ένα πρόβλημα δια μέσω 
ερωτήσεων για να βρεθούν τα αίτια. 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: S1 

 

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ «ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ;» 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10984-015-9193-2
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5.50 Τρόπος σκέψης βασισμένος στην εικόνα και την τέχνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/root-

causes/main 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες και διαλέγουν την εικόνα 

που τους αρέσει περισσότερο.  Αναλύουν την ζωγραφιά 

ακολουθώντας τις εξής οδηγίες: 

1. Επινοήστε μια επικεφαλίδα για την εικόνα η οποία είναι 

αποτυπωμένη με ένα σημαντικό στοιχείο αυτής.  

2. Απαντήστε σε κάθε μια από τις ερωτήσεις με μια φράση. Τι 

είδατε; –Τι σκέφτεστε για αυτό που είδατε; –Τι είναι αυτό που 

αποτελεί πρόκληση ή αυτό που σας προκαλεί σύγχυση;  

3. Κοιτάξτε την εικόνα δίχως να μιλήσετε για τουλάχιστον 10 

δευτερόλεπτα.  Αφήστε τα μάτια σας να περιπλανηθούν. Κάντε 

μια λίστα από 10 λέξεις ή φράσεις για οτιδήποτε στοιχείο που 

βλέπετε στον πίνακα.  

4. Επιλέξτε ένα άτομο μέσα από την εικόνα και μπείτε στην θέση 

του.  Σκεφτείτε τι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται 

και να αισθάνεται; -Τι θα μπορούσε αυτό το άτομο να σκέφτεται 

και να ενδιαφέρετε; Αυτοσχεδιάστε ένα μονόλογο.  

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο αυτού του ανθρώπου μιλήστε για το 

ποιος είναι και τι βιώνει. 

5. – Εάν αυτή η τέχνη απεικονίζει την αρχή μιας ιστορίας τότε τι θα 

μπορούσε να γίνει μετά; Εάν αυτή η τέχνη απεικονίζει την μέση 

της ιστορίας, τότε τι συνέβη πριν; Τι θα μπορούσε να συμβεί; Εάν 

αυτή η τέχνη απεικονίζει το τέλος της ιστορίας, τότε τι θα 

μπορούσε αυτή η ιστορία να είναι;. 

ΤΙ 

Η χρήση της τέχνης ως 
μέσω για περαιτέρω 
συζητήσεις και καταιγισμό 
όσον αφορά 
χαρακτηριστικά στοιχεία 
των ανθρώπων εντός 
διαφόρων πλαισίων.  Η 
τέχνη χρησιμοποιείται ως 
ερέθισμα για διάλογο στην 
προώθηση της 
διαπολιτισμικής αντίληψης 
και τον διάλογο μεταξύ 
των εκπαιδευόμενων.  
. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K1/S1-2 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/root-causes/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/root-causes/main
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5.51 Ομαδική Έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Ο συντονιστής εξηγεί ότι ή κάθε μικρή ομάδα θα 

διερευνήσει ώστε να εντοπίσει πιθανές ενδείξεις 

διαπολιτισμικής και θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και 

ρατσισμού.  

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αυτά τα 

στοιχεία μέσα από την καθημερινή ζωή, τους δρόμους, 

τις καφετέριες, τα πανεπιστήμια, τους χώρους 

εργασίας, να πάρουν συνέντευξη από αγνώστους και 

να δημιουργήσουν μικρά βίντεο/παρουσιάσεις με τα 

αποτελέσματα.  Οι εκπαιδευόμενοι είναι 

υποχρεωμένοι να μελετήσουν τα θέματα τα οποία θα 

παρουσιάσουν.  

Οι μικρές παρουσιάσεις από την κάθε ομάδα θα 

συζητηθούν σε μεγάλο κύκλο και θα παρουσιαστεί το 

νόημα το οποίο αποκομίστηκε γύρω από την 

διαπολιτισμική και θρησκευτική πολυμορφία, και του 

ρατσισμού. Όταν αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, 

τότε θα υπάρξει  ενσυναίσθηση και αυτοαντίληψη για 

τις προσωπικές συμπεριφορές, αντιλήψεις και αυτή της 

ταυτότητας μας.   

Αναφορά:  Συζητήσεις, ανατροφοδότηση, 

συμπεράσματα στο τέλος της συνεδρίας. 

ΤΙ 

Μια ομαδική ερευνητική άσκηση 
σε μικρές ομάδες, με ομαδική 
συζήτηση για να εξεταστεί η 
ανοχή της διαπολιτισμικής και 
θρησκευτικής πολυμορφίας ή  του 
ρατσισμού στις καθημερινές 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, στις 
προσωπικές εμπειρίες ή σε αυτά 
που βρίσκουμε στην λογοτεχνία.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: S2/C1 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz
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5.52 Καταιγισμός Ιδεών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: Μπορεί να είναι οτιδήποτε.  Η έρευνα πεδίου και τα αποτελέσματα μπορούν να προέρχονται από την 

πραγματική ζωή δια μέσω βίντεο, αφηγήσεων, συνεντεύξεων, εντύπων, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών 

και από τέχνη.  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Με την χρήση αυτής της τεχνικής ο εκπαιδευτής παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια κεντρική ιδέα ή  ένα ζήτημα 

στο οποίο καλούνται να εκφραστούν τις ιδέες τους ελεύθερα και αυθόρμητα. 

Είναι μια άκρως συμμετοχική τεχνική, προωθώντας τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική 

διαδικασία, να αποκτούν ικανότητες οικειότητας, συνεργασίας και ταυτόχρονα να μπορούν να συμβάλουν στην 

δημιουργία ενός πρόσφορου κλίματος μάθησης.  

Ο εκπαιδευτής ζητά από τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά να δώσουν όσες περισσότερες ιδέες μπορούν σε ένα 

οποιοδήποτε ερώτημα που θα τεθεί.  Έτσι με αυτό τον τρόπο τους ενθαρρύνουν να εκφραστούν γρήγορα, 

αυθόρμητα, την μία ιδέα μετά την άλλη, σαν σε μορφή καταιγίδας. 

Το εκπαιδευτικό θέμα δεν είναι απαραίτητο να είναι οικείο προς τους εκπαιδευόμενους.  Ο καταιγισμός έτσι και 

αλλιώς χρησιμοποιείται περισσότερο στην αρχή προσέγγισης ενός ζητήματος. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του, είναι να υπάρχουν ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως: 

 Να μην υπάρχουν επικριτικά σχόλια κατά την διάρκεια παρουσίασης των ιδεών. 

 Ο εκπαιδευτής να σιγουρευτεί ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι άνετοι. 

 Οι εκπαιδευόμενοι να προσέξουν ώστε ο καταιγισμός να μην ξεπεράσει κάποιο όριο, διότι πέρα από αυτό δεν 

ΤΙ 

Ο καταιγισμός είναι μια ομαδική δημιουργική τεχνική. Αποτελείται από 
τεχνική διάσκεψης για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων,  την 
συλλογή πληροφοριών, την προώθηση της δημιουργικής σκέψης και την 
διαμόρφωση νέων ιδεών, μέσω της απαράβατης και αυθόρμητης 
συμμετοχής σε ομαδική συζήτηση.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: Διατομεακός 

 

 

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ  
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5.53 Διαπολιτισμική μελέτη περίπτωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.mindtools.com/brainstm.html 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Η μελέτη περίπτωσης πρέπει να περιέχει αρκετά 

δεδομένα χωρίς να χρειαστεί να ανακατασκευάσεις 

πληροφορίες, όμως η σχετικές πληροφορίες θα 

πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η 

λύση να μην είναι τόσο εμφανή. 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την περιγραφή της 

περίπτωσης και τους ζητείται να αναπτύξουν μια 

συζήτηση για την εύρεση τυχών λύσεων για τις 

οποίες θα συμφωνήσει η ομάδα. 

Ο στόχος της τεχνικής αυτής δεν είναι η εύρεση μιας 

ιδανικής λύσης, αλλά να συζητηθούν διάφορες 

απόψεις, να διερωτηθούν για τις δικές τους απόψεις 

και να σεβαστούν και να υπολογίσουν αυτές των 

άλλων. 

Μετά την συζήτηση σε μικρές ομάδες, μπορούν τα 

αποτελέσματα να συγκριθούν περαιτέρω με 

ολόκληρη την ομάδα. 

Η χρήση της μελέτης περίπτωσης συνίσταται όταν οι 

συμμετέχοντες έχουν ήδη γνώση για το θέμα ή 

απόκτησαν γνώση κατά την εκπαίδευση. 

Εάν η περίπτωση αφορά πραγματικό πρόβλημα 

ΤΙ 

Η μελέτη περίπτωσης περιγράφει ένα 
πρόβλημα στο πλαίσιο ενός 
συγκεκριμένου χώρου. Η 
διαπολιτισμική μελέτη περίπτωσης 
επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να 
γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί 
να αναπτύξει συζήτηση για ένα 
συγκεκριμένο θέμα ή προβλήματα 
σχετικά με την διαπολιτισμικότητα. 
   

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S1/ C1 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

https://www.mindtools.com/brainstm.html
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5.54 Παιχνίδια Ρόλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: http://www.shanticonsulting.com/multicultural-communication-case-studies/  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Τα Παιχνίδια Ρόλων εφαρμόζονται με την ακόλουθη σειρά: 

α) Ο εκπαιδευτής δημιουργεί (ή επιλέγει) ένα σενάριο το οποίο 

αφορά ένα ζήτημα διαπολιτισμικό.  

β) Προετοιμασία των εκπαιδευμένων της ομάδας. 

γ) Επιλογή των «ηθοποιών» (δύο ή περισσότεροι 

εκπαιδευόμενοι) 

δ) Προετοιμασία των «ηθοποιών», δίνοντας τους λεπτομερή 

οδηγίες για το σενάριο. 

ε) Προετοιμασία των παρατηρητών, δίνοντας τους οδηγίες για 

το πως θα αναλύσουν τους ρόλους (δημιουργήσετε το σωστό 

κλίμα)  

ζ) Εφαρμογή των παιχνιδιών ρόλου:  παράσταση και 

παρατήρηση  

η) «άνευ ρόλου»: Οι ηθοποιοί απομακρύνονται για λίγο από τον 

ρόλο τους και την παράσταση. 

θ) Συζήτηση και σχόλια από κοινού. 

Για την επιτυχία των παιχνιδιών ρόλου θα χρειαστείτε τα 

ακόλουθα: 

--Το σενάριο, οι κανόνες και οδηγίες να είναι ξεκάθαρες. 

ΤΙ 

Τα παιχνίδια ρόλων είναι όταν 
αναλαμβάνεις να παίξεις (να 
αναπαραστήσεις)  τον ρόλο 
κάποιου άλλου ανθρώπου 
που είναι διαφορετικός από 
εσένα—τον χαρακτήρα του 
και την συμπεριφορά του. 
  
Στα παιχνίδια ρόλων, δύο ή 
περισσότεροι εκπαιδευόμενοι 
αναλαμβάνουν να 
διαδραματίσουν κομμάτια 
ενός συγκεκριμένου σεναρίου 
σε σχέση με την 
διαπολιτισμικότητα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: C1/C2/S1/S2 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ 

http://www.shanticonsulting.com/multicultural-communication-case-studies/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
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5.55 Προσομοίωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εμπειρίες στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της 

διαδραμάτισης αυτών των ρόλων.  Συνεπώς, γνώση 

και ικανότητες μπορούν να εφαρμοστούν και 

συμπεριφορές και στάσεις να αξιολογηθούν. 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ειδικούς ρόλους, 

αλλά παίζουν πάντα τον εαυτό τους—με διάφορες 

εκπροσωπεύσεις από την κοινωνία.  

Το πλαίσιο, η διάρκεια και ο στόχος της άσκησης 

πρέπει να προσδιοριστεί από την αρχή. 

Η προσομοίωση πρέπει να συντονίζεται από τον 

εκπαιδευτή. 

Μετά από την άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι κάνουν 

την σχετική ενδοσκόπηση τους, ειδικότερα για τον 

ρόλο τους, τις αντιδράσεις, γνώση που αποκόμισαν  

και η σχέση τους με πραγματικές καταστάσεις. 

 

ΤΙ 

Η προσομοίωση είναι μία 
διαδραμάτιση (μία παράσταση ή 
περιγραφή) ενός πραγματικού 
γεγονότος.  Στην διάρκεια της 
προσομοίωσης οι εκπαιδευόμενοι 
δεν «παίζουν» ως ηθοποιοί, αλλά 
αναλαμβάνουν να εκπροσωπεύσουν 
τον εαυτό τους σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S3/C2 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.56 Παιχνίδια χτισίματος ομάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 «Επιβίωση στην Έρημο» 

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν εμπειρία στην δομή μιας εκπαιδευτικής 

άσκησης συνεργασίας η οποία απαιτεί την θετική 

αλληλεξάρτηση μέσα από την ομάδα («βυθίζεσαι ή 

κολυμπάς μαζί») 

Αυτή η τεχνική είναι σχεδιασμένη ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να βιώσουν την 

αλληλεξάρτηση μέσα από μια ομάδα.  

Κατά πρώτον, η τάξη να μοιραστεί σε ομάδες, όχι 

περισσότερα από 6-7 άτομα. 

Σε αυτή την άσκηση τα μέλη της ομάδας, ο καθένας 

ξεχωριστά, κατατάξει με σειρά προτεραιότητας τα 

αναγκαία πράγματα για την επιβίωση του μετά από 

ένα αεροπορικό δυστύχημα στην έρημο. 

Κατόπιν η κάθε ομάδα πρέπει να συμφωνήσει 

μεταξύ τους για την κατάταξη των πραγμάτων 

επιβίωσης.  

Τέλος, οι συμμετέχοντες να κάνουν μια σχετική 

ενδοσκόπηση και να αποδεχτούν ότι η ομαδική 

κατάταξη είναι πιο σωστή από την ατομική 

κατάταξη.  

ΤΙ 

Παιχνίδια χτισίματος ομάδας είναι η 
διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης 
και εμπλούτισης μια συνοχικής 
ομάδας. Δηλαδή, μια ομάδα ατόμων 
οι οποίοι μοιράζονται κοινούς 
στόχους και προσδοκίες.    
Τα παιχνίδια χτισίματος μέσω της  
αλληλεξάρτησης υπογραμμίζουν 
πόσο εξαρτάται η επιτυχία της μίας 
ομάδας με την άλλη.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S3/C1/C3 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.57 Ομάδες των τεσσάρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Μέσω των ομάδων των τεσσάρων δίνεται η 

ευκαιρία έκφρασης και υποστήριξης της απόφασης 

της ομάδας.  Είναι σημαντικός ο απολογισμός του 

περιεχομένου και της διαδικασίας, εστιάζοντας στην 

σημασία της λήψης αποφάσεων. 

Είναι σημαντικό να σχηματιστεί μια ομάδα των 

τεσσάρων (10 λεπτά).  Χρειάζονται πέντε λεπτά 

συζήτησης για τις κοινές αξίες.  Κατόπιν η ομάδα 

δημιουργεί ένα σύνθημα για να το παρουσιάσει 

ενώπιον όλων. 

Ο ρόλος του συντονιστή είναι να δημιουργήσει μια 

λίστα.  

Αυτή είναι μια ενεργή εκπαιδευτική διαδικασία, 

απλή, αποτελεσματική και συλλογική.  Οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τις 

θέσεις τους, επιχειρηματολογώντας και 

συμβιβάζοντας, που είναι από τις πιο σημαντικές 

ικανότητες.  

Απαιτεί την συνεχή επιτήρηση του συντονιστή. 

 

ΤΙ 

Αυτές οι τεχνικές βοηθούν τους 
εκπαιδευόμενους να συνεργάζονται  
και να δημιουργούν ομάδες σε 
ζευγάρια.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU5: S1/S2 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.58 Αύξηση των δυνατοτήτων για συμβουλευτική δουλειά με ζευγάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: www.crownhouse.co.uk 

Τυπωμένη εργαλειοθήκη: @Paul Ginnis 2002 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Τι μπορεί να κάνει ο συντονιστής;  

 Προετοιμάστε ένα τεστ ή μια 

πρόκληση για τους εκπαιδευόμενους, 

 Προετοιμάστε μια παρουσίαση για το 

πως μπορούν να οργανωθούν οι 

εργασίες της ομάδας, 

 Μαρκάρετε μια εργασία κάποιου 

ανώνυμα 
 Φτιάξτε ένα μικρό βίντεο για τις 

ασκήσεις, δώστε κάποιες 

παραδειγματικές ερωτήσεις 

Αυτή η τεχνική μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και να 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση προχωρημένων πτυχών 

τους θέματος, όταν αυτοί θα είναι έτοιμοι. 

 

ΤΙ 

Η τεχνική παρέχει τα θετικά 
στρατηγικά μέσα τα οποία  έχουν 
αφετηρία την διαφορετικότητα 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU5: C1/C3 

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

http://www.crownhouse.co.uk/
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6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 

Τα ακόλουθα εργαλεία αποτελούνται από 4 μέρη: 

 ΤΙ:  μια μικρή περιγραφή του εργαλείου  

 ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ:  μια σύντομη επεξήγηση για το πως 

χρησιμοποιούμε το εργαλείο. 

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  Ποιες ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μας αφορούν  

 ΠΗΓΕΣ:  η διαθεσιμότητα και τα δικαιώματα χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: www.crownhouse.co.uk 

Τυπωμένη εργαλειοθήκη: @Paul Ginnis 2002 

 

http://www.crownhouse.co.uk/
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6.1 Η Ιδανική Πόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια: 90 έως 150 λεπτά – Υλικά:  Μεγάλα χαρτιά παρουσιάσεων 
και μαρκαδόροι, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, Microsoft Office, 
υλικά χειροτεχνίας.  Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5 
ή μέγιστος αριθμός 25. 
  

1. Χρόνος για την συλλογή ιδεών  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χωριστούν σε μικρές ομάδες – 3 με 
4 άτομα η κάθε μια.  Σε αυτές τις ομάδες, θα ορίσουν το όραμα τους 
για μια ιδανική πόλη με κατοίκους διαφόρων θρησκειών.  Ο στόχος 
είναι η δημιουργία μιας ουτοπικής πόλης όπου όλες οι θρησκείες 
και μειονότητες ζούνε ειρηνικά μαζί. 
 

2. Χρόνος για ανταλλαγή  
Στο δεύτερο βήμα, οι μικρές ομάδες δημιουργούν για τους άλλους 
συμμετέχοντες μια παρουσίαση της πόλης τους – αυτό μπορεί να 
είναι ως μια μικρή παρουσίαση, ή σε μορφή κολλάζ, ή σε χάρτη ή 
κάτι παρόμοιο.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οτιδήποτε υλικό από 
πηγές και τα μέσα.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιγράψουν 
πως μοιάζει η πόλη τους, πως συμπεριφέρονται οι κάτοικοι, πως 
ονομάζεται η πόλη, κλπ.  Επίσης, ενδοσκόπηση για την πολιτική 
και θρησκευτική κατάσταση. 
Στην διάρκεια αυτών των προετοιμασιών, οι συμμετέχοντες των 
μικρών ομάδων επίσης να αναφερθούν στις διαφορές μεταξύ 
αυτής της ουτοπικής πόλης και της δικής τους πραγματικής 
κατάστασης στην πατρίδα τους.   
 

3. Χρόνος για ομαδική συζήτηση  
Η μεγάλη ομαδική συζήτηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με 

ΤΙ 

Ομαδική εργασία για τις 

επιμέρους απόψεις 

σχετικά με τις 

δυνατότητες ειρηνικής 

συνύπαρξης των 

διαφόρων θρησκευτικών 

κοινοτήτων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S3 

 

 

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ  
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6.2 Στιγματισμοί και προκαταλήψεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines

_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf   

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  45 λεπτά  Απαραίτητα υλικά: χαρτάκια «post-it», χαρτί και 
μαρκαδόρους  Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός – 5 ή 
μέγιστος αριθμός 25. 
 

4. Χρόνος προετοιμασίας  
Προετοιμάστε τα χαρτάκια «post-it» για τον κάθε συμμετέχοντα 
σημειώνοντας διάφορες ετικέτες.  Η κάθε ετικέτα θα πρέπει να έχει 
ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα γραμμένο πάνω σε αυτή, όπως 
«ανεύθυνος», «έξυπνος», «τεμπέλης», κλπ. 
Να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αποφασίσουν για την 
άσκηση που θα επιλέξουν, δηλαδή άσκηση για την πρωτοβουλία 
χρηματοδότησης, οργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης, κλπ. 
 

5. Χρόνος για ανταλλαγή  
Ο κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει μια ετικέτα ή οποία επικολλάται 
στο μέτωπο του/της. Όμως δεν επιτρέπεται να γνωρίζει το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τις ετικέτας του / της. 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην συνέχεια να συμπεριφέρονται, ο 
ένας προς στον άλλον, ανάλογα με το χαρακτηριστικό το οποίο 
φέρει στο μέτωπο του / της. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει την 
ετικέτα του τεμπέλη, οι υπόλοιποι του / της συμπεριφέρονται 
ανάλογα.  Όμως, δεν το λένε μεταξύ τους.  Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να αποδώσουν και να ολοκληρώσουν αυτή την άσκηση.  Στο 
τέλος, οι συμμετέχοντες προσπαθούν να βρουν τι ήταν γραμμένο 
στην ετικέτα τους. 

 

ΤΙ 

Μια άσκηση για τους 

στιγματισμούς που δέχονται 

οι άνθρωποι, και τι συνέπειες 

μπορεί να υπάρχουν στην 

συμπεριφορά τους εξαιτίας 

αυτού του στιγματισμού.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C2 

 

 

ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ  

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf
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6.3 Οι διαφορετικές όψεις του νομίσματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-

interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab1

0ecf82d0dad4 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  45 λεπτών – Απαιτούμενα υλικά: χρωματιστές 
κάρτες, χαρτί και αυτοκόλλητη ταινία  Αριθμός 
συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 5, μέγιστος αριθμός 
20 
 

7. Χρόνος ερμηνείας  
Ζητείται από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν 
μικρές ομάδες.  Λαμβάνουν πολύχρωμες κάρτες και 
σημειώνουν πάνω σε αυτές τις «αρνητικές 
συμπεριφορές» (1 συμπεριφορά ανά κάρτα) μελών της 
κοινωνίας δίχως να αναφέρουν ποιοι.  Από την άλλη 
πλευρά της κάρτας ερμηνεύουν τις «αρνητικές 
συμπεριφορές» και τις καταγράφουν ώστε να βγαίνει 
κάτι το θετικό.   
 

8. Χρόνος παρουσίασης  
Τέλος, όλες οι κάρτες παρουσιάζονται μπροστά σε 
όλους.  Οι συμμετέχοντες περπατούν γύρω από όλες τις 
κάρτες για να τις δουν και να κάνουν σχετική συζήτηση.  
 

9. Χρόνος για ομαδική συζήτηση  
Η συζήτηση της μεγάλης ομάδας μπορεί να περιέχει τις 
εξής ερωτήσεις:   

 Πως αντιληφθήκατε αυτή την άσκηση; 

 Ήταν εύκολο να «κατονομάσετε» συμπεριφορές 

TI 

Μια άσκηση μέσα από την 

οποία θα κατανοήσουμε ότι 

όλες οι θρησκευτικές 

κοινότητες, όπως και ο 

καθένας, έχει τις καλές και όχι 

τόσο καλές πλευρές του. 

  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C1 

 

 

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
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6.4 Δραστηριότητα Αξιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  45 λεπτά – Απαιτούμενα υλικά:  

Μεγάλα χαρτιά, στυλό, αρκετός χώρος στην 

αίθουσα  Αριθμός συμμετεχόντων:  ελάχιστος 

αριθμός 5, μέγιστος αριθμός 20 

 

10. Χρόνος περισυλλογής  

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

διερωτηθούν ποια είναι τα πιο σημαντικά  

χαρακτηριστικά ή αξίες του ανθρώπου. 

Μετά να διαλέξουν μια από αυτές τις αξίες, και να 

τους ζητήσετε να ζωγραφίσουν, να επεξηγήσουν 

ή να μιμηθούν την ακριβώς αντίθετη αξία αυτού.  

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να μαντέψουν αυτή 

την αξία.  

Αυτή η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα 

από μικρές ομάδες αντί να γίνει ατομικά. 

 

11. Χρόνος για ομαδική συζήτηση 

Η συζήτηση της μεγάλης ομάδας μπορεί να 

ΤΙ 

Μια άσκηση για την 

συνειδητοποίηση αξιών με τις 

διαφορές και ομοιότητες τους 

μέσα στις κοινωνίες.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: C3 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΞΙΩΝ  
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6.5 Κάρτες Αξιών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Dow

nload_Schatzkarte.pdf  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  60-120 λεπτά – Απαραίτητα υλικά:  Πολύχρωμες κάρτες, χαρτί και μαρκαδόρους – Αριθμός 
συμμετεχόντων:  ελάχιστός αριθμός 5, μέγιστος 25 
 

12. Χρόνος αναζήτησης  
Οι κάρτες ετοιμάζονται εκ των προτέρων (κάθε κάρτα με μία αξία).  Οι αξίες που θα αναγράφονται θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύουν βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις καλού και κακού.  Επίσης να περιέχουν αξίες 
και χαρακτηριστικά που δεν είναι απαραίτητα να συνδέονται με τις κοινωνίες αλλά με αυτές που 
συνδέονται με το άτομο, όπως επαγγελματικές φιλοδοξίες. Αφού εξηγήσετε την άσκηση στους 
συμμετέχοντες, τυχαία μοιράστε 8 κάρτες στο κάθε συμμετέχοντα.  Τώρα ζητήστε από τους ίδιους να 
αναβαθμίσουν το σετ καρτών, ανταλλάσσοντας τις δικές τους κάρτες με αυτές των άλλων.  Αυτή η 
αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις τους περί αξιών και χαρακτηριστικών. Στο τέλος, όλοι 
πρέπει μείνουν με τουλάχιστον 2 κάρτες. 
 

13. Χρόνος ανταλλαγής  
Στο επόμενο βήμα, να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν το δικό τους σετ με αυτό των 
άλλων και να μαζευτούν σε ομάδες αυτοί που κρατάνε το σετ καρτών με παρόμοιες αξίες. Να 
συζητήσουν μεταξύ τους για τα κοινά σημεία.  Εάν θέλετε μπορείτε να τους ζητήσετε από που ήρθαν 
αυτές οι αξίες και γιατί ασπάζονται παρόμοιες αξίες.  Κατόπιν ζητήσετε τους να βρουν κάποιον με τον 
οποίο δεν ασπάζονται τις ίδιες αξίες.  Αυτά τα ζευγάρια θα πρέπει να βρουν αξίες που μπορούν να 
συμφωνήσουν από κοινού, με βάση των καρτών.  Παρόλα που οι συμμετέχοντες θα τείνουν προς ένα 
απλό συμβιβασμό βρίσκοντας αόριστες και γενικευμένες, και ίσως ανούσιες δηλώσεις, παρακινήστε 
τους να είναι όσο ποιο συγκεκριμένοι γίνεται.   
 

14. Χρόνος για ομαδική συζήτηση 

WHAT 

A game to understand the preferences of specific opinions/values of 

individuals and within communities 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S1 

 

 

ΚΑΡΤΕΣ ΑΞΙΩΝ  

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Download_Schatzkarte.pdf
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Download_Schatzkarte.pdf
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6.6 Οι απόψεις των ομάδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  45-50 λεπτών – Απαραίτητα υλικά:  Μεγάλα χαρτιά παρουσιάσεων, χαρτί και 
μαρκαδόρους -  Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστος αριθμός 8, μέγιστος αριθμός 15 
 

15. Χρόνος για προετοιμασία  
Ζητήστε τους να αναλάβουν διάφορους ρόλους.  
Οι ρόλοι:   
1 περιφερειάρχης  
1 αντιπρόσωπος μη-κερδοσκοπικού οργανισμού  
1 αντιπρόσωπος συνδέσμου Μουσουλμάνων μεταναστών 
1 αντιπρόσωπος της τοπικής Χριστιανικής εκκλησίας  
Οι ρόλοι μπορούν να αλλαχτούν και να προσαρμοστούν με το αντικείμενο της άσκησης.  Θα 
είναι καλό να προετοιμάσετε οδηγίες για το πως πρέπει να παιχτούν οι ρόλοι.  Να ζητήσετε 
από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν την διαδραμάτιση και να κάνουν 
σημειώσεις για την ομαδική συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά. 
 

16. Χρόνος διαδραμάτισης  
Στο δεύτερο σημείο αυτής της άσκησης, το ακόλουθο κείμενο να διαβαστεί στους 
συμμετέχοντες.  
Ένας νεαρός Αφρικανικής καταγωγής έχει δεχτεί επίθεση από μια ομάδα βίαιων νεαρών στο 
δρόμο μετά τις 10:00 μ.μ. καθώς έφευγε από ένα πάρτι που οργάνωσε η κοινότητά του.  
Τραυματίστηκε άσχημα και εισάχθηκε στο νοσοκομείο.  Η ένωση Μουσουλμάνων μεταναστών 
υποψιάζεται ότι το συμβάν ήταν ένα ρατσιστικό έγκλημα και ζητά μέσω επιστολής προς στον 
περιφερειάρχη και των διαφόρων οργανισμών μειονοτήτων να γίνει συνάντηση ζητώντας την 
κοινή γνώμη και την αντιμετώπιση τέτοιου είδους εξελίξεων.  Η αστυνομία δεν επιδεικνύει 

ΤΙ 

Παιχνίδια ρόλων για τις αντιλήψεις, αξίες, προκαταλήψεις και 

στερεοτύπων των διάφορων κοινωνιών. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S2 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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6.7 Το τραπέζι της μεσολάβησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτό το εργαλείο καθορίζει το ρόλο του συντονιστή, και υπενθυμίζει τις περιττές  επικρίσεις και 

προκαταλήψεις.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίστα ελέγχου σε συλλογικές ομαδικές εργασίες. 

Ο συντονιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάτωθι πίνακα ως λίστα ελέγχου για την εργασία με 

τα ζευγάρια: 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΑΙΡΗΜΑ ΠΟΤΕ ΝΑ 

ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΥΝΗΜΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Χρήση 

δύναμης για 

να κερδίσεις  

Γρήγορη λύση Όταν οι δύο 

πλευρές πρέπει να 

επιταχυνθούν  

Εγώ 

κέρδισα – 

εσύ 

έχασες 

Μην 

υποτιμάς 

την 

δύναμη 

μου 

ΑΠΟΦΥΓΗ Αποφυγή  

αποφάσεων 

σε 

οποιαδήποτε 

περίπτωση 

 

Δίνει την 

ευκαιρία να 

ασχοληθείς με 

άλλα θέματα 

Όταν δεν υπάρχει 

άλλη επιλογή 

Ας 

χάσουμε 

Δεν είναι 

δικό μου 

το 

πρόβλημα 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η αξιοπιστία 

σώζει τις 

σχέσεις 

Δίνει την 

ευκαιρία να 

προχωρήσεις 

Είναι σημαντικό να 

προσαρμοστείς με 

το περιβάλλον 

Είμαι εδώ 

για εσένα 

Είναι 

εντάξει 

για εμένα 

ΤΙ 

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ λειτουργεί ως μια λίστα 

ελέγχου με στόχο την διατήρηση σχέσεων με διαφορετική 

τοποθέτηση, με την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU5: S2/S3 

 

 

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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6.8 Λίστα Ελέγχου Ανατροφοδότησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://siromatr.net/en-us/ 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια: 10 λεπτών – Απαιτούμενα υλικά: αντίγραφο της 
λίστας ελέγχου 
 
Λίστα ελέγχου ανατροφοδότησης: 

 Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο 
 Ρωτήστε το ζευγάρι πως προχωράει 
 Δώστε όση ανατροφοδότηση χρειάζεται το ζευγάρι  
 Αποφύγετε αρνητικά σχόλια  
 Δώστε περιθώριο στο ζευγάρι να ανταποκριθεί 

στην ανατροφοδότηση 
 Δώστε επιλογές επίλυσης του προβλήματος 
 Αποφασίστε από κοινού για την καλύτερη επιλογή 

 
Όταν λαμβάνετε ανατροφοδότηση: 

 Δεχθείτε την κριτική ως συμβουλή 
 Κάντε περίληψη της κριτικής 
 Κατευθύνετε την ανατροφοδότηση προς 

μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων 
 Ζητήστε για συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων 

 
 
Άσκηση:  «Τι θα έκανα εγώ;» 

 Εργασία σε ζευγάρια  
 Επανεξετάστε την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνετε  
 ποιες συνθήκες καλυτερεύουν την μάθηση και 

ποιες όχι; 
 Δώστε μια αναφορά διάρκειας 10 λεπτών 

ΤΙ 

Μια λίστα ελέγχου για τον 

τρόπο ανατροφοδότησης 

κατά την διάρκεια 

εργασιών από τα ζευγάρια 

και την ομάδα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU3: S/C1/C2 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ  

http://siromatr.net/en-us/
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6.9 Διαφορά και Διαφορετικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Εκπαιδευτικό Σκοπός:   
Σεβασμός των εκπαιδευόμενων για τις διάφορες πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές όσων αφορά τις 
θρησκείες. 
Ηλικία:  14+ 
Απαραίτητα υλικά:  Αντίγραφα για κάθε εκπαιδευόμενο –«Ο Άνθρωπος ο Οποίος Αρνείται να Οδηγήσει το 
‘Άθεο’ Λεωφορείο» (βλέπε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ)  
 
Σημειώσεις για τον Εκπαιδευτή: 
Αυτή η άσκηση είναι βασισμένη στην προσέγγιση που ονομάζεται «Κοινότητα διερεύνησης» και βοηθά τους 
συμμετέχοντες να σκέφτονται με κρίση, δημιουργικότητα, ευαισθησία και με αποτελεσματικότητα για ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα.  Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων, στην συζήτηση  τους πρέπει να υπάρχει μια 
ελεύθερη ροή και οι διαφορές σε γνώμες, συμπεριφορές, πληροφορίες και πεποιθήσεις να γίνονται αποδεκτές.  
Είναι επιτρεπτό στο να εκφράζουν τις αμφιβολίες τους ή την άγνοια τους.  Είναι σημαντικό για τους 
εκπαιδευόμενους να αλλάξουν τις δικές τους σκέψεις και συμπεριφορές παρά να αλλάξουν αυτές των άλλων, 
και να τους ενθαρρύνεται να σκέφτονται δημιουργικά και με ανοιχτό μυαλό.  Θα βοηθήσει εάν όλοι οι 
συμμετέχοντες και εσείς καθίσετε σ’ ένα μεγάλο κύκλο. 
 
Μέθοδος 
Δώστε εξήγηση του εκπαιδευτικού σκοπού και μοιράστε αντίγραφο του άρθρου της εφημερίδας–«Ο Άνθρωπος ο Οποίος 
Αρνείται να Οδηγήσει το ‘Άθεο’ Λεωφορείο». Μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να διαβάσουν το άρθρο από μόνη τους ή να τους 
το διαβάσετε εσείς.  Ξεκινήστε με λιγόλεπτη σιγή για ενδοσκόπηση, κατόπιν ζητήστε από τα ζευγάρια να αναπτύξουν μια 
συζήτηση περί του άρθρου διαμορφώνοντας πέντε ή έξη ερωτήσεις σχετικά με αυτό που διάβασαν, και ζητήσετε από κάθε 
ζευγάρι να επιλέξουν από την σειρά ερωτήσεων αυτή την οποία βρίσκουν πιο ενδιαφέρουσα. Όταν το κάθε ζευγάρι 
ετοιμάσει την ερώτηση, γράψτε στον πίνακα όλες τις επιλεγμένες τους ερωτήσεις, και ζητήστε τους να διαλέξουν μία για 
την έναρξη της έρευνας (ίσως ζητήσετε να σηκώσουν τα χέρια τους για αυτό).  
Τώρα ξεκινήστε την έρευνα με το ζευγάρι του οποίου η ερώτηση επιλέχθηκε και ζητήστε τους να μοιραστούν τις σκέψεις 
τους και το ενδιαφέρον τους για την ερώτηση.  Ενθαρρύνετε τους υπόλοιπους να αναλύσουν, να διερωτηθούν ή να 
συμβάλουν περαιτέρω. 
Ο ρόλος σας είναι να παρακολουθείτε την ροή της συζήτησης και να την προωθείτε μέσω ερωτήσεων (εάν χρειάζεται), 
όπως: 

ΤΙ 

Ένα εκπαιδευτικό μάθημα για τον σεβασμό διαφόρων πεποιθήσεων, 

αξιών και συμπεριφορών όσων αφορά τις θρησκείες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: C3 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  
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6.10 Οδηγός Χρηματοδότησης (για κοινωνικό σκοπό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-

Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Εάν θέλετε να λάβετε χρηματοδότηση για μια 

εκδήλωση, αυτό το φύλλο πληροφοριών θα 

σας δώσει μερικές ιδέες για κάτι το οποίο 

μπορείτε να σας φαίνεται σαν τεράστιο έργο, 

όμως στην ουσία, δεν είναι τόσο δύσκολο 

όσο νομίζετε. 

 

 

ΤΙ 

Οδηγός χρηματοδότησης (για 

κοινωνικό σκοπό) – ιδέες και 

ασκήσεις 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: S2/C2 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ)  

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html
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6.11 Οι Πιστοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-

content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf  

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Σχετικά δικαιώματα  
• Ελευθερία πεποιθήσεων και θρησκείας 
• Ελευθερία γνώμης και πληροφόρησης  
• Ελεύθεροι από διακρίσεις  
 
Θέματα προς συζήτηση  
• Θρησκευτική πολυμορφία  
• Αντιλήψεις θρησκειών και πως 
επηρεάζουν της ζωές των νέων  
• Γνώση για τις διάφορες θρησκείες και 
τους ισχυρισμούς τους για θέματα 
πνευματικά και εγκόσμια. 
 
Σκοποί 
• για να μάθεις για τα διάφορα συστήματα 
πεποιθήσεων και θρησκειών 
• για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
• για την καλλιέργεια αποδοχής των 
διάφορων πεποιθήσεων και θρησκειών. 
 
Υλικά 
• αντίγραφα των καρτών δηλώσεις (ένα 
σετ για κάθε μικρή ομάδα) – βλέπε σχετικό 
σύνδεσμό στο κάτω μέρος της σελίδας 

ΤΙ 

Μια άσκηση για τους εκπαιδευόμενους σύγκρισης και αντίθεσης 

των διάφορων πεποιθήσεων τους. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K1/S1/C1 

 

 

Οι Πιστοί  

Διάρκεια:  180 λεπτά 
 
Οδηγίες  
1.Εξηγήστε τους ότι σε αυτή την άσκηση θα 
συζητήσουν για τις πεποιθήσεις τους. Μερικοί 
θα είναι βαθιά θρησκευόμενοι, άλλοι λιγότερο 
και άλλη μπορεί να είναι άθρησκοι.  Ο στόχος 
είναι στην βαθύτερη κατανόηση του Άρθρου 18 
της   Οικουμενικής Διακήρυξης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω της ανταλλαγής 
προσωπικών απόψεων και της κριτικής σκέψης 
σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους δίνουμε νόημα στη ζωή. 
 
2.Να τονίσετε στους συμμετέχοντες πόσο 
σημαντικό είναι να προσέξουν τι θα λένε και τι 
θα εκφράζονται.  Η προστασία  θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, των θρησκευτικών συμβόλων 
από την προσβολή και υποτίμηση, 
συγκαταλέγονται με την θρησκευτική 
ελευθερία. Όμως, η προστασία πρέπει να είναι 
ισορροπημένη σε σχέση με την ελευθερία 
σκέψης και έκφρασης, και δεν λειτουργεί ως 
κάλυμμα ασυλίας όταν επισύρεται κριτική  για 
τις πεποιθήσεις.  
Γι’ αυτό ειλικρινή, ανοιχτή έρευνα είναι 
επιθυμητή, ενώ συζήτηση με προκατάληψη και 
διάκριση δεν είναι. 

https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf
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6.11 Ταυτότητα, Συμπεριφορές, Αξίες και Πίστεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.coe.int/en/web/compass/believers  

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Προσωπική ταυτότητα, προσωπικότητα, 
συμπεριφορές, αξίες, πεποιθήσεις. 
 
Εκπαιδευτικός Στόχος:  
Στην καλύτερη κατανόηση διαφορών μεταξύ της 
προσωπικής ταυτότητας και της 
προσωπικότητας.  
Στην καλύτερη κατανόηση και αντίληψη των 
δικών μας και των άλλων συμπεριφορών, αξιών 
και πεποιθήσεων και κατά πόσο είναι σημαντικά 
αυτά για τον καθένα.  
 
Συνεργασία- Σκέψη / Ζευγάρι / Μοίρασμα  
 
Κριτήρια Επιτυχίας:  
Επέδειξαν καλύτερη κατανόηση των διαφορών 
μεταξύ της προσωπικής ταυτότητας και  της 
προσωπικότητας στην Άσκηση 1. 
Επέδειξαν καλύτερη κατανόηση και αντίληψη για 
τις συμπεριφορές, αξίες και πεποιθήσεις και πόσο 
σημαντικές είναι για τους ίδιους και τους άλλους 
στις Άσκησης 2 και 3. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΙΣ 

ΤΙ 

Μια άσκηση η οποία ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν 

για νοοτροπίες, αξίες και πεποιθήσεις καθώς και έννοιες για την 

προσωπική τους ταυτότητα και να διακρίνουν σχετικές ομοιότητες 

και διαφορές σε σχέση με την προσωπικότητα.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K1/S2/C1 

 

 

 
Έναρξης / ζέσταμα:  
1. Δημιουργήστε μια λίστα με 10 λέξεις οι 
οποίες περιγράφουν τον εαυτό σας, και μετά 
τοποθετήστε τις σε μία από τις κάτωθι 
κατηγορίες:  

 Προσωπική Ταυτότητα 

 Προσωπικότητα 

 Συμπεριφορές, Αξίες, Πεποιθήσεις 

2. Οι εκπαιδευόμενοι κατόπιν ολοκληρώνουν 
την Άσκηση 1 – την δημιουργία ενός 
διαγράμματος αράχνης που περιγράφει τον 
εαυτό τους (να βάλουν το όνομα τους στο 
κέντρο) και να προσθέσουν τουλάχιστον 6 
απολήξεις / πόδια που δείχνουν τα ακόλουθα:  
προσωπική ταυτότητα, προσωπικότητα, 
προσωπικές αξίες, προσωπικές πεποιθήσεις, 
προσωπικές συμπεριφορές, προσωπικές 
φιλοδοξίες. 
 
3. Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών – 
ολοκλήρωση της Άσκησης 2- Σκέψη / Ζευγάρι / 
Μοίρασμα. 
Τι είναι συμπεριφορές, αξίες και πεποιθήσεις; 

https://www.coe.int/en/web/compass/believers
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6.12 Συμβουλές για διαθρησκειακές δραστηριότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πηγές: http://www.wordle.net/ και https://www.wordclouds.com/  

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

 

Αυτός ο οδηγός παρέχει συμβουλές για την συμμετοχική 

οργάνωση εκδηλώσεων και έργων και την σχετική 

ευαισθητοποίηση των ανθρώπων ως προς τα διάφορα 

έθιμα.  Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να μην συμμετέχουν 

σε προσευχή, διαλογισμό, θρησκευτική μουσική ή άλλες 

τελετουργίες άλλων ανθρώπων με διαφορετικές 

παραδόσεις από τις δικές τους, παρόλα αυτά υπάρχουν 

πληθώρα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 

μοιραστούν και να απολαύσουν μεταξύ τους. 

Εδώ βρίσκονται μερικές υποδείξεις και ιδέες, βέβαια η 

λίστα δεν είναι περιεκτική – η συμμετοχή σε 

δραστηριότητες και η συνομιλία με άλλους ανθρώπους 

είναι η όλη ουσία της διαθρησκειακής εκπαίδευσης. 

 

ΤΙ 

Συμβουλές για την διεξαγωγή 

δραστηριότητας ή συνεδρίας 

διαλόγου.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K2/S2/C2 

 

 

http://www.wordle.net/
https://www.wordclouds.com/
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6.13 Συνεχείς Αξίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.3ff.org.uk/resources/rules-and-tools.php 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Συνεχείς αξίες.  Ανταλλαγή απόψεων. 

1. Διαβάστε την ακόλουθη δήλωση στην τάξη:  «Η βία σε 

διαδηλώσεις ποτέ δεν δικαιολογείται, ούτε από αυτούς που 

διαμαρτύρονται ούτε και από την αστυνομία.» 

  

2. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να τοποθετηθούν 

σχετικά με αυτή την δήλωση και να το γράψουν πάνω σε 

ένα χαρτί.  Να δημιουργήσουν μια κλίμακα διαβάθμισης από 

το ένα έως το πέντε, όπου το ένα θα είναι «διαφωνώ 

έντονα» και το πέντε «συμφωνώ έντονα». 

 

3. Τώρα θα πρέπει να βρουν κάποιον με τον οποίο 

μοιράζονται τις ίδιες απόψεις και να συζητήσουν για αυτή 

την δήλωση επί τρία λεπτά.  Εάν αλλάξουν γνώμη, 

οποιαδήποτε στιγμή, μπορούν να καταγράψουν την νέα 

τους άποψη στο χαρτί. 

 

4. Οι εκπαιδευόμενοι κατόπιν πρέπει να βρουν κάποιον ο 

οποίος η τοποθέτηση του διαφέρει ελάχιστα με την δική 

τους, και κατόπιν να βρουν κάποιον που έχει μια πολύ 

διαφορετική άποψη. 

 

ΤΙ 

Μια άσκηση για την προώθηση 

συνομιλίας για αμφιλεγόμενα 

ζητήματα, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να μπορούνε 

να ακούνε την γνώμη των 

άλλων και να μπορέσουν να 

αναπτύξουν ικανότητες 

συλλογισμού. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU1: K3/S3/C3 

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΞΙΕΣ 

http://www.3ff.org.uk/resources/rules-and-tools.php
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6.14 «Το Εξαιρετικό Σώμα» (λατ. Cadavre Exquis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Συνοπτικοί Ορισμοί: 

- Οι άνθρωποι παντού μοιράζονται 

παγκόσμιες αξίες, όπως τον 

σεβασμό.  

- Άνθρωποι μιας συγκεκριμένης 

πολιτισμικής ομάδας μοιράζονται 

πολιτισμικές αξίες που δεν είναι 

απαραιτήτως αποδεκτές από άλλες 

πολιτισμικές ομάδες.  

- Το κάθε άτομο μπορεί να έχει 

προσωπικές αξίες οι οποίες να είναι 

μοναδικές (δημιουργικές 

ικανότητες).   

- Οι αξίες μπορούν να τοποθετηθούν 

σε περισσότερες από μία κατηγορίες 

(προσωπική, πολιτισμική, 

παγκόσμια)  

- Η ομάδα θα δημιουργήσει τις δικές 

τις αξίες.  

ΤΙ 

Αυτή είναι για συλλογική άσκηση για την προώθηση της 

ενδοσκόπησης και της αντίληψης των αξιών στην ομάδα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K1/S1/C1 

 

 

«ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (λατ. CADAVRE EXQUIS) 
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6.15 Αφήγηση μέσω εικόνων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Η αφήγηση μέσω εικόνων είναι ένα δημιουργικό 

εργαλείο για εργασία με ομάδες.  Ο στόχος είναι η 

εξερεύνηση μέσω επεξήγησης, επικοινωνίας και 

την αφήγηση ιστορίας μέσω της εικόνας.  

Η αφήγηση μέσω εικόνων είναι βασισμένη στην 

Τεχνική Γλώσσας.  Είναι μια καθιερωμένη μέθοδος 

η οποία λειτουργεί με ομάδες και αναπτύχθηκε 

αρχικά για να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα σε μια ομάδα.  Το 

προτέρημα αυτής της μεθόδου έγκειται στην 

χρήση εικόνων και αναλαμβάνει το ρόλο του 

μεσολαβητή.  Η εικόνα αποτελεί την περιγραφή και 

όχι το ίδιο το άτομο.  Αυτό βοηθά τον αφηγητή να 

μιλήσει για προσωπικά ζητήματα χωρίς να νοιώθει 

ότι εκτίθεται. 

Το ερώτημα:  «Πώς νοιώθετε όταν κάποιος 

ξεπερνά το όριο για τα δικά σας δεδομένα»; Για 

παράδειγμα. 

 Όλες οι εικόνες τοποθετούνται τυχαία στο 

πάτωμα  

 Οι εκπαιδευόμενοι περπατούν γύρω από 

την τάξη και επιλέγουν μία εικόνα η οποία 

είναι αντιπροσωπευτική των σκέψεων 

του. 

 Η κάρτα αναποδογυρίζεται και ο ίδιος 

ΤΙ 

Αυτή είναι μια συλλογική άσκηση η 

οποία βοηθάει στην επικοινωνία του 

ανθρώπου γύρω από ευαίσθητα 

θέματα. 

  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: Διατομεακό 

 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΩΝ  
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6.16 Το παιχνίδι των κύκλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://picturetelling.ch/f/  

 

  

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  50 λεπτών – Απαραίτητα 

υλικά:  2 μεγάλα φύλλα χαρτί και 

μαρκαδόρους – Αριθμός 

συμμετεχόντων:  ελάχιστοι 12, μέγιστοι 

25 

2. Χρόνος για παιχνίδι 

Ζητήστε από 4 έως 5 εκπαιδευόμενους 

εθελοντές να αποχωρήσουν 

οικειοθελώς από το δωμάτιο. Κατόπιν 

διαχωρίστε την υπόλοιπη ομάδα σε 

μικρότερες ομάδες, όπου η κάθε μικρή 

ομάδα θα αντιστοιχεί με το άτομο το 

οποίο αποχώρησε και βρίσκετε έξω. 

 

Οδηγίες για την ομάδα:  Ξεκινήστε με 

μια συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα, 

εντωμεταξύ να μην επιτραπεί η είσοδος ή 

παρέμβαση των εθελοντών που 

αποχώρησαν.  Όλες οι στρατηγικές 

μπορούν να εφαρμοστούν εκτός από την 

φυσική και λεκτική βία.  

Κατόπιν να ζητήσετε από τους 

ΤΙ 

Ένα παιχνίδι το οποίο θα βοηθήσει να 

καταλάβουμε  το πολιτισμικό σοκ και 

πως να το αντιμετωπίσουμε.  

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU6: K1/K2/S1/S2/C1/C2 

 

 

2. Χρόνος παρατήρησης  

Να τεθούν διαδοχικά οι 2 κάτωθι  

ερωτήσεις, πρώτα στις ομάδες και κατόπιν 

στους εθελοντές: 

 Πως νοιώσατε, τι αισθανθήκατε 

κατά την διάρκεια αυτής της 

άσκησης; 

 Πως συμπεριφερθήκατε και πως 

αντιδράσατε; 

Οι απαντήσεις σημειώνονται στα μεγάλα 

φύλλα χαρτιού. 

 

1. Χρόνος για ομαδική συζήτηση  

Η συζήτηση σε μεγάλη ομάδα μπορεί να 

γίνει με τις εξής ερωτήσεις: 

 Πως θα μπορούσε να συγκριθεί 

αυτή η άσκηση με αυτά που 

γίνονται όταν συναντούμε άτομα 

από άλλο πολιτισμό; Γιατί;  

http://picturetelling.ch/f/
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6.17 Πολιτισμικές συμπεριφορές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  

 

.ch/f/  

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  30 λεπτών (5 λεπτά για ενημέρωση, 10 λεπτά για 

την άσκηση, 15 λεπτά απολογισμός) – Αριθμός 

συμμετεχόντων: ελάχιστοι 10, μέγιστοι 15 -  Υλικά:  

Φωτοτυπίες Ερωτηματολογίου για τις πολιτισμικές αξίες. – 

Διαδικασία:  Αυτή είναι μια ατομική άσκηση η οποία προωθεί 

την ενδοσκόπηση και βοηθά στην αντίληψη των επιρροών 

του δικού μας πολιτισμού.  

Συνοπτικοί Ορισμοί: 

 Οι άνθρωποι παντού μοιράζονται παγκόσμιες αξίες, 

όπως τον σεβασμό.  

 Άνθρωποι μιας συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας 

μοιράζονται πολιτισμικές αξίες που δεν είναι 

απαραιτήτως αποδεκτές από άλλες πολιτισμικές 

ομάδες, για παράδειγμα ο ανταγωνισμός. 

 Το κάθε άτομο μπορεί να έχει προσωπικές αξίες οι 

οποίες να είναι μοναδικές (δημιουργικές ικανότητες).   

 Οι αξίες μπορούν να τοποθετηθούν σε περισσότερες 

από μία κατηγορίες (προσωπική, πολιτισμική, 

παγκόσμια)  

Ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο για τις πολιτισμικές αξίες.  Η ομαδική 

συζήτηση ακολουθεί με κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

ΤΙ 

Αυτή είναι μια ατομική άσκηση η οποία προωθεί την 

ενδοσκόπηση και βοηθά στο να συνειδητοποιήσουμε τις 

επιρροές του δικού μας πολιτισμού.   

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K2/S2/C2 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Ερωτήσεις : 

Να χαρακτηρίσουν με ΠΑΓΚ τα όσα 
περιγράφουν παγκόσμιες αξίες, ΠΟΛ για όσα 
απεικονίζουν πολιτισμικές αξίες, και ΠΡΟ για 
αυτές τις δηλώσεις που αφορούν προσωπικές 
αξίες. 
 

1. Να κοιμάσαι σε δωμάτιο με ανοιχτό το 
παράθυρο.  

2. Τρέχοντας από ένα επικίνδυνο ζώο.  
3. Θεωρώντας το φίδι ως σύμβολο του 

«κακού».  
4. Δίνοντας μεγαλύτερη αξία στο 

αρσενικό παιδί παρά στο θηλυκό 
παιδί.  

5. Να σέβεσαι τους ηλικιωμένους και 
αναζητώντας την συμβουλή τους.  

6. Μαθαίνοντας την επίσημη  γλώσσα 
της χώρας προέλευσης του.  

7. Αναπτύσσοντας καλλιτεχνικές 
ικανότητες.  

8. Βλέποντας την οικογένεια ως κάτι 
σημαντικό.   

9. Τρώγοντας σε συγκεκριμένες ώρες.  
10. Θεωρώντας τον ανταγωνισμό και την 

νίκη ως σημαντικά. 
11. Απολαμβάνοντας ποίηση της  Rainer 

Maria Rilke 
12. Καλώντας τον σερβιτόρο με το 

χαρακτηριστικό «ψιτ».  
13. Διακοσμώντας όλα γύρω σου με το 

http://picturetelling.ch/f/
http://picturetelling.ch/f/
http://picturetelling.ch/f/
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6.18 Διαστάσεις της Διαφορετικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Φωτοτυπίες ερωτηματολογίου για τις Πολιτισμικές Αξίες (προσαρμοσμένο από Figuring 

Foreigners Out του Storti Craig) 

 

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  90 λεπτών (15 για ενημέρωση, 45 λεπτά για τα 

βήματα 1-2-3, 30 λεπτά για συζήτηση και απολογισμό).  

Αριθμός συμμετεχόντων:  10-15 άτομα.  Υλικά:  Φωτοτυπία 

του «Διαστάσεις της Διαφορετικότητας» (« Dimensions of 

Diversity» ) των Loden & Rosener,1991 

Διαδικασία:  «Τα Τέσσερα Στρώματα της 

Διαφορετικότητας»("The Four Layers of Diversity”) δεν 

αποτελεί μόνο ένα χρήσιμο μοντέλο, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ενδοσκόπησης και να βοηθήσει 

να καταλάβουμε τι επίδραση έχει η διαφορετικότητα στον 

ίδιο τον εαυτό και στην ζωή.  Ενδοσκόπηση από κάθε 

άτομο (βλέποντας το σχετικό διάγραμμα):  

1. Διαβάστε τους παράγοντες των τεσσάρων διαστάσεων.  

Σκεφτείτε πως αυτοί οι παράγοντες έχουν επηρεάσει τις 

επιλογές και αποφάσεις της ζωής σας έως τώρα.  Ποιοι 

παράγοντες είχαν θετική επίδραση; Ποιοι είχαν αρνητική 

επίδραση;  Ποιοι από αυτούς τους παράγοντες είστε 

υπερήφανοι; Ποιους παράγοντες προσπαθείτε να κρύψετε 

από τους άλλους;  

2. Ανατρέξτε στους παράγοντες για άλλη μια φορά, και 

σκεφτείτε ποιοι από αυτούς δυσκολεύεστε να αποδεχθείτε 

στους άλλους.  Με ποιους παράγοντες  σπεύδετε να κάνετε 

επικρίσεις. Τι είναι αυτό που επηρεάζει την απόφαση σας με 

αρνητικό τρόπο. Τι παράγοντες συντελούν στην  

προσπάθεια σας να αποφύγετε την επαφή με τους άλλους. 

3. Εξερευνήστε τις αξίες, δημιουργήστε μια λίστα με τα 

ΤΙ 

Ενδοσκόπηση για το βιβλίο «Τα Τέσσερα Στρώματα της 

Διαφορετικότητας» ("The Four Layers of Diversity”) των 

Loden & Rosener,1991 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K2/S1/S2 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
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6.19 Οι καραμέλες της διαφορετικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Gardenswartz L & Rowe, A. (1991). Diverse Teams at Work: Capitalizing on the Power of Diversity.  

http://www.colormagazineusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219:th  

  

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια: 30 λεπτών – Αριθμός συμμετεχόντων: Ελάχιστοι 15 Μέγιστοι 20 - Υλικά: Ένα 

πακέτο γλυκά ζελεδάκια τύπου Haribo (ως Καραμέλες της Διαφορετικότητας)  

Διαδικασία: 

Ο σκοπός της άσκησης με τις καραμέλες της διαφορετικότητας είναι για να ενθαρρύνει την 

συζήτηση περί στερεοτύπων και αυτό της διαφορετικότητας.  Αποσκοπούν στο να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους να σταματήσουν τα στερεότυπα βάση της εμφάνισης και της 

πολιτισμικής διαφορετικότητας.  Το χρώμα και σχήμα που έχουν τα ζελεδάκια, μας 

βγάζουν στο σύνολο τους 36 διαφορετικούς συνδυασμούς, και έτσι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία διαφορών.  Το τρικ είναι ότι θα μπορούσες να δαγκώσεις 

το πορτοκαλί ζελεδάκι της διαφορετικότητας και να έχει γεύση πορτοκάλι, εκτός αυτού 

μπορεί τελικά να έχει γεύση κεράσι, λεμόνι, βανίλια, κλπ.  Αποτελούν μια υπενθύμιση ότι η 

διαφορετικότητα σημαίνει να μην κρίνεις τον άνθρωπο από την εμφάνιση του και το 

υπόβαθρο του.  

1. Τοποθετήστε τις καρέκλες σε κύκλο για τα μέλη της ομάδας. 

2. Μοιράστε τα ζελεδάκια από ένα βάζο, και ζητήστε από τον καθένα να πάρει 1-2 

αλλά να μην το φάνε.  

3. Πηγαίνετε γύρω από τον κύκλο και ρωτήστε τον καθένα γιατί επέλεξε το 

συγκεκριμένο ζελεδάκι. 

4. Ζητήστε από τον καθένα να αναγνωρίσει ποια είναι η αγαπημένη του γεύση. 

5. Ζητήστε από τον καθένα να φάει το ζελεδάκι του. 

ΤΙ 

Οι Καραμέλες της Διαφορετικότητας είναι ένα εργαλείο 

σχεδιασμένο για να ενθαρρύνει την συζήτηση περί στερεοτύπων 

και αυτό της διαφορετικότητας.  Αποσκοπούν στο να βοηθήσουν 

τους ανθρώπους να εξαλείψουν τα στερεότυπα της εμφάνισης, του 

πολιτισμικού και της διαφορετικότητας.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K1/K3/S1 

 

 

ΟΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

http://www.colormagazineusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219:th
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6.20 Ο Πύργος της Βαβέλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Αυτή είναι μια ατομική άσκηση η οποία 

προωθεί την αυτεπίγνωση και την 

αυτοαντίληψη.  

Αριθμός συμμετεχόντων: ελάχιστοι 10, 

μέγιστοι, 15 

Υλικά: Γένεσις και ο Πύργος της Βαβέλ - 

φωτοτυπίες (βλέπε αναρτημένο)  

Διαδικασία: 

 Γένεσις 11:4-9 – το μοιράζεται στους 

εκπαιδευόμενους και τους ζητάτε να 

σκεφτούν πάνω σε αυτό για λίγα 

λεπτά. 

 Πύργος της Βαβέλ – το μοιράζεται.  Οι 

εκπαιδευόμενοι να σκεφτούν για την 

προσωπική τους θρησκευτική 

ταυτότητα, την πίστη τους και τις 

καθημερινές τους συνήθειες.  

Να σκεφτούν τι θεωρούν σημαντικό 

για αυτούς, τι ζητούν από τον Θεό και 

να το τοποθετήσουν στην κλίμακα 

του Πύργου της Βαβέλ.   

ΤΙ 

Μια άσκηση η οποία προσεγγίζει την προσωπική 

θρησκευτική ταυτότητα και την πίστη  μέσα από την 

καθημερινότητα.  Μια ατομική άσκηση αυτεπίγνωσης.   

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K2/S3/C2 

 

 

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ  

 Γένεσις Κεφάλαιο 11:4- 9 : 

Και είπον, ‘Έλθετε, ας οικοδομήσωμεν εις εαυτούς 

πόλιν και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνη 

έως του ουρανού· και ας αποκτήσωμεν εις εαυτούς 

όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου 

πάσης της γης.’ 

Κατέβηκε δε ο Κύριος διά να ίδη την πόλιν και τον 

πύργον, τον οποίον οικοδόμησαν οι υιοί των 

ανθρώπων. 

Και είπεν ο Κύριος, ‘Ιδού, εις λαός, και πάντες έχουσι 

μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο· και 

τώρα δεν θέλει εμποδισθή εις αυτούς παν ό,τι 

σκοπεύουσι να κάμωσιν·’ 

Έλθετε, ας καταβώμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την 

γλώσσαν αυτών, διά να μη εννοή ο εις του άλλου την 

γλώσσαν. 

Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του 

προσώπου πάσης της γής· και έπαυσαν να 

οικοδομώσι την πόλιν. 

 Διά τούτο ωνομάσθη το όνομα αυτής Βαβέλ· διότι 

εκεί συνέχεεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης· 

και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το 
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6.21 Πολλαπλοί Κύκλοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ: 

Διάρκεια: 30 λεπτών -  Απαραίτητα υλικά:  φωτοτυπία 

Πολλαπλοί Κύκλοι (αναρτημένο εδώ) και μαρκαδόρους 

– Αριθμός συμμετεχόντων:  ελάχιστοι 12, μέγιστοι 24, 

σε ζευγάρια 

Χρόνος για παιχνίδι 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τα 

ονόματα τους στο κέντρο του κύκλου.  Θα πρέπει μετά 

να συμπληρώσουν το κάθε ημικύκλιο με την  

αντίστοιχη διάσταση της προσωπικότητας τους την 

οποία θεωρούν ως την πιο σημαντική και 

αντιπροσωπευτική.  Δώστε τους διάφορα 

παραδείγματα τα οποία θα μπορέσουν να ταιριάξουν 

στο ημικύκλιο:  γυναίκα, αθλητής, Εβραίος, αδελφός, 

εκπαιδευτής, Ασιάτης, Έλληνας, μέση τάξη, κλπ. 

Από τα ήδη σχηματισμένα ζευγάρια, ζητήστε από τον 

καθένα συμμετέχοντα να μοιραστεί  δύο ιστορίες 

αναμεταξύ τους.  Η πρώτη ιστορία να αντιστοιχεί με 

την διάσταση της ταυτότητας που διάλεξαν και για το  

οποίο αισθάνονται υπερήφανοι. 

Μετά, να μοιραστούν μια ιστορία η οποία ήταν 

ιδιαίτερα θλιβερή και αντιστοιχεί με μία από τις 

διαστάσεις ταυτότητας που επέλεξαν. 

Το τρίτο βήμα θα είναι οι συμμετέχοντες να 

αναφερθούν σε ένα στερεότυπο, σε σχέση με μία 

ΤΙ 

Μια άσκηση η οποία μας παρουσιάζει τις πολλαπλές 

διαστάσεις της ταυτότητας μας, εντός των διαφόρων 

κοινωνικών πλαισίων βασισμένο στο έργο EdChange του  Paul 

C. Gorski 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K1/K2/S2/C1 

 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΚΥΚΛΟΙ  

-Αναζητήστε να μάθετε από την ομάδα τις αντιδράσεις  

τους σχετικά με τις ιστορίες τους.  Ρωτήστε τους εάν 

κάποιος θα ήθελε να μοιραστεί με την ομάδα μια 

ιστορία την οποία άκουσε (βεβαιωθείτε όμως ότι αυτό 

το άτομο έχει ήδη δεχθεί να μοιραστεί αυτή την 

ιστορία σε ολόκληρη την ομάδα). 

-Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι το επόμενο βήμα 

θα είναι να σηκωθεί ο καθένας και να διαβάσει την 

στερεότυπη δήλωση του.  Μπορείτε να επιλέξετε τον 

καθένα με την σειρά που κάθονται ή τυχαία για να 

διαβάσει την σχετική του δήλωση.  Βεβαιωθείτε ότι 

όλοι οι συμμετέχοντες επιδεικνύουν ευγένεια και ότι 

είναι ενεργή ακροατές καθώς αντικρίζουν άτομα τα 

οποία βρίσκονται σε μια ευάλωτη θέση εξαιτίας της 

συμμετοχής τους.  Ξεκινήστε διαβάζοντας την δική σας 

δήλωση.  Αυτό το σημείο της άσκησης μπορεί να είναι 

πάρα πολύ δυναμικό εάν καταφέρετε να το 

παρουσιάσετε δυναμικά.  Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος 

μέχρι που να στρώσει η ανταλλαγή δηλώσεων τους, 

για αυτό το λόγο ας υπάρξουν στιγμές σιγής. 

Χρόνος για παρατήρηση 

Μερικές κατάλληλες ερωτήσεις για την καλύτερη 

τροφοδότηση: 

- Πως διαφέρουν οι διαστάσεις της ταυτότητα 

σας που επιλέξατε ως σημαντικές για εσάς 

από αυτές που οι άλλοι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν για να σας επικρίνουν; 
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6.22 Αυτός είμαι εγώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: βασισμένο στο έργο EdChange του Paul C. Gorski 

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  60 λεπτών -  Απαιτούμενα υλικά:  Χαρτί για 

αφίσα, φωτογραφίες, περιοδικά, κηρομπογιές, 

εφημερίδες, κόλλα, ψαλίδια, επίσης μια φωτογραφία 

του εαυτού τους. – Αριθμός συμμετεχόντων:  μέγιστοι 

10 

Χρόνος για παιχνίδι 

Δώστε στους εκπαιδευόμενους χαρτί για την αφίσα 

και μερικά περιοδικά, κηρομπογιές και κόλλα. 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να βάλουν μια 

φωτογραφία του εαυτού τους στην αφίσα (ίσως στο 

κέντρο) και να επιλέξουν εικόνες που περιγράφουν 

τον ίδιο.  Ζητήστε τους να απεικονίσουν μερικά από 

ακόλουθα στην αφίσα τους. 

 Τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. 

 Χόμπι  

 Άνθρωποι που είναι σημαντικοί για εμένα. 

 Θέματα τα οποία με απασχολούν (όπως, 

φτώχεια, πείνα, κλπ.). 

 Ειδικές ικανότητες.  

 Ιδιότητες (δείχνω κατανόηση, ενεργητικός, 

κλπ.) 

ΤΙ 

Μια άσκηση η οποία βοηθά τους εκπαιδευόμενους να 

αναγνωρίσουν τα κύρια σημεία της ταυτότητας τους 

σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. 

   

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU2: K1/S3/C1 

 

 

ΑΥΤΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ  

εκπαιδευόμενους και να μοιραστούν / 

συνομιλήσουν μεταξύ τους για μερικά από 

τα πράγματα που απεικονίζονται στις αφίσες 

τους, και στην συνέχεια να λάβετε σχετικές 

αντιδράσεις από αυτούς.  

Διευκρινίστε ότι υπάρχουν μερικές φορές 

που δεν θα θέλουμε να αποκαλύψουμε όλες 

τις προσωπικές πτυχές μας.  Γι’ αυτό να 

μοιραστούν μόνο αυτά που θέλουν.  Όλοι 

έχουν το δικαίωμα προς αυτό, και θα πρέπει 

να το σεβαστούμε. 

Χρόνος για παρατήρηση 

Υποδείξεις για συζήτηση: 

 Πως νοιώσατε κάνοντας αυτή την 

άσκηση; 

 Πως ήταν να μιλάς για τον εαυτό σου 

στην ομάδα; 

 Τι είναι ιδιαίτερο / διαφορετικό σε 

εσάς; 

 

Εκθέστε τις αφίσες στην τάξη.  Θα 
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6.23 Ζωή χωρίς ερωτήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Πηγή:  

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  60 λεπτών – Απαραίτητα υλικά:  ένα 
κουδούνι για την μέτρηση χρόνου  και ένας πίνακας 
κιμωλίας ή μεγάλα χαρτιά παρουσιάσεων για να 
γράψετε τις απαντήσεις -  Αριθμός συμμετεχόντων:  
ελάχιστοι 10 
 
Το εργαλείο «Ζωή Χωρίς Ερωτήματα» θα καθοδηγήσει  
τους εκπαιδευόμενους να μάθουν πως να 
αναζητήσουν πληροφορίες, να μοιραστούν 
πληροφορίες για τον εαυτό τους, να 
αλληλοεπιδράσουν με άλλους από διάφορους 
πολιτισμούς, χωρίς να κάνουν ερωτήσεις. 
Το εργαλείο εστιάζει σε έννοιες όπως διάφοροι τρόποι 
απόκτησης γνώσεων, άμεσων και έμμεσων τρόπων 
επικοινωνίας,  του προγραμματισμού και η δύναμη της 
διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. 
 
Άσκηση 
 
Βήμα 1 
Οργανώστε την τάξη σε ζευγάρια και ζητήστε τους να 
παίξει ο ένας τον ρόλο του ιατρού και ο άλλος τον ρόλο 
του ασθενή.  Όταν έχουν επιλέξει, ζητήστε από τον 
κάθε ασθενή να σκεφτεί για μια ασθένεια που τελικά 
τον έφερε στο ιατρό, ο οποίος τυγχάνει να είναι 

ΤΙ 

Ο κύριος στόχος αυτού του εργαλείου είναι στην εκπαίδευση - πως να έχεις 

περιέργεια χωρίς να είσαι αδιάκριτος.  Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε για να 

εξασκηθούν οι μαθητές με την αλλαγή κωδίκων.  Με αυτή την άσκηση οι 

εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να μάθουν τί και πως χωρίς να 

κάνουν ερωτήσεις.  Δηλαδή, τι συμβαίνει ακούγοντας, πως ενδυναμώνονται οι 

σχέσεις με ή χωρίς ερωτήσεις;  Το εργαλείο δεν αποσκοπεί στο να σταματήσουμε να 

κάνουμε ερωτήσεις, αλλά να κατανοήσουμε τα θετικά και αρνητικά όταν κάνουμε 

ερωτήσεις.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S2/C2/C3 

 

 

Ζητήστε από το άτομο που έπαιξαν το ρόλο του 
ασθενή να αναλάβουν τώρα το ρόλο του αρχιτέκτονα. 
Ζητήστε από το άτομο που έπαιξε το ρόλο του ιατρού 
να παίξει τον ρόλο ενός πελάτη ο οποίος επισκεφτείτε 
τον αρχιτέκτονα για να διακοσμήσει το νέο του σπίτι.  
 
Ο αρχιτέκτονας μιλά στον πελάτη για την διακόσμηση 
του σπιτιού, αλλά δεν επιτρέπεται να κάνει ουδεμία 
ερώτηση.  Μετά από πέντε λεπτά, χτυπήστε το 
κουδούνι για να σταματήσει η επικοινωνία.  
 

Απολογισμός 
 
1η Φάση:  Αισθήματα 
- Με μία λέξη, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να 
περιγράψουν πως αισθάνθηκαν  όταν συνομίλησαν 
χωρίς να χρησιμοποιούν ερωτήσεις. 
- Εάν οι περισσότερες απαντήσεις είναι αρνητικές 
(αδέξιες, ακατάλληλες, κλπ.), τότε ρωτήστε εάν 
υπάρχει κάποιος που να  ένιωσε θετικά συνομιλώντας 
χωρίς ερωτήσεις. 
 
2η Φάση:  Το σημαντικό της εκπαίδευσης  
Βάλτε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 
τεσσάρων και ζητήστε τους να απαντήσουν στις 
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6.24 Εξάσκηση ταυτοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ  

Πηγή: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

 

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  90 λεπτά – Απαιτούμενα υλικά:  
Πίνακας μαρκαδόρου, μαρκαδόροι, γραφική 
ύλη και δίκτυο αυτοαξιολόγησης. 
 

1. Δώστε μια σύντομη θεωρητική εξήγηση 
στην τάξη για την προκατάληψη, τα 
στερεότυπα, την ουσιοκρατία, τις 
αποδιδόμενες /  αμφισβητούμενες 
ταυτότητες, δίνοντας επίσης μερικά 
παραδείγματα. 
 

2. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να 
χωριστούν σε ομάδες από τρία άτομα η 
κάθε μία.  Δώστε οδηγίες στους 
εκπαιδευόμενους για το παιχνίδι ρόλου 
τους , στο οποίο τους ζητείται να 
γράψουν ένα σενάριο όπου ο ένας 
προκαλεί τον άλλον. 
  

3. Οι εκπαιδευόμενοι παίζουν τους ρόλους 
τους μπροστά στην τάξη. Για να υπάρχει 
συμμετοχή και από τους υπόλοιπους τις 
τάξεις κατά την διάρκεια των ρόλων, θα 
μπορούσαν αυτοί ως ακροατές να 
σημειώνουν κάποια φαινόμενα που 

ΤΙ 
Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δασκάλους σχολείου  για τους 
μαθητές ώστε να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν πτυχές του εαυτού τους που θα τους 
οδηγήσει να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της 
διαπολιτισμικότητας. 
Μέσω αυτού του εργαλείου οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια 

συνάντηση μεταξύ δύο μαθητών μέσω παιχνιδιών ρόλου από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα (δηλ. διεθνή μαθητές, ή μετανάστες και αυτόχθονες 

μαθητές) χωρίς την χρήση στερεοτύπων.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S1/C3 

 

 

Δίκτυο αυτό-αξιολόγησης 

Αξιολογήστε αυτό που μάθατε μέσα από αυτό το εργαλείο. 

Τι ακριβώς μάθατε να κάνετε;. Σημαδεύστε τα κουτάκια, και  

δώστε παραδείγματα όπου χρειάζεται. 

Μπορώ να 

αλληλεπιδρώ με 

τους 

ανθρώπους..... 

 

Μπορώ να 

το κάνω 

χωρίς 

προσπάθεια 

 

Μπορώ 

να το 

κάνω 

μερικές 

φορές 

 

Μπορώ να 

το κάνω 

μερικές 

φορές, 

αλλά με 

μεγάλη 

προσπάθεια 

 

Αυτός είναι 

ένας στόχος 

που θα 

ήθελα να 

εκπληρώσω 

 

…λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν ότι η 
ταυτότητα μου, 

και γενικά των 

άλλων ανθρώπων 
η ταυτότητα 

διαφέρει, ποικίλη 

και είναι 
πολυδιάστατη. 

    

…λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν ότι η 

ταυτότητα 
οικοδομείται και 

διαπραγματεύεται, 

και ότι εγώ και 

άλλοι άνθρωποι 

    

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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6.25 Χάρτινα πορτραίτα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  45 λεπτών  
Απαραίτητα υλικά:  Γραφική ύλη και ένα χάρτινο πιάτο για τον κάθε 
εκπαιδευόμενο. 
 
1. Ξεκινήστε περιγράφοντας την έννοια της λέξης προκατάληψη –αναλύστε 

την ετοιμολογία  - προκατάληψις < προκαταλαμβάνων «προ» και 
«καταλαμβάνω»  

2. Αρχίστε τον καταιγισμό με είδη επικρίσεων που μπορεί να κάνουν 
άνθρωποι πριν ακόμη γνωρίσουν κάποιον.  Κάντε τους το εξής ερώτημα 
«τί είναι αυτό που μπορεί κάποιος να σκεφτεί για εσάς μόνον κοιτάζοντας 
σας;» Οι εκπαιδευτές μπορούν να παρουσιάσουν ανάλογα παραδείγματα 
όπως το φύλο, την ηλικία, το μέγεθος ή τα ρούχα ή ρατσιστικά 
στερεότυπα, περί εθνικότητας, θρησκείας, ταξικής διάκρισης, κλπ.  

3. Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους ότι θα αναρωτηθούν και θα σκεφτούν 
για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο –δηλαδή, αυτό που 
υποθέτουν άλλοι για εσάς και αυτό που πραγματικά υπάρχει στο εσώτερο 
εαυτό σας.  

4. Οι εκπαιδευόμενοι θα ζωγραφίσουν τα πρόσωπα τους στο περίγραμμα ή 
«εξογκωμένο» μέρος του χάρτινου πιάτου, και θα γράψουν λίγες λέξεις ή 
φράσεις για το τί υποθέτουν οι άλλοι για αυτούς. 

5. Στο εσωτερικό μέρος ή στο «βαθουλωμένο» μέρος του πιάτου οι 
εκπαιδευόμενοι θα ζωγραφίσουν μια καρδιά και θα γράψουν λέξεις ή 
φράσεις που περιγράφουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα τους –  
δηλαδή αυτοί που είναι στην πραγματικότητα.  

6. Όταν οι εκπαιδευόμενοι τελειώσουν, δώστε τους λίγο χρόνο να 
περιηγηθούν και να θαυμάσουν των υπολοίπων τα έργα. 

 
Ομαδική συζήτηση  
Ο εκπαιδευτής θα ξεκινήσει μια συζήτηση για την άσκηση, με τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 

 Τι ανακαλύψατε;  

 Σας εξέπληξε κάτι;  

 Βρήκατε κάποιο κοινό σημείο μεταξύ του δικού σας πιάτου και αυτό 
του συμμαθητή σας;  

 Πως σας βοήθησε αυτή η άσκηση να καταλάβετε την έννοια της 

ΤΙ 

Οι δάσκαλοι σχολείων και οι 

εκπαιδευτές μπορούν να 

αξιοποιήσουν αυτό το 

εργαλείο για να βοηθήσουν 

τους εκπαιδευόμενους να 

κατανοήσουν τι εστί  

προκατάληψη- 

δημιουργώντας χάρτινα 

πορτραίτα.  

Ο εκπαιδευτικός στόχος 

αυτού του εργαλείου είναι  

κατά πρώτον να  υπάρξει 

ευαισθητοποίηση σε θέματα 

για τις πρώτες εντυπώσεις 

και προκαταλήψεις που 

δημιουργούνται μεταξύ 

μαθητών και σε δεύτερο 

επίπεδο να εκμεταλλευτούν 

αυτές τις πολιτισμικές 

διαφορές για να 

προωθήσουν την ένταξη των 

μαθητών. 

Το εργαλείο γίνεται πιο 

αποτελεσματικό εάν οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη 

ερευνήσει θέματα 

κοινωνικής δικαιοσύνης 

όπως τον ρατσισμό ή τα 

στερεότυπα φύλων. 

Πηγή: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

  

 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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6.26 Ανακαλύπτοντας έναν νέο προορισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S3/C2/C3 

 

 
Πηγή: https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-

through-paper-plate-portraits 

  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 
Διάρκεια:  90 λεπτών – Απαραίτητα υλικά:  
γραφική ύλη και το δίκτυο αυτοαξιολόγησης. 
 
Ακολουθούν τα τρία βήματα αυτού του εργαλείου: 
1. Ξεκινήστε αυτή την άσκηση ζητώντας από 

τους εκπαιδευόμενους να μιλήσουν για λίγο 
αναφορικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις.  Με 
αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτής θα λάβει 
γνώση εξ΄ αρχής για τις προηγούμενες 
εμπειρίες τους στο εξωτερικό. 

 Έχετε πάει στο εξωτερικό; Πότε; Για πόσο 
διάστημα; Ήταν διακοπές ή υπήρχε άλλος 
λόγος; 

 Με ποιόν πήγατε; Τι κάνατε;  

 Ποιους γνωρίσατε; Τι γλώσσες μιλούσατε 
και με ποιόν;  Υπήρχαν άτομα τα οποία 
προσπαθήσατε να αποφύγετε;  Γιατί;  

 Πως προετοιμαστήκατε για αυτό το 
ταξίδι; Διαβάσατε κάποιο οδηγό, 
μιλήσατε με άλλους ανθρώπους οι οποίοι 
πήγαν σε αυτή την χώρα;  

 Σχετικά με την επιλογή προορισμού σας 
στο εξωτερικό, γιατί επιλέξατε τελικά 
αυτό το συγκεκριμένο προορισμό;  

2. Προσκομίστε για τους εκπαιδευόμενους 
μερικούς οδηγούς ή φυλλάδια διαφόρων 

ΤΙ  
Με αυτό το εργαλείο οι εκπαιδευόμενοι ανατρέχουν σε προηγούμενες 
εμπειρίες τους από ταξίδια για να παρατηρήσουν και να αναλύσουν τις 
πληροφορίες που δίνονται από  τοπικές κοινωνίες για διάφορους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς μέσω σχετικών φυλλαδίων ή ιστοσελίδων.  Οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να διακρίνουν την διαφορά μεταξύ 
ουσιοκρατικών και αντι-ουσιοκρατικών απόψεων του πολιτισμού.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S1/S3 

 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

 Σπουδές στην Αγγλία: 
https://www.dur.ac.uk/international/studya
broad/exchange/incoming/ 

 
Μέσω μικρών ομάδων, οι εκπαιδευόμενοι 
ξεφυλλίζουν τα ταξιδιωτικά φυλλάδια και 
προσπαθούν να βρούνε σημεία τα οποία 
αναφέρονται στους τοπικούς ανθρώπους.  
Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
Αναφορικά με τους ντόπιους: 

 Κατά την γνώμη σας, γιατί επέλεξε ο 
συγγραφέας αυτά τα κομμάτια 
πληροφόρησης; 

 Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι συγγραφείς 
αυτού; 

 Είναι χρήσιμες οι πληροφορίες; 

 Έχουν φανεί χρήσιμες αυτές οι 
πληροφορίες για τους μαθητές όταν 
βρίσκονται στο εξωτερικό; 

 Νομίζουν οι μαθητές ότι αυτές οι 
πληροφορίες θα τους χρησιμεύσουν για να 
γνωρίσουν τους ντόπιους; 
 

Δώστε προσοχή στο τρόπο με τον οποίο 
αναφέρονται οι συγγραφείς για την χρήση 
γλωσσών: 

 Ποια ή ποιες γλώσσες αναφέρονται; 

 Τι λέγετε για αυτές; 

 Ποια ή ποιες είναι προτεινόμενες; 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/exchange/incoming/
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/exchange/incoming/
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6.27 Το κουΐζ των προκαταλήψεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf  

  

 

ΤΟ ΚΟΥΪΖ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια 60 λεπτών – Απαραίτητα υλικά:  Γραφική ύλη και ο 
Πίνακας Ερωτήσεων σε αντίγραφα – Αριθμός συμμετεχόντων:  
μέγιστοι 25 
 
Ο εκπαιδευτής δίνει ένα αντίγραφο του Πίνακα Ερωτήσεων σε 
κάθε εκπαιδευόμενο στο οποίο γράφει το όνομά του στο πάνω 
μέρος του φύλλου.  Κατόπιν το περνάει στον ακριβώς διπλανό 
του από την δεξιά πλευρά.  Ο εκπαιδευόμενους ο οποίος 
λαμβάνει το φύλλο θα γράψει την απάντηση για την πρώτη 
ερώτηση η οποία θα αφορά το άτομο το οποίο φέρει το όνομα 
του φύλλου αυτού. 
 
Όταν γραφτεί η πρώτη ερώτηση, ο καθένας από αυτούς θα 
περάσει τον Πίνακα Ερωτήσεων στον επόμενο από δεξιά του / 
της.  Τότε αυτός ο εκπαιδευόμενος που μόλις έλαβε το φύλλο θα 
γράψει την απάντηση για την δεύτερη ερώτηση, η οποία και πάλι 
θα αφορά το άτομο το οποίο φέρει το όνομα στο πάνω μέρος 
του φύλλου.  
 
Όταν γραφτεί η δεύτερη ερώτηση, ο καθένας θα περάσει τον 
Πίνακα Ερωτήσεων στο επόμενο από δεξιά του / της.  Αυτή η 
διαδικασία θα επαναληφθεί συνεχώς μέχρι που να απαντηθούν 
όλες οι ερωτήσεις και μέχρι που να επιστραφεί ο Πίνακας 
Ερωτήσεων πίσω στο άτομο το οποίο έγραψε το όνομά του στο 
πάνω μέρος του φύλλου. 
 
Μετά από αυτό, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα διαβάσει τι έχουν 
γράψει όλοι για αυτόν / αυτήν. 
 
Ομαδική συζήτηση  

ΤΙ 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του εργαλείου είναι να υπάρξει 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις πρώτες εντυπώσεις και 

προκαταλήψεις που υπάρχουν μεταξύ μαθητών, και κατά 

δεύτερο να επωφεληθούν από τις οποιεσδήποτε πολιτισμικές 

διαφορές για την προώθηση ένταξης των μαθητών. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S1/C3 

 

 
Πίνακας Ερωτήσεων 

Όνομα: 

1.   Ποια είναι ηλικία του / της;  

2.   Ποια είναι χώρα προέλευσης του / της; 

3.   Που κατοικεί αυτός / αυτή;  

4.   Τι είδους χόμπι έχει αυτός / αυτή; 

5.   Τι είδους σπορ του / της αρέσει; 

6.   Ποιο είναι το αγαπημένο του / της πρόγραμμα στην 
τηλεόραση;  

7.   Ποια είναι η αγαπημένη του / της μουσική; 

8.   Ποιος είναι το αγαπημένος τους / της προορισμός 
διακοπών;  

9.  Που ζει αυτός / αυτής (σε σπίτι, σε διαμέρισμα, σε 
πλωτό σπίτι, κλπ.);  

10. Πόσους αδερφούς ή αδελφές έχει αυτός / αυτή; 

11. Τι περιοδικό διαβάζει αυτός / αυτή;  

12. Τι μεταφορικό μέσω χρησιμοποιεί για να φτάσει 
στο σχολείου του / της; 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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6.28 Εξερευνώντας τον ρατσισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ; 

Διάρκεια:  60 λεπτών – Απαραίτητα υλικά:  Γραφική ύλη, 
πίνακας μαρκαδόρου και μαρκαδόροι -  Αριθμός 
συμμετεχόντων:  μέγιστοι 25 
 
Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες και ζητήστε 
τους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την 
διάκριση.  Μπορούν να αναφερθούν και να συζητήσουν 
για μια προσωπική τους εμπειρία, ή κάτι το οποίο 
παρατήρησαν στην κοινότητα τους, στα μέσα 
ενημέρωσης, σε κάποια ταινία ή βιβλίο, και να 
απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Έχετε δεχτεί την διάκριση; 

 Έχετε δει άλλους να επιδέχονται την διάκριση; 

 Τι λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιήθηκαν; 

 Τι συμπεριφορές είχαν οι ομιλητές όταν 
χρησιμοποιούσαν αυτές τις λέξεις ή φράσεις; 

 Ποια ήταν η αντίδραση σας; 
Οι ομάδες κρατούν σημειώσεις, για να συζητηθούν κατά 
την ενδοσκόπηση τους ενώπιον όλων της τάξης.  Για να 
βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτή την συζήτηση, 
εξηγήστε τους ότι η διάκριση μπορεί να υπάρχει σε 
σχέση με την ταυτότητα, με την θρησκεία, το φύλο, την 
κοινωνική τάξη, την φυλή, το πολιτισμικό τους 
υπόβαθρο, εθνικότητα, χρώμα δέρματος, κλπ. 
 
Τελική ενδοσκόπηση 
Με βάση αυτών των αποτελεσμάτων, ο εκπαιδευτής θα 
μοιραστεί με την τάξη όλα τα σχετικά συμπεράσματα 
για τον ρατσισμό, την διάκριση και την 
διαπολιτισμικότητα. 
 

ΤΙ 

Μέσω αυτού του εργαλείου 

γίνεται επεξήγηση στους 

εκπαιδευόμενους η έννοια της 

‘διάκρισης’ (δηλ. η άρνηση 

ευκαιριών και ίσα δικαιώματα 

για τον κάθε άνθρωπο ή ομάδες 

ανθρώπων εξαιτίας κάποιας 

αυθαίρετης προκατάληψης για 

θρησκεία, φύλο, φυλή, 

κοινωνική τάξη, κλπ.) και τους 

δίνεται η ευκαιρία 

ενδοσκόπησης για τις 

προσωπικές τους εμπειρίες ή 

και να κάνουν σχόλια για 

γεγονότα που αντιμετώπισαν 

άλλοι, ακόμα και αυτά τα οποία 

πηγάζουν από τις ειδήσεις. 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

LU4: S2/C2 
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7. ΠΗΓΕΣ  

 

 

Οι ακόλουθες πηγές αποτελούνται από 5 μέρη: 

 ΤΙΤΛΟΣ:  Η ονομασία της πηγής  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  Μια μικρή περιγραφή της πηγής 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:  Ο σύνδεσμός με τον οποίον μπορείς να βρεις την πηγή 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 LU (Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων): Αναφορά στις σχετικές Ενότητες  
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Από το Α έως το Ω - Θρησκείες και Πεποιθήσεις  

LU1 

Ένας οδηγός από το Α έως το Ω με κινούμενα σχέδια για μαθητές 11-14 ετών, το 
οποίο ερευνά και παρουσιάζει ποικιλία θρησκευτικών θεμάτων. 
 

 
 
   K3 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-religion-and-beliefs 
 

BBC Teach – Δωρεάν  

 

Το περιοδικό για τις Πεποιθήσεις και τις Αξίες  
LU1 

Το περιοδικό για τις Πεποιθήσεις και Αξίες:  Μια μελέτη για την θρησκεία και την 
εκπαίδευση η οποία αξιολογείτε από διεθνή ομότιμους. 

 
 
K3/S3 

http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current 
 

AULRE: Το δίκτυο για την μάθηση, εκπαίδευση και για την έρευνα περί θρησκείας 
και εκπαίδευσης - Δωρεάν  

 

Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί  
LU1 

Ένα διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση ηθικής  
 

 
 
K3/S2 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-religion-and-beliefs
http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current
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https://en.unesco.org/gced  
 

  
UNESCO, Global Citizenship Education – Δωρεάν  

 

Διαδικτυακά Ιστολόγια (Online blogs) 
LU1 

Τι είναι θρησκειακή γνώση, και πως μπορεί να βελτιωθεί στην Θρησκευτική 
Εκπαίδευση.  Διδάσκοντας Αξίες.  

 
 
K3/S3 

Συνέδρια Candle  
https://candleconferences.com/blogsyncre/ ;  
https://candleconferences.com/teaching-values-british-or-otherwise/  
Συγγραφέας: Charlotte Vardy 
http://cofecomms.tumblr.com/post/143841502307/schools-religious-education 
Συγγραφέας: Nigel Genders 
 

Δωρεάν  

 

Ιστολόγιο τα Φωτεινά Μυαλά (Brilliant Minds Blog) 
LU1 

Αυτό το βίντεο στο YouTube είναι ένα Ιστολόγιο για τα Φωτεινά Μυαλά και 
παρουσιάζει τις τεχνικές διαφορές μεταξύ Πεποιθήσεων και Αξιών 
 

 
 
K3 

https://www.youtube.com/watch?v=6XkC5Uxf9iw 
 

License YouTube Standard – Συγγραφέας: Dianne Lowther 
 

 

Πεποιθήσεις και Αξίες  
LU1 

Αυτό το βίντεο στο YouTube παρουσιάζει μια μελέτη για τον πολιτισμό, τις 
πεποιθήσεις και τις αξίες.   

 
 
K3 

https://www.youtube.com/watch?v=BvYCo4g4PjY 
 

License YouTube Standard - Συγγραφέας: Tiffany Reynolds 

 

Άρωμα από γεράνι  
LU2 

Ένα μικρό αυτοβιογραφικό βίντεο για τις πολιτισμικές διαφορές και την 
μετανάστευση.  

 
 
K2 

https://en.unesco.org/gced
https://candleconferences.com/blogsyncre/
https://candleconferences.com/teaching-values-british-or-otherwise/
http://cofecomms.tumblr.com/post/143841502307/schools-religious-education
https://www.youtube.com/watch?v=6XkC5Uxf9iw
https://www.youtube.com/watch?v=BvYCo4g4PjY
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https://vimeo.com/148927657 
 

C1/C3 

  
VIMEO – Δωρεάν  

 

Ο κίνδυνος της μεμονωμένης ιστορίας  

LU2 

Αυτό το βίντεο είναι μια αυτοβιογραφική ιστορία η οποία παρουσιάζεται στο 
πρόγραμμα TEDx.   
Η συγγραφέας Chimamanda Ngozi Adichie διηγείται την ιστορία της—πως βρήκε 
την αυθεντική της πολιτισμική φωνή, και προειδοποιεί ότι εάν ακούσουμε μόνο μια 
ιστορία για ένα άτομο ή χώρα, τότε κινδυνεύουμε από σοβαρή παρανόηση. 

 
 
K2/C1 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 
 

  
Youtube – Δωρεάν  

 

Πολιτισμική ταυτότητα 
LU2 

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει διάφορες πτυχές του Πολιτισμού και της Πολιτισμικής 
Ταυτότητας.  

 
 
K1/S1/C1 

https://www.youtube.com/watch?v=6BhSldEUkWM 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: η Audiopedia 

 

Εξερευνώντας την δική μου κουλτούρα  
LU2 

Αυτό το βίντεο δείχνει τις διάφορες μεταξύ υποκουλτούρων και πως μπορούν 
αυτές να επηρεάσουν το κοινωνικό πλαίσιο. 
 

 
 
K2/S2/C2 

https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: CrashCourse 

 

Αυτοστιγματισμός  
LU2 

Αυτό το βίντεο δείχνει το δρόμο που οδηγεί από τον Κοινωνικό Στιγματισμό έως 
τον Αυτοστιγματισμό μαζί με όλους τους σχετικούς όρους (όπως, ρατσισμός, 
προκαταλήψεις, κλπ.) τα οποία ολοκληρώνουν το φαινόμενο του Στίγματος. 

 
 
K1/S1/C1 

https://vimeo.com/148927657
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
https://www.youtube.com/watch?v=6BhSldEUkWM
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc
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https://www.youtube.com/watch?v=_jz7yo7L3Z0 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: Khan Academy 

 

Κοινωνική επιρροή  
LU2 

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει τις πτυχές της Κοινωνικής επιρροής και οι επιπτώσεις 
της στην κοινωνία.  

 
 
K3/S1/C2 

https://www.youtube.com/watch?v=UGxGDdQnC1Y 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: CrashCourse 

 

 

Μάθημα National Geographic  
LU3 

Τα σλάιντς παρουσιάζουν πληροφορίες για τις γλώσσες και θρησκείες της Ευρώπης.  
 
 
C3 

https://www.nationalgeographic.org/lesson/languages-and-religions-europe/ 
 

  
Κατοχυρωμένο (Copyright) 

 

Προκαταλήψεις  
LU3 

Η παρουσίαση δίνει μια επιστημονική άποψη για τις κοινωνικές σχέσεις και τις 
προκαταλήψεις στην Κοινωνική Ψυχολογία. 
 

 
 
S3 

https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-psychology?next_slideshow=1 
 

  
Creative commons Attribution License - Συγγραφέας: Jeel Christine de Egurrola 

 

Εργαλειοθήκη για την διαπολιτισμική εκπαίδευση  
LU3 

Η εργαλειοθήκη παρέχει πολλά στοιχεία και εργαλεία για την διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. 
 

 
 
C2 

https://www.youtube.com/watch?v=_jz7yo7L3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=UGxGDdQnC1Y
https://www.nationalgeographic.org/lesson/languages-and-religions-europe/
https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-psychology?next_slideshow=1
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http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning 
 

  
Κατοχυρωμένο (Copyright) - Συγγραφείς: Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de 
Jesus Cascão Guedes, Alexandra Raykova, Claudia Schachinger, Mark Taylor 

 

Ιστοσελίδα για πρακτικά εργαλεία και πληροφορίες για την διαπολιτισμική 
εκπαίδευση  

LU3 

Η ιστοσελίδα προσφέρει διάφορα, από εργαλειοθήκες, βάση δεδομένων και 
καταχωρήσεις επισκεπτών για την διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

 
 
C1 

http://ctb.ku.edu/en/learn-skill 
 

  
Κατοχυρωμένο (Copyright) 

 

 

Διαπολιτισμικές προκαταλήψεις  
LU3 

Αυτό το βίντεο ερμηνεύει την έννοια της σύγκρουσης και παρουσιάζει μερικά κοινά 
είδη διαπολιτισμικών συγκρούσεων. 
 

 
 
S2 

https://www.youtube.com/watch?v=GeomTrwz-9k 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας : TEDxUOregon 

 

Θρησκευτικές κοινωνίες  
LU3 

Ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει  και διευρύνει τις γνώσεις μας για τις 
θρησκευτικές κοινωνίες. 

 
 
S1 

https://www.youtube.com/watch?v=RNNz7vb9TLo 
 

License YouTube Standard - Συγγραφέας: Ecolanguage 

 

Διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πηγές για μαθητές και δασκάλους 

LU4 

Οι Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Πηγές  του προγράμματος Erasmus (IEREST, Intercultural Education 
Resources ) για μαθητές  και των δασκάλων τους, είναι ένα Έργο Erasmus (2012-2015) με στόχο την 
ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Οδού (ένα σετ από μαθησιακές ενότητες) που θα δοθούν στους 
μαθητές του προγράμματος Erasmus- πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εμπειρία τους ενώ 

 
 
S3/C2/C3 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning
http://ctb.ku.edu/en/learn-skill
https://www.youtube.com/watch?v=GeomTrwz-9k
https://www.youtube.com/watch?v=RNNz7vb9TLo
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βρίσκονται στο εξωτερικό.  Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει μαθησιακή κινητικότητα και έτσι οι 
μαθητές θα μπορέσουν να λάβουν  την κατάλληλη υποστήριξη  ώστε να επωφεληθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο από τις διεθνείς τους εμπειρίες όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη και τη 
διαπολιτισμική συνείδηση. 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

  
Creative Commons 

 

Πως να ενσωματώσεις την διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τάξη 

LU4 

Πως να ενσωματώσεις την διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τάξη, είναι ένα διαπολιτισμικό 
πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την AFS μια διεθνή, εθελοντική, μη κυβερνητική, μη-κερδοσκοπική 
οργάνωση η οποία παρέχει διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει 
να αναπτύξουν την κατάλληλη γνώση, ικανότητες και την κατανόηση  για να δημιουργηθεί ένας 
κόσμος δίκαιος και ειρηνικός. 

 
 
S1/C2 

https://afs.org/2017/03/14/how-to-integrate-intercultural-learning-into-your-classroom/ 

  
Copyright - Συγγραφέας: Melissa Liles 

 

Περιοδικό για την εκπαίδευση της ανοχής (Teaching Tolerance Magazine) 
LU4 

Το περιοδικό για την εκπαίδευση της ανοχής (Teaching Tolerance Magazine) 
περιέχει άρθρα και πηγές κατάλληλα σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτές να καλυτερεύσουν τον ρόλο τους και να μετατρέψουν τα σχολεία 
σε δυνατές κοινωνίες όπου όλοι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία 
μάθησης/εκπαίδευσης.  Ο στόχος αυτού του διαδικτυακού εντύπου είναι να 
μειωθεί  η προκατάληψη, να συμβάλει στην καλυτέρευση των σχέσεων μεταξύ 
ομάδων και να υπάρξουν δίκαιες σχολικές εμπειρίες. 
 

 
 
Διατομεακό 

https://www.tolerance.org/magazine/archive 
 

  
Κατοχυρωμένο (Copyright) 

 

Κατευθυντήριες αρχές της UNESCO για την διαπολιτισμική εκπαίδευση 

LU4 

Οι κατευθυντήριες αρχές που καταρτίζονται από την UNESCO είναι η 
προσπάθεια συμμετοχής της σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Βλέπουμε τον σπουδαίο και πρωτότυπο ρόλο της UNESCO μέσα από αυτό το 
έγγραφο διότι ορίζει τα διεθνή πρότυπα και λειτουργεί ώς φορέας των 
διαφόρων πολιτισμικών και ιδεολογικών απόψεων. 
 

 
 
Transversal 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 
 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
https://afs.org/2017/03/14/how-to-integrate-intercultural-learning-into-your-classroom/
https://www.tolerance.org/magazine/archive
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
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Κατοχυρωμένο (Copyright) - Συγγραφείς: Ο Εκπαιδευτικός Τομέας της UNESCO  

 

 

Πως θα μπορέσετε να αναπτύξετε τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών σας 

LU4 

Σε αυτό το βίντεο στο YouTube δύο Αυστριακοί δάσκαλοι περιγράφουν τις 
εμπειρίες τους καθώς προωθούν και αναπτύσσουν τις πολιτισμικές δεξιότητες των 
μαθητών τους στις τάξεις τους.  Ό ένας είναι Συντονιστής του δικτύου Αυστριακής 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
 
 

 
 
S1/C2 

https://www.youtube.com/watch?v=bTASxcWY8mc 
 

  
Standard License YouTube Standard - Συγγραφέας: Alicia Bankhofer, Erika Hummer 

 

 

Πολυπολιτισμικότητα στον σύγχρονο κόσμο  
LU4 

Αυτό το βίντεο στο YouTube περιέχει μια παρουσίαση από την Jen Holladay, 
Πρόεδρο της Επιτροπής σχολείου Highline Academy Charter School, και Γονέων & 
Κηδεμόνων των σχολείων Denver Public Schools. Στην παρουσίαση της για 
«Πολύπολιτισμικότητα στον Σύγχρονο Κόσμο» η Jen Holladay παρουσιάζει μια 
ευρύτερη προσέγγιση για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στα σχολεία, 
πέρα των παραδοσιακών πολιτισμικών εορτασμών, φαγητών και ηρώων.  Δηλαδή, 
διδάσκοντας στους μαθητές τις ακαδημαϊκές ικανότητες που θα τους επιτρέψει να 
βλέπουν καλύτερα τα ζητήματα από πολλαπλές πλευρές και να τους μάθει να 
έχουν κριτική σκέψη και να μπορέσουν να αναπτύξουν μια αίσθηση κοινωνικής 
δικαίωσης: για την ενδυνάμωση των μαθητών περί πολυπολιτισμικότητας. 
 

 
 
 
 
S1/C3 

https://youtu.be/U5rKgDOs33U 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: Jen Holladay 

 

Θρησκευτική Εκπαίδευση – Μια Ερμηνευτική Προσέγγιση 

LU5 

Εισαγωγή στην μεθοδολογία του Robert Jackson για την Ερμηνευτική Προσέγγιση 
συνοψίζει τα συνολικά οφέλη και δίνει χώρο στους εκπαιδευόμενους να 
συζητήσουν για την ερμηνευτική μεθοδολογία αναφορικά με την διαθρησκειακή 
εκπαίδευση. 

 
 
K3/S2 

https://www.youtube.com/watch?v=bTASxcWY8mc
https://youtu.be/U5rKgDOs33U
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Έντυπο βιβλίο: Religious Education An Interpretive Approach  από τον Robert 
Jackson 
 

  
Copyright @1997 Robert Jackson 

 

Διαθρησκειακή Συνεργασία:  Μια Πρόσκληση Όλων των Πεποιθήσεων 

 

LU5 

Το βίντεο διατίθεται μέσω YouTube – πρόσκληση όλων των πεποιθήσεων από 
την Elisabeth Sink @ TEDXCSU. 

 
 
Διατομεακό 

https://www.youtube.com/watch?v=JffbkeVURZI 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: Elizabeth Sink - TEDx Talks 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ – Διαπολιτισμική Σύγκρουση 

LU6 

Εισαγωγή σε: 1. Η Φύση της Σύγκρουσης, 2. Πολιτισμός, 3. Διαπολιτισμική 
σύγκρουση,    4. Κουλτούρα, Ταυτότητα και Σύγκρουση,  5. Κουλτούρα, Εθνικότητα, 
και Εθνική Σύγκρουση, 6. Επίλυση Διαπολιτισμικών Συγκρούσεων.  

 
 
K1/K2/S1 

Book Culture & Conflict Resolution, Kevin Avruch, US Institute of Peace Press, 1998 - 
153 pages 
 

Κατοχυρωμένο (Copyright) - @1998 Kevin Avruch 

 

Διαπολιτισμική σύγκρουση  
LU6 

Η Δρ. Linda Wagener μας δίνει διαφωτιστικά και πρακτικά εργαλεία για την επίλυση 
συγκρούσεων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας.  
 

 
 
K1/K2/S1 

https://www.youtube.com/watch?v=x1UCLuuSX1U  
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: Headington institute 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JffbkeVURZI
https://www.youtube.com/watch?v=x1UCLuuSX1U
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Διαχείριση Συγκρούσεων  
LU6 

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει καταστάσεις συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων σε 
συγκεκριμένα πλαίσια. 

 
 
K1/S1/C1 

https://youtu.be/GnB3MpUfv_k 
 

License YouTube Standard - Συγγραφέας: Συλλογή και επεξεργασία από τους Ratib, 
Adnan, Shamir για εκπαιδευτική χρήση μόνο  

 

Διαπολιτισμική επικοινωνία  
LU6 

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει τις κρυφές πτυχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
και τι οδηγεί στην παρανόηση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων.  Ανάλυση των 
διάφορων πλαισίων επικοινωνίας.  Μη λεκτική επικοινωνία 

 
 
K1/S1/C1 

https://youtu.be/6HSesg0JwIc 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: Glorianne Dziuba 

 

Διαπολιτισμικές συγκρούσεις 
LU6 

Αυτό το βίντεο ερμηνεύει την λέξη σύγκρουση και αναλύει τα πιο γνωστά είδη 
διαπολιτισμικών συγκρούσεων. 
 

 
 
K1/K2/S1 

https://www.youtube.com/watch?v=nYfY6xQ31qE 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: Kris Knutson 

 

Στρατηγικές διαχείρισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων  

LU6 

Αυτό το βίντεο υπογραμμίζει ορισμένες στρατηγικές που μπορείτε να εφαρμόσετε 
όταν διαχειρίζεστε διαπολιτισμικές συγκρούσεις. 

 
 
K3/S2 

https://www.youtube.com/watch?v=CIr-0M4RlFQ 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: Kris Knutson 

 

Τύποι συγκρούσεων  
LU6 

 

https://youtu.be/GnB3MpUfv_k
https://youtu.be/6HSesg0JwIc
https://www.youtube.com/watch?v=nYfY6xQ31qE
https://www.youtube.com/watch?v=CIr-0M4RlFQ
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Αυτό το βίντεο περιγράφει τούς τύπους συγκρούσεων που υπάρχουν.  
Διατομεακό 

https://www.youtube.com/watch?v=HxdcYhLw4uM&t=181s 
 

  
License YouTube Standard - Συγγραφέας: ecmoorewaketech 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Εδώ συγκεντρώνονται μέθοδοι, εργαλεία, τεχνικές και πηγές τα οποία θεωρούμε ότι είναι 

χρήσιμα ώστε να οργανωθούν με αποτελεσματικότητα διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές 

συνεδρίες.  Πολλές από τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές πηγές  μπορούν επίσης να σας 

φανούν χρήσιμες κάτω από διαφορετικά πλαίσια, παρόλα που παράγονται και 

συγκεντρώνονται στο συγκεκριμένο έργο του Erasmus+ «Ενδυνάμωση των δασκάλων και 

εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση θρησκευτικής πολυμορφία και προώθηση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη».  Όλες αυτές οι εκπαιδευτικές πηγές, και ακόμα 

περισσότερες, είναι διαθέσιμες δωρεάν και μπορείτε να τις ‘κατεβάσετε’ από τη ιστοσελίδα 

μας ή μέσω της online πλατφόρμας μας στο www.blivingproject.com 

Καταλήγοντας, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε μερικές σημαντικές συμβουλές ώστε να 

μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις προαναφερόμενες πηγές με αποτελεσματικότητα. 

 Ως εκπαιδευτής ή δάσκαλος, είναι σημαντικό να αφιερώνεται αρκετό χρόνο για την 

εξοικείωση σας με την Εργαλειοθήκη και τις σχετικές πηγές για να μπορέσετε να 

στηρίξετε επαρκώς τους εκπαιδευόμενους σας.  Οι πηγές εύκολα μπορούν να 

προσαρμοστούν με τα μαθήματα που ήδη υπάρχουν. 

 Είναι επίσης σημαντικό να γίνει σχετικός προγραμματισμός και να υπάρχει στήριξη από 

την διαχείριση, να υπάρχουν ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του και 

να διασφαλίσετε την στήριξη του αρμόδιου ιδρύματος προτού αναλάβετε την 

Εργαλειοθήκη. 

 Η σωστή πληροφόρηση για την Εργαλειοθήκη καθώς και η εφαρμογή της θα είναι 

επιτυχής και αποδοτική όταν οι συνεδρίες θα είναι πρακτικές, διαπροσωπικές με τους 

εκπαιδευόμενους σας.  Συνδυάζει την παροχή τεχνικής και παιδαγωγικής βοήθειας σε 

συνάρτηση με την εργαλειοθήκη B.LIVING Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και το Εγχειρίδιο. 

https://www.youtube.com/watch?v=HxdcYhLw4uM&t=181s
http://www.blivingproject.com/


 109 

 


