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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη µιας σειράς τεχνικών, αντληµένες από το χώρο των τεχνών 
(κινηµατογράφος, ζωγραφική, φωτογραφία, θέατρο, µουσική, λογοτεχνία) για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
φαινοµένων κοινωνικού ρατσισµού στο σχολείο. Οι συµµετέχοντες/ουσες αποσαφηνίζουν βιωµατικά µε τη 
δηµιουργική προσέγγιση οπτικών (φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής) και οπτικοακουστικών (ταινίες µικρού µήκους) 
ερεθισµάτων µέσα από παιχνίδια, µουσικοκινητικές και θεατρικές δράσεις, τους όρους «ρατσισµός», «κοινωνικός 
ρατσισµός», «στερεότυπα» και «προκαταλήψεις», ανακαλύπτουν τα βασικά αίτια και τις συνέπειες αυτών στο χώρο 
του σχολείου και στην ευρύτερη κοινωνία, τα συσχετίζουν µε την καταπάτηση θεσµοθετηµένων ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, αποδέχονται τη διαφορετικότητα του άλλου ενισχύοντας, παράλληλα, την αυτοεκτίµηση και την 
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και καταλήγουν σε τρόπους δράσης και αντίδρασης. Ειδικότερα, οι 
συµµετέχοντες/ουσες έπειτα από µια πρώτη γνωριµία µεταξύ τους: α) αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και 
συνεργασίας µέσα από το θεατρικό παιχνίδι, β) βιώνουν, εκφράζουν κι αναλύουν συναισθήµατα µέσα από την 
ανάγνωση και αποκωδικοποίηση στατικών και κινούµενων εικόνων, γ) αναπαριστούν και αποκωδικοποιούν µε τη 
χρήση θεατρικών τεχνικών καταστάσεις, που εµπερικλείουν βία και εκφοβισµό και παρεµβαίνουν σε αυτές για την 
επίτευξη της έκβασης «κερδίζω - κερδίζεις», δ) επιλύουν προβλήµατα και αναζητούν λύσεις µέσα από ένα παιδικό 
βιβλίο και χρησιµοποιώντας τεχνικές δηµιουργικής γραφής και ε) εκφράζουν θετική στάση σεβασµό για τους άλλους 
στα πλαίσια δηµιουργίας µιας αφίσας, µιας διαφήµισης, ενός κόµικς. Το εργαστήριο στηρίζεται στις βασικές αρχές 
της εκπαίδευσης ενηλίκων, της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα, των 
σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων εισαγωγής εικαστικών και οπτικοακουστικών έργων στη διδακτική πράξη, του 
θεατρικού παιχνιδιού, του εκπαιδευτικού δράµατος, του θεάτρου Forum, της µουσικοκινητικής, της φιλαναγνωσίας  
και της δηµιουργικής γραφής. Λαµβάνοντας υπόψη τη µοναδικότητα του/της κάθε συµµετέχοντα/ουσας, επιδιώκει 
µέσα από την αλληλεπίδραση των προσωπικών διαφορετικών απόψεων, ιδεών, αξιών και στάσεων, την ανάδειξη 
και υιοθέτηση ατοµικών και συλλογικών αντιρατσιστικών αρχών και δράσεων.   
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινωνικός ρατσισµός, στερεότυπα, προκαταλήψεις, αντιρατσιστική εκπαίδευση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
«Κάθε πρόσωπο είναι το σύµβολο της ζωής. Κάθε ζωή αξίζει το σεβασµό. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να 
ταπεινώνει έναν άλλο άνθρωπο…» (Τζελούν, 1998). Οι αρχές της µη-διάκρισης και της ισότητας, παρόλο που 
διατρέχουν οριζόντια το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και αποτελούν τη βάση για µια δηµοκρατική 
κοινωνία και εκπαίδευση (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, 1948; 2011), καταστρατηγούνται έµµεσα και άµεσα 
από ένα ευρύ σύνολο ανθρώπων και κρατών µέσα από ποικίλες ρατσιστικές εκφάνσεις. Ειδικότερα, ο ρατσισµός 
µεταξύ ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, ο κοινωνικός ρατσισµός, χρησιµοποιεί  τις 
πολιτικές, ιδεολογικές, πνευµατικές, οικονοµικές, πολιτιστικές, φυλετικές και σωµατικές διαφορές µιας 
«αδύναµης», «κατώτερης» ή «επικίνδυνης» οµάδας, για την καλλιέργεια µιας άνισης αντίληψης, συµπεριφοράς 
και µεταχείρισης από τη φερόµενη ως «δυνατή» ή «ανώτερη» οµάδα (Feagin, 2010). Οι διακρίσεις αυτές είτε ως 
κληρονοµηµένες κοινωνικές προκαταλήψεις, που καλλιεργούνται µέσω της κοινωνικοποίησης, είτε ως απόρροια 
προσωπικών συµφερόντων, εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους, καθώς: α) κατατάσσουν τους ανθρώπους σε οµάδες 
ανώτερων και κατώτερων βάσει στερεοτυπικών αντιλήψεων, προκαταλήψεων ή συµφερόντων β) 
περιθωριοποιούν και αποκλείουν τις χαρακτηρισµένες ως «αδύναµες» κοινωνικές οµάδες, γ) παραβιάζουν 
απρόκλητα σηµαντικά ανθρώπινα δικαιώµατα, δ) παρακωλύουν την κριτική σκέψη και δ) οδηγούν σε 
συγκρούσεις, διχασµό, αναταραχές και βίαιες συµπεριφορές (Τσιάκαλος, 2011). Για την υπέρβαση αυτών των 
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φαινοµένων, το σχολείο δύναται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, µέσα από την υιοθέτηση ενδεδειγµένων 
εκπαιδευτικών πρακτικών για την αντιστροφή απόψεων, στάσεων και συµπεριφορών.  

Στο σχολικό χώρο, οι συνηθέστερες διακρίσεις πραγµατοποιούνται βάσει: α) φύλου, β) 
ικανοτήτων/µαθησιακής απόδοσης, γ) κοινωνικής τάξης, δ) οικονοµικού επιπέδου, ε) θρησκείας, στ) 
καταγωγής/φυλής, ζ) εξωτερικής εµφάνισης,  η) συµπεριφοράς, θ) φύλου, ι) οικογενειακής κατάστασης και ια) 
σεξουαλικής προτίµησης (i-RED, 2011α). Η κατανόηση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων κοινωνικού 
ρατσισµού, που προκύπτουν ως απόρροια αυτών των διακρίσεων, δεν επιτυγχάνεται µέσω του «διδακτισµού», ή 
της γνωστικής προσέγγισης των ποικίλων εκφάνσεών του και της εξοικείωσης των µαθητών µε αυτές, αλλά µέσω 
µιας στοχευµένης ειδικής παιδείας µε αντιρατσιστικό προσανατολισµό (Τσιάκαλος, 2011), µε κύρια  εκπαιδευτικά 
µέσα την «προσοµοίωση» και την «ενσυναίσθηση» (i-RED, 2011β). Τα παιδιά, «κουβαλώντας» τις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της οικογένειάς τους και της κοινωνίας, εάν δεν µπουν στο ρόλο του «άλλου» 
και δε βιώσουν συναισθήµατα και καταστάσεις, πολύ δύσκολα µπορούν να κατανοήσουν τα αρνητικά στοιχεία 
και τις επιπτώσεις των στερεοτυπικών συµπεριφορών και ότι τo «διαφορετικό» δεν απειλεί, αλλά εµπλουτίζει τη 
ζωή τους. Σύµµαχος στην προσπάθεια αυτή αποτελεί ο ευρύτερος χώρος των τεχνών, ως πηγή πρόσφορων µέσων 
και τεχνικών για την αποτελεσµατική διαπραγµάτευση της έννοιας και των εκδηλώσεων του κοινωνικού 
ρατσισµού. Μέσα από τη διέγερση πολλαπλών αισθήσεων και µε την κατάλληλη χρήση, τα έργα τέχνης 
κινητοποιούν το ενδιαφέρον των µαθητών, προκαλούν την ανάσυρση προσωπικών βιωµάτων και πεποιθήσεων, 
διευκολύνουν την έκφραση συναισθηµάτων και σκέψεων, οδηγούν σε µορφές ανοιχτής επικοινωνίας, προκαλούν 
εποικοδοµητικές συνεργασίες, διευκολύνουν τη δηµιουργική αφοµοίωση της γνώσης και διεγείρουν τη φαντασία 
και το νου για την επίλυση προβληµάτων και εύρεση λύσεων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Η νοητική, 
συγκινησιακή, σωµατική, γλωσσική και κοινωνική εµπλοκή των µαθητών µέσα από τη µουσική, τη ζωγραφική, 
τη µουσικοκινητική, το θέατρο, τη φωτογραφία, τον κινηµατογράφο και τη λογοτεχνία ανοίγει διάπλατα τους 
δρόµους και ξεπερνά τα πιθανά εµπόδια για την αβίαστη υιοθέτηση µιας δια βίου αντιρατσιστικής στάσης.  

Οι δραστηριότητες του παρόντος εργαστηρίου, όπως και κάθε προγράµµατος αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, 
απορρέουν από την αποδοχή της διαφορετικότητας: µε σηµείο εκκίνησης τις διαφορετικές απόψεις, ιδέες, αξίες 
και στάσεις και µέσα από την αλληλεπίδραση αυτών, δηµιουργείται ένα κοινό έδαφος για την οικοδόµηση νέων 
αρχών και συµπεριφορών (European Youth Centre, 1995). Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο εµψυχωτή, συντονιστή και 
διαµεσολαβητή, βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις παγιωµένες συνειδητές και υποσυνείδητες αντιλήψεις τους 
απέναντι σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, να κατανοήσουν την πηγή προέλευσης και τις επιπτώσεις αυτών 
και µέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης 
και κοινωνικής ευθύνης, να ενισχύσουν τις θετικές, να τροποποιήσουν τις αρνητικές και να λάβουν αποφάσεις για 
ατοµική ή συλλογική δράση.	Οι µαθητές εµπλέκονται ενεργά σε όλη τη διαδικασία µέσα από βιωµατικές, 
επικοινωνιακές, συµµετοχικές και διαδραστικές δραστηριότητες ποικίλων τεχνικών του χώρου των τεχνών: α) 
θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, τεχνικές θεάτρου Forum, β) παιδαγωγική και δηµιουργική προσέγγιση έργων 
τέχνης, γ) οπτικοακουστική εκπαίδευση µε τη χρήση ταινιών µικρού µήκους, δ) µουσικοκινητικά παιχνίδια και ε) 
δράσεις φιλαναγνωσίας και δηµιουργικής γραφής. 

Το περιεχόµενο του εργαστηρίου στηρίζεται στις βασικές αρχές της βιωµατικής µάθησης (Silberman, 2007) 
και ακολουθεί τη δοµή των περισσότερων διεθνών αντιρατσιστικών προγραµµάτων: α) γνωριµία, ενεργοποίηση, 
β) επικοινωνία, αίσθηµα ασφάλειας στην οµάδα, γ) διερεύνηση προσωπικών αντιλήψεων, συναισθηµάτων και 
συµπεριφορών, δ) ανάπτυξη κριτικής στάσης επ’ αυτών, ε) δραστηριότητες ενσυναίσθησης, στ) ασκήσεις για την 
ανάληψη δράσης (Kailin, 2002). 	

	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Διερεύνηση της διάθεσης της οµάδας 
Εκφορά φωνηέντων σε συνδυασµό µε κίνηση: Τα παιδιά σχηµατίζουν έναν κύκλο. Με το σύνθηµα του/της 
εκπαιδευτικού κατεβάζουν τα χέρια στη διάσταση κάνοντας ένα βήµα προς τα πίσω και φωνάζοντας ταυτόχρονα 
όλοι «α» (τρόµος, φόβος). Στη συνέχεια σηκώνουν το δεξί τους χέρι καλώντας τον απέναντί τους µε τον ήχο «ε» 
(κάλεσµα, ενδιαφέρον για γνωριµία). Μετά σηκώνουν όρθιο το σώµα και τινάζουν προς τα κάτω τα χέρια 
φωνάζοντας «ι» (απέχθεια). Κατόπιν φέρνουν µπροστά τα χέρια κάνοντας ένα βήµα προς το κέντρο του κύκλου 
υπό µορφή υπόκλισης, ενώ φωνάζουν «ο» (θαυµασµός). Τέλος, σκύβουν προς τα κάτω αγγίζοντας µε τα χέρια το 
πάτωµα κι εκφέρουν τον ήχο «ου» (κούραση) (Μουγιακάκος κ.ά., 2006).  

Τα παιδιά γυρίζουν πλάτη στον κύκλο. «Πώς αισθάνεστε σήµερα; Με τι διάθεση ήρθατε;» Ο/Η 
εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εκφράσουν τη διάθεσή τους µε ένα συγκεκριµένο φωνήεν µόλις δοθεί το 
σύνθηµα. 

Στον κύκλο, µε πλάτη, το κάθε παιδί µεταµορφώνεται σε µηχανή ενός εργοστασίου και την αναπαριστά,  
µόλις ακουµπήσει την πλάτη του ο εκπαιδευτικός και γυρίσει πρόσωπο στον κύκλο, µε επαναλαµβανόµενες 
κινήσεις και ήχο. Στη συνέχεια λειτουργούν όλες οι µηχανές µαζί και οµαδοποιούνται, ανάλογα µε την ένταση 
του ήχου που παράγουν: αθόρυβες, σχετικά θορυβώδεις, πολύ θορυβώδεις κλπ. 

 
Παιχνίδια γνωριµίας και ενεργοποίησης 
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Χαιρετισµός: Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο και χαιρετίζουν το ένα το άλλο µε χειραψία, λέγοντας 
ταυτόχρονα το όνοµά τους. Στη συνέχεια, καλούνται να χαιρετιστούν µε την επαφή όµοιων µελών του σώµατός 
τους (µύτη µε µύτη, ώµο µε ώµο, πόδι µε πόδι κλπ.) ή/και µε ανόµοια µέλη (µύτη µε πλάτη, χέρι µε πόδι κλπ.). 

Παλαµάκι: Σε κύκλο ξεκινά ένα παιδί και «δίνει» ένα παλαµάκι στο/η διπλανό/ή του, λέγοντας το όνοµά του. 
Το παλαµάκι πρέπει να κυκλοφορεί µε ταχύτητα και όχι µε αργό ρυθµό. Στη συνέχεια το παλαµάκι αλλάζει φορά 
(όποιο παιδί θέλει, αντί να το δώσει δεξιά, το δίνει αριστερά). Κατόπιν, καλούνται τα παιδιά να το αποφύγουν 
σκύβοντας ή να το στείλουν απέναντι ή να το µεταδώσουν µε µια κίνηση επιπρόσθετη (π.χ. πηδώντας επί τόπου). 

 
Παιχνίδια ανάπτυξης επικοινωνίας 
Βρίσκω το ταίρι µου: Κάθε παιδί ζωγραφίζει σε ένα φύλλο Α4 έναν ήλιο µε έξι ακτίνες ή ένα λουλούδι µε έξι 
πέταλα ή ένα αστέρι µε έξι τρίγωνα κλπ. Στη συνέχεια, γράφει σε κάθε ένα από τα έξι µέρη µία  
προτίµηση/ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του, όπως για παράδειγµα το αγαπηµένο του φαγητό/µάθηµα/χρώµα 
ρούχων/χόµπι, το µεγαλύτερό του προσόν, τον κύριο φόβο του κλπ.  Στη συνέχεια, τα παιδιά κυκλοφορούν και 
βρίσκουν το ταίρι τους: αρχικά κάποιον/α που έχουν τρία κοινά στοιχεία, έπειτα δύο κι έπειτα ένα. Εάν 
«περισσέψουν» παιδιά, προσπαθούν να βρουν κάποιο άλλο κοινό στοιχείο, όπως το ίδιο χρώµα παπουτσιών, τον 
τρόπο που γελούν κλπ.  

Τα παιδιά σε ζευγάρια: Το ένα έχει κλειστά ή δεµένα τα µάτια, ενώ το άλλο παράγει κάποιο ήχο µε τα χέρια 
ή µε το στόµα του. Κάθε ζευγάρι θα πρέπει να έχει τον δικό του διαφορετικό ήχο. Το παιδί µε τα κλειστά µάτια, 
ακούγοντας τον ήχο, ακολουθεί τη διαδροµή που χαράζει το ταίρι του. Όλα τα ζευγάρια κινούνται ταυτόχρονα 
στο χώρο. 

H ζωγραφιά του άλλου: Τα παιδιά ανά δύο κάθονται πλάτη µε πλάτη. Το ένα δίνει οδηγίες και το άλλο 
ζωγραφίζει σε ένα φύλλο Α4 αυτό που του υποδεικνύει το ζευγάρι του. Στη συνέχεια εναλλάσσονται. Η τελική 
ζωγραφιά ανταποκρίνεται στις οδηγίες, που δόθηκαν; Τι προβλήµατα αντιµετώπισε το κάθε παιδί και πού τα 
αποδίδει; Εναλλακτικά: Το παιδί, που δίνει οδηγίες, λαµβάνει από τον/την εκπαιδευτικό µια συγκεκριµένη 
ζωγραφιά π.χ. ένα αυτοκίνητο µε απλές γραµµές, µια γλάστρα, έναν αριθµό κλπ. (Εικόνα 1) 

                                   
Εικόνα 1: Ενδεικτικά σκίτσα για τη δράση «Η ζωγραφιά του άλλου» 

 
Παιχνίδια συνεργασίας 
Οµαδοποίηση: Κάθε µέλος του ζευγαριού καλείται να επιλέξει ένα αντικείµενο που φορά ή που έχει µαζί του ή 
που βρίσκεται στην τάξη και το οποίο το αντιπροσωπεύει για κάποιο λόγο ή µε το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο 
συναισθηµατικό δέσιµο. Στη συνέχεια, παρουσιάζει στο ταίρι του το αντικείµενο κι εξηγεί τους λόγους, για τους 
οποίους το επέλεξε. Τα ζευγάρια αναζητούν, κατόπιν, ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο να µην έχει όµοια µε αυτό 
αντικείµενα. Κάθε παιδί παρουσιάζει στα µέλη του άλλου ζευγαριού  τη σχέση που έχει το ταίρι του µε το 
αντικείµενο που επέλεξε. Μιλά, δηλαδή, ο ένας για τον άλλο σε δύο άλλους. Οι τετράδες καλούνται, έπειτα από 
την παραπάνω παρουσίαση, να συναποφασίσουν και να επιλέξουν ένα από τα τέσσερα αντικείµενα, που 
αντιπροσωπεύει πλέον όχι το άτοµο αλλά την οµάδα. Το αντικείµενο αυτό θα είναι ταυτόχρονα το όνοµα – 
παρατσούκλι και το σύµβολο της οµάδας. Ο κάτοχος του αντικειµένου ορίζεται εκπρόσωπος της οµάδας. 

Επέκταση: Στην ολοµέλεια σε κύκλο γίνεται η παρουσίαση των αντικειµένων – συµβόλων κι αιτιολογείται 
από τον εκπρόσωπο της οµάδας η επιλογή του. Κάθε οµάδα επιλέγει µόνη της τη σειρά, που θα µιλήσει.  Εάν 
προέκυψε το ίδιο αντικείµενο σε δυο οµάδες, πράγµα πολύ σπάνιο, µπορεί να γίνει µια µικρή τροποποίηση των 
ονοµάτων. Τέλος, η ολοµέλεια προσπαθεί να εντοπίσει εάν υπάρχει/ουν κάποιο/α κοινό/ά στοιχείο/α ανάµεσα στα 
αντικείµενα κι αν υπάρχει περίπτωση να συµφωνήσουν όλοι µαζί και να επιλέξουν ένα αντικείµενο ως όνοµα-
σύµβολο της τάξης.  

Κοινή σύνθεση: Τα παιδιά σε οµάδες των τεσσάρων γίνονται κοµµάτια ενός δισδιάστατου παζλ όρθιο ή στο 
πάτωµα. Κάθε παιδί µπαίνει στο χώρο, που δηµιούργησε ένα άλλο της οµάδας του. Όταν πάρουν όλα θέση, ο/η 
εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να παρατηρήσουν τη θέση, στην οποία βρίσκονται. Στη συνέχεια και υπό τους 
ήχους µουσικής, χορεύουν όλα ελεύθερα στον χώρο. Μόλις σταµατήσει η µουσική, τα παιδιά τρέχουν να 
ξαναφτιάξουν το παζλ µπαίνοντας το καθένα ακριβώς στη θέση που είχε πριν. Στο τέλος, κάθε οµάδα παρουσιάζει 
το δικό της παζλ στις υπόλοιπες, οι οποίες σχολιάζουν τι µπορεί να παριστάνει. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να 
γίνει και µε θέµα άλλα αντικείµενα, όπως τα εξαρτήµατα µιας µηχανής, αναπαράσταση ενός τραπεζιού ή ενός 
αγάλµατος κλπ. Βασική προϋπόθεση είναι το κάθε παιδί να έχει πολλά σηµεία επαφής µε ένα τουλάχιστον ακόµη.  
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Κοινή εκτέλεση εργασίας: Κάθε οµάδα των τεσσάρων παιδιών καλείται να σχηµατίσει ένα φανταστικό 
ζώο/πρόσωπο/αντικείµενο µε έξι πόδια, που κινείται µέσα στο χώρο. Όλα τα µέλη της οµάδας πρέπει να έχουν 
σηµείο επαφής µε τουλάχιστον άλλο ένα µέλος της οµάδας και να κινούνται όλα µαζί.  

 
Εισαγωγή των παιδιών στην έννοια του κοινωνικού ρατσισµού 
Ποιος είναι αυτός: Οι τετράδες κάθονται ανά δύο πλάτη µε πλάτη. Το ένα ζεύγος παιδιών βλέπει µια φωτογραφία 
(Εικόνα 2), που προβάλλεται µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολέα ή που του δίνεται από τον/την 
εκπαιδευτικό και απαντά µε ένα επιφώνηµα στην ερώτηση «Πώς αισθάνεσαι γι΄αυτόν/ή;», αιτιολογώντας στη 
συνέχεια την απάντησή του, χωρίς να κάνει αναφορά στο κύριο χαρακτηριστικό του παιδιού της φωτογραφίας. 
Το άλλο ζεύγος των παιδιών, που δε βλέπει τη φωτογραφία, πρέπει να µαντέψει το χαρακτηριστικό αυτό.  

 

	 	 	 	

	
Εικόνα 2: Ενδεικτικές φωτογραφίες για τη δράση «Ποιος είναι αυτός;» 

 
Ποια πορτρέτα συγκέντρωσαν «αρνητικά» και ποια «θετικά»  επιφωνήµατα; Γιατί;  Τι ρόλο έπαιξαν τα 

επιφωνήµατα αυτά στην αναγνώριση της χαρακτηριστικής ιδιότητας του κάθε παιδιού; Ο βασικός συλλογισµός 
πίσω από τις κύριες εκδηλώσεις του κοινωνικού ρατσισµού στο σχολείο, όπως προκύπτει από αυτήν τη δράση, 
είναι: 
Δε µοιάζει µε εµένα → είναι διαφορετικό → δεν το ξέρω-δε µου είναι οικείο → µου είναι ξένο → το αποφεύγω 
ή το απορρίπτω 
Το θαυµάζω → θα ήθελα να του µοιάσω → προσπαθώ να ενταχθώ στην οµάδα του ή 
Το θαυµάζω → θα ήθελα να του µοιάσω, αλλά δεν µπορώ → το µειώνω/περιφρονώ 
Αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα → δε θα ήθελα να ήµουν στη θέση του → είναι άδικο → το λυπάµαι 
«Ξέρω» ότι δεν είναι καλό → το φοβάµαι → το αποφεύγω ή το χλευάζω για να το µειώσω ή το πολεµώ 

Ακολουθεί συζήτηση για την έννοια του κοινωνικού ρατσισµού (Τερζητάνου, 2013). 
 

Κατανόηση και διαπραγµάτευση της έννοιας «στερεότυπα»  
Η έννοια του στερεότυπου: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από κάθε οµάδα των τεσσάρων να ζωγραφίσει µε χρώµατα 
σε ένα φύλλο Α4 έναν πρίγκιπα και να γράψει από κάτω τρία βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. 
Οι ζωγραφιές αναρτώνται στον πίνακα της τάξης ή κολλιούνται σε ένα χαρτί του µέτρου. Συνήθως, οι πρίγκιπες 
που σχεδιάζουν οι µαθητές είναι ψηλοί, αδύνατοι και όµορφοι, φορούν κορόνα και φανταχτερά ρούχα, κρατούν 
ένα σπαθί και χαρακτηρίζονται ως έξυπνοι, δίκαιοι, τολµηροί κλπ. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει 
φωτογραφίες δύο σύγχρονων πριγκίπων.  Μοιάζουν οι πρίγκιπες αυτοί µε αυτούς που ζωγράφισαν τα παιδιά; 
Γιατί; Ακολουθεί συζήτηση για τα στερεότυπα (Τερζητάνου, 2013) 
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Εικόνα 3: Δύο σύγχρονοι πρίγκιπες 
 

Ανατροπή στερεοτυπικής αντίληψης µε αφορµή µια ταινία µικρού µήκους: Ο/Η εκπαιδευτικός εκπονεί το 
διδακτικό σενάριο για την ταινία «3Χ3» του Nuno Rocha  (Τερζητάνου, 2015). Στη συνέχεια, δίνει στα παιδιά σε 
ζευγάρια δυο φωτογραφίες-κάδρα από την ταινία «Momentos» (Rocha, 2010) και ζητά να αναπτύξουν έναν 
αυτοσχεδιασµό ενός λεπτού µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα. 

 

    
Εικόνα 4: Φωτογραφίες-κάδρα από την ταινία «Momentos» 

 
Στη συνέχεια, προβάλλεται η ταινία και παγώνεται η εικόνα στο πρώτο λεπτό. Ο εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να µπουν στην ταινία ως περαστικοί, να περάσουν µπροστά από τον άνδρα (την οθόνη) και να γράψουν 
στον πίνακα ή σε ένα χαρτί του µέτρου ένα συναίσθηµα ή µια σκέψη τους. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται 
συζήτηση στην ολοµέλεια σχετικά µε το πιθανό παρελθόν, το παρόν και το µέλλον αυτού του άνδρα. Στο τέλος 
τίθεται η ερώτηση «Πού κοιτάζει - τι βλέπει;». Η θέαση της ταινίας συνεχίζεται µε πάγωµα της εικόνας στο 
τελευταίο πλάνο. Τα παιδιά καλούνται εκ νέου να γράψουν κάτω από το αρχικό συναίσθηµά τους ή την αρχική 
σκέψη, τι αισθάνονται ή τι σκέφτονται την παρούσα στιγµή. Άλλαξαν τα συναισθήµατά τους/οι σκέψεις τους και 
γιατί; Ποια στοιχεία του σεναρίου και ποιες επιλογές του σκηνοθέτη συνέδραµαν σε αυτήν την αλλαγή; Γιατί 
έκανε ο σκηνοθέτης αυτές τις επιλογές;  

Tα παιδιά σε οµάδες γράφουν το εαυτοποίηµα του άστεγου (Τερζητάνου, 2014) και φιλοτεχνούν µια έντυπη 
αφίσα µε τα βασικά στοιχεία της ταινίας (είδος ταινίας, τίτλος, σκηνοθέτης, περίληψη, σλόγκαν-κείµενο και 
φωτογραφία/ες). Οι αφίσες αναρτώνται µαζί µε µια πρόσκληση για παρακολούθηση της ταινίας από την κάθε 
τάξη του σχολείου ή/και τους γονείς σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα. Τα παιδιά αναλαµβάνουν το συντονισµό 
της συζήτησης µετά την προβολή της ταινίας και παρακινούν τα παιδιά-θεατές ή/και τους γονείς-θεατές να 
συγγράψουν κι αυτά/οί το εαυτοποίηµα του άστεγου. Τα ποιήµατα εκδίδονται σε έντυπο ή ψηφιακό λεύκωµα. 

 
Διερεύνηση αιτιών και αποτελεσµάτων κοινωνικού ρατσισµού: πρόληψη και αντιµετώπιση 

Αίτιο και αποτέλεσµα: Κάθε οµάδα παιδιών λαµβάνει µία φωτογραφία και την αναπαριστά ως παγωµένη 
εικόνα. Ο εκπαιδευτικός χτυπά έξι παλαµάκια, στη διάρκεια των οποίων καλείται η κάθε οµάδα µε τη σειρά να 
δείξει στις υπόλοιπες το «πριν» της φωτογραφίας – τι προηγήθηκε για να προκύψει η συγκεκριµένη κατάσταση – 
και στη συνέχεια µε άλλα έξι παλαµάκια το «µετά» - τι θα γίνει στη συνέχεια; 
 

      
Εικόνα 5: Ενδεικτικές φωτογραφίες για τη δράση «Αίτιο και αποτέλεσµα» 

 
Αν το αποτέλεσµα καταταχθεί στην κατηγορία «win – lose» (κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει) ή «lose-lose» 

(όλοι χάνουν), καλούνται τα υπόλοιπα παιδιά να αντικαταστήσουν κάποιο πρόσωπο της φωτογραφίας (όποιο παιδί 
επιθυµεί, σηκώνεται, ακουµπά µε την παλάµη στην πλάτη το παιδί που θέλει να αντικαταστήσει και παίρνει τη 
θέση του, ενώ το άλλο κάθεται) και να οδηγήσουν την ιστορία σε µια έκβαση «win-win» - όλοι κερδίζουν. 

Ξενοφοβία – διαφορετικότητα:	Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει την ιστορία «Ο Βάτραχος κι ο ξένος» (Βέλθουις, 
1997) µέχρι τη σελίδα 15. Ανακοινώνει, ότι ο Ποντικός της ιστορίας δεν αντέχει κι αποφασίζει να φύγει: α) στέλνει 
ένα αποχαιρετιστήριο γράµµα στα υπόλοιπα ζώα ή/και β) ανταλλάσσει µηνύµατα sms µε το Βάτραχο ή/και την 
Πάπια ή/και το Λαγό.  Η ανταλλαγή sms πραγµατοποιείται ως εξής: Τα παιδιά κάθονται απέναντι σε ζευγάρια και 
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αναλαµβάνουν από ένα ρόλο π.χ. Ποντικός και Πάπια. Κάθε ζευγάρι έχει ένα φύλλο Α4 κι ένα µολύβι. Το παιδί 
Ποντικός στέλνει το πρώτο γραπτό µήνυµα στο παιδί Πάπια –γράφει το µήνυµα στο φύλλο Α4 και το δίνει 
γρήγορα στο παιδί Πάπια, που κάθεται απέναντί του. Το παιδί Πάπια απαντά και το «ξαναστέλνει» στον Ποντικό. 
Τα παιδιά έχουν συγκεκριµένο χρόνο στη διάθεσή τους (1-2 λεπτά) για να ολοκληρώσουν τη συνοµιλία τους. Στο 
τέλος, διαβάζονται όλοι οι διάλογοι και οµαδοποιούνται, ανάλογα µε την έκβασή τους. Υπάρχει, τελικά, τρόπος 
να µείνει ο Ποντικός στο δάσος; 

Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει την ανάγνωση του βιβλίου. Στο τέλος, καλεί τα παιδιά να δραµατοποιήσουν την 
ιστορία σε οµάδες µε ανθρώπινους χαρακτήρες και µε τροποποιήσεις, όπου κριθεί απαραίτητο. Ποντικός µπορεί 
να είναι ένας αλλοδαπός, ένας φτωχός κλπ. Οι οµάδες, λαµβάνοντας ποικίλα ερεθίσµατα από τις διαφορετικές 
δραµατοποιήσεις, καταγράφουν την τελική ιστορία σε κόµικς των δώδεκα καρέ (4σειρές Χ 3καρέ).  

Με αφορµή το σύνθηµα «Το δάσος ανήκει σε όλους», τα παιδιά δηµιουργούν µία διαφήµιση µε κάποιο 
σύνθηµα, που να περιέχει τη λέξη «όλοι/ους», π.χ. «Η φιλία είναι για όλους». Τα παιδιά των µεγαλύτερων τάξεων 
µπορούν να µετατρέψουν το επιλεγµένο σύνθηµα σε ερώτηµα και να στήσουν µια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική 
εκποµπή µε θέµα «Είναι η φιλία για όλους;», µε προσκεκληµένους οµιλητές δύο υπέρµαχους και δύο αντίµαχους 
της θέσης (ανάπτυξη επιχειρηµατικού λόγου). Στο τέλος, το κοινό ψηφίζει και αποφασίζει ποιος τον έπεισε 
περισσότερο. 

 
Αξιολόγηση 

Τα παιδιά γυρίζουν πλάτη στον κύκλο. «Ήταν ευχάριστο το µάθηµα; Πώς αισθάνεστε; Σε ποιο βαθµό 
κατανοήσατε την έννοια του κοινωνικού ρατσισµού; Πόσο πιθανόν είναι να αλλάξει η συµπεριφορά σας από εδώ 
και πέρα απέναντι σε φαινόµενα κοινωνικού ρατσισµού; » Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εκφράσουν τη 
διάθεσή τους µε ένα συγκεκριµένο φωνήεν µόλις δοθεί το σύνθηµα. 

 
Οι συµµετέχοντες µπορούν να αναζητήσουν περισσότερο υλικό στους συνδέσµους «Δικαιώµατα» και «Τέχνες» 
στην ιστοσελίδα της συγγράφουσας «Σχολείο και Πολιτισµός» στη διεύθυνση http://cultureedu.gr/.  
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