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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ  

Αο κηιήζνπκε γηα ηνλ ξαηζηζκφ 

Εθαπμογή ζεναπίος  

Παλαγηψηα εθεξιή  

Δημιοςπγία ζεναπίος 

Παλαγηψηα εθεξιή  

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

Τάξη 

Β΄ Λπθείνπ  

Σσολική μονάδα 

2ν Γεληθφ Λχθεην Υνιαξγνχ  

Χπονολογία 

Απφ 26-03-2013 έσο 15-04-2013  

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

2
ε
 ελφηεηα: Βηνγξαθηθά είδε, ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε – έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ αηφκνπ, ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο, ηνλ θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ξαηζηζκφ.  

Διαθεμαηικό 

Όρη 

Χπονική διάπκεια 

Έμη δηδαθηηθέο ψξεο. 
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Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο: 

Δληφο ζρνιείνπ: εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (γηα ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ), 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο εμνπιηζκέλε κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή ππνινγηζηή θαη 

πξνβνιηθφ (γηα ηελ παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα). 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο: ην wiki ηεο ηάμεο.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, σζηφζν ζα δηεπθφιπλε ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ζηε 

ζπλεξγαηηθή γξαθή θαη, κάιηζηα, ζην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή. πλαθφινπζα, 

είλαη απαξαίηεηνο ν αξηζκφο ππνινγηζηψλ λα είλαη αληίζηνηρνο ησλ νκάδσλ. Δθφζνλ 

ηα παξαγφκελα θείκελα αλαξηεζνχλ ζην wiki ή ζε άιιν πεξηβάιινλ ηνπ web 2.0, 

είλαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε ηνπ δηδάζθνληνο κε ηα πεξηβάιινληα απηά.   

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε.  

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Παλαγηψηα εθεξιή, Αο κηιήζνπκε γηα ηνλ ξαηζηζκφ, Νενειιεληθή Γιψζζα Β΄ 

Λπθείνπ, 2013.  

Το ζενάπιο ανηλεί 

-- 

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ παξαγσγή ζπλεξγαηηθνχ γξαπηνχ ιφγνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ 

πάλσ ζην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ. Ζ θάζε νκάδα, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηεο έλα θείκελν 

αθεηεξίαο ην νπνίν ζίγεη κηα φςε ηνπ ξαηζηζκνχ, θαλεξή ή ιαλζάλνπζα, δεκηνπξγεί 
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ην δηθφ ηεο θείκελν, πηνζεηψληαο ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη νπηηθή γσλία ππφ ηελ νπνία 

εξκελεχεη ην θαηλφκελν. Tα δεηνχκελα θείκελα θαιχπηνπλ έλα, ζρεηηθά επξχ, 

ξεπεξηφξην θεηκεληθψλ εηδψλ: επηζηνιή, εκεξνιφγην, πξνζσπηθή αθήγεζε, άξζξν θαη 

νκηιία. Ο ζθνπφο είλαη, φρη κφλν λα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηα ζπγθεθξηκέλα είδε, 

αιιά, πηνζεηψληαο ζπγθεθξηκέλν ξφιν, λα αλαπηχμνπλ σο έλαλ βαζκφ ηελ 

ελζπλαίζζεζή ηνπο απέλαληη ζηνλ άιιν, ηνλ μέλν, ην δηαθνξεηηθφ.  

Ζ ζπλεξγαζία ζε επίπεδν νκάδαο θαη νινκέιεηαο θαζψο θαη ηα παξαγφκελα 

πξντφληα έδεημαλ φηη νη καζεηέο κπφξεζαλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά φρη κφλν κε ηνλ ξαηζηζκφ, αιιά θαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο γξαθήο θαη πξφζιεςεο ησλ θεηκέλσλ. Ζ αλάξηεζή ηνπο ζην wiki ηεο 

ηάμεο, κε ηε κνξθή αθηεξψκαηνο, πξνζέδσζε έλαλ ραξαθηήξα απζεληηθφηεηαο ζηελ 

φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Collis & Moonen 2005). 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Ζ ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ παξαπέκπεη ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ ηχπνπ 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ξαηζηζκνχ, ησλ 

ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη, επξχηεξα, 

ζην πιαίζην ηεο νινκέιεηαο. Σελ απφ θνηλνχ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο εληζρχεη ε 

αλάξηεζε ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ  ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ ή ηνπ wiki. Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θείκελα αλαθνηλψλνληαη θαη δηακνηξάδνληαη ηφζν ζην πιαίζην 

ηεο θπζηθήο θνηλφηεηαο/ηάμεο φζν θαη ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ ζπλερή πξφζβαζε ζην καζεζηαθφ πιηθφ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςήο ηνπο κε ηελ θαηάζεζε ζρνιίσλ 

(Μπαιηά θ. ά. 2011).  
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Σν δεηνχκελν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ 

πιαηζίνπ, ζχκθσλνπ κε ηελ παηδαγσγηθή ησλ γξακκαηηζκψλ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, δειαδή ζηελ πξφζιεςε 

θαη ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα θηινινγηθά καζήκαηα, πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ εδψ, ηα ππφ δηαπξαγκάηεπζε θείκελα είλαη θείκελα πνπ έρνπλ λφεκα γηα 

ηνπο καζεηέο θαη δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα κηα θξηηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. Πψο 

κεηαθξάδεηαη απηφ ζε επίπεδν ηάμεο; Όηη ν ιφγνο ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη 

ηζνδχλακνο κε απηφλ ηνπ δαζθάινπ. Όηη νη καζεηέο, σο πνιηηηζκηθά ππνθείκελα, 

θέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο θαη πξνζδίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζεκαζίεο ζηα 

θείκελα. Όηη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη, αθξηβψο, λα ελζαξξχλεη ηελ εμσηεξίθεπζε 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ θαη ηελ πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε ησλ θεηκέλσλ εθ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο δηαιφγνπ 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, κεηαμχ ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ιφγσλ 

πνπ θέξνπλ ηα ππφ δηαπξαγκάηεπζε θείκελα αιιά θαη ησλ ιφγσλ πνπ θέξνπλ νη ίδηνη 

νη καζεηέο (Υαηδεζαββίδεο ρ. ρ.). 

Σέινο, κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή, νη 

καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ζηαδηαθά φηη ην γξάςηκν δελ απνηειεί κία εθάπαμ θαη 

ζηαηηθή δηαδηθαζία, αιιά φηη απαηηεί δηαδνρηθέο αλαγλψζεηο θαη γξαθέο, 

πεηξακαηηζκνχο, ελαιιαθηηθέο εθδνρέο κέρξη ηελ ηειηθή. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ απειεπζεξψλεη απφ ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο ηνπ ρεη-

ξφγξαθνπ (κνπηδνχξεο, λεφηεξεο πξνζζήθεο κε «αζηεξάθηα», γξάςηκν απφ ηελ αξρή 

ηνπ θεηκέλνπ) θαη εληζρχεη ηνλ ζπιινγηθφ πεηξακαηηζκφ (Κνπηζνγηάλλεο 1998).  
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Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

Ζ κνξθή ησλ ζχγρξνλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ αλαδεηθλχεη σο δεηνχκελν 

ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ απέλαληη ζε φ,ηη ζεσξνχλ μέλν, 

άγλσζην, δηαθνξεηηθφ, αιιφηξην, σο πξνο ηα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε γιψζζα, 

ηε ζξεζθεία, ηελ θνπιηνχξα, ην θχιν, ηηο ζεμνπαιηθέο επηινγέο ή άιια θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πνηθίιεο εηεξφηεηεο απνηεινχλ εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη ε απνδνρή θαη αξκνληθή ζπλχπαξμε 

βαζηθφ αίηεκα, ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηέηνηεο δξάζεηο 

πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνβνιή ηνπ εγψ, ηνλ θφβν θαη ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ, 

ηε βία, ηελ πξνθαηάιεςε, ηα ζηεξεφηππα θηι. ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο 

πξνβιεκαηηθήο αλακέλνπκε απφ ηνπο καζεηέο: 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξίθεπζε ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζε αλζξψπνπο ή νκάδεο πνπ ζεσξνχλ 

δηαθνξεηηθνχο/έο, μέλνπο/εο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ ηέηνηα 

εδξαησκέλα ζρήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο ζε άηνκα θαη ζχλνια. 

 Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο, πηνζεηψληαο ηνλ ξφιν θαη ηελ 

νπηηθή ηνπ άιινπ θαη δηαθνξεηηθνχ. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

Ζ πηνζέηεζε ελφο ξφινπ θαη κηαο νπηηθήο γσλίαο ζπλεπάγεηαη θαη γισζζηθέο 

επηινγέο ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ θαη γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ δνκψλ, αιιά θαη χθνπο 

πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ θαηάιιειε πεξίζηαζε. Σν είδνο θεηκέλνπ, φπσο θαη νη 

απνδέθηεο, θαζνξίδνπλ επίζεο επηινγέο ζε επίπεδν καθξνδνκήο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ νη ζηφρνη, νη ζρεηηθνί κε ηε γιψζζα, είλαη: 



 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

Βϋ Λυκείου «Ασ μιλιςουμε για τον ρατςιςμό» 
Σελίδα 8 από 37 

 

 Να αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή θεηκεληθψλ εηδψλ, φπσο απηψλ ηεο επηζηνιήο, 

ηνπ εκεξνινγίνπ, ηεο πξνζσπηθήο αθήγεζεο, ηνπ άξζξνπ θαη ηεο νκηιίαο 

(πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ), νξγαλψλνληαο ην γισζζηθφ πιηθφ 

βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ.  

 Να πξνζαξκφζνπλ ην χθνο ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

(ξφινο νκηιεηή/γξάθνληνο, απνδέθηεο, είδνο θεηκέλνπ). 

 Να ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζην δήηεκα ηνπ ξαηζηζκνχ, πηνζεηψληαο 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη νπηηθή γσλία. 

Γπαμμαηιζμοί 

Σν αίηεκα ηεο δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπλχπαξμε θαη 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ελεξγνχο θαη θξηηηθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζηα θνηλσληθά δξψκελα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην γισζζηθφ κάζεκα, 

εθφζνλ κέζσ ηεο γιψζζαο, θαηά θχξην ιφγν, ξπζκίδεηαη ε θνηλσληθή δσή θαη νη 

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. Ζ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, εθηφο απφ ην ζηνηρείν ηεο 

εηεξφηεηαο, δηακνξθψλεηαη απφ ηελ επξχηαηε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε πεδίν θαη 

κνξθή επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζελαξίσλ (Κνπηζνγηάλλεο 2011). Δπνκέλσο, νη 

ζηφρνη ζρεηηθά κε ηνπο γξακκαηηζκνχο είλαη: 

 Να αζθεζνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή, εθφζνλ ε λέα πξαγκαηηθφηεηα, είηε σο 

ζχλνιν εηεξνηήησλ είηε σο θνηλσλία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ππαγνξεχεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηέηνηα ζπλεξγαηηθά 

κνληέια. 

 Να αζθεζνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ αμηνπνηψληαο ηνλ σο 

κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο γξαθήο, πεηξακαηηδφκελνη κε 

επάιιειεο γξαθέο, κεηαηξνπέο, πξνζζαθαηξέζεηο θαη βειηηψζεηο ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ. 
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 Να αλαγλψζνπλ δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά πνιπηξνπηθά θείκελα. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ην δηθφ ηνπο ιφγν πάλσ ζηηο ζχγρξνλεο 

φςεηο ηνπ ξαηζηζκνχ, ζπλεξγαδφκελνη πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

είλαη ην δηθφ ηνπο θείκελν. Σν καζεζηαθφ πιηθφ νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά ζην πιαίζην 

ηεο νκάδαο/θνηλφηεηαο απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ππαγνξεχεη 

ζηφρνπο φπσο: 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ νπηηθή ηνπο 

πάλσ ζε θξίζηκα δεηήκαηα θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, πξνάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη απνδνρήο ηνπ άιινπ.  

 Να αλαπηχμνπλ ζηάζε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο φρη κφλν θαηά 

ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 

 

Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ ελφηεηα ησλ «Βηνγξαθηθψλ εηδψλ» ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ πξνηείλεηαη σο ζεκαηηθφο θχθινο γηα παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ  

ιφγνπ ν ξαηζηζκφο θαη νη ζπλαξηψκελεο κε απηφλ έλλνηεο, φπσο ηα ζηεξεφηππα θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο, ε 21
ε
 Μαξηίνπ, σο εκέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, καο έδσζε ηελ 

αθνξκή λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ ξαηζηζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην πιαίζην εληφο 

ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ θαη ζπλέζεζαλ ηα θείκελά ηνπο.  

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ θχθιν ην ΑΠ θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο δηαηππψλνπλ 

ηνλ εμήο ζηφρν: «λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο γχξσ απφ ηα δηάθνξα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα θαη λα ηνπο εληζρχζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSB105/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%A3/didaskalia_ekfrasi-ekthesi.pdf
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εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Δηδηθφηεξα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε απηέο πνπ 

πξνθαινχλ νη δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα». 

Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 

Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη, θαηαξράο, σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ θεηκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο γξαθήο (Κνπηζνγηάλλεο 1998). Καηά 

δεχηεξνλ, ην wiki απνηειεί πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ, 

πξνζδίδνληαο ην δεηνχκελν ηεο απζεληηθφηεηαο ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

(Μπαιηά θ. ά. 2011). 

Κείμενα 

Δπηζέζεηο ελαληίνλ κεηαλαζηψλ: Δπηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο αθγαληθήο θνηλφηεηαο 

πξνο ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ. 

Κάλε ηε δηαθνξά… κίια ηψξα: Βίληεν γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζην πιαίζην 

ζρεηηθήο θακπάληαο απφ ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ». 

Οη ξφινη ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ: Βίληεν γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ απφ ηνλ φκηιν 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηνπ Λενληείνπ ιπθείνπ Ν. κχξλεο. 

Κ. Υ. Μχξεο, «Γίπηπρν», Πεξηνδηθφ Η Λέξη, η. 184, αθηέξσκα «κεηαλάζηεπζε θαη 

κεηαλάζηεο», ζ. 165. 

ΑΜΔΑ-Ναχπαθηνο: Βίληεν γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θηλνχληαη κε ακαμίδην. 

Δγψ, ξαηζηζηήο; Κφκηθ ζρεηηθά κε ηνλ ξαηζηζκφ. Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Λνπμεκβνχξγν, 1998.  

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

Α΄ θάζε: εηζαγσγηθή, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, νινκέιεηα, 26/03/2013 (1 ψξα): 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ε 21
ε
 Μαξηίνπ καο έδσζε ηελ αθνξκή λα ζέζνπκε ην 

πξφβιεκα πξνο επίιπζε, ηε δεκηνπξγία δειαδή ελφο αθηεξψκαηνο κε θείκελα ησλ 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=8914
https://www.youtube.com/watch?v=baaD6HpIH98
http://www.youtube.com/watch?v=EBEenHZEb74
http://www.youtube.com/watch?v=MHoU4bLPDAQ&feature=player_embedded
http://utopia.duth.gr/~xsakonid/index_htm_files/egw_ratsistis.pdf


 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

Βϋ Λυκείου «Ασ μιλιςουμε για τον ρατςιςμό» 
Σελίδα 11 από 37 

 

καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο πνηθίιεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ζήκεξα ην 

ξαηζηζηηθφ θαηλφκελν. Ζ πξφθιεζε ήηαλ λα κεηαηνπίζνπλ ηελ νπηηθή ηνπο γσλία θαη 

λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ.  

Ζ πξφθιεζε αληηκεησπίζηεθε ζεηηθά απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηάμεο, 

εθθξάζηεθαλ φκσο θαη επηθπιάμεηο απφ νξηζκέλνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

επηθαιέζηεθαλ δπζθνιίεο απφ ηε κεξηά ηνπο λα πηνζεηήζνπλ κία δηαθνξεηηθή 

ηαπηφηεηα θαη νπηηθή. Σνπο εμήγεζα φηη δελ ελδηαθέξεη ηφζν ην απνηέιεζκα, ε 

παξαγσγή ι.ρ. πνιηηηθά νξζψλ θεηκέλσλ, φζν ε δηαδηθαζία: λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα 

πξνζεγγίζνπλ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ, πεξηζζφηεξν 

βησκαηηθφ θαη ιηγφηεξν αθαδεκατθφ. Σνπο ππελζχκηζα, επίζεο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε έξρεηαη σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο πνπ είρε σο ζέκα ηεο θαη απηή ηνλ 

ξαηζηζκφ, εζηηάζηεθε φκσο θπξίσο ζην θπιεηηθφ θαη εζληθφ ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο γηνξηήο γηα ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ (βι. εθαξκνζκέλν ζελάξην: Παλαγηψηα 

εθεξιή, Όηαλ ε ηζηνξία παξαινγίδεηαη, Νενειιεληθή Γιψζζα Β΄ Λπθείνπ, 2012). Ζ 

ησξηλή δξάζε ζίγεη θαη θαηλφκελα θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ θαη δίλεη ηελ επθαηξία λα 

δηεπξχλνπκε ηελ αξρηθή καο πξνζέγγηζε. Έηζη, νη φπνηεο επηθπιάμεηο θάκθζεθαλ 

φηαλ είδακε ηα αλαξηεκέλα ζην wiki θχιια εξγαζίαο θαη ηα αληίζηνηρα θείκελα 

αθεηεξίαο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

πδεηήζακε, αθφκα, ηηο απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα θείκελα, ηα νπνία 

δηαιέγνληαη κε ηα αληίζηνηρα θείκελα αθεηεξίαο σο πξνο ην ζέκα, ηα πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ θαη, πηζαλφλ, σο πξνο ην θεηκεληθφ είδνο (αλαιπηηθφηεξα βι. Β΄ θάζε). 

Έλα άιιν ζέκα πνπ ζπδεηήζακε ήηαλ απηφ ηεο ζπλεξγαηηθήο γξαθήο. Σξεηο 

καζεηέο εμέθξαζαλ ηνπο θφβνπο ηνπο γηα ηε ζπκπαξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ 

ηζρπξηδφκελνη φηη ην γξάςηκν είλαη κηα κνλαρηθή δηαδηθαζία· σζηφζν, ε πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ πξνζπάζεζε λα ηνπο θαζεζπράζεη κε επηρεηξήκαηα φηη είλαη πιένλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη φηη ε ζπλεξγαηηθή γξαθή είλαη κηα 

πξφθιεζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ ζην 
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ζρνιείν, πξνζδίδνληαο ελδηαθέξνλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. πλεγφξεζα κνηξαδφκελε 

καδί ηνπο ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία φηαλ θιήζεθα λα γξάςσ θείκελν καδί κε 

άιινπο, ηηο αξρηθέο κνπ αληηζηάζεηο θαη ηε ζηαδηαθή αλαζεψξεζε απηψλ, 

πξνζζέηνληαο φηη ζην κέιινλ πνιχ πηζαλφ λα ρξεηαζηεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηέηνηεο 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο, πφζν κάιινλ ηψξα πνπ νη ηερλνινγίεο δηακνξθψλνπλ 

αλάινγα πεξηβάιινληα. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη δηαπξαγκαηεπφκαζηε ην ζέκα ηνπ 

ξαηζηζκνχ «ππαγνξεχεη» θαηά θάπνην ηξφπν ηηο νκαδηθέο δηεξγαζίεο, γηαηί ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο παξακεξίδνπκε ηελ αηνκηθφηεηά καο θαη δηεξεπλνχκε ζεκεία 

ζπλάληεζεο κε ηνπο άιινπο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπο ζπκκαζεηέο καο. Σειηθά, νη δχν απφ 

ηνπο ηξεηο πείζηεθαλ λα δνθηκάζνπλ. Ο έλαο, ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο γεληθέο εμεηάζεηο, επέκεηλε ζην αηνκηθφ ζρήκα θαη έθξηλα φηη 

δελ έπξεπε λα ηνλ πηέζσ πεξαηηέξσ.  

Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα δηακνξθψζνπκε ηηο νκάδεο. Δδψ άθεζα ηελ 

πξσηνβνπιία ζηνπο καζεηέο κε ην ζθεπηηθφ φηη είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηέηνηεο 

θαηαλνκέο θαη ζρήκαηα. Πξάγκαηη, ε δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ ππήξμε εχθνιε, 

γξήγνξε θαη αλψδπλε. Καηαιήμακε ζε νθηψ δηκειείο θαη ηξηκειείο νκάδεο, φπσο 

πξνέβιεπε ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο θαη δηεπθφιπλε ε ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Σνπο επεζήκαλα φηη κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ, αλ ζέινπλ, ην θείκελφ 

ηνπο αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ wiki καο. πκθσλήζακε λα γξάςνπλ ηα 

θείκελά ηνπο ζηνλ επεμεξγαζηή, λα γίλεη ειεθηξνληθή δηφξζσζε θαη ηξνπνπνίεζε 

ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλάξηεζε ζην wiki.  

 

Β΄ θάζε: παξαγσγή θαη δηφξζσζε θεηκέλσλ ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, 

εξγαζία ζε νκάδεο, 01/04/2013 (2 ψξεο) θαη 08/04/2013 (1 ψξα) 

Οη επφκελεο ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο (έλα ζπλερφκελν δίσξν θαη ε πξψηε ψξα απφ ην 

επφκελν δίσξν) δηαηέζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή θαη δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ. Καηά ην 

πξψην δίσξν νη νκάδεο θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη 

http://ourdigitalclass.pbworks.com/w/page/62089702/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
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επεμεξγάζηεθαλ ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο. ε θάζε νκάδα αληηζηνηρνχζε 

δηαθνξεηηθφ παξαδνηέν. Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πξνβιέπεη έμη δηαθνξεηηθά θχιια 

εξγαζίαο. ε θάζε θχιιν δίλεηαη σο αθεηεξία έλα θείκελν, ην νπνίν ζίγεη κηα φςε 

ηνπ ξαηζηζκνχ (ι.ρ., θπιεηηθφο, εζληθφο, θνηλσληθφο θηι.) θαη δεηείηαη σο 

παξαγφκελν έλα άιιν θείκελν πνπ δηαιέγεηαη κε ην πξψην. Οη καζεηέο θαινχληαη λα 

πηνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη νπηηθή γσλία, βάζεη ησλ νπνίσλ εξκελεχνπλ ην 

θαηλφκελν θαη ην παξνπζηάδνπλ.   

Δηδηθφηεξα: Ζ επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο αθγαληθήο θνηλφηεηαο πξνο ηνλ 

Έιιελα πξσζππνπξγφ κεηαγξάθεηαη ζε επηζηνιή καζεηή, θαηνίθνπ ηνπ Αγ. 

Παληειεήκνλα, πνπ δεη απφ θνληά πεξηζηαηηθά βίαο θαη ξαηζηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ηα 

νπνία θαιείηαη λα ζρνιηάζεη ζηελ επηζηνιή ηνπ. Σν ηξηηνπξφζσπν αθήγεκα γηα ηε 

δσή κηαο κεηαλάζηξηαο ζηελ Διιάδα κεηαγξάθεηαη ζε επηζηνιή ηεο ίδηαο πξνο ηνλ 

γην ηεο, πνπ έρεη λα ηνλ δεη δέθα ρξφληα. Σν βίληεν γηα ηνπο αλζξψπνπο κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα κεηαγξάθεηαη ζε πξνζσπηθή αθήγεζε. Σα βίληεν γηα ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ ζε εκεξνιφγην (ηνπ ζχκαηνο ή ηνπ ζχηε ή ηνπ παξαηεξεηή) ή ζε άξζξν 

ζρεηηθφ κε ην θαηλφκελν. Σν θφκηθ γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Ξελνθνβίδε ζε εκεξνιφγην ή, ελαιιαθηηθά, ζε άξζξν ζρεηηθφ κε 

ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Αλαιφγσο, ην θφκηθ γηα ηελ πξνθαηεηιεκκέλε 

ζηάζε ελφο άληξα ππαιιήινπ απέλαληη ζηε λέα πξντζηακέλε κεηαγξάθεηαη ζε νκηιία 

ηεο λέαο πξντζηακέλεο πξνο ηνπο άληξεο πθηζηάκελνπο ή, ελαιιαθηηθά, ζε άξζξν 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο.  

Δλεκέξσζα ηνπο καζεηέο φηη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα είλαη φρη κφλν 

λα αζθεζνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε, αιιά λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

ελζπλαίζζεζεο πξνζπαζψληαο λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ Άιινπ θαη λα εθθξαζηνχλ, 

φπσο πηζαλφλ ζα εθθξαδφηαλ εθείλνο/ε. Απηά ζα θαζνξίζνπλ θαη ηα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή ησλ καζεηψλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο ζηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 
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θεηκέλνπ, ην πξφζσπν πνπ γξάθεη/κηιά, ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

γξάθεη/κηιά. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ιφγνπ ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο επηινγέο πνπ ζα θάλνπλ 

σο πξνο: α) ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε θαη κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ 

πηνζεηνχλ, β) ηελ νξγάλσζε απηψλ φρη κφλν ζε πξνηαζηαθφ/ζπληαθηηθφ επίπεδν αιιά 

θαη ζε ζρέζε κε ηε γξακκαηηθή πνπ ππαγνξεχεη ην αληίζηνηρν θεηκεληθφ είδνο, γ) ηελ 

επηινγή ιεμηινγίνπ θαη χθνπο ζε ζρέζε κε ηνλ γξάθνληα/νκηιεηή, ηνπο απνδέθηεο 

θαη ηνλ ζθνπφ (πξνβιεκαηηζκφο, ζπγθίλεζε, ρηνχκνξ, θαηαγγειία, πεηζψ θηι.). 

Ο ππνινγηζηήο, ζηε θάζε απηή, αμηνπνηήζεθε σο κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ ηφζν γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ειεθηξνληθψλ/ςεθηαθψλ θεηκέλσλ 

(αθεηεξίαο) φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

γξαθήο πεηξακαηίζηεθαλ κε ηα εξγαιεία θαη ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο, ηηο 

πξνζζαθαηξέζεηο, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο γξαθέο. Σνπο δήηεζα λα 

απνζεθεχζνπλ ηα θείκελά ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ θάθειν ηάμεο, πνπ είρα δεκηνπξγήζεη 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ server, ψζηε κε ην πέξαο ηνπ δίσξνπ λα πάξσ ηα 

θείκελά ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή θαη λα θάλσ ηηο απαξαίηεηεο επηζεκάλζεηο θαη 

δηνξζψζεηο. 

Οη νκάδεο εξγάζηεθαλ κε θέθη θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Ζ εηζαγσγηθή 

θάζε είρε βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη δελ ππήξμαλ 

θαηλφκελα ακεραλίαο θαη δπζπξαγίαο. Γχν νκάδεο δπζθνιεχηεθαλ ζηελ αξρή λα 

δνπλ ην ζέκα κε κηα άιιε νπηηθή, ηελ νπηηθή ηνπ άιινπ, θαη ρξεηάζηεθαλ ηε δηθή 

κνπ ζπλδξνκή γηα λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα μεθηλήζνπλ, αιιά ζηελ πνξεία νη 

αξρηθέο δπζθνιίεο μεπεξάζηεθαλ. Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο δελ νινθιήξσζαλ κε ην 

ηέινο ηνπ δίσξνπ θαη γη’ απηφ ζπκθσλήζακε λα δηαζέζνπκε κία αθφκα ψξα, γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ, δηνξζψζνπλ θαη επηκειεζνχλ ηα θείκελά ηνπο. 

Πξάγκαηη, ηελ πξψηε ψξα απφ ην επφκελν δίσξν νη νκάδεο δηάβαζαλ ηα ζρφιηα 

ζηα θείκελά ηνπο θαη έθαλαλ ηηο απαξαίηεηεο αλαζεσξήζεηο, βειηηψζεηο. Ζ 

αλαηξνθνδφηεζε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή ιεηηνχξγεζε 
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απνηειεζκαηηθά θαη αλέδεημε ηε δπλακηθή ηνπ σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο δηφξζσζεο, 

ηεο αλαζεψξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ, πξάγκα πνπ δχζθνια 

επηηπγράλεηαη κε ην ρεηξφγξαθν θείκελν. Δπίζεο δφζεθε ε επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε 

κε ηηο νκάδεο ακθηιεγφκελα ή πξνβιεκαηηθά ζεκεία ζηα θείκελά ηνπο θαη 

ελδερφκελεο πξνηάζεηο βειηίσζεο, ηηο νπνίεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ 

άκεζα ζηα θείκελά ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπκε, ζηε ζπλέρεηα, γηα ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Μπνξεί απηέο νη επηζεκάλζεηο λα γίλνληαη θαη θαηά ηελ παξαδνζηαθή 

δηφξζσζε ησλ ρεηξφγξαθσλ θεηκέλσλ, αιιά δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

αλαζεψξεζεο. 

 Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά, σο ηεθκήξηα, δχν απφ ηα αξρηθά θείκελα αληίζηνηρσλ 

νκάδσλ κε ηα δηθά κνπ ζρφιηα θαζψο θαη νη βειηησκέλεο εθδνρέο ηνπο: 
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Οκάδα Α, εθδνρή 1
ε
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Οκάδα Α, εθδνρή 2
ε 

(δεκνζηεπκέλε ζην wiki) 
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Οκάδα Β, εθδνρή 1
ε
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Οκάδα Β, εθδνρή 2
ε
 (δεκνζηεπκέλε ζην wiki) 
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Γ΄ θάζε: ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφο ζηελ νινκέιεηα κε αθνξκή ηα θείκελα ησλ 

καζεηψλ, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, 08/04/2013 (1 ψξα) θαη 15/04/2013 (1 ψξα) 

Αθηεξψζακε δχν αθφκα δηδαθηηθέο ψξεο (φρη ζπλερφκελεο) γηα ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα κε αθνξκή ηα θείκελά ηνπο. Σελ πξψηε απφ ηηο δχν ψξεο ν εθπξφζσπνο 

ηεο νκάδαο πνπ έγξαςε εκεξνιφγην («Γχν κέξεο απφ ηε δσή ηνπ θνπ Ξελνθνβίδε») 

αλάγλσζε ηελ εξγαζία ηεο ελψπηνλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Οη καζεηέο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαβάζνπλ ην θείκελν ζην wiki θαη λα πξνζέμνπλ ζεκεία πνπ ηπρφλ 

ηνπο δηέθπγαλ απφ ηελ αλάγλσζε. Με αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν πξνθιήζεθε 

κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα αηζζήκαηα μελνθνβίαο θαη αλ απηά 

κπνξνχλ – θαη πψο – λα κεηαβιεζνχλ. Αξρηθά, αξθεηνί καζεηέο ζρνιίαζαλ ζεηηθά ην 

θείκελν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ρσξίο φκσο λα εκβαζχλνπλ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

θαη λα ηεθκεξηψζνπλ επαξθψο ηα ζρφιηά ηνπο. Ζ ζπδήηεζε άλαςε φηαλ έλαο καζεηήο 

ηφικεζε λα παξαηεξήζεη φηη ην θείκελν ζηεξείηαη πεηζηηθφηεηαο: «δελ κπνξεί ν ίδηνο 

άλζξσπνο, πνπ ζηελ πφιε ηνπ απερζάλεηαη ηελ παξνπζία ησλ μέλσλ, εηδηθά απηψλ 

πνπ θαηνηθνχλ θαη θηλνχληαη πέξημ ηεο πιαηείαο Οκνλνίαο, φηαλ πεγαίλεη σο 

ηνπξίζηαο ζηελ Ηλδία, λα αιιάδεη μαθληθά ζηάζε απέλαληη ζ’ απηνχο πνπ αξρηθά 

απερζαλφηαλ». Ζ παξαηήξεζε ήηαλ αξθεηή γηα λα θηλεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο, φρη 

κφλν απηνί πνπ έγξαςαλ ην θείκελν, πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ πεηζηηθέο απαληήζεηο. 

Έηζη καο δφζεθε ε επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε ηηο αηηίεο ηεο μελνθνβίαο, λα 

δηαρσξίζνπκε ηνλ θξπκκέλν απφ ηνλ απξνθάιππην ξαηζηζκφ, ηηο κεζφδνπο θαη 

εθδειψζεηο βίαο, ηελ ελδερφκελε κεηαβνιή ηεο ςπρνινγίαο απηνχ πνπ ελνριείηαη κε 

ηελ παξνπζία ησλ μέλσλ ζηε ρψξα ηνπ, ελψ σο ηνπξίζηαο ηνπο βιέπεη ζαλ εμσηηθφ 

ζέκα θαη ζέακα, ζαλ ηνπξηζηηθή αηξαμηφλ θαη αλ απηφ δειψλεη νπζηαζηηθή 

κεηαηφπηζε ή απιψο δηαθνξεηηθή ςπρνινγηθή ζηηγκή.   

Θεηηθά ζρφιηα εθθξάζηεθαλ γηα ηελ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

πιαηζηψλνπλ ην θείκελν, γηαηί θαηά ηε γλψκε ησλ καζεηψλ απνδίδνπλ ηε καηηά ηνπ 

θνπ Ξελνθνβίδε ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ: α) φηαλ πεξπαηά ζηνπο 
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δξφκνπο ηεο πφιεο ηνπ θαη βιέπεη ην ζπξθεηφ ησλ μέλσλ πνπ ηνπ πξνθαιεί απέρζεηα 

– «ζα κπνξνχζαλ φκσο λα πξνθαινχλ θαη αηζζήκαηα νίθηνπ ή ζπκπάζεηαο» είπαλ 

θάπνηνη καζεηέο – θαη β) φηαλ πεξπαηά σο ηνπξίζηαο ζηελ Ηλδία θαη βιέπεη κφλν φζα 

ζέιεη λα δεη (ην εμσηηθφ) κε ηε καηηά ηνπ ηνπξίζηα. 

 

Σν θείκελν ησλ καζεηώλ πνπ πξνθάιεζε ζπδήηεζε αλαξηεκέλν ζην wiki  

 



 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

Βϋ Λυκείου «Ασ μιλιςουμε για τον ρατςιςμό» 
Σελίδα 22 από 37 

 

 

 



 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

                           MIS: 296579 – Π.3.2.5: Πιλοτικι εφαρμογι ςεναρίων 

Βϋ Λυκείου «Ασ μιλιςουμε για τον ρατςιςμό» 
Σελίδα 23 από 37 

 

 

Σε δεχηεξε ψξα ε ζπδήηεζε εζηηάζηεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. Άμνλεο ζπδήηεζεο ήηαλ: α) πφζν επηηχρακε ηνλ ζηφρν καο, 

πηνζεηψληαο κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, λα κπνχκε ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη β) 

πφζν αληαπνθξηζήθακε ζην δεηνχκελν είδνο θεηκέλνπ. Σα παηδηά είπαλ φηη, ελψ 

αξρηθά νη ζηφρνη ηνπο θάλεθαλ απαηηεηηθνί, ηδηαίηεξα ν πξψηνο, κε ηε ζπδήηεζε ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη σο πξνο ηε κεηαηφπηζε ηεο 

νπηηθήο γσλίαο θαη σο πξνο ην δεηνχκελν είδνο θεηκέλνπ. Ζ ζπλνιηθή εκπεηξία 

ππήξμε γη’ απηά δεκηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή.  

ηε ζπλέρεηα δηαηχπσζαλ επηκέξνπο ζρφιηα: ηνπο ζπγθίλεζαλ ηδηαίηεξα ηα 

θείκελα «Ζ Ναηαιία απφ ην Γθάκπξνβν ζηέιλεη επηζηνιή ζην γην ηεο» θαη 

«Καζεισκέλνο ζην ακαμίδην»· ηνπο θηλεηνπνίεζαλ ηα θείκελα «Άγηνο Παληειεήκσλ: 

επηζηνιή καζεηή, θαηνίθνπ ηεο πεξηνρήο» θαη «Παξαηεξψληαο ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ», επεηδή απαληνχλ ζην εξψηεκα αλ ε αδξάλεηα ηνπ παξαηεξεηή-καζεηή 

απέλαληη ζε εθδειψζεηο βίαο θαη ξαηζηζκνχ απνηειεί ηελ ελδεηθλπφκελε ζηάζε· 

ηέινο, πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ην θείκελν «Φφβνο θαη ληξνπή» (βι. ηεθκήξηα Β΄ 

θάζεο, νκάδα Β) πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ κε ηε κνξθή ηεο 
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ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Με αθνξκή ην εξψηεκα αλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηζηαηηθφ απνηειεί εθδήισζε ξαηζηζκνχ, ζπδεηήζακε γηα ηε ζηάζε ηνπ θνξηηζηνχ, 

αλ ζπλεξγεί κε ηε ζησπή ηεο, θαη ηε ζηάζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ κνηάδεη λα κελ 

έρεη αληηιεθζεί ή λα κε ζέιεη λα αληηιεθζεί ηη ζπκβαίλεη. Δμεηάδνληαο ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηζηαηηθνχ: ην ζχκα, ην ζχηε, ηελ άγλνηα, ηε ζησπή, έλνρε ή 

κε, ηελ αδξάλεηα ή θαη αδηαθνξία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαπηζηψζακε φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ηα εληνπίδνπκε ζρεδφλ πάληα ζε εθδειψζεηο βίαο, αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ξαηζηζκφο ή φρη.   

Δλδηαθέξνλ ήηαλ, επίζεο, φηη αλαπηχρζεθε κηα κνξθή αλαζηνραζκνχ. Ζ νκάδα 

πνπ ππνδχζεθε ηνλ δεθαεμάρξνλν καζεηή, θάηνηθν ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, έθξηλε, 

δηαβάδνληαο ην θείκελφ ηεο, φηη ζα κπνξνχζε λα αθεγεζεί ζηελ αξρή έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ βίαο, ην νπνίν ζα απνηεινχζε ηελ αθνξκή γηα 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζθέςεηο ζηε ζπλέρεηα. Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, νη 

δεχηεξεο αλαγλψζεηο θαη ε ζπδήηεζε γηα ηα θείκελα απηά βάδεη ηα παηδηά ζηε 

δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ γηα ηε γξαθή, ην απνηέιεζκα θαη ηελ πξφζιεςε ησλ 

θεηκέλσλ απφ ηνπο απνδέθηεο πνπ δελ είλαη πιένλ κφλν ν θηιφινγνο-δηνξζσηήο.   
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Δπηπιένλ ηεθκήξηα από ηελ εθαξκνγή 

Α. Σα θείκελα πνπ ζπγθίλεζαλ 
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Β. Σν θείκελν πνπ θηλεηνπνίεζε γηα ηε ζηάζε ηνπ παξαηεξεηή-καζεηή απέλαληη 

ζηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό 
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Γ. Σν θείκελν πνπ πξνθάιεζε αλαζηνραζηηθέο δηεξγαζίεο 
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Σ. ΦΤΛΛΑ  ΔΡΓΑΗΑ 

1. Δπηζέζεηο ελαληίνλ κεηαλαζηώλ 

22/09/2011 
 

 
 

Αμηφηηκε θχξηε Πξσζππνπξγέ, 

 

Με αθνξκή ηα ηειεπηαία πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ, απνθαζίζακε λα 

ζπληάμνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξψζνπκε ζρεηηθά 

κε ηηο θαζεκεξηλέο επηζέζεηο ζε βάξνο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ απφ αθξαία 

ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη ζηελ Πιαηεία 

Αηηηθήο, φπνπ δηακέλνπλ αξθεηνί αηηνχληεο άζπιν Αθγαληθήο θαηαγσγήο θαη φρη 

κφλν, ζεκεηψλνληαη θαζεκεξηλά βηαηνπξαγίεο κε ζηφρν ηνπο αιινδαπνχο θαηνίθνπο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα ζχκαηα ρξεηάζηεθε λα δηαθνκηζηνχλ ζην 

λνζνθνκείν γηα λα ηνπο πεξηζάιςνπλ. 

Οη ελέξγεηεο απηέο γλσξίδνπκε φηη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζην 

ζχλνιν ηεο, αιιά αληίζεηα, ακαπξψλνπλ θαη πξνζβάιινπλ ηελ δεκνθξαηηθή 

ζπλείδεζε ηνπ θηιφμελνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη γη’ απηφ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ άκεζα πξνηνχ πάξνπλ αλππέξβιεηεο δηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ έσο θαη ζήκεξα έρεη θαηαγξαθεί πιήζνο πεξηζηαηηθψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθά ηα νπνία ζθηαγξαθνχλ ηελ θξηζηκφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο. ηηο 16/8 ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαζκνχ Λαξίζεο θαη επί ηεο νδνχ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ψξα 21:30 ν Αθγαλφο αηηψλ άζπιν Ακπληνχι Ραρίκ 

δέρηεθε ξαηζηζηηθή επίζεζε εθ κέξνπο αθξνδεμηάο νξγάλσζεο. ηηο 10/9 ν Μνξηαδά 

Υνζαηλί, 15 εηψλ, δέρηεθε άγξηα επίζεζε ζηνλ Αγ. Παληειεήκνλα θαη κεηαθέξζεθε 

ζην Ννζνθνκείν αηκφθπξηνο. ηηο 8/9 ν ατλη Γνιάκ Υνζαίλ, 17 εηψλ, 

μπινθνπήζεθε ελψ πεξίκελε ζην θαλάξη απέλαληη απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. 

Παληειεήκνλα. ηηο 10/9 κηα νκάδα αηφκσλ επηβηβάζηεθε ζην ιεσθνξείν ζηε ζηάζε 
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ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα θαη μπινθφπεζαλ φζνπο αιινδαπνχο βξέζεθαλ ζηνλ δξφκν 

ηνπο. Ο Μνρηάξ Αιηδαληά, 27 εηψλ, ήηαλ αλάκεζα ηνπο θαη θαηαγγέιιεη ην γεγνλφο. 

Όια ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά έρνπλ θαηαγγειζεί ζηελ Αζηπλνκία. Χζηφζν, θακία 

ελέξγεηα εθ κέξνπο ηεο Αζηπλνκίαο δε καο έρεη γλσζηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα. Οη 

επηζέζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αθξαίσλ νκάδσλ γίλνληαη θαζεκεξηλά νινέλα θαη πην 

ζπρλέο θαη άγξηεο. ηηο 16/9, ηελ ψξα πνπ ν Τπνπξγφο Μεηαλάζηεπζεο ηνπ 

Αθγαληζηάλ ζπλαληνχζε ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θ. Παπνπηζή, ηξείο 

Αθγαλνί αηηνχληεο άζπιν δέρηεθαλ άγξηα επίζεζε κε δνινθνληθέο πξνζέζεηο 

κπξνζηά ζηελ νηθία ηνπο ζηνλ Αγ. Παληειεήκνλα, νδφο Πεξγάκνπ 31, κε 

απνηέιεζκα έλαο εμ απηψλ, ν Ραρηκί Αιί , 24 εηψλ, λα δηαθνκηζηεί εζπεπζκέλα ζην 

Λατθφ Ννζνθνκείν θέξνληαο βαξηά ηξαχκαηα απφ καραηξηέο ζην ζψξαθα. Αθφκε 

λνζειεχεηαη δηαζσιελσκέλνο, έρνληαο επηπρψο δηαθχγεη ηνλ θίλδπλν. Σελ ίδηα 

ζηηγκή κε δηαθνξά ιεπηψλ ν Γνιακ Ρεδά 17 εηψλ δέρηεθε άγξηα επίζεζε θαη 

κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν ΚΑΣ κε βαξηά ηξαχκαηα ζην θεθάιη. Αθνχ ν Αθγαλφο 

Τπνπξγφο κεηαλάζηεπζεο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Αθγαληθήο Κνηλφηεηαο ζηελ 

Διιάδα κεηέθεξαλ ην πξφβιεκα ηελ ίδηα κέξα ζηνλ Έιιελα Τπνπξγφ, ηνλίδνληαο ηνλ 

θίλδπλν πνπ θαίλεηαη λα δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξα νη Αθγαλνί ζηελ Διιάδα, ε Αζηπλνκία 

γηα πξψηε θνξά ζπλέιαβε ηξεηο απφ ηνπο δξάζηεο ηεο επίζεζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

εδψ φηη ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά πιήζνο παξφκνησλ επηζέζεσλ εηο βάξνο αιινδαπψλ 

παξ’ φια απηά, ηα ζχκαηα δελ ηηο θαηαγγέιινπλ. 

Σν ιππεξφ θαηλφκελν ησλ επηζέζεσλ ζε ζπκπνιίηεο καο δηράδεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ζε κηα δχζθνιε ζπγθπξία γηα ηε ρψξα, πνπ απαηηεί ηελ ελφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε. 

ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

ζην κέηξν πνπ ηνπο αλαινγεί, πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ, 

αιιά θαη ζπκκεηέρνληαο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο. Σέηνηνπ είδνπο ξαηζηζηηθέο 

επηζέζεηο απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη ηελ θνηλσληθή 

πξφνδν. Γεδνκέλεο ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο θαη πξνηνχ ην πξφβιεκα 

δηνγθσζεί, δεηάκε ηελ άκεζε παξέκβαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο επλνκίαο, κέζσ ηεο άκεζεο θαηαζηνιήο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 

ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Κιείλνληαο, ζαο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ην 

έξγν πνπ επηηειείηε ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη σο ελεξγνί πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο βξηζθφκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα 

λα ζπλδξάκνπκε ζην έξγν ζαο κε φπνηνλ ηξφπν θξίλεηε δπλαηφ. 

Με εθηίκεζε, 

Ο Πξφεδξνο ηεο Αθγαληθήο Κνηλφηεηαο ζηελ Διιάδα                       

Γ. Μνρακκαληί                                                                                                            

Σελ επηζηνιή ζπλππνγξάθνπλ: 

Διιεληθφ Φφξνπκ Πξνζθχγσλ 

Μ.Κ.Ο Asante 

Αθξηθαληθή Έλσζε 

Κελπάηηθε Κνηλφηεηα 
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Πεγή: http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=8914 

Παξαγσγή θεηκέλνπ 

Χο δεθαεμάρξνλνο καζεηήο θαη θάηνηθνο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα γίλεζαη 

θαζεκεξηλά κάξηπξαο ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ ζε βάξνο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

ζηελ πεξηνρή ζνπ. πληάζζεηε, σο νκάδα, κηα επηζηνιή αμηνπνηψληαο ζηνηρεία θαη 

απφ ηελ παξαπάλσ επηζηνιή, ηελ νπνία απνζηέιιεηε ζην ηζηνιφγην 

www.protagon.gr, ζρνιηάδνληαο ηα θαηλφκελα απηά απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ 

δεθαεμάρξνλνπ καζεηή. (300 ι.) 

 

2. ρνιηθή βία 

Παξαθνινπζήζηε ηα δχν βίληεν πνπ θηινμελνχληαη ζηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο: 

http://www.hamogelo.gr/4-1/909/Sxolikos-ekfobismos 

http://www.youtube.com/watch?v=EBEenHZEb74 

Παξαγσγή θεηκέλνπ 

α) Γηαιέμηε έλαλ ξφιν απφ απηνχο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα παξαπάλσ βίληεν θαη 

πξνζπαζήζηε λα αθεγεζείηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο ηελ εκπεηξία ζαο ζρεηηθά κε ην 

θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο, φπσο ην βηψλεηε (απφ ηελ νπηηθή ηνπ ζχκαηνο, ηνπ 

ζχηε, ηνπ παξαηεξεηή θηι.). (300 ι.) 

β) Γξάςηε έλα άξζξν ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ζην νπνίν 

πεξηγξάθεηε ην θαηλφκελν, ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα–ξφινπο, ηηο επηπηψζεηο ζηα 

άηνκα θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. Σν άξζξν ζα 

δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα/wiki ηνπ ζρνιείνπ ζε εηδηθφ αθηέξσκα («αο κηιήζνπκε 

γηα ην ξαηζηζκφ»). (300 ι.) 

 

3. Κ. Υ. Μύξεο, Δίπηςσο (ελάξην γηα Νηνθηκαληέξ) 

 Ναταλία από το Γκάμπροβο οδθγοφςε μπουλντόηα, όταν ςτρωνόταν ο δθμόςιοσ 
δρόμοσ που τράβαγε προσ το βορρά. Ήξερε πότε θ μθχανι χρειαηόταν λάδια, πότε 
τα φρζνα ιταν φυρά και κζλαν ςφίξιμο μ’ ζνα γαλλικό κλειδί νοφμερο 3, πότε είχαν 
τα τακάκια φαγωκεί.  

Η 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=8914
http://www.protagon.gr/
http://www.hamogelo.gr/4-1/909/Sxolikos-ekfobismos
http://www.youtube.com/watch?v=EBEenHZEb74
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Συχνά τισ Κυριακζσ ζβαηε ςτο πίςω κάκιςμα τθσ μπουλντόηασ το γιο τθσ και 
τραβοφςαν κατά τθν εξοχι. Στρϊναν μζςα ςτουσ κατακόκκινουσ ροδϊνεσ ζνα ριγζ 
τραπεηομάντθλο, ανοίγαν μια κονςζρβα με ροημπίφ, κόβανε με τα χζρια φρζςκο 
ψωμί και τρϊγαν∙ ο γιοσ ζπινε λεμονάδα, θ Ναταλία ςλιμονβίτςα, οινόπνευμα 
κακαρό. Το βράδυ γφριηαν αργά ςτο ςπίτι. 

Η Ναταλία από το Γκάμπροβο ζχει δζκα χρόνια ςτθν Ακινα. Δζκα χρόνια δεν 
ζχει δει το γιο τθσ, παλικάρι ςωςτό πια. Φροντίηει ζναν κατάκοιτο παπποφ, γνωρίηει 
με ακρίβεια πϊσ λειτουργεί το πιεςόμετρο, πόςεσ ςταγόνεσ πζφτουν ςτο λεπτό από 
τον ορρό, πόςα χαπάκια ο παπποφσ πρζπει να πάρει πρωί, μεςθμζρι, βράδυ. Τα 
ςτιβαρά τθσ χζρια, που κουμαντάριηαν με μαεςτρία τθν μπουλντόηα δυο και τρεισ 
φορζσ τθ μζρα, ςθκϊνουν τον παπποφ από το κρεβάτι μιπωσ ανοίξει το δζρμα του 
από τθν κατάκλιςθ. Με λεπτοφσ χειριςμοφσ απολυμαίνει τον κακετιρα και, κάκε 
Κυριακι, κατθφορίηει ςτθν Ομόνοια, βρίςκει τον οδθγό του ποφλμαν που πάει ςτο 
Γκάμπροβο και ςτζλνει ς’ ζνα φάκελο κλειςτό όλο το βδομαδιάτικο ςτο γιο τθσ. 
Γυρίηοντασ ανάβει ζνα κερί ςτον Άγιο Θεράποντα και, κάνοντασ αργά αργά τον 
ςταυρό τθσ, ςιωπθλά προςεφχεται να δϊςει ο Θεόσ να μθν πεκάνει ο γζροσ. 

Περιοδικό Η Λέξη, τ. 184, Αφιζρωμα «Μετανάςτευςθ και μετανάςτεσ», ς. 165 

 

Παξαγσγή θεηκέλνπ 

Ζ Ναηαιία απφ ην Γθάκπξνβν ζηέιλεη καδί κε ην βδνκαδηάηηθν έλα γξάκκα ζηνλ γην 

ηεο. Αμηνπνηήζηε ζηνηρεία ηεο παξαπάλσ αθήγεζεο θαη γξάςηε ηελ επηζηνιή φπσο 

λνκίδεηε φηη ζα ηελ έγξαθε ε Ναηαιία. (300 ι.) 

 

4. Ζ άιιε όςε ηνπ ζθεληθνύ 

Παξαγσγή θεηκέλνπ 

Σν θφκηθ κε ηίηιν «Ζ άιιε φςε ηνπ ζθεληθνχ» παξνπζηάδεη δχν φςεηο θαη ζηάζεηο 

δσήο ηνπ θνπ Ξελνθνβίδε. Αμηνπνηψληαο ηηο δχν εηθφλεο ζπλζέηεηε: 

α) Ζκεξνιφγην ζην νπνίν, σο θνο Ξελνθνβίδεο, αθεγείζηε ηα γεγνλφηα δχν εκεξψλ 

απφ ηε δσή ηνπ (1
ε
 θαη 2

ε
 εηθφλα). Πξνζπαζήζηε κε ηνλ ιφγν λα αλαδείμεηε ηελ 

αληίζεζε ζηε ζηάζε, ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηηο απφςεηο ηνπ θνπ Ξελνθνβίδε απέλαληη 

ζ’ απηφ πνπ ζεσξεί μέλν θαη δηαθνξεηηθφ α) φηαλ είλαη ζηε ρψξα ηνπ, β) φηαλ σο 

ηνπξίζηαο επηζθέπηεηαη κηα άιιε ρψξα. (300 ι.) 
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β) Άξζξν ζην νπνίν ζρνιηάδεηε ηα θπιεηηθά, πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο ηνπ εληφπηνπ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηνπο αιινδαπνχο, ηδηαίηεξα ζ’ 

απηνχο πνπ δηαθέξνπλ απφ καο σο πξνο ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία, ηελ θνπιηνχξα. Σν 

άξζξν ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα/wiki ηνπ ζρνιείνπ ζε εηδηθφ αθηέξσκα («αο 

κηιήζνπκε γηα ην ξαηζηζκφ»). (300 ι.) 

 

5. Παιηά θιηζέ 

Παξαγσγή θεηκέλνπ 

Σν θφκηθ κε ηίηιν «Παιηά θιηζέ» παξνπζηάδεη ηελ αληηθαηηθή ζηάζε ελφο ππαιιήινπ 

απέλαληη ζηηο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηέο αλαιακβάλνπλ ζέζεηο επζχλεο ζ’ έλαλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Αμηνπνηψληαο ην θφκηθ, ζπλζέηεηε: 

α) Οκηιία (πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθφ ιφγν) ηελ νπνία εθθσλεί ε λέα πξντζηακέλε 

ηνπ ηκήκαηνο απεπζπλφκελε ζηνπο άληξεο πθηζηακέλνπο ηεο, ηελ πξψηε κέξα πνπ 

αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηεο. (300 ι.) 

β) Άξζξν ζην νπνίν ζρνιηάδεηε ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε 

ηνπο ξφινπο ηεο γπλαίθαο, ηε ζέζε ηεο ζηελ θνηλσλία θαη, εηδηθφηεξα, ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Σν άξζξν ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα/wiki ηνπ ζρνιείνπ ζε 

εηδηθφ αθηέξσκα («αο κηιήζνπκε γηα ην ξαηζηζκφ»). (300 ι.)  

 

6. Καζεισκέλνο ζην ακαμίδην 

Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν ελεξγνπνηψληαο ηελ ππεξζχλδεζε: 

http://www.youtube.com/watch?v=MHoU4bLPDAQ&feature=player_embedded#! 

Παξαγσγή θεηκέλνπ 

Αμηνπνηψληαο ην βίληεν, πξνζπαζήζηε λα ζπληάμεηε κηα πξνζσπηθή αθήγεζε γηα κηα 

θαζεκεξηλή κέξα φπσο ηελ βηψλεηε σο άλζξσπνο πνπ θηλείηαη κε ακαμίδην ζε κηα 

ειιεληθή πφιε. Αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέιεηε λα πξνθαιέζεηε ζηνπο 

απνδέθηεο, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην θαηάιιειν χθνο (ρηνπκνξηζηηθφ, θαηαγγειηηθφ, 

http://www.youtube.com/watch?v=MHoU4bLPDAQ&feature=player_embedded
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θνξηηζκέλν ζπλαηζζεκαηηθά). Ζ αθήγεζή ζαο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα/wiki 

ηνπ ζρνιείνπ ζε εηδηθφ αθηέξσκα («αο κηιήζνπκε γηα ην ξαηζηζκφ»). (300 ι.)  

 

Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην ζελάξην παξαπέκπνπκε ζηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ: Παλαγηψηα εθεξιή, Αο κηιήζνπκε γηα ηνλ ξαηζηζκφ, 

Νενειιεληθή Γιψζζα Β΄ Λπθείνπ, 2013. 

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Ζ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ θαη νπηηθήο γσλίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

θεηκέλσλ βνήζεζε ηνπο καζεηέο – φπσο παξαηήξεζαλ θαη νη ίδηνη – λα δηεπξχλνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηα ξαηζηζηηθά θαηλφκελα θαη λα επαλεμεηάζνπλ 

ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο. Ζ ζπλεξγαηηθή γξαθή, απφ ηελ άιιε, ηνπο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζέκαηα-πξνβιήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο. Ζ εθαξκνγή, σο πξνο ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο, 

αλέδεημε κηα πνηθηιία αληηδξάζεσλ, απφ ηηο πην ζεξκέο θαη ελζνπζηψδεηο κέρξη ηηο πην 

ζπγθξαηεκέλεο θαη αξλεηηθέο. Απηφ κπνξεί λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά 

δελ πξέπεη λα ηνλ απνζαξξχλεη, γηαηί έηζη δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ νινκέιεηα λα 

ζπδεηεζνχλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, λα έξζνπλ ζηελ 

επηθάλεηα εδξαησκέλα ζρήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη, ίζσο, λα επαλεμεηαζηνχλ θαη αλαζεσξεζνχλ. Σέηνηεο αληηδξάζεηο ήηαλ 

ιίγν πνιχ αλακελφκελεο, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έρνπλ  παγησκέλα ζρήκαηα 

γηα ηελ αηνκηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο γξαθήο – πνπ εληζρχεη θαη ν 

εμεηαζηηθνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα ζην Λχθεην.  

ην ζεκείν απηφ, φπσο έδεημε ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, νη ΣΠΔ θαη ηα ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα γξαθήο θαη παξαγσγήο θεηκέλσλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 
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θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ ηχπνπ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αληίιεςε 

φηη ε κάζεζε δελ είλαη πάληα κηα αηνκηθή ππφζεζε αιιά θαη κηα ζπιινγηθή 

θαηαζθεπή ζην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο. 

Ζ δεκνζίεπζε ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ ζην wiki ηεο ηάμεο, εθηφο απφ ην 

γεγνλφο φηη πξνζέδσζε ζηελ φιε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζηηθά απζεληηθήο κάζεζεο 

(ςεθηαθφ αθηέξσκα γηα ην ξαηζηζκφ), έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ θνηλφηεηα ηεο 

ηάμεο λα δηαβάζεη θαη λα ζπδεηήζεη πάλσ ζηα θείκελα απηά ηφζν σο πξνο ην ζέκα 

ηνπ ξαηζηζκνχ φζν θαη σο πξνο ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξφζιεςή ηνπο 

απφ ηνπο καζεηέο αλαγλψζηεο. Σα παηδηά δηακφξθσζαλ ην γισζζηθφ-θεηκεληθφ 

πιηθφ, ην κνηξάζηεθαλ, ην δηάβαζαλ, ην ζρνιίαζαλ. Αλ, σζηφζν, εληφο ζρνιηθνχ 

ρξφλνπ θαη ρψξνπ ην wiki ιεηηνχξγεζε ζπλεθηηθά, παξακέλεη δεηνχκελν ε ιεηηνπξγία 

ηνπ σο εηθνληθήο θνηλφηεηαο θαη σο ρψξνπ αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηνλ 

εμσζρνιηθφ ρξφλν. 

Σέινο, ε γξαθή ησλ θεηκέλσλ ζηνλ επεμεξγαζηή βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ ην θείκελφ ηνπο κε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη φρη δηεθπεξαησηηθά, 

φπσο ζπλήζσο γίλεηαη κε ηα ρεηξφγξαθα. Ζ ειεθηξνληθή δηφξζσζε εθ κέξνπο ηεο 

δηδάζθνπζαο ηνπο επέηξεςε λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηα θείκελά ηνπο, λα 

ηξνπνπνηήζνπλ, λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ αξρηθή εθδνρή. 
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