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ςτα πλαίςια διδαςκαλίασ
τησ Ελληνικήσ Γλώςςασ

Διδακτικό πλαίςιο
Μάκθμα: Ελλθνικι Γλϊςςα
Θεματικι ενότθτα: Μετανάςτευςθ
Χρόνοσ: 3 διδακτικζσ περίοδοι
Οργάνωςθ τάξθσ: ενιαία – ομαδοςυνεργατικι
Μεκοδολογία: διερευνθτικι-ςυνεργατικι μζκοδοσ, διακεματικι προςζγγιςθ,
πορεία ςταδιακισ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ
Διακεματικότθτα - ςφνδεςθ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα/πεδία (Ιςτορία,
Κοινωνιολογία, Πολιτικι Αγωγι, Λογοτεχνία, Μουςικι, Σζχνθ, Θεατρικι Αγωγι).
κεπτικό
Οι εκπαιδευόμενοι1 καλοφνται - κυρίωσ μζςω ομαδοςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων
- να διερευνιςουν το κζμα Μετανάςτευςη μζςα από ποικίλα και πολυτροπικά
κείμενα (άρκρα, ρεπορτάη, ςυνεντεφξεισ, ςκίτςα, κόμικσ, ςτατιςτικά διαγράμματα
κ.ά.). Η προςζγγιςθ αυτι μζςα από διάφορεσ πθγζσ και διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ κα ςυνειςφζρει ςτθ ςφαιρικι και πολυπριςματικι κεϊρθςθ του κζματοσ.
Παράλλθλα, κα προςφζρει τα ερεκίςματα για τθν παραγωγι προφορικοφ και
γραπτοφ λόγου. Περαιτζρω, το κζμα εξακτινϊνεται ςε διάφορα γνωςτικά
αντικείμενα, ενϊ ταυτόχρονα ςυνδζεται και με τθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ και
με τον υπό ζμφαςθ ςτόχο του μθ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Διδακτικοί ςτόχοι
Αναμζνεται οι εκπαιδευόμενοι:
να εμπλουτίςουν το γνωςτικό και γλωςςικό τουσ υπόβακρο αναφορικά με το
κζμα.
να αντιλθφκοφν ότι υπάρχουν διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ ςτθν παρουςίαςθ του
κζματοσ και να τοποκετθκοφν κριτικά προσ αυτζσ.
να εκφραςτοφν προφορικά και γραπτά με βάςθ τα ερεκίςματα που τουσ
δίνονται.
να αντιλθφκοφν και να ςυναιςκανκοφν τισ δυςκολίεσ και τα προβλιματα των
μεταναςτϊν (καλλιζργεια ενςυναίςκθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν άμβλυνςθ
τυχόν ςτερεότυπων που κουβαλοφν).
να αναπτφξουν δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ, ςυνεργαςίασ και κριτικισ μελζτθσ
πθγϊν (μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ).
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Η διδακτικι πρόταςθ μπορεί να υλοποιθκεί - με τισ ανάλογεσ, βεβαίωσ, τροποποιιςεισ, ςυντμιςεισ
και προςαρμογζσ - ςε Γυμνάςια και Λφκεια, ζχοντασ ωσ δζκτεσ μακθτζσ που γιϋ αυτοφσ θ Ελλθνικι
είναι θ μθτρικι γλϊςςα αλλά και μακθτζσ που μιλοφν τα Ελλθνικά ωσ δεφτερθ /ξζνθ γλϊςςα (και
είναι ικανοποιθτικοί χριςτεσ τθσ γλϊςςασ). Μπορεί π.χ. να αξιοποιθκεί ςτα πλαίςια του μακιματοσ
θ
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Γϋ Γυμναςίου (3 ενότθτα: Είμαςτε όλοι ίδιοι. Είμαςτε όλοι διαφορετικοί, ς.
45-62) ι/και του μακιματοσ Ζκφραςθ-Ζκκεςθ Βϋ Λυκείου (Θζμα για ςυηιτθςθ: ςτερεότυπεσ
αντιλήψεισ, φυλετικόσ και κοινωνικόσ ρατςιςμόσ, ς. 119-126).
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Μζςα - υλικά
 Η.Τ. και βιντεοπροβολζασ
 Ερμθνευτικά και δίγλωςςα λεξικά
 Φφλλα εργαςίασ
 Φυλλάδια με ποικίλα κείμενα
 κίτςα, ςτατιςτικά διαγράμματα, βίντεο, τραγοφδια κ.ά.
Πορεία διδαςκαλίασ
I. Δημιουργία κλίματοσ δεκτικότητασ - ειςαγωγική φάςη
Σοποκζτθςθ νζου κζματοσ.
Παρακολοφκθςθ ςχετικοφ βίντεο, διάρκειασ 5ϋ περίπου και ολιγόλεπτθ
ςυηιτθςθ
εξ
αφορμισ
τθσ
προβολισ
αυτισ:
http://www.greektube.org/content/view/76814/2/
Εκφράηονται
πρϊτεσ
ςκζψεισ, εμπειρίεσ και ςυναιςκιματα.
Αναηιτθςθ τθσ ακριβοφσ ςθμαςίασ του όρου μετανάςτευςη ςτο ερμθνευτικό
λεξικό που ζχουν ςτισ ομάδεσ τουσ. Επιπλζον, με τθν τεχνικι τθσ ιδεοκφελλασ,
αναφζρουν ςχετικζσ με το κζμα λζξεισ/εκφράςεισ (για τισ οποίεσ κα αναλάβουν
ωσ κατϋ οίκον εργαςία να διερευνιςουν τθ ςθμαςία τουσ και να γράψουν πϊσ
λζγονται ςτα ρωςικά).
Ολιγόλεπτθ ςυηιτθςθ ςτισ ομάδεσ τουσ (με βάςθ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ
και εμπειρίεσ τουσ) για τουσ λόγουσ τθσ μετανάςτευςθσ και τισ δυςκολίεσ που
ςυναντοφν οι μετανάςτεσ ςτθ χϊρα υποδοχισ. Ανακοίνωςθ απόψεων ςτθν
ολομζλεια και ςυςτθματοποίθςι τουσ από τθ διδάςκουςα με ςταδιακι
προβολι2. Αναφζρονται και ςχολιάηονται, επίςθσ, τα είδθ μετανάςτευςθσ.
II. Διερεφνηςη θζματοσ και εμβάθυνςη
Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να διερευνιςουν, ςυνεργαηόμενοι μεταξφ τουσ,
το νζο κζμα και να τοποκετθκοφν κριτικά απζναντί του. Χωριςμζνοι ςε τζςςερισ
ομάδεσ μεικτισ ικανότθτασ (ωσ προσ το επίπεδο ελλθνομάκειασ) χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα φφλλα εργαςίασ3 ςτθ Word - κα μελετιςουν
ποικίλα και πολυτροπικά κείμενα που ενςωματϊνονται ςτα φφλλα εργαςίασ. Σα
κείμενα αυτά ζχουν αντλθκεί, κυρίωσ, από το Διαδίκτυο αλλά και από βιβλία
που ζχει ετοιμάςει το Κζντρο Μελετϊν και Σεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ (οι πθγζσ
άντλθςθσ του υλικοφ ςθμειϊνονται ςε κάκε περίπτωςθ ςτα φφλλα εργαςίασ).
Οι ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ δομοφνται κλιμακωτά ςε τρεισ ςτακμοφσ
που διαδζχονται χρονικά ο ζνασ τον άλλο και τιτλοφοροφνται ωσ εξισ:
1θ δραςτθριότθτα – 1οσ ςτακμόσ: τουσ δρόμουσ τθσ ξενιτιάσ…
2θ δραςτθριότθτα – 2οσ ςτακμόσ: Προςωπικά δρομολόγια…
3θ δραςτθριότθτα – 3οσ ςτακμόσ: Βιματα μπροςτά…
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Για τθν εφαρμογι τθσ διδακτικισ πρόταςθσ, ζχει ετοιμαςκεί από τθ διδάςκουςα μια παρουςίαςθ
ςε power point, θ οποία κα προβάλλεται ςταδιακά και κα ενςωματϊνει ςτοιχεία προσ
προβλθματιςμό και ςυηιτθςθ, οδθγίεσ προσ τουσ εκπαιδευόμενουσ και γενικά όλα τα βιματα για τθν
υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων (βλ. metanasteusis_parousiasis.omogeneis.ppt).
3
Σο φφλλο εργαςίασ κάκε ομάδασ μπορεί να δοκεί εξαρχισ ςε όλουσ για να διαςφαλιςτεί θ
παρακολοφκθςθ κατά τθν ϊρα των ανακοινϊςεων και θ καλφτερθ ςυνοχι του μακιματοσ.
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Οι δραςτθριότθτεσ αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν μζςα ςτισ 3 διδακτικζσ
περιόδουσ για τισ οποίεσ ζχει προγραμματιςκεί θ ενότθτα (ενδείκνυται να
αφιερωκεί χρόνοσ είκοςι περίπου λεπτϊν ανά περίοδο για κάκε
δραςτθριότθτα). θμειϊνεται, επίςθσ, ότι για τθν κάκε δραςτθριότθτα-ςτακμό
ζχουν ετοιμαςκεί τζςςερα φφλλα εργαςίασ (ζνα για κάκε ομάδα), που
προςεγγίηουν το ίδιο κζμα αλλά μζςα από διαφορετικζσ πθγζσ. ε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ υπάρχουν κοινζσ πθγζσ και εργαςίεσ και για τισ τζςςερισ ομάδεσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, οι δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:
1θ δραςτθριότθτα – 1οσ ςτακμόσ: τουσ δρόμουσ τθσ ξενιτιάσ… (βλ. ςχετικά
αρχεία)
o Ομάδα Αϋ: «Μετανάςτεσ»
o Ομάδα Βϋ: «Μια αυλι χωρίσ καφματα»
o Ομάδα Γϋ: «Αν νιϊκουν ξζνοι ςτθν Ελλάδα»
o Ομάδα Δϋ: «Για τθν επιςτροφι ςτθν πατρίδα»
Επιπρόςκετα, θ κάκε ομάδα ζχει μπροςτά τθσ ζνα δείγμα από τα πιο κάτω:
τατιςτικοφσ πίνακεσ
κίτςα
Κόμικσ
2θ δραςτθριότθτα – 2οσ ςτακμόσ: Προςωπικά δρομολόγια… (βλ. ςχετικά
αρχεία)
o Ομάδα Αϋ: «Μια ηωι από ματαιϊςεισ» - ο Ριχάρδοσ
o Ομάδα Βϋ: «Σα παιδιά των μεταναςτϊν, παιδιά ενόσ κατϊτερου
Θεοφ» - θ Γκζρτα
o Ομάδα Γϋ: «υηιτθςθ με τον ερκζι από το Αηερμπαϊτηάν» - ο ερκζι
o Ομάδα Δϋ: «υηιτθςθ με τον Γιοφρι από τθ Γεωργία» - ο Γιοφρι
3θ δραςτθριότθτα – 3οσ ςτακμόσ: Βιματα μπροςτά… (βλ. ςχετικά αρχεία)
o Ομάδα Αϋ: «Βαβζλ – Κζντρο Ημζρασ»
o Ομάδα Βϋ: «Όχι ςτο ρατςιςμό από τθν κοφνια»
o Ομάδα Γϋ: «Εκπαίδευςθ για όλουσ»
o Ομάδα Δϋ: «Σο ςτζκι των μεταναςτϊν»
Κακϊσ εργάηονται ςτισ ομάδεσ τουσ, θ εκπαιδευτικόσ τοφσ προςφζρει τθ διακριτικι
κακοδιγθςι τθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ διερεφνθςθσ, τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ
αποδελτιϊνουν βαςικζσ πλθροφορίεσ που αντλοφν από το υπό μελζτθ υλικό με τθ
βοικεια ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων ςτο φφλλο εργαςίασ και ταυτόχρονα τισ
προςεγγίηουν κριτικά. Οι πλθροφορίεσ καταγράφονται υπό μορφι κφριων ςθμείων
ςτο φφλλο εργαςίασ˙ από τισ εργαςίεσ καλοφνται οριςμζνεσ να τισ επεξεργαςτοφν
προφορικά, ενϊ κάποιεσ άλλεσ ι και παραπλιςιζσ τουσ ανατίκενται ωσ κατ’ οίκον
εργαςίεσ.
Η διερευνθτικι διαδικαςία και θ καταγραφι βαςικϊν πλθροφοριϊν κα αποτελζςει
τθ βάςθ για μια τελικι (μετά τθν ολοκλιρωςθ των τριϊν περιόδων) δθμιουργικι
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ςφνκεςθ του κζματοσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςε
ςυνεχι λόγο και μπορεί να πάρει τθν ακόλουκθ μορφι4:
 Ωσ δθμοςιογράφοσ ανζλαβεσ να ετοιμάςεισ ζνα άρκρο με τίτλο «Μετανάςτεσ:
άνκρωποι χωρίσ πατρίδα;» που κα δθμοςιευτεί ςτο περιοδικό «Διαβατιριο».
το άρκρο ςου παρουςιάηεισ τισ δυςκολίεσ, τον αγϊνα και τθν αγωνία των
μεταναςτϊν να ενταχκοφν ςτον καινοφριο τόπο εγκατάςταςισ τουσ.
III. Ανακοινώςεισ ομάδων – τελική ςφνθεςη
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διερευνθτικι εργαςία, οι ομάδεσ παρουςιάηουν ςτθ
ςυνζχεια τα πορίςματα τθσ διερεφνθςισ τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ.
Κατά τθ διάρκεια των ανακοινϊςεων, θ εκπαιδευτικόσ προβάλλει ςταδιακά ςτθν
ολομζλεια – ανάλογα με τισ απαντιςεισ των ομάδων – το εποπτικό υλικό
(ςτατιςτικά διαγράμματα, ςκίτςα, κόμικσ) που ςχετίηεται με οριςμζνεσ εργαςίεσ,
οφτωσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ όλοι να παρακολουκοφν όςα ανακοινϊνονται από
κάκε ομάδα και να ςυμμετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ.
Περαιτζρω, ςχολιάηεται ςτθν ολομζλεια ο ρόλοσ των ΜΜΕ ςτθν αντιμετϊπιςθ των
μεταναςτϊν και προβάλλεται ζνα ςφντομο βίντεο (διάρκειασ 4ϋ περίπου)
αφιερωμζνο ςτθν Παγκόςμια Μζρα Μετανάςτθ (απόςπαςμα από δελτίο
ειδιςεων: http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=25720 ).
Ακολουκεί θ διαςφνδεςθ του κζματοσ με άλλα πεδία, όπωσ θ Λογοτεχνία5, θ
Μουςικι6, ο κινθματογράφοσ7 κτλ. Μζςα από οριςμζνεσ επιλογζσ που τουσ
δίνονται, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν μια πρϊτθ γεφςθ (και όςοι επικυμοφν
μποροφν να διερευνιςουν περιςςότερο το κζμα ςτον προςωπικό τουσ χρόνο).
Η διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με μια τελικι ςφνκεςθ του κζματοσ –
ευαιςκθτοποίθςθ.
Αξιολόγηςη:
 υντρζχουςα: αξιολογείται θ προφορικι ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν, θ
ςυνεργατικι τουσ ικανότθτα κατά τθν επίλυςθ του φφλλου εργαςίασ, κακϊσ και
το γενικότερο ενδιαφζρον για το μάκθμα.
 Σελικι: αξιολογείται θ ςυμπλιρωςθ των κατ’ οίκον εργαςιϊν που ανατίκενται
ςταδιακά κατά τθ διάρκεια των τριϊν διδακτικϊν περιόδων, κακϊσ επίςθσ το
τελικό προϊόν (ςυγγραφι άρκρου).
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Για τθν εργαςία αυτι μποροφν να αξιοποιθκοφν και επιπρόςκετα κείμενα που τουσ δίνονται (βλ.
ςχετικό αρχείο).
5
Μετανάςτευςθ και Λογοτεχνία: μποροφν να διαβαςκοφν π.χ. αποςπάςματα από το μυκιςτόρθμα
του τρ. Σςίρκα Αριάγνη, από το «Διπλό βιβλίο» του Δ. Χατηι, δθμοτικά τραγοφδια τθσ ξενιτιάσ, το
«Μθ με φωνάηεισ ξζνο», ποίθμα ενόσ άγνωςτου μετανάςτθ κ.ά.
6
Μετανάςτευςθ και Μουςικι: μποροφν να ακοφςουν π.χ. το μελοποιθμζνο δθμοτικό «Πουλάκι
ξζνο», λαϊκά τραγοφδια όπωσ αυτά του τζλιου Καηαντηίδθ «Κακοφργα μετανάςτευςθ», «τισ
φάμπρικεσ τθσ Γερμανίασ» ι τραγοφδια από το δίςκο του Γιάννθ Μαρκόπουλου «Μετανάςτεσ»,
όπωσ το χαρακτθριςτικό «Η φάμπρικα».
7
Μετανάςτευςθ και Κινθματογράφοσ: μπορεί να γίνει π.χ. αναφορά ςτθν ταινία του Σςάρλι Σςάπλιν
«The immigrant» και ςτθν ταινία του Παντελι Βοφλγαρθ «Νφφεσ».
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Κατ’ οίκον εργαςίεσ
1η διδακτική περίοδοσ:
1. Να βρείτε ςτο δίγλωςςο λεξικό ςασ τθ ςθμαςία των πιο κάτω όρων και να
γράψετε πϊσ λζγονται ςτθ δικι ςασ γλϊςςα:
οι μετανάςτεσ (οι εμιγκρζδεσ)
το μεταναςτευτικό ρεφμα
θ μεταναςτευτικι πολιτικι
ο νόςτοσ – το «νόςτιμον ιμαρ»
θ παροικία, το γκζτο
οι ομοεκνείσ, οι ομογενείσ, οι ομόγλωςςοι
θ παλιννόςτθςθ – οι παλιννοςτοφντεσ
οι απόδθμοι, θ διαςπορά (ελλθνιςμόσ τθσ διαςποράσ)
2. Να μετατρζψετε τθν πιο κάτω εικονογραφθμζνθ ιςτορία ςε ςυνεχι γραπτό λόγο
ι να γράψετε μια ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ.

(από το φυλλάδιο «Εγώ ρατςιςτήσ;», ζκδοςη Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ κατά του ρατςιςμοφ)
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3. Προαιρετικά: Να γράψετε μια παράγραφο ςτθν οποία κα ςχολιάςετε το πιο
κάτω κόμικσ. Μπορείτε, αν κζλετε, να λάβετε υπόψθ ςασ τισ ερωτιςεισ που
ακολουκοφν.

(Μαφάλντα)
Τποβοηθητικζσ ερωτήςεισ:
α) Σι βλζπετε ςτθν εικόνα; Ποια είναι τα πρόςωπα τθσ ιςτορίασ;
β) Ποια άποψθ εκφράηει το κορίτςι ςτα αριςτερά (θ ουηανίτα) ςτθ φίλθ του
(Μαφάλντα); (Σι ςθμαίνει προκατειλθμμζνθ;)
γ) Σι απαντά θ Μαφάλντα ςτθ φίλθ τθσ; Δείχνει να ςυμφωνεί ι να διαφωνεί με τα
λόγια τθσ φίλθσ τθσ;
δ) Πϊσ ςχολιάηετε τα λόγια και τθ ςτάςθ τθσ ουηανίτασ; Ποια είναι θ δικι ςασ
άποψθ για το κζμα;
2η διδακτική περίοδοσ:
1. Να γράψετε μια παράγραφο ςτθν οποία κα ςχολιάηετε τθν εξισ άποψθ: «Οι
μετανάςτεσ δεν είναι πρόβλημα, ζχουν προβλήματα». υμφωνείτε ι
διαφωνείτε με αυτά τα λόγια; ε κάκε περίπτωςθ, να δικαιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ.

2. Να γράψετε ζνα ςφντομο ρεπορτάη με τίτλο «Σο πορτρζτο ενόσ μετανάςτη» ςτο
οποίο κα παρουςιάςετε τθν περίπτωςθ που μελετιςατε ςτθν τάξθ. Μπορείτε να
λάβετε υπόψθ τισ πιο κάτω βοθκθτικζσ ερωτιςεισ.
 Πϊσ ονομάηεται το πρόςωπο που παρουςιάηεται ςτο κείμενο;
 Από ποφ κατάγεται και ποφ ηει;
 Πϊσ βρζκθκε ςτθν Ελλάδα; (για ποιουσ λόγουσ;)
 Ποιεσ δυςκολίεσ ςυνάντθςε ςτθν προςωπικι του διαδρομι;
 Ποια ςυναιςκιματα /απόψεισ εκφράηει για τθ κζςθ του μετανάςτθ ςτθν
οποία βρίςκεται;
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3η διδακτική περίοδοσ:
1. Μια ομάδα από μετανάςτεσ και μετανάςτριεσ που κατάγονται από διαφορετικζσ
χϊρεσ ςυηθτοφν ςτο «τζκι Μεταναςτϊν» για τθν οργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ
που κα ζχει ςκοπό τθ γνωριμία με τισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ. Να γράψετε ζνα
διάλογο ςτον οποίο κα διατυπϊνονται οι διάφορεσ απόψεισ. Μπορείτε, αν
κζλετε, να ςυνοδεφςετε το διάλογο και με αφιγθςθ.

2. Να ςυμπλθρϊςετε τθν ιςτορία που ακολουκεί, δίνοντασ ζνα τζλοσ-λφςθ ςτο
πρόβλθμα που υπάρχει.
«Ο οκόλ είναι ζνα πανζξυπνο Αλβανάκι δεκατεςςάρων χρόνων, που φοιτά
ςτθ Β’ τάξθ Γυμναςίου ενόσ δθμόςιου ελλθνικοφ ςχολείου. Παρά τισ
δυςκολίεσ που ςυναντά εξαιτίασ τθσ γλϊςςασ, κατόρκωςε να πρωτεφςει
ςτθν τάξθ του. Ο Διευκυντισ του Γυμναςίου, όμωσ, αρνείται να τον βάλει
παραςτάτθ ςτθν παρζλαςθ και να του δϊςει το βραβείο που δικαιοφται με
τθ δικαιολογία ότι δεν είναι Ζλλθνασ.
Ο οκόλ αιςκάνεται πλθγωμζνοσ και αντιδρά ζντονα, λζγοντασ πωσ αυτό
είναι άδικο και αντιπαιδαγωγικό. τθ ςυνζχεια, ςυηθτάει το κζμα με τουσ
ςυμμακθτζσ του, που παίρνουν ανεπιφφλακτα το μζροσ του και
αποφαςίηουν αποχι από τα μακιματα τθσ επόμενθσ μζρασ ςε ζνδειξθ
ςυμπαράςταςθσ προσ τον αλλοδαπό ςυμμακθτι τουσ.
Όταν ο οκόλ γυρίηει ςτο ςπίτι του, διθγείται τα ςυμβάντα ςτουσ γονείσ του.
Ο πατζρασ του αιςκάνεται τθν αδικία που γίνεται ςε βάροσ του γιου του ωσ
προςβολι και προςπάκεια κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, και αποφαςίηει να
επιςκεφκεί τον Διευκυντι τθν επόμενθ μζρα…».
(Σχολείο χωρίσ ςφνορα, βιβλίο τθσ κακθγιτριασ/του κακθγθτι, επιμ. Παφλοσ
Χαραμισ, Κζντρο Μελετϊν και Σεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ, ΟΕΔΒ, Ακινα 2000)

Σελική ςφνθεςη – τελικό προϊόν:
 Ωσ δθμοςιογράφοσ ανζλαβεσ να ετοιμάςεισ ζνα άρκρο με τίτλο «Μετανάςτεσ:
άνθρωποι χωρίσ πατρίδα;» που κα δθμοςιευτεί ςτο περιοδικό «Διαβατιριο».
το άρκρο ςου παρουςιάηεισ τισ δυςκολίεσ, τον αγϊνα και τθν αγωνία των
μεταναςτϊν να ενταχκοφν ςτον καινοφριο τόπο εγκατάςταςισ τουσ.
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Βαςικζσ πηγζσ άντληςησ υλικοφ για το ςχεδιαςμό τησ διδακτικήσ πρόταςησ:
χολείο χωρίσ ςφνορα, Μαθητικά γυμνάςματα ςτα ανθρώπινα δικαιώματα, επιμ.
Παφλοσ Χαραμισ, Κζντρο Μελετϊν και Σεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ, ΟΕΔΒ, Ακινα 2000.
χολείο χωρίσ ςφνορα, βιβλίο τθσ κακθγιτριασ/του κακθγθτι, επιμ. Παφλοσ Χαραμισ,
Κζντρο Μελετϊν και Σεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ, ΟΕΔΒ, Ακινα 2000.
Μποροφμε Μαηί Ενωμζνοι, βιβλίο του μακθτι /τθσ μακιτριασ, επιμ. Παφλοσ Χαραμισ,
Κζντρο Μελετϊν και Σεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ, ΟΕΔΒ, Ακινα 2004.
ΜΜΕ και Ρατςιςμόσ, βιβλίο τθσ κακθγιτριασ/του κακθγθτι, επιμ. Παφλοσ Χαραμισ,
Κζντρο Μελετϊν και Σεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ, ΟΕΔΒ, Ακινα 2004.
http://diavatirio.net και http://www.tsamadou13.gr
Βίντεο από http://www.youtube.com και http://www.greektube.org
Κείμενα και εποπτικό υλικό (εικόνεσ, ςκίτςα, ςτατιςτικοί πίνακεσ και διαγράμματα) από
το Διαδίκτυο.

Επιπρόςθετο υποςτηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί:
 Σαξίδι φυγισ: διαδικτυακό διαδραςτικό και βιωματικό παιχνίδι από τθν αντιπροςωπεία
τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τουσ πρόςφυγεσ,
http://www.taxidifygis.org.cy
 Δεν είναι μόνο αρικμοί: εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο και DVD) για τθ μετανάςτευςθ
και το άςυλο ςτθν Ευρϊπθ. Ζχει παραχκεί από τθ Διεκνι Οργάνωςθ για τθ
Μετανάςτευςθ (IOM) και τθν Υπατθ Αρμοςτεία των Ηνωμζνων Εκνϊν για τουσ
πρόςφυγεσ (UNHCR), ζκδ. 2006. Σο υλικό ζχει αποςταλεί ςτα ςχολεία Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ τθσ Κφπρου.
 Όλοι διαφορετικοί όλοι ίςοι: πολυμεςικι εφαρμογι. Παραγωγι: Εργαςτιριο Νζων
Σεχνολογιϊν ςτθν Επικοινωνία, τθν Εκπαίδευςθ και τα Μ.Μ.Ε., Σμιμα Επικοινωνίασ και
Μ.Μ.Ε., Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Μιχάλθσ Μεϊμάρθσ),
http://www.media.uoa.gr/ntlab/ Αντίτυπο υπάρχει ςτθ Βιβλιοκικθ του Παιδαγωγικοφ
Ινςτιτοφτου Κφπρου, ςτθ Λευκωςία.
 Ο ξζνοσ: εικόνεσ του άλλου ςτθ λογοτεχνία: ψθφιακόσ φάκελοσ με πλοφςιο υλικό και
ομαδικζσ
εργαςίεσ
/δραςτθριότθτεσ
(ςυντονιςμόσ:
Ελζνθ
Χοντολίδου),
http://www.ekebi.gr/fakeloi/xenos/index.htm (Εκνικό Κζντρο Βιβλίου).
 Λικθ – Ο Μετανάςτθσ ςτθν Κφπρο – Ζνα Πορτρζτο: ζντυπο και φωτογραφικό υλικό. Σο
υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια ενόσ ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ με τίτλο «Φωνζσ
τθσ Μεςογείου: Πολιτιςτικι Κλθρονομιά και Προφορικι Πρακτικι», το οποίο
υλοποιικθκε από το Intercollege (ζκδ. Λευκωςία 2006).
 ΚΙΑ (Κίνθςθ για Ιςότθτα, τιριξθ, Αντιρατςιςμό), Η Φωνι των Μεταναςτών ςτθν
Κφπρο, www.kisa.org.cy
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