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Σιωπηλό πάτωμα

• Αμφιλεγόμενα θέματα που προέκυψαν 
αυθόρμητα στην τάξη μου

• Αμφιλεγόμενα θέματα που έχω διδάξει

• Γιατί να διδάσκουμε αμφιλεγόμενα θέματα;
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Rights and Democracy in Action (2014-2015): 
“Teaching controversial issues – developing 

effective training for teachers and school 
leaders
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Η επιμόρφωση θα εστιάσει στις πιο κάτω παραμέτρους 
σε σχέση με τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων, 
μέσα από βιωματικές δραστηριότητες:

Παιδαγωγική ωφέλεια διδασκαλίας αμφιλεγόμενων 
θεμάτων 

Ένταξη διδασκαλίας αμφιλεγόμενων θεμάτων στο 
πλαίσιο εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατική πολιτότητα

Τεχνικές διδασκαλίας αμφιλεγόμενων θεμάτων
Στρατηγικές στάσης εκπαιδευτικού και διαχείριση του 

κλίματος τάξης
Διαχείριση απροσδόκητων αμφιλεγόμενων θεμάτων 

στην τάξη



“controversial”

αμφισβητήσιμο

συγκρουσιακό

αμφιλεγόμενο

συζητήσιμοεπίμαχο



ΚΡΥΟ – ΖΕΣΤΟ 

Επιλέγω ένα αμφιλεγόμενο θέμα και το 
τοποθετώ στη γραμμή ανάλογα με το πόσο 
άνετα νιώθω να το χειριστώ στην τάξη:

– ΚΡΥΟ: Νιώθω άνετα να χειριστώ αυτό το θέμα 
στην τάξη

– ΖΕΣΤΟ: Δε νιώθω άνετα να χειριστώ αυτό το θέμα 
στην τάξη



ΚΡΥΟ – ΖΕΣΤΟ 



Για ποιους λόγους μπορεί κάποιο θέμα να 
είναι ή να μην είναι αμφιλεγόμενο;



ΑΘ στην Ευρώπη και ευρύτερα…

• ευθανασία

• ταυρομαχίες

• (απο)ποινικοποίηση της 
κάνναβης

• πλαστική χειρουργική

• κλωνοποίηση

• έρευνα σε ανθρώπινα 
βλαστοκύτταρα

• χρήση ζώων σε 
πειράματα

• δικαίωμα ψήφου στους 
μετανάστες

• διδασκαλία της 
Ιστορίας

• δικαιώματα των ΛΟΑΤ 
ατόμων

• ρόλοι φύλων
• θανατική ποινή
• έμφυλη βία
• αγορά διαμαντιών
• κατοχή όπλων 
• τρομοκρατία
• έκτρωση 
• …………………….



Στην Κύπρο;

– Υποχρεωτική θητεία στο στρατό

– Διζωνική/δικοινοτική ομοσπονδία (και η διδασκαλία της στο 
σχολείο)

– Αμπελοπούλια

– Κάρτα φιλάθλου

– H λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

– Παρέλαση Υπερηφάνειας

– Ραδιομαραθώνιος

– Απαγόρευση του καπνίσματος

– Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

– ……………………….



Πώς ορίζονται τα ΑΘ;

• Ένα θέμα είναι αμφιλεγόμενο αν υπάρχουν αντίθετες 
απόψεις σε αυτό, χωρίς οι απόψεις αυτές να είναι 
αντίθετες προς τη λογική (Dearden, 1981)

• Τα επίμαχα ζητήματα είναι εκείνες οι διαφωνίες οι 
οποίες χωρίζουν την κοινωνία και για τις οποίες 
σημαντικές ομάδες μέσα στην κοινωνία προσφέρουν 
διαφορετικές επεξηγήσεις και λύσεις που βασίζονται 
σε διαφορετικές αξίες (Stradling, 1985).

• Τα ΑΘ παραμένουν στη δημόσια σφαίρα για διάφορα 
χρονικά διαστήματα, μέχρι να φτάσουν σε ένα 
‘κλείσιμο’ ή συμφωνία – αν και αυτό δε σημαίνει ότι η 
διαφωνία θα εξαλειφθεί εντελώς.





Πώς ορίζονται τα ΑΘ;

Ένα θέμα είναι συγκρουσιακό όταν σε αυτό
– Υπάρχουν αντικρουόμενες αξίες και οφέλη 
– Υπάρχει πολιτική ευαισθησία
– Ξεσηκώνονται έντονα συναισθήματα
– Το θέμα/η περιοχή είναι περίπλοκα
– Το θέμα/η περιοχή έχουν τοπικό ενδιαφέρον 

(Berg et al, 2003)

Ένα AΘ πρέπει:
– Να εμπλέκει κρίσεις στη βάση αξιών, ώστε κανένα θέμα 

να μην μπορεί να επιλυθεί με χρήση γεγονότων, 
αποδείξεων ή πειράματος

– Να θεωρείται σημαντικό από ένα σημαντικό αριθμό 
ατόμων (Wellington, 1986)



Αμφιλεγόμενα (controversial) 
είναι θέματα που διχάζουν 
την κοινή γνώμη σε μια 
κοινωνία, προκαλούν έντονα 
συναισθήματα και κρίνονται 
στη βάση αξιών. Τέτοια 
θέματα εισέρχονται 
καθημερινά σχεδόν στη 
σχολική καθημερινότητα, 
προγραμματισμένα ή 
απρογραμμάτιστα. 



Στόχοι διδασκαλίας ΑΘ: Φιλοσοφικά 
ερωτήματα

• Συζητώντας ΑΘ στην τάξη, τι προσπαθούμε 
να κάνουμε με τις γνώμες των μαθητών; Να 
τις αλλάξουμε; Να τις αμφισβητήσουμε; Να 
τις αναπτύξουμε; Να τις επικυρώσουμε; 

• Εξαρτάται από τη θέση από την οποία 
διδάσκουμε:
– Είναι όλες οι γνώμες εξίσου έγκυρες; 

(σχετικισμός)
– Θα πρέπει να έχουμε στόχο να εμπεδώσουμε 

συγκεκριμένες αξίες και ήθη; 
(απολυταρχία/προπαγάνδα)



Γιατί να διδάσκουμε ΑΘ;

• Τα σχολεία θα πρέπει να βοηθούν τους/τις 
μαθητές/τριες να διαχειρίζονται ερωτήματα 
αξιών, να μαθαίνουν πώς να κρίνουν από 
μόνοι/ες τους και να μαθαίνουν να έχουν την 
ευθύνη για τη δική τους ζωή. (Dewhurst, 1992, The teaching of 

controverisal issues, Journal of Philosophy of Education, 26(2), 153-163).

• Η εκπαίδευση δεν πρέπει να προσπαθεί να 
προστατεύει τα παιδιά του έθνους μας ακόμη 
και από τις σκληρότερες διαμάχες της ενήλικης 
ζωής, αλλά θα πρέπει να τα προετοιμάζει να 
αντιμετωπίζουν τέτοιες διαμάχες με γνώση, 
λογική, ανεκτικότητα και ηθική. (10.1 ‘Crick Report’: Education 

for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools, Qualifications and Curriculum
Authority, London, 1998)



Γιατί να διδάσκουμε ΑΘ;
• Σχέση ανάμεσα σε ΑΘ και την πολιτική: το να διδάσκεις 

αγωγή του πολίτη ή αγωγή ζωής και να αγνοείς τα ΣΘ 
είναι το ίδιο άχρηστο με το να διδάσκεις αριθμητική 
και να αγνοείς τα + και –

• Πολιτότητα και δημοκρατία: Οι πολιτικές διαδικασίες 
λαμβάνουν μέρος καθημερινά, παρόλο που οι εκλογές 
είναι κάθε μερικά χρόνια. Είναι σημαντικό οι νέοι να 
εμπλέκονται στη συνεχή συζήτηση γύρω από ΑΘ

• Πολλαπλές απόψεις: Οι πολλαπλές ερμηνείες της 
πραγματικότητας μπαίνουν στην τάξη μέσα από τη 
συζήτηση για ΑΘ. Στόχος είναι η κατανόηση της 
πολυπλοκότητας τέτοιων θεμάτων και η σημασία του 
συμβιβασμού στην εξεύρεση λύσεων 



Γιατί να διδάσκουμε ΑΘ;
• Λογική σκέψη: Η συζήτηση ΑΘ παρέχει ευκαιρίες στους 

μαθητές για εκμάθηση δεξιοτήτων λογικής σκέψης, ώστε να 
μπορούν να παρουσιάζουν τις αποφάσεις τους ως ‘λογικές’ 
στη βάση της δικαιοσύνης, των αποδείξεων και του 
συμβιβασμού. Στόχος δεν είναι η ‘νίκη’ αλλά οι 
δημιουργικές λύσεις σε συγκρούσεις.

• Συμμετοχή: Το θετικό κλίμα στην τάξη προσκαλεί όλους 
τους μαθητές να εκφράσουν τη γνώμη τους και να 
συνεισφέρουν στη συζήτηση.

• Δεξιότητες: Η συζήτηση ΑΘ επιτρέπει μια ανοιχτή δημόσια 
συζήτηση, στην οποία ο στόχος δεν είναι να βρεθεί η 
‘σωστή’ λύση αλλά η επιχειρηματολογία, η δεξιότητα της 
προσοχής στα λόγια του άλλου και η εξεύρεση λύσης που 
είναι η προτιμότερη για το κοινό καλό 

(Berg et al, 2003)



Μουσικές καρέκλες 



Depersonalizing

Πώς «αποπροσωποποιώ» τις ερωτήσεις μου, 
για να αποφύγω τη στοχοποίηση οποιουδήποτε 
παιδιού/ατόμου ή της οικογένειάς του; 



Από το προσωπικό στο δομικό επίπεδο 
συζήτησης…

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ

• Πώς νιώθεις για την 
αύξηση των ατόμων από 
άλλες εθνικότητες στην 
Κύπρο;

• Θα ήσουν φίλος/η με 
κάποιο άτομο 
διαφορετικής εθνικότητας;

• Πώς θα αντιδρούσες αν 
άκουγες ένα ρατσιστικό 
ανέκδοτο;

• ??

• ??

• ??



Από το προσωπικό στο δομικό επίπεδο 
συζήτησης…

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ

• Πώς νιώθεις για την 
αύξηση των ατόμων από 
άλλες εθνικότητες στην 
Κύπρο;

• Θα ήσουν φίλος/η με 
κάποιο άτομο 
διαφορετικής εθνικότητας;

• Πώς θα αντιδρούσες αν 
άκουγες ένα ρατσιστικό 
ανέκδοτο;

• Πώς έχει αντιδράσει η 
κυπριακή κοινωνία στην 
άφιξη ατόμων με 
διαφορετικές εθνικότητες;

• Πώς θα μπορούσε η 
κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει τον 
ρατσισμό;

• Πώς θα μπορούσε ένα 
άτομο να αντιδράσει 
ακούγοντας ένα ρατσιστικό 
ανέκδοτο;



Depersonalizing
• Τι λέει η θρησκεία σας για τη θέση της γυναίκας;
• Τι νομίζετε για την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια;
• Πώς θα αντιδρούσατε σε ένα ρατσιστικό ανέκδοτο;
• Πιστεύετε πρέπει να γίνεται πρωινή προσευχή στην τάξη;
• Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει με τους αιτητές ασύλου στην Κύπρο;
• Υπήρξατε ποτέ θύματα εκφοβισμού;
• Ποια η γνώμη σας για τη μεταναστευτική πολιτική στην Κύπρο;
• Ποιοι νηστεύουν σήμερα;
• Σας αρέσουν τα αμπελοπούλια;
• Τι πιστεύετε για την ευθανασία;
• Κατά τη γνώμη σας ποια είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος 

αντισύλληψης;
• Χρησιμοποιήσατε ποτέ παράνομες ουσίες;
• Τι ψηφίσατε στο δημοψήφισμα του 2004;
• Ποιοι βούρτσισαν  τα δόντια τους σήμερα το πρωί;





http://www.theguardia
n.com/society/2015/fe
b/04/judge-
sterilisation-mother-
learning-disabilities-
pregnant

http://www.theguardian.com/society/2015/feb/04/judge-sterilisation-mother-learning-disabilities-pregnant












Χρειαζόμαστε ‘αξίες διαδικασίας’ 
(procedural values)

Δε θα έχουμε την ίδια γνώμη αλλά πρέπει να 
συμφωνήσουμε στον τρόπο διαδικασίας της συζήτησης:

• Ένα άτομο μιλά κάθε φορά
• Σεβασμός στις απόψεις των άλλων
• Προκαλούμε τις απόψεις, όχι τα άτομα
• Κατάλληλη γλώσσα – όχι σεξιστικά/ρατσιστικά 

σχόλια
• Όλοι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη 

τους και να ακουστούν με σεβασμό
• Όλοι παρουσιάζουν τη γνώμη τους με επιχειρήματα

(Oxfam guide, 2006)





Φορώντας τα παπούτσια του άλλου 

Σε ομάδες έχετε 5 λεπτά να προετοιμαστείτε για 
συζήτηση στην οποία θα υποστηρίξετε το 
επιχείρημα που γράφει η πατούσα σας!

ΘΕΜΑ:

«Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού»



Πώς διαχειριζόμαστε τις γνώμες των μαθητών;

Γιατί βγαίνουν  ‘εκτός ελέγχου’ οι συζητήσεις; 
• Ηθικά/πολιτικά πιστεύω αποτελούν συχνά 

καθοριστικά πιστεύω για την ταυτότητα κάθε ατόμου
• Δύσκολος ο διαχωρισμός της κριτικής μιας 

ιδέας/πιστεύω από την κριτική του ατόμου που τα 
εκφράζει

Πώς το αντιμετωπίζουμε;
• Δραστηριότητες μετατόπισης
• Διαπραγμάτευση κανόνων συζήτησης και debate
• Υποστήριξη της ‘άλλης’ άποψης
• Εστίαση στην έρευνα και στη διερεύνηση γεγονότων 

(ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘ)



Τι κάνουμε όταν οι συζητήσεις είναι ‘κρύες’;
• Προτρέπουμε τους μαθητές να επιλέξουν το 

θέμα
• Κοιτάζουμε το εύρος των απόψεων για το 

θέμα και τις αιτίες που τις δημιουργούν
• Εστιάζουμε σε μελέτη περιπτώσεων και 

ιστοριών
• Χρησιμοποιούμε οπτικοακουστικό υλικό
• Υπόδυση ρόλων
• Προσέγγιση δικηγόρου του διαβόλου για να 

προκαλέσουμε/αμφισβητήσουμε τα 
πιστεύω των μαθητών για το θέμα



Tο σχολείο στην άκρη του δάσους



Forum theatre



Στρατηγικές διδασκαλίας ΣΘ: 
η προσέγγιση της/του εκπαιδευτικού

• Ουδέτερος/αμερόληπτος 
διευκολυντής

• Δεδηλωμένο συμφέρον

• Δικηγόρος του διαβόλου

• Σύμμαχος 

• Επίσημη γραμμή

(CDVEC, 2012)







Ποια τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης;



Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση;

H αναπόφευκτη θέση 
εξουσίας του/της 
εκπαιδευτικού στην τάξη 
είναι τέτοια που η γνώμη 
του/της θα λάβει 
αδικαιολόγητη έμφαση 
και σημασία η οποία θα 
μειώσει την ετοιμότητα 
των μαθητών να λάβουν 
υπόψη τους άλλες 
γνώμες (Stenhouse, 
1970)

Αν ο/η εκπαιδευτικός δε 
βγει στα ανοικτά και να 
δηλώσει σε ποια 
κατεύθυνση πιστεύει ότι 
δείχνουν οι αποδείξεις/τα 
γεγονότα, θα έχει αποτύχει 
στο καθήκον του/της σαν 
εκπαιδευτικός (Warnock, 
1975)



Δεν υπάρχει ‘καλύτερη’ προσέγγιση
• Εάν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή πολύ αυστηρά, κάθε 

μια προσέγγιση περιλαμβάνει σημαντικά μειονεκτήματα. 

• Δεν υπάρχει μια καλύτερη μέθοδος για κάθε θέμα και κάθε 
πλαίσιο, αλλά εισηγούμαστε μια προσέγγιση κοινής λογικής. 
Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να επιθυμούν να προσαρμόσουν ή 
να επιλέξουν οποιαδήποτε μέθοδο καθώς αναπτύσσουν το 
προσωπικό τους στυλ διδασκαλίας ΑΘ.

• Η κατευθυντήρια αρχή πρέπει να είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τα μέσα που βρίσκουν πιο αποτελεσματικά 
για να περάσουν στους μαθητές τους το μήνυμα ότι, από τη 
φύση τους, τα ΑΘ δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. (Crick 
Report, 1998) 



• Oι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποφασίσουν μέχρι ποιο 
σημείο είναι διατεθειμένοι να εκφράσουν τις 
απόψεις τους, δεδομένης της επιρροής που έχει η 
θέση τους και πρέπει να δουλέψουν στο πλαίσιο 
αρχών του σχολείου τους. (Stradling, 1984)

• Δεν είναι δυνατόν να τεθούν αυστηροί κανόνες για 
τη διδασκαλία ΑΘ που να τηρούνται πάντα. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τις γνώσεις, 
αξίες και εμπειρίες των μαθητών, τις παιδαγωγικές 
μεθόδους που επικρατούν σε άλλα μαθήματα, το 
κλίμα της τάξης, την ηλικία και ικανότητες των 
μαθητών. (QCA, 2001)



Στόχος: Ισορροπία ανάμεσα στη σχετικιστική 
και προπαγανδιστική προσέγγιση

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη λογικής γνώμης, 
αποδεχόμενοι ένα εύρος απόψεων αλλά 
εξακολουθώντας να διδάσκουμε σε ένα 
πλαίσιο κοινά αποδεκτών αξιών 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



Πώς σχετίζεται η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (HRE) με τα ΑΘ;

• Πολύ δύσκολο να διδάξουμε για ανθρώπινα 
δικαιώματα χωρίς να αγγίξουμε τα ΑΘ

• Τα ΑΘ ζωντανεύουν και φέρνουν στην τάξη την 
ιδιότητα των μαθητών ως ενεργοί και κριτικά 
σκεπτόμενοι πολίτες.

• Η συσχέτιση εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τα ΑΘ διευκολύνει τους 
εκπαιδευτικούς αφού τα ανθρώπινα δικαιώματα 
παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να 
συζητηθούν ΑΘ στην τάξη: αποτελούν μια 
παγκόσμια αποδεκτή βάση για την εξέταση ΑΘ 
ενώ επιτρέπουν την ανάλυση των ΑΘ από μια 
δομική προοπτική παρά από την προοπτική των 
προσωπικών πιστεύω ή αξιών.



• Παράλληλα, μπορεί να αξιοποιηθεί το νομικό 
πλαίσιο (πχ. τι λέει ο νόμος στη χώρα μας για τα 
ομοφυλόφιλα άτομα;) και το πλαίσιο της 
κοινωνικής ευθύνης (πχ. ποιος ο ρόλος του 
ατόμου/της κοινωνίας/του κράτους για την 
εξάλειψη της ομοφοβίας;)

• Μια προσέγγιση της διδασκαλίας των ΑΘ στο 
πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημιουργεί 
ευκαιρίες για την ασφαλή αμφισβήτηση των 
πράξεων/στάσεων των μαθητών, χωρίς να 
στοχοποιείται κάποιο παιδί για αυτές.

• Μια δομική προσέγγιση των ΑΘ κάνει αναγκαία την 
εμπλοκή των μαθητών και με θέματα κοινωνικής 
και κρατικής ευθύνης για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και αδικιών



Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού

Άρθρο 13
1. Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το 
δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, 
λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε 
είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή 
ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της 
επιλογής του.
2. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο μόνο των περιορισμών που ορίζονται από το νόμο 
και που είναι αναγκαίοι:
α) Για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της υπόληψης των 
άλλων ή
β) Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας 
τάξης, της δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών.



Baggage check



Οι εκπαιδευτικοί, για να αποφύγουν τη δική τους προκατάληψη 
γύρω από ΑΘ:

• Αποφεύγουν να δώσουν έμφαση σε συγκεκριμένα γεγονότα ή αποδείξεις 
δίνοντάς τους μεγαλύτερη σημασία παρά σε άλλα

• Ενθαρρύνουν τα παιδιά, όπου κρίνεται κατάλληλο, να προσφέρουν 
εναλλακτικές ή συγκρουόμενες ερμηνείες δεδομένων ή γεγονότων

• Ξεκαθαρίζουν στα παιδιά ότι δεν είναι η μόνη αυθεντία σε θέματα 
γεγονότων ή απόψεων

• Βοηθούν τα παιδιά να μάθουν να ξεχωρίζουν ανάμεσα σε γνώμες ή άλλες 
απόψεις αξιών και στα γεγονότα

• Χρησιμοποιούν τα αυθεντικά ‘κείμενα’ από τις διάφορες ομάδες που 
εκφράζουν απόψεις γύρω από ένα ΑΘ, παρά να προσφέρουν την δική τους 
ερμηνεία/παρουσίαση αυτών των απόψεων

• Προσπαθούν να μην αποκαλύψουν τις δικές τους απόψεις (όπου κρίνεται 
κατάλληλο) με χειρονομίες, τόνο φωνής, εκφράσεις προσώπου

• Ανοίγουν ευκαιρίες για όλα τα παιδιά ώστε να συνεισφέρουν στη συζήτηση
• Αμφισβητούν τη γνώμη στην οποία τα παιδιά φτάνουν σε συμφωνία χωρίς 

αμφισβήτηση πολύ σύντομα, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου  
(QCA 2001)



Επιλέγω να ασχοληθώ με ΑΘ διότι…

• …θέλω να εκθέσω τους μαθητές σε θέματα και προοπτικές 
πέρα από τη δική τους εμπειρία. Να τους ταρακουνήσω λίγο, 
να τους βγάλω έξω από τα νερά τους

• …θέλω να παρέχω στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν 
τις ικανότητές τους για κριτική σκέψη

• …θέλω να προετοιμάσω τους μαθητές για μια υπεύθυνη ζωή 
ως ενήλικες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σκεφτούν ένα 
θέμα όσο το δυνατόν πληρέστερα, παρά να πρέπει ξαφνικά 
να το αντιμετωπίσουν σαν ενήλικες

• …θέλω να βοηθήσω τους μαθητές να βγάλουν νόημα για τον 
περίπλοκο κόσμο γύρω τους

(Δηλώσεις εκπαιδευτικών στη Β. Ιρλανδία)



• …αν ακουστούν ρατσιστικές απόψεις στην 
τάξη;

• …αν παρουσιαστούν επιχειρήματα υπέρ 
απόψεων που είναι σεξιστικές;

• …αν δεν καταφέρω να αλλάξω τη γνώμη 
όσων έχουν ρατσιστικές αντιλήψεις;

• …αν δεν μειώσω την προκατάληψη και τον 
αποκλεισμό ατόμων που είναι διαφορετικά;

• …αν …..???



Ας είμαστε ρεαλιστές…

Είναι ευκολότερο οι εκπαιδευτικοί που προχωρούν 
σε συζητήσεις ΑΘ στην τάξη τους να νιώθουν 
αυτοπεποίθηση, όταν δεν νιώθουν πίεση ότι 
ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξουν τις στάσεις των μαθητών τους 
και όταν αναγνωρίσουν ότι συχνά, η συζήτηση και 
μόνο των ΑΘ προωθεί την ενημέρωση αλλά και την 
κριτική σκέψη γύρω από τις διάφορες πτυχές τους. 

(CDVEC, 2012)
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