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Συμμετέχοντας στην κοινωνία ενός σχολείου του κέντρου της Αθήνας, όπου η έννοια πολυπολιτισμικότητα
είναι έμπρακτη και ανησυχώντας για παράλληλα φαινόμενα ρατσισμού, έλλειψης ανεκτικότητας του
διαφορετικού ανάμεσα στους μαθητές- σημάδι των καιρών γαρ!- δοκίμασα μια σειρά δράσεων ελπίζοντας
να οδηγήσουν όχι μόνο τα παιδιά που συμμετείχαν, αλλά μεγάλο μέρος της σχολικής μας κοινότητας στην
αποδοχή του διαφορετικού και τη διαμόρφωση μιας κοινότητας που θα διέπεται από τα ιδεώδη του
ανθρωπισμού, του σεβασμού και της αλληλεγγύης. Συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια μια ομάδα
εκπληκτικών παιδιών, που νομίζω ότι έμαθαν αλλά και με δίδαξαν πολλά…
Να διευκρινίσω ότι έμπνευση αποτελούν πάντα τα εργαστήρια του Δικτύου και ότι δεν έχω καμία
θεωρητική γνώση για το θέατρο και τις τεχνικές του

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, 2011-12,

Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ

-Ξεκινήσαμε διηγούμενοι προσωπικές εμπειρίες, διαλέξαμε όνομα για την ομάδα μας και φτιάξαμε
κονκάρδα
-Συζητήσαμε στην τάξη τους όρους στερεότυπο, προκατάληψη, ρατσισμός, αντισημιτισμός, σεξισμός,
ομοφοβία. Συνθέσαμε μια λίστα από ορισμούς και μετά τους αναρτήσαμε σε περίοπτη θέση στην τάξη
-Χωρισμένοι σε ομάδες ασχοληθήκαμε με : την ιστορία του ρατσισμού(λευκοί-μαύροι, απαρτχάιντ),
γεγονότα γενοκτονίας στους αιώνες., μετανάστευση και προσφυγιά, κοινωνικό ρατσισμό
-Μελετήσαμε αντίστοιχα λογοτεχνικά και τα παιδιά κλήθηκαν να δραματοποιήσουν τη σκηνή που τους
έκανε εντύπωση(Μουρίκη, Γκασμέντ, Ο φυγάς με η φλογέρα-Κλιάφα, Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει
θλιβερές ιστορίες-Ανδρουτσοπούλου- Πέτροβιτς, Τα τέρατα του λόφου). Οι παρατηρητές έκαναν
παρεμβάσεις για να διορθώσουν τα πράγματα και να δώσουν ένα αίσιο τέλος στα αντίστοιχα επεισόδια

- Μοιραστήκαμε από μια φωτογραφία ενός ατόμου μειονοτικής ομάδας …ένας ανάπηρος, ένα παιδί με
ειδικές ανάγκες, ένας παχύσαρκος, ένα παιδί της Μπιάφρας, άστεγοι, μετανάστες, γυναίκες με μπούργκα,
μια πόρνη, ένας φυλακισμένος, χρήστες ουσιών, ένας καιόμενος και προσπαθήσαμε να σκεφτούμε πως
νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι….το πρώτο συναίσθημα που σκεφτήκαμε το γράψαμε με αυτοκόλλητο στον
πίνακα ανακοινώσεών μας και μετά συζητήσαμε προσπαθώντας να μεταλλάξουμε το αρνητικό συναίσθημα
σε θετικό.

-Με αφορμή μια εικόνα γυναίκας με μπούργκα αναφερθήκαμε στα δικαιώματα των γυναικών και είδαμε ένα
μικρό απόσπασμα από την ταινία «Το λουλούδι της ερήμου», με θέμα την γυναικεία περιτομή (το
απόσπασμα από την ομιλία της πρωταγωνίστριας στον ΟΗΕ)
- Μοιραστήκαμε από μια φωτογραφία ενός ατόμου διαφορετικής κουλτούρας …ένας ιθαγενής, Αφγανή,
γκέισα, Εσκιμώοι, ζουλού, θιβετιανοί, ινδοί, γυναίκα με μαντήλα, αφρικανοί, μεξικανοί, από τη Μέση
Ανατολή, από τη Μογγολία, το Σουδάν, τη Μογγολία, τις Φιλιππίνες, τη Χαβάη και την Ωκεανία και
προσπαθήσαμε να σκεφτούμε πως περνούν τη μέρα τους αυτοί οι άνθρωποι….στη συνέχεια αναλάβαμε να
ψάξουμε πληροφορίες για την κάθε ομάδα και ανασκευάσουμε την ιστορία μας όπου κρίθηκε απαραίτητο

-Παρακολουθήσαμε μια δραστηριότητα της Ζωντανής Βιβλιοθήκης
http://www.humanlibrary.gr/index.php/el/
-Τα παιδιά έφτιαξαν ένα ερωτηματολόγιο σε δείγμα περίπου 200 παιδιών (9 τμήματα, τυχαία
επιλεγμένα)σχετικά με τα φαινόμενα ρατσιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο και πήραν συνέντευξη από
καθηγητές . Επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα και αυτό αποτέλεσε την πηγή για τις δραστηριότητες της
επόμενης χρονιάς και για την ημέρα κατά του ρατσισμού.

- Πήγαμε μια εκπαιδευτική αναζήτηση στους δρόμους του κέντρου που την ονομάσαμε «οι φυλές της
Αθήνας». Στόχος μας ήταν να προσέξουμε τους ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω μας και να
συνειδητοποιήσουμε τις ομοιότητες στη συναναστροφή μας.

-Είδαμε και συζητήσαμε πάνω σε ταινίες όπως, Ο Μισισιπής καίγεται, Goodbuy bafana, Το κύμα
-Δημιουργήσαμε ένα σχολικό ημερολόγιο με όλες τις αργίες και σημαντικά ιστορικά γεγονότα διαφορετικών
εθνοτήτων, παιδιών που κατάγονται από άλλες χώρες. Φτιάχνουμε ένα βιβλίο συνταγών ποικίλης
προέλευσης.
-Ευαισθητοποιήσαμε τους συμμαθητές μας φτιάχνοντας ένα φυλλάδιο με Κανόνες σεβασμού για το
σχολείο μας και τον κοινοποιήσαμε σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.
-Δημοσιεύσαμε ένα ενημερωτικό δελτίο για την προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας
-Φτιάξαμε μια αφίσα

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, 2012-13, Γ ΤΑΞΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: επεξεργασμένο ερωτηματολόγιο στο σχολείο για την ύπαρξη ρατσισμού
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
1η παρέμβαση: παιχνίδι «Περάσματα» σε συνδυασμό με την Ύπατη Αρμοστεία (Οι μαθητές χωρίστηκαν σε
ομάδες-οικογένειες ξένων που αναγκάζονται μετά από βομβαρδισμό να αναζητήσουν σωτηρία έξω από τη
χώρα. Κινούνται σε επικίνδυνες περιοχές, ενώ τους κυνηγούν στρατιώτες. Οι οικογένειες αναζητούν
προστασία στα καταφύγια, ενώ οι στρατιώτες συνεχίζουν να τους κυνηγούν . Τρέχουν να σωθούν προς τα
σύνορα της χώρας. Στη συνέχεια αντιμετώπισαν τη δυσκολία εισόδου στην νέα χώρα…Δύσκολη ήταν η
προσπάθεια να πείσουν τους φαντάρους να τους αφήσουν να μπουν.Καινούργια προβλήματα τους
δημιούργησαν οι υπάλληλοι στην υπηρεσία αλλοδαπών .Ενώ άλλοι μένουν στα προσωρινά κρατητήρια,
άλλοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν τις φροντίδες και τις συμβουλές της Ύπατης Αρμοστείας . Μετά την
ολοκλήρωση του παιχνιδιού τα παιδιά συζήτησαν με τους εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας για του
πρόσφυγες, τη μετανάστευση, το ρατσισμό και τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Το εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα τους είναι καταπληκτικό
http://www.arsis.gr/, http://www.arsis.gr/2010_09_05%20compass.pd

2η παρέμβαση: παγωμένες εικόνες. τα παιδιά κλήθηκαν να φτιάξουν δύο παγωμένες εικόνες με θέμα "ένα
πρόβλημα ρατσισμού συμβαίνει στην αυλή". Κατά τη διάρκεια ρωτήσαμε τους πρωταγωνιστές πώς
αισθάνονται, οι παρατηρητές παρενέβησαν για να διορθώσουν τις σκηνές και καταγράψαμε εκ νέου τα
καινούργια συναισθήματα
Α-Μια έγχρωμη μαθήτρια γίνεται θύμα χλευασμού και βίας από μια ομάδα πέντε συμμαθητών της.
Συναισθήματα: φόβος, λύπη, θυμός, οργή, μίσος. Παρεμβάσεις: κάποιος σηκώνει το θύμα
Άλλοι σταματούν τη χλεύη. Ένας από τους θύτες αγκαλιάζει και ζητά συγνώμη από την κοπέλα
Συναισθήματα: ανακούφιση, ντροπή, ελπίδα, χαρά

Β-Ένα αγόρι χτυπά μια κοπέλα. Τρεις προσπαθούν να τον σταματήσουν, μια είναι αδιάφορη στην άκρη…
Συναισθήματα: Ντροπή, οργή, θυμός, στενοχώρια Παρεμβάσεις: σταματούν τον θύτη, εμπλέκουν το
αδιάφορο άτομο. Ενώνουν τα χέρια όλοι μαζί. Συναισθήματα: χαρά, συντροφικότητα, αγάπη, κατανόηση,
αλληλεγγύη, ντροπή, μεταμέλεια

3η παρέμβαση: ένα θεατρικό παιχνίδι...η υπόθεση...ο ήρωας, μαθητής γ λυκείου στην Ξάνθη, μωαμεθανός,
αθλητής στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα και ερωτευμένος με συμμαθητριά του, ελληνίδα, αδελφή
κολλητού του φίλου από το ποδόσφαιρο...τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν την
ιστορία, αναλαμβάνοντας ρόλους για να δουν έτσι το ρατσισμό και από τις δύο πλευρές...εμπλέκονται οι
οικογένειες και οι άλλοι συμμαθητές τους (είναι προφανές ότι πρόκειται για μια δράση εξολοκλήρου
εμπνευσμένη από «τα πέντε μουτζουρωμένα απογεύματα» που είχα παρακολουθήσει στο δίκτυο)

•

•

•
•

Στην 1η ομάδα υπήρξε εμφανές το χάσμα των γενεών, καθώς ο αδερφός αποδέχθηκε εύκολα το
γεγονός, σε αντιδιαστολή με τους γονείς και των δύο παιδιών που αντέδρασαν αρνητικά στη σχέση
τους.
Στη 2η ομάδα, η διαφορετικότητα δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Οι γονείς αντέδρασαν εξαιτίας του νεαρού
της ηλικίας και του γεγονότος της απόσπασης προσοχής από το στόχο των πανελληνίων. Το
εντυπωσιακό είναι ότι το νεαρό ζευγάρι παντρεύτηκε αφού ο Μεχμέτ βαφτίστηκε χριστιανός
Στην 3η ομάδα, οι διαφορές αμβλύνονται με το πέρασμα του χρόνου και οι γονείς συναινούν.
Στην 4η ομάδα τα παιδιά μας μετέφεραν στη δεκαετία του ΄80 δίνοντας έμφαση στην αυστηρότητα
των ηθών και τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής. Ο πατέρας του Μεχμέτ δολοφονεί το ζευγάρι και
την οικογένεια της Μαρίας για να αποκαταστήσει την τιμή της οικογένειας.

4η παρέμβαση: εφαρμόζουμε τα καπέλα του de Bono και κάνουμε έναν αγώνα λόγου, με θέμα : οι
επιπτώσεις από τον ερχομό των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
• Ένα φιλμάκι με συνθήματα κατά του ρατσισμού

•

Ένας αγώνας μπάσκετ, του οποίου τα έσοδα προσφέρθηκαν σε μια ανθρωπιστική οργάνωση

Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :
Σε ένα ερωτηματολόγιο-ανατροφοδότησης είδαμε αλλαγή στη στάση των παιδιών ,πολλά προβλήματα στις
μεταξύ τους σχέσεις λύθηκαν, οι εμπειρίες τους διαχύθηκαν και σε άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, ενώ
οι εκπαιδευτικοί προβληματιστήκαμε εκ νέου. Πιστεύουμε ότι η ανάληψη ρόλων βοηθά ιδιαίτερα στην
ενσυναίσθηση
Ά ΛΛΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, τις μοιραζόμαστε μαζί σας:
-http://www.tanea.gr/gnomes/?aid=4783064&wordsinarticle=
-http://www.alfavita.gr/arthra/%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF
-http://www.youtube.com/watch?v=-xHfBAKMcCc
-http://www.unπγ’θhcr.org/cgibin/texis/vtx/search?page=search&comid=4a5489166&cid=49aea93aa0&scid=49aea93a4f&title=lego%20pos
ter
-http://twiceastranger.net
- http://www.benaki.gr/files/eventfiles/dt/TWICE%20A%20STRANGER_PRESS.pdf
- www.e-abc.eu
-www.antibullying.net

