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• Η ευαισθητοποίηση των µαθητών στο φαινόµενο του 

ρατσισµού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.  
• Η καταπολέµηση των αρνητικών στερεοτύπων, των 

προκαταλήψεων και των στάσεων απέναντι στην 
διαφορετικότητα. 

•  Η αµοιβαία αποδοχή των µαθητών γηγενών και αλλοδαπών 
και προώθηση της ένταξης τους ως αµφίδροµης διαδικασίας 
µεταξύ των µεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής.  

• Η εκµάθηση της υγιούς αντιµετώπισης µέσω επιχειρηµάτων, 
στάσεων και δράσης των φαινοµένων αυτών στο κοινωνικό 
σύνολο.  

 
 

 
 
Περιγραφή του 
Έργου 
 
 
 

 
 

Το Έργο υλοποιήθηκε µέσω βιωµατικών, παιδαγωγικών παρεµβάσεων σε σχολικές 
µονάδες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες 
συγκέντρωναν µεγάλο αριθµό µαθητών, προερχόµενων από Τρίτες Χώρες και 
βρίσκονταν σε µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι παρεµβάσεις αυτές 
χρησιµοποίησαν ως µέσο µη παραδοσιακές µεθόδους επικοινωνίας – και ιδιαίτερα 



 
 
 
 
 
 
 

διαπολιτισµικής επικοινωνίας – οι οποίες είναι περισσότερο ελκυστικές και µπορούν 
να αποφορτίζουν το τεταµένο σχολικό κλίµα. Εξάλλου, οι δραστηριότητες αυτές 
γίνονται συνήθως αποδεκτές µε ενθουσιασµό από τους µαθητές και έχει αποδειχθεί 
ότι ενδυναµώνουν την επικοινωνία µεταξύ τους, αίροντας σε µεγάλο βαθµό 
στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ταυτόχρονα, βοηθούν στην εκπαίδευση των 
συναισθηµάτων, που είναι βασικό ζητούµενο στο σύγχρονο σχολείο.  

Οι παρεµβάσεις – δραστηριότητες αυτές  βασίστηκαν στο θεατρικό παιχνίδι, την 
καλλιτεχνική έκφραση, τη ρητορική και την ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας, καθώς 
και στη σχολική διαµεσολάβηση, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και 
γενικότερα την εκπαίδευση των συναισθηµάτων των µαθητών. 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους και 
θεατροπαιδαγωγούς και απευθύνονταν στις αντίστοιχες ηλικίες των µαθητών, 
ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα και την τάξη τους. Ο σχεδιασµός 
περιελάµβανε και τη δηµιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. 

Η εφαρµογή των δραστηριοτήτων έγινε µέσα στο σχολικό χώρο και για το λόγο 
αυτό εξασφαλίστηκε ειδική άδεια από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές πέρασαν από βραχύχρονη, εντατική κατάρτιση, η οποία 
έγινε µε την ευθύνη της επιστηµονικής οµάδας του έργου. Ενηµερώθηκαν σχετικά 
µε τις δραστηριότητες και τη χρήση του ήδη παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού. 

Η επίδραση των δραστηριοτήτων όσον αφορά την αλλαγή στάσεων των µαθητών 
εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο του pre και post-test. Επισηµαίνουµε ότι το Εργαστήριό 
µας είχε δηµιουργήσει σχετική κλίµακα – εργαλείο, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί µε 
επιτυχία σε αντίστοιχο έργο στο παρελθόν. 

 

Αποτελέσµατα 
του Έργου 
 

                                   
 

 
 
 
Όπως προκύπτει από τα πακέτα εργασίας, τα παραδοτέα και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
δείκτες επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του φυσικού αντικειµένου κατά 90,09% και σε κάποιες 
περιπτώσεις υπερκαλύφθηκαν, µε εξαίρεση: 
1. Πραγµατοποίηση Ηµερίδας στην Αθήνα: ∆εν πραγµατοποιήθηκε λόγω οικονοµίας χρόνου 
και πόρων (οι συµβάσεις των εκπαιδευτών υπογράφηκαν στις 03.06.2015 και έπρεπε να 
ξεκινήσει άµεσα η υλοποίηση των παρεµβάσεων). Ωστόσο το κενό αυτό καλύφθηκε µε την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτών µέσω τηλεδιασκέψεων. 
2. Ο αριθµός των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκε κατά σχολείο είναι κατά µέσο όρο 11,3 
(σύνολο 226 δραστηριοτήτων στα σχολεία / 20 σχολεία = 11,3) και υπολείπεται ελάχιστα του 
στόχου, που ήταν 12-14 δραστηριότητες κατά σχολείο. Κατά την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων στα σχολεία το µήνα Ιούνιο, τα Γυµνάσια ήταν σε περίοδο εξετάσεων. Έτσι, 
ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες σε µια τέτοια περίοδο που οι 
µαθητές εφιστούν όλη την προσοχή τους στη µελέτη και την προετοιµασία τους για τις 
εξετάσεις. Ακόµη, στα ∆ηµοτικά Σχολεία, όπως ανέφεραν και οι ∆ιευθυντές των σχολείων είναι 

 

    

1 Αριθµός των µαθητών που παρακολούθησαν  
την διαδικασία 
 

Άτοµα 2.161 

2 Αριθµός των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν 
ανά σχολική µονάδα 
 

Αριθµός 11,3 

3 Αριθµός των εµπλεκοµένων στη διαδικασία της 
ευαισθητοποίησης ατόµων 
(Εκπαιδευτές, γονείς, εκπαιδευτικοί των 
σχολείων) 
 
 

Άτοµα 4.360 

4 Εµπλεκόµενα σχολεία 
 
 

Αριθµός 20 



µια περίοδος κατά την οποία είχαν προγραµµατιστεί και άλλες δραστηριότητες.  Έτσι, σε 
κάποια ∆ηµοτικά Σχολεία δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους 
στόχους που είχαν τεθεί. 
 
Ο αριθµός των µαθητών υπολογίστηκε ως εξής : 
Ζητήσαµε από τα σχολεία να µας στείλουν µε µέιλ κατάσταση αριθµού µαθητών κατά 
τάξη/τµήµα, όπου αυτό δεν κατέστη εφικτό τα στοιχεία δόθηκαν τηλεφωνικώς. 
Ελέγξαµε τα τµήµατα που υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις µε βάση τα Μηνιαία ∆ελτία 
∆ραστηριοτήτων των Εκπαιδευτών που είναι υπογεγραµµένα από του ∆ιευθυντές. 
Στο συνηµµένο αρχείο excel που σας υποβάλλουµε φαίνεται κατά σχολείο/φύλλο excel, ο 
αριθµός των µαθητών κατά τµήµα, τα τµήµατα που συµµετείχαν στις δραστηριότητες 
(επισηµαίνονται µε διαφορετικό χρώµα) και ο συνολικός αριθµός των µαθητών που 
συµµετείχαν στις δραστηριότητες κατά σχολείο. Στο ίδιο αρχείο υπάρχει συνολικός πίνακας 
των µαθητών που συµµετείχαν καθώς και ο αριθµός παρεµβάσεων κατά σχολείο 
 
Ο αριθµός των εµπλεκοµένων στη διαδικασία ευαισθητοποίησης των 4.360 ατόµων προκύπτει 
ως εξής : 
4.000 γονείς, περίπου  (2 Χ 2.161 µαθητές) (λαµβάνοντας υπόψη ότι στα σχολεία φοιτούσαν 
αδέρφια καθώς και παιδιά από µονογονεϊκές οικογένειες) 
130 εκπαιδευτικοί τουλάχιστον (1 εκπαιδευτικός ανά τµήµα Χ 120 τµήµατα/τάξεις που 
υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις, όπως προκύπτει από το Μηνιαίο ∆ελτίο ∆ραστηριοτήτων, όπου 
αναφέρονται τα Τµήµατα-Τάξεις όπου υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις και στην περίπτωση του 
Γυµνασίου, όπου διδάσκουν τουλάχιστον 10 επιπλέον καθηγητές) 
200 εκπαιδευτικοί (10 εκπαιδευτικοί τουλάχιστον σε κάθε σχολείο που ενηµερώθηκαν για το 
πρόγραµµα στο πλαίσιο των συλλόγων διδασκόντων [το αναφέρουν οι διευθυντές στις 
συνεντεύξεις] για την έγκρισή του Χ 20 σχολεία) 
20 ∆ιευθυντές Σχολείων 
10 Θεατρολόγοι-Εκπαιδευτές 
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http://racism.ptde.uoi.gr/ 

 

 


