TTI
Teacher´s Training to the Inclusion
of the Children of Foreigners

Υπεύθυνος Καθηγητής:
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κοινωνιολόγος

Supervisor teacher :
Ch. DIMITRAKOPOULOS
SOCIOLOGIST

Summary
 Ιn the framework of awareness of the school community about the problem of

refugees – immigrants, a group of students worked out a project under the
supervision of the sociology teacher Mr. Ch. Dimitrakopoulos.
 The aim of the project was the awareness and understanding of the whole problem.
 Our students looked for information from newspapers and books, and were

informed about national and international agreements and the Human Rights, as
well.
 They visited the Host Structure for Refugees in Trikala and Volos and discussed with

the refugees.
 Finally, they presented the whole project to the school community (students,

teachers, parents) on the 7th of May 2017, in a relevant school meeting.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το θέμα των προσφύγων, ένα θέμα
που βρίσκεται στο προσκήνιο τα δύο τουλάχιστον τελευταία χρόνια, όχι
μόνο για τη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη.
 Ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από την κοινωνία των πολιτών για
δράσεις υπέρ των προσφύγων όπως και η ενδυνάμωση ενός πνεύματος
εθελοντισμού .
 Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, αφού
έρθουν σε επαφή με τους πρόσφυγες, έναν διαφορετικό πολιτισμό και μια
διαφορετική κουλτούρα.
Θα διδαχθούν
έτσι το
σεβασμό
στη

διαφορετικότητα.
 Ανάπτυξη του στοχασμού, της κριτικής ικανότητας κατά τη διατύπωση των
«δημοσιογραφικών ερωτημάτων.»
 Προβληματισμός τέλος για την ανεύρεση λύσεων για την επίλυση
προβλήματος.

του

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 Ποιες Συνθήκες προστατεύουν τους πρόσφυγες;
 Ο τύπος διευκολύνει τους χειρισμούς από τη μεριά των

αρμοδίων προς
προβλήματος;

την κατεύθυνση

της

επίλυσης

του

 Ποια η γνώμη των προσφύγων για την χώρα μας;

 Αντιμετώπισαν ρατσιστικές συμπεριφορές στη χώρα μας;
 Τι προσδοκούνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
 Ο

όρος «πρόσφυγας» έχει σημαδέψει την πρόσφατη ελληνική
ιστορία και συνείδηση και έχει συνδεθεί κυρίως με τη μικρασιατική
καταστροφή . Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή η κυριότερη πύλη
εισόδου «προσφύγων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Αλλά και
παγκοσμία εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις
χώρες τους. Τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα αφορούν
πλέον όλα τα κράτη. Οι μετακινήσεις αυτές επόμενο είναι να
συνδέονται με ζητήματα που αφορούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι πρόσφυγες προστατεύονται από την συνθήκη της Ζυρίχης και της
Γενεύης.

 Προτάθηκε

το παραπάνω θέμα έτσι ώστε οι μαθητές να
ενημερωθούν σε βάθος για τα σύγχρονα αυτά προβλήματα και
ευαισθητοποιημένοι πλέον να συμβάλουν με τον τρόπο τους στη
νηφάλια αντιμετώπιση μακριά από ξενοφοβικές, ρατσιστικές,
εθνικιστικές και μισαλλόδοξες προσεγγίσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
Πρώτα οι μαθητές έλαβαν γνώση της σχετικής
βιβλιογραφίας.
Ανατέθηκε
στους
μαθητές
να
προσκομίσουν δημοσιεύματα από εφημερίδες.
Αναλύοντας το περιεχόμενό τους
κατέγραψαν τη
συμβολή του
τύπου
στο
φαινόμενο. Παράλληλα
ενημερώθηκαν για τις συνθήκες που προστατεύουν τους
πρόσφυγες και τα δικαιώματα που απολαμβάνουν .

Τέλος λειτουργώντας ως «μικροί δημοσιογράφοι» , αφού
προετοιμάστηκαν
κατάλληλα επισκέφθηκαν χώρους
φιλοξενίας για να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Ενεργοποίηση της σκέψης, της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας
των μαθητών μέσα από την άμεση και ενεργό εμπλοκή τους στην
ερευνητική εργασία.
 Κατανόηση του κοινωνικού
Κοινωνιολογίας και του Δικαίου.

κόσμου

μέσα από τα αντικείμενα

της

 Προαγωγή της συλλογικότητας και συνεργασίας, μέσα από την εργασία σε
ομάδες.
 Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

 Προετοιμασία των μαθητών ώστε να σκέπτονται και να ενεργούν υπεύθυνα
ως πολίτες της χώρας μας και του κόσμου.
 Απόκτηση από τους μαθητές γνώσεων σχετικά με την πολυπλοκότητα του

προβλήματος και του χειρισμού του, που απαιτεί ευαισθησία διότι άπτεται
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Οι μαθητές επισκέφτηκαν δομές φιλοξενίας και
συνομίλησαν με τους πρόσφυγες

Συνέντευξη: Φατίμα (Συρία)
-Ερωτ: Πόσο καιρό είστε στο camp;
-Απαντ: 3 μήνες.
-Ερωτ: Πόσο καιρό χρειάστηκε για να φτάσετε στην Ελλάδα;
-Απαντ: 10 μέρες διαδρομή Συρία-Λίβανος-Τουρκία-Ελλάδα.
-Ερωτ: Ποιος είναι ο προορισμός και γιατί;
-Απαντ: Γερμανία γιατί εκεί δουλεύει η αδερφή μου.
-Ερωτ: Είστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση εδώ και πως σας έχουν φερθεί οι
Έλληνες;
-Απαντ: 50-50 ικανοποιημένη, μου έχουν φερθεί φιλικά.
-Ερωτ: Τι γνωρίζατε για την Ελλάδα πριν έρθετε ;
-Απαντ: Ήξερα για την οικονομική κρίση και για το Euro 2004.
-Ερωτ: Πώς αποφασίσατε να φύγετε από την Συρία;
-Απαντ: Τρώγαμε και έπεσε βόμβα . Τρομάξαμε και φύγαμε γρήγορα από το σπίτι
κλαίγοντας.
-Ερωτ: Είναι όντως τα εισιτήρια πιο φτηνά όταν ο καιρός είναι κακός ;
-Απαντ: Ναι όταν είχε κύματα το εισιτήριο ήταν πιο φτηνό και το καλοκαίρι ήταν πιο
ακριβό.
-Ερωτ: Το camp στην Καβάλα πως ήταν σε σχέση με αυτό ;
-Απαντ: Αυτό το camp είναι πιο καλό στο προηγούμενο είχε σκυλιά και φίδια.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΚΑΤΖΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΝΣΟΥΡ ΙΩΣΗΦ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΛΥΓΕΡΗ
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΙΩΝΑΣ
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΣΙΟΡΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΚΑ ΙΝΙ

