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"Ο Ρατσισμός πάει  παντού ακόμη και......σχολείο!!!!" 

Ένα project  για μαθητές Λυκείου 

 

Το σχολείο μου είναι το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου 1. 

Πατρών και θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως προνομιακό τόσο από άποψη θέσης 

(βρίσκεται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη) όσο και από άποψη ποιότητας μαθητών 

(τα παιδιά προέρχονται από μεσαίες και ανώτερες, τόσο πνευματικά όσο και 

οικονομικά, τάξεις).  Στο σχολείο φοιτούν 180 μαθητές, 60 σε κάθε τάξη,  και 

εκπονούνται έξι ερευνητικές εργασίες στις οποίες υποτίθεται ότι εφαρμόζεται η 

μέθοδος project.  

 

Το θέμα του project ειναι το τρίπτυχο  Στερεότυπα -Προκαταλήψεις Ρατσισμός 2. 

 

 Η επιλογή του θέματος έγινε κατόπιν ψηφοφορίας των μαθητών ανάμεσα σε τρία 

θέματα (τα άλλα δυο θέματα που τους προτάθηκαν ήταν σχετικά με τη μόδα και τη 

διατροφή) και στηρίχτηκε στην  καθημερινή πραγματικότητα που επιβεβαιώνει την 

παρουσία πολλών φαινομένων ρατσισμού. Στη συζήτηση με τους μαθητές 

προκειμένου να αποφασίσουμε το θέμα μας, τούς επισήμανα ότι  παρά την 

ανάπτυξη της επιστήμης και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, παρά την ορθολογική 

οργάνωση της σύγχρονης ζωής, παρά τους αγώνες για το σεβασμό και την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μέρες μας αναβιώνουν όχι μόνο 

έντονα ρατσιστικά φαινόμενα, που αμαυρώνουν τον πολιτισμό μας, αλλά και 

ακραίες ιδεολογίες που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους και στο χώρο του 

σχολείου. Ο ρατσισμός -φαινόμενο που οι ρίζες του τίθενται ήδη από την 

αρχαιότητα - αποτελεί μια κατάμαυρη κηλίδα στο πρόσωπο της πολιτισμένης 

κοινωνίας μας που ανέχεται τη φανερή ή συγκαλυμμένη ύπαρξή του. Είναι τόσα 

πολλά τα φαινόμενα που υπάρχουν γύρω μας και αφορούν στο ρατσισμό που 

πολλά από αυτά μας φαίνονται πια φυσιολογικά. Συνάνθρωποί μας υφίστανται 

ρατσισμό σε λεκτικό, ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο κι όμως δεν κάνουμε 

τίποτα για να το σταματήσουμε ή να μειώσουμε την απειλή που είναι καθημερινή. 

Τα παιδιά δεν έφεραν ιδιαίτερες αντιρρήσεις γιατί τα περισσότερα έχουν βιώσει τη 

μη ανοχή στο διαφορετικό τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Κάποιες 

αντιρρήσεις ότι οι συνεντεύξεις και οι φωτογραφίες δεν θα είναι εύκολο να 

πραγματοποιηθούν κάμφθηκαν πολύ γρήγορα γιατί κάποια μαθήτρια είπε ότι ο 

παππούς της ήταν μετανάστασης και θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Μετά και ένας 



μαθητής αλβανικής καταγωγής που δεν θέλει να τον αποκαλούν με το αλβανικό του 

όνομα δήλωσε ότι θα μιλήσει για τα συναισθήματά του, τους φόβους του αλλά και 

τις ελπίδες του.  

 

Το συγκεκριμένο project απευθύνεται στους μαθητές της δευτέρας Λυκείου αφού 3. 

τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός αποτελούν αφ'ενὀς μια από τις 

ενότητες που διδάσκονται στο μάθημα της ΄Εκθεσης Έκφρασης και αφ' ετέρου ένα 

διαχρονικού ενδιαφέροντος κοινωνικό φαινόμενο, από το οποίο έχει ιδιαίτερα 

πληγεί η περιοχή της Πάτρας και το οποίο έχουν βιώσει τόσο οι μαθητές όσο και οι 

οικογένειές τους.  

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εισήγηση του θέματος θα δοθεί με το τραγούδι 4. 

"Διαφορετικοί" του οποίου τους στίχους και τη μουσική έχει γράψει το συγκρότημα  

ΑΕΡΙΚΑ που αποτελείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ / 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΣΟΦΡΑΣ - Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΛΕΚΚΑΣ - Π.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - 

ΣΠΑΘΑΣ). Οι μαθητές αφού ακούσουν το τραγούδι θα πρέπει να αναφέρουν τις 

λέξεις που τους εντυπωσίασαν και τα συναισθήματα που τους προκλήθηκαν. Στη 

συνέχεια θα δούν την μικρού μήκους ταινία "Schwarzfahrer" ( Ο λαθρεπιβάτης ή 

κυριολεκτικά ο Μαύρος Αναβάτης) του Pepe Danquart που τιμήθηκε με το Όσκαρ 

καλύτερης μικρού μήκους ταινίας το 1993. Η ταινία πραγματεύεται το φυλετικό 

ρατσισμὀ και συγκεκριμένα τη λεκτική βία που εισέπραξε ένας έγχρωμος πολίτης 

επειδή τόλμησε μέσα στο τραμ να καθήσει δίπλα σε μια γηραιά γερμανίδα, οπαδό 

του Χίτλερ.  

 

Τίτλος: "Ο Ρατσισμός πάει  παντού ακόμη και......σχολείο!!" 5. 

 

Η ομάδα αποτελείται από 15 μαθητές 10 κορίτσια και 5 αγόρια. Ανήκουν σε 5α. 

διαφορετικά τμήματα της Β Λυκείου, αλλά γνωρίζονται μεταξύ τους. Κάποιοι είναι 

φίλοι από το δημοτικό.,  Ωστόσο οι μαθητές πρέπει να "ξαναγνωριστούν"δηλαδή 

είναι απαραίτητο να αναπτύξουν κλίμα οικειότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

Μόνο έτσι θα αντιληφθούν ως σημαντικό τον κοινό τους στόχο και θα 

δημιουργήσουν ένα συνεργατικό πνεύμα τόσο μέσα στην ομάδα όσο και στις 

υποομάδες που θα χωριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ερευνητικής 

εργασίας τους. Η "καινούρια γνωριμία" των μελών της ομάδας θα γίνει στην πρώτη 

μας συνάντηση. Οι μαθητές σχηματίζουν κύκλο. Ο καθένας αυτοσυστήνεται 

λέγοντας το όνομα του και μερικές πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητο οι άλλοι 

να γνωρίζουν για αυτόν. Αφού τελειώσουν αυτόν τον πρώτο γύρο 

αυτοπαρουσίασης στη συνέχεια εκφράζουν τις προσδοκίες τους για αυτή τη 

συνεργασία και τους κανόνες που ο καθένας θεωρεί απαραίτητο να τηρηθούν 

προκειμένου η συνεργασία να κυλήσει όσο πιο ομαλά και αποτελεσματικά γίνεται. 

 



Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η προσέγγιση,   ο προβληματισμός και 5β. 

η επανεξέταση παγιωμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις  ρατσιστικές 

αντιλήψεις που επικρατούν σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι αυτές των μεταναστών, των γυναικών, 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.ά. Σκοπός επίσης της συγκεκριμένης έρευνας 

είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών, όσο και των 

εκπαιδευτικών αλλά και των υπολοίπων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

της τοπικής κοινωνίας, ώστε να μειωθούν τέτοιου είδους φαινόμενα από την 

ελληνική κοινωνία, δηλαδή να σχηματιστεί μια στάση απόρριψης και αντίδρασης 

απέναντι στις ρατσιστικές συμπεριφορές. 

 

Διδακτικοί στόχοι:  

1. Να προσεγγίσουν την έννοια του ρατσισμού  (αίτια-συνέπειες -τροποι 

αντιμετώπισης του φαινομένου) και των διαφόρων μορφών του καθώς και να 

ευαισθητοποιηθούν για τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα να 

κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις καθώς και τις επιπτώσεις 

που προκαλούν σ΄αυτές οι διάφορες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.  

2. Να αντιληφθούν ότι ο ρατσισμός σε βάρος ατόμων ή κοινωνικών ομάδων 

στηρίζεται σε κατασκευάσματα ομάδων με δύναμη για εξυπηρέτηση συμφερόντων. 

3. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι διακρίσεις και ο ρατσισμός μας αφορούν όλους, ότι 

όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και συνεπώς πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να έχουν 

πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά.  

4. Να ενημερωθούν για τις τάσεις ρατσισμού σε χώρες της προηγμένης Ευρώπης. 

5. Να διερευνήσουν (προβληματιστούν) την αντινομία μεταξύ των ιστορικών 

εμπειριών του νεώτερου ελληνισμού και της στάσης του νεοέλληνα απέναντι στους 

μετανάστες. 

6. Να διερευνήσουν τους διαφορετικούς τρόπους πρόκλησης ενδιαφέροντος και 

αντίδρασης στο φαινόμενο του ρατσισμού 

7. Ν' αντιληφθούν τη σχέση τέχνης - κοινωνικής πραγματικότητας (πώς η δεύτερη 

αποτελεί πηγή έμπνευσης για την πρώτη και πώς η πρώτη μπορεί ν' αποτελέσει 

λύση για τα κακώς κείμενα της δεύτερης) 

 

Β. Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Ν' ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

2. Να εξασκήσουν δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η σύγκριση, η συνδυαστική σκέψη. 

3. Ν' ασκηθούν στην ανάληψη και διεκπεραίωση ρόλων , ώστε να αισθητοποιούν και 

να προσεγγίζουν βιωματικά τη γνώση. 

4. Να συνδέουν το λόγο με τη λειτουργικότητα που κάθε φορά πρέπει να έχει σε 

συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. (γνωστικός;) 

5. Ν' αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση. 

6. Να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους. 



7. Να καλλιεργήσουν το λόγο, και την αφαιρετική σκέψη, αναπτύσσοντας την 

ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών με τρόπο συνοπτικό τόσο γραπτά όσο και 

προφορικά. (γνωστικός) 

 

Γ. Τεχνολογικοί στόχοι 

1. Να ασκηθούν στην ενεργητική αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση της 

πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο. 

1. Να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου (υπερκείμενο, 

πολυτροπικότητα). 

2. Να εξασκηθούν στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων (πλοήγηση στο διαδίκτυο, 

κειμενογράφος, ηλεκτρονικά λεξικά). 

3. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ ως βασικό 

περιβάλλον οικοδόμησης της γνώσης στη μαθησιακή διαδικασία . 

 

. Βασικοί θεματολογικοί άξονες 6γ

Οι βασικοί θεματολογικοί άξονες της ερευνητικής εργασίας αποφασίστηκαν μετά 

από συζήτηση με τους μαθητές αφού είχαν διατυπωθεί με τη μέθοδο του 

καταιγισμού των ιδεών όλα τα ερωτήματα, οι απορίες, οι προβληματισμοί και τα 

βιώματα των μαθητών. Ετσι αποφασίστηκε να επικεντρωθούμε στους ακόλουθους 

άξονες. 

1. Τι εννοούμε με τις έννοιες "Στερεότυπα", "Προκαταλήψεις", "Ρατσισμός" 

2. Ποιες είναι οι μορφές ρατσισμού  

3. Ποια είναι τα αίτια ρατσισμού 

4. Τι συνέπειες έχουν αυτά και ποιους αγγίζουν περισσότερο 

5. Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον «κοινωνικό», "το θεσμικό" και το «φυλετικό» 

ρατσισμό και ποιους τομείς αφορά η κάθε μορφή 

6. Πώς δικαιολογείται η ανισότητα και ο κοινωνικός ρατσισμός εναντίον 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων  

7. Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών 

 

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές (αλλαγή στάσης) 

Θα αμβλυνθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται μεταξύ των μαθητών και 

κυρίως μεταξύ μαθητών διαφορετικής καταγωγής και φυλής 

Θα ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καθώς και το ευρύτερο 

κοινό στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά με τις 

κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων 

και κυρίως μεταξύ ομάδων διαφορετικής φυλής και διαφορετικής κοινωνικής 

κατηγορίας 

Θα προβληματιστούν για την μέχρι τώρα συμπεριφορά τους σε άτομα με άνιση 

μεταχείριση 



Θα προστατευτούν τα άτομα που αντιμετωπίζουν ρατσιστικές επιθέσεις και θα 

προσαρμοστούν τα υπόλοιπα άτομα σε ένα νέο τρόπο ζωής γνωρίζοντας τα οφέλη 

που μπορούν να αποκομίσουν από μία τέτοια συνεργασία 

Θα καταπολεμηθούν φαινόμενα φυλετικού και κοινωνικού ρατσισμού τουλάχιστον 

στο πλαίσιο της τοπική εκπαιδευτικής κοινότητας έχοντας γενικότερο αντίκτυπο 

στην ευρύτερη κοινωνία 

 

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία 

είναι πολλά και διάφορα: 

Ενημέρωση για τις κοινωνικές ανισότητες που υφίστανται μεγάλες κατηγορίες 

ανθρώπων όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε παγκόσμιο 

Ενημέρωση για τις διαφορές που υφίστανται τα άτομα διαφορετικής φυλής και η 

αντιμετώπισή τους από την ευρύτερη κοινωνία 

Ευαισθητοποίηση μαθητών, καθηγητών και τοπικών φορέων μετά από τη 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αλλά και της 

βιβλιογραφικής έρευνας 

Αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης ζωής απέναντι στα άτομα διαφορετικής φυλής 

και καταγωγής  

Θετική αντιμετώπιση καταστάσεων απ’ όλους 

 

Όλα όσα συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην ομάδα και εμένα επιβεβαιώθηκαν και 

εγγράφως με το συμβόλαιο συνεργασίας που όλοι υπογράψαμε.  

 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των πέντε ατόμων και μοίρασαν τις μεταξύ τους 

αρμοδιότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. ΄Ετσι η μια ομάδα ανέλαβε να 

παρουσιἀσει τα αίτια και τις μορφές του ρατσισμού, η άλλη τις συνέπειες και τους 

τρόπους αντιμετώπισής του  και η τρίτη να συνομιλήσει με άτομα που ανήκουν στις 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, ανύπαντρες μητέρες, άτομα με 

κινητικά, νοητικά  ή άλλου είδους προβλήματα κ.α.) και που αποτελούν τους 

εύκολους στόχους των ρατσιστών. Φυσικά όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να 

αντλήσουν το υλικό τους από πολλές και διαφορετικές πηγές  και να 

χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και τις δεξιότητές τους στη σύγκέντρωση, 

επεξεργασία και παρουσίαση του υλικού τους δίνοντας έμφαση και στη 

διαχρονικότητα του φαινομένου.  

 

6δ. Η υλοποίηση  των εργασιών της έρευνας κάθε ομάδας περιλαμβάνει τρία 

βασικά στάδια: της συλλογής πληροφοριών, της συζήτησης και αξιολόγησης των 

πληροφοριών και τέλος της παρουσίασης των πληροφοριών στην ολομέλεια.  Κατά 

τη διάρκεια της υλοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές "καλές 

πρακτικές", όπως το παιχνίδι ρόλων (συνομολία για την ενοικίαση ενός 

διαμερίσματος μεταξύ μιας ελληνίδας και τριών μεταναστών),  η διάλεξη (ενός 



αντιδημάρχου υπεύθυνου για την προστασία των μεταναστών),  η συνέντευξη ( 

ενός μαθητή που έχει υπάρξει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς και ενός που έχει 

υπάρξει θύτης),  η ανάλυση και η διασαφήνιση αξιών (power point με τη 

διασάφηση των βασικών εννοιών του project , η σύνθεση ενός τραγουδιού ή ενός 

ποιήματος, η λήψη φωτογραφιών, η μελέτη πεδίου (επίσκεψη στη Μέριμνα, κέντρο 

εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες), η μελέτη περίπτωσης (η απαγόρευση της 

εκπαίδευσης σε νεαρά κορίτσια από το Αφγανιστάν) κ.ά. Επίσης  κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης αυτού του τετράμηνου project θα υπάρχουν τουλάχιστον τρία 

διαλείμματα ενημέρωσης προκειμένου όλοι να είναι ενημερωμένοι για όλα και να 

ρυθμίσουν με περισσότερη ακρίβεια τη συνέχεια της δουλειάς τους.  Επίσης θα 

υπάρχουν και τρία διαλείμματα ανατροφοδότησης για την αξιολόγηση της πορείας 

των εργασιών, για την αλλάγή των ρόλων στις ομάδες, αν είναι απαραίτητο, για την 

επίλυση τυχόν διαπροσωπικών προβλημάτων.  

 

6ε. Η ολοκλήρωση του project συνοδεύεται από την παρουσίασή του, δηλαδή την 

έκθεση των αποτελεσμάτων της εργασίας των μαθητών στους συμμαθητές τους, 

στα μέλη της σχολικής κοινότητας ή του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η 

συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα μπορούσε να παρουσιαστεί στον πολυχώρο 

του σχολείου παρουσία και των γονέων των μαθητών με τη μορφή μιας γιορτής 

ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία. Τραγούδια από τις χώρες προέλευσης των 

μεταναστών, πίνακες ζωγραφικής των παιδιών σχετικούς με τη μετανάστευση, 

φωτογραφίες μεταναστατών και των οικογενειών τους, ακόμα και κάποιο 

παραδοσιακό φαγητό ή γλυκό  θα μπορούσαν να συνοδεύσουν την παρουσίαση και 

να μεταδώσουν το μήνυμα χωρίς ιδιαίτερο διδακτισμό. 

 

Η αξιολόγηση του project θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου και μέσω 6στ. 

συνέντευξης του διδάσκοντα με κάθε μαθητή χωριστά. Θα αξιολογηθεί η επίτευξη 

των στόχων, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η συνεργασία των μαθητών με τον 

διδάσκοντα, η επίτευξη των προσωπικών ικανοτήτων, η πληρότητα του πορτφόλιο 

των μαθητών, η βοήθεια του σχολείου σ'αυτή την προσπάθεια. Τα αποτελέσματα 

θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του σχολείο. 

 

Το υλικό που τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν για τη μελέτη τους θα αντληθεί 7. 

πρωτίστως από το διαδίκτυο (Τεχνολογία) και δευτερευόντως από εφημερίδες, 

περιοδικά, μελέτες, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες. Ωστόσο και οι δια ζώσης συνεντεύξεις 

τόσο με απλούς καθημερινούς ανθρώπους όσο και με φορείς της εξουσίας 

κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της έρευνας. (Γλώσσα) Επίσης 

μπορούν να μελετήσουν στατιστικά δεδομένα  και γραφικές παραστάσεις σχετικά 

με τον αριθμό και τη χώρα προέλευσης των μεταναστών ή τα ποσοστά ανεργίας των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες (Μαθηματικά), να βρουν πληροφορίες για τις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών και για την καθημερινή τους ζωή (Γεωγραφία -



Λαογραφία), να αναζητήσουν τις αιτίες των μεγάλων μετακινήσεων των πληθυσμών 

ή τα αίτια της ρατσιστικής συμπεριφοράς σε διάφορες ιστορικές περιόδους από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Ιστορία), να συζητήσουν για τις θρησκείες των 

μεταναστών (Θρησκευτικά), να αναζητήσουν ποιήματα, μυθιστορήματα, 

διηγήματα, κινηματογραφικές ταινίες, πίνακες ζωγραφικής,  γελοιογραφίες που 

έχουν θέμα τους το ρατσισμό και τη στηλίτευση της διαφορετικότητας.(Τέχνη) Έτσι 

επιτυγχάνεται η διαθεματική προσέγγιση του ρατσισμού και η επιδιωκόμενη 

διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών και η απελευθέρωσή τους από 

τη δεσποτεία του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου.  

Η τάξη αποτελείται από έξι θρανία, τοποθετημένα ανα δύο πλαγίως για να μπορούν 

να δουλέψουν οι μαθητές σε ομάδες και σχηματίζουν το σχήμα του κύκλου, ΄Ετσι 

ανά πάσα στιγμή όλοι μπορούν να επικοινωνούν με όλους.  

Για τις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν βλ. 6δ. 

 

Η δυσκολία που θα συναντήσω προκειμένου να υλοποιήσω το συγκεκριμένο 8. 

project αφορά την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο μου. Με δεδομένο 

ότι εκπονούνται συγχρόνως 6 projects και υπάρχουν μόνο 2 αίθουσες με πρόσβαση 

στο διαδίκτυο, εκ των οποίων η μία μόνο έχει υπολογιστές, η  αναζήτηση υλικού 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος και η δημιουργία της παρουσίασης μοιάζουν 

ακατόρθωτες. Η υπέρβαση του συγκεκριμένου προβλήματος ονομάζεται  "δουλειά 

στο σπίτι" αν και αντίκειται στη όλη φιλοσοφία της ερευνητικής εργασίας. Η γκρίνια 

στο διευθυντή για περισσότερες αίθουσες με πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει 

επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα!!!!  

Μια ακόμη δυσκολία θα προκύψει εξ αιτίας της έλλειψης εμπειρίας των παιδιών 

στην συνεργατική μέθοδο. Όμως με τη συζήτηση και ίσως την τοποθέτηση κάποιων 

μελών σε άλλη ομάδα θα επιλυθεί.  

 

Το project  αυτό θα μπορούσε να αφορά μόνο το φυλετικό ρατσισμό και όλες οι 9. 

δραστηριότητες να περιορίζονταν γύρω από αυτή τη μορφή του ρατσισμού. Ή αν 

στην ομάδα μου ή στο σχολείο μου υπήρχαν περισσότερα παιδιά μεταναστών ίσως 

το project  να μπορούσε να γίνει πιο βιωματικό και να αναφερόταν στις εμπειρίες 

των εφήβων-μεταναστών. Επίσης θα μπορούσε να αλλάξει και η παρουσίασή του 

και από γιορτή να μετατραπεί σε μια αυστηρά εικοσάλεπτη ενδοσχολική 

παρουσίαση, όπως γίνεται συνήθως.   
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