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∆ρ. ∆ήµητρα Καµαρινού



• Υγεία δεν είναι η απουσία νόσου. 
• Είναι η σωµατική, ψυχική και κοινωνική 

ευεξία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ

Το σχολικό περιβάλλον: 
•Eίναι ασφαλές (ασφάλεια σχολικών κτιρίων, 
αντισεισµική προστασία,
ασφάλεια σχολικών εργαστηρίων)
•Τηρούνται οι όροι υγιεινής

•Είναι προσβάσιµο σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες

Το σχολικό περιβάλλον:

ΨΥΧΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Το σχολικό περιβάλλον:
•Καλλιεργεί το σεβασµό

•Την αποδοχή στη διαφορετικότητα

•Την ελευθερία της έκφρασης

•Υποστηρίζει την πολύπλευρη ανάπτυξη των µαθητών

Το σχολικό περιβάλλον:
•Καλλιεργεί την επικοινωνία

•Τη συνεργασία

•Το οµαδικό πνεύµα

•Την αναγνώριση, αποδοχή µαθητών φορέων 
διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων - αξιών



ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

• Η Α.Υ. δεν νοείται ως κάτι που µπορεί να 
συµβαίνει µόνο εκτός σχολικού ωραρίου, 
εφόσον τα υποκείµενα είναι τα ίδιαεφόσον τα υποκείµενα είναι τα ίδια

• Αφορά το σύνολο της σχολικής 
καθηµερινότητας εκπαιδευτικών και 
µαθητών

• Στο δικαίωµα της εκπαίδευσης 
εµπεριέχεται το δικαίωµα της υγείας σε 
όλες τις διαστάσεις της



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

• 1. Να δειχθεί η ανάγκη προαγωγής του δικαιώµατος της 
υγείας των µαθητών σε όλες τις διαστάσεις της στη 
σχολική καθηµερινότητα στο πλαίσιο του θεµελιώδους 
δικαιώµατος εκπαίδευσης όλων των µαθητών.

• 2. Να παρουσιαστεί η υφιστάµενη κατάσταση και οι 
συγκεκριµένοι τρόποι καταστρατήγησης αυτών των 
δικαιωµάτων
συγκεκριµένοι τρόποι καταστρατήγησης αυτών των 
δικαιωµάτων

• 3. Να διερευνηθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες και η 
δυναµική που φέρει η εφαρµογή της παιδαγωγικής 
φιλοσοφίας των καινοτόµων δράσεων στην υλοποίηση 
των επιταγών της UNESCO

• 4.  Να προταθούν άµεσα εφαρµόσιµες και ορθολογικές 
λύσεις 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

CESCR, 13
1.Επίπεδο γραµµατισµού του1/4 µε 1/5 
των µαθητών χαµηλότερο από το 
αναµενόµενο για τη σχολική τάξη που 
φοιτούν

Flexibility: adaptable & responsive to learner’s

needs

Education should aim to enable the individual

to: freely develop their personality &

dignity and effectively participate in a

free society;

Το σχολείο θα πρέπει να προσαρµόζεται

στις ανάγκες κάθε µαθητή, ώστε να µπορέσει

να αναπτυχθεί και να συµµετέχει ενεργά σε

µια ελεύθερη κοινωνία

2.∆υσκολία παρακολούθησης της ύλης 
από µαθητές µε πρόβληµα γραµµατισµού.
Για ποιους µαθητές γίνεται το µάθηµα;   

3.∆υσκολία ένταξης  (αποκλεισµός –
υποτίµηση) στην οµάδα της τάξης των µια ελεύθερη κοινωνίαυποτίµηση) στην οµάδα της τάξης των 
µαθητών µε πρόβληµα γραµµατισµού

4.Πολιτισµικά στερεότυπα µαθητών 
(ανώτεροι-κατώτεροι, βάρβαροι –
πολιτισµένοι)

Acceptability: The form & substance of

education (including curricula & teaching

methods) must be acceptable (e.g. relevant,

culturally appropriate & of good quality) to

students & parents. Education should aim to

enable the individual to contribute to tolerance
& respect for human rights
Η διδακτέα ύλη και οι µέθοδοι πρέπει να είναι
σχετικές, πολιτισµικά κατάλληλες και καλής
ποιότητας για τους µαθητές και τους γονείς

5.Προκαταλήψεις για µαθητές από άλλες 
πολιτισµικές οµάδες.

6. Τα προγράµµατα Α.Υ. λειτουργούν στο 
περιθώριο του σχολείου



Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν είναι η εκµάθηση των κειµένων 
των βιβλίων της Γλώσσας και της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής



Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

• Θεσµικό πλαίσιο σχολείου

• Παιδαγωγικές µέθοδοι
• Εκπαιδευτικοί• Εκπαιδευτικοί

• Σχολικά βιβλία
• Εκπαιδευτική πολιτική

• Θεσµός καινοτόµων δράσεων 



Α.ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• Αντιµετωπίζει την τάξη οµοιόµορφα

• ∆εν συµβάλλει στην ανάπτυξη κάθε 
µαθητή



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

• Προσαρµογή της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης στο επίπεδο και στις ανάγκες 
κάθε µαθητή

• Αυτό αφορά τους µαθητές όλων των • Αυτό αφορά τους µαθητές όλων των 
επιπέδων µιας σχολικής τάξης



1.1.∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ



1.2.∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ



Β. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

ΚΑΙ CURRICULUM
• ∆ασκαλοκεντρικές



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

• Εξασφάλιση της συµµετοχής όλων των 
µαθητών

Πρόκληση ενδιαφέροντοςΠρόκληση ενδιαφέροντος

Παιδαγωγικές δραστηριότητες που απαιτούν 
διαφορετικές δεξιότητες

• Ποιότητα στην παρεχόµενη εκπαίδευση



• Οι µαθητές µαθαίνουν πώς να 
µαθαίνουν

• Ανακαλύπτουν και καλλιεργούν 
τις ικανότητές τους 

2.1.Η δυναµική των βιωµατικών 
µεθόδων

τις ικανότητές τους 
• Έχουν ποικίλες µαθησιακές 

ευκαιρίες

• Παραστατικό υλικό και εµπειρίες 
ανακάλυψης υποστηρίζουν τη 
µαθησιακή διαδικασία



2.2.Η δυναµική των 
δραστηριοτήτων δηµιουργικής 

έκφρασης
Η µάθηση είναι 

συναισθηµατική, 
αισθητηριακή εµπειρία

• Λόγος

• ∆ηµιουργικά παιχνίδια

• Παιχνίδια ρόλων

• ∆ρώµενα

• Κατασκευές• Κατασκευές

• Εικαστικές, µουσικές, 
κινητικές δράσεις



2.3.Προγράµµατα Αγωγής Υγείας

•Σεξουαλική αγωγή

•∆ιατροφή

•Υγεία και πρόληψη

•Περιβάλλον και υγεία
•Αντισεισµική προστασία•Αντισεισµική προστασία

•Ασφάλεια στο σχολείο

•Ενεργός Πολίτης



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Επικοινωνία

• Συνεργασία

• Αποδοχή της διαφορετικότητας



Συζήτηση – Αποδοχή – Σεβασµός

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΟΜΑ∆ΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

• Συνεργασία σε 
οµάδες

3.1.Η δυναµική υποστήριξη της 
οµάδας

Συζήτηση – Αποδοχή – Σεβασµός

Όταν δεν ξέρω, 
δεν µπορώ, 
ή δε θέλω 

να κάνω «αυτό που πρέπει»

οµάδες

• Επικοινωνία 
• Έκφραση, µοίρασµα 

στην οµάδα

• Κοινές δράσεις



Κατανόηση της διαφορετικότητας

α. σε ατοµικό επίπεδο

προσγειωση απογείωση



Αποδοχή της διαφορετικότητας

β. σε πολιτισµικό επίπεδο

ευχαρίστηση πόνος



3.2.Προγράµµατα 
Αγωγής Υγείας

• ∆ιαπροσωπικών σχέσεων, επικοινωνίας

• ∆ιαφυλικών σχέσεων και σεξουαλικής αγωγής

• Συζητήσεις εφήβων

• Στηρίζοµαι στα πόδια µου:  ταυτότητα, αυτοεκτίµηση, 
έκφραση συναισθηµάτων, αποφασιστικότητα

• Ρατσισµός και ενδοσχολική βία



3.3.Η δυναµική της 
αλληλοδιδακτικής



ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

4. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΗΣ

Ενεργός πολίτης

Bazaar αλληλεγγύης

Αλληλοδιδακτική

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΗΣ

Ευαισθητοποίηση τοπικής  κοινότητας

Παρουσιάσεις στα ΜΜΕ

∆ιοργάνωση κοινών εκδηλώσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΡΑΣΗΣ



ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

•ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

5. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ



ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

• Μέσω των οδηγιών του αναλυτικού προγράµµατος, των 
ορισµένων διδακτικών µεθόδων και του περιεχοµένου των 
σχολικών εγχειριδίων η θέση της εθνικής συνέχειας 
υποστηρίζεται στη βάση εθνικιστικών ιδεών του περασµένου 
αιώνα, καλλιεργώντας το φόβο των υποτιθέµενων κινδύνων 
που απειλούν τις εθνικές κουλτούρες εξαιτίας της πολιτισµικής που απειλούν τις εθνικές κουλτούρες εξαιτίας της πολιτισµικής 
επαφής διαφορετικών πολιτισµικών και εθνικών οµάδων.

• Στη βάση της πανευρωπαϊκής εκτενούς έρευνας Youth and 
History διαπιστώθηκε ότι αυτή η ιδεολογία απαντάται στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εµποδίζοντας την ανάπτυξη 
κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης (Angvik and von Borries 1997, 
Dragonas and Frangoudaki 1997). 



Χωρίς να υποτιµώνται και κοντά στην προβολή γεγονότων και 
περιόδων της ιστορίας, που χαρακτηρίζονται από εθνικά επιτεύγµατα, 
µπορεί να προστεθεί ο χρονολογικός χάρτης του γείτονα/ ιστορικού 
αντίπαλου. 

Με αυτήν την αντιπαραβολή θα µπορούν να ερµηνευθούν 
καλύτερα γεγονότα  της ίδιας ιστορικής περιόδου και της κοινής 
πολεµικής σύρραξης. Στο παράδειγµα Ελλάδας – Τουρκίας, η λεγόµενη 
«Μικρασιατική Καταστροφή» για µας και ο ονοµαζόµενος 
«Εθνικοαπελευθερωτικός πόλεµος» για τη γείτονα χώρα. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΥ



Ποιες όψεις των διαφορετικών Ιστοριών να επιλεγούν, 
µε ποια κριτήρια; 

Ο διδάσκων χρειάζεται να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 
µαθητές από διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες θα 
κατανοήσουν ένα παρελθόν που είναι κοινή κληρονοµιά τους

•Χρειάζεται να παρέχει διαφορετικές οπτικές στα ιστορικά 
γεγονότα

•και να διδάσκει έννοιες που προάγουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα (Georgiadis and Zisimos 2008, Davies 1993)

Οι µελετητές τονίζουν τις «θεραπευτικές» δυνάµεις της σχολικής 
Ιστορίας ως προς την καλλιέργεια της κατανόησης 
και ως προς την ενότητα 
διαφορετικών πολιτισµικών 
οµάδων 
(Erdington 1982, Ferro 1981).

ατελές τέλειο



• Kοινή διαπίστωση πολλών ερευνών είναι 
ότι το σχολικό βιβλίο, κυρίως, υπήρξε και 
εξακολουθεί να είναι στην ελληνική 
εκπαίδευση ένα σηµαντικό εργαλείο 
εµπέδωσης της εθνοκεντρικής ιδεολογίας 

Γ. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΛΗ-ΒΙΒΛΙΑ

εµπέδωσης της εθνοκεντρικής ιδεολογίας 
και αναπαραγωγής εθνικών στερεοτύπων. 

(Frangoudaki, 2000, 
Dragonas and Frangoudaki 2000,
Dragonas and Frangoudaki 1997, 
Φραγκουδάκη και ∆ραγώνα 1997, 
Καψάλης, Μπονίδης Σιπητανίδου 2000,
Koulouri 2001 ∆ραγώνα 1997).



Η έρευνα των Georgiadis and Zisimos (2008) αναφορικά µε το ρόλο των δασκάλων στην

αντιµετώπιση του προβλήµατος του εθνοκεντρικού περιεχοµένου της Ιστορίας στις

πολυπολιτισµικές τάξεις µας έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί µόνο σε µικρό βαθµό λαµβάνουν

υπόψη τους την παρουσία των «άλλων» µαθητών, νιώθοντας συµπάθεια για τις

δυσκολίες τους.
Με συναισθήµατα αβεβαιότητας και δισταγµών και χωρίς να είναι στην ουσία

απαλλαγµένοι από στερεότυπα ανώτερων-κατώτερων πολιτισµών, εργάζονται σε ένα

πλαίσιο καθηµερινών πιέσεων και διληµµάτων προσπαθώντας να εφαρµόσουν στην

∆. ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

πλαίσιο καθηµερινών πιέσεων και διληµµάτων προσπαθώντας να εφαρµόσουν στην

καλύτερη περίπτωση αυτοσχέδιες πρακτικές λαµβάνοντας υπόψη τους την πολιτισµική

διαφορετικότητα.



Σε αυτήν την προοπτική ανασταλτικοί παράγοντες είναι:

η έλλειψη αναλυτικού προγράµµατος, που να την

υποστηρίζει, ώστε να µην επαφίεται στο φιλότιµο αυτοσχεδιασµό ορισµένων

εκπαιδευτικών, καθώς και

η έλλειψη συστηµατικής κατάρτισης των σηµερινώνη έλλειψη συστηµατικής κατάρτισης των σηµερινών

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της προηγούµενης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης

(Spinthourakis et al 2005).



Ε. Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ





Υποστήριξη προέρχεται:
•από το θεσµό των σχολικών δραστηριοτήτων

•από το δίκτυο των έµπειρων και καταρτισµένων 
Υπευθύνων Καινοτόµων ∆ράσεων

ΣΤ. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

•Οι βιωµατικές µέθοδοι διευκολύνουν τη συµµετοχή όλων των 
µαθητών

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

∆εν επικεντρώνονται µόνο στη γνώση αλλά και στην καλλιέργεια 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ

Προσαρµόζονται στις ικανότητες κάθε µαθητή

ΟΜΑ∆ΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΟΜΑ∆ΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Προάγουν τη συνεργασία και την οµαδική δουλειά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υπάρχει εκπ. υλικό για προγράµµατα που καλλιεργούν την 
επικοινωνία, την έκφραση συναισθηµάτων, την αυτοεκτίµηση, την 
αναγνώριση της ταυτότητας, την ισοτιµία στις σχέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Παρέχουν τη δυνατότητα συστηµατικά και µε αποτελεσµατικό τρόπο 
και για µεγάλο χρονικό διάστηµα να διαπραγµατευθούν ζητήµατα 
ανθρώπινων δικαιωµάτων



ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Μοναδικός πυρήνας εκπαιδευτικών µε γνώση, κατάρτιση και εµπειρία 
στην υλοποίηση προγραµµάτων που προάγουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στο ελληνικό σχολείο

Εµπειρία στην εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων και δράσεων στο 
παραδοσιακό σχολείο

Εµπειρία και γνώση στη διάχυση καινοτόµων δράσεων στα σχολεία, 
στην επιµόρφωση στην πράξη των εκπαιδευτικών και στην στην επιµόρφωση στην πράξη των εκπαιδευτικών και στην 
ποικιλότροπη υποστήριξη και έλεγχο της υλοποίησής τους 

Όχι µέσα από τη βιβλιογραφία αλλά µέσα από εφαρµογές, λάθη και 
δοκιµές µιας 20/ετίας είναι πια γνώστες των καλών πρακτικών, που 
είναι κατάλληλες για το ελληνικό σχολείο

Υπηρετούν έναν παιδαγωγικά επιτυχηµένο θεσµό που εξασφαλίζοντας 
ουσιαστική αγωγή πέτυχε επί δεκαετίες να ξαναφέρνει τα απογεύµατα 
τους µαθητές στα σχολεία σε εθελοντική βάση

Πλέον όχι µόνο δεν έχουν να ζηλέψουν από τις καλές πρακτικές 
βορειοευρωπαϊκών χωρών, αλλά µπορούν να διδάξουν από την 
επιτυχηµένη πολυδιάστατη εµπειρία τους. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το ζητούµενο δεν είναι η αναβάθµιση του εκπ. συστήµατος.

Είναι η ανατροπή ενός παρωχηµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, 

το οποίο δε σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα του συνόλου των µαθητών στη µόρφωση 
και η σταδιακή εγκαθίδρυση ενός σχολείου: 

•Όπου οι µαθητές δε θα βλέπουν την πλάτη του συµµαθητή τους
•Θα έχουν ευκαιρίες να κτίσουν τη γνώση τους στο επίπεδο που βρίσκονται

ανάλογα µε τις ανάγκες τους
•Θα µαθαίνουν µέσα από συγκεκριµένες δράσεις το σεβασµό, την επικοινωνία, 
την αποδοχή της διαφορετικότητας, 
•Θα εξασκούνται στην  εφαρµογή των δικαιωµάτων και των στρατηγικών δράσης

του ενεργού πολίτη



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.Επίπεδο γραµµατισµού του1/4 µε 1/5 
των µαθητών χαµηλότερο από το 
αναµενόµενο για τη σχολική τάξη τους

•Επίπεδα στη γλώσσα τουλάχιστον

•Μικρότερος αριθµός µαθητών στη διδ/λία 
γλώσσας

2.∆υσκολία παρακολούθησης της ύλης 
από µαθητές µε πρόβληµα γραµµατισµού 

•Βιωµατικές µέθοδοι
•Οπτικοακουστικό υλικό
•Αλληλοδιδακτική

3.∆υσκολία ένταξης στην οµάδα της τάξης 
των µαθητών µε πρόβληµα γραµµατισµού

•∆ιάταξη θρανίων σε σχήµα Π.
•∆ραστηριότητες καλλιέργειας της 
επικοινωνίας

•Εργασία σε οµάδες

4.Πολιτισµικά στερεότυπα µαθητών

(ανώτεροι-κατώτεροι, βάρβαροι –
πολιτισµένοι)

Η κοινή µας Ιστορία και κληρονοµιά
Στοιχεία της εθνικής Ιστορίας κάθε µαθητή
∆ιαφορετικές οπτικές για τις κοινές 
ιστορικές πολεµικές συρράξεις

5. Προκαταλήψεις για µαθητές από άλλες 
πολιτισµικές οµάδες. 

Γενεαλογικό δένδρο/ιστορία του ονόµατός 
Καληµέρα σε όλους/γιορτές 
Προγράµµατα Α.Υ.

6. Τα προγράµµατα Α.Υ. λειτουργούν στο 
περιθώριο του σχολείου

∆ηµιουργία Τµήµατος Βιωµατικής Μάθησης 
και Συµβουλευτικής ανά νοµό



∆ηµιουργία πυρήνα ανά νοµό:
Τµήµα 

Βιωµατικής Μάθησης και Συµβουλευτικής



τύχη




