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Η ιστορία μας… 

 Παιδαγωγικά σχόλια, η διάρθρωση του παρόντος και ο τρόπος εργασίας  

Εισαγωγή 

Η ιστορία μας λοιπόν αφηγείται ένα παραμύθι. Εντάξει, δεν είναι ένα παραμύθι, είναι προφανώς η ζοφερή 

πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, ανδρών, γυναικών και παιδιών. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε 

εμείς να διδαχθούμε για τον εαυτό μας, τη γειτονιά μας, την Ευρώπη, από το δράμα αυτών των ανθρώπων. 

Πώς θα δουλέψετε το υλικό; 

Ο τρόπος, όπως σε κάθε παιδαγωγική δράση, είναι να τραβήξετε αρχικά την προσοχή των παιδιών, ώστε 

στη συνέχεια να μπει μία αφήγηση γύρω από την οποία έχουν σχεδιαστεί, ευχάριστες ελπίζουμε 

δραστηριότητες. Και για να γίνει αυτό, ετοιμάσαμε μία ταινία σε δύο μέρη: Την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 

Είναι η ιστορία του Αμίε, ενός εφήβου από τη Συρία, που εργάζεται σε οικοδομές. Ο Αμίε στην ταινία μας 

αγοράζει με προκαταβολή από το αφεντικό του ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια για να πάει στο γάμο της 

αδελφής του, ένα γάμο όμως που δεν θα προλάβει να γίνει στην ώρα του. Διότι τους προλαβαίνει όλους 

αναπάντεχα ο πόλεμος. Ο Αμίε, φεύγει μέσα στη νύχτα για μια χώρα και μια πόλη που ο πατέρας του γνώρισε 

ως ναυτικός. Και μετά ελπίζει από κει για κάποιο άλλο μέρος στην Ευρώπη. Τι θα γίνει; Τι θα ακολουθήσει; 

Το αφήνουμε να το παρακολουθήσετε στην ταινία. 
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Το «σερβίρισμα» 

Εδώ παίζεται όλο το παιχνίδι: Κάντε μία ζωντανή, παραμυθένια, μαγική, υπνωτιστική, ενδιαφέρουσα 

εισαγωγή και έχετε κερδίσει το στόχο από την αρχή. Θα προτείναμε να μην βιαστείτε. Θα ήταν καλό να 

κάνετε μία παρουσίαση της ταινίας και μάλιστα αφού την έχετε παρακολουθήσει οι ίδιοι. Να κλείσετε τις 

κουρτίνες με τους μαθητές σας, να απλώσετε μαζί την οθόνη και να προβάλλετε εκεί την ταινία αν διαθέτετε 

την υποδομή, αντί σε μία τηλεόραση. Να πείτε στα παιδιά τι περίπου πρόκειται να δουν αλλά χωρίς spoilers, 

χωρίς λεπτομέρειες που να αποκαλύπτουν την πλοκή. Και ότι αυτό που θα παρακολουθήσουν είναι κάτι 

δραματικό. Δεν πρέπει να προφυλάσσουμε τα παιδιά από καθετί δυσάρεστο, είτε αυτό αφορά στην 

πραγματικότητα της ζωής είτε σε μία πραγματικότητα που αφηγείται μία ταινία. 

Λίγα λεπτομέρειες για την ταινία 

Καταβάλαμε προσπάθεια να μη φαίνονται πρόσωπα στα πλάνα μας. Αυτό διότι η επικέντρωση κυρίως στα 

παπούτσια του Αμμίρ θεωρήσαμε ότι βοηθά τη φαντασία να αναπτυχθεί πάνω στις αφαιρετικές εικόνες. Οι 

διάλογοι είναι λίγοι, τα πλάνα κοφτά, αφού άλλωστε μία Ιλιάδα (το Α΄ μέρος) και μία Οδύσσεια (το Β΄) θα 

έπρεπε να χωρέσουν σε λίγα λεπτά. Θεωρήσαμε ότι ο συνολικός χρόνος της ταινίας αφήνει χώρο σε μία μόνο 

σχολική ώρα για μία εισαγωγή 5΄-10΄ εκ μέρους του εκπαιδευτικού καθώς και μία συζήτηση μετά. 
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Βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναπτύξετε όλα τα θέματα που αποτελούν αιτία και συνέπειες της πορείας του 

Αμίε μια και αυτά είναι τόσο πολλά. Αφήστε τα παιδιά να απορροφήσουν τις εικόνες και περιοριστείτε σε μία 

χαλαρή κουβέντα για τα όσα παρακολουθήσατε στην τάξη σας. Μην ανησυχείτε, έχετε χρόνο τις επόμενες 

εβδομάδες, χωρίς πίεση και ομαλά για την εκπαιδευτική διαδικασία, να δουλέψετε πάνω σε ένα σωρό θέματα 

σχετικά με το υλικό. Δείτε παρακάτω πώς. 

Το «Μπλοκάκι Παιχνιδιών» και το «Τετράδιο Δασκάλου» 

Προκειμένου λοιπόν να σας δώσουμε μία βάση και έναν τρόπο εργασίας δημιουργήσαμε το «Μπλοκάκι 

Παιχνιδιών», ένα σύνολο πολυθεματικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές σας. Αλλά δεν σας αφήσαμε 

μόνο με αυτό: Το συνοδέψαμε με ένα αντίστοιχο «Τετράδιο Δασκάλου» (ναι κι εμείς οι εκπαιδευτικοί μαθητές 

είμαστε πάντα!) που σας δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ώστε το υλικό να αποδώσει, να εμπλέξετε 

πραγματικά τους μαθητές σας και να απολαύσετε ελπίζουμε τη διαδρομή. Το μπλοκάκι περιλαμβάνει 

εναλλασσόμενες δραστηριότητες που έχουν στόχο την μεγιστοποίηση του παιδαγωγικού και γνωστικού 

οφέλους. 

Ο τρόπος που είναι δομημένες οι διάφορες δραστηριότητες θα παρατηρήσετε ότι ακολουθεί μία 

κλιμακούμενη πορεία από πιο απλές, που δεν υπεισέρχονται σε δύσκολα και περίπλοκα θέματα, προς άλλες, 

πιο απαιτητικές ως προς τη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών. Η γενική ιδέα είναι η κατανόηση του 

φαινομένου της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, η ενσυναίσθηση, η ταύτιση, η αντίληψη των κινήτρων: Τι 

διώχνει τους ανθρώπους από τις εστίες τους; Τι αναζητούν στην Ευρώπη; Τι πραγματικά αντιπροσωπεύει η 
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ήπειρός μας; Είναι απλώς μία περιοχή ή είναι κάτι πάνω από αυτό; Τι είναι τελικά αυτή η Ευρωπαϊκή ιδέα 

και πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται όλα αυτά; 

Ελπίζουμε ότι οι δραστηριότητες που δημιουργήσαμε θα σας βοηθήσουν να σκΑμίρσετε όλα αυτά τα 

θέματα στην τάξη σας. Προσπαθήστε να τις συζητήσετε, να τις πάτε ένα βήμα παραπέρα, να εμπλέξετε 

πραγματικά τους μαθητές σας και να μην τις κάνετε διεκπεραιωτικά. Μπορείτε να ασχοληθείτε με τις 

δραστηριότητες όποτε νιώθετε ότι χωράνε στο πρόγραμμά σας και βέβαια καλύτερα να το κάνετε όποτε έχετε 

πραγματικό κέφι. 

Στο τετράδιο του δασκάλου θα βρείτε όλες τις δραστηριότητες με τη σειρά που παρατίθενται και στο 

μπλοκάκι παιχνιδιών και με τους ίδιους τίτλους. Κάθε τίτλος όμως στο τετράδιο δασκάλου, ακολουθείται από 

απλές οδηγίες, που δεν είναι πολύ περιοριστικές ελπίζουμε, αλλά κυρίως παρέχουν ένα πλαίσιο εργασίας στο 

οποίο μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα. Έχουμε υπολογίσει ότι κάθε δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί 

σε μία διδακτική ώρα, αφήνοντας πάντα κάποιο περιθώριο για συζήτηση μέσα στην τάξη, είτε η δραστηριότητα 

αφορά στο να δημιουργηθεί μία ζωγραφιά είτε να συμπληρωθεί ένα σταυρόλεξο είτε τέλος να εκφραστούν 

γραπτώς σκέψεις. Κάθε οδηγία στο Τετράδιο Δασκάλου περιλαμβάνει αυτούσιο σχεδόν και το αντίστοιχο 

υλικό από το Μπλοκάκι Παιχνιδιών για τ@ς μαθητ@ς σας, ώστε να έχετε μία εποπτική εικόνα, έχοντας 

μόνο αυτό το τετράδιο στα χέρια σας, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχετε παράλληλα στο Μπλοκάκι. Απλώς, 

έχουμε μικρύνει τις εικόνες, έχουμε βάλει μία ένδειξη εργασίας σε κάποιες δραστηριότητες και έχουμε 

προσθέσει αποσιωπητικά στο τέλος κάποιων πινάκων, ώστε να γνωρίζετε ότι οι αρχικοί είναι κάπως 

μεγαλύτεροι στο Μπλοκάκι. 
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Ελπίζουμε να απολαύσετε την ταινία, αλλά πολύ περισσότερο ελπίζουμε να προβληματιστείτε για το 

προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, να σκεφτείτε για αυτά που καθορίζουν τις ανθρώπινες αξίες μας και να 

ενισχυθεί μέσα σας η Ευρωπαϊκή ιδέα με τον ουμανιστικό της χαρακτήρα. 
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Φαντάσου με! 

Η ζωγραφιά είναι κάτι που χαλαρώνει τα παιδιά. Έτσι, επελέγη ως εισαγωγική 

δραστηριότητα. Επίσης, καθώς η ταινία όπως είδατε είναι αφαιρετική και δεν δείχνει πρόσωπα, 

αφήνει μεγαλύτερο χώρο στη φαντασία. Όμως, τα παιδιά είναι εγκλωβισμένα συχνά τόσο σε 

κοινωνικά όσο και εικαστικά στερεότυπα. Λ.χ. δυσκολεύονται να φανταστούν έναν διαφορετικό 

πολιτισμό με τις ενδυμασίες του, τις τροφές του, τις κατοικίες των ανθρώπων κτλ. Αυτά τα 

κοινωνικά στερεότυπα επηρεάζουν και τα εικαστικά, τον τρόπο που έχουν μάθει να απεικονίζουν 

ένα παιδί με την οικογένειά του, τη γειτονιά, την πόλη κτλ. Προσπαθήστε να χαλαρώσετε τους 

μαθητές σας, προσπαθήστε να τους βάλετε στο παιχνίδι, προσπαθήστε κυρίως να σπάσετε τα 

στερεότυπα: Πείτε τους πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα για ένα παιδί από μια 

άλλη χώρα, πόσο διαφορετικά μπορεί να ζουν οι άνθρωποι εκεί, χωρίς συγκρίσεις, επικρίσεις και 

κατακρίσεις. Πείτε τους ότι μπορούν να ζωγραφίσουν τον πρωταγωνιστή τους όπως θέλουν, σε 

όποια στιγμή της ημέρας και με όποια πρόσωπα και σε όποιο περιβάλλον θέλουν: Στη δουλειά, 

στο σπίτι, στη γειτονιά, στο δρόμο, στο Ίδρυμα. Με τους γονείς του, μόνο του, με την αδελφή 

του. Να τρώει, να τρέχει ή να παίζει. Πείτε τα όλα αυτά αναλυτικά στους μαθητές σας πριν 

βάλουν το χαρτί και τα μολύβια τους πάνω στο θρανίο. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούσουν, 

χωρίς να σκέπτονται προκαταβολικά και να αγχώνονται. Και κάντε βόλτες στην τάξη, 

ενθαρρύνετέ τους, βοηθήστε λίγο περισσότερο τ@ς μαθητ@ς σας με λιγότερα ερεθίσματα ή 

δυσκολία στην εικαστική έκφραση. Καλή απόλαυση! 
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Τα μονοπάτια της προσφυγιάς 

Μιλήστε με τα παιδιά για τη χώρα αφετηρίας του Αμίρ. Μιλήστε και για άλλες χώρες 

αφετηρίας. Πού βρίσκονται; Πώς μπορεί να ζουν οι άνθρωποι εκεί; Τι προβλήματα μπορεί να 

αντιμετωπίζουν; Πώς οι άνθρωποι διασχίζουν τη διαδρομή ως την Ευρώπη; Συζητήστε κι έπειτα 

βοηθήστε τα παιδιά να σχεδιάσουν τη διαδρομή. Δεν έχει τόση σημασία η ακρίβεια, τα ονόματα 

όλων των χωρών κτλ., αλλά η κατανόηση των μεγεθών, των δυσκολιών που ενέχει ένα τέτοιο 

ταξίδι, της ταλαιπωρίας και των κινδύνων, ώστε να προχωρήσετε με τα παιδιά στις επόμενες 

δραστηριότητες που αφορούν στα κίνητρα και στα συναισθήματα. Τα παιδιά μπορούν να 

χαράξουν τις δικές τους διαδρομές, όμως η γενική κατεύθυνση είναι από χώρες - αφετηρίες 

(Ιράν, Ιράκ, Συρία, κτλ.) προς κάποιον οποιονδήποτε προορισμό στην Ευρώπη. 
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Φόρα τα παπούτσια μου 

Πείτε στα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους και να φανταστούν ότι τρώνε το φαγητό που τους 

αρέσει, γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. Λένε ένα ανέκδοτο στην οικογένεια και όλοι γελάνε. 

Ξαφνικά… 

 

 

… 
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Τι διώχνει τους ανθρώπους, τι ζητούν οι άνθρωποι 

Βοηθήστε τα παιδιά να φανταστούν  

 

… 
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Θρησκείες και λαοί 

Μιλήστε λιγάκι για τις θρησκείες στις χώρες προέλευσης προσφύγων και μεταναστών. 

Αποφύγετε κάθε σύγκριση κι επίκριση. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τους ήχους που ακούστηκαν 

στην αρχή της ταινίας. Να ρωτήσετε τα παιδιά τι ήταν αυτοί οι ήχοι, τι λατρευτικές πρακτικές 

ακολούθησε ο πρωταγωνιστής. Ποιους θεούς πιστεύουν και ποιους προφήτες ενδεχομένως; 

Μιλήστε και για την απαρχή τους, το ζωροαστρισμό που ξεκίνησε από την περιοχή της 

Μεσοποταμίας, συζητήστε για τη συμβίωση και αποδοχή και αγγίξτε απαλά αν θέλετε κι 

αναλόγως το επίπεδο και θέματα συγκρητισμού. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τους διάφορους 

κλάδους, Σουνίτες και Σιίτες για τους Μουσουλμάνους, Κόπτες, Καθολικούς, Ορθόδοξους κτλ. 

 

  

 

  

 

  

 

 

… 



 

 12 

Λέξεις και σκέψεις 

Αυτή είναι μία εισαγωγική επίσης δραστηριότητα, αρκετά ανοικτή, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο στο οποίο θα κινηθείτε στα επόμενα. Τα παιδιά ως τώρα έχουν δημιουργήσει μία εικόνα 

με τη ζωγραφιά τους, είναι τώρα η στιγμή να της προσδώσουν διάφορες έννοιες. Συζητήστε, 

κινηθείτε, δώστε ζωντάνια. Βάλτε κι άλλα μπαλονάκια, αν θέλετε. Κάντε ομάδες εργασίας αν 

νομίζετε. Στο τέλος συνθέστε. Μπορείτε να αντιγράψετε τα μπαλονάκια στον πίνακα για να 

βοηθηθεί όλη η τάξη και όλοι να έχουν εποπτεία της δουλειάς των υπολοίπων.  

Ευρώπη 

Σπίτι 

Καλύτερη 

ζωή 

Εργασία 

Προσφυγιά Πόλεμος 
Πατρίδα 
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Εμείς πότε γίναμε πρόσφυγες; 

Εδώ θα πρέπει να δώσετε εσείς πληροφορίες ή να βάλετε τα παιδιά να τις αναζητήσουν από 

την προηγουμένη. Μπορεί @ καθέ@ να εργαστεί και στο σπίτι. Συνθέστε, 

αλληλοσυμπληρωθείτε. Συζητήστε για το πώς εκεί που είναι κάποιοι άλλοι τώρα, ήμασταν εμείς 

κάποτε. Τι ψάχναμε, πώς πήγαμε, με τι μέσα και από ποια Ελλάδα του τότε. Πώς μας έβλεπαν 

οι εκεί πληθυσμοί. Μην εξιδανικεύετε! Συζητήστε ακόμη για ιστορίες συγγενών των παιδιών της 

τάξης που είναι στο εξωτερικό.  

1950-70 
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Το σταυρόλεξο των εσταυρωμένων 

Βοηθήστε διακριτικά τα παιδιά που δυσκολεύονται περισσότερο. Συζητήστε πάνω στις 

έννοιες που εισάγει το σταυρόλεξο. 

Οριζοντίως: 

Καθέτως: 
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Πώς ονειρεύομαι την Ευρώπη; 

Πείτε απλώς στα παιδιά ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες (βάλτε τα να πούνε μερικές) είναι το 

σπίτι μας. Πώς θα ήθελαν να είναι αυτό το σπίτι; Πώς να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και τα 

κράτη σε αυτό; Ποιες αξίες και ποιες αρχές θεωρούν βασικές; Ρίξτε μερικές ιδέες επιπλέον. 

Διαβάστε μερικές ιδέες στην τάξη. Συζητήστε τις. 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Η Ευρώπη μας είναι ένα ωραίο μέρος για να ζει κάποι@, γιατί… 

Δώστε ιδέες στα παιδιά σχετικά με τα πλεονεκτήματα της δημοκρατίας, της ισότητας, της 

ελευθερίας, χωρίς να αναφέρεται όρους ή παράγωγά τους. Μπορείτε να αναφερθείτε σε 

ανελεύθερα καθεστώτα, ως αντιπαραβολή. 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

… 
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Τι είναι για σένα η Ευρώπη; 

Μιλήστε με τα παιδιά για την Ευρωπαϊκή ιδέα, τις αξίες στην Ευρώπη, τον Ευρωπαϊκό τρόπο 

σκέψης και ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Παρατηρήσεις-ανατροφοδότηση 

Όπως κάθε προσπάθεια, έτσι και αυτή, είναι πιθανόν να εμπεριέχει λάθη, ανακρίβειες, να χρειάζεται 

προσθήκες, αφαιρέσεις και κυρίως νέες ιδέες. Δείτε τι δουλεύει και τι όχι και πείτε μας πώς να το κάνουμε 

καλύτερο, είτε αυτό αφορά στο Μπλοκάκι Παιχνιδιών, είτε στο Τετράδιο Δασκάλου, είτε τέλος στην ίδια 

την ταινία. Μπορείτε να τα καταγράψετε πρόχειρα στον παρακάτω πίνακα και στη συνέχεια να μας 

αποστείλετε μήνυμα στο mail@dim-eid-volou.mag.sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το «Ένα Ταξίδι» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Teachers4Europe» 

 

Συντάκτης: Απόστολος Μιχαλόπουλος, διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Ιδρύματος 

Αγωγής Ανηλίκων Βόλου 

 

 

 

 

 

 

Βόλος, 2016 


