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Γξαζηεξηόηεηα 4.5. – Όινη έρνπκε πξνθαηαιήςεηο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε απηή ηελ άζθεζε, νη καζεηέο ακθηζβεηνχλ ζηεξεφηππα θαη πξνθα-

ηαιήςεηο ζε ζρέζε κε άιινπο αλζξψπνπο θαη κεηνλφηεηεο. 

Αλαθαιχπηνπλ ηηο αληηιήςεηο δηαθνξεηηθψλ κεηνλνηήησλ. 

 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα φξηα ηεο αλεθηηθφηεηάο ηνπο, θαη ησλ 

ζπγθξνπζηαθψλ ζπζηεκάησλ αμηψλ ηνπο. 

 

Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ζην λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο. 

Υιηθά 

 

Έλα αληίγξαθν ηνπ θχιινπ δξαζηεξηφηεηαο (ζελάξην) γηα ηνλ θάζε 

καζεηή. 

 

Γηαδηθαζία 

 

1. Κάζε καζεηήο ιακβάλεη έλα αληίγξαθν απφ ην ζελάξην θαη ην δηαβάδεη ζησπειά. 

2. Κάζε άηνκν δηαιέγεη ηξείο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνηηκνχζε λα ζπληαμηδέςεη θαη ηξεηο 

αθφκα κε ηνπο νπνίνπο δελ ζα ήζειε λα ζπληαμηδέςεη. 

3. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. 

– πγθξίλνπλ ηηο αηνκηθέο επηινγέο ηνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ιφγνπο γηα απηέο. 

– Πξνζπαζνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα ιίζηα κε ηξεηο πξνηηκήζεηο θαη ηξεηο απνξξίςεηο. 

– Γηαιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν γηα ηελ νκάδα ηνπο. 

4. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε ιίζηα κε ηνπο πξνηηκψκελνπο θαη απνθιεηφκελνπο ζπληαμηδηψηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ ηάμε, δίλνληαο ηνπο ιφγνπο ησλ επηινγψλ ηεο.   

5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη κία ειεχζεξε ζπδήηεζε εκπεηξηψλ, γηα παξάδεηγκα: 

– Πνηνη ήηαλ νη βαζηθνί, θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο; 

– Αλ ε νκάδα δελ έρεη ζπκθσλήζεη ζε κηα ιίζηα πξνηηκψκελσλ, γηαηί δελ ζπκθψλεζαλ; 

– Πνηα ζηεξεφηππα ππνδειψλεη ε ιίζηα ησλ επηβαηψλ; 

– Απφ πνχ πξνέξρνληαη απηέο νη εηθφλεο; 

– Πψο ζα αηζζαλφζνπλ αλ θαλείο δελ ήζειε λα κνηξαζηεί έλα βαγφλη καδί ζνπ; 

Δπέθηαζε  

Ζ ιίζηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ, αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη αλζξψπνπο πνπ εθπξνζσπνχλ κεηνλφηεηεο ζαθψο 

δηαθξηηέο κε ηελ πξψηε καηηά, θαη άιιεο πνπ δελ είλαη.   

Οη κεηνλφηεηεο θαη νη δηαθξίζεηο κπνξνχλ, επίζεο, λα κειεηεζνχλ κέζα απφ ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία. 

Υιηθά 

(βι. επφκελε ζειίδα) 
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Τν ζελάξην  

Έρεηο μεθηλήζεη έλα ηαμίδη κε ην ηξέλν πνπ ζα δηαξθέζεη αξθεηέο κέξεο. Μνηξάδεζαη έλα βαγφλη γηα ηνλ 

χπλν κε ηξεηο άιινπο αλζξψπνπο. 

Πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ επηβάηεο ζα πξνηηκνχζεο γηα λα κνηξαζηείο ην βαγφλη ζνπ; 

Με πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ επηβάηεο δελ ζα ήζειεο λα κνηξαζηείο ην βαγφλη ζνπ; 

– Έλαλ ρνληξφ Διβεηφ ηξαπεδίηε 

– Έλαλ Ηηαιφ dj πνπ παίξλεη λαξθσηηθά 

– Έλαλ Αθξηθαλφ πνπ πνπιάεη εμσηηθά πξάγκαηα  

– Έλαλ ηζηγγάλν πνπ κφιηο βγήθε απφ ηε θπιαθή 

– Μία θεκηλίζηξηα Γεξκαλίδα ηξαγνπδίζηξηα ξνθ 

– Έλαλ νκνθπιφθπιν μέλν θνηηεηή 

– Μία λεαξή Ρνπκάλα κε έλα κηθξφ παηδί 

– Έλαλ κεζπζκέλν Άγγιν θίλρελη 

– Μία νξνζεηηθή εθδηδφκελε γπλαίθα 

– Έλαλ πνιχ θησρφ πξφζθπγα 

– Έλαλ νπιηζκέλν μέλν ζηξαηηψηε  

– Μία λεαξή γπλαίθα πνπ κηιάεη κφλν Γαιιηθά    

 


