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Δπξύηεξνο δηδαθηηθόο ζηόρνο 

 

 Η δηδαζθαιία απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Β’ Σάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ. Η 

δηδαθηηθή ελόηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ 1ε ελόηεηα  ηνπ βηβιίνπ ΣΗΙΝΚ ΣΔΔΝ -2nd Grade of 

Junior High School  



UNITY IN DIVERSITY 

 

(Δλόηεηα ζηε Γηαθνξεηηθόηεηα) 

 
                                                                        

                                                                 

 

 

 

Στάδια τησ μεθόδου 

 
Στάδιο 1: Προςδιοριςμόσ τησ ανάγκησ για κριτική 
διερεφνηςη ενόσ θζματοσ 



 

ηάδην 2:  Οη εθπαηδεπόκελνη θαηαγξάθνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο (ΓΡΑΠΣΑ) επάλσ ζε έλα ζέκα, ππό 

ηε κνξθή κηθξήο εξγαζίαο: 

 

Η θαηαγξαθή απηή ζθόπηκν είλαη λα απαληά ζε έλα 

αλνηθηό εξώηεκα: «Ση ζθεθηόκαζηε γηα ην…(ζέκα);» 

 

Δλόηεηα ζηε Γηαθνξεηηθόηεηα 

 

 

 

 

 

 

• Συηιτθςθ τθσ ομάδασ των μακθτϊν 

 



 

 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΑΝΑΦΔΡΘΗΚΑΝ 
 Πνιιά παηδηά ζην ζρνιείν είλαη δηαθνξεηηθά. Έρνπλ άιιν ρξώκα 

αθόκα θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

  Οη ζπλήζεηεο ηνπο είλαη παξάμελεο, έρνπλ άιιε ζξεζθεία. 

Γπζθνιεύνληαη κε ηε γιώζζα, θαη απηό κε θάλεη λα ηνπο ιππάκαη. 

  Βέβαηα, αθνύκε ηελ ίδηα κνπζηθή  θαη ζε εθείλνπο ηνπο αξέζεη λα 

παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή.   

 Αλ θαη θάλνπκε θάπνηα παξέα, δελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη είκαζηε 

θαη θίινη.  

 Γελ μέξσ πώο λα ηνπο ζπκπεξηθεξζνύκε.  

 

 

 

 

 

 



 
  Φνξάκε ηα ίδηα ξνύρα, αθνύκε ηελ ίδηα κνπζηθή, αγαπάκε ην θαιό 

θαγεηό. Δίκαζηε όκσο δηαθνξεηηθνί. 

  Έρνπκε άιιε θνπιηνύξα θαη πξνεξρόκαζηε από δηαθνξεηηθνύο 

πνιηηηζκνύο. 

  Μπνξνύκε λα δήζνπκε αξκνληθά; Μπνξνύκε λα επηθνηλσλήζνπκε 

πξαγκαηηθά;  

 Μπνξνύκε λα γίλνπκε πξαγκαηηθνί θίινη, αθνύ πξνεξρόκαζηε από 

δηαθνξεηηθνύο θόζκνπο;» 

 



 

 

 

 

 

Στάδιο 3:  Προςδιοριςμόσ:  
α)των υποθεμάτων που θα εξεταςτοφν και  
β) των κριτικών ερωτημάτων επάνω ςτα 
υποθζματα 
 
Υποθζμα:« Γηαθνξεηηθόηεηα θαη θηιία» 

 

Κριτικά ερωτήματα: 
1.Σηοισεία ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ. Τι είναι αςηό πος μαρ κάνει 

διαθοπεηικούρ; 

 

2.Μποπεί να επηπεάζει η διαθοπεηικόηηηα ηην δημιοςπγία 

ππαγμαηικήρ θιλίαρ; 

 

 

  



 Στάδιο 4: α)Επιλογή των ζργων τζχνησ  
             β)Συςχζτιςη των ζργων με τα κριτικά ερωτήματα 
 
Σα έξγα επηιέγνληαη από δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (δσγξαθηθή, 

θηλεκαηνγξάθνο, ινγνηερλία, θ.ά.) σο ελαύζκαηα γηα λα 

ζπδεηεζνύλ ηα θξηηηθά εξσηήκαηα.  

 

Σν λόεκα ησλ έξγσλ ηέρλεο ζπζρεηίδεηαη κε ην πεξηερόκελν ησλ 

θξηηηθώλ εξσηεκάησλ: Γεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο ζπζρέηηζεο. 

 

 

  



Έξγα ηέρλεο Κξηηηθά εξσηήκαηα 

1 2 

 «Swinging»  Wassily 

Kandinsky  

x 

«Unity in diversity» 

ηνηρνγξαθία καζεηώλ 

ηνπ  Γ/ζίνπ  West 

Jefferson, NC 

x 

«Chinese Take-away» 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία 

ηνπ Sebastian 

Borensztein 

x x 

Παράδειγμα ζσζτέηιζης έργων ηέτνης- κριηικών ερωηημάηων 



Στάδιο 5: α) Επεξεργαςία των ζργων τζχνησ 
                  β) Συςχζτιςη τησ επεξεργαςίασ αυτήσ με τα 
             κριτικά ερωτήματα 
 
ηάδην 5α:  

 
Γίλεηαη αιιεπάιιεια επεμεξγαζία θαζελόο έξγνπ ηέρλεο. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Γίλεηαη επηινγή ηεο ηερληθήο «Visible Thinking” 

i. Ση βιέπεηο; 

ii. Ση ζπκβαίλεη;  

iii. Ση παξαηεξείο πνπ ζε θάλεη λα ην ιεο απηό; (Βξεο έλα 

επηρείξεκα πνπ λα απνδεηθλύεη/εληζρύεη απηό πνπ 

ιεο) 

iv. Ση ζε θάλεη λα αλαξσηηέζαη; 

v. Πνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζνπ πξνθαιεί; 



                                                   

                                                                                  

Swinging, Wassily Kandinsky 

1.Σηοισεία ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ. 

Τι είναι αςηό πος μαρ κάνει 

διαθοπεηικούρ; 

 ΚΡΙΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑ:  

http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T02/T02344_10.jpg


 ΚΡΙΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑ:  

Unity in diversity, middle school students of West 
Jefferson, NC 

2.Μποπεί να επηπεάζει η 

διαθοπεηικόηηηα ηην δημιοςπγία 

ππαγμαηικήρ θιλίαρ; 



 «Chinese Take-away» 

(H αγελάδα πος έπεζε 

από  ηον οςπανό) 

κινημαηογπαθική ηαινία 

ηος Sebastian 

Borensztein 

 Κριτικά ερωτήματα: 
1.Σηοισεία ηηρ 

διαθοπεηικόηηηαρ. Τι είναι αςηό 

πος μαρ κάνει διαθοπεηικούρ; 

 

2.Μποπεί να επηπεάζει η 

διαθοπεηικόηηηα ηην 

δημιοςπγία ππαγμαηικήρ 

θιλίαρ; 

  

Trailer ηεο Σαηλίαο 

https://youtu.be/BDhNkFDPbeQ


ηάδην 5β ( γίλεηαη ε εξγαζία ζηελ νκάδα): 

 

Όιεο νη ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ ζην ζηάδην 5α 

ζπζρεηίδνληαη κε ην/ηα θξηηηθό/ά εξσηήκα/ηα, 

ελδεηθηηθά σο εμήο: 

«Όλα όζα ζςζηηήζαμε ζσεηικά με ηο/ηα έπγο/α 

ηέσνηρ ηι έσοςν να μαρ ‘ποςν’ πποκειμένος να 

επεξεπγαζηούμε ηο/ηα κπιηικό/ά επώηημα/ηα πος 

έσοςμε επιλέξει;» 



Στο τζλοσ τησ διαδικαςίασ του 5ου Σταδίου, οι απόψεισ των 
εκπαιδευομζνων για το κζμα ζχουν εμπλουτιςτεί πολφ, με 
κριτικό και δθμιουργικό τρόπο:  

Swinging 

       Το πρϊτο ζργο τζχνθσ είναι ζνασ πίνακασ ηωγραφικισ με τίτλο: «Swinging» του 
Wassily Kandinsky από το 1925 και το οποίο βρίςκεται ςτθν Tate Gallery ςτο 
Λονδίνο.  

       Χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ κριτικισ ςκζψθσ, οι μακθτζσ ςυςχζτιςαν τον 
πίνακα με το πρώτο κριτικό ερώτημα.   

 Αποφάνκθκαν ότι το ςχζδιο είναι ςαν ζνα ςπίτι,  το οποίο ζχει τθ δυνατότθτα να 
ςκεπάςει διαφόρων ειδϊν πρόςωπα ι και κουλτοφρεσ, αποδίδοντασ αυτι τθ ςκζψθ 
ςτα διάφορα χρϊματα και ςχιματα που αν και αντίκετα μεταξφ τουσ φαίνονται να 
είναι κάτω από τθν ίδια ςκζπθ. 

  Ακόμα ςτα αριςτερά του πίνακα που φαίνονται να ειςρζουν και άλλεσ χρωματικζσ 
γραμμζσ, είναι ςαν να παραδεχόμαςτε ότι μζςα ςτον κόςμο που ηοφμε μποροφμε 
όλοι να βροφμε τθ κζςθ μασ. 



Unity in Diversity 
Το δεφτερο ζργο τζχνθσ είναι μια τοιχογραφία με τίτλο: «Unity in Diversity» , τθν οποία 
ηωγράφιςαν μακθτζσ του γυμναςίου του West Jefferson, NC, μαηί με ιςπανόφωνουσ τθσ 
κοινότθτασ.  

 
 Αυτι θ τοιχογραφία είναι μια αναγνϊριςθ ότι υπάρχει ενότθτα ακόμα και αν είμαςτε 

διαφορετικοί. Τα χζρια που απεικονίηονται ςε όλο το δζντρο είναι φόροσ τιμισ ςτο 
διάςθμο ηωγράφο Diego Rivera. Η τοιχογραφία αυτι βρίςκεται ςτο βιβλίο τθσ βϋ 
τάξθσ γυμναςίου των Αγγλικϊν. Ο ςυςχετιςμόσ τθσ με το κζμα φάνθκε να διευκολφνει 
τουσ μακθτζσ.  

  Οι ςυμβολιςμοί από το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ τοιχογραφίασ, το δζντρο που 
γφρω του ενϊνονται χζρια που μποροφν να βοθκιςουν, άνκρωποι διαφορετικοφ 
χρϊματοσ να χορεφουν όλοι μαηί ς’ζνα πράςινο λιβάδι , λευκά περιςτζρια να 
πετοφν ς’ζνα καταγάλανο και θλιόλουςτο τοπίο, όλα αυτά απαντούν ςτο δεύτερο 
κριτικό ερώτημα. 

  Εικόνα γαλινθσ και αρμονίασ, αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ.  
  Φίλοι που βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον, ανεξαρτιτου χρϊματοσ ι εκνικότθτασ.  



 
    Στο πρώτο και ςτο δεύτερο κριτικό ερώτημα απαντά αυτι θ ταινία. 

Δείχνει τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικοφσ αυτοφσ τουσ δφο 
ανκρϊπουσ και τι είναι αυτό που τουσ ζνωςε τελικά παρ’όλεσ τισ 
διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και τουσ ζκανε να γεφυρϊςουν τισ 
διαφορζσ τουσ και να γίνουν φίλοι για πάντα.  

     Οι μακθτζσ παρατιρθςαν ότι αυτό που νομίηουμε ότι μασ κάνει 
φίλουσ δεν είναι τελικά τα ίδια φυλετικά χαρακτθριςτικά, θ 
κουλτοφρα και θ γλϊςςα, αλλά θ ζννοια τθσ λζξθσ ανκρωπιςμόσ, 
ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα του άλλου και κατανόθςθ. Ακόμα και 
αν όλα είναι διαφορετικά τελικά μπορεί θ φιλία να τα ενϊςει όλα.  

     
 

Chinese Take-away 

 
(Η αγελάδα που ζπεςε από τον ουρανό) του βραβευμζνου 
αργεντινοφ ςκθνοκζτθ Sebastian Borensztein.  
 



ηάδην 6: Κξηηηθόο Αλαζηνραζκόο   

 

 
 Γίλεηαη ζύλζεζε θαη αληινύληαη ζπκπεξάζκαηα, αθνύ 

πξώηα κνηξάδεηαη ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην ζηνπο 

καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο 



ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 



Απνηειέζκαηα 

Δξσηεκαηνινγίνπ 



1.Θα θάλαηε πνηέ παξέα κε έλα 

παηδί πνπ είλαη από άιιε ρώξα; 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 
100% 



2.Θα επεξεαδόζαζηαλ από ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ, γηα λα ηνλ θάλεηε θίιν; 

0% 

93% 

7% 

0% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 



3.Παίδεη ξόιν γηα εζάο ε εμσηεξηθή 

εκθάληζε ηνπ άιινπ, γηα λα γίλεηαη θίινη; 

0% 

87% 

0% 
13% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 

Λίγν 



4.Πνην είλαη ην βαζηθό ζαο θξηηήξην 

γηα λα επηιέμεηε έλαλ θίιν; 

6% 

27% 

6% 

20% 

27% 

7% 

7% 

Να λνηάδεηαη 

Δκπηζηνζύλε 

Δπγέλεηα 

Δηιηθξίλεηα 

Υαξαθηήξαο 

Γελ μέξσ 

Δρεκύζεηα 



5.Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ 

παίδεη ξόιν ζηελ δεκηνπξγία θηιίαο; 

0% 

100% 

0% 0% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 



6.Καηά ηελ γλώκε ζαο, ε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε 

δηαηήξεζή ηεο έρνπλ επεξεάζεη ηνλ 

θαιιηηερληθό θόζκν; 

80% 

7% 

0% 

13% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 

Γελ μέξσ 



7.Πηζηεύεηε όηη ε δηαθνξεηηθόηεηα είλαη 

έλα θνηλσληθό πξόβιεκα ζηηο κέξεο καο; 

80% 

13% 

0% 
7% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 

ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 



8.ηελ παξαθάησ εηθόλα, ζεσξείηε πσο ε 

δηαθνξεηηθόηεηα επεξεάδεη ηελ αξκνλία πνπ 

ππάξρεη; 

7% 

93% 

0% 0% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 



9.Πηζηεύεηε όηη ζήκεξα, νη άλζξσπνη δξνπλ 

θαηάιιεια γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο; 

7% 

73% 

0% 

20% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 

Κάπνηνη λαη θαη θάπνηνη όρη 



10.Δπηθξαηεί ηζόηεηα ζηελ θνηλσλία; 

6% 

87% 

0% 
7% 

Ναη 

Όρη 

Ίζσο 

Άιιν 

Όρη πάληα 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Από ηελ παξαπάλσ έξεπλα θαη ηηο ζπδεηήζεηο καο, 

ζπκπεξάλακε ηα εμήο: 

 

• H εζληθόηεηα θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο δελ 

απνηεινύλ θξηηήξηα γηα ηελ δεκηνπξγία θηιίαο.   

 Η εμσηεξηθή εκθάληζε επεξεάδεη κόλν ειάρηζηα 

άηνκα.   



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

• Από απηνύο πνπ ξσηήζεθαλ, ηα βαζηθόηεξα θξηηήξηα γηα 

ηελ επηινγή ελόο θίινπ είλαη: ν ραξαθηήξαο, ε 

εκπηζηνζύλε θαη ε εηιηθξίλεηα. 

• Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δελ επεξεάδεη ηελ θηιία, 

παξόιν πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηηο 

κέξεο καο. 

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
• Ο θαιιηηερληθόο θόζκνο (ε 

πνίεζε, ε ινγνηερλία, ε δσγαθηθή 

θ.α.) έρνπλ επεξεαζηεί βαζηά από 

ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλσλία. 



ΤΕΛΟΣ 


