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Summary 
  
Most of the subjects across the curriculum can contribute to a 

learning process that has as objective the solidarity and 
communication, the transgression of stereotypes and the respect and 
acceptation of difference. Literature in the frame of intercultural 
perspective can play an important role in multicultural school 
environments. Based in this point of view we propose the approach of 
literature text through Drama in Education, as a teaching method that 
can mediate among the text  and the students and  change their  
attitudes  and  cultural differences. We propose a project of literature 
texts at fourth grade in primary school through drama techniques as a 
medium to increase intercultural awareness, understanding and skills. 

  
  

Στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες και σε µια εποχή που ο 
διαπολιτισµικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο 
του επιστηµονικού και παιδαγωγικού προβληµατισµού, η ανάπτυξη ενός 
εκπαιδευτικού σχεδιασµού  µε στόχο την αποδοχή των µαθητών[1] που 
προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα είναι κρίσιµης 
σηµασίας –ιδιαίτερα αν σκεφτούµε ότι οι µαθητές βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε την, συνήθως επίπονη και αγχωτική, διαδικασία 
εξερεύνησης και διαπραγµάτευσης καταστάσεων που βρίσκονται στο 
επίκεντρο διχογνωµιών και αντιπαραθέσεων[2]. Έχοντας, λοιπόν, σαν 
αφετηρία αφενός την κοινώς αποδεκτή πλέον αντίληψη ότι, η γνωριµία 
και αποδοχή της εθνικής και φυλετικής προέλευσης και των 
πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των Άλλων είναι εκ των ουκ άνευ όσον 
αφορά, την κατάκτηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
(Sleeter, 1991. Bennet, 1995. Μάρκου, 1997. Μάρκου, 1998), αφετέρου 
την άποψη ότι η διαπολιτισµική προσέγγιση είναι απαραίτητη σε κάθε 
σχολική µονάδα και σε κάθε σχολική δραστηριότητα (Γαληνέας & 
Γιαννόγκονα, 2003) και ότι «οι διδακτικές προσεγγίσεις του 
εκπαιδευτικού σε πολυπολιτισµικές τάξεις πρέπει να διαφοροποιούνται 
για να µπορούν να µεταδίδονται διάφορα είδη γνώσεων και να 
καλλιεργούνται δεξιότητες στους µαθητές από διάφορες 
εθνοπολιτισµικές οµάδες» (Μάρκου, 1998), θα επιχειρήσουµε να 
αρθρώσουµε µια πρόταση διδακτικής προσέγγισης λογοτεχνικών 
κειµένων των νέων Ανθολογίων Γ΄& ∆΄ τάξης  µέσω της 
δραµατοποίησης ως βιωµατικής µεθόδου διδασκαλίας, η οποία στοχεύει 
στην καλλιέργεια διαπολιτισµικών στάσεων και αξιών.  

Τα περισσότερα από τα διδασκόµενα µαθήµατα των σχολικών 
προγραµµάτων µπορούν, αναµφισβήτητα, να συµβάλουν σε µία 
εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στο σεβασµό και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, στην υπέρβαση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, 
στην αλληλεγγύη και την επικοινωνία. Ανάµεσα σ’ αυτά  ιδιαίτερο ρόλο 
παίζει το µάθηµα της λογοτεχνίας. Ας µην ξεχνάµε ότι η λογοτεχνία 
συνδέοντας το γενικό και καθολικό µε το ειδικό και ατοµικό, τις ιδέες µε 
τις εµπειρίες, συλλαµβάνει τον κόσµο στην πολλαπλότητα και τη 
συνθετότητά του (Αποστολίδου, 2002. Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005). 
Αντικατοπτρίζει δηλαδή κοινωνικές τάσεις και  εξελίξεις, αποκαλύπτει τις 
βαθύτερες συνέπειες των κοινωνικών φαινοµένων και των ιδεολογικών 
συστηµάτων πάνω στις ζωές των ανθρώπων, εκθέτει την ιδεολογία ως 



δυνάµενη να αµφισβητηθεί, συνιστώντας τη διάδοση του πολιτισµού και 
την καταγγελία του (Culler, 2000. Κανατσούλη, 2002. Αποστολίδου, 
2002). Κατά συνέπεια, και  το µάθηµα της λογοτεχνίας θέτει 
αντικειµενικώς ορισµένα ζητήµατα σχετικά µε τη συνείδηση και τη 
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας αλλά και της ταυτότητας του Άλλου, 
τη γνωριµία του µαθητή µε παλαιότερες και σύγχρονες µορφές 
κοινωνικού βίου, αλλά και την επέκεινα επαφή του µε την ανθρωπότητα 
και τα διαχρονικά ή συγχρονικά προβλήµατά της (Παπαρούση, 2005). 
Ετσι όπως συνδυάζει δε τη διδασκαλία µε την αισθητική απόλαυση για 
την επίτευξη  και την κατάκτηση θεµελιωδών στόχων αισθητικο-
πολιτισµικού χαρακτήρα (Vandendorpe, 1992), µπορεί να συµβάλει 
ουσιαστικά στη διαδικασία διαµόρφωσης του αξιολογικού κόσµου του 
µαθητή.  Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι η λογοτεχνία ως φορέας 
κοινωνικών και πολιτισµικών αξιών διαδραµατίζει, µεταξύ άλλων, 
σηµαντικό ρόλο στην ψυχική ωρίµανση και στην οµαλή 
κοινωνικοποίηση του αναγνώστη (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2001), 
διαµεσολαβώντας, ώστε να εξασφαλιστεί µια συναισθηµατική σχέση µε 
την κοινωνική πραγµατικότητα, είναι προφανές ότι η λογοτεχνία ως 
διδακτικό αντικείµενο µέσα στο πλαίσιο µιας διαπολιτισµικής προοπτικής 
µπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση σχολικών 
περιβαλλόντων µε στόχο τη στρατηγική αποδοχής των πολιτισµών 
διαµέσου της κατανόησης και του σεβασµού της διαφορετικότητας και  
της ενίσχυσης της ανεκτικότητας µεταξύ ατόµων  και οµάδων µε 
διαφορετικά εθνοπολιτισµικά χαρακτηριστικά (Μιχαλοπούλου-Βέϊκου, 
1998. Αργυροπούλου, 2000. Παµουκτσόγλου 2002. Τουρνά, 2002)[3] –
κάτι που, προφανώς, µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω και µέσω της 
διδασκαλίας λογοτεχνικών κειµένων πολυπολιτισµικού χαρακτήρα 
(Παντίδης, Λαλαγιάννη & Παπαρούση, 2001. Κανατσούλη, 2005), 
ανεξάρτητα από το αν µε τον όρο πολυπολιτισµική λογοτεχνία 
αναφερόµαστε σε µια λογοτεχνία που επιµένει στη σηµασία των 
προκαταλήψεων και του ρατσισµού ή σε µια λογοτεχνία, η οποία 
εστιάζεται στην οικουµενικότητα και καθολικότητα των µηνυµάτων που 
πρέπει να έχει ένα λογοτεχνικό έργο (Κανατσούλη, 2000: 95-96)[4].  

Σύµφωνα µε τη νέα αντίληψη περί λογοτεχνίας, το λογοτεχνικό 
κείµενο έχει πάψει να θεωρείται ένα κλειστό και αύταρκες σύµπαν, 
οριστικά νοηµατοδοτηµένο από τους ειδικούς. Προσλαµβάνεται όλο και 
περισσότερο ως ανοιχτό σύστηµα που αλληλεπιδρά διαφορετικά µε τους 
αναγνώστες και η διδασκαλία της λογοτεχνίας αντικαθίσταται από τη 
διδασκαλία της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης, 
άρα και ο µαθητής ως αναγνώστης κειµένων στη σχολική τάξη, 
θεωρείται νοηµατοδότης, ακόµη και συνδηµιουργός του κειµένου 
(Langer, 1991. Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005) και ενθαρρύνεται ο 
δηµιουργικός διάλογος των µαθητών µε τα κείµενα· κάτι που θα πρέπει 
να εκληφθεί ως ανάγκη, και από επιστηµολογική και από παιδαγωγική 
άποψη, να δοθούν στους µαθητές µεγαλύτερα περιθώρια ενεργοποίησης 
απέναντι στα κείµενα –να εµπλακούν ενεργά, να αυτενεργήσουν και να 
αλληλεπιδράσουν µε το κείµενο, βιώνοντας την λογοτεχνική ανάγνωση 
σα µια γοητευτική περιπέτεια  (Φρυδάκη, 2003. Καλογήρου & 
Λαλαγιάννη, 2005). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προσέγγισης της 
Λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική πράξη, η δραµατοποίηση ως εναλλακτική 
βιωµατική µέθοδος διδασκαλίας, µε εφαρµογές σε ποικίλα γνωστικά 
αντικείµενα, µπορεί να προσδώσει µια δυναµική διάσταση και στη 
διδασκαλία της λογοτεχνικής ανάγνωσης.  

Η δραµατοποίηση αποτελεί, άλλωστε, ένα «κλειδί» που οδηγεί στο 
πεδίο της δηµιουργικής σκέψης, σύνθεσης και δράσης (Σέξτου, 1998. 
Gay &  Hanley, 1999), µέσω του οποίου πραγµατώνεται µια 
πολυσυνάντηση –µια συνάντηση µε τον άλλον, τη γνώση, το χρόνο, το 
χώρο, τα πρόσωπα και τον εαυτό µας (Άλκηστις, 1989). Σε συµβολικό 
επίπεδο, και µέσω των απεριόριστων υποθετικών ρόλων και στάσεων 
που υποδύονται σε διάφορες καταστάσεις, τα παιδιά µετακινούµενα τόσο 
στον φανταστικό χώρο και την πραγµατικότητα όσο και στον χρόνο µε 
ασφαλή τρόπο, αναπτύσσουν διάφορα είδη συµπεριφοράς και 
κατανοούν τη σηµασία τους· εξερευνούν και εµβαθύνουν στη σχέση 
τους µε τους άλλους, αποκτούν γνώση του κόσµου µέσα στον οποίο 



µεγαλώνουν, έρχονται σε επαφή µε την πολυπλοκότητα των 
ανθρώπινων καταστάσεων και σχέσεων, γνωρίζουν και δοκιµάζουν τις 
ιδέες και τις απόψεις των άλλων, αναλογίζονται και επανεξετάζουν τα 
καθιερωµένα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις (Άλκηστις, 1989. 
Άλκηστις, 2000). Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες 
και κοινωνικοποιούνται,  καθώς µαθαίνουν να συνεργάζονται, να 
σέβονται, να µπαίνουν στη θέση του άλλου, ως ατόµου ή ως κοινωνικού 
ή πολιτισµικού συνόλου, και να αποδέχονται τις ιδέες του,  δοκιµάζοντας 
νέες εµπειρίες και διευρύνοντας εντέλει την ενδοχώρα τους, καθώς µέσα 
από αυτή τη διαδικασία οδηγούνται στην ανεύρεση της ταυτότητάς τους, 
εκτονώνονται από ποικίλες φορτίσεις και πραγµατώνουν συµβολικά τις 
επιθυµίες τους, ενώ ευαισθητοποιούνται κοινωνικά σε προσωπικό και 
συλλογικό επίπεδο (Άλκηστις, 1984. Άλκηστις, 1989.  Verriour, 1994. 
Gay &  Hanley, 1999.  Άλκηστις, 2000. Σπαθάρη, 2003). 

Όσον αφορά στη συµβολή της δραµατικής τέχνης στην προσέγγιση 
της λογοτεχνίας στο χώρο του σχολείου, έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο διεθνή χώρο καταδεικνύουν  ότι αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα 
«ιδανικό» µέσο  –εκτός από την ευαισθητοποίηση των µαθητών στη 
λογοτεχνία, την κατανόηση της λογοτεχνικής γλώσσας, τη 
νοηµατοδότηση του κειµένου και την ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς 
τους (Καραγιάννης, 2002. Deblase, 2005. Lindblom, 2005. Dickenson, 
2006)– για τη διεύρυνση της σκέψης τους αλλά και της µεταξύ τους 
επικοινωνίας µέσω της ανάκλησης προσωπικών εµπειριών και της 
ανταλλαγής βιωµάτων, για την ανάπτυξη εντέλει της 
«εγγραµµατοσύνης» τους, δηλαδή της κοινωνικής δεξιότητας και της 
κριτικής τους ετοιµότητας· στοιχεία, δηλαδή, που συνιστούν  και το 
πρώτο βήµα προς τη διαπολιτισµικότητα (Κατσαρίδου, 2004. Fleming, 
2006). Η συγκεκριµένη µέθοδος  έχει χρησιµοποιηθεί, άλλωστε, στη 
διδασκαλία λογοτεχνικών κειµένων σε πολυπολιτισµικά  σχολικά 
περιβάλλοντα µε στόχο την προσέγγιση της εθνικής και  πολιτισµικής 
ετερότητας (Bontempo, 1995. Schewe, 1998. Gay &  Hanley, 1999. 
Ζαχαράτου, 2003. Tromski & Doston, 2003), αφού η διαδικασία της 
δραµατοποίησης διαµεσολαβώντας ανάµεσα στο λογοτεχνικό κείµενο 
και τους µαθητές, µεταµορφώνει το γεγονός/ ιστορία/αφήγηση σε 
φανταστικό δρώµενο αξιοποιήσιµο για προβολή  νέων απόψεων, 
αλλαγών συµπεριφοράς και αποδοχής πολιτισµικών διαφορών 
(Mavrokodatos, 2003) και ως «παράθυρο σε µία παγκόσµια κοινότητα»  
παρέχει τη δυνατότητα απόλαυσης  και βίωσης εµπειριών διαφορετικών 
πολιτισµικών περιβαλλόντων  µέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (Cox 
& Galdo, 1990: 582)[5]. 

  
∆ιδακτική πρόταση 
  
Στοχεύοντας στην προσέγγιση της  διαπολιτισµικότητας στο 

σχολικό πλαίσιο, προτείνουµε την αξιοποίηση κειµένων από το νέο 
Ανθολόγιο της Γ΄ και ∆΄τάξης του ∆ηµοτικού, αφού άλλωστε τα κείµενα 
του Ανθολογίου µπορούν να φέρουν σε επαφή τους µαθητές µε την 
παράδοση, τις διαχρονικές αξίες και την σύγχρονη πολυπολιτισµική 
πραγµατικότητα (Γκίβαλου, 2005). Τα κείµενα που προτείνονται είναι 
διαπολιτισµικού χαρακτήρα και ενδείκνυνται για την αξιοποίησή τους ως 
αγωγοί διαπολιτισµικής επικοινωνίας  και µάθησης: Λιοντάρι και 
αγριόχοιρος, Ο Τζοβάνι, Χαρούµενοι Χαρταετοί, Το περιβόλι του Σαµίχ, 
Το τραγούδι του κλόουν, Παππούς και εγγονή, Ας δώσουµε τον κόσµο 
στα παιδιά, Συνάντηση στο διάστηµα.     

Η προσέγγιση των συγκεκριµένων κειµένων θα πραγµατοποιηθεί 
µέσω της δραµατοποίησης και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ευέλικτης 
ζώνης. 

Για να παρουσιάσουµε ένα ενδεικτικό σχέδιο, επιλέγουµε Το 
περιβόλι του Σαµίχ. Πρόκειται για ένα απόσπασµα από το µυθιστόρηµα 
Το διπλό ταξίδι της Λίτσας Ψαραύτη, που συνιστά µια προσέγγιση 
διαφορετικών ταυτοτήτων  και πραγµατικοτήτων, µια αναζήτηση κοινών 
σηµείων µέσω των οποίων µπορεί να επιτευχθεί η επαφή διαφορετικών 
πολιτισµών[6].  

  



∆ραστηριότητες 
  
Η διάρθρωση του προγράµµατος µπορεί να γίνει µε πολλούς 

τρόπους. Θα προτείνουµε, λοιπόν, µια σειρά ασκήσεων και τεχνικών που 
σχετίζονται µε το κείµενο ή αποτελούν προεκτάσεις αυτού, τις οποίες ο 
δάσκαλος µπορεί να εφαρµόσει µε τη σειρά που εξυπηρετούν την 
ανάπτυξη του προγράµµατός του ή να µπορεί να επιλέξει ορισµένες από 
αυτές. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να έχει διαβαστεί το κείµενο και να 
έχει συζητηθεί µέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος, µε ερωτήσεις που θέτει, 
παρακινεί τα παιδιά στη συλλογή ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισµικών, 
γεωφυσικών πληροφοριακών στοιχείων µέσα από διαφορετικές πηγές.  

·        Ασκήσεις περπατήµατος, αναπνοής, όσφρησης, αφής, 
φαντασίας: π.χ. Περπατάω σε έναν πορτοκαλεώνα, σταµατάω σε ένα 
σηµείο που θέλω. Κλείνω τα µάτια µου, µυρίζω. Εισπνέω βαθιά, εκπνέω . 
Εισπνέω πάλι βαθιά και προσπαθώ να κρατήσω τη µυρωδιά µέσα  µου, 
εκπνέω. Σηκώνω το χέρι µου, βρίσκω ένα πορτοκάλι, το χαϊδεύω. 
Αγγίζω, όσο πιο απαλά µπορώ, τον κορµό της πορτοκαλιάς. Αισθάνοµαι 
τους χυµούς να τρέχουν µέσα του. Αισθάνοµαι σαν να γίνοµαι κορµός. 
Νιώθω τις ρίζες µου βαθιά στο χώµα. Τα κλαδιά µου πάνε ψηλά και 
ανοίγονται στο πλάι. Αισθάνοµαι το αεράκι, γέρνω και προσπαθώ να βρω 
τα κλαδιά µιας άλλης πορτοκαλιάς. Τα κλαδιά µας δένονται, µένουµε 
ακίνητοι, η φύση µας φωτογραφίζει. 

      Η άσκηση µπορεί να συνοδεύεται µε απαλή µουσική.  
·        Άσκηση κατευθυνόµενης κινητικής ενσυναίσθησης (από το 

κείµενο του βιβλίου). Μια φορά …. ∆ίπλα από το χωριατόσπιτο του Σαµίχ 
ήταν µια θεόρατη λεύκα. Οι ρίζες της ρουφούσαν νερό από το πηγάδι 
της αυλής και τα κλωνάρια της θέριεψαν και έφταναν ως τον ουρανό. Τα 
φύλλα της, που τρεµούλιαζαν µε το παραµικρό φύσηµα, σε καλούσαν να 
δροσιστείς στη σκιά της, ν’ ακουµπήσεις  στον κορµό της και να νιώσεις 
τους χυµούς της ν’ ανεβαίνουν από τις ρίζες.  

     Η άσκηση µπορεί να συνοδεύεται µε απαλή µουσική.  
·        Άσκηση κατευθυνόµενης οµαδικής άσκησης συνεργασίας.  
Α. Όλα τα παιδιά µαζί σχηµατίζουν ένα πορτοκάλι. Το πορτοκάλι 

αρχίζει να κυλάει πολύ αργά. 
Β. Όλα τα παιδιά σχηµατίζουν στο πάτωµα µια πορτοκαλιά µε τα 

πορτοκάλια της. 
·        Μονόλογος της οµάδας.  
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Μετά από συζήτηση για τους 

ήρωες της ιστορίας  παρουσιάζουν έναν ήρωα να µονολογεί και να λέει 
τις προσωπικές (κρυφές) του σκέψεις. Τα παιδιά παίρνουν θέση 
γυρισµένα προς τον τοίχο, ακίνητα σε µια στάση. Ένα ένα παιδί, µε τη 
σειρά του, λέει το µονόλογό του, όπως έχουν συµφωνήσει  όλοι µαζί 
στην οµάδα (Ο Σαµίχ, η Ζακίγια, η Ρασµίγια, η Βαγγελίτσα). 

·        Καυτή καρέκλα.  
Τα παιδιά στην οµάδα συζητάνε για κάθε ήρωα. Στο κέντρο του 

χώρου έρχεται ένας µαθητής, µπαίνει στο ρόλο ενός ήρωα, κάθεται στην 
(καυτή) καρέκλα και όλοι οι άλλοι του υποβάλλουν ερωτήσεις. Η τεχνική 
αυτή βοηθάει πολύ να «χτιστεί» ο ρόλος, αλλά και να εµβαθύνουν τα 
παιδιά σε προσωπικά στοιχεία και συναισθήµατα του ήρωα (Ο Σαµίχ, η 
Ζακίγια, η Ρασµίγια, η Βαγγελίτσα). Η τεχνική µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µετά από τα δρώµενα, για αξιολόγηση.   

·        ∆ρώµενα σε ζευγάρια. 
Α. Η συνάντηση της Ρασµίγιας και της Βαγγελίτσας, τα δύο κορίτσια 

γίνονται φίλες.  
Β. Ο Σαµίχ και η γυναίκα του Ζακίγια συζητάνε για τους Έλληνες 

που ζουν στο στρατόπεδο. 
Γ. Η Ρασµίγια δείχνει τις ζωγραφικές της στη Βαγγελίτσα 

(κείµενο).   
∆. Η Ρασµίγια προσφέρει το µεγάλο ρόδι στη Βαγγελίτσα. 
Ε. Η Βαγγελίτσα προσφέρει στη Ρασµίγια το µπλοκ ζωγραφικής και 

την κασετίνα µε τα χρωµατιστά µολύβια. 
·        ∆ρώµενα – ∆ραµατοποιήσεις σκηνών.  



Α. Η Ζακίγια (κείµενο) υποδέχεται τα παιδιά, µαγειρεύει, ράβει και 
µιλάει στα αραβικά (καλό είναι τα παιδιά να µάθουν λίγα αραβικά από 
αλλοδαπούς συµµαθητές τους ή να τα µιµηθούν όπως εκείνα νοµίζουν). 

Β. Ο Σαµίχ πουλάει πορτοκάλια σε Έλληνες, αλλά εκείνο το πρωί 
κάτι συµβαίνει. 

Γ. Η οικογένεια του Σαµίχ κατά την ώρα του βραδινού τους 
φαγητού. Πώς ονοµάζονται τα παιδιά του; Πόσων χρονών είναι; Πώς 
περνάνε την ηµέρα τους; Πώς αντιλαµβάνονται αυτά που συµβαίνουν 
γύρω τους και στον κόσµο; Τι αισθάνονται για τους Έλληνες; Τι σχέση 
έχουν µε τους γονείς τους; Είναι αγαπηµένοι, ευχαριστηµένοι, τι θέλουν 
από τη ζωή τους; Τι σηµαίνει πόλεµος; Γιατί υπάρχει ένα στρατόπεδο 
εκεί; Τα παιδιά αφού συζητήσουν διαµορφώνουν τη δική τους ιστορία, 
την οποία στη συνέχεια αποδίδουν σε ρόλους. 

·        ∆ρώµενο στηριγµένο στην τεχνική, «ο µανδύας του ειδικού».  
Τα παιδιά συζητάνε και δηµιουργούν ένα «Κέντρο σχεδίασης 

υφασµάτων». Με συζήτηση προσδιορίζουν τη λειτουργία του Κέντρου, 
τους ρόλους  των εργαζοµένων στο κέντρο αυτό, και ορίζουν τι κάνει ο 
καθένας και πώς συνεργάζονται. Πολλοί είναι οι σχεδιαστές του 
Κέντρου. Η νέα σειρά των σχεδίων - µοτίβων ονοµάζεται «Ζακίγια» και 
είναι εµπνευσµένη από παλαιστινιακά – αραβικά σχήµατα, γράµµατα, 
τοπία, τέχνη. Τα παιδιά µετά από έρευνα σχεδιάζουν, παίρνουν ρόλους 
ειδικών και παρουσιάζουν το δρώµενο. 

·        ∆ρώµενο: Ταξίδι στο χρόνο.  
Με τη µηχανή του χρόνου βρισκόµαστε στο µέλλον. Η Ρασµίγια, 

Παλαιστίνια ζωγράφος και σήµερα εγκαινιάζεται η έκθεση των έργων της 
στη Σάµο. Η Βαγγελίτσα είναι γλωσσολόγος, ασχολείται µε την αραβική 
γλώσσα και διδάσκει αραβικά σε ένα Πανεπιστήµιο της Αθήνας. 
Πληροφορείται για την έκθεση και πηγαίνει στη Σάµο. Στα εγκαίνια της 
έκθεσης µπροστά σε όλο τον κόσµο, τους δηµοσιογράφους και την 
τηλεόραση, η Ρασµίγια και η Βαγγελίτσα αναγνωρίζονται….  Τα παιδιά 
παίζουν το δρώµενο και το συνεχίζουν όπως εκείνα συµφωνήσουν.  

·        Αξιολόγηση.  
Η αξιολόγηση προτείνουµε να γίνει µε δηµιουργικό τρόπο και 

πρωτίστως δραµατικό. Για παράδειγµα µε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 
καυτή καρέκλα, ραδιοφωνικό σταθµό της τάξης, τηλεοπτικές ειδήσεις 
της τάξης, µονόλογο-ηµερολόγιο, σχεδιασµό διαβατηρίων, ποίηµα 
παιδιών, δηµιουργία τραγουδιού, λεξικό αραβικών ονοµάτων, έκθεση 
ζωγραφικής κ.ά.    
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[1] Από εδώ και στο εξής όπου αναφέρεται η λέξη µαθητής, 
εννοείται και η λέξη µαθήτρια. 

[2] Για το λόγο αυτό, άλλωστε, και η ενίσχυση της πολιτισµικής και 
γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας 
αποτελεί µία από τις γενικές αρχές της ελληνικής εκπαίδευσης (∆ΕΠΠΣ 
2002).   

[3] Προτάσεις διαπολιτισµικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας  έχουν, 
µεταξύ άλλων, γίνει από τους /τις Τουρνά, 2002, Γαληνέα & 
Γιαννόγκονα, 2003.   

[4] Όσον αφορά την πραγµατοποίηση ευρωπαϊκών  προγραµµάτων 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας µε στόχο τη διαµόρφωση µιας 
πολυπολιτισµικής συνείδησης σε µαθητές βλ. Κανατσούλη,  2005. 

 [5] Στη διεθνή έρευνα αναφέρονται διαθεµατικά προγράµµατα 
δράµατος και λογοτεχνίας που ορισµένες φορές έχουν θέµα τους τη 
διαπολιτισµικότητα, όπως σε περιπτώσεις παιδιών Αφρο-Αµερικανών 
που επεξεργάστηκαν ιστορικά θέµατα και λογοτεχνικά κείµενα, ενώ 
έγραψαν δικά τους σενάρια για έργα που αφορούσαν τους αγώνες, τη 
µετανάστευση και τις δυσκολίες στην πρώτη εγκατάσταση των προγόνων 
τους στη νέα ήπειρο (Kornfred, Leyden, 2005).  

[6] Στο συγκεκριµένο απόσπασµα περιγράφεται, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στο Βιβλίο του δασκάλου, η δυνατότητα ανάπτυξης φιλίας 
ανάµεσα σε πρόσωπα/παιδιά που ανήκουν σε διαφορετικά πολιτισµικά 
περιβάλλοντα στο πλαίσιο των συγκεκριµένων ιστορικών συνθηκών του 
∆ευτέρου Παγκοσµίου πολέµου (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2006). 


