Ενότητα V "Πολυπολιτισμικός Διάλογος – Επικοινωνία"
“ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΓΝΩΡΙΖΩ, ΕΙΜΑΙ...!”

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ - "ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;"

Ο/η
εκπαιδευτής/-τρια
γράφει τις
ακόλουθες δηλώσεις
στον πίνακα:

1) Είμαι διαφορετικός/-η από τους
άλλους.
2) Έχω πολλά κοινά με την οικογένειά
μου, την κοινότητά μου, τους φίλους
μου.
3) οι άλλοι χρειάζονται τα ίδια
πράγματα που χρειάζομαι κι εγώ.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να
συζητήσουν σε μικρές ομάδες και να
μοιραστούν ιδέες που υποστηρίζουν
αυτές τις δηλώσεις.

Ο/η εκπαιδευτής/-τρια γράφει
την ακόλουθη ερώτηση στον
πίνακα και καλεί τους/τις
συμμετέχοντες/-ουσες
να
προτείνουν απαντήσεις :

Τι είναι χαρακτηριστικό
της χώρας μου ή της
ομάδας μου και γιατί

Σας ζητείται να καθορίσετε τις
απαντήσεις εντός του παγόβουνου (η
βάση του παγόβουνου αντιπροσωπεύεται
από οτιδήποτε είναι βυθισμένο,
φτάνοντας σταδιακά στην κορυφή)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να εντοπίσουν μερικές από αυτές τις διαφορές και
προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά.
Ο/η εκπαιδευτής/-τρια θα εξηγήσει ότι υπάρχουν φυσικές ανάγκες που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι
(σίτιση, στέγη, ύπνος κ.λπ.). Αντίθετα, όλα τα άλλα - συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ικανοποίησης αυτών
των αναγκών (φαγητό με μαχαιροπίρουνα ή ξυλάκια, μη κατανάλωση χοιρινού ή αλόγου, διαμονή σε σπίτι ή
τροχόσπιτο, ύπνο σε στρώμα ή φουτόν) - οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές, στοιχεία που μεταδίδονται
από γενιά σε γενιά.
Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να υπογραμμίσει πώς, παράλληλα με τις πολιτισμικές πτυχές,
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι προσωπικές προτιμήσεις και ταλέντα : τι αρέσει και τι δεν αρέσει σε
κάποιον/α.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ
Ο/η εκπαιδευτής/-τρια προβάλλει τον κατάλογο των ερωτήσεων και εξηγεί τυχόν κρίσιμα σημεία σε
αυτές. Οι συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις με μια πρόταση.

1) Τι γλώσσες μιλάτε?

Αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά

Μόλις απαντήσουν στις ερωτήσεις, πρέπει να βάλουν έναν αριθμό που κυμαίνεται από
1 έως 10 πριν από κάθε στοιχείο, όπου το 1 είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για τον
πολιτισμό τους. Κάθε αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. στο τέλος,
το αποτέλεσμα πρέπει να αντιστοιχεί σε κατάταξη.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ
Ο εκπαιδευτής θα καθοδηγήσει τη συζήτηση των συμμετεχόντων/-ούσων εξετάζοντας πώς ο
πολιτισμός επηρεάζει τους τρόπους ζωής και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Θα ρωτήσει πώς
αισθάνονται όταν γνωρίζουν ότι είναι μέρος ενός ή περισσοτέρων πολιτισμών και θα τους
ζητήσει να υποδείξουν πόσοι και ποιοι πολιτισμοί υπάρχουν στην εκπαιδευτική ομάδα.

