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Πρόγραμμα εκμάθησης πολιτισμικής παιδείας 
Οδηγίες για τη Χρήση Προτροπών Μαθήματος 
(Πρωτοβάθμια) 
 
Ελπίζουμε να απολαύσατε τις ταινίες και να χρησιμοποιείτε τις υποδείξεις του μαθήματος 
για την προώθηση της καλής σκέψης, της ομιλίας και του πολιτισμικού γραμματισμού στην 
τάξη σας. Πριν προχωρήσετε, θα πρέπει να ασχοληθείτε με το επαγγελματικό υλικό 
ανάπτυξης ώστε να μπορείτε να ορίσετε τα μηνύματα σε ένα πλαίσιο και να λάβετε 
υπόψιν: 

 Εξετάζοντας τον Πολιτισμικό Γραμματισμό: Θέματα και αρχές 
 Προώθηση και δημιουργία διαλόγου στην τάξη 
 Διαμεσολάβηση για κείμενα χωρίς λέξεις: Τα θαύματα χωρίς λέξεις 

 
Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να σας στηρίξει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις 

προτροπές. 
Οι προτροπές περιλαμβάνουν στόχους για τον Διάλογο και Επιχειρηματολογία, Πολιτισμική 
Κατανόηση θέματα και ιδέες για συζητήσεις «σχετικά με» και «πέρα από» τις ταινίες. 
Υπάρχει μια επιπλέον ιδέα για την Πολιτισμική Έκφραση εάν θέλετε να επεκτείνετε το 
μάθημα ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν με ποικίλους τρόπους στις 
ταινίες. Αυτές είναι οι προτροπές μαθήματος. Διαπιστώθηκε περισσότερη επιτυχία εκεί 
όπου οι δάσκαλοι μπόρεσαν να πάρουν αρχικές ιδέες και να δώσουν τη δική τους συμβολή 
στα σχέδια μαθήματος. Κανείς δεν θέλει να ακολουθήσει ένα βήμα προς βήμα σενάριο, 
καθώς αυτό μπορεί να καταλήξει να είναι περιοριστικό. Έτσι, έχουμε δώσει ιδέες γύρω από 
τις οποίες θα μπορείτε να σχεδιάσετε τα μαθήματα DIALLS σύμφωνα με τις ανάγκες σας 
και τα ενδιαφέροντά των παιδιών σας. Σας προτείνουμε να κάνετε τα μαθήματα με τη 
σειρά καθώς οι στόχοι διαλόγου και επιχειρηματολογίας αναπτύσσονται σταδιακά. 
Ωστόσο, θα μπορούσατε να ανταλλάξετε ταινίες, αν έχετε κατά νου τη σειρά αυτών των 
στόχων. Να θυμάστε ότι αυτές είναι ευρείας φύσεως προτροπές για κάθε ηλικιακό στάδιο 
των παιδιών (KS1 ή KS2) οι ιδέες θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τις εμπειρίες 
των παιδιών σας. Ορισμένες ταινίες χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία ηλικιακές 
ομάδες, και έχουμε προσαρμόσει τα θέματα συζήτησης. Τα θέματα των συζητήσεων 
προέρχονται από τον τροχό DIALLS: 
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Καθώς η Ανεκτικότητα-Αποδοχή, η Ενσυναίσθηση και η Συμπερίληψη είναι βασικά στοιχεία 
για το DIALLS, τα έχουμε συμπεριλάβει στα τρία πρώτα μαθήματα του ΠΠΓ ως θέματα προς 
συζήτηση. Επιπλέον, οι στόχοι για διάλογο και επιχειρηματολογία προσανατολίζονται 
επίσης στη βοήθεια των παιδιών να γίνουν ανεκτικά, με ενσυναίσθηση και συμπερίληψη 
στις συνομιλίες τους. Συμβουλευτείτε το SPCLL Εργαλείο Προόδου Διαλόγου για ένα 
σύνολο δεικτών για αυτόν τον τύπο ομιλίας. 
 
Ευαίσθητα θέματα 
Συνιστάται να παρακολουθήσετε τις ταινίες πριν προγραμματίσετε τα μαθήματά σας. 
Μερικές από τις ταινίες έχουν μερικές περίεργες στιγμές σε αυτές πχ. The House (Το Σπίτι) 
(KS2), υπάρχει μια στιγμή όπου ένας σκύλος δένεται στο πόδι του σπιτιού και αφήνεται να 
κρέμεται όταν κινείται το σπίτι, ομοίως στο Hedgehogs and the City (οι Σκαντζόχοιροι και η 
Πόλη) (KS2),  υπάρχει μια στιγμή όπου ένας τάρανδος πίνει από κουτιά μπύρας στο πάρκο. 
Οι σχολικές κουλτούρες διαφέρουν ως προς το τι θα ήταν αποδεκτό να παρουσιασθεί, 
οπότε σκεφτείτε την τάξη σας! Εάν αποφασίσετε να μην δείξετε κάποια ταινία, θα 
μπορούσατε να επεκτείνετε ένα άλλο μάθημα για να αναπτύξετε την εξέλιξη του διαλόγου. 
Όπως με οποιαδήποτε συζήτηση που συμβαίνει σε μια τάξη, αν πιστεύετε ότι μια συζήτηση 
γίνεται δυσάρεστη για οποιοδήποτε από τα παιδιά, τότε αυτό πρέπει να λεχθεί και η 
συζήτηση να λήξει. 
 
Ξεκινώντας 
Πριν ξεκινήσετε με τις προτροπές μαθήματος, αφιερώστε λίγο χρόνο για να πείτε στα 
παιδιά για το έργο DIALLS. Εξηγήστε ότι ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 
παιδιά από όλη την Ευρώπη με έμφαση στο να μάθουμε για τους εαυτούς μας, πώς να 
ζούμε μαζί ευγενικά και πώς να είμαστε υπεύθυνοι για τους άλλους – αυτό το ονομάζουμε 
Πολιτισμικό Γραμματισμό. Μπορείτε να δείτε την Εικονική Πινακοθήκη έργων τέχνης που 
έχει δημιουργηθεί από παιδιά από τις χώρες που συμμετείχαν στο έργο, στον ιστότοπο 
www.DIALLS2020.eu. Οι εκπαιδευτικοί του ηλικιακού εύρους KS2,  μπορεί να θέλουν να 
δημιουργήσουν κάποιους «Βασικούς Κανόνες για Συζήτηση» πριν ξεκινήσουν, αυτό είναι 
μέρος της πρώτης συνεδρίας για το KS1. 
Εάν διδάσκετε μεγαλύτερα παιδιά, ίσως θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους  τον τροχό DIALLS, 
που περιλαμβάνει διαφορετικά πολιτισμικά θέματα, και θα μπορούσατε να μιλήσετε για τη 
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σημασία ορισμένων από αυτά. Για τα μικρότερα παιδιά μπορείτε να δείτε το λογότυπο 
DIALLS – Τι τους θυμίζει; Μερικά παιδιά στο πρόγραμμα πέρυσι προσπάθησαν να φτιάξουν 
το δικό τους! 
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ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ KS2 

5. La Loi du Plus Fort 
[Law of the Jungle] 

Pascale Hecquet, 2015, Βέλγιο/Γαλλία 
 
Διάλογος και Επιχειρηματολογία: 
Μπορούμε να αναπτύξουμε ιδέες 
Συζητήστε πώς η «ανάπτυξη» μιας ιδέας είναι 
διαφορετική από τη συμφωνία / διαφωνία. 
Μοντελοποιήστε και ενθαρρύνετε την ανάπτυξη 
γλώσσας π.χ. «Με βάση το σημείο του Χ…», 
«Επιστρέφοντας σε όσα είπε ο Χ…» 
  
Πολιτισμική Κατανόηση 
Συνύπαρξη: ισότητα 
Μπορούμε να συζητήσουμε τις ιδέες της ισότητας 
και της δικαιοσύνης 
 
Προτροπές συζήτησης 
Σχετικά με την ταινία: 

• Ήταν δίκαια τα ζώα; 
• Ποιος θα έπρεπε να έχει λάβει το μεγαλύτερο 

μερίδιο; Έχει σημασία ποιος προσπάθησε 
περισσότερο; 

•  Γιατί οι μεγαλύτεροι πίθηκοι δεν 
συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε; 

Πέρα από την ταινία: 
• Η ζωή είναι πάντα δίκαιη; 
• Είναι η δικαιοσύνη και η ισότητα το ίδιο 

πράγμα; 
•  Τι μπορούμε να κάνουμε για την προώθηση 

της ισότητας; 

Ιδέες για Πολιτισμική Έκφραση 
Προγραμματίστε μια εκδήλωση στην τάξη (ένα πάρτι 
με τσάι; ένα πικνίκ;). Σκεφτείτε ποιος θα κάνει τη 
δουλειά και πώς θα μοιραστεί το φαγητό. Είναι τόσο 
απλό όσο φαίνεται; 
 

 
 

Πρόγραμμα Εκμάθησης Πολιτισμικής Παιδείας 
Εξηγώντας τις προτροπές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πρώτα, έχουμε 
συμπεριλάβει τον τίτλο 

στην αρχική του γλώσσα. 
Οι μεταφράσεις έχουν 

δοθεί από τον διανομέα 
ταινιών 

 

Κάθε μάθημα 
επικεντρώνεται σε 

στόχους για δεξιότητες  
της ομιλίας εκτός του 

περιεχομένου της 
συζητήσεως. Αυτά πρέπει 
να κοινοποιούνται στους 

μαθητές και να 
επανεξετάζονται στο 

τέλος των μαθημάτων. 
Σκεφτείτε πώς μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω 

ομαδικής εργασίας και τη 
συμμετοχή ολόκληρης της 

τάξης στη συζήτηση. 
   

Τα θέματα Πολιτισμικής 
Κατανόησης προέρχονται 

από τον τροχό μας του 
DIALLS. Σε γενικές γραμμές, 

όλα ταιριάζουν με τις 
πολιτισμικές έννοιες της 
Συνύπαρξης, Κοινωνική 

Ευθύνη και Ανήκειν. Μερικές 
φορές αφορούν τις βασικές 

αρχές της Ανεκτικότητας- 
Αποδοχής Ενσυναίσθησης 

και Συμπερίληψης, 
διαδραστικά θέματα που θα 

μπορούσαν να 
αντικατοπτρίζονται στο 

περιεχόμενο των ταινιών ΚΑΙ 
στον τρόπο με τον οποίο οι 
μαθητές αλληλοεπιδρούν 

μεταξύ τους. 
 

Αυτές οι ιδέες είναι προς 
επέκταση πέρα από το 

μάθημα όπου τα παιδιά 
μπορούν να 

ανταποκριθούν στο θέμα 
του μαθήματος μέσω της 
τέχνης και του δράματος. 

Οι ιδέες είναι ακριβώς 
αυτές - αποτελούν 

αφετηρία για τις δικές 
σας ευφάνταστες 

εξερευνήσεις! 
 

Σχετικά με την ταινία οι 
προτροπές είναι να 

διερευνήσουν ερμηνείες 
και να συγκεντρώσουν 

απαντήσεις στην ίδια την 
ταινία, δίνοντας την 

ευκαιρία να κατανοήσουν 
το χωρίς λέξεις  κείμενο. 
Πέρα από τις προτροπές 

της ταινίας, πάρτε τη 
συζήτηση σε ένα νέο 

επίπεδο, προχωρώντας σε 
πιο φιλοσοφικές και 
βασισμένες σε αξίες 
συζητήσεις που θα 

μπορούσαν να θέσουν 
προκλήσεις στους 

μαθητές καθώς ακούνε 
και αλληλοεπιδρούν με 

τις ιδέες του άλλου 
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Επισκόπηση των συνεδριών 
  Key Stage 1       
  Ταινία Πολιτισμικό 

Θέμα 
Πολιτισμική 
Κατανόηση 

Εκμάθηση 
Διαλόγου και 
Επιχειρηματολογίας 

1 The Amazing Little Worm Ανήκειν: 
(Ταυτότητα); 
Ενσυναίσθηση 

Μου αρέσει να 
είμαι εγώ! 

Μπορούμε να 
μάθουμε να μιλάμε 
μαζί 

2 Super Grand 
[Super Big]  

Ανεκτικότητα-
Αποδοχή 

Δεν πρέπει να 
κρίνουμε τους 
ανθρώπους από το 
πώς φαίνονται 

Μπορούμε να 
μοιραστούμε τις 
ιδέες μας 

3 Ant Συνύπαρξη: 
Δημοκρατία; 
Συμπερίληψη 

Μπορούμε να 
συμπεριλάβουμε 
τις ιδέες όλων για 
να βελτιώσουμε τα 
πράγματα 

Μπορούμε να 
ακούσουμε 
προσεκτικά ο ένας 
τον άλλον 

4 Big Finds a Trumpet  Συμπερίληψη Μπορούμε να 
συμπεριλάβουμε τα 
πράγματα που 
αρέσουν σε άλλα 
παιδιά 

Μπορούμε να 
ενθαρρύνουμε ο 
ένας τον άλλον να 
συμμετάσχει 

5 La Loi du plus fort 
[Law of the Jungle] 

Συνύπαρξη: 
Ισότητα 

Μπορούμε να 
σκεφτούμε πόσο 
δίκαια είναι τα 
πράγματα 

Μπορούμε να 
δώσουμε λόγους 
χρησιμοποιώντας το 
"επειδή" 

6 Head Up Συνύπαρξη: 
Διαφορετικότητα 

 Μπορούμε όλοι να 
μάθουμε ο ένας 
από τον άλλο είτε 
είμαστε μεγάλοι 
είτε μικροί 

Μπορούμε να 
σκεφτούμε τις ιδέες 
των άλλων 

7 Novembre 
[November] 

Συνύπαρξη: 
Αλληλεγγύη  

Μπορούμε να 
συνεργαστούμε για 
να ξεπεράσουμε τα 
προβλήματα 

Μπορούμε να 
σεβόμαστε τις ιδέες 
των άλλων 

8 Mobile Κοινωνική 
ευθύνη: 
Συνεργασία 

Μπορούμε να 
συνεργαστούμε για 
να βεβαιωθούμε 
ότι όλοι είναι 
ευχαριστημένοι 

Μπορούμε να 
βασιστούμε στις 
ιδέες των άλλων 

9 Chiripajas Κοινωνική 
Ευθύνη: 
Αειφόρος 
Ανάπτυξη  

Κατανοούμε πώς τα 
απορρίμματα 
επηρεάζουν το 
περιβάλλον 

Μπορούμε να 
συνεργαστούμε για 
να συμφωνήσουμε 
σε μια ιδέα 

10 Bumerangas 
[Boomerang] 

Κοινωνική 
Ευθύνη: 
Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Κατανοούμε ότι τα 
σκουπίδια πρέπει 
να πάνε κάπου 

Μερικές φορές 
μπορούμε να 
διαφωνούμε - και 
αυτό είναι εντάξει 
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  Key Stage 2       
  Ταινία Πολιτισμικό 

Θέμα 
Πολιτισμική 
Κατανόηση 

Εκμάθηση 
Διαλόγου και 
Επιχειρηματολογίας 

1 Ant  Συνύπαρξη: 
Δημοκρατία, 
Συμπερίληψη 

Κατανοούμε πώς η 
δημοκρατία μπορεί 
να περιλαμβάνει 
όλους 

Μπορούμε να 
ενθαρρύνουμε 
όλους να 
συνεισφέρουν 

2 ISÄN POIKA 
[Papa’s Boy] 

 Ανεκτικότητα-
Αποδοχή 

Κατανοούμε τη 
σημασία της ανοχής 

Σεβόμαστε τις ιδέες 
του άλλου 

3 Super Grand 
[Super Big] 

Ανεκτικότητα-
Αποδοχή και 
Ενσυναίσθηση 

 Κατανοούμε τη 
σημασία του να μην 
κρίνουμε τους 
ανθρώπους χωρίς 
να τους γνωρίζουμε 

Μπορούμε να 
αιτιολογήσουμε τις 
ιδέες μας 

4 Bokstavsbarn 
[Falling Letters] 

Ενσυναίσθηση Κατανοούμε τη 
σημασία του να 
βλέπουμε τον 
κόσμο μέσα από τα 
μάτια των άλλων 

 Μπορούμε να 
συσχετιστούμε με 
τις ιδέες των άλλων 

5 La Loi du plus fort 
[Law of the Jungle] 

Συνύπαρξη: 
Ισότητα 

 Μπορούμε να 
συζητήσουμε τις 
ιδέες της ισότητας 
και της δικαιοσύνης 

Μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε 
ιδέες 

6 Bumerangas 
[Boomerang] 

Κοινωνική 
Ευθύνη: 
Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Κατανοούμε τον 
αντίκτυπο του 
καταναλωτισμού 

Μπορούμε να 
αμφισβητήσουμε τις 
ιδέες με σεβασμό 

7 Chiripajas Κοινωνική 
Ευθύνη: 
Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Κατανοούμε πώς τα 
απορρίμματα 
επηρεάζουν το 
περιβάλλον 

Μπορούμε να 
μάθουμε 
περισσότερα για τις 
ιδέες για να 
αναζητήσουμε κοινό 
έδαφος 

8 Die Igel und die Stadt 
[Hedgehogs and the City] 

Κοινωνική 
Ευθύνη: 
Κοινωνική και 
Πολιτική 
Επάρκεια 

Μπορούμε να 
συζητήσουμε 
τρόπους βελτίωσης 
των κοινοτήτων 

Μπορούμε να 
διαπραγματευτούμε 
ιδέες για να 
επιδιώξουμε 
συμφωνία 

9 Free Art Κοινωνική 
Ευθύνη: 
Κοινωνική και 
Πολιτική 
Επάρκεια 

Μπορούμε να 
σκεφτούμε την αξία 
της τέχνης του 
δρόμου 

Μπορούμε να 
αλλάξουμε γνώμη 

10 Domek 
[The House] 

Ανήκειν Μπορούμε να 
σκεφτούμε την 
έννοια του σπιτιού 
και του ανήκειν  

Μπορούμε να 
συζητήσουμε 
εναλλακτικές λύσεις 
και να τις 
αξιολογήσουμε 
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