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Β ΜΕΡΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

(Για τθ προςζγγιςθ  τθσ κρθςκευτικισ διαφορετικότθτασ, των  προκαταλιψεων αλλά και τθσ ανάγκθσ 
για ςυνεργαςία, αποδοχι, ζνταξθ και αμοιβαίεσ υποχωριςεισ επιλζξαμε μια δφςκολθ περίπτωςθ 
όπου βιωματικά κα  μελετιςουμε τισ ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτο κακικον μασ ωσ εκπαιδευτικοί και 
τθ  ςτιριξθ του ατομικισ και τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ από τθ μια   και τθν  υποταγι ςτουσ 
νόμουσ του κράτουσ και τθσ κρθςκείασ από τθν άλλθ) 

 

Μελζτθ Περίπτωςθσ 3 

Νεοφερμζνθ μουςουλμάνα μακιτρια  αρνείται να παρακολουκιςει τα  μακιματα τθσ 
Γυμναςτικισ και τθσ  Βιολογίασ τθσ  Α Λυκείου. Οι λόγοι είναι: για  τθ Γυμναςτικι ότι γίνεται 
μαηί με τα αγόρια του τμιματοσ, κάτι που για τθ κρθςκεία τθσ κεωρείται άπρεπο  και για τθ 
Βιολογία ότι θ διδακτζα φλθ  περιλαμβάνει κεφάλαια που θ κρθςκεία τθσ απορρίπτει όπωσ 
θ εξζλιξθ των ειδϊν ι που κεωρεί ανικικο να διδάςκονται και μάλιςτα ςε μεικτά (αγόρια- 

κορίτςια) τμιματα π.χ. γενετικό ςφςτθμα,  αναπαραγωγι. Η μακιτρια επικαλείται τθ ρθτι 
απαγόρευςθ του πατζρα τθσ, ο οποίοσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα τθν υποχρεϊςει να 
εγκαταλείψει το ςχολείο.  
Η μακιτρια ζχει απαλλαγεί από το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν λόγω κρθςκεφματοσ, φορά 
μουςουλμανικι μαντιλα και ζχει καλυμμζνα τα μπράτςα και τα πόδια τθσ ακόμθ και τισ 
πολφ ηεςτζσ θμζρεσ του χρόνου. Είναι ςυχνά αντικείμενο ςυηθτιςεων και πειραγμάτων 
κάποιων  ςυμμακθτϊν τθσ για τθν ενδυμαςία και τισ ςυνικειεσ τθσ ενϊ προςπάκειεσ που 
ζγιναν από ςυμμακιτριεσ τθσ να τθν πείςουν να ντφνεται ςφμφωνα με τα δικά τουσ 
πρότυπα και να τουσ ακολουκεί ςτισ εξόδουσ τουσ  ςυνάντθςαν τθν επίμονθ άρνθςι τθσ. 
Γενικότερα οι κακθγθτζσ τθσ αναφζρονται ςε ζνα ιςυχο και μοναχικό  παιδί, με καλζσ 
επιδόςεισ  ςτα μακιματα που παρά τθν πρόςφατθ άφιξι  τθσ ςτθ χϊρα ζχει αποκτιςει 
ικανοποιθτικι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, είναι μελετθρι κα προςπακεί να είναι 
ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ προετοιμαςίασ και αξιολόγθςθσ κάκε μακιματοσ αλλά αρνείται 
ςυςτθματικά  να ςυμμετζχει ςτισ εκδθλϊςεισ και τουσ περιπάτουσ του ςχολείου. Σο όνειρό 
τθσ είναι να γίνει γιατρόσ και ςυγκεκριμζνα παιδίατροσ ϊςτε να βοθκιςει τα παιδιά που 
υποφζρουν ςτθ χϊρα τθσ. 
Με  το επιπλζον πρόβλθμα που ζχει δθμιουργθκεί με τα μακιματα τθσ Βιολογίασ και τθσ 
Γυμναςτικισ  κρίνεται αναγκαία μια ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ τθσ. Η οικογζνεια ζχει ζρκει 
πρόςφατα από το Πακιςτάν, μιλοφν ελάχιςτα ελλθνικά και θ εγγραφι τθσ μακιτριασ ςτο 
ςχολείο ζγινε  από τον πατζρα και ζναν Πακιςτανό φίλο  του που ηει χρόνια ςτθν Ελλάδα 
και ο οποίοσ ςυμπλιρωςε τισ αιτιςεισ  και βοικθςε ςτθν επικοινωνία.    
τθ ςυνάντθςθ παρίςταται ο πατζρασ και ο φίλοσ του,  ο κακθγθτισ τθσ Βιολογίασ, θ 
Διευκφντρια του ςχολείου και θ κοινωνικι  λειτουργόσ/ ψυχολόγοσ  από τθν Κοινωνικι 
Τπθρεςία του Διμου θ οποία  ζχει κλθκεί για βοικεια.  Η μακιτρια δεν είναι παροφςα. ΟΙ 
πρϊτεσ δυςκολίεσ προκφπτουν από τθν άρνθςθ χειραψίασ του πατζρα και του φίλου του με 
τθ Δ/ντρια και τθν εκπρόςωπο τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του Διμου που τείνουν τα χζρια.  
Οι δφο γυναίκεσ αποφαςίηουν όμωσ να  παρακάμψουν αυτά τα ηθτιματα προσ το παρόν 
γιατί προζχει θ επίλυςθ του κζματοσ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και προσ το ςυμφζρον  
τθσ μακιτριασ.  



(Επιςθμαίνεται ότι ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα απαλλαγισ από το μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ 
με ιατρικι γνωμάτευςθ που να βεβαιϊνει για δικεν ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ δεν 
προβλζπεται από τθ νομοκεςία απαλλαγι από το μάκθμα τθσ Βιολογίασ . Η μόνθ διζξοδοσ 
που ζχει ο κακθγθτισ τθσ Βιολογίασ είναι να μθν τθν βακμολογιςει ςτα τετράμθνα ι να τθ 
βακμολογιςει με πολφ χαμθλό βακμό  με αποτζλεςμα ο μζςοσ όροσ των βακμϊν τθσ να 
πζςει. Η μακιτρια δείχνει να ςτεναχωριζται και να αγχϊνεται για τθν πικανότθτα αυτι, το 
ίδιο και οι κακθγθτζσ τθσ που κζλουν να τθν βοθκιςουν κακϊσ βλζπουν  ότι ζχει τθ 
δυνατότθτα να ςυνεχίςει και ςε  μεταλυκειακζσ ςπουδζσ ενϊ οι γονείσ τθσ ςφμφωνα με τθ 
μακιτρια ενδιαφζρονται μόνο  για τον γάμο τθσ τον οποίο ζχουν ιδθ προγραμματίςει όταν 
κλείςει τα 18 ςτο Πακιςτάν.) 
Σο βιωματικό εργαςτιριο περιλαμβάνει παιχνίδι ρόλων κατά τθ διάρκεια  τθσ ςυνάντθςθσ 
ςτο γραφείο τθσ διευκφντριασ και ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου όπου καταγράφεται θ 
ςυνάντθςθ και τα αποτελζςματά τθσ.. ε κάκε ομάδα ςυμμετζχουν 5 άτομα. 

ο  Α ζχει τον ρόλο του πατζρα 

ο  Β του φίλου του 

ο  Γ τθσ Δ/ντριασ του ςχολείου 

ο  Δ του κακθγθτι Βιολογίασ 

ο Ε τθσ εκπροςϊπου τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του Διμου  που ταυτόχρονα παρουςιάηει 
ςτθν ολομζλεια τα αποτελζςματα τθσ ςυνάντθςθσ 

ΤΖΘΣΗΗ (διεξάγεται ςτο γραφείο τθσ Δ/ντριασ με τθν ςυμμετοχι των Α.Β.Γ.Δ και Ε και 
διαρκεί 15-20 λεπτά) 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (ςυμπλθρϊνεται από κάκε ςυμμετζχοντα ςτθ ςυηιτθςθ. Δίνεται χρόνοσ 
5-10 λεπτϊν) 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ- ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΌΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ   Σο μζλοσ Ε κάκε ομάδασ παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια τα 
αποτελζςματα τθσ ςυνάντθςθσ και τισ απόψεισ κάκε μζλουσ για τθν ζκβαςθ τθσ όπωσ 
καταγράφονται ςτα ερωτθματολόγια. Ακολουκεί  ςυηιτθςθ και ανατροφοδότθςθ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΡΟΛΟ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 
………………………………………………………………………………………….. 

Β.Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνάντθςθσ απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ πάντα 
ςφμφωνα με τον ρόλο που ζχετε 

1 Μάκατε για τθν κατάςταςθ που ζχει προκφψει από: 

α τθ μακιτρια 

β τον κακθγθτι τθσ Βιολογίασ 

γ τον πατζρα τθσ μακιτριασ 

δ τθ Δ/ντρια του ςχολείου 

 

2 τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ κίχτθκαν κζματα όπωσ: (κυκλϊςτε όςα ςυηθτιςατε) 

Α θ νομοκεςία τθσ χϊρασ μασ 

Β θ ομαλι λειτουργία του ςχολείου 

Γ θ υποχρζωςθ τθσ οικογζνειασ και τθσ πολιτείασ ςτθν εκπαίδευςθ 

Δ ο νόμοσ του κεοφ και οι κρθςκευτικζσ παραδόςεισ 

Ε ο ςεβαςμόσ και θ υπακοι ςτουσ γονείσ και τισ αποφάςεισ τουσ 

τ θ ενθλικίωςθ και το μζλλον τθσ μακιτριασ 

Ζ  οι ςπουδζσ 

Η ο γάμοσ 

Θ θ γνϊμθ τθσ μακιτριασ 

Ι  θ απουςία τθσ μθτζρασ τθσ 

ΙΑ άλλο ………………………………………………………….. 

 

3. Ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ ςυνάντθςθσ 

Α αδιζξοδο 

Β ςυμβιβαςμόσ του ςχολείου ςτισ απαιτιςεισ του πατζρα τθσ μακιτριασ 

Γ αποδοχι από τον πατζρα τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

Δ άλλθ λφςθ.  Περιγράψτε 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



4. Περιγράψτε με λίγα λόγια το πωσ θ ςυνάντθςθ κατζλθξε ςε αυτό το αποτζλεςμα 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.Σο αποτζλεςμα τθσ ςυνάντθςθσ είναι αυτό που κα επικυμοφςατε ΝΑΙ/ΟΧΙ 

6. Σο αποτζλεςμα τθσ ςυνάντθςθσ είναι πιςτεφετε αυτό που κα επικυμοφςε θ μακιτρια 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

7.Ποιεσ ενζργειεσ κα μποροφςαν να γίνουν ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι προσ το ςυμφζρον 
τθσ μακιτριασ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.Πιςτεφετε ότι υπάρχουν άτομα που κα μποροφςαν να βοθκιςουν ςτθν επίλυςθ του 
κζματοσ και δε κλικθκαν ι δεν ςυμμετείχαν  ςε αυτι τθ ςυνάντθςθ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


