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Σχέδιο μαθήματος για το βίντεο  
με την ιστορία του Omar

ΗΛΙΚΙΕΣ
15-18

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Παρακολουθήστε το βίντεο στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=XRm0dDoV-_o
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Το ταξίδι του Omar
ΣΤΟΧΟΣ
Να κατανοήσουν οι μαθητές ποιος είναι πρόσφυγας. Να κατανοήσουν  
ότι υπάρχουν διαφορετικές οδοί για να ξεφύγει κάποιος από τις εμπόλεμες 
περιοχές, και συχνά οι άνθρωποι ακολουθούν τον λιγότερο επικίνδυνο δρόμο  
για να αναζητήσουν την ασφάλεια. Να κατανοήσουν ότι πολλοί άνθρωποι  
δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα και το σπίτι τους, αλλά αναγκάζονται 
να το κάνουν. Να αντιληφθούν ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες βρίσκονται  
σε γειτονικές χώρες από τη χώρα καταγωγής τους.

ΒΗΜΑ 4: Παρακολουθήστε το βίντεο «Πού πηγαίνουν οι πρόσφυγες;» για να 

κατανοήσετε περισσότερα πράγματα για τη μετακίνηση των ανθρώπων που 

εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές και τις συγκρούσεις.

ΒΗΜΑ 3: Ποιες άλλες πόλεις της Συρίας ξέρετε; Μπορείτε να σχεδιάσετε στον 

χάρτη τις πιθανές διαδρομές που ακολουθούν άλλοι άνθρωποι για να βρουν ένα 

ασφαλές μέρος μακριά από αυτές; Σε ποιες χώρες ενδέχεται να πάνε για να 

βρουν ασφάλεια; Κοιτάξτε αυτόν τον χάρτη και πληκτρολογήστε τις πόλεις που 

ξέρετε, για να δείτε αν μπορείτε να τις βρείτε.

ΒΗΜΑ 2: Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, δώστε στις ομάδες τις παρακάτω 

πληροφορίες:

«Η οικογένεια του Omar διέφυγε στην Ιορδανία και από εκεί τελικά επιλέχθηκε 

για μετεγκατάσταση, στο Λουξεμβούργο. Μετεγκαταστάθηκαν με άλλες τρεις 

οικογένειες το 2015 και από τότε ξαναέφτιαξαν τη ζωή τους εκεί. Αυτό σημαίνει 

ότι έφυγαν αεροπορικώς από την Ιορδανία για το Λουξεμβούργο. Ωστόσο, άλλοι 

πρόσφυγες από τη Συρία κάνουν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι για να βρεθούν 

σε ασφαλείς συνθήκες, όπου μπορούν να αρχίσουν μια νέα ζωή».

ΒΗΜΑ 1: Πριν δείτε το βίντεο με τους μαθητές σας, θέστε 

τις παρακάτω ερωτήσεις στην τάξη με όποιον τρόπο θέλετε. 

Ίσως επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα αν χωρίσετε την 

τάξη σε μικρές ομάδες και ενθαρρύνετε τη συζήτηση μεταξύ 

των μελών κάθε ομάδας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Από πού κατάγεται ο Omar (χώρα και πόλη) και σε ποιες 

άλλες χώρες έχει ζήσει;

2. Γνωρίζετε κάτι για τη χώρα και την πόλη καταγωγής του 

Omar; Γνωρίζετε γιατί έφυγε από την πατρίδα του;

3. Όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι 

είχε η οικογένεια μέχρι να πάρει την απόφαση να φύγει;

4. Κοιτώντας έναν παγκόσμιο χάρτη, προσπαθήστε να 

ακολουθήσετε τη διαδρομή του Omar από την πόλη 

καταγωγής του μέχρι το μέρος όπου ζει σήμερα.
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Πριν δείτε το βίντεο με τους μαθητές σας, θέστε τις 

παρακάτω ερωτήσεις στην τάξη με όποιον τρόπο θέλετε. 

Ίσως επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα αν χωρίσετε την 

τάξη σε μικρές ομάδες και ενθαρρύνετε τη συζήτηση μεταξύ 

των μελών κάθε ομάδας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Ποια ενδιαφέροντα στοιχεία 

μαθαίνουμε για τον πατέρα τους και 

πώς πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει τη 

ζωή τους στον τομέα του αθλητισμού 

και των χόμπι;

2. Υπάρχουν στη ζωή ή στην 

οικογένειά σας άνθρωποι που σας 

ενέπνευσαν να κάνετε κάποια αθλητική 

ή άλλου τύπου δραστηριότητα; 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
Εργασία και σχολείο

ΣΤΟΧΟΣ
Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο Omar είναι ένας συνηθισμένος  
νέος που βίωσε όμως κάποιες ασυνήθιστα δύσκολες εμπειρίες.  
Να συναισθανθούν τις καταστάσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος  
στη ζωή του.
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Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν κάποιο από τα 

θέματα που περιλαμβάνονται στη λίστα δεξιά και ξαναδείτε 

το κομμάτι του βίντεο όπου ο Omar μιλά για αυτά.

Ζητήστε τους να γράψουν ένα κείμενο, ένα μουσικό κομμάτι 

ή ένα ποίημα, να ετοιμάσουν μια ομιλία, να δημιουργήσουν 

ένα έργο τέχνης ή ένα σχέδιο που αντανακλά τις διαφορές 

μεταξύ της δικής τους εμπειρίας και της εμπειρίας του Omar 

σε αυτό το θέμα.

Μπορεί να συμπεράνουν ή να διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει 

καμία διαφορά ή μπορεί να βρουν διαφορές στον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τα θέματα αυτά βάσει των 

εμπειριών τους και αντίστοιχα ο Omar βάσει των δικών του.

• Γυμναστική

• Φωτογραφική μηχανή

• Εργασία

• Προσαρμογή σε ένα καινούργιο 

μέρος

• Σχολείο

• Φίλοι και κοινωνική ζωή

• Γονείς

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Σύγκριση και αντιπαράθεση - Δημιουργική  
και κριτική σκέψη

ΣΤΟΧΟΣ
Ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης,  
ώστε οι μαθητές να συμμεριστούν την κατάσταση του Omar.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Αντιπροσωπεία της Υ.Α. στην Ελλάδα
Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Κωνσταντίνου
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