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Η λοταρία της αγάπης: Ένας ασυνόδευτος ανήλικος, ένα δίκτυο, μια λύση 

 

CEDEFOP Δεξιότητα αλληλεπίδρασης με τον πελάτη 2.5:  
Παραπομπές και παροχή συνηγορίας  
Εργασία με άτομα ή ομάδες, πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου  
- Συμφωνία για την ανάγκη συμμετοχής άλλων 
- Εξασφάλιση της προθυμίας και της ικανότητας ανάληψης της παραπομπής 
- Διευκόλυνση της επαφής με άλλους 
- Παροχή ή υποστήριξη συνηγορίας  
 
Τομείς DigComp:  
- DigComp τομέας δεξιοτήτων 2: επικοινωνία και συνεργασία 
- DigComp τομέας δεξιοτήτων 3: δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου  
 

 

Η CIOFS-FP στην Τεργέστη της Ιταλίας είναι ένα επαγγελματικό σχολείο με προγράμματα για 

μαθητές ηλικίας 14-17 ετών και μαθήματα καθοδήγησης και κατάρτισης για ενήλικες που 

είναι άνεργοι ή επιθυμούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Το σχολείο διοικείται από 

Σαλεσιανές μοναχές και η κυρίαρχη εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται στη διδασκαλία του 

Don Giovanni Bosco, ο οποίος έδωσε έμφαση στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους 

μαθητές μέσα στην τάξη και σε ανεπίσημες καταστάσεις εκτός τάξης, καθώς και στην 

εξατομικευμένη καθοδήγηση που προσαρμόζεται στις μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και το προσωπικό εργάζονται ως επαγγελματίες καθοδήγησης σε 

μεμονωμένους μαθητές.  

 Τίτλος 
 

Δεξιότητες 

Περίληψη/εισαγωγή/υπόβαθρο 
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Οι σπουδαστές της CIOFS μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων εκπαιδευτικών 

κατευθύνσεων: Διοικητική/Καθηγητική, Πωλήσεις, Τουρισμός και Τεχνολογία Πληροφοριών. 

Οι σπουδαστές λαμβάνουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων μετά από τρία χρόνια. 

Ωστόσο, είναι δυνατόν να αποκτήσουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό παρακολουθώντας ένα 

προαιρετικό τέταρτο έτος. Στους σπουδαστές παρέχεται ατομική καθοδήγηση και 

προσανατολισμός που αρχίζει από το πρώτο έτος και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της 

φοίτησής τους στην CIOFS, η οποία περιλαμβάνει πρακτική άσκηση που αρχίζει από το 

δεύτερο έτος. 

Ενώ η CIOFS είχε παραδοσιακά σημαντικό αριθμό μη Ιταλών φοιτητών, ο φοιτητικός 

πληθυσμός διαφοροποιήθηκε εκθετικά τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των 

αιτούντων άσυλο στην περιοχή Friuli Venezia Giulia. Το 2018, υπήρχαν 3 ασυνόδευτοι 

ανήλικοι στο σχολείο. Για το σχολικό έτος 2021-2022, από το σύνολο των 231 συνολικά 

μαθητών, οι 117 ήταν αλλοδαποί υπήκοοι (άλλη υπηκοότητα πλην της ιταλικής). Από αυτούς, 

οι 30 είναι αιτούντες άσυλο (4 που ζουν σε προσφυγικές κατοικίες με τις οικογένειές τους και 

26 ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζουν σε ομαδικές δομές προσφύγων στην Τεργέστη και γύρω 

από αυτήν). Αυτή η αλλαγή στον πληθυσμό οδήγησε στην ανάγκη να συνεργαστούν οι 

σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες τους 

και να αξιοποιήσουν τις ατομικές σχέσεις και γνώσεις τους για να κατανοήσουν καλύτερα τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών τους και να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.  

Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης είναι η ιστορία ενός ασυνόδευτου ανηλίκου και του κοινωνικού 

προγράμματος που σχεδιάστηκε για να τον βοηθήσει, της "Λοταρίας της Αγάπης".  

 

 

Συνεργασία, Ευγένεια, Συμμετοχή άλλων, Επικοινωνία, Σχέδιο κοινωνικής δράσης, Δίκτυο  

  

Λέξεις κλειδιά 
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Mohammed: φοιτητής της CIOFS, ασυνόδευτος ανήλικος από το Πακιστάν 

Jennifer: Δασκάλα του Mohammed και σύμβουλος καθοδήγησης 

Sabrina: Δασκάλα του Mohammed και σύμβουλος καθοδήγησης 

Vito και Daniele: συνάδελφοι στην CIOFS 

Δρ. Crevatin: ντόπιος οδοντίατρος με "μεγάλη καρδιά" 

Προσωπικό/καθηγητές/συνάδελφοι στην CIOFS: Συμμετέχοντες στην Λοταρία της Αγάπης, 

Επαγγελματίες Καθοδήγησης 

 

 

Όταν ο Mohammed ήρθε στην CIOFS, ξεχώρισε από τους άλλους μαθητές του σχολείου. Ήταν 

ψηλότερος από τον μέσο όρο, είχε κατάμαυρα μαλλιά με τέλεια χωρίστρα στο πλάι και 

καστανό, φακιδωτό δέρμα που κοκκίνιζε όταν του μιλούσαν. Είχε φτάσει πρόσφατα στην 

Τεργέστη από το Πακιστάν ως αιτών άσυλο, ελπίζοντας να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές 

σπουδές του και να βρει μια δουλειά που θα του επέτρεπε να συντηρεί τον εαυτό του και να 

βοηθά οικονομικά την οικογένειά του στην πατρίδα. Ο Mohammed ερχόταν στο σχολείο 

ντυμένος επαγγελματικά και έτοιμος να εργαστεί. Ωστόσο, είχε πολύ δρόμο να διανύσει όσον 

αφορά την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την είσοδο στην αγορά εργασίας 

στην Ιταλία. Η επικοινωνία με τον Mohammed ήταν στην αρχή μια πρόκληση. Εκτός του ότι 

δεν υπήρχε κοινή γλώσσα, η ντροπαλότητά του επιδεινωνόταν από ένα χαμένο μπροστινό 

δόντι εξαιτίας του οποίου είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κοίταζε προς τα κάτω και απέφευγε να 

χαμογελάει και να αλληλεπιδρά με τους άλλους.  

Βασικοί χαρακτήρες 

Η ιστορία της μελέτης περίπτωσης 
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Ο Mohammed ήταν 16 ετών και είχε ελάχιστη σχολική εκπαίδευση στην πατρίδα του. 

Αγωνιζόταν να κρατήσει ένα μολύβι και δυσκολευόταν να γράψει το όνομά του. Περνούσε 

τον περισσότερο χρόνο μόνος του. Κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου διαλείμματος στο 

σχολείο, έτρωγε ένα σάντουιτς και παρακολουθούσε τους άλλους να παίζουν και να 

συναναστρέφονται, αλλά έμενε στην άκρη. Οι δάσκαλοι στέκονταν μερικές φορές δίπλα του, 

του μιλούσαν και έβαζαν το χέρι τους στον ώμο του για να του δώσουν να καταλάβει ότι δεν 

ήταν μόνος του. Στο ομαδικό σπίτι όπου ζούσε με άλλους ασυνόδευτους ανηλίκους, ενώ τα 

άλλα αγόρια έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια, κοινωνικοποιούνταν και έκαναν βόλτες στη γειτονιά, 

ο Mohammed έμενε στο δωμάτιό του και αναπαρήγαγε ξανά και ξανά τα μαθήματα που είχε 

κάνει εκείνη τη μέρα, εξασκώντας τις ικανότητες γραφής του. Μετά από μερικούς μήνες, 

άρχισε να μιλάει και να καταλαβαίνει κάποια ιταλικά, αλλά εξακολουθούσε να είναι κυρίως 

σιωπηλός.  

Το δεύτερο έτος, ο Mohammed σημείωσε βελτιώσεις. Μπορούσε να διαβάζει και να γράφει, 

ήταν πιο χαλαρός και η τάξη τον αποδέχτηκε ως τον "ήσυχο", αν και δεν ενσωματώθηκε στην 

ομάδα όπως ήλπιζε. Ωστόσο, η περιέργεια γι' αυτόν αυξανόταν, εν μέρει χάρη σε ένα "κύμα" 

νέων ασυνόδευτων ανηλίκων που είχαν ενταχθεί στη σχολική κοινότητα εκείνη τη χρονιά.  

Μερικές φορές η τάξη του έκανε ερωτήσεις. Στο μάθημα των Αγγλικών μια μέρα μίλησε για 

την εμπειρία του να έρθει στην Ιταλία. Ζωγράφισε με το δάχτυλό του τη βαλκανική διαδρομή 

από το Πακιστάν στην Τεργέστη στις σελίδες ενός Άτλαντα. Μίλησε για το πόσο καιρό του 

πήρε να περπατήσει μέχρι την κάθε χώρα και πόσο καιρό έπρεπε να μείνει εκεί, πού τον 

συνέλαβαν και τον έβαλαν στη φυλακή και πού τον χτύπησαν οι συνοριοφύλακες.  

Ως ξένη η ίδια, η Jennifer αναρωτήθηκε αν το σχολείο θα μπορούσε να κάνει κάτι 

περισσότερο για να βοηθήσει τον Mohammed. Ανησυχούσε για το μέλλον του. Ήταν ακόμη 

νέος, αλλά σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, όταν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι γίνονται 18 

ετών, πρέπει να αποδείξουν στις αρχές ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητοι για να παραμείνουν 

στη χώρα. Μέσα στα όρια του σχολείου, η πρόοδος του Mohammed ήταν αδιαμφισβήτητη, 

αλλά θα μπορούσε να βρει δουλειά στον "πραγματικό" κόσμο; Υπήρχαν πολλά εμπόδια που 

εμπόδιζαν τις πιθανότητές του να βρει ουσιαστική εργασία στην Ιταλία: ήταν αλλοδαπός, είχε 

δυσκολία στην ανάγνωση και τη γραφή, και ακόμη και αν θεωρούνταν "απλώς αισθητικό" 

από την εθνική υπηρεσία υγείας, ένα χαμένο μπροστινό δόντι ήταν κάτι πολύ περισσότερο 

από αυτό. Θα μπορούσε να βοηθήσει τον Mohammed να αποκτήσει ένα νέο δόντι και να 

βελτιώσει την αυτοεκτίμησή του και τις προοπτικές του για εργασία; Οι μικρές αλλαγές 
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μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη 

για ένα ντόμινο και άλλων θετικών αλλαγών: να αυξήσει την εμπιστοσύνη του στους άλλους, 

να τον κάνει να νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε κοινωνικές καταστάσεις, ίσως ακόμη 

και να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, το σημαντικό ήταν να τον 

βοηθήσουν να βρει δουλειά, να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους και να παραμείνει 

στη χώρα.  

Ένα πράγμα ήταν ξεκάθαρο. Αν η Jennifer ήθελε να βοηθήσει τον Mohammed, θα έπρεπε να 

ζητήσει βοήθεια. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να αξιοποιήσει άλλους πόρους και να 

δημιουργήσει ένα "δίκτυο καλοσύνης" για να ερευνήσει το πρόβλημα, να αναζητήσει λύση, 

να βρει τρόπο να την πληρώσει, να δει αν ο πελάτης την αποδέχεται και να ελπίζει για το 

καλύτερο.    

Δημιουργία μιας «Λοταρίας Αγάπης» 

Ως πρώτο βήμα, η Jennifer πήγε στη Sabrina, η οποία δίδασκε στον Mohammed Ιταλικά ως 

δεύτερη γλώσσα. Μέσα στο σχολείο, η Sabrina υπερασπιζόταν τους αλλοδαπούς μαθητές και 

είχε συχνή επαφή με τους υπεύθυνους για τις υποθέσεις τους εκτός σχολείου. Μαζί, η 

Jennifer σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα κινητοποιήσουν τους 

συναδέλφους τους και να συγκεντρώσουν χρήματα για να βοηθήσουν τον Mohammed να 

αποκτήσει ένα νέο δόντι. Ρώτησαν τριγύρω για να δουν αν κάποιος γνώριζε έναν οδοντίατρο 

που θα μπορούσε να αναλάβει την περίπτωση του Mohammed. Θα έπρεπε να είναι ένα 

άτομο με μεγάλη ενσυναίσθηση, λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο τραύμα του 

Mohammed και τα περιορισμένα κεφάλαια που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν για να 

βοηθήσουν. Ο Vito και ο Daniele, που επίσης δούλευαν με τον Mohammed, ανέλαβαν να 

οργανώσουν τον έρανο και γεννήθηκε η ιδέα της "Λοταρίας Αγάπης". Αντί να ζητούν δωρεές 

σε μετρητά, ο έρανος θα βασιζόταν στο να δίνουν και να παίρνουν πράξεις καλοσύνης.   

Προκειμένου να αγοράσουν λαχνούς για τη λοταρία της αγάπης, οι συμμετέχοντες έπρεπε 

να προσφέρουν μια πράξη καλοσύνης. Παρόλο που δεν καταλάβαιναν όλοι πώς ακριβώς θα 

λειτουργούσε η λοταρία, όλο το προσωπικό άφησε στην άκρη τις αμφιβολίες του και δώρισε 

πράξεις καλοσύνης και αγόρασε λαχνούς για να κερδίσει πράξεις καλοσύνης από 

συναδέλφους. Ο Vito και ο Daniele δημιούργησαν ένα λογιστικό φύλλο για να 

παρακολουθούν τους συμμετέχοντες και τις πράξεις καλοσύνης που δώρισαν. Ορισμένοι 

συνάδελφοι προτίμησαν να αναδείξουν τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους, φτιάχνοντας μια 
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παρτίδα σπιτικών μπισκότων, γράφοντας ένα εξατομικευμένο ερωτικό γράμμα ή ένα 

ιδιαίτερο ποίημα, δημιουργώντας ένα έργο τέχνης, βγάζοντας μια φωτογραφία ή 

δημιουργώντας μια κοινή μουσική λίστα. Άλλες "δωρεές" ήταν προσανατολισμένες στο να 

περάσουν ποιοτικό χρόνο με τον νικητή: μια 30λεπτη βόλτα στον ποδηλατοδρόμο μετά το 

σχολείο, μια ζεστή σοκολάτα και μια κουβέντα στο κέντρο της πόλης, δεκατιανό, δείπνο, μια 

μπύρα, χορτοφαγικό φαγητό κ.λπ.  

Την "Ημέρα Λοταρίας της Αγάπης", όλο το προσωπικό της CIOFS συγκεντρώθηκε για την 

κλήρωση. Τα βραβεία κληρώθηκαν και οι νικητές καταγράφηκαν. Σε όλους δόθηκε 

προθεσμία για να ολοκληρώσουν την πράξη καλοσύνης και να υποβάλουν μια φωτογραφία 

ως απόδειξη. Σχεδόν αμέσως, οι selfies κατέφθασαν σωρηδόν στην ομάδα Whatsapp του 

σχολείου και αργότερα δημοσιεύτηκαν σε ένα ιστολόγιο της Λοταρίας Αγάπης που 

ενσωματώθηκε στον ιστότοπο του σχολείου και κοινοποιήθηκε στο Instagram. Οι 

κοινόχρηστοι χώροι βούιζαν από ιστορίες και εμπειρίες της Λοταρίας Αγάπης. Αρκετοί 

συμμετέχοντες ανέπτυξαν ένα αίσθημα ενότητας μεταξύ των συναδέλφων που συνεχίστηκε 

πολύ μετά το τέλος της πρόκλησης. Άλλοι είδαν τους συναδέλφους τους υπό νέο πρίσμα 

επειδή ανακάλυψαν τα "κρυμμένα" ταλέντα στα οποία κανονικά δεν είχαν πρόσβαση. Σε 

γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το να περνούν χρόνο μαζί εκτός του 

παραδοσιακού εργασιακού πλαισίου ήταν ικανοποιητικό και ότι η καλοσύνη γεννά ευεξία, 

μια προστιθέμενη αξία για ένα συχνά αγχωτικό εργασιακό περιβάλλον.  

Εκτός από τα προσωπικά οφέλη που ένιωσαν οι συμμετέχοντες στη Λοταρία Αγάπης, υπήρχε 

μια υποβόσκουσα αίσθηση συλλογικής υπερηφάνειας ότι όλοι μαζί μπορούσαν να κάνουν 

κάτι για να βοηθήσουν τον Mohammed και ενδεχομένως να δημιουργήσουν μια παράδοση 

για να βοηθήσουν άλλους μαθητές της σχολικής κοινότητας στο μέλλον.  

Μια άλλη έμμεση συνέπεια της Λοταρίας Αγάπης ήταν ότι μέλη του προσωπικού που είχαν 

δει τον Mohammed στους διαδρόμους αλλά δεν εργάζονταν άμεσα μαζί του δήλωσαν ότι 

συγκινήθηκαν από την ιστορία του, παραδεχόμενοι ότι το άκουσμά της τους έκανε πιο 

περίεργους και για άλλους ξένους φοιτητές.  

Η καλοσύνη είναι μεταδοτική 

Ενώ οι συμμετέχοντες στην κλήρωση ολοκλήρωναν τις πράξεις καλοσύνης τους, η Sabrina 

θυμήθηκε έναν φίλο της οδοντίατρο με "μεγάλη καρδιά", ο οποίος θα μπορούσε να 

ευαισθητοποιηθεί με την κατάσταση του Mohammed. Ήξερε ότι ο Δρ. Crevatin είχε ένα 
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τοπικό ιατρείο στην Τεργέστη και διοργάνωνε τακτικά ταξίδια στη Βοσνία για να κάνει 

αφιλοκερδώς οδοντιατρικές εργασίες για άτομα με αναπηρίες, οπότε επικοινώνησε μαζί του. 

Όταν ο Δρ. Crevatin και η βοηθός του άκουσαν για την λοταρία αγάπης και για το πώς ένα 

ολόκληρο σχολείο ενώθηκε για να βοηθήσει έναν μαθητή, εμπνεύστηκαν να προσφέρουν και 

αυτοί τον χρόνο τους για να βοηθήσουν.   

Η Sabrina συναντήθηκε με τον Mohammed επειδή ήθελε να τον εμπλέξει όσο το δυνατόν 

περισσότερο στη διαδικασία. Το πιο σημαντικό, ήθελε να του δώσει όλες τις πληροφορίες 

που είχε και να του επιτρέψει να επιλέξει αν ήθελε ή όχι να βοηθηθεί. Μόλις άκουσε τα νέα, 

ο Mohammed ενθουσιάστηκε. "Επιτέλους!" είπε. Μαζί, προγραμμάτισαν μια επίσκεψη με 

τον Δρ. Crevatin. 

Μια προκαταρκτική ακτινογραφία αποκάλυψε ότι ένα μεγάλο κομμάτι οστού έλειπε από τη 

θέση του δοντιού του Mohammed και ένα κάταγμα έφτανε μέχρι το κρανίο του. Σε εκείνο το 

σημείο εξήγησε τελικά πώς έχασε το δόντι. Ήταν στα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας, 

είπε. Τον κυνηγούσαν συνοριοφύλακες που έσπρωχναν τους πρόσφυγες και τους φώναζαν 

να βιαστούν, να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Εξήγησε πώς του έβαλαν τρικλοποδιά και έπεσε 

με τα μούτρα, ενώ στη συνέχεια τον κλωτσούσαν για αρκετά λεπτά ενώ ήταν στο έδαφος. Ο 

πόνος στο κεφάλι και τα πόδια του ήταν αφόρητος και διψούσε. Δεν υπήρχε κανείς εκεί για 

να τον βοηθήσει. 

Λόγω του συναισθηματικού και σωματικού τραύματος που είχε βιώσει ο Mohammed, ο Δρ. 

Crevatin επέλεξε την πιο μη επεμβατική λύση. Αν και τα έσοδα από τη Λοταρία Αγάπης δεν 

κάλυψαν πλήρως το κόστος για τα υλικά που χρειάστηκαν για την κατασκευή του δοντιού και 

τη συσκευή που θα το συγκρατούσε στη θέση του, ο Δρ. Crevatin είπε ότι μπορούσαν να 

πάρουν όσο χρόνο χρειάζονταν για να πληρώσουν τα υπόλοιπα - ακόμη και αν χρειάζονταν 

δέκα Λοταρίες Αγάπης!  

Διακοπή λόγω πανδημίας 

Τον Μάρτιο του 2020, με την έναρξη της πανδημίας, η Ιταλία τέθηκε σε αποκλεισμό και 

διακόπηκε κάθε εμπορική δραστηριότητα και κάθε μη απαραίτητη ιατρική πρακτική. Για το 

λόγο αυτό, ο Mohammed δεν θα έβλεπε το νέο του δόντι για άλλους 18 μήνες. Εν τω μεταξύ, 

όμως, καθώς οι επιχειρήσεις και τα σχολεία άνοιξαν και πάλι με νέα πρωτόκολλα ασφαλείας, 

η αυτοπεποίθηση του Mohammed βελτιώθηκε. Γι' αυτόν, το να φοράει μάσκα προσώπου 

ήταν απελευθερωτικό παρά περιοριστικό, επειδή έκρυβε το δόντι που του έλειπε.  
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Ο Mohammed ολοκλήρωσε το τριετές πρόγραμμα σπουδών του και προσλήφθηκε για να 

εργαστεί σε ένα εστιατόριο σε χιονοδρομικό κέντρο στη Βόρεια Ιταλία. Του τοποθετήθηκε το 

δόντι τρεις ημέρες πριν φύγει από την Τεργέστη για τη νέα του δουλειά στα βουνά. Πριν 

φύγει, πέρασε από το σχολείο για να χαιρετήσει έναν έναν κάθε δάσκαλο και μέλος του 

προσωπικού, να πει ευχαριστώ, να κατεβάσει τη χειρουργική του μάσκα και να χαμογελάσει.  

Η Λοταρία Αγάπης όχι μόνο συγκέντρωσε χρήματα για να βοηθήσει τον Mohammed να κάνει 

τις απαραίτητες οδοντιατρικές εργασίες, αλλά και αύξησε την αυτοεκτίμησή του και την 

αίσθηση του ανήκειν. Καθώς ο έρανος βασίστηκε σε δωρεές "Πράξεων Καλοσύνης" από και 

για το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, ενίσχυσε τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων και 

ευαισθητοποίησε για τη συχνά βίαιη μεταχείριση των προσφύγων κατά τη διέλευση και έγινε 

ετήσιο γεγονός στο ημερολόγιο του σχολείου. Αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για 

την παρούσα Μελέτη Περίπτωσης, όταν ρωτήθηκε τι σήμαινε γι' αυτόν η Λοταρία Αγάπης και 

το νέο του δόντι, ο Mohammed απάντησε: "Σήμαινε τα πάντα. Άλλαξε τα πάντα. Είμαι ξανά 

ο εαυτός μου και αυτό είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι νοιάζονται πραγματικά".  

 

 

1. Πώς πιστεύετε ότι το θέμα της συνεργασίας συνέβαλε στην ιστορία του Mohammed; 

2. Με ποιους τρόπους η καλοσύνη ήταν "μεταδοτική" στην ιστορία;  

3. Κατά τη γνώμη σας, ήταν σωστό για τη Sabrina να εμπλέξει τον Mohammed στη 

διαδικασία όταν το έκανε; Γιατί ή γιατί όχι; 

4. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του Mohammed. Δεδομένης της ιστορίας του, πώς θα 

αντιδρούσατε στην είδηση ότι το σχολείο θέλει να βοηθήσει; 

5. Πώς εντάσσεται αυτή η ιστορία στον ευρύτερο τομέα της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας; 

6. Με ποιους τρόπους αυτή η ιστορία προσφέρεται για τη δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου; 

7. Ποιες είναι οι πρώτες σας αντιδράσεις για την ιστορία; Υπάρχει κάτι που μπορείτε 

να εφαρμόσετε στη δική σας πρακτική καθοδήγησης; Τι και πώς; 

 

Ερωτήσεις, σχόλια και θέματα συζήτησης 


