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Παιδαγωγικές κατευθύνσεις  σχεδιασμού 
διαπολιτισμικά προσανατολισμένου 

εκπαιδευτικού υλικού

Θεωρίες  που ενσωματώνουν τις αρχές 
της συμπεριληπτικής παιδαγωγικής

Μεθοδολογική προσέγγιση  του 
εκπαιδευτικού υλικού

Πολιτισμικά ευαίσθητη διδασκαλία 

Culturally responsive teaching
(Gay, 2002)

O Aντλεί κ αξιοποιεί:  
Πολιτισμικές δυνάμεις 
μαθητών (η κουλτούρα, οι
διαθέσιμοι πόροι γνώσης, οι 
γλώσσες,   οι βιωμένες 
εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, 
οι ανάγκες) ως πηγή πλούτου 
(Ruiz,2013)

Ενδυναμώνει: τα ταυτοτικά
χαρακτηριστικά τους (Γκόβαρης, 
2001)  

 Εργασιοκεντρική
προσέγγιση 

 Τask-based language approach (Ellis, 2003)

 Το (παιδαγωγικό) έργο: 
υλοποίηση ενός σκοπού, 

γλωσσικού ή κοινωνικού τύπου
▪ Έμφαση στη δημιουργία 

νοήματος
▪ Καλύπτει μια ανάγκη
▪ Αξιοποιεί το νοητικό δυναμικό 

του μαθητή
▪ Επίτευξη επικοινωνιακού 

στόχου (όχι απλή χρήση της 
γλώσσας)





Η Δράση 4

Η φιλοσοφία του έργου ως καλή πρακτική για τη δημιουργία 
διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού 

O 15 επιστημονικοί συνεργάτες ανά την Ελλάδα
O 65 μαθησιακά αντικείμενα (προτεινόμενα κ ενδεικτικά ως προς τη 

φιλοσοφία σχεδιασμού τους)
O υποστηρίζουν τους  εκπαιδευτικούς  που στελεχώνουν τις ΔΥΕΠ ή/και τις 

Τ.Υ. με δέκα (10)  έως δεκαπέντε (15) επιτόπιες επισκέψεις - κατά τη 
διάρκεια του  σχολικού ωραρίου των ΔΥΕΠ και των ΤΥ 

O πραγματοποιούν καταγραφές του προφίλ της τάξης, της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και της υποστηρικτικής τους δράσης στις ΔΥΕΠ ή/και στις 
Τ.Υ. κατόπιν των επιτόπιων επισκέψεων τους

Και μετά…
O αναπτύσσουν υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό

Οι επιλογές του εκπαιδευτικού:
1) να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό ή
2) να (επ-ανα)σχεδιάσει εκπαιδευτικό υλικό διαπολιτισμικής

προσέγγισης



Προαπαιτούμενα σχεδιασμού μαθησιακών 
αντικειμένων διαπολιτισμικού προσανατολισμού 

O Να λαμβάνει  υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου και 
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες

O Να διασφαλίζετε η ενεργός εμπλοκή

Ειδικότερα:

O - να αξιοποιεί  την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών με 
έμφαση στις μητρικές γλώσσες των μαθητών/τριών

O - να έχει αναφορές σε πραγματικές συνθήκες και περιπτώσεις

O - να προάγει τις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

O - να προάγει τη διαθεματικότητα

O - να ενθαρρύνει τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

O να παρέχει την ευελιξία προσαρμογής στα κοινωνικά, πολιτισμικά και 
εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των παιδιών προσφύγων

O σε απλή και κατανοητή γλώσσα

O απαλλαγμένο από κάθε είδους στερεότυπα, και προκαταλήψεις (π.χ. 
ρατσιστικές, ξενοφοβικές ή σεξιστικές) απέναντι σε κοινωνικές ή 
πολιτισμικές ομάδες ή συμπεριφορές. – Σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες 

O Να προωθεί την εργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες αλλά και την 
εμπλοκή των γονέων /προσώπων ευθύνης των μαθητών. 



Φιλοσοφία  
πλοήγησης/προσέγγισης 
του υλικού της Δράσης 4 

Οι Θεματικές 

του ΑΠΣ 

Α/θμιας -

Βθμιας



Δράση 4: (zip αρχείο) Περιγραφή Σεναρίου



Δράση 4: (αρχείο) Περιγραφή Σεναρίου



Δράση 4: (αρχείο) Περιγραφή Σεναρίου



Δράση 4: 
(zip αρχείο) 

Σενάριο



Δράση 4 

(zip αρχείο) 

Σενάριο



Δράση 4 

(zip 
αρχείο) 

Σενάριο



Δράση 4 

(zip 
αρχείο) 

Σενάριο



(Zip αρχείο)  Συνοδευτικό   υλικό









Ειδικό επιμορφωτικό υλικό Δράσης 4

1. Θέματα ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης προσφύγων παιδικής κ 

εφηβικής ηλικίας 
2. Υποστήριξη ενηλίκων σε θέματα 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης

Για  

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικώ

ν 



Υποστήριξη 
ενηλίκων 
σε θέματα 

ψυχοκοινω
-νικής

ανάπτυξης



Υποστήριξη 
ενηλίκων σε 

θέματα 
ψυχοκοινω-

νικής
ανάπτυξης



Σας ευχαριστώ πολύ!


