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Καταιγισμός Ιδεών 

Πριν προχωρήσετε στη μελέτη της ενότητας, γράψτε σε μισό 
φύλλο Α4 τι σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη 
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».



 χρηματοοικονομική 
παγκοσμιοποίηση (εργασία, 
αναψυχή) 

 συνεχώς αυξανόμενη 
ιδιωτική και επαγγελματική 
κινητικότητα 

 εκτεταμένη μετανάστευση 
(ανάπτυξη νέων μειονοτικών 
ομάδων)

Τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση 



 Βάση για το όραμα ενός νέου κόσμου 

 Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

 Συμμετοχή στη δημοκρατία και το 
Κράτος Δικαίου θα είναι δεδομένα για 
όλους τους ανθρώπους 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση



 Αμοιβαία και δημοκρατική συμβίωση και μάθηση 

 Συλλογική εργασία στην τάξη και στο σχολείο γενικά 

 Μακροπρόθεσμες αλλαγές στον σχεδιασμό των

προγραμμάτων σπουδών  

 Πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών 
διδασκαλίας

Το μοντέλο του διαπολιτισμικού 
σχολείου



 ΟΗΕ: Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων

Δικαιωμάτων (1948)

 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (1953)

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: πρόγραμμα Erasmus, 
«Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου» (2008)

Η υποστήριξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τους
σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς
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Τρία πράγματα 

Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες των πέντε ή έξι. Εξηγήστε ότι οι 
ομάδες θα συζητήσουν και αποφασίσουν για: 

1. Τρία πράγματα που πιστεύουν ότι το σχολείο έχει υλοποιήσει 
σωστά για τη συμπερίληψη των ατόμων. 

2. Τρία πράγματα που πιστεύουν ότι το σχολείο θα μπορούσε να 
βελτιώσει για τη συμπερίληψη των ατόμων. 



Αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης: 

 η προσανατολισμένη στις αξίες εκπαίδευση

 οι δεξιότητες συμπεριφοράς του πολίτη για όλους

 η άμεση, πρακτική εφαρμογή της δημοκρατίας

Το όραμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης



 Ο πολιτισμός ως 
παγόβουνο 

Βασικές έννοιες της 
διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης



 Ο πολιτισμός ως 
πυραμίδα 

Βασικές έννοιες της 
διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης



 Ο πολιτισμός ως Π και π
 Π: λογοτεχνία, μουσική, 

ζωγραφική, φιλοσοφία
 π: τροφή, ντύσιμο, 

συσκευές, εργασία 

Βασικές έννοιες της 
διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης
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Νόημα στις φράσεις 
Μπορείτε να διατυπώσετε το νόημα της φράσης; 
1. «Τι κάνεις, Μαρία;» (ρωτά τη Μαρία η γειτόνισσα που έχει καιρό να τη 
δει) 
2. «Τι κάνεις, Μαρία;» (ρωτά ο αδερφός της τη Μαρία που τη βλέπει 
ανεβασμένη στην καρέκλα να αλλάζει τη λάμπα στο φωτιστικό, ενώ πάντα η 
ίδια φοβόταν ότι θα πάθει ηλεκτροπληξία με αυτήν την ενέργεια) 

3. «Τι κάνεις, Μαρία;» (ρωτά τη Μαρία η μητέρα της που τη βλέπει να τρώει 
την τούρτα που ετοίμασαν ως έκπληξη για τα γενέθλια του πατέρα την 
επόμενη μέρα) 

Γιατί η ίδια ακριβώς φράση αποκτά διαφορετικό νόημα στις παραπάνω 
περιπτώσεις;



 Αναφέρεται στη φυσική κατάσταση της 
κοινωνίας (πολύγλωσση, πολύ-εθνοτική, 
πολυ-θρησκευτική κλπ)

 Δίνεται έμφαση στη συγκριτική διάσταση 
της πολυπολιτισμικότητας δηλαδή στη 
συνύπαρξη των διαφορετικών στοιχείων

Πολυπολιτισμικότητα



 Προϋποθέτει την αλληλεπίδραση 
των ατόμων, των ομάδων και των 
κοινοτήτων

 Υπογραμμίζει τη διάδραση των 
ομάδων και την ικανότητά τους 
για κοινά σχέδια, κοινές ευθύνες 
και κοινές ταυτότητες

 Υποδηλώνει τη σύναψη σχέσεων 
και την ανταλλαγή μεταξύ 
πολιτισμών

Διαπολιτισμικότητα



 Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
χρησιμοποιεί την εκμάθηση 
άλλων πολιτισμών με σκοπό την 
καλλιέργεια της αποδοχής 
αυτών των πολιτισμών

 Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
έχει ως στόχο να υπερβεί την 
παθητική συνύπαρξη και να 
επιτύχει έναν βιώσιμο τρόπο 
συμβίωσης στις 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμικότητα
στην εκπαίδευση
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Η δική μου πατάτα 
 Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των τριών. Δώστε σε κάθε ομάδα από μια πατάτα. 

Ζητήστε από κάθε ομάδα να εξετάσει καλά την πατάτα της και να παρατηρήσει τα 
χαρακτηριστικά της πατάτας, όπως τα εξογκώματα, τα σημάδια, τις κηλίδες κ.λπ. 

 Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε ομάδα να δώσει ένα όνομα στην πατάτα της και 
να δημιουργήσει μια ιστορία για την πατάτα, σαν να ήταν πραγματικό πρόσωπο, 
π.χ. πόσων χρονών είναι, πόσους αδερφούς και αδερφές έχει, τι κάνει για να 
διασκεδάσει, ποιο φαγητό της αρέσει και ποιο αντιπαθεί, το αγαπημένο της 
χρώμα κ.λπ Ζητήστε από κάθε ομάδα να σας πει κάτι ενδιαφέρον σχετικά με τη 
ζωή της πατάτας της. 

 Συλλέξτε όλες τις πατάτες σε μια τσάντα και ανακατέψτε τες. Τοποθετήστε τες στο 
κέντρο του δωματίου και ρωτήστε τις ομάδες αν μπορούν να αναγνωρίσουν τη 
δική τους πατάτα. 



 Βασίζονται στη 
δημιουργία 
διαχωριστικών 
γραμμών και την 
καθιέρωση διακριτών 
κατηγοριών στις 
ιδιότητες και τις 
συμπεριφορές που 
αποδίδονται στις 
ομάδες ατόμων 

Στερεότυπα 

 Από λανθάνοντα 
συστήματα αξιών

 Από την εξωτερική 
εμφάνιση

 Ως δείκτες μιας 
αναμενόμενης 
συμπεριφοράς 

 Φέρουν ένα 
συναισθηματικό φορτίο

 Συνεπάγονται 
αξιολογικές κρίσεις



 Ιστορική εξέλιξη (εθνικά 
στερεότυπα)

 Οικογένεια, ομάδα των 
συνομηλίκων, εργασία, ΜΜΕ, 
προσωπικές εμπειρίες

 Ηλικία, φύλο, γενικές γνώσεις, 
εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία,  
διανοητικές ικανότητες, κίνητρα

Η προέλευση των στερεοτύπων 

Η συζήτηση για τα στερεότυπα σε μια 
πολυπολιτισμική ομάδα είναι σημαντική 

για την αμοιβαία κατανόηση
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 «Γιατί είναι το βλέμμα μας που φυλακίζει 
συχνά τους άλλους στις στενές τους 
υπαγωγές, και είναι πάλι το βλέμμα μας 
που μπορεί να τους απελευθερώσει»

Αμίν Μααλούφ (Λιβανέζος συγγραφέας)

Οι γλώσσες σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών 



H ετερογένεια: χαρακτηριστικό κάθε σχολικής τάξης

 το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
 τα διαφορετικά κίνητρα και ενδιαφέροντα των 

μαθητών/τριών 
 οι διαφορετικές τους στάσεις 
 ο διαφορετικός βαθμός, ρυθμός και τρόπος 

ανάπτυξης γλωσσικών (και άλλων) δεξιοτήτων
 οι διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες 
 διαφορές στη γενικότερη γνώση του κόσμου κ.ά. 



Όψεις γλωσσικής ετερογένειας στο σύγχρονο σχολείο

 διαφορετικές γλώσσες
 πολιτισμοί και θρησκείες
 η πολιτεία αναγνωρίζει τη θεσμική δέσμευση : 

να διασφαλίζεται  η πρόσβαση των νηπίων, 
των παιδιών και των εφήβων προσφύγων στις 
δομές υποστήριξης, φροντίδας, εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν 
ανάγκη

 ψυχοκοινωνική στήριξη και συναισθηματική 
ενδυνάμωση των παιδιών –ιδιαίτερα των 
ασυνόδευτων- και των οικογενειών τους



Κρίσιμες παράμετροι για χειρισμό γλωσσικής ετερογένειας

 Διγλωσσία και γνωστική ανάπτυξη  (όψιμοι –πρώιμοι δίγλωσσοι)

 Tύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης

 O ρόλος της πρώτης γλώσσας  

◦ διγλωσσία της ελίτ [elite bilingualism], διγλωσσία του λαού [folk bilingualism] 

 H αξιολόγηση της γλωσσομάθειας και της εκπαιδευτικής πορείας των 
δίγλωσσων μαθητών/τριών

 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

 O ρόλος των γονέων και της εθνοτικής κοινότητας



Γλωσσικός πλουραλισμός ή Γλωσσικός εμπλουτισμός; 



Γλωσσική και εκπαιδευτική πολιτική εμπλέκονται

 Οι θεσμικές επιλογές για στήριξη των Γ1 

συναρτώνται με τη γενικότερη πολιτική 

των κρατών υποδοχής.

 Όταν στόχος:  άνευ όρων αφομοίωση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών 

πληθυσμών, επιδιώκεται και η 

εκπαιδευτική αφομοίωση (αφαιρετική 

διγλωσσία)

 Έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 

επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής, 

ενώ οι ‘ανοίκειες’ γλώσσες (οι Γ1)  

θεωρούνται πρόβλημα 

 ποια γλώσσα θα αποτελεί μέσο διδασκαλίας 

 ποιοι εκπαιδευτικοί 

 μάθημα στη (Γ1) των μαθητών/ριών που 

προέρχονται από μεταναστευτικά ή 

προσφυγικά περιβάλλοντα; 

 θα επιμείνει στη διδασκαλία της δεύτερης 

γλώσσας (Γ2) και θα επιλέξει τις ξένες 

γλώσσες που θα διδαχτούν;

 curricula, syllabi και διδακτικό υλικό με βάση 

το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των 

μαθητών/τριών



Δύσκολη εξίσωση η χάραξη γλωσσικής πολιτικής 
 η επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής ≠ γλώσσα που γνωρίζουν τα παιδιά και οι γονείς τους

 τα παιδιά και οι οικογένειες : τοπική ποικιλία ή διάλεκτο ή και άλλες γλώσσες. 

 σημαντικό από γλωσσο-διδακτική άποψη να διαγνωστούν οι μακρο- και μικροδεξιότητες που έχουν 

αναπτύξει τα παιδιά στη γλώσσα καταγωγής

 δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες της κοινωνικοποίησης/έκθεσής τους στη γλώσσα καταγωγής

 δε πρέπει να θεωρείται a priori ως Γ1 η επίσημη γλώσσα του κράτους διαμονής, ακόμη και όταν τα 

παιδιά έχουν γεννηθεί σε αυτήν, διότι η οικογένεια μπορεί να έχει επιλέξει να αναθρέψει το παιδί 

στην εθνοτική γλώσσα, τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία



Εμείς και οι ανοίκειοι άλλοι: η πρόκληση

 Οι διαρκείς μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές μεταλλάσσουν μέσα από προφανείς και 

λανθάνουσες διαδρομές τα οικεία χαρακτηριστικά των κοινωνιών

 Ο δημόσιος λόγος σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αρθρώνεται αντιφατικός:

 από την πλήρη φραστική αποδοχή μέχρι την απόλυτη αρνητική πρακτική 

 αντανακλά αλλά και διαμορφώνει τις κοινωνικές αντιλήψεις και στάσεις (μη) αποδοχής ή 
ανεκτικότητας των όποιων αλλαγών

 όξυνση των ανισοτήτων στην κοινωνία - κοινωνικούς αυτοματισμούς - αποδιοπομπαίες κοινωνικές 

ομάδες - στιγματίζονται οι ασθενέστερες και πιο ανίσχυρες από αυτές



Στρατηγικές για δημιουργία  κατάλληλου περιβάλλοντος στην τάξη 

 χρήση διδακτικού υλικού με ενδιαφέρον για τα παιδιά 

 αποδοχή και αξιοποίηση της πρώτης γλώσσας & της κουλτούρας των αλλόγλωσσων

 συνεργατική μάθηση: διδασκαλία σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες, ανάμειξη μαθητών/τριών με 

διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας

 διδασκαλία μέσω δραστηριοτήτων που είναι σαφείς, αυθεντικές και στοχευμένες

 τροποποιητικές διδακτικές στρατηγικές (sheltered subject matter instruction)



Πρόκληση - Όραμα

 το εκπαιδευτικό σύστημα:  θεσμός στήριξης των υποκειμένων 

στις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης

 δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του 

πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών γνωρισμάτων 

του κοινωνικού γίγνεσθαι

 πολίτες που θα αποδομήσουν τα αρνητικά ή και φοβικά 

ανακλαστικά τους απέναντι σε γλώσσες και πολιτισμούς



Η λογοτεχνία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

 κατάλληλες ιστορίες για παιδιά: να αναπτύξουν μια αίσθηση ταυτότητας

 κατανόηση των τρόπων που τα ίδια διαφέρουν από τους άλλους

 γνώση για τη δική τους και τις άλλες κουλτούρες

 ως ένα ‘πολιτισμικό διαβατήριο’ που επιτρέπει στα παιδιά, χωρίς να χρειάζεται να διασχίζουν 

φυσικά σύνορα, να υπερβαίνουν με τη γνώση και τη φαντασία τους τα πολιτισμικά σύνορα

 Ηope (2008):  ιστορίες με θέμα τους πρόσφυγες εμφανίζονται μετά τη λήξη του δεύτερου 

παγκοσμίου πολέμου και συνδέονται με τις ιστορίες του ολοκαυτώματος



 ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στην ετερότητα (ανοικτό μυαλό & καρδιά)

 απόκτηση διαπολιτισμικής ικανότητας και ενσυναίσθησης

 να σχετίζονται αποτελεσματικά με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα

 ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων, κοινωνικής αδικίας

 καλλιέργεια του κοινωνικού ακτιβισμού

Η προσέγγιση της ετερότητας μέσα από τα διαπολιτισμικά 
παιδικά βιβλία (Marshall, 1998)



Καθρέφτες και παράθυρα (Mendoza and Reese, 2001) 

 «Παράθυρα»: μπορούν να δουν τους τρόπους ζωής των 

μελών διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων

 «Καθρέφτες»: εκτός από τη θέαση του διαφορετικού 

«άλλου», τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν ομοιότητες 

και διάφορες με άλλους πολιτισμούς

 να αναζητήσουν και να ερευνήσουν επιμέρους μη 

κυρίαρχες διαστάσεις του πολιτισμού που ανήκουν



Χρήσιμα λογοτεχνικά βιβλία

 Μελάκ, μόνος, της Αργυρώς Πιπίνη (2016)

 Αμίρ σημαίνει πρίγκιπας, της Άννας Κοντολέων (2015)

 Η Λίλα … πετάει, της Τασούλας Τσιλιμένη (2019)
 Το αγόρι με τη βαλίτσα, των Κένι Μάικ – Ξένιας 

Καλογεροπούλου (2016)



Προσοχή στις παγίδες 1/2

• τo θεματικό  περιεχόμενο χωρίς πληροφορίες για τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς 

• η «Ανατολή» μετασχηματίζεται άρρητα σε ενιαίο 
χώρο: δεν αναγνωρίζονται πολιτισμικές διαφορές 
ανάμεσα σε παιδιά από διαφορετικές χώρες της Ασίας 
ή της Αφρικής

• επιχειρείται η εκμηδένιση των διαφορών ανάμεσα 
στην Ελλάδα και τον τόπο καταγωγής των προσφύγων

• απαραίτητη η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, και 
παράλληλα και με άλλα λογοτεχνικά βιβλία, βιβλία 
γνώσεων, μαρτυρίας, με βιωματικά εργαστήρια και με 
ενεργή συμμετοχή των παιδιών



 της εξωτικοποίησης

 του πολιτισμικού 

ελλείμματος

 της επιμέρους αποδοχής 

 του εθνοκεντρισμού 

 της αφομοίωσης

 του οίκτου 

 της ηρωοποίησης
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Το ταξίδι του Φερεϋντούν (Σωτ. Χαλιακόπουλος)

 ο λόγος να δοθεί στα ίδια τα παιδιά πρόσφυγες να μιλήσουν για την 
εμπειρία τους

 το είδος της αυτοβιογραφίας και της προσωπικής μαρτυρίας 

 «Όταν άτομα έχουν περάσει σύνορα, το παρελθόν τους μένει πίσω και έτσι 
η αυτοβιογραφία είναι ένας τρόπος να τους βοηθήσουμε να θυμηθούν και 
να ανανεώσουν την αντίληψή τους για τον εαυτό. […] Αν η εμπειρία είναι 
τραυματική, και εμπεριέχει τη δίωξη ή τις φρίκες του πολέμου, η 
αυτοβιογραφία ίσως λειτουργήσει ως κάθαρση» 

 το δράμα, η ζωγραφική, η μουσική, η καλλιτεχνική δημιουργία



Στο σχολείο ξεχνώ τη φυλακή (Κ. Μάγος)



Χακάν Γκιουντάι, Κι άλλο                                 Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, Το πέρασμα                       



Κινούμενα σχέδια και διαπολιτισμική εκπαίδευση

 αποδοχή του Άλλου μέσα από τον σεβασμό όσων έχουν διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές

 αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων χωρίς καμία διάκριση που σχετίζεται με τη χώρα προέλευσης, την 
εθνότητα, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο

 αντιμετώπιση των ζώων και των φυτών ως στοιχείων ενός ενιαίου φυσικού περιβάλλοντος, όπου η 
ανθρώπινη παρουσία αποτελεί τμήμα του συνόλου

 έννοια του σύμπαντος απελευθερωμένη από τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς, 

 τα ανθρώπινα όντα τμήμα και όχι αποκλειστικοί φορείς των αναζητήσεων σε σχέση με τα 
συμπαντικά φαινόμενα



Κινούμενα σχέδια και διαπολιτισμική 
εκπαίδευση

 Η αποδοχή του Άλλου ξεκινά από την αποδοχή του 
Εαυτού ως Άλλου

 Οι κατεστημένες βεβαιότητες ανατρέπονται
 H ανάδειξη του πλούτου των αντιθέτων: μικρό/μεγάλο, 

ατομικό/συλλογικό, ειδικό/γενικό, 
υπαρκτό/ανύπαρκτο, δυνατό/αδύνατο

 Το ανοίκειο λειτουργεί παράλληλα με το προφανές, το 
απρόβλεπτο επιβάλλεται ως σύνηθες. Το φθαρτό 
αποκτά διαχρονικότητα και το εύθραυστο 
ενδυναμώνεται από σχέσεις και ισορροπίες. 

 Ο χώρος επαναπροσδιορίζει τη σχέση του ανθρώπου 
με τον τόπο που γεννήθηκε 



TO BE..., 6' (Α' Προβολή) 

https://athensanimfest.eu/2018/gr/tributes/10/

Δανία, 2017
Σκηνοθεσία: Farzaneh Omidvarnia
Σενάριο: Farzaneh Omidvarnia
Animation: Farzaneh Omidvarnia
Τεχνική: Puppet animation
Μουσική: Sassan Mohebbi
Παραγωγή:
Διάλογοι: 'Οχι

Μια ταινία για την περιπέτεια μιας 
ανθρώπινης κοινωνίας που βρίσκεται σε 
πόλεμο, τις συνέπειές του, την προσφυγιά, 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν είτε στο 
πεδίο των μαχών, είτε κατά τη διάρκεια 
αναζήτησης, εκ μέρους των εκτοπισμένων, 
μιας ασφαλούς χώρας υποδοχής.



HOLLOW LAND, 13'

Δανία, Γαλλία, Καναδάς, 2013
Σκηνοθεσία: Michelle and Uri Kranot
Σενάριο: Michelle and Uri Kranot
Animation: Michelle και Uri Kranot
Τεχνική: Stop motion, 2D animation
Μουσική: Uri Kranot
Παραγωγή: Les Films de l'Arlequin, Dansk Tegnefilm
Διάλογοι: Όχι

Μια ιστορία για την αιώνια αναζήτηση του ανθρώπου για 
μια εστία. Ο Σολομών και η Μπέρτα, μετά από μια απίστευτη 
ταλαιπωρία με την μπανιέρα τους στους ωκεανούς, φτάνουν 
σε μια χώρα που υπόσχεται ανακούφιση από τις περιπέτειές 
τους. Από τις πρώτες αισιόδοξες στιγμές μετά την άφιξή 
τους, έως την τελική σκηνή της ταινίας, το Hollow Land 
καταγράφει την κατάσταση της εκτοπίσεως, είτε από 
περιστάσεις είτε από επιλογή.



 εκπαίδευση για την ευγένεια

 εκπαίδευση για την ειρήνη 

 εκπαίδευση για τη δημοκρατική 
συμπεριφορά του πολίτη

 διαπολιτισμική εκπαίδευση

 διεθνής εκπαίδευση

 εκπαίδευση για το κοινωνικό κεφάλαιο

Πρόγραμμα «Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί» 
(Συμβούλιο της Ευρώπης)  



 η γόνιμη διασταύρωση (το να 
μαθαίνουμε και να αποκομίζουμε 
ωφέλεια ο ένας από τον άλλον)

 ο πολιτιστικός σχετικισμός (ισότητα των 
πολιτισμών, απουσία διακρίσεων)

 οι πολλαπλές ταυτότητες (ανάπτυξη μιας 
προσωπικής ταυτότητας που αντλεί 
στοιχεία από περισσότερους του ενός 
πολιτισμούς)

 η διαφορετικότητα και ο πλουραλισμός 
(απουσία διακρίσεων και αποκλεισμών, 
αλλά και δημιουργική εκμετάλλευση του 
πλουραλισμού και αμοιβαία αποδοχή της 
διαφορετικότητας)

 η αλληλεπίδραση (κοινή εκμάθηση, 
διαπραγμάτευση διαπολιτισμικών 
ζητημάτων και συγκρούσεων) 

Πτυχές στο πρόγραμμα «Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί»  

 οι νέες συλλογικές ταυτότητες 
(ευρωπαϊκή υπηκοότητα, διεθνής 
υπηκοότητα)

 πολιτιστικός υβριδισμός (η ανάπτυξη των 
αξιών, των στάσεων και των τρόπων 
συμβίωσης που ωφελούνται από τον 
πολιτιστικό πλουραλισμό)

 ο οικουμενικός/διαθρησκευτικός
διάλογος (η επικοινωνία με τις επιμέρους 
θρησκευτικές κοινότητες)

 η συνεργατική μάθηση (μαθαίνοντας μαζί 
και μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, η 
συνεργασία σε σχολικές εργασίες κλπ.)



 μαθαίνοντας να ζούμε μαζί

 μαθαίνοντας να γνωρίζουμε

 μαθαίνοντας να πράττουμε

 μαθαίνοντας να υπάρχουμε 

Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί: ο γενικός στόχος της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης   



 Κανόνας 1: Αποφύγετε τις αυτόματες ερμηνείες, 
τις υποθέσεις και τις αξιολογικές κρίσεις

 Κανόνας 2: Βγείτε από το πλαίσιο αναφοράς σας
 Κανόνας 3: Επιδείξτε ετοιμότητα να εξηγήσετε τα 

αυτονόητα
 Κανόνας 4: Ακούστε και υποβάλλετε ερωτήσεις
 Κανόνας 5: Χρησιμοποιείστε την κριτική σας 

ικανότητα
 Κανόνας 6: Μοιραστείτε και συζητήστε 

αξιολογικές κρίσεις
 Κανόνας 7: Επικεντρωθείτε στις λύσεις και όχι στα 

προβλήματα 

Οι κανόνες συμπεριφοράς στη διαπολιτισμική επικοινωνία



Δείκτες διαπολιτισμικής κατανόησης 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ (62) ΘΕΣΜΙΚΟΙ (83)

Προσωπικές αξίες και δεξιότητες (6) Σε εθνικό επίπεδο (19)

Δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων (5) Στα σχολεία (25)

Διαπολιτισμική γνώση και ευαισθησία (45) Στο επίπεδο της ανάπτυξης προγραμμάτων 
σπουδών (17)

Ευαισθητοποίηση για τα παγκόσμια ζητήματα (6) Στο επίπεδο της εκπαίδευσης των 
δασκάλων (22)

Intercultural competence for all, σελ. 63-72 



 Το πρόγραμμα Ανταλλαγής Μαθητών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ευρώπη (ESSSE) για νέους 16-19 ετών 
(1998-2001)

 Το Δίκτυο για τις Διασυνδέσεις 
σχολείων και τις ανταλλαγές» 
(Eurovision,1994-1998)

 Το πρόγραμμα «ένα έτος στο 
εξωτερικό» (1974-)

Παραδείγματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην Ευρώπη



 Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας, Τάξεις Υποδοχής 
και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά 
Τμήματα  

 Εκπαίδευση μαθητών και 
μαθητριών με προσφυγικό 
υπόβαθρο: Δομές Υποδοχής για 
την Εκπαίδευση Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ) 

Παραδείγματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 



 Πρόγραμμα για τη Σχολική και 
Κοινωνική Ένταξη Παλιννοστούντων 
και Αλλοδαπών Μαθητών  
(http://www.diapolis.auth.gr/)

 Γεια σας (1-4)

 Διαβάζω (1-3)

 Το μικρό μου λεξικό (1-4)

 Επικοινωνώ (1-4)

Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

http://www.diapolis.auth.gr/


 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Τσιγγανοπαίδων («Εκπαίδευση 
των παιδιών Ρομά») 
(www.keda.uoa.gr/roma ) 
(http://peroma.web.auth.gr/per
oma/el/node/4 )

 Μιλώ και γράφω ελληνικά

Προγράμματα και 
εκπαιδευτικό υλικό 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα 

http://www.keda.uoa.gr/roma
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4


 Πρόγραμμα για την 
αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης της 
μουσουλμανικής 
μειονότητας 
(https://museduc.gr/el)

Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

https://museduc.gr/el


 Πρόγραμμα Παιδείας 
Ομογενών (Εκπαίδευση 
Ελληνοπαίδων Εξωτερικού) 
(http://www.ediamme.edc.uoc.
gr/ellinoglossi/index.php/el/) 

 Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

 Η ελληνική ως ξένη γλώσσα

Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/ellinoglossi/index.php/el/


1. Βιώσιμη ανάπτυξη: Κεντρικό μέλημα 

2. Επαναβεβαίωση μιας ανθρωπιστικής 
προσέγγισης στην εκπαίδευση 

3. Τοπική και παγκόσμια χάραξη 
πολιτικής σε έναν περίπλοκο κόσμο 

4. Επαναπροσδιορισμός της 
εκπαίδευσης και της γνώσης ως 
παγκόσμια κοινά αγαθά

UNESCO 2015: Rethinking Education



1. Πολιτισμός και περιβάλλον: Αξιοποίηση 
εθίμων και γνώσεων για την πλανητική 
επιβίωση. 
2. Υπεύθυνη πολιτειότητα: Καλλιέργεια μιας 
γενιάς σε ειρήνη με τον εαυτό της και τη Γη 
3. Επανεξέταση των συστημάτων μάθησης: 
Ενισχυμένη δημόσια εκπαίδευση και 
ολοκληρωμένα δίκτυα μάθησης 
4. Επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία: 
Χτίζοντας την ικανότητα να φιλοδοξούμε σε 
μια ψηφιακή εποχή. 
5. Γνώση και μετασχηματισμός: θέτοντας τις 
βάσεις για το μέλλον της εκπαίδευσης

UNESCO 2020: Humanistic futures of learning



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Ήρεμο – χαρούμενο (θετικό συναισθηματικό κλίμα, ενσυναίσθηση)

 Ασφαλές (κατανόηση διαφορετικότητας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
πρόληψη βίας)

 Προοδευτικό – συμμετοχικό (ποικιλία διδακτικών μεθόδων, ανάπτυξη 
κριτικής ικανότητας, πνεύμα συνεργασίας)

 Καινοτόμο (ανάπτυξη ταλέντων μαθητών, επαγγ. ανάπτυξη εκπαιδευτικών, 
όραμα/δέσμευση)

 Ανοικτό στην κοινωνία (ανάδειξη τοπικών ζητημάτων, συμμετοχή γονέων, 
ΟΤΑ, ΜΚΟ κλπ)

 Ερευνητικό (έρευνα για επίδραση, ανατροφοδότηση)

 Ολιστικό (περιβάλλον/κοινωνία/πολιτισμός, συστημική προσέγγιση)



ΑΕΙΦΟΡΙΑ:  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

1. στο παιδαγωγικό πλαίσιο (ΑΠΣ, διδ. προσεγγίσεις, σχολική  
κουλτούρα, ποικιλία δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
κρυφό ΑΠΣ)

2. στο περιβαλλοντικό πλαίσιο (χρήση σχολικών χώρων για εκπαίδευση 
μαθητών, ενίσχυση υπευθυνότητας, μείωση δαπάνης ενέργειας & 
φυσικών πόρων)

3. στο κοινωνικό πλαίσιο (ανάπτυξη σχέσεων εντός σχολείου, ανάπτυξη 
δικτύων συνεργασίας εκτός σχολείου)



ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1

Γνωρίζετε ότι 

Η ημέρα Παρασκευή είναι ημέρα αργίας για τους 
Μουσουλμάνους και γι’ αυτό είναι καλό να μην οργανώνετε 
εκδηλώσεις (π.χ. συγκεντρώσεις γονέων) ημέρα Παρασκευή; 



ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 2 

Συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε «παρεξηγήσεις»: 
• Η προσβολή στοιχείων που σχετίζονται με θρησκευτικές 
πεποιθήσεις/σύμβολα. 
• Η υποτίμηση και η προσβολή της οικογένειας και της τιμής των μελών της. 
• Οι αναφορές σε πολιτικά προβλήματα της χώρας τους. 
• Ο χαιρετισμός με εναγκαλισμό ή χειραψία προς γυναίκες αραβικής 
καταγωγής. Το χτύπημα στην πλάτη προς τους άνδρες. 
• Η απότομη συμπεριφορά, ο υψηλός τόνος φωνής και η εκφορά κανόνων με 
μορφή διαταγών (ιδιαίτερα προς τους πρόσφυγες αφρικανικής καταγωγής, 
άνδρες και γυναίκες). 



ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 3 

• Οι γυναίκες κυρίως μπορεί να προσβληθούν, όταν τους γίνει παρατήρηση ότι κάτι δεν 
είναι όπως θα έπρεπε στο νοικοκυριό τους.

• Όταν μια γυναίκα μιλάει σε έναν άντρα, καλό είναι να μιλάει χαμηλόφωνα. Αν μιλάει με 
αυξημένη ένταση, ανεξαρτήτως του τι λέει, οι άνδρες ενδέχεται να νιώσουν ότι 
προσβάλλονται και θίγονται προσωπικά. 

• Συνηθίζεται από όσους είναι αραβικής ή περσικής καταγωγής να μην λένε «παρακαλώ» 
και «ευχαριστώ» κάθε φορά ειδικά σε ανθρώπους που συναναστρέφονται συχνά και 
θεωρούν φίλους. Τουλάχιστον δεν το κάνουν όσο συχνά το κάνουν για παράδειγμα οι 
Άγγλοι. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί αγένεια από έναν Ευρωπαίο, όμως ο λόγος για τον 
οποίο το κάνουν είναι ότι θεωρούν δεδομένη την εκτίμηση και τον σεβασμό μεταξύ φίλων. 
Για τον ίδιο λόγο τούς φαίνεται σχεδόν υποκριτική και άνευ ουσίας η υπερβολική χρήση 
του «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» μεταξύ φίλων. 



ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 4 

• Εάν κάποιος από τις οικογένειες προσφύγων σάς προσφέρει κάτι που έφτιαξε ή ένα δώρο 
που δεν έχει οικονομική αξία, θα θεωρήσει προσβολή το να μην το δεχθείτε και θα 
διακόψει τη μεταξύ σας επικοινωνία. 

• Η συνεχής και επίμονη βλεμματική επαφή θεωρείται ένδειξη απουσίας σεβασμού ειδικά 
από την πλευρά κάποιου προς τον συνομιλητή αντίθετου φύλου. 

• Όταν εν απουσία πολιτισμικού διαμεσολαβητή/διερμηνέα, δύο ή περισσότερα άτομα 
αναφέρονται σε κάποιον αλλόγλωσσο-τρίτο μπροστά του, αυτό μπορεί από μόνο του ως 
συμβάν να οδηγήσει σε παρεξήγηση. Ιδιαίτερα, εάν παραγλωσσικά στοιχεία (π.χ. ο τόνος 
της φωνής, οι κινήσεις του προσώπου και των χεριών, η θέση και η κατεύθυνση του 
σώματος) ‘υποδηλώνουν’ ότι αυτός στον οποίο αναφέρονται είναι ανεπαρκής ή αδύναμος, 
του προκαλούν μεγάλη αμηχανία. 

• Να πλησιάσει και να μιλήσει κάποιος ξένος άνδρας σε μια γυναίκα πρόσφυγα, ακόμη και 
όταν παρίσταται ο σύζυγός της. 



ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 5 

Έχετε παρατηρήσει κάτι από τα παρακάτω; 
• Όταν και οι δύο γονείς είναι παρόντες, ο σύζυγος παίρνει πρωτοβουλίες κατά τα 
συζήτηση (π.χ. με τους εκπαιδευτικούς, με το προσωπικό του ΚΦΠ), ως 
εκπρόσωπος της οικογένειας. Παρουσία του συζύγου τους οι γυναίκες δεν μιλάνε 
εύκολα. Αναζητούν συνήθως το βλέμμα του για έγκριση - η οποία συνήθως δεν 
δίνεται - ή απευθύνονται άμεσα σ’ εκείνον. 

• Νεαρά αγόρια και κορίτσια δεν συγχρωτίζονται εκτός σχολικής τάξης, ενώ κάποια 
κορίτσια αρνούνται να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες που συμμετέχουν αγόρια 
και το αντίθετο. 

• Κορίτσια ηλικίας 15 ετών και άνω να είναι σε συζυγική σχέση και θα πρέπει να 
επιτρέψει ο σύζυγος τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: «Μπαίνω 
στα παπούτσια του … 

άλλου»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: «Τα 
αταίριαστα γίνονται 
ταιριαστά;  Ένα ινδικό 
παραμύθι»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: «Συμφωνώ -
Διαφωνώ  - Δεν είμαι 

σίγουρος»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: 
«Μετακινούμαι για να 
αποκτήσω… οπτικές»



ΑΣ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!


