
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ DEVOTE 

Περιγραφή περιεχομένου για το Πνευματικό Προϊόν 1/ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Προώθηση μιας Ολοκληρωμένης 

Προσέγγισης για το Σχολείο 

  

Ενότητα/Θέματα 

Τμήματα της ενότητας 

Στόχος/Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Γενικές πληροφορίες για την ενότητα 

Ενότητα 1: Προώθηση 
μιας Ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για το 
σχολείο 

1.1 Εισαγωγή 

1.2 Τι είναι η 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για το σχολείο; 

1.3 Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε μια 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για το σχολείο; 

1.4 Πώς να υλοποιήσετε 
μια Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το σχολείο 

1.5 Πώς μπορεί μια 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για το σχολείο να βοηθήσει 
στην ένταξη μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 
στα ευρωπαϊκά σχολεία;  
  

  

  

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να 
αναπτύξει τις ικανότητες 
των εκπαιδευτικών ή/και των 
συντονιστών για την εφαρμογή μιας 
Ολοκληρωμένης  προσέγγισης για το 
σχολείο για την ένταξη μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο στα 
ευρωπαϊκά σχολεία.   

 Στόχοι της ενότητας: 

- Προσδιορισμός μιας Ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για το σχολείο 

- Προσδιορισμός των βασικών 
στοιχείων της Ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για το σχολείο 

- Συζήτηση και ανάλυση των 
βέλτιστων πρακτικών της 
Ολοκληρωμένης προσέγγισης για το 
σχολείο 

- Προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων 
και των μειονεκτημάτων της 
Ολοκληρωμένης προσέγγισης για το 
σχολείο 

- Συζήτηση και ανάλυση του τρόπου 
υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης 

Στο τέλος αυτής της 
ενότητας, οι διδασκόμενοι 
θα: 

- Γνωρίζουν  τι είναι μια 
Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το 
σχολείο 

- Κατανοούν τα 
πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα μιας 
Ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για το 
σχολείο 

- Είναι σε θέση να 
υιοθετήσουν μια 
Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το 
σχολείο 

- Κατανοούν τον λόγο για 
τον οποίο μια 
Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το 
σχολείο μπορεί να 
βοηθήσει στην ένταξη 
μαθητών με 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι η Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το σχολείο έχει θετικό αντίκτυπο στα 
μαθησιακά αποτελέσματα σε όλο το εύρος του σχολείου 

και ότι θα υποστηρίξει καλύτερα την ευρύτερη βελτίωση 
του σχολείου. Ειδικά για μαθητές με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο, έχει διαπιστωθεί ότι είναι σημαντικό να 
συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς της σχολικής 
κοινότητας (π.χ. δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, άλλοι 
επαγγελματίες της εκπαίδευσης, γονείς και η τοπική 
κοινότητα) επειδή καλύπτει τις ολιστικές ανάγκες των 
μεταναστών μαθητών και εξασφαλίζει τη συνεχή πρόοδο 
των μαθητών. 

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να διδάξει τους 
εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές περισσότερα για 
την Ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχολείο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής της από αυτούς 

και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει στην 
ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα 
ευρωπαϊκά σχολεία. Το πρώτο μέρος της ενότητας έχει 
σχεδιαστεί για να παρουσιάσει εν συντομία το θέμα. Τα 

επόμενα μέρη είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
απαντούν το καθένα σε ένα ερώτημα. Ξεκινώντας από 
ένα συγκεκριμένο ερώτημα, είναι πάντα σαφές στον 
διδασκόμενο ποιος είναι ο μαθησιακός στόχος κάθε 
μέρους της ενότητας. Έτσι, το μέρος 1.2 πραγματεύεται 
το ερώτημα «Τι είναι μια Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
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  προσέγγισης για το σχολείο 

- Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 

μπορεί μια Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για το σχολείο να βοηθήσει στην 
ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία 

- Συζήτηση και ανάλυση του τρόπου 
χρήσης μιας Ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για το σχολείο για την 
ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία 

μεταναστευτικό υπόβαθρο 
στα ευρωπαϊκά σχολεία 

- Είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν την 
Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το 
σχολείο για να 
ενσωματώσουν μαθητές 
με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά 
σχολεία 

για το σχολείο;», προσδιορίζοντας την προσέγγιση και 
αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, στο 
επόμενο μέρος, οι διδασκόμενοι λαμβάνουν απάντηση 
στο ερώτημα «Γιατί να χρησιμοποιήσουν μια 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχολείο;», 

όπου παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης προκειμένου να 
απαντηθεί το ερώτημα. Στο μέρος 1.4, λαμβάνουν 

απάντηση στο ερώτημα «Πώς να υλοποιήσουν μια 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχολείο» 

μαθαίνοντας περισσότερα για τα βήματα σχεδιασμού και 
εφαρμογής της Ολοκληρωμένης προσέγγισης για το 
σχολείο Τέλος, το τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας 
απαντά στο πιο σημαντικό ερώτημα για το έργο μας, και 
συγκεκριμένα στο «Πώς μπορεί μια Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το σχολείο να βοηθήσει στην ένταξη 
μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά 
σχολεία;». Η γνώση από προηγούμενα μέρη της 
ενότητας συνδέεται εδώ συγκεκριμένα με το πρόβλημα 
της ένταξης μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία.  

 



 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

  
  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ DEVOTE   

Περιγραφή περιεχομένου για το Πνευματικό Προϊόν 1/ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αξιολόγηση μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 

  

Ενότητα/Θέματα 

Τμήματα της ενότητας 

Σκοπός /Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά αποτελέσματα Γενικές πληροφορίες για την ενότητα  

Ενότητα 2: 
Αξιολόγηση μαθητών 
με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο 

2.1 Αξιολόγηση 
μαθητών με 
μεταναστευτικό 
υπόβαθρο 

2.1.1 Κυρίαρχες 
πρακτικές 
αξιολόγησης και 
εννοιολογικές 
παραδοχές αυτών 

2.1.2 Παγίδες και 
δυνατότητες για 
μαθητές με 
μεταναστευτικό 
υπόβαθρο 

2.2 Σχεδιασμός 
αξιολογήσεων με 
ανταπόκριση σε 
πολιτιστικό επίπεδο 

2.2.1 Αξιολόγηση 
βάσει καθηκόντων 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει 
τις πολιτιστικές ικανότητες και την 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με τις προκλήσεις που θέτουν οι πρακτικές 
αξιολόγησης για μαθητές με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. Στόχος είναι επίσης να εξοικειώσει 
τους εκπαιδευτικούς με εννοιολογικά εργαλεία 
και παιδαγωγικές στρατηγικές δίνουν τη 

δυνατότητα για αξιολογήσεις με ανταπόκριση 
σε πολιτισμικό επίπεδο.   

Οι στόχοι της ενότητας: 

- Διασφάλιση του ότι οι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν την προκατάληψή τους για 
θέματα ισότητας 

- Διασφάλιση του ότι οι εκπαιδευτικοί 
προβληματίζονται γύρω από την πρακτική 
τους και εντοπίζουν πιθανές παγίδες για τους 
μαθητές 

- Εξέταση καταστάσεων αξιολόγησης για να 
τονωθεί η συμμετοχή των μαθητών 

- Προβληματισμός τις σχέσεις αξιολόγησης- 

μάθησης 

- Ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, 
οι διδασκόμενοι θα: 

- Είναι σε θέση να αμφισβητούν 
τις υποθέσεις τους σχετικά με 
την ισότητα στις εκπαιδευτικές 
πρακτικές αξιολόγησης 

- Είναι ευαίσθητοι στο φάσμα 
των ποικίλων πολιτισμικών 
περιορισμών που 

αντιμετωπίζουν μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο σε 
πλαίσια αξιολόγησης (γλωσσικά 
ζητήματα, πολιτισμικές 
διαφορές [π.χ. αντιλήψεις για το 
σχολείο, γνώσεις, τρόποι 
μάθησης, τρόποι επικοινωνίας]). 

- Αναγνωρίζουν τη σχέση 
μεταξύ της αξιολόγησης και της 
μάθησης 

- Διερωτώνται για τους τρόπους 

ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
αναγκών των μαθητών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο  

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με διάφορους τύπους 
εμποδίων και ανισοτήτων που θέτουν οι 
κυρίαρχες πρακτικές εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης στους μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και να αναπτύξει 
τις επαγγελματικές τους ικανότητες για την 
εφαρμογή αξιολογήσεων που να εμφανίζουν 
ανταπόκριση σε πολιτισμικό επίπεδο. Στο 
πρώτο μέρος της ενότητας, μέσω πρακτικών 
προβληματισμού πάνω σε ίδιες εμπειρίες, οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να εξετάσουν 
πιθανές παγίδες για τους μαθητές και να 
απαντήσουν σε ιδεολογικές παραδοχές τους 

σχετικά με την σχολική επικοινωνία, τις 
ικανότητες, τη μάθηση και την 
αξιολόγηση. Στο δεύτερο μέρος, συζητάμε 

για τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
αξιοποιούν την πολιτισμική ποικιλομορφία 
των μαθητών ως πόρο μάθησης και παρέχουν 
τη δυναμική εφαρμογής πολιτισμικά 
ευαίσθητων αξιολογήσεων. 

Η ενότητα στοχεύει στην παροχή 
σημαντικών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ενδεχομένως θα βοηθήσουν τους 
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απόδοσης 

2.2.2 Εφαρμογή 
πολιτικών 
διαγλωσσικότητας και 
πολυτροπικότητας 
στην επικοινωνία 

2.2.3 Αυτοαξιολόγηση 
και αξιολόγηση από 
συναδέλφους  

εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν εργασίες 
αξιολόγησης που σχετίζονται με οικείες 
καταστάσεις και στις οποίες οι μαθητές 
μπορούν να ανταποκριθούν χρησιμοποιώντας 
τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους. 

- Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την 

επικοινωνιακή και παιδαγωγική δυναμική του 
ελέγχου της εγκυρότητας των γλωσσολογικών 
πόρων των μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο και της προώθησης πρακτικών 
διαγλωσσικότητας. 

- Διασφάλιση του ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε 
θέση να εκμεταλλεύονται παραγωγικά ποικίλες 
περιπτώσεις πολυτροπικότητας και να 
σχεδιάζουν αξιολογήσεις της μάθησης 

- Εξέταση της από κοινού ανάληψης ευθύνης 

με τους ίδιους τους μαθητές μέσω μορφών 
αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από 
συναδέλφους 

  

- Είναι σε θέση να σχεδιάζουν 

αξιολογήσεις με ανταπόκριση 

σε πολιτισμικό επίπεδο, με 
επίκεντρο τους μαθητές 

- Αξιοποιούν το γνωστικό 
κεφάλαιο των μαθητών 
(γλώσσες, τρόποι επικοινωνίας, 
απόκτησης γνώσης κ.λπ.) σε 
πρακτικές αξιολόγησης 

- Είναι πιο επαρκείς στην 
ερμηνεία της απόδοσης των 
μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο σε περιβάλλον 

αξιολόγησης και θα παρέχουν 

αποτελεσματική ανάδραση  

εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν τη θεωρία 
και πρακτική αξιολόγησής τους ώστε να 
πληρούν τις απαιτήσεις των αρχών της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπό αυτή την 
έννοια, συμβάλλει στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για 
διαπολιτισμική επάρκεια και πολιτισμικά 
υπεύθυνη αξιολόγηση. 

  

 



 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτήν. 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ DEVOTE 

Περιγραφή περιεχομένου για το Πνευματικό Προϊόν 1/ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εθνική Γλωσσική Υποστήριξη 

Ενότητα/Θέματα 

Τμήματα της ενότητας 

Σκοπός /Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Γενικές πληροφορίες για την ενότητα 

  

Ενότητα 3: 
Εθνική γλωσσική 
υποστήριξη  

3.1 Εισαγωγή 

3.2 Διάκριση μεταξύ 
Γ2 (δεύτερη 
γλώσσα) 
για επικοινωνία και 
Γ2 για μελέτη      

3.3 Χάρτης 
βασικών εμποδίων 
πρόσβασης στη 
γλώσσα μελέτης και 
εργαλεία ανάλυσης 
αναγκών  

3.4 Διδακτικές 
στρατηγικές για την 
υπέρβαση 
των δυσκολιών  

3.5 Κρίσιμες 
καταστάσεις 

στην εφαρμογή 
διδακτικών 
στρατηγικών 

Ο στόχος της ενότητας 
έγκειται στη 
δυνατότητα αύξησης της 
ευαισθητοποίησης 
των εκπαιδευτικών / 
συντονιστών τόσο για την 
έκταση των δυσκολιών 
που συναντούν μαθητές 
με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο όσο και για τα 
εργαλεία που διατίθενται στα 
σχολεία και στους 
εκπαιδευτικούς.              

Στόχοι των κεφαλαίων: 

3.1 Καθορισμός της 

ιδιαιτερότητας της Γ2 για 
μελέτη 

3.2 Προσδιορισμός και 
ανάλυση των κύριων 
δυσκολιών και της σύνδεσής 
τους με τη σχολική 
αποτυχία και τη σχολική 
εγκατάλειψη μαθητών με 
μεταναστευτικό 
υπόβαθρο        

Στο τέλος αυτής της 
ενότητας οι διδασκόμενοι 
θα:  

- Έχουν μεγαλύτερη 
επίγνωση του ρόλου τους  

- Έχουν καλύτερες 

δεξιότητες στον 
καθορισμό εξατομικευμέν
ων εκπαιδευτικών οδών    

- Δοκιμάζουν τον εαυτό 
τους μέσω ασκήσεων στη 
χρήση εργαλείων για τη 
διευκόλυνση 
της εκμάθησης του 
επιστημονικού 
τους περιεχομένου      

- Αναπτύσσουν 
κριτικό πνεύμα σχετικά με 
τα διαθέσιμα εργαλεία    

- Έχουν την ευκαιρία να 
σκεφτούν μια λιγότερο 
απλοϊκή προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση της 
πολυπλοκότητας μιας 

Η ενότητα ξεκινά με ένα σημαντικό θέμα: οι 
μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν πρέπει μόνο 
να γνωρίζουν πολύ καλά τη δεύτερη γλώσσα στην οποία 

επικοινωνούν στην καθημερινή τους ζωή, αλλά πρέπει επίσης να 
μιλούν την εθνική γλώσσα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο 
διεπιστημονικό περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό, η πρώτη 
παράγραφος αφιερώθηκε στον καθορισμό της ιδιαιτερότητας της Γ2 

με σκοπό μελέτη και τη  διαφοροποίησή  της από τη Γ2 με σκοπό 
την επικοινωνία. Στη συνέχεια, η ενότητα προχωρά στην 
ανασκόπηση των κύριων δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές στο 
σχολικό περιβάλλον, οι οποίες, όπως φαίνεται, δεν είναι μόνο 
γλωσσικές, αλλά σχετίζονται με την έλλειψη γνώσης της γλώσσας 
σε βαθύτερο επίπεδο. Αυτές οι καταστάσεις είναι συχνά δύσκολο να 
εντοπιστούν και παραμένουν στο παρασκήνιο, συχνά 
ταξινομούμενες ως γενικευμένη αποσύνδεση. Η μετάβαση από τις 
βασικές σε πιο σύνθετες  και περίτεχνες ικανότητες  δεν είναι τόσο 
άμεση και φυσική και δεν μπορεί να ανατεθεί μόνο σε καθηγητές 
γλωσσών, αλλά πρέπει να γίνει κοινό κτήμα των εκπαιδευτικών 

όλων των κλάδων. Αυτό το βήμα προϋποθέτει μια σειρά πιθανών 
διδακτικών ενεργειών. Στην πραγματικότητα, η 
ακόλουθη παράγραφος αναλύει ορισμένες τεχνικές για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο στο διεπιστημονικό περιεχόμενο, όπως η απλοποίηση, η 
σύνταξη ιδιαίτερα ευανάγνωστων κειμένων και η κειμενική 
διευκόλυνση.                        

Δεδομένου ότι αυτές οι τεχνικές βρίσκονται υπό συζήτηση, στην 
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και προτάσεις για 
την υπέρβαση των 
δυσκολιών    

3.3 Γνώση και ανάλυση των 
βασικών στρατηγικών 

διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται σήμερα 
στα σχολεία  

3.4 Ενθάρρυνση της 
δημιουργίας νέων εργαλείων 
για την ανάλυση των 
σχολικών αναγκών και 
εμπειριών των μαθητών και 
δημιουργία νέων 
μοντέλων για περισσότερα 

κίνητρα στη σχολική 
οδό        

πολύγλωσσης τάξης        παράγραφο 3.5 εξετάζονται ορισμένα κρίσιμα ζητήματα στη χρήση 
αυτών των στρατηγικών, τα οποία τις καθιστούν 
δυσεφάρμοστες. Συγκεκριμένα, σκιαγραφούνται δύο 
αντιπαραθετικές θέσεις σχετικά με τις τεχνικές διευκόλυνσης: 
αφενός εκείνες με βάση τις οποίες αυτές είναι ο μόνος τρόπος 
εξασφάλισης της κατανόησης γραπτών κειμένων από τους μαθητές, 

αφετέρου εκείνες που αντίθετα προσανατολίζουν 
τη δραστηριότητα διευκόλυνσης στον αναγνώστη χωρίς να 
παρεμβαίνουν στο κείμενο. Στη συνέχεια κλείνει με τη φαντασιακή 
προβολή συμβιβαστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων θεωρώντας 

ότι ο στόχος της διάδοσης της  κουλτούρας ενασχόλησης με τις 
δυσκολίες που σχετίζονται με τη γλώσσα σπουδών στα σχολεία και 
μεταξύ των εκπαιδευτικών πρέπει με κάποιο τρόπο να 
αποκρυσταλλώνεται  σε οργανωσιακή διδακτική, με στόχο 
τη δημιουργία χώρων και εργαλείων συγκεκριμένης παρέμβασης 

στις δυσκολίες που περιγράφονται ευρέως.              

  



 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Περιγραφή περιεχομένου για το Πνευματικό Προϊόν1/ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Συμμετοχή των Γονέων 

 Ενότητα/ Θέματα 

Τμήματα της ενότητας 

Σκοπός/ Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την 
ενότητα 

Ενότητα 4: Συμμετοχή των 
Γονέων 

4.1 Εισαγωγή 

4.2 Δέσμευση, συμμετοχή ή 
συνεργασία των γονέων - 
συζήτηση ορισμένων 
βασικών εννοιών 

4.3 Τύποι συμμετοχής των  
γονέων: Ενεργητικοί έναντι 
παθητικών γονέων 

4.4 Ηλικία παιδιών και 
συμμετοχή των γονέων 

4.5 Εντοπισμός εμποδίων 
στη συμμετοχή των γονέων 

στις οικογένειες μεταναστών 

4.6 Αποτελεσματικές 
στρατηγικές συμμετοχής 

4.7 Σχολική προσέγγιση της 
συμμετοχής των γονέων 

4.8 Προσέγγιση συμμετοχής 

των γονέων με βάση την 
κατοικία 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η 
ανάπτυξη ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών για τον 
προσδιορισμό των πρακτικών των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών 
σχολείων που υποστηρίζουν τη 
συμμετοχή των γονέων στο σχολείο των 
παιδιών τους. 

 Στόχοι της ενότητας: 

- Ανάλυση των προτύπων της 
συμμετοχής των μεταναστών γονέων, 

τη δικτύωση των γονέων και των 
εμποδίων στη συμμετοχή και την 
ενδυνάμωση των γονέων σε σχολεία 

μελέτης περίπτωσης σε 5 χώρες-

εταίρους 

- Προσδιορισμός πρακτικών εργαλείων 
και βέλτιστων πρακτικών για τη 
συμμετοχή και την ενδυνάμωση των 
μεταναστών γονέων, προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να 
βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για τη 
συμμετοχή των μεταναστών γονέων.  

- Ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων 
που θα επιτρέπουν στους μετανάστες 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι 
διδασκόμενοι θα: 

- Εντοπίζουν τις ανάγκες των 
γονέων μεταναστών για την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
ένταξης των παιδιών τους. 

- Χαρτογραφούν βέλτιστες 
πρακτικές σχολείων σε όλη την 
Ευρώπη σχετικά με την υποστήριξη 
της συμμετοχής των μεταναστών 
γονέων στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους και στη σχολική ζωή. 

- Αποκτούν προοπτικές όσον αφορά 
την ποιότητα και το επίπεδο 
συμμετοχής των μεταναστών 
γονέων στη ζωή του σχολείου και 
τις απόψεις τόσο των γονέων όσο 
και του προσωπικού του σχολείου, 
όσον αφορά τις προκλήσεις  

- Έχουν αυξημένη ικανότητα 
να αξιοποιούν διαθέσιμες ευκαιρίες 
για τη βελτίωση της συμμετοχής 
των γονέων στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους.  

Υπάρχει πάντα ανάγκη ενθάρρυνσης των 
γονέων να συμμετέχουν περισσότερο στις 
σχολικές δραστηριότητες. 

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να 
παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τα 
σχολεία  μια σειρά από πρακτικές 
στρατηγικές ώστε να βοηθήσουν στη 
διαδικασία συμμετοχής των οικογενειών 
μεταναστών και προσφύγων και τη 
δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος 
χωρίς πολιτισμικούς  αποκλεισμούς για την 
ενθάρρυνση  της εκπαιδευτικής επιτυχίας 

των μαθητών και νέων μεταναστών. 
Διάφορες  θεωρίες και όροι αξιοποιούνται 
στην περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι 
γονείς μπορούν να συμμετάσχουν στη 
σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. Η 
ενότητα περιλαμβάνει επίσης 
σημαντικές γνώσεις για την υποστήριξη της 
συμμετοχής γονέων και φροντιστών, τον 
εντοπισμό των δυνατών σημείων και 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων γονέων/ 
φροντιστών και τη δημιουργία ευκαιριών οι 
τελευταίοι να χρησιμοποιούν αυτές τις 
δεξιότητες σε συνεχή βάση στο σχολείο. 
Για την ενθάρρυνση των συμμετεχόντων, 



 

 

DEVOTE - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διδασκόντων για την Ενσωμάτωση Μαθητών με Μεταναστευτικό Υπόβαθρο στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

2020-1-FR01-KA201-079762 

 

 

4.9 Μελέτες 
περιπτώσεων σε Γαλλία, 

Τουρκία, Βέλγιο και 
Σλοβενία  

γονείς να έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα σχολικά και 
εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες της 
ΕΕ και να δικτυώνονται και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ 
τους. 

παρουσιάστηκαν αρκετές μελέτες 
περιπτώσεων σε Γαλλία, Βέλγιο, Σλοβενία 
και Ελλάδα.        

  

 



 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ DEVOTE   

Περιγραφή περιεχομένου για το Πνευματικό Προϊόν 1/ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 Ενότητα/ Θέματα 

Τμήματα της ενότητας 

Σκοπός/ Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ενότητα 

Ενότητα 5: 
Ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη 

5.1 Συμβουλευτική 

5.2 Αίσθηση 
αυτοκυριαρχίας, 
αυτονομία 

5.3 Ψυχοκοινωνική 
ενημέρωση 

5.4 Ενίσχυση της 
υποστήριξης/κοινότητας 

5.5 Πολιτισμικός 
διαμεσολαβητής 

Αλλαγές όπως η εγκατάλειψη του 
τόπου γέννησης ή η μετανάστευση 
από άλλες αιτίες μπορεί να 
προκαλέσουν προβλήματα υγείας 
και συναισθηματικής υγείας. Το 
άγχος που βιώνεται κατά τη 
διάρκεια αυτών των αλλαγών 
μπορεί να προκαλέσει θλίψη, φόβο, 
άγχος και απελπισία που μερικές 
φορές κρατά τους μετανάστες 

στάσιμους. Αυτές οι αλλαγές 
μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 
κατάθλιψης και διαταραχής 

μετατραυματικού στρες, οι οποίες 
μπορούν να αποδυναμώσουν την 
ικανότητα αυτοφροντίδας των 
ατόμων.  

Στόχοι της ενότητας: 

- Διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί 
μαθαίνουν πώς να παρέχουν επαρκή 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

Στο τέλος αυτής της 
ενότητας, οι εκπαιδευτικοί 
θα μπορούν: 

- Να εργαστούν πάνω στη 

δημιουργία αίσθησης 
ασφάλειας στην τάξη ή σε 
ατομικό επίπεδο 

- Να μάθουν τεχνικές 
πρόληψης  της δυσφορίας 
ή της εμβάθυνσης του 
τραύματος 

- Να εργαστούν για τη 
δημιουργία συνοχής σε 
ομάδες ή ατομικά 

- Να εργαστούν για τη 
δημιουργία της αίσθησης 
του ανήκειν 

- Να βοηθήσουν στην 
ενίσχυση των μαθητών ή 

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη λειτουργική ικανότητα και τη 
συναισθηματική υποστήριξη. Αυτή η ενότητα δείχνει πόσο 
σημαντική είναι η ψυχοκοινωνική  υποστήριξη και η δημιουργία 
σχέσεων και ενός  ασφαλούς περιβάλλοντος για τους χρήστες, 
το οποίο προκύπτει μέσω της ενδυνάμωσης και της οικοδόμησης 
της κοινότητας για τη μετάδοση της γνώσης, των δεξιοτήτων και 
της υποστήριξης σε νέους χρήστες, δημιουργώντας θετικά 
πρότυπα και πολιτισμκούς διαμεσολαβητές. Με αυτόν τον τρόπο 
οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να εργαστούν και να 
προοδεύσουν, να έχουν την αίσθηση του αυτοέλεγχου, να 
ανακτήσουν νέες πληροφορίες και δεξιότητες, καθώς και να 
υποστηριχθούν στο περιβάλλον όπου ζουν. Αυτή η ενότητα 
βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν νέες γνώσεις για να 
υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν, να διδάξουν λειτουργικές 
ικανότητες μετά από αλλαγές που έχουν υποστεί οι μαθητές  ή οι 
κηδεμόνες  τους. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μετά από αυτή 
την εκπαίδευση θα μπορούν να αναζητούν ευκαιρίες και να 
αποφασίζουν για το μέλλον τους. 
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- Διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί 
μαθαίνουν πώς να δημιουργούν ένα 
ασφαλές σημείο επικοινωνίας 

- Διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί 
είναι σε θέση να παρέχουν αρκετές 
πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια 

της κοινότητας 

- Διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί 
είναι επίσης ικανοί να παρέχουν 
σωστή εκπαίδευση/κατάρτιση 
σχετικά με την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη 

- Συμβουλευτική, ακρόαση αναγκών 
και κατάρτιση ατομικού σχεδίου με 
βάση τις ικανότητες 

των φροντιστών τους  
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Κεφάλαιο 5.1:  

Συμβουλευτική 

- βοήθεια 

- καθοδήγηση  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες 
συμβουλευτικής όπου οι 
μαθητές/ οι κηδεμόνες 

τους θα μπορούν να 
εκφράζουν ανάγκες 

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
μάθουν πώς να 
εργάζονται για τη 
δημιουργία 
υποστηρικτικής σύνδεσης 
για τους μαθητές/ 
κηδεμόνες τους ώστε 

επικοινωνούν ανοιχτά για 
να ζητήσουν βοήθεια 

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
μάθουν πώς να 
δημιουργούν ατομικό 
σχέδιο για τους μαθητές/ 
κηδεμόνες τους 

Είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται συμβουλές ή μια πρώτη 
συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 
γνωρίσουν τους μαθητές τους και τη δουλειά που 
κάνουν. Εφόσον αυτή η σχέση προκύψει, είναι πολύ σημαντικό 
να ελέγχονται οι ανάγκες και οι δυνατότητες του μαθητή  ώστε 

να αναζητηθεί ο τρόπος να βοηθηθεί. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι 
εξοπλισμένοι για να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό, ανοιχτό 
και ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές ή τους κηδεμόνες 

τους: Αυτό ξεκινά με τη διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές 
αισθάνονται ασφαλείς και περιτριγυρισμένοι από μια σχολική 
κοινότητα που εκτιμά τη διαφορετικότητα, τις διαφορές, τη 
φωνή των μαθητών και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη τους για 
ασφάλεια. 
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Κεφάλαιο 5.2: Αίσθηση 
αυτοκυριαρχίας, 
αυτονομία 

- αυτοσεβασμός 

- αξιοπρέπεια 

-Οι εκπαιδευτικοί θα 
βοηθήσουν τους μαθητές 
τους να διατηρήσουν την 
αίσθηση της αξιοπρέπειάς  

-Οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούν να δημιουργούν 
και να παρέχουν ίση 
μεταχείριση στις τάξεις 
τους ή στο χώρο εργασίας 
για όλους τους μαθητές ή 
φροντιστές τους 

Όταν ένα άτομο φτάνει σε μια νέα χώρα ή περνάει από 
ορισμένες αλλαγές, μπορεί να αισθανθεί έλλειψη ελέγχου. Αυτό 
σημαίνει κυρίως ότι χρειάζεται υποστήριξη για τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων για το πώς πρέπει να γίνουν τα 
πράγματα ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες του. 

Εργασία για τη δημιουργία του αισθήματος αξιοπρέπειας 
σημαίνει αντιμετώπιση των προβλημάτων τους ως άτομα, 
δεδομένου ότι η κατάσταση κάθε ατόμου είναι διαφορετική. 

Η αδιαφορία για την αξιοπρέπεια δημιουργεί δυσαρέσκεια και 
φόβο. 

Οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο μερικές φορές 
πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές έχουν μεγάλες 
προσδοκίες από την εκπαιδευτική τους επιτυχία. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 
επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και να ακολουθήσουν το 
σχολικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν επίσης 
τους μαθητές και τους γονείς τους να ενταχθούν στη μαθησιακή 
διαδικασία. 
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Κεφάλαιο 5.3:  

Ψυχοκοινωνική 
ενημέρωση 

- ενημέρωση 

- υποστήριξη 

-Οι εκπαιδευτικοί θα 
μάθουν πώς να βοηθούν 
τους μαθητές να 
φροντίζουν την ψυχική 
τους υγεία 

-Οι εκπαιδευτικοί θα 
μάθουν πώς να βοηθούν 
τους μαθητές να 
φροντίζουν την ευημερία 
τους 

Σε περίπτωση νεοφερμένων μεταναστών, η διαδικασία 
απόκτησης εγγράφων δεν ρυθμίζεται πάντα τόσο απλά από 
άποψη γραφειοκρατίας, πράγμα που σημαίνει ότι υποβάλλονται 
σε συχνές γραφειοκρατικές επισκέψεις και  πρόσθετους 
ελέγχους. Αυτές οι αλλαγές μπορεί μερικές φορές να 
αντικατοπτρίζονται σε αγχώδεις αντιδράσεις και φόβο. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να 
έχουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις 
γραφειοκρατικές αλλαγές. Η σωστή πληροφόρηση δημιουργεί 
ακόμη πιο σταθερές σχέσεις και εμπιστοσύνη. Ωστόσο, οι 
μαθητές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν 
προκλήσεις ψυχικής υγείας λόγω αυτών των 
αβεβαιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μιλούν 
ανοιχτά με τους μαθητές τους για καταστάσεις όπως η αϋπνία, η 
απώλεια όρεξης, η κατάθλιψη, το άγχος και να τους βοηθούν να 
καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι. Σε τέτοιες στιγμές, είναι πολύ 

σημαντικό να δημιουργούνται εργαστήρια κοινωνικής και 
ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη όχι μόνο των επαγγελματιών 
αλλά και της κοινότητας βοηθά τα άτομα να ανακτήσουν 
κίνητρα και το αίσθημα ελέγχου στη ζωή τους. 
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Κεφάλαιο 5.4: 

Ενίσχυση της 
υποστήριξης/κοινότητας 

-συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα και συνολική προσέγγιση της 
οικογένειας 

- οι φιλοδοξίες των μεταναστών 
γονέων για τα παιδιά τους 

- κινητικότητα των μεταναστών 

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
μάθουν πώς να 
οργανώνουν και να 
διαχειρίζονται 
διαφορετικά εργαστήρια 

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
μάθουν πώς να 
εργάζονται για την 
ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων γονέων, όπως 
επίσης και μαθητών τους  

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
είναι ικανοί να παρέχουν 
εργαστήρια 
προσανατολισμού για να 
γνωρίσουν οι γονείς 
καλύτερα ιδρύματα, 
σχολεία, ενδιαφερόμενους 
φορείς 

Η υποστήριξη που λαμβάνουν οι μετανάστες μερικές φορές δεν 
προέρχεται από την ίδια την τοπική κοινότητα, αλλά έμμεσα, 
συχνά από φιλανθρωπικές οργανώσεις ή άτομα που παρέχουν 
βοήθεια. Η βοήθεια συχνά παρέχεται επίσης από άτομα που 
έχουν περάσει από τη διαδικασία της μετανάστευσης χωρίς 
βοήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και 
οι εκπαιδευτές βρίσκονται σε στενή σχέση με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης. Οι οργανώσεις έχουν ως επί το πλείστον μια συνολική 
προσέγγιση για την οικογένεια. Η στενή σύνδεση 
εκπαιδευτικών/παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών και 
εργαζομένων με νέους είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες για τη συνολική προσέγγιση της οικογένειας. Η 
διατομεακή επικοινωνία θα βοηθήσει επίσης τους 
εκπαιδευτικούς να μάθουν νέους τρόπους άτυπης εκπαίδευσης 
και διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί 
που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να 
συμμετέχει όλη η οικογένεια. Τα παιδιά φυσικά θα μεγαλώσουν 
σε ένα ελαφρώς διαφορετικό σύστημα από τους γονείς τους 
επειδή θα συμμετέχουν συνεχώς στο σχολικό πρόγραμμα, οπότε 
είναι πολύ σημαντικό να έχουν γονική υποστήριξη, να 
διατηρούν τις παραδοσιακές αρχές τους και να υποστηρίζουν τη 
διαδικασία ένταξης και των δύο γενεών. 

Κεφάλαιο 5.5: 

Πολιτισμικός 
διαμεσολαβητής 

- διασταύρωση 

- κατανόηση 

- κατάρριψη εμποδίων 

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
μάθουν τα βασικά 
στοιχεία της πολιτισμικής 
διαμεσολάβησης ή 
διευκόλυνσης σε 
περίπτωση σύγκρουσης 

- Οι εκπαιδευτικοί θα 

Η πολιτισμική διαμεσολάβηση αναφέρεται στη διαδικασία 
διασταύρωσης της πολιτιστικής και κοινωνικής σφαίρας και στη 
δημιουργία νέων σχέσεων μεταξύ πολιτικής, πολιτισμού και 
δημόσιου χώρου. Οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές βοηθούν: 

1. Στη συνεργασία στην ανάπτυξη στάσεων, συμπεριφορών και 
κοινωνικών αλλαγών που απορρίπτουν τις πολιτισμικές 
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μάθουν πώς να παρέχουν 
σωστά πληροφορίες 

- Οι εκπαιδευτικοί θα 
εργαστούν για την 
προώθηση 
διαπολιτισμικών 
ανταλλαγών 

διακρίσεις και αναπτύσσουν θετικές σχέσεις μεταξύ πολιτισμών. 

2. Στην προώθηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων που 
περιλαμβάνουν διαφορετικούς πολιτισμούς για να διευκολυνθεί 
η κατανόηση και ο διάλογος μεταξύ τους. 

3.Η διαμεσολάβηση που μπορούν να προσφέρουν οι 
διδασκόμενοι μπορεί να είναι βασικού επιπέδου, όπως να 
δείξουν σε κάποιον το δρόμο, να εξηγήσουν τι σημαίνει μια λέξη 
ή ένα όνομα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με έθιμα ή 
πτυχές της καθημερινής ζωής, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία που 
δεν είναι γνωστά, και ούτω καθεξής. Η εκμάθηση του τρόπου 
αναζήτησης και προσφοράς βοήθειας διαμεσολάβησης θα 
αυξήσει την επίγνωση των μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για σκοπούς 
διαμεσολάβησης και θα αναπτύξει τις στρατηγικές 
διαμεσολάβησής τους. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τη 
εμπιστοσύνη τους γενικότερα ως συμμετέχοντες στην κοινωνία 
υποδοχής και να αυξήσει την αυτοεκτίμησή τους. Η 
διαμεσολάβηση μπορεί να μεταδώσει θετικά μηνύματα υπέρ της 
πολυπολιτισμικής συμβίωσης και της διαφορετικότητας. Λόγω 
της ιδιαίτερης κατάστασής τους, μετανάστες κάθε ηλικίας, αλλά 
κυρίως ενήλικες μετανάστες, πιθανότατα θα χρειαστούν 
υποστήριξη υπό τη μορφή γλωσσικής και πολιτισμικής 
διαμεσολάβησης από τους συνομιλητές τους στην κοινωνία 
υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που έχουν 
περάσει από τη μετανάστευση, ή από συναδέλφους μετανάστες 
με τους οποίους μιλούν κοινή γλώσσα και τώρα επηρεάζονται 
λιγότερο από τα συγκεκριμένα ζητήματα, και φυσικά από 
εθελοντές που εργάζονται με μετανάστες. Μια τέτοια 
διαμεσολάβηση μπορεί να παρέχεται επίσημα ή ανεπίσημα. 

 



 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ DEVOTE 

Περιγραφή περιεχομένου για το Πνευματικό Προϊόν 1/ ΕΝΟΤΗΤΑ 6:  Βέλτιστες πρακτικές στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

  

Ενότητα/Θέματα 

Τμήματα της ενότητας 

Σκοπός/ Μαθησιακοί 
Στόχοι 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ενότητα 

  

Ενότητα 6: Βέλτιστες 
πρακτικές στη 
Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

6.1 Εισαγωγή στην 
ενότητα (Δομή, στόχοι 
και αναμενόμενα 
αποτελέσματα της 
ενότητας) και ορισμός 
της Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης 

6.2 Βέλτιστες 
πρακτικές στη 
Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

6.2.1 Μεθοδολογία 
βιογραφικών γλωσσών 

6.2.2 Καλλιτεχνικές 
πρακτικές στην 
εκμάθηση γλωσσών 

6.2.3 Μεθοδολογία 
«Διδασκαλίας μέσω 
κειμένων ταυτότητας» 

Στόχος αυτής της 
ενότητας είναι η 
ανάπτυξη 
ικανοτήτων εκπαιδευτών 
και διαμεσολαβητών 
ενηλίκων ώστε να 
καταστούν ενεργοί 
παράγοντες της 
ένταξης .   

 Στόχοι της ενότητας: 

- Η διάθεση μιας σειράς 

από αποτελεσματικών 
πρακτικών χωρίς 
αποκλεισμούς που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
την εκπαίδευση σε 
διαπολιτισμικά 
περιβάλλοντα. 

- Η αξιοποίηση των ήδη 
υπαρχουσών εμπειριών 

της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 

- Η διάθεση ορισμένων 

Στο τέλος αυτής της 
ενότητας, οι 
διδασκόμενοι θα: 

- Διαθέτουν μια σειρά 
πρακτικών που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
τις διδακτικές τους 
πρακτικές σε 
διαπολιτισμικά 
περιβάλλοντα. 

- Καλλιεργούν τις 
ικανότητες και τις 
γνώσεις που τους 
καθιστούν ενεργούς 
παράγοντες της 
ένταξης. 

- Διαθέτουν μια σειρά 
από συμβουλές και 
εμπειρίες που μπορούν 
να συνδυαστούν ή να 
προσαρμοστούν, ώστε 
να ταιριάζουν στις 
ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των 

- Το κεφάλαιο 6.1 της ενότητας ( Εισαγωγή στην ενότητα και ορισμός της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ) έχει σχεδιαστεί για να δώσει μια επισκόπηση 
του τμήματος, εξηγώντας τη μεθοδολογία, τους στόχους και τις πρακτικές που 
πρόκειται να διατεθούν. Θα δοθεί επίσης ένας ορισμός της Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης. 

- Το κεφάλαιο 6.2 της ενότητας (Βέλτιστες πρακτικές στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση) έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώσει και να διαθέσει τις βέλτιστες 
πρακτικές στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αυτό το μέρος χωρίζεται σε 
6 ενότητες, εκ των οποίων έκαστη θα παρέχει λεπτομερή περιγραφή μιας 
βέλτιστης πρακτικής, με όλες τις αντίστοιχες παραπομπές, υλικό και 
συνδέσμους. 

- Το τμήμα 6.2.1 της ενότητας (Μεθοδολογία  Βιογραφιών Γλωσσών) θα 
σκιαγραφήσει την πρακτική των Βιογραφιών Γλωσσών, οι οποίες αποτελούν 
βιογραφική έκθεση στην οποία ο αφηγητής καθιστά την/τις γλώσσα/ες που 
έμαθε, μελέτησε, συνάντησε, το επίκεντρο του δικού του/της αφηγήματος. Σε 
αυτή την πρακτική, ο αφηγητής εστιάζει ιδιαίτερα στο πώς αποκτήθηκε και 
πώς χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα. Αυτή η πρακτική διευκολύνει τη συμμετοχή 
του μαθητή στο σχεδιασμό, με προβληματισμό και αξιολόγηση της 

διαδικασίας μάθησης και της προόδου του. Προωθεί την πολυγλωσσία και τη 
διαπολιτισμική επίγνωση και ενθαρρύνει τον μαθητή να δηλώσει τι μπορεί να 
κάνει σε κάθε γλώσσα και να περιλάβει πληροφορίες για γλωσσικές, 
πολιτιστικές και μαθησιακές εμπειρίες που αποκτήθηκαν εντός και εκτός των 
επίσημων εκπαιδευτικών πλαισίων ( https://www.coe.int/en/web/portfolio/the -

γλώσσα-βιογραφία ). 

- Το τμήμα 6.2.2 ( Καλλιτεχνικές πρακτικές στην εκμάθηση γλωσσών) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography
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6.2.4 Κύκλοι ιστοριών  

6.2.5 Διαγράμματα 
KWL 

6.2.6 Επιτροπή 
καλωσορίσματος 

6.3 Η επόμενη 
βέλτιστη πρακτική 
είναι η δική σας! 

πρακτικών εργαλείων 

που δίνουν αξία και 
σημασία στις 
πολιτισμικές διαφορές. 

- Η διάθεση πρακτικών 
για τη μετατροπή των 
εκπαιδευτικών πλαισίων 
σε ευκαιρίες 

ανταλλαγής, όπου οι 
μαθητές και οι διαφορές 
τους βρίσκονται στο 
επίκεντρο. 

- Η διάθεση πρακτικών 
που μετατρέπουν τον 
μαθητή (και την ιστορία 
του) σε ενεργό 
παράγοντα της 
διαδικασίας μάθησης- 

διδασκαλίας. 

- Η ανάδειξη των 
παραγόντων επιτυχίας 
αυτών των βέλτιστων 
πρακτικών, προκειμένου 
να υποστηριχθούν οι 
εκπαιδευτικοί να 
δημιουργήσουν νέες 
πρακτικές που 
στοχεύουν στο στόχο 
του έργου. 

  

μαθητών τους. 

- Γνωρίζουν τη 
συνάφεια και τη 
σημασία των μαθητών 

στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

- Διαθέτουν τις 
ικανότητες να 
εκμεταλλεύονται 
επιτυχώς τις 
πολιτισμικές διαφορές 
ως εργαλείο μάθησης-

διδασκαλίας 

- Είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν νέες 
εκπαιδευτικές 
πρακτικές με θετικό 
αντίκτυπο στην ένταξη 
των μαθητών με 
μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. 

συνδέεται αυστηρά με το προηγούμενο, καθώς οι Βιογραφίες Γλωσσών 

μπορούν να παραχθούν γραπτώς ή, πιο δημιουργικά, μέσω της τέχνης (σχέδιο, 
μουσική, θέατρο). Αυτό το τμήμα θα βασιστεί στο έργο που διαθέτει το 
Ινστιτούτο Γκαίτε (https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm ) και θα 
επικεντρωθεί στη χρήση του θεάτρου ως πρακτική για την  εκμάθηση 
γλωσσών (https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm ). Το 
πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της πρακτικής είναι ότι ο πυρήνας του 
θεατρικού έργου είναι η ζωή, η ιστορία, οι ερωτήσεις και οι περιέργειες των 
μαθητών. Είναι ένας καινοτόμος τρόπος για να δημιουργηθεί ένας δεσμός 

μεταξύ της ζωής τους και των όσων μαθαίνουν 

- Το τμήμα 6.2.3 (Διδασκαλία μέσω κειμένων ταυτότητας ) παρουσιάζει μια 
πρακτική όπου οι μαθητές δημιουργούν οπτικά, γραπτά, προφορικά ή 
πολυτροπικά κείμενα, μονολογικά ή διαδραστικά (π.χ. σε προσομοιώσεις), 
προκειμένου να εκφράσουν έννοιες που σχετίζονται με τις προσωπικές τους 
εμπειρίες. Το τμήμα βασίζεται στο έργο των Cummins & Early (2011) -

 «Κείμενα ταυτότητας: Η συνεργατική δημιουργία δύναμης σε πολύγλωσσα 
σχολεία». 

- Το τμήμα 6.2.4 (Κύκλοι ιστοριών) σκιαγραφεί τα πλεονεκτήματα της χρήσης 
των κύκλων ιστοριών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αυτή η πρακτική 

βοηθά τους συμμετέχοντες να εξασκήσουν βασικές πτυχές των 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Η χρήση προσωπικών ιστοριών ευνοεί τη 
σύνδεση και τη βαθιά και ουσιαστική συμμετοχή. Αυτό το τμήμα βασίζεται 
στο έργο της UNESCO. https://en.unesco.org/themes/intercultural-

dialogue/competencies  

- Το τμήμα 6.2.5 ( Διαγράμματα KWL) εξηγεί πώς η χρήση διαγραμμάτων 

προάγει τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση. Οι μαθητές μπορούν να 
επισημαίνουν φράσεις, λέξεις και ερωτήσεις σε πολλές γλώσσες για να 
μοιραστούν αυτό που γνωρίζουν για ένα συγκεκριμένο θέμα, ακόμη και αν δεν 
έχουν ακόμη αναπτύξει τις ικανότητες να εκφράζονται ανεξάρτητα (βλ. Σελ. 
16 της DEVOTE Publication & https: //www.paesic .eu/ ). 

- Το τμήμα 6.2.6 (Επιτροπή καλωσορίσματος ) περιγράφει μια πρακτική όπου 
οι μαθητές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτοί οι χώροι που καθοδηγούνται 
από μαθητές και δασκάλους αποτελούνται από το σχεδιασμό και τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων οικοδόμησης της κοινότητας μεταξύ ημεδαπών και 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.paesic.eu/
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νεοφερμένων μαθητών (βλ. Σελ. 16-17 της έκδοσης DEVOTE). 

- Το Κεφάλαιο 6.3 (Η επόμενη βέλτιστη πρακτική είναι η δική σας!) Επιδιώκει 
να αναδείξει τους παράγοντες επιτυχίας των βέλτιστων πρακτικών που 
παρουσιάζονται, προκειμένου να απομονώσει τα απαραίτητα συστατικά για τη 
δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πρακτικής με στόχο την ενίσχυση της ένταξης 
των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

  

. 


