
 
 
 

 
   
 
             Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

            
 
 
 
 
 
 
 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 
                           
 

Διδακτικές προσεγγίσεις στη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

  
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

20, 23 & 27 Μαρτίου 2007 
2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 

 



 1

 
 

«Στοχεύοντας στην αλλαγή: Παρεμβάσεις στη σχολική τάξη» 

  

Δέσποινα Σακκά 

                                                                         Επίκουρη  Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, 
                    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
                                                                                                  dsakka@eled.duth.gr 

 
 
 

 

Στο πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που είχε ως 

αντικείμενο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν την πολύ-πολιτισμική 

τάξη πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στη σχολική τάξη που στόχο είχαν (α) την 

ενδυνάμωση της σχέσης των εκπαιδευτικών με τους παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς 

μαθητές της τάξης τους καθώς και της σχέσης των παλιννοστούντων ή αλλοδαπών 

μαθητών με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, και (β) τη σύνδεση του σχολείου με την 

ευρύτερη κοινότητα των παλιννοστούντων ή αλλοδαπών (Σακκά & Ψάλτη, 2004). 

Βασική παραδοχή του προγράμματος ήταν ότι το σχολείο είναι δυνατό να αποτελέσει 

το πεδίο μέσα στο οποίο μπορούν να καλλιεργηθούν και να προωθηθούν κοινωνικές 

αλλαγές (Holland, 1993) ενώ η όλη προσέγγιση στηρίχτηκε στο μοντέλο εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών «ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής», το οποίο έχει επανειλημμένα 

χρησιμοποιηθεί στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία για τη διεύρυνση των 

στερεοτύπων του φύλου (Taylor, 1985· Millman, 1987· Deliyanni-Kouimtzi & Sakka, 

1998· Δεληγιάννη-Κουιμτζή, κ.ά., 2000).  

Μια άλλη παραδοχή του προγράμματος ήταν ότι στο πλαίσιο μιας 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα οποιαδήποτε προγράμματα παρέμβασης στο σχολείο 

θα πρέπει να απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο στις μειονοτικές ή ειδικές 

ομάδες (Μάρκου, 1997· Γκόβαρης, 2001· Γκότοβος, 2002).  Στο πλαίσιο αυτό 

επιμέρους στόχοι της παρέμβασης ήταν (α) να βοηθήσει όλα τα παιδιά της τάξης να 

επεξεργαστούν και να κατανοήσουν την έννοια της ποικιλομορφίας στην τάξη και την 

κοινωνία, (β) να προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να συζητήσουν στην τάξη θέματα 

σχετικά με τις διαφορετικές κουλτούρες (αξίες, συνήθειες, τρόπος ζωής κτλ.) των 

ανθρώπων, (γ) να προβληματίσει τα παιδιά σχετικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι των άλλων πολιτισμικών ομάδων στη σχολική ή ευρύτερη 

κοινωνική πραγματικότητα της χώρας που ζουν, (δ) να δώσει την ευκαιρία στην 
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κοινότητα να γνωρίσει τις διαφορετικές κουλτούρες (αξίες, συνήθειες, τρόπο ζωής κτλ.) 

των μελών της, και (ε) να προωθήσει την ιδέα της συμφιλίωσης και συνύπαρξης 

ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Σακκά & Ψάλτη, 2004).  

Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης συζητιούνται η προβληματική και το 

αντικείμενο των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από 48 εκπαιδευτικούς της 

Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία των Νομών Έβρου, Ξάνθης και 

Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζονται επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα. 
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«Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις» 

 

Κατερίνα Δημητριάδου 
 

Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας, 
ΠΤΔΕ Παιδαγωγικής Σχολής, 

                                                                                    Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
adimitriadou@uowm.gr 

 

Η μετανεωτερική αντίληψη για τη διδασκαλία δίνει έμφαση στην 

επικοινωνιακή της διάσταση· στόχος είναι η απόκτηση, τροποποίηση και αποδόμηση 

αντιλήψεων και πρακτικών μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που επιτρέπει τη 

συμμετοχή, την επιλογή και την απόφαση. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας επικοινωνιακής 

προοπτικής στο σχολείο είναι ένα ζητούμενο βαρύνουσας σημασίας ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για μικτές τάξεις, επειδή ανοίγει το πεδίο των διδακτικών επιλογών που 

αυξάνουν την παιδαγωγική αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, όσο 

και των μαθητών μεταξύ τους.. Προσδίδει έτσι στην εκπαιδευτική διαδικασία ένα 

διαπολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς ενθαρρύνει την εμπλοκή των ενεργών υποκειμένων 

της διδασκαλίας στο μάθημα, τους παρέχει κίνητρα συμμετοχής, αναδεικνύει τις 

προσωπικές τους ιδιαιτερότητες και γενικά απομακρύνει τη διδακτική διαδικασία από 

παραδοσιακά, μηχανιστικά ή θεματοκεντρικά πρότυπα.     

 Στο σεμινάριο περιγράφονται σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις όπως 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δραματοποίηση, βιωματικές μέθοδοι, θύελλα ιδεών, 

διδασκαλία μέσα από προσομοιώσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις, σχέδια συνεργατικής 

ερευνάς (projects), διερευνητικές μέθοδοι κ.λπ., οι οποίες – προάγοντας τον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα της διδασκαλίας – βοηθούν στην άρση των κοινωνικών και 

μαθησιακών ανισοτήτων στο σχολείο. Η περιγραφή ενός θεωρητικού πλαισίου για 

ορισμένες από τις παραπάνω προσεγγίσεις, η ανίχνευση των δυνατοτήτων υλοποίησης 

τους και η αναφορά σχετικών παραδειγμάτων εφαρμογής ίσως βοηθήσουν τους 

συμμετέχοντες να διαμορφώσουν και οι ίδιοι ανάλογα πλαίσια διδασκαλίας και μάθησης 

στα θέματα της ειδικότητάς τους. 
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«Το ανθρωπογενές περιβάλλον ως μέσο για την ανάπτυξη της πολιτισμικής 

επικοινωνίας: προτάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας  

στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 

 

Αναστασία Δημητρίου  
Επίκουρη Καθηγήτρια,  

Τμήμα Επιστήμων της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία,  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

anadim@otenet.gr 
 

 

Τα ζητήματα που αφορούν στο ανθρωπογενές περιβάλλον  είναι 

αποτέλεσμα των σχέσεων που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τη φύση και με τους 

συνανθρώπους του αλλά και του τρόπου που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του στο 

πολιτισμικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προτείνεται η 

ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών και η ανάδειξη της  κοινωνικής, πολιτικής και 

πολιτισμικής τους διάστασης. Βασική επιδίωξη της μελέτης των ζητημάτων αυτών είναι η 

αποδοχή της ποικιλότητας των απόψεων που αφορούν στον τρόπο διαχείρισης τους που 

μπορεί να αποτελέσει πηγή ανταλλαγών, διαλόγου, διερευνήσεων, αντιθέσεων, 

δημιουργικότητας και συνεργασίας.  

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται παιδαγωγικές μέθοδοι και διδακτικές 

τεχνικές, οι οποίες συμβάλουν στην συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της 

μάθησης για την ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, και επιδιώκουν 

στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να δημιουργήσουν σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο 

κατανοώντας την σημαντικότητα της πολιτισμικής ποικιλότητας, της πολιτισμικής 

ανταλλαγής, της συνεργασίας και αλληλεγγύης.  

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η διαμόρφωση προτάσεων με κεντρικό 

άξονα το ανθρωπογενές περιβάλλον για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων 

εργασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ανάπτυξη της συνεργασίας, της 

αλληλεγγύης και της πολιτισμικής επικοινωνίας.  Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν 

ζητήματα που αφορούν στο δομημένο περιβάλλον όπως η πόλη, αλλά και ζητήματα που 

αφορούν στο ευρύτερο περιβάλλον όπως υδάτινοι πόροι. Οι επιμορφούμενοι σε ομάδες 

θα  αναπτύξουν σχέδιο εργασίας με θέμα της επιλογής τους.  
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