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Η διαπολιτισμική παιδαγωγική πρέπει να είναι μαθητοκεντρική έτσι, 
ώστε η μάθηση να είναι μια ενεργός διαδικασία και να προάγει την κριτική 
δημιουργική σκέψη, την ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας. 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία, ως γνωστικό εργαλείο, εμπλέκει τους 
μαθητές στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, διευκολύνοντάς τους να 
σκεφτούν τόσο τις εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος, όσο και τις 
επιμέρους παραμέτρους που σχετίζονται με το αρχικό πρόβλημα. Η 
τεχνολογία, λοιπόν, όταν λειτουργεί ως πολυδύναμο γνωστικό εργαλείο, 
επιτυγχάνει τους στόχους της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. 

Η διαπολιτισμική αγωγή, με τη χρήση της τεχνολογίας, είναι ικανή να 
αμβλύνει τις φυλετικές, μαθησιακές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των 
μαθητών, γιατί διαθέτει και προτείνει συγκεκριμένα εργαλεία, που ευνοούν τη 
συνεργασία την αλληλοκατανόηση την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και 
μπορούν να εμπλέξουν τους μαθητές σε πολιτιστικές δημιουργίες. Τέτοια 
εργαλεία είναι η χρήση των υπερκειμένων, των υπερμέσων, τα πολυμεσικά 
συγγραφικά πακέτα, η χρήση του διαδικτύου, τα εκπαιδευτικά λογισμικά, CD-
ROMs / DVDs, τα WebQuests, τα e-mails. 
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 Όταν ο Ζάμεν συνάντησε το Γιάννη. Σενάρια διαπολιτισμικής αγωγής 
στην τάξη 

 
Ελισσάβετ Μυρογιάννη-Αρβανιτίδη  

  Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Φλώρινας 
 
 
 
 

  
      Η Ελλάδα είναι εδώ και χρόνια χώρα υποδοχής προσφύγων και πολλά 
σχολεία έχουν μεικτούς μαθητικούς πληθυσμούς. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να διδάξουν σε ανομοιογενείς σχολικές τάξεις και να διαχειριστούν εκτός από 
το μαθησιακό υλικό δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις που προκύπτουν από 
εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές. Θα 
παρουσιαστούν εφαρμοσμένα σενάρια διδακτικής σε πολυπολιτισμικές τάξεις 
και θα συσχετισθούν με το θεωρητικό τους πλαίσιο. Θα παρουσιαστεί και θα 
σχολιαστεί σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το σεμινάριο 
θα περιλάβει συζήτηση, διαλέξεις με προβολές παρουσίασης, προβολές 
αποσπασμάτων κινηματογραφικών ταινιών και σύντομα εργαστήρια. 
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http://gym-diap-thess.thess.sch.gr/ 

 6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-
Κορδελιού 

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Diapolitismikh.htm 
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Η αξιοποίηση των εικόνων στο μάθημα της ιστορίας στο πλαίσιο της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 
 

Αντωνία Παπαδάκη 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Πέλλας 

τηλ. 6932521100 
 
 
 

 
      Αποδεχόμενοι την ανομοιογένεια της σχολικής τάξης η χρήση των εικόνων 
θα μπορούσε να συντελέσει στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς η εικόνα έχει 
γίνει το κατεξοχήν επικοινωνιακό μέσο. Άλλωστε τα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν 
χρησιμοποιούν  μόνο το γραπτό λόγο, αλλά κυρίως την εικόνα. Φωτογραφίες, 
διαγράμματα, χάρτες, σκίτσα, γελοιογραφίες, στατιστικοί πίνακες, αφίσες, 
πληροφοριακά έντυπα δημόσιων υπηρεσιών, ζωγραφικοί πίνακες αποκόμματα 
από εφημερίδες συνδυάζονται με το γραπτό λόγο και προδίδουν τη διαπλοκή 
των εικόνων στο σχεδιασμό νοημάτων στην καθημερινή μας ζωή. Το 
ζητούμενο είναι να καλλιεργήσουμε έναν οπτικό γραμματισμό με την έννοια 
ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση  να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα 
συμφραζόμενα μιας εικόνας, να αναλύουν τη σύνταξη των εικόνων, τις τεχνικές 
που χρησιμοποιήθηκαν, να εκτιμάν την αισθητική αξία των εικόνων, να 
αντιλαμβάνονται την πρόθεση,  καθώς και το συναίσθημα που προκαλεί η 
εικόνα, αλλά και να κατασκευάζουν νοήματα με εικόνες έτσι, ώστε να μπορούν 
να επικοινωνήσουν. Στο μάθημα της ιστορίας οι εικόνες έχουν ιδιαίτερη 
παιδαγωγική αξία και, καθώς εντάσσονται στις πηγές, συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και την προσέγγιση της πολυπρισματικότητας. 
      Έτσι, στην αρχή θα γίνει η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου στο 
οποίο εντάσσεται η προσέγγιση της εικόνας, δηλαδή τι είναι οπτικός 
γραμματισμός και ποια είναι τα βήματα προσέγγισης μιας εικόνας κάνοντας 
αναφορά σε διάφορα μοντέλα προσέγγισης και σε όλα τα είδη των εικόνων. 
Στη συνέχεια , καθώς η εισήγηση εστιάζεται στο μάθημα της Ιστορίας, 
παρουσιάζονται παραδείγματα προσέγγισης εικόνων κυρίως από τα σχολικά 
εγχειρίδια Ιστορίας του γυμνασίου, αλλά και παραδείγματα δραστηριοτήτων 
με αφορμή επιλεγμένες εικόνες σε συγκεκριμένες ενότητες λαμβάνοντας υπόψη 
τις στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Θα γίνει ιδιαίτερη 
αναφορά και στην τοπική ιστορία που διδάσκονται στην Γ Γυμνασίου και πώς 
εμπλέκονται αλλοδαποί μαθητές  ή παλιννοστούντες σε ένα σχέδιο εργασίας 
που απαιτεί συλλογή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού. Στη συνέχεια θα 
δοθούν στους εκπαιδευτικούς ως άσκηση εικόνες για να καθορίσουν στόχους 
και δραστηριότητες που θα μπορούσαν εφαρμόσουν σε μια μικτή τάξη και θα 
γίνει συζήτηση πάνω στις προτάσεις των εκπαιδευτικών. 
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