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H εκπόνηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας στην ιστορία ως μέσο για 
διαπολιτισμικές προσεγγίσεις 

 
Αντωνία Παπαδάκη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 
 Ν. Πέλλας 

 
 

 
      Η διαθεματικότητα ως εναλλακτική διδακτική προσέγγιση μπορεί, αν 
εφαρμοστεί σε μια μικτή σχολική τάξη, να οδηγήσει όλους τους μαθητές στην 
ενεργητική μάθηση με αποτελεσματικό τρόπο. Επειδή η διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης πραγματοποιείται με την εκπόνηση σχεδίων εργασίας 
που εκπονούν οι μαθητές κατά ομάδες προωθείται η συνεργατική μάθηση και 
οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, χρήσης 
ποικίλων πηγών, συνεργασίας με άλλα άτομα καθώς και την ικανότητα 
βελτίωσης της ατομικής επίδοσης και παρουσίας, ενώ παράλληλα αποκτούν 
κοινωνικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των διαθεματικών εργασιών οι αλλοδαποί 
μαθητές  έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να μάθουν με 
βιωματικό τρόπο και να ενταχθούν αποτελεσματικότερα στη σχολική 
κοινότητα, καθώς η ενασχόληση με εναλλακτικές δραστηριότητες επιτρέπει 
στους μαθητές αυτούς να μαθαίνουν μέσω των δυνατοτήτων τους και να μην 
αποκλείονται από τη μάθηση λόγω των όποιων αδυναμιών τους. 
     Έτσι, στην αρχή θα δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο για την έννοια της 
διαθεματικότητας και τη συνεργατική μάθηση, ενώ θα σχολιαστούν τα βήματα 
εκπόνησης ενός σχεδίου εργασίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 
παραδείγματα διαθεματικών σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της 
ιστορίας, στα οποία θα φαίνεται η εμπλοκή των αλλοδαπών μαθητών. Θα 
ακολουθήσει εφαρμογή στην πράξη από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν 
στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, στους οποίους θα δοθούν συγκεκριμένα θέματα 
διαθεματικών εργασιών, για να διαμορφώσουν οι ίδιοι τους στόχους και τις 
δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται όλοι οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα 
εργαστούν ομαδικά πάνω στο θέμα που θα αναλάβουν και θα ανακοινώσουν 
την εργασία τους.    
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 Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη 
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   Στην εισήγηση επιχειρείται μια σφαιρική αντιμετώπιση των συγκρούσεων και 
των προβληματικών καταστάσεων που σημειώνονται στο πλαίσιο κυρίως της 
σχολικής τάξης και δευτερευόντως του σχολείου. Καταρχάς οριοθετείται η 
έννοια της σχολικής τάξης ως τυπικής δομής και εξετάζονται οι δυναμικές 
σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. Υπό το πρίσμα αυτό 
προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενδοταξική επικοινωνία, 
επισημαίνονται οι συνήθεις συμπεριφορές των μαθητών, που χαρακτηρίζονται 
ως προβληματικές ή συγκρουσιακές, καθώς και οι κυριότερες αντιδράσεις των 
εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι βασικές αρχές με τις οποίες 
πρέπει να αντιμετωπίζεται η παιδική και η εφηβική επιθετικότητα, εκτός των 
περιπτώσεων καθαρά ψυχοπαθολογικής ή εγκληματικής συμπεριφοράς, 
προτείνεται μία σειρά στρατηγικών για τη διαχείρισή τους, με σκοπό τη 
βελτίωση του σχολικού και του ενδοσχολικού κλίματος. Ανάμεσα στις 
στρατηγικές αυτές ιδιαίτερα πρακτική και αποτελεσματική είναι η λεγόμενη 
«οικοσυστημική προσέγγιση», η οποία αξιοποιεί τις θεωρίες για τη «γνωστική 
ασυμφωνία» ή τη «γνωστική σύγκρουση», ο ρόλος του «εμψυχωτή» στο πλαίσιο της 
«ομαδοσυνεργατικής μάθησης», η διαδικασία ελέγχου των συγκρούσεων με βάση 
τη «διαμεσολάβηση» και η «ανάληψη ρόλων». Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ισχύουν 
ως βασικές προϋποθέσεις η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η 
δημιουργία συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.  
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     Το τελευταίο σεμινάριο του τρίτου κύκλου του επιμορφωτικού 
προγράμματος περιλαμβάνει δύο μέρη: 
α) Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό 
curriculum ή project μικρής διάρκειας, με έμφαση στη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση και ο σχολιασμός τριών 
διδακτικών προτάσεων από μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίες αναφέρονται 
στη μεθόδευση της διδασκαλίας των εμφυλίων πολέμων και στη διδασκαλία της 
γλώσσας και της λογοτεχνίας με θεματικά κέντρα το ταξίδι και το χιούμορ.  
β) Στο δεύτερο μέρος θα συζητηθούν ιδέες και προτάσεις σχετικές με τις 
διδακτικές εφαρμογές στα σχολεία, οι οποίες θα γίνουν από τους 
επιμορφωνόμενους. Τέλος, θα επιχειρηθεί να συνοψιστούν τα βασικά 
συμπεράσματα του προγράμματος και θα οριστεί η τελευταία συνάντηση για 
την παρουσίαση των δοκιμαστικών εφαρμογών.  


