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ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο CIRCLE στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης, της συμμετοχής 
και της αύξησης της μαθησιακής επίδοσης των νεοαφιχθέντων παιδιών 
μεταναστών/τριών και προσφύγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προκειμένου να προωθήσει τη ολιστική τους ένταξη στις 
χώρες υποδοχής. Το έργο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και το 
σχολικό προσωπικό να ανιχνεύουν το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών 
μεταναστών/τριών και προσφύγων και θα τους παράσχει πολύτιμες 
δεξιότητες για ένταξή τους. Επίσης, το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση 
της συμμετοχής και στη βελτίωση της επίδοσης των νεοαφιχθέντων 
μεταναστών/τριών και προσφύγων μαθητών/τριών στα δημοτικά 
σχολεία:  

• οικοδομώντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και των 
ηγετών του σχολείου για την προώθηση της ισότητας, της 
διαφορετικότητας και της ένταξης στα σχολεία.

• παρέχοντας υποστήριξη στα σχολεία για τη διευκόλυνση 
της ένταξης και της επιτυχίας των μεταναστών/τριών και 
των προσφύγων μαθητών/τριών, καθώς και ενισχύοντας 
τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας.

1. Στόχος 

Η αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των παιδιών αποδεικνύεται 
δύσκολη στις περισσότερες περιπτώσεις. Πολλά παιδιά προσφύγων 
δεν έχουν κανένα χαρτί που να αποδεικνύει την προηγούμενη σχολική 
τους επίδοση ή τους βαθμούς τους. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη όχι μόνο η προηγούμενη εκπαίδευση, αλλά και τα κενά 
που ενδέχεται να έχουν, το τραύμα που μπορεί να έχουν βιώσει αλλά 
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και η οικογενειακή τους κατάσταση. Για την αντιμετώπιση αυτής της 
πρόκλησης, το έργο στοχεύει στην:

• Αύξηση της εξάπλωσης και της χρήσης καινοτόμας 
τεχνολογίας χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά εργαλεία 
για την αξιολόγηση και την επικύρωση της πρότερης 
γνώσης των νεοαφιχθέντων/εισών μεταναστών/τριών 
και προσφύγων μαθητών/τριών στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ηγετών και 
των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση εργαλείων για την 
αξιολόγηση της γνώσης και την επικύρωση της πρότερης 
γνώσης, και

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της 
ικανότητας των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των 
εκπαιδευτικών ηγετών και των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τις ενταξιακές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

2. Partners
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3. Εισαγωγή

Αυτό το εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
CIRCLE - Inclusion of refugee children in education - CIRCLE. 
Περιλαμβάνει το πλαίσιο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών ηγετών 
και των εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικοί, περιφερειακοί διευθυντές/
διευθύντριες, διευθυντές/διευθύντριες σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι 
κ.λπ.) σχετικά με τη χρήση των εργαλείων του έργου. Επίσης, 
περιλαμβάνει την εκπαιδευτική προσέγγιση, τους στόχους, τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, τους τρόπους εφαρμογής, το πρόγραμμα 
σπουδών και τα εκπαιδευτικά υλικά. Μόλις σχεδιάστηκε το γενικό 
πλαίσιο, καθορίστηκαν οι απαιτούμενες προσαρμογές ανά χώρα, μαζί 
με ένα σύνολο συγκεκριμένων οδηγιών ανάλογα με το συγκεκριμένο 
πλαίσιο της χώρας και καθορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή τους.

Ο κύριος στόχος του έργου CIRCLE είναι η κοινωνική ένταξη των 
παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. Στοχεύει στη δημιουργία νέων 
διαγνωστικών εργαλείων σε όλα τα επίπεδα του δημοτικού σχολείου 
για την αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των νεοαφιχθέντων/θεισών 
παιδιών προσφύγων. Οι δραστηριότητες του CIRCLE αναμένεται 
να υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς ηγέτες και τους εκπαιδευτικούς 
σχετικά στη χρήση των εργαλείων του έργου. Οι ενότητες βασίζονται 
στα ευρήματα του προηγούμενου πακέτου WP2 για την ανάπτυξη 
καινοτόμων και ευέλικτων τεχνικών που ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και προωθούν την ενταξιακή 
μάθηση και την ισότητα.

Ο κύριος στόχος των ενοτήτων είναι πρώτα ο καθορισμός του πλαισίου 
εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του CIRCLE και έπειτα 
η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, των ενοτήτων κατάρτισης για 
την άρση ή τη μείωση των εμποδίων που εμποδίζουν τους μαθητές με 
αναπηρία να συμμετάσχουν επιτυχώς σε μαθήματα και προγράμματα 



7.

σπουδών και τέλος, τη σχεδίαση της αξιολόγησης και της πιστοποίησης, 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες που αποκτήθηκαν από 
τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Το εγχειρίδιο αποτελείται από 4 Ενότητες για εκπαιδευτικούς:

Module Duration

Ενότητα 1 – Ανασκόπηση της διαπολιτισμικότητας 60 λεπτά

Ενότητα 2 – Μεθοδολογία και προσεγγίσεις 90 λεπτά

Ενότητα 3 – Η χρήση των εργαλείων αξιολόγησης 30 λεπτά

Τελική Αξιολόγηση 10 λεπτά

Σύνολο
3 ώρες

10 λεπτά
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ΕΝOΤΗΤΑ 1:
Ανασκόπηση της διαπολιτισμικότητας

1. Πρόλογος

H πολιτισμική ποικιλομορφία μέσα στην τάξη, είναι ένας όρος που 
μπορεί να έχει πολλές σημασίες για κάθε άτομο και πολλές εφαρμογές. 
Στη σύγχρονη εκπαίδευση, υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία που 
προσμετρώνται όπως το κοινωνικό κύρος, το φύλο, η εθνική καταγωγή, 
οι θρησκείες και πολλά άλλα.

Για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου 
είναι σε θέση να απολαύσουν τα οφέλη της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται να δείξουν κατανόηση και να συμπεριφερθούν σε κάθε 
μαθητή/τρια σαν τη μοναδική και ξεχωριστή προσωπικότητα που είναι. 
Αντιμετωπίζοντας τον κάθε μαθητή/τρια ως ξεχωριστό, κάνουν το 
πρώτο βήμα στην υποστήριξη της διαφορετικότητας στην τάξη.

Σύμφωνα με τα λόγια του Comenius, η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από την εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο ή στο σπίτι. 
Είναι μια διαδικασία που επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή ενός ατόμου και 
τις πολλές κοινωνικές προσαρμογές που θα κληθούν να κάνουν στο 
μέλλον.

Οι αρχές της ειρήνης και της διεθνούς οργάνωσης της εκπαίδευσης 
στις οποίες έχει αναφερθεί, τον καθιστούν πρόδρομο τόσων πολλών 
σύγχρονων θεσμών και τάσεων σκέψης, οι οποίες προέρχονται επίσης 
από το έργο του, από αυτή τη μοναδική σύνθεση μεταξύ φύσης και 
ανθρώπου.

Σήμερα, οι πτυχές των ιδεών του Comenius αντικατοπτρίζονται σε 
διάφορους όρους, όπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία κέρδισε 
την προσοχή το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, με τη διαπολιτισμική 
ικανότητα να εμφανίζεται πολύ πρόσφατα. Η διαπολιτισμική 
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ικανότητα μπορεί να εκληφθεί ως ένας από τους μακροπρόθεσμους 
στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αν όχι ο πρωταρχικός 
της στόχος. Η διαπολιτισμική ικανότητα είναι μια πολύπλευρη έννοια 
που περιλαμβάνει πτυχές της συναισθηματικής και διαπροσωπικής 
νοημοσύνης που συνδυάζονται για να σχηματίσουν «ένα άτομο που 
είναι ευαίσθητο συναισθηματικά αλλά ελεγχόμενο, ευαίσθητο στη 
διαπροσωπική δυναμική, και πραγματικά αντιληπτικό όταν βρίσκεται 
σε πολύπλοκες και εξαιρετικά διαδραστικές καταστάσεις1» (Gard-
ner, 1993). Ο Brislin (2000) στην «Διαπολιτισμική Ικανότητα στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών»2 του Cushner προσδιορίζει τέσσερα 
κριτήρια για τη διαπολιτισμική επιτυχία: θετικά συναισθήματα για τις 
διαπολιτισμικές σχέσεις, αμοιβαιότητα αυτών των συναισθημάτων από 
άλλους στην κουλτούρα, επίτευξη εργασιών και ελαχιστοποίηση του 
άγχους3.

1 Gardner, H. (1993). Multiple intelligence: The theory in practice. New York: 
Basic Books.
2 Cushner, Kenneth & Mahon, Jennifer. (2009). Intercultural competence in 
teacher education. The Sage Handbook of Intercultural Competence. 304-320. 
Available in https://www.researchgate.net/publication/292017517_Intercultur-
al_competence_in_teacher_education/citation/download
3 Brislin, R.W.(2000). Understanding culture’s influence on behavior. Fort Worth, 
TX: Harcourt Brace. 



10.

2. Πολιτισμός
Είναι γεγονός ότι με μία απλή βιβλιογραφική επισκόπηση, μπορεί 
κανείς να διαβάσει διαφορετικούς ορισμούς και διαφορετικές ερμηνείες 
σε σχέση με το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την έννοια του 
πολιτισμού. Αυτή η διαφοροποίηση έχει σχέση με διαφορετικές 
ανθρώπινες αντιλήψεις και με την εννοιολόγηση των εννοιών και των 
αξιών, η ποικιλία των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τόπο 
και τη χρονική περίοδο κατά την οποία σχηματίζονται και εκφράζονται 
(Kanakidou & Papagianni, 1997).

Θα μπορούσαμε απλά να υιοθετήσουμε τον όρο του ανθρωπολόγου 
Herskovits που ορίζει τον πολιτισμό ως το ανθρωπογενές κομμάτι 
του ανθρώπινου περιβάλλοντος4. Θα μπορούσαμε λοιπόν να 
υποστηρίξουμε ότι μέσω του πολιτισμού, οι άνθρωποι δίνουν νόημα 
και περιεχόμενο στην πραγματικότητα που βιώνουν (Herskovits, 
1948). Βέβαια, συνειδητοποιούν αυτήν την πραγματικότητα και τη 
μεταφέρουν χάρη στα συμβολικά συστήματα που αναπτύσσονται εντός 
του ίδιου του περιβάλλοντος. Τα ιδρύματα, τα πρότυπα, ο έλεγχος, οι 
θέσεις, οι ρόλοι είναι μερικά από αυτά τα συμβολικά συστήματα που 
μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα αυτού του νοήματος, αλλά και για 
να προσδιορίσουν περαιτέρω τον χαρακτήρα και τη φύση του. Έτσι, ο 
πολιτισμός χαρακτηρίζεται από την αντικειμενική του πλευρά, η οποία, 
ωστόσο, τελικά διαρθρώνεται μέσω των υποκειμενικών πεποιθήσεων 
των ανθρώπων που δημιουργούν αυτήν την αντικειμενικότητα. 
Και για αυτόν τον λόγο, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως ένα 
δυναμικό κοινωνικό φαινόμενο, καθώς μπορεί να υποστεί αλλαγές 
σε διαφορετικούς χρόνους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να διατηρήσει 
αμετάβλητα διάφορα δομικά του στοιχεία.

4  Plato.stanford.edu. 2020. Culture And Cognitive Science (Stanford Encyclo-
pedia Of Philosophy). [online] Available at: <https://plato.stanford.edu/entries/
culture-cogsci/> [Accessed 20 July 2020].
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Έτσι, βλέπουμε κάποιες νοηματοδοτήσεις, αξίες, πεποιθήσεις που 
παραμένουν αναλλοίωτες με το πέρασμα τους από γενιά σε γενιά, ενώ 
άλλες να εξαφανίζονται ή να αλλάζουν ριζικά. Έτσι, κατά τη διάρκεια 
αυτών των αλλαγών και της διατήρησής τους, μέσα στις ανθρώπινες 
ομάδες, στις οποίες συμβαίνουν, αναπτύσσεται μια πεποίθηση για 
ταύτιση και κοινό έδαφος αντιλήψεων. Ταυτόχρονα, δημιουργείται μια 
παρόμοια συμπεριφορά σε αυτήν την ομάδα που τη διαφοροποιεί 
από τις άλλες. Αυτή την ιδιαίτερη συμπεριφορά της ομάδας, η οποία 
αποτελείται από κοινές δραστηριότητες (πολιτιστικές πρακτικές) και 
κοινές νοηματοδοτήσεις (πολιτιστική ερμηνεία) (Chrysochoou, 2005), 
ονομάζουμε τον πολιτισμό αυτής της συγκεκριμένης ομάδας. Αυτή 
η αντίληψη για μια κοινή κουλτούρα που μπορεί να μην είναι τίποτα 
περισσότερο από μια φαντασιακή κατασκευή (Anderson, 1997), είναι 
αυτή που αναπτύσσει μια αίσθηση ομοιογένειας στη συγκεκριμένη 
ανθρώπινη ομάδα.

ΓΕΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ ΜΕΤΑΝAΣΤΕΥΣΗΣ

Πριν από λίγα χρόνια, ολόκληρη η Ε.Ε. κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια 
παγκόσμια πρόκληση, όταν εκατομμύρια άνθρωποι είχαν φτάσει στις 
ακτές της Ευρώπης, αναζητώντας καταφύγιο και μια ευκαιρία να 
ξεκινήσουν εκ νέου, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους για να αποφύγουν 
τον πόλεμο στη χώρα τους, την καταπίεση από τα πολιτικά κόμματα ή 
την ακραία φτώχεια.

Όντας αντιμέτωπη με αυτήν την ανθρωπιστική κρίση στις ακτές της 
Μεσογείου, η Ε.Ε. έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες, 
για να είναι ενεργή όσον αφορά τους ανθρώπους που μπορεί να χάσουν 
τη ζωή τους στη θάλασσα5. 

5 European Commission – Communication from the Commission to the Eu-
ropean Parliament, The European Council and the Council – Progress report 
on the implementation of the European Agenda on Migration https://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0481:FIN:EL:PDF 
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Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚH ΚΡIΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Από περίπου το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται μεγάλη 
εισροή μεταναστών, σύμφωνα με την οποία η κρίση ονομάστηκε 
«μεταναστευτική κρίση»
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει παράσχει 
γραφήματα σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές μέσω Ανατολικών, 
Κεντρικών και Δυτικών Μεσογειακών διαδρομών: 

3. Οι όροι διαπολιτισμικός και πολυπολιτισμικός
Οι στόχοι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διαφέρουν σαφώς από 
τους στόχους της Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς η έννοια της 
διαπολιτισμικότητας είναι ενεργητική ενώ η έννοια της πολυπολιτισμι-
κότητας είναι παθητική.
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση βασίζεται στην έννοια της αλληλεπίδρα-
σης και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προ-
κειμένου να παρέχει ίσες ευκαιρίες. Πιο συγκεκριμένα, προωθεί ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και συμβάλλουν έτσι στην ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των μα-
θητών/τριών διαφορετικών εθνικοτήτων στο ίδιο σχολικό πλαίσιο. Δεν 
στοχεύει στην αφομοίωση, αλλά στην αποδοχή και στον σεβασμό της 
ποικιλομορφίας και στην αναγνώριση της πολιτιστικής ταυτότητας των 
μαθητών/τριων μέσα σε ένα κλίμα διαλόγου και συνεργασίας. Με άλλα 
λόγια, συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας θετικής στάσης και αντίληψης 
απέναντι στις διαφορές των πολιτισμών, στην ετερογένεια και την ποι-
κιλομορφία και αντιστέκεται στη δημιουργία στερεοτύπων, προκατα-
λήψεων και εθνικιστικών συμπεριφορών, ωθώντας τους/τις μαθητές/
τριες να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη και την αξία της πολιτισμικής 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/
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ποικιλομορφίας. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη της διαπολιτισμι-
κής ευαισθητοποίησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες αποκτούν την 
αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ευρύτερη κοινότητα, αναπτύσσοντας έτσι 
ένα αίσθημα ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στους μαθητές της μει-
ονότητας.
Από την άλλη πλευρά, η Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση στοχεύει απλά 
στη συνύπαρξη μαθητών/τριών που διαφέρουν γλωσσικά και πολι-
τισμικά μέσα στη σχολική κοινότητα, διδάσκοντάς τους να ενεργούν 
εντός του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά 
προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες των μαθητών με σκοπό την ανοχή και τον σεβασμό των 
διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Στοχεύει επίσης να επιστρέ-
ψει τους μαθητές/τριες στη χώρα καταγωγής τους. Ωστόσο, εστιάζει 
μόνο στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών χωρίς να ελέγχει 
την επιρροή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη ζωή των 
μαθητών/τριών γενικότερα.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Πανεπιστήμιο του New Brunswick έχει δημιουργήσει ένα βίντεο που 
είναι διαθέσιμο στο  που αφορά στις Ικανότητες Διδα-
σκαλίας σε Πολυπολιτισμικές τάξεις που βρίσκονται παρακάτω:  

https://www.youtube.com/watch?v=MwM7kYUGUzA
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4. Έλεγξε τις γνώσεις σου- Ενότητα 1 

▸ Ερώτηση 1 

Η ιδέα ότι οι έννοιες είναι κοινωνικά δομημένες και διαφέρουν 
μεταξύ των πολιτισμών. Επομένως, τα άτομα και οι ομάδες πρέπει 
πάντα να βλέπουν άλλους πολιτισμούς αντικειμενικά και να μην 
τους κρίνουν χρησιμοποιώντας τις αξίες και τους κανόνες της δικής 
τους κουλτούρας ως μέτρο του σωστού ή του λάθους.

α.  Πολιτιστική κληρονομιά
β.  Πολιτιστική Μετάδοση
γ.  Πολιτισμικό σοκ
δ.  Πολιτισμική Ποικιλομορφία 

▸ Ερώτηση 2

Η πρακατειλημμένη άποψη των χαρακτηριστικών μιας ομάδας που 
κατέχουν άτομα που δεν είναι μέλη αυτής της ομάδας.

α.  Ταυτότητα
β.  Αυτοπεποίθηση
γ.  Στερεότυπα
δ.  Φυλή

▸ Ερώτηση 3

Πώς θα περιγράφατε ένα διαπολιτισμικά ικανό άτομο;

α.  «Ένα άτομο που έχει νοιάζεται συναισθηματικά αλλά είναι       
      ελεγχόμενο, ευαίσθητο στη διαπροσωπική δυναμική και 
      πραγματικά αντιληπτικό όταν βρίσκεται σε πολύπλοκες 
      και εξαιρετικά διαδραστικές καταστάσεις».
β.  «Ένα άτομο που μπορεί να εξηγήσει την έννοια της 
     πολιτισμικής ανωτερότητας».
γ.  «Ένα άτομο που μπορεί να εξηγήσει τη δική του κουλτούρα.»
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▸ Ερώτηση 4

Τι περιλαμβάνει η διαπολιτισμική ικανότητα;
α.  Περιλαμβάνει πτυχές της συναισθηματικής και 
     διαπροσωπικής νοημοσύνης.
β.  Περιλαμβάνει την ικανότητα να μιλούν πολλές γλώσσες.
γ.  Περιλαμβάνει το άτομο να έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες.

▸ Ερώτηση 5

Πώς θα καθορίζατε τον πολιτισμό μιας συγκεκριμένης ανθρώπινης 
ομάδας;

α.  Ο πολιτισμός είναι οι καλλιέργειες και 
     τα φρούτα που καλλιεργεί μια ομάδα. 
β.  Ο πολιτισμός είναι η ομαδική συμπεριφορά, 
     οι κοινές τους δραστηριότητες (πρακτικές), 
     οι κοινές νοηματοδοτήσεις   (ερμηνείες).
γ.  Ο πολιτισμός μιας ομάδας είναι το σύνολο 
    των γεγονότων σχετικά με αυτήν, που συλλέγονται 
    από μια άλλη ανθρώπινη ομάδα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Μεθοδολογία και Προσεγγίσεις: πώς να εφαρμόσετε 
την πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση

1. Διαπολιτισμική επικοινωνία
Θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια δυναμική διαδικασία, στην οποία 
η ανθρώπινη συμπεριφορά, τόσο η λεκτική όσο και η μη λεκτική, 
γίνεται αντιληπτή από άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε διαφορετικές 
εθνοπολιτισμικές ομάδες και τους επιτρέπει να ανταποκριθούν.
Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ή πολυπολιτισμικής επικοινωνίας, 
όπου ο πολιτισμός και η επικοινωνία συγκλίνουν σε μια έγκυρη γνωστική 
περιοχή, είναι το αποτέλεσμα της αναγνώρισης ότι η πολιτισμική 
ποικιλομορφία προκαλεί δυσκολίες στην αποτελεσματικότητα 
της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους Samovar και Porter (2013), η 
διαπολιτισμική επικοινωνία περιλαμβάνει αλληλεπίδραση μεταξύ 
ανθρώπων των οποίων οι πολιτισμικές αντιλήψεις και τα συστήματα 
συμβόλων είναι αρκετά διακριτά για να αλλάξουν το συμβάν 
επικοινωνίας.6 

6 Samovar, L.A. Porter, et al., Communication Between Cultures, 2013. Avail-
able here: https://bit.ly/2TNfiuG  

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο 
σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ:

https://www.utalenta.com/gallery/11305-communication-between-cultures-pdf-yeal.pdf
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2. Διαπολιτισμική κατανόηση
Τι είναι η διαπολιτισμική κατανόηση; Μπορεί να οριστεί ως “η ικανότητα 
εφαρμογής των διαθέσιμων πληροφοριών και αντιλήψεων σε συγκε-
κριμένες πολυπολιτισμικές καταστάσεις προκειμένου να επιτευχθεί η 
σωστή ερμηνεία του μηνύματος που επικοινωνείται.”
Η ποικιλία των πολιτιστικών ταυτοτήτων σε όλο τον κόσμο, με βάση 
διαφορετικές ανθρώπινες εμπειρίες, είναι μια ατελείωτη πηγή του πο-
λιτισμού μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η ιδέα των δεξιοτήτων δια-
πολιτισμικής κατανόησης, απορρέει από την ανάγκη να βοηθηθούν οι 
μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και τρόπους, ιδέες και συμπεριφορές 
που θα τους επιτρέψουν να εκτιμήσουν και να σεβαστούν τους πολίτες 
διαφόρων κοινοτήτων και πολιτισμών.
Το Υπουργείο Παιδείας και Ανάπτυξης Παιδιών της Νότιας Αυστραλίας7 
συνοψίζει αυτή την ικανότητα σε 3 μέρη:

• Αναγνώριση του πολιτισμού (αξίες, πεποιθήσεις, έθιμα, 
τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς) και ανάπτυξη του σε-
βασμού για την πολιτισμική πολυμορφία στη σχολική και 
κοινοτική ζωή τους

• Αλληλεπίδραση και ενσυναίσθηση με άλλους από διαφορε-
τικούς πολιτισμούς

• Εκμάθηση μέσω διαπολιτισμικών εμπειριών, επεξεργασία 
στερεοτύπων πολιτισμικών ομάδων και ανάληψη ευθύνης 
για την κατανόηση του γιατί οι επιλογές άλλων ανθρώπων 
μπορούν να διαφέρουν από τις δικές τους λόγω των 
πολιτιστικών προοπτικών.

7 Education.sa.gov.au. 2020. Intercultural Understanding | Department For 
Education. [online] Available at: <https://www.education.sa.gov.au/parenting-
and-child-care/your-childs-education/australian-curriculum-general-capa-
bilities/intercultural-understanding>
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Μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά να αναπτύξουν την διαπολιτισμική 
τους κατανόηση με το:

• Να κατανοούν την επιρροή των δικών τους πολιτιστικών 
αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων

• Να δείχνουν ενδιαφέρον και να θέλουν να μάθουν για άλλους 
πολιτισμούς

• Να αλληλεπιδρούν θετικά με άτομα από διαφορετικά 
υπόβαθρα

• Να μιλούν για τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται 
διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες στα μέσα ενημέρωσης.

3. Αυξάνοντας την ενσωμάτωση μέσα στην τάξη
Η διδασκαλία και η μάθηση χωρίς αποκλεισμούς (ενσωμάτωση) 
περιλαμβάνει στυλ διδασκαλίας και μάθησης που πραγματοποιούνται 
και σχεδιάζονται σκόπιμα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπλέκουν και να 
κινητοποιούν όλους τους μαθητές.
Ένας/μία εκπαιδευτικός μπορεί να επωφεληθεί από αυτόν τον τρόπο 
διδασκαλίας επειδή μπορεί να επεκτείνει τη δική του κατανόηση στα 
δικά του θέματα που διδάσκει. Δες παρακάτω τα συνοπτικά σημεία της 
στρατηγικής του The Teaching Center σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς:

ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ

• Κατά την προετοιμασία του υλικού της τάξης σου, τις 
ερωτήσεις για συζήτηση στην τάξη, τα σενάρια και τις 
εργασίες, θα υπάρχουν γλώσσες, παραδείγματα, μελέτες 
περιπτώσεων, κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια και εικόνες 
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που θα δείχνουν την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Φρόντισε 
να συμπεριλάβεις θέματα και υλικό που να αντικατοπτρίζει 
τις συνεισφορές και τις απόψεις από ομάδες που ιστορικά 
υποεκπροσωπούνται σε αυτόν τον τομέα.

• Να είσαι ανοιχτός/ή σε νέες ιδέες και ερωτήσεις από τους/
τις μαθητές/τριες στην τάξη που μπορούν να διευρύνουν 
τους ορίζοντές σου σχετικά με τη γνώση της πειθαρχίας και 
τη συνάφειά της. Φρόντισε να βοηθήσεις τους/τις μαθητές/
τριες στην κατανόηση αυτής της γνώσης, εάν μερικές φορές 
παράγονται μέσω συνομιλίας και συνεργασιών μεταξύ 
ατόμων με διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις.

• Να αναστοχάζεσαι πώς η επαγγελματική σου κατάρτιση 
διαμόρφωσε τις επιλογές του υλικού που επιλέγεις να 
συμπεριλάβεις στο μάθημα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

• Από την αρχή των μαθημάτων, βεβαιώσου ότι επικοινωνείς 
με σαφήνεια τους κανόνες και τα όρια μέσα στην τάξη, σχε-
τικά με τις προσδοκίες και τις αλληλεπιδράσεις με έμφαση 
τον σεβασμό και την αποδοχή.

• Φρόντισε να ορίσεις τους βασικούς κανόνες και μην φο-
βάσαι να παρέμβεις όταν χρειάζεται (βλ. Βασικοί Κανόνες). 
Εάν οι τρόποι ομιλίας ή συμπεριφοράς ενός/μίας μαθητή/
τριας είναι ταπεινωτικοί ή υποτιμούν σκόπιμα ή όχι, υπεν-
θύμισε σε ολόκληρη την τάξη τους κανόνες της τάξης. Στη 
συνέχεια, μίλησε με τον/την συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια 
ξεχωριστά εκτός της τάξης για τα πιθανά ζητήματα της συ-
μπεριφοράς του/της. Να θυμάσαι πάντα ότι η έλλειψη πα-
ρέμβασης μπορεί δυνητικά να λειτουργήσει ως επικρότηση.
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• Στο βαθμό που είναι δυνατό σε μια τάξη με αρκετούς μαθη-
τές, προσπάθησε να γνωρίσεις τους/τις μαθητές./τριές σας 
και την ατομικότητά τους, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και 
τις ιδέες που φέρνουν στην τάξη. Πάντα να ρωτάς τους/
τις μαθητές/τριές σας απευθείας πώς θέλουν να τους/τις 
απευθύνονται. Κανένας/καμία μαθητής/τρια δεν πρέπει να 
αισθάνεται πίεση να υιοθετήσει μια δυτική εκδοχή του ονό-
ματός του/της για αποδοχή ή την ευκολία των άλλων.

• Σε περίπτωση που διδάσκεις θέματα που ενδέχεται να προ-
καλέσουν διαφωνίες ή να δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις, 
προσπάθησε να ορίσεις έναν σαφή στόχο και να προσδιορί-
σεις τη δομή της τάξης ανάλογα. Επίσης, επικοινώνησε με 
τους/τις μαθητές/τριες τους στόχους και τη σχεδιασμένη 
δομή, προκειμένου να τους επιτρέψεις να ξέρουν τι να πε-
ριμένουν. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή έντασης, φρόντισε 
να αντιμετωπίσεις το ζήτημα αμέσως (δες το επόμενο κε-
φάλαιο σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλητικών συ-
νομιλιών στην τάξη.) Μην φοβάσαι να αντιδράσεις. Δες αν 
μπορείς να κάνεις παύση για λίγο για να ζητήσεις από τους/
τις μαθητές/τριες να συζητήσουν τι συνέβη σε ομάδες και, 
στη συνέχεια, μεταξύ τους. Μερικές φορές, θα ήταν σκόπιμο 
να κάνεις τέτοιες συνομιλίες με μεμονωμένους/ες μαθητές/
τριες εκτός της τάξης. Και πάλι, φρόντισε να αντιμετωπί-
σεις το ζήτημα αρκετά νωρίς για να λύσεις τη σύγκρουση το 
συντομότερο δυνατό.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δημιουργία βασικών κανόνων στην 
τάξη βοηθά στην προώθηση της κοινότητας εξισορροπώντας τις 
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών με τις ανάγκες της ομάδας. Το Κέντρο 
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Καινοτομίας Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Cornell έχει αναπτύξει 
εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να 
διδάξει σε μια δημοκρατική τάξη.8 

Γιατί οι βασικοί κανόνες είναι σημαντικοί;

• Οι βασικοί κανόνες μπορούν να κρατούν κάθε μαθητή/τρια 
υπεύθυνο/η για τη δική του συμπεριφορά.

• Τα περιστατικά αστάθειας μπορούν να αποφευχθούν.

• Οι προσδοκίες του/της εκπαιδευτικού γίνονται πιο σαφείς 
και κατανοητές.

• Οι βασικοί κανόνες μπορούν να λειτουργήσουν ως συμβόλαιο 
μεταξύ των μαθητών/τριων και του/της εκπαιδευτικού. 
Επίσης, σε περιπτώσεις που οι κανόνες δεν ακολουθούνται 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναφερθούν στους «όρους» 
που παραβιάζονται.

• Ένα ασφαλές περιβάλλον ενθαρρύνεται μέσω κοινώς 
συμφωνημένων κανόνων, όπου όλοι γνωρίζουν ότι θα 
γίνονται σεβαστές οι ιδέες και οι απόψεις τους.

Τι θα πρέπει να λάβεις υπόψη κατά τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων;

• Εισήγαγε τους βασικούς κανόνες στις αρχές του 
      σχολικού έτους.

• Συμπεριέλαβε τα σχόλια του/της μαθητή/τριάς σας 
      στην ανάπτυξη των βασικών κανόνων.

8 Teaching.cornell.edu. 2020. Establishing Ground Rules | Center For Teach-
ing Innovation. [online] Available at: <https://teaching.cornell.edu/teaching-re-
sources/building-inclusive-classrooms/establishing-ground-rules>
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• Μην διστάσεις να επισημάνεις με ευγένεια το σύνολο των 
κανόνων όταν αντιμετωπίζεις περιπτώσεις κακής συμπε-
ριφοράς.

• Υπενθύμισε στους/στις μαθητές/τριες τους συμφωνημέ-
νους βασικούς κανόνες πριν εισάγεις ένα θέμα που μπορεί 
να προκαλέσει συγκρούσεις.

Έτοιμοι/ες να ορίσουμε τους Βασικούς Κανόνες!

• Ως εκπαιδευτικός, πρέπει να αποφασίσεις ποιοι κανόνες 
δεν είναι διαπραγματεύσιμοι.

• Μπορείς να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να δώσεις 
στους/στις μαθητές/τριες την ευκαιρία να κάνουν τροπο-
ποιήσεις.

• Μπορείς να ζητήσεις από τους/τις μαθητές/τριές σας να 
μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με θετικά και αρνητικά περι-
βάλλοντα μάθησης. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των προ-
ηγούμενων μαθησιακών εμπειριών τους;

• Μπορείς να ζητήσεις από τους/τις μαθητές/τριες να 
δημιουργήσουν μία λίστα κανόνων για την τάξη. Σύλλεξέ 
τη, προσάρμοσέ τη και παρουσίασέ τη στην τάξη. Μόλις 
συμφωνήσουν όλοι και όλες, μπορείς να τη συμπεριλάβεις 
στο πρόγραμμα σπουδών και να την αναρτήσεις στην τάξη. 
Εάν χρειάζεται, μπορείς να επανέρχεσαι για προσαρμογές.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου της Ουάσιν-
γκτον στο St. Louis δημοσίευσε ένα χρήσιμο άρθρο σχετικά με τις συ-
ζητήσεις στην τάξη που ενδέχεται να προκαλέσουν αντιπαραθέσεις. Η 
τάξη μπορεί να είναι ένας χώρος για ανοιχτές και σεβαστές συζητήσεις, 
ακόμη και σε ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα θέματα, όπως η ταυτότητα, η 
ανισότητα, η θρησκεία, το εθνικό υπόβαθρο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση τέτοιων συζητήσεων, αλλά αυτό μπορεί 
να είναι μια δύσκολη προοπτική. Ο παρακάτω οδηγός προορίζεται να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να καθοδηγήσουν τέτοιες δύσκολες συ-
ζητήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι σπουδαίες ευκαιρίες μάθησης. Κάνε 
κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τον πλήρη οδηγό:

Περισσότερα χρήσιμα άρθρα και οδηγούς μπορείς να βρεις στον 
ιστότοπο του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου 
της Ουάσιγκτον στο St. Louis. Κάνε κλικ παρακάτω για πρόσβαση στον 
ιστότοπο:

https://teachingcenter.wustl.edu/resources/inclusive-teaching-learning/facilitating-challenging-conversations-in-the-classroom/
https://teachingcenter.wustl.edu/resources/inclusive-teaching-learning/facilitating-challenging-conversations-in-the-classroom/
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4. Έλεγξε τη γνώση σου- Ενότητα 2 

▸ Ερώτηση 1  

Συμβαίνει όταν τα μέλη μιας πολιτισμικής ομάδας υιοθετούν τις 
πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μιας άλλης ομάδας. Μπορεί να 
περιλαμβάνει άμεση κοινωνική αλληλεπίδραση ή έκθεση σε άλλους 
πολιτισμούς μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

α.  Απαγωγή
β. Προσαρμογή
γ. Εισαγωγή 
δ. Πολιτισμικός Διαμοιρασμός

▸ Ερώτηση 2  

Η διαδικασία με την οποία τα άτομα μαθαίνουν τον πολιτισμό της 
ομάδας τους, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της εμπειρίας, 
της παρατήρησης και της διδασκαλίας.

α. Προσπολιτισμός
β. Eπιπολιτισμός
γ. Mετάδοση
δ. Προσαρμογή 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Eπιπολιτισμός είναι το να μαθαίνει κανείς 
τον πολιτισμό μιας άλλης ομάδας.
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▸ Ερώτηση 3  

Βαθιά ριζωμένες ιδέες και πεποιθήσεις που οδηγούν τη σκέψη, 
τη γλώσσα και τη συμπεριφορά μας. 

α. Έθιμα 
β. Παραδόσεις
γ. Κανόνες
δ. Αξίες

▸ Ερώτηση 4

Ποια είναι η ικανότητα εφαρμογής των διαθέσιμων πληροφοριών 
και αντιλήψεων σε συγκεκριμένες πολύπολιτισμικές καταστάσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ερμηνεία του μηνύματος που 
κοινοποιείται;

α. Συναισθηματική Νοημοσύνη
β. Τεχνητή Νοημοσύνη
γ. Διαπολιτισμική κατανόηση
δ. Κοινωνική ευαισθητοποίηση

▸ Ερώτηση 5

Οι κοινές προσδοκίες συμπεριφοράς που θεωρούνται πολιτισμικά 
και κοινωνικά επιθυμητές και κατάλληλες είναι οι

α. Νόρμες
β. Αξίες
γ. Πεποιθήσεις
δ. Επιθυμίες
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Ενότητα 3:
Η χρήση εργαλείων αξιολόγησης στην πρότερη γνώση 

1. Τα εγχειρίδια

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πρακτικών 
αξιολόγησης και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις χώρες 
εταίρους, και μετά από μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
σχετικά με τα πιο καινοτόμα εργαλεία αξιολόγησης πρότερης γνώσης, 
τρία εγχειρίδια διαγνωστικών εργαλείων αναπτύχθηκαν από τους 
εταίρους, ειδικά σχεδιασμένα για την αξιολόγηση της πρότερης γνώσης 
των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών / προσφύγων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την 
εκτίμηση του επιπέδου γνώσης των παιδιών με ελάχιστες γλωσσικές 
δεξιότητες στη μητρική τους γλώσσα (ή και τα Αγγλικά).

Τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν περιλαμβάνουν διαφορετικές 
μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης (προφορικές, γραπτές, οπτικές), 
προσαρμοσμένες για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών / προσφύγων (ελάχιστες 
γλωσσικές δεξιότητες στη μητρική γλώσσα (ή και τα αγγλικά), 
πολιτισμικές διαφορές, ψυχολογικά τραύματα κ.λπ.). Τα εργαλεία 
επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διαφοροποίηση μεταξύ των κενών 
στη γνώση των παιδιών, που είναι το αποτέλεσμα γλωσσικών φραγμών, 
που οφείλονται στη διακεκομμένη ή ελειπή προηγούμενη εκπαίδευση 
ή σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο σχεδιασμός του διαγνωστικού εργαλείου βασίστηκε στην υπόθεση ότι 
οι νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές/τριες γνωρίζουν 
ελάχιστα ή και καθόλου τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή / και τα 
αγγλικά. Για αυτόν τον λόγο, το εργαλείο παρουσιάζει ασκήσεις που έχουν 
ισχυρά οπτικά χαρακτηριστικά (π.χ. σύμβολα, εικόνες, απεικονίσεις) 
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και την ελάχιστη δυνατή ποσότητα κειμένου. Αυτό επιτρέπει ως έναν 
βαθμό την εκτίμηση της συλλογιστικής και της πρότερης γνώσης για 
κάθε πεδίο που ελέγχεται εκτός από τη γνώση της γλώσσας. Η έλλειψη 
γλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση της 
συγκεκριμένης άσκησης, ακόμη και αν ο μαθητής είναι σε θέση βάσει 
της πρότερης γνώσης του να την ολοκληρώσει. Μια άλλη βασική αρχή 
για τον σχεδιασμό του διαγνωστικού εργαλείου που παρουσιάζεται 
είναι η ευθυγράμμισή του με το πρόγραμμα σπουδών. Μια λεπτομερής 
χαρτογράφηση των κοινών μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων 
σπουδών των χωρών των εταίρων χρησιμοποιήθηκε ως βάση πάνω 
στην οποία δημιουργήθηκαν οι ασκήσεις για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, καθώς οι εξετάσεις μπορεί να 
είναι εκφοβιστικές για οποιονδήποτε μαθητή, το διαγνωστικό εργαλείο 
έχει τη μορφή παιχνιδιού ώστε να είναι πιο φιλικό.

Οι ασκήσεις ποικίλλουν. Μερικές είναι ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 
που επιτρέπουν στους μαθητές να αναγνωρίσουν τις απαντήσεις αντί 
να θυμούνται τις σχετικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για να 
συγκλίνουν με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Μερικές είναι ασκήσεις 
επίλυσης προβλημάτων για τη διάγνωση σφαλμάτων και παρανοήσεων 
στη συλλογιστική. Και άλλες είναι περισσότερο προσανατολισμένες στη 
διαδικασία, με τον μαθητή/τρια να πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες 
και να ολοκληρώσει μια εργασία για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα / ή να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. ΤΠΕ).
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μαθήματα που αποδίδονται στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο διαγνωστικό εργαλείο:

Μαθήματα

Πρωτοβάθμια

Εισαγωγικό Ερωτηματολόγιο
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δεξιότητες 
Επικοινωνίας 
Αριθμητική Λογική
Προσανατολισμός στο χώρο
Γενικές Επιστήμες
Στοιχεία Ελληνικών

Γυμνάσιο

Εισαγωγικό Ερωτηματολόγιο
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δεξιότητες 
Επικοινωνίας
Μαθηματικά
Φυσική
Γεωγραφία
Στοιχεία Ελληνικών
ΤΠΕ

Λύκειο

Εισαγωγικό Ερωτηματολόγιο
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δεξιότητες 
Επικοινωνίας
Γεωμετρία
Μαθηματικά
Φυσική
Γεωγραφία
Στοιχεία Ελληνικών 
ΤΠΕ
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Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος κάθε εγχειριδίου αποτελείται από 
το εισαγωγικό ερωτηματολόγιο και τις κοινωνικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Ο/Η εκπαιδευτικός καλείται να παρατηρήσει τον/την 
μαθητή/τρια και την αλληλεπίδρασή του με το φυλλάδιο κατά την 
ολοκλήρωση των ασκήσεων του διαγνωστικού εργαλείου και να 
σημειώσει τις παρατηρήσεις του/της. Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου 
είναι διαφορετικό ανάλογα με την τάξη και τα μαθήματα.

Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιμασμένος/η να: 

• Εισάγει το φυλλάδιο στον/στην μαθητή/τρια και να εξηγήσει με 
απλούς όρους (ή / και στα Αγγλικά) ότι ο/η μαθητής/τρια πρέπει 
να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία των 
ασκήσεων.

• Μόλις ο/η μαθητής/τρια ξεκινήσει το εισαγωγικό ερωτηματολόγιο, 
ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί την αλληλεπίδρασή του/της με 
αυτό: 

• Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει μόνο προφορική 
γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, οι εκπαιδευτικοί 
τον/την βοηθούν να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο  

• Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν έχει γνώση 
της γλώσσας της χώρας υποδοχής (σε προφορική ή 
γραπτή μορφή) και είναι αδύνατο να το συμπληρώσει, ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει το ερωτηματολόγιο στις 
παρακάτω διαθέσιμες γλώσσες (οι διαθέσιμες γλώσσες 
είναι: Αγγλικά, γλώσσα χώρας υποδοχής, Γαλλικά, Αραβικά).  

• Να βοηθάει τους/ τις μαθητές/τριες δίνοντας τους οδηγίες για 
τις ασκήσεις (εάν αυτό απαιτείται) και να βοηθάει εκείνους τους/
τις μαθητές/τριες που μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην ολοκλήρωση ασκήσεων ή σε ένα μόνο σημείο των ασκήσεων 
εξαιτίας γλωσσικών δυσκολιών. 
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• Να παρατηρεί: 

• Την Προσοχή των μαθητών (στην άσκηση/ ακροατής)

• Initiation (ζητούν βοήθεια/ καθοδήγηση)

• Την επικοινωνία (χρησιμοποιούν τη γλώσσα για διαφορετικές 
λειτουργίες, ποια γλώσσα χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες: 
μητρική, γλώσσα της χώρας υποδοχής, Αγγλικά) 

• Την συμμόρφωση με βασικούς κανόνες και τις οδηγίες κατά 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και των ασκήσεων 
του διαγνωστικού εργαλείου

• Να ολοκληρώνει την αξιολόγηση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας ενώ ο/η 
μαθητής/τρια συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και τις 
ασκήσεις του διαγνωστικού εγχειριδίου. Ο/Η εκπαιδευτικός 
μπορεί να συμπληρώσει ένα μικρό ερωτηματολόγιο 
σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες 
επικοινωνίας του/της μαθητή/τριας, καθώς και να κρατήσει 
σημειώσεις για τις παρατηρήσεις του / της για μελλοντική 
χρήση και υποστήριξη στον/στην μαθητή/τρια. Αυτό το 
ερωτηματολόγιο μπορεί να βρεθεί στην ίδια ενότητα του 
φυλλαδίου με το μάθημα των κοινωνικών δεξιοτήτων και 
των δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

2. Εργαλεία και εξοπλισμός που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου:

• Ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, 
καφέ, ροζ, σιέλ, μωβ, μπλε, μαύρο) 

• Στυλό και μολύβια  
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• Πρόσβαση σε υπολογιστή/ λάπτοπ με πρόσβαση στο ίντερνετ για 
τα μαθήματα ΤΠΕ (για το γυμνάσιο και το λύκειο)   

3. Το Πλαίσιο

Στόχοι

1. Αξιολόγηση της πρότερης γνώσης, των κοινωνικών 
ικανοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την 
ιδιότητα του πολίτη των νεοαφιχθέντων παιδιών προσφύγων 

2. Προσδιορισμός των κενών και διαφοροποιήση των 
μαθησιακών αναγκών των προσφύγων μαθητών/τριών

3. Επαφή με τις εμπειρίες των παιδιών προσφύγων και των 
οικογενειών τους

4. Υποστήριξη της ένταξης των νεοαφιχθέντων παιδιών 
μεταναστών / προσφύγων στην εκπαίδευση αξιολογώντας 
και επικυρώνοντας αποτελεσματικά την πρότερη γνώση.

5. Μείωση των πιθανοτήτων πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και προώθηση της επιτυχούς προόδου τους μέσω 
του εκπαιδευτικού συστήματος

6. Καθοδήγηση εκπαιδευτικών αρχών και ιδρυμάτων 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των καταλληλότερων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικού για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των αναγκών τους.
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Επιθυμητά Αποτελέσματα

1. Καλύτερη αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των 
προσφύγων μαθητών/τριών

2. Διευκόλυνση της απόκτησης γνώσεων των νεοαφιχθέντων 
μαθητών/τριών

3. Διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των προσφύγων 
μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό σύστημα

4. Προσδιορισμός τα δυνατών σημείων και των προκλήσεων 
των μαθητών σε σχέση με την επιθυμητή τοποθέτηση 
επιπέδου.

5. Εντοπισμός των προκλήσεων και των αδυναμιών της 
διδασκαλίας για να υποστηρίξετε καλύτερα τη μάθηση των 
μαθητών.

6. Αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων του μαθητή.

7. Προσδιορισμός της κατάλληλης τάξης που θα πρέπει να 
εισαχθούν σύμφωνα με τις γνώσεις τους.

Μέθοδοι Παράδοσης

1. Εισαγωγική συνέντευξη/ ερωτηματολόγιο με τους 
νεοαφιχθέντες μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους 

2. Αξιολόγηση του μαθητή/τριας σε επιλεγμένα θέματα μέσω 
των ασκήσεων που παρέχονται στο εχγειρίδιο

3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τοποθέτηση του 
μαθητή στην κατάλληλη τάξη, ανάλογα με το επίπεδο των 
ικανοτήτων του/της. 

4. Με βάση τη μάθηση βάσει προβλημάτων και τη μάθηση 
βάσει παιχνιδιών
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Τελική Αξιολόγηση

Φόρμα Αξιολόγησης – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Αξιολογείστε τα κριτήρια που δίνονται παρακάτω για το εκπαιδευτικό 
υλικό και τα εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιώντας κλίμακα 
βαθμολογίας 5 σημείων για να υποδείξετε τον βαθμό στον οποίο 
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε δήλωση. Επιλέξτε τον αριθμό που 
ισχύει. Αξιολογείστε το μάθημα, το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία 
αξιολόγησης της ενότητας 3!

Aspect to evaluate
Σαφήνεια αντικειμένου για τους 
εκπαιδευτικούς 1 2 3 4 5

Χρησιμότητα περιεχομένου για τους 
εκπαιδευτικούς 1 2 3 4 5

Σύνδεση των εξετάσεων με το υλικό του 
σχολείου 1 2 3 4 5

Οι ασκήσεις είναι σχετικές με το υλικό του 
σχολείου 1 2 3 4 5

Οι ασκήσεις είναι προσιτές στους χρήστες 1 2 3 4 5
Οι ασκήσεις είναι κατανοητές για εκείνους 
που είναι low achievers 1 2 3 4 5

Οι ασκήσεις προωθούν την κριτική σκέψη 
και τη δημιουργικότητα 1 2 3 4 5

Θα χρησιμοποιούσες τα εργαλεία 
αξιολόγησης στην τάξη σου; 1 2 3 4 5

1=Scarce 2=Mediocre 3=Sufficient 4=Good 5=Excellent
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