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Αθεηεξία ηεο έξεπλαο: 

 Δνώ ο μαθηηικόρ πληθςζμόρ ζηο ελληνικό ζσολείο γίνεηαι όλο και πεπιζζόηεπο 

πολςπολιηιζμικόρ οι εκπαιδεςηικοί αιζθάνονηαι απποεηοίμαζηοι ζηο να 

ανηεπεξέλθοςν ζηιρ πποκλήζειρ ηηρ πολςπολιηιζμικήρ ηάξηρ. 

 

 Με βάζη ηιρ απσέρ ηηρ διαπολιηιζμικήρ εκπαίδεςζηρ, εκηόρ από ηην απόκηηζη 

επαπκών ειδικών γνώζεων, παιδαγωγικών και διδακηικών ικανοηήηων, είναι 

απαπαίηηηη και η ανάπηςξη διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ. 
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Σθνπόο ηεο έξεπλαο: 

• Η εκπόνηζη, η εθαπμογή και η αξιολόγηζη ενόρ εκπαιδεςηικού πακέηος για ηην 

ανάπηςξη ηηρ διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ ηων δαζκάλων ζηα πλαίζια ηηρ βαζικήρ 

ηοςρ εκπαίδεςζηρ 

 

• Δξσηήκαηα ζε ζεσξεηηθό επίπεδν: 

 Τι είναι διαπολιηιζμική δεξιόηηηα ηων εκπαιδεςηικών; 

 Ποιο διδακηικό μονηέλο ενδείκνςηαι για ηην απόκηηζη ή διεύπςνζη 

διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ; 

 Πωρ μποπεί να αξιολογηθούν ηα διδακηικά ππογπαμμάηων ανάπηςξηρ ηηρ 

διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ; 
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Υινπνίεζε - ζεσξεηηθό κέξνο 

 Γιαπολιηιζμική δεξιόηηηα: 

    Η ικανόηηηα ελεύθεπηρ, αποηελεζμαηικήρ επικοινωνίαρ και ζςμπεπιθοπάρ ζε καηαζηάζειρ 

διαπολιηιζμικήρ διάδπαζηρ, με ζκοπό ηην αλληλοκαηανόηζη και αλληλοαποδοσή ανθπώπων 

πος πποέπσονηαι από διαθοπεηικούρ πολιηιζμούρ 

 

 Γιαπολιηιζμική δεξιόηηηα ηων εκπαιδεςηικών: 

    Ικανόηηηα ελεύθεπηρ, αποηελεζμαηικήρ επικοινωνίαρ και ζςμπεπιθοπάρ με ζκοπό ηην 

καηανόηζη και αποδοσή ανθπώπων (μαθηηών και γονέων) πος πποέπσονηαι από 

διαθοπεηικούρ πολιηιζμούρ καθώρ και ηην ικανόηηηα αποηελεζμαηικήρ διασείπιζηρ ηηρ 

πολιηιζμικήρ εηεπόηηηαρ ζηην ηάξη. 
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Υινπνίεζε - ζεσξεηηθό κέξνο 

• Γιαζηάζειρ Γιαπολιηιζμικήρ Γεξιόηηηαρ: 

Η γνωζηική διάζηαζη: 

Καηαλόεζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ ππόβαζξνπ, 

ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαζώο θαη ηελ 

επίδξαζε ηνπ ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, 

αληίιεςεο, ζηάζεο, ζπκπεξηθνξάο θαη 

δξάζεο ηνπ αηόκνπ (Θεσξία ηεο 

δηαπνιηηηζκηθόηεηαο). 

Καηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο ηνπ 

πνιηηηζκηθά «άιινπ» (Θεσξία ηεο 

εηεξόηεηαο). 

Δπίγλσζε ηνπ ηδίνπ πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ 

δξάζεο (ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηνπ 

νηθείνπ πνιηηηζκνύa). 

Γλώζεηο πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ. 

Γλώζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο.  

Ιθαλόηεηα κεηα- επηθνηλσλίαο (ηθαλόηεηα 

αλάιπζεο ηεο επηθνηλσλίαο). 

Η διάζηαζη ζηάζηρ και 

ζςμπεπιθοπάρ: 

 Δηνηκόηεηα θαη αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 

ζηελ πξάμε ώζηε λα αλαδεηρηνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξναλαθεξόκελεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο.  

 Δπηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα.  

 Κνηλσληθόηεηα (ηθαλόηεηα αλάπηπμεο 

ζρέζεο εκπηζηνζύλεο κε πνιηηηζκηθά 

«άιινπο») 

Η ζςναιζθημαηική διάζηαζη: 

 Απνδνρή ηεο ακθηζπκίαο- ή ακθηζεκίαο 

 Αλεθηηθόηεηα 

 Ιθαλόηεηα δηαρείξηζεο άγρνπο θαη 

κείσζεο ηεο πνιππινθόηεηαο. 

 Απηνεθηίκεζε (ελίζρπζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο αξκνδηόηεηαο θαη 

ππεπζπλόηεηαο). 

 Δπειημία. 

 Eλζπλαίζζεζε θαη απνδέζκεπζε 

(απόζηαζε) από ηνλ εθάζηνηε ξόιν. 

 Απνβνιή πξνθαηαιήςεσλ, 

αλνηρηόηεηα, δηαιιαθηηθόηεηα. 

 Μείσζε εζλνθεληξηζκνύ. 

 Σεβαζκόο θαη απνδνρή ηεο ηζνηηκίαο 

ησλ πνιηηηζκώλ. 

 Γεθηηθόηεηα ζηελ δηαπνιηηηζκηθή 

κάζεζε. 
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Υινπνίεζε - ζεσξεηηθό κέξνο 

• Σηόσοι Γιαπολιηιζμικήρ Μάθηζηρ ζαν εκπαιδεςηική διαδικαζία:  

‣ Σςνειδηηοποίηζη-(γνώζειρ) 

‣ Δςαιζθηηοποίηζη-(ζηάζειρ) 

‣ Γπαζηηπιοποίηζη-(ζςμπεπιθοπά) 

Γηαπνιηηηζκηθή 

Δπαθή 
Γηαπνιηηηζκηθή Μάζεζε 

Γηαπνιηηηζκηθή 

Γεμηόηεηα 

Αθεηηπία Γιαδικαζία Αποηέλεζμα 

 Γιαπολιηιζμική Μάθηζη: 
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Υινπνίεζε - ζεσξεηηθό κέξνο 

• Πποϋποθέζειρ εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ διαπολιηιζμικήρ μάθηζηρ: 

‣ Τν πξόγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη "αλνηθηό" θαη λα επηηξέπεη ηελ αληηπαξάζεζε. (αξρή ηεο 

πνηθηινκνξθίαο) 

‣ Η ζέιεζε γηα κάζεζε ζα πξέπεη λα μεθηλάεη από ηνλ δηδαζθόκελν θαη ε κάζεζε λα ξπζκίδεηαη από 

ηνλ ίδην. (αξρή ηεο απηνξξύζκηζεο) 

‣ Η κάζεζε ζα πξέπεη λα αθνξά όρη κόλν ζην γλσζηηθό επίπεδν, αιιά λα ζπκπεξηιακβάλεη ην 

ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν θαη ην επίπεδν δξάζεο ησλ αηόκσλ ζηα νπνία απεπζύλεηαη.  

‣ Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο όιεο 

ηηο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ θαη λα παξέρεη πξνπάλησλ ηε δπλαηόηεηα 

βησκαηηθήο κάζεζεο. 
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Υινπνίεζε - ζεσξεηηθό κέξνο 

• Δπίπεδα αξιολόγηζηρ εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ: 

‣ Ανηαπόκπιζη: Σε πξώην επίπεδν αμηνινγείηαη ε απνδνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο από 

ηνπο ζπκκεηερόλησλ ζπλήζσο ππό ηελ κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ.  

‣ Μάθηζη: Σ’ απηό ην επίπεδν γίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ ηνπ καζεζηαθνύ θέξδνπο ππό κνξθή 

απηό-αμηνιόγεζεο ησλ ζπκκεηαζρόλησλ 

‣ Σςμπεπιθοπά: Σην επίπεδν απηό αμηνινγείηαη ε κεηαθνξά (Transfer) ησλ απνθηεζέλησλ 

δεμηνηήησλ (γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ) ζηελ πξάμε (on-the-job) 

‣ Αποηέλεζμα: Σην ηειεπηαίν επίπεδν γίλεηαη αλαγσγή ζην γεληθό νξγαλσηηθό πιαίζην, θαη 

αληρλεύεηαη ε επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην γεληθόηεξν ρώξν (π. ρ. ζην ζρνιείν) 

βάζε ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ πξηλ θαη κεηά ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα 
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Υινπνίεζε - ζεσξεηηθό κέξνο 

• Γημοζιεύζειρ: 

 

     Stavridou-Bausewein, G. (2010).“ Interkulturelle Kompetenz. Herausforderung für Lehrer in multikulturellen 

Klassen - Ein Beispiel aus Griechenland“. In Koch, E., Speiser, S. (Hrsg), Internationale Migration, Chancen 

und interkulturelle Herausforderungen. Texte der Fakultät für Studium Generale und Interdisziplinäre Studien 

der Hochschule München, Band 7. München und Mering, 199-221 

 

     Σηαςπίδος-Bausewein, Γεωπγία (2010.). “Η διαπολιηιζμική δεξιόηηηα ηων εκπαιδεςηικών: ένα βαζικό εθόδιο 

για ηην διασείπιζη ηηρ πολιηιζμικήρ εηεπόηηηαρ ζηην ηάξη και ζηο ζσολείο.” Σηο Κεζίδος, Α.; Ανδπούζος, Α.; 

Τζάθορ, Β. (επιμ.). Μεηανάζηεςζη, πολςπολιηιζμικόηηηα και εκπαιδεςηικέρ πποκλήζειρ: Πολιηική - Έπεςνα - 

Ππάξη: Ππακηικά επιζηημονικού ζςνεδπίος Αθήνα 14-15 Μαΐος 2010 [cd-rom]. Ελληνικό Παπαηηπηηήπιο, 

Θεζζαλονίκη, 289-296  
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Υινπνίεζε: 

     Σηο εμπειπικό μέπορ ηηρ έπεςναρ: 

 

  1. Σςλλογή διδακηικού ςλικού 

  2. Δκπόνηζη ηος διδακηικού πακέηος 

  3. Πιλοηικέρ εθαπμογέρ 

  4. Γιεπεύνηζη κινήηπων ζςμμεηοσήρ 

  5. Δθαπμογή ηος εκπαιδεςηικού πακέηος  

  6. Αξιολόγηζη ζε ππώηη θάζη 
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Υινπνίεζε - εκπεηξηθό κέξνο 

• Πιλοηικέρ εθαπμογέρ: 

‣ Δθαξκνγή κε ηίηιν: "Γιαπολιηιζμική επικοινωνία" ζηα πιαίζηα ηoπ καζήκαηoο Γηαπoιηηηζκηθή 

Δθπαiδεπζε ΙΙ, ηνπ Πξνγξάκκαηoο Mεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Tνκέα Παηδαγσγηθήο (Τκήκα 

Φηιoζoθίαο θαη Παηδαγσγηθήο) ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηoπ A.Π.Θ. 

‣ Δθαξκνθή κε ηίηιν: "Γιαπολιηιζμικέρ δεξιόηηηερ" ζηα πιαίζηα ηνπ Μαζήκαηνο  Δηζαγσγή ζηε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, Καηεύζπλζε 

Σπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

‣ Δθαξκνθή κε ηίηιν:"Γιαπολιηιζμικό επγαζηήπι" ζηα πιαίζηα ηνπ Μαζήκαηνο Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε,ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Παηδαγσγηθήο Σρνιήο Φιώξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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Υινπνίεζε - εκπεηξηθό κέξνο 

• Γιεπεύνηζη κινήηπων ζςμμεηοσήρ: 

 

‣ Τα δηαπνιηηηζκηθά βηώκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θνηηεηώλ βαζίδνληαη πξν πάλησλ ζε πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. 

‣ Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ θαζνξηζηηθό ηνλ ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ  απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν. 

‣ Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο 

κε ηελ ζηάζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  θαηά ηελ δηαπνιηηηζκηθή επαθή.  
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Υινπνίεζε - εκπεηξηθό κέξνο 

• Δθαπμογή ηος εκπαιδεςηικού πακέηος καηά ηο εαπινό εξάμηνο 2012 ζηα πλαίζια 

ηος μαθήμαηορ επιλογήρ Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη, ηος Τμήμαηορ Γημοηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ ηηρ Παιδαγωγικήρ Σσολήρ Φλώπιναρ. 

    Τίηλορ:"Δπγαζηήπι διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ"  

    Γιάπκεια: 36 διδακηικέρ ώπερ 

    Σςμμεηοσή: 31 πποπηςσιακοί θοιηηηέρ 
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Υινπνίεζε - εκπεηξηθό κέξνο 

Δνόηηηα Ππώηη: Πολιηιζμόρ / Γιαπολιηιζμικόηηηα 

Η επξεία έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνύ. 

Xαξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνύ. 

Σπιινγηθή κλήκε. 

Πνιππνιηηηζκηθόηεηα- Γηαπνιηηηζκηθόηεηα. 

Κίλεηξα δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο. 

Σθνπόο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο. 

 

Δνόηηηα Γέςηεπη: Γιαπολιηιζμική επικοινωνία 

Δπηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. 

Σρέζε γιώζζαο θαη πνιηηηζκνύ. 

Λεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

Τν ηεηξάπηπρν ηνπ κελύκαηνο. 

Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. 

Σρέζε εμνπζίαο θαη επηθνηλσλία. 

 

Δνόηηηα Τπίηη: Δηεπόηηηα και διαπολιηιζμική διάδπαζη 

Βηώκαηα εηεξόηεηαο θαηά ηελ δηαπνιηηηζκηθή επαθή. 

Η πνιιαπιόηεηα ηεο αληίιεςεο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαζηαπξώζεηο. 

Δξκελεία ζπκπεξηθνξάο θαη πνιηηηζκηθά θίιηξα. 

Σηεξεόηππα, πξνθαηαιήςεηο, δηαθξίζεηο, ξαηζηζκόο. 

Δνόηηηα Τέηαπηη: Πολιηιζμικέρ διαθοπέρ 

Η πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζέγγηζεο πνιηηηζκηθώλ 

παξαιιαγώλ 

Τξόπνη πξνζέγγηζεο 

•Πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ: 

 Σηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ρξόλνπ  

   (κνλνρξνληθή – πνιπρξνληθή) 

 Σηελ δηαρείξηζε ρώξνπ θαη ζσκαηηθήο απόζηαζεο  

 Σηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο  

   (επζύγξακκε – θπθιηθή ) 

 Σηελ ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηελ θύζε:  

   (θαξηεξηθόηεηα- ελεξγεηηθόηεηα) 

 Σηελ δηακόξθσζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ : 

(αηνκηθόηεηα- ζπιινγηθόηεηα, απνδνρή ηεξαξρίαο-

απόξξηςε ηεξαξρίαο) 

 

Δνόηηηα Πέμηη: Γιαπολιηιζμική Γεξιόηηηα 

Ο όξνο Γεμηόηεηα. 

Γηαπνιηηηζκηθή Γεμηόηεηα. 

Γηαζηάζεηο Γηαπνιηηηζκηθήο Γεμηόηεηαο. 

Γηαπνιηηηζκηθή Γεμηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Βαζικό ζσέδιο εκπαιδεςηικού πακέηος: 
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Υινπνίεζε - εκπεηξηθό κέξνο 

• Αξιολόγηζη ζε ππώηη θάζη : 

Αποηελέζμαηα αποδοσήρ ηος εκπαιδεςηικού πακέηος 

 

 

 

 

 

 

Αποηελέζμαηα μαθηζιακού οθέλοςρ 
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Μειινληηθό ζρεδηάγξακκα 

• Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού πακέηος ζε 2η θάζη:  

 Πποεηοιμαζία ηος επεςνηηικού επγαλείος:  

  Καηάξηηζε θαη νξγάλσζε ησλ ζπλεληεύμεσλ. 

 Γιεξαγωγή ηων ζςνενηεύξεων: 

  Σπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

  Αλάιπζε ησλ επξεκάησλ, θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

 

 Τεκμηπίωζη: 

  Σςγγπαθή ηηρ διαηπιβήρ.  


