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1.Σςλλογή διδακηικού ςλικού 

 

2.Εκπόνηζη ηος διδακηικού πακέηος 

 

3.Πιλοηικέρ εθαπμογέρ: 

 

•Δθαξκνγή κε ηίηιν: "Διαπολιηιζμική επικοινωνία" ζηα πιαίζηα ηoπ καζήκαηoο Γηαπoιηηηζκηθή 

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

Φηιoζoθiαο θαη Παηδαγωγηθήο) ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηoπ A.Π.Θ. 

 

•Δθαξκνθή κε ηίηιν: "Διαπολιηιζμικέρ δεξιόηηηερ" ζηα πιαίζηα ηνπ Μαζήκαηνο  Δηζαγωγή ζηε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, Καηεύζπλζε Σπλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

•Δθαξκνθή κε ηίηιν: "Διαπολιηιζμικό επγαζηήπι" ζηα πιαίζηα ηνπ Μαζήκαηνο Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε,ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Παηδαγωγηθήο Σρνιήο Φιώξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

4. Ολοκλήπωζη και εθαπμογή ηος εκπαιδεςηικού πακέηος: 

 

•Δθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ θαηά ην εαξηλό εμάκελν 2012 ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

επηινγήο Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ηνπ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγωγηθήο Σρνιήο 

Φιώξηλαο. 

     Τίηινο:"Δξγαζηήξη δηαπνιηηηζκηθήο δεμηόηεηαο"  

     Γηάξθεηα: 36 δηδαθηηθέο ώξεο 

     Σπκκεηνρή: 31 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 

 

•Γηεξεύλεζε θηλήηξωλ ζπκκεηνρήο: 

 

 Τα δηαπνιηηηζκηθά βηώκαηα ηωλ ζπκκεηερόληωλ θνηηεηώλ βαζίδνληαη πξν πάληωλ ζε 

πξνζωπηθέο εκπεηξίεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζεωξνύλ 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. 

 

•Βαζηθό ζρέδην εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ: 

 

 Δλόηεηα Πξώηε: Πνιηηηζκόο/ Γηαπνιηηηζκηθόηεηα 

 Δλόηεηα Γέπηεξε: Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλωλία 

 Δλόηεηα Τξίηε: Δηεξόηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθή δηάδξαζε 

 Δλόηεηα Τέηαξηε: Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

 Δλόηεηα Πέκηε: Γηαπνιηηηζκηθή Γεμηόηεηα 

 

5. Αξιολόγηζη ηηρ εθαπμογήρ ζε 1η θάζη: 

 

•Απνδνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ. 

•Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ.  

Σςγγπαθέαρ: Γεωπγία Σηαςπίδος-Bausewein, Email: gstavridou@uowm.gr 

Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ: 

Υλοποίηζη - θεωπηηικό μέπορ 

H παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν 

- ΔΚΤ) θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζω ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) – Δξεπλεηηθό Χξεκαηνδνηνύκελν 

Έξγν: Ηξάθιεηηνο ΙΙ . Δπέλδπζε ζηελ θνηλωλία ηεο γλώζεο κέζω ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Τακείνπ. 

Δλώ ν καζεηηθόο πιεζπζκόο ζην ειιεληθό ζρνιείν γίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

πνιππνιηηηζκηθόο νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη απξνεηνίκαζηνη ζην λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο πξνθιήζεηο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο. 

 

Με βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εθηόο από ηελ απόθηεζε επαξθώλ 

εηδηθώλ γλώζεωλ, παηδαγωγηθώλ θαη δηδαθηηθώλ ηθαλνηήηωλ, είλαη απαξαίηεηε θαη ε 

αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο δεμηόηεηαο. 

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

ανάπηςξη ηηρ διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ ηων δαζκάλων ζηα πλαίζια ηηρ βαζικήρ 

ηοςρ εκπαίδεςζηρ 

 

Επωηήμαηα ζε θεωπηηικό επίπεδο: 

 

Τη είλαη δηαπνιηηηζκηθή δεμηόηεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ; 

Πνην δηδαθηηθό κνληέιν ελδείθλπηαη γηα ηελ απόθηεζε ή δηεύξπλζε δηαπνιηηηζκηθήο 

δεμηόηεηαο; 

Πωο κπνξεί λα αμηνινγεζεί έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αλάπηπμεο δηαπνιηηηζκηθήο 

δεμηόηεηαο; 

Οπιζμόρ διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ 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. 

 

Διαζηάζειρ διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ: 

 

Η γλωζηηθή δηάζηαζε 

Η ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε 

Η δηάζηαζε ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

 

Διδακηικό μονηέλο ανάπηςξηρ διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ: 

 

„Γιαπολιηιζμική Μάθηζη“ 

Σηόρνη Γηαπνιηηηζκηθήο Μάζεζεο ζαλ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία:  

 

Σπλεηδεηνπνίεζε-(γλώζεηο) 

Δπαηζζεηνπνίεζε-(ζηάζεηο) 

Γξαζηεξηνπνίεζε-(ζπκπεξηθνξά) 

 

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 απηνξύζκηζεο) 

 

•Η κάζεζε ζα πξέπεη λα αθνξά όρη κόλν ζην γλωζηηθό επίπεδν, αιιά λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ην ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν θαη ην επίπεδν δξάζεο ηωλ αηόκωλ ζηα 

νπνία απεπζύλεηαη.  

 

•Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη 

πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ θαη λα παξέρεη πξνπάληωλ 

ηε δπλαηόηεηα βηωκαηηθήο κάζεζεο. 

 

Επίπεδα αξιολόγηζηρ εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ: 

 

Αληαπόθξηζε, Μάζεζε, Σπκπεξηθνξά, Απνηέιεζκα 

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 

 

Σηαπξίδνπ-Bausewein, Γεωξγία (2010.). “Η δηαπνιηηηζκηθή δεμηόηεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ: έλα βαζηθό 

εθόδην γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν.” Σην Κεζίδνπ, Α.; 

Αλδξνύζνπ, Α.; Τζάθνο, Β. (επηκ.). Μεηανάζηεςζη, πολςπολιηιζμικόηηηα και εκπαιδεςηικέρ πποκλήζειρ: 

Πολιηική - Έπεςνα - Ππάξη: Ππακηικά επιζηημονικού ζςνεδπίος Αθήνα 14-15 Μαΐος 2010 [cd-rom]. 

Διιεληθό Παξαηεξεηήξην, Θεζζαινλίθε, 289-296  

• Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού πακέηος ζε 2η θάζη: 

 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

 Καηάξηηζε θαη νξγάλωζε ηωλ ζπλεληεύμεωλ. 

 

 Γηεμαγωγή ηωλ ζπλεληεύμεωλ   

 Σπιινγή θαη επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ. 

 Αλάιπζε ηωλ επξεκάηωλ, θαη εμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ  

 

• Τεκμηπίωζη: 

 Σπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο. 

Η ανάπηςξη ηηρ διαπολιηιζμικήρ δεξιόηηηαρ ζηην εκπαίδεςζη ηων εκπαιδεςηικών: ένα 

εκπαιδεςηικό πακέηο για ηην εκπαίδεςζη και ηην επιμόπθωζη ηων δαζκάλων. 

mailto:gstavridou@uowm.gr

