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ΣτοιχείαΕπιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Γρηγόρης Χονδροκούκης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

Στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, email, fax) 

mail: gregory@unipi.gr  
tel. +30, 2104142255, 2104142618, 
2104142149 
fax +30 2104142328 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

109 

Συνολική διάρκεια 
προγράμματος(μήνες, διδακτικές 
ώρες) 

Μήνες: 9 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 500 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε : 
 Διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς 

Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, 
Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής 
κ.λ.π). 

 Μόνιμους εκπαιδευτικούς Πειραματικών 
Διαπολιτισμικών Σχολείων και Σχολείων 
Ειδικής Αγωγής. 

 Εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας. 

 Φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 
επιπέδου. 

 Όσους απασχολούνται σε Κέντρα Φιλοξενίας 
Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων. 

 Πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών,  
Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής κ.ά., 

 Ειδικούς παιδαγωγούς. 
 Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ (Κοινωνικής 

Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμους,  
Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, 
Νοσηλευτές, Ειδικής Προσχολικής Αγωγής 
κ.ά.). 

 Όποιους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε 
θέματα διαχείρισης και ένταξης ατόμων με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική  
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι: 
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  
• Κατοχή προσωπικού e-mail 
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
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Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση(e-learning): Η μεθοδολογία 

υλοποίησης θα ακολουθήσει το μοντέλο της 

ασύγχρονης  τηλεκπαίδευσης 

Διαδικασία παρακολούθησης 
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

Στο ασύγχρονο εξ αποστάσεως μέρος της 
εκπαίδευσης η εκπαιδευτική πλατφόρμα καταγράφει 
την παρουσία του εκπαιδευόμενου και την 
αλληλεπίδραση του με το εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτής παρακολουθεί την πορεία 

των εκπαιδευόμενων και αν διαπιστώσει ότι κάποιος 

απέχει ή δεν συμμετέχει ενημερώνει την Γραμματεία 

και τον Ακαδ. Υπεύθυνο του προγράμματος. 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Ιστορική αναδρομή της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

50 ΩΡΕΣ 

2. Θεσμικό πλαίσιο Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

50  ΩΡΕΣ 

3. Ο ρόλος της διοίκησης και της 
παιδαγωγικής καθοδήγησης στη 
διαμόρφωση του διαπολιτισμικού 
σχολείου 

50 ΩΡΕΣ 

4. Η εκπαίδευση προσφύγων μαθητών 
στην Ελλάδα 

50  ΩΡΕΣ 

5. Δίγλωσση Εκπαίδευση 50 ΩΡΕΣ 

6. Σχολικές επιδόσεις αλλόφωνων 
μαθητών 

50  ΩΡΕΣ 

7. Ξενοφοβία, στερεότυπα, 
προκαταλήψεις, ρατσισμός 

50 ΩΡΕΣ 

8. Διαπολιτισμικά Αναλυτικά 
Προγράμματα 

50  ΩΡΕΣ 
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9. Ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και 
δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικό 
περιεχόμενο 

50 ΩΡΕΣ 

10. Εκπόνηση εργασίας –Μελέτης 
Περίπτωσης 

50  ΩΡΕΣ 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 
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Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως γενικό σκοπό την 

επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών και των στελεχών, αλλά και των 

επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με 

μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές, να αντιμετωπίσουν 

την κοινωνική, πολιτισμική και εθνική ποικιλότητα 

των μαθητών στο ελληνικό σχολείο και την κοινωνία 

γενικότερα. Ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα 

αντιμετωπίζει το προσφυγικό θέμα, αποτελεί 

αναγκαιότητα η διαπολιτισμική ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών.  

Tην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, προκειμένου οι 

επιμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν τις 

ανάγκες μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να 

σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης. 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν 

διαπολιτισμική ικανότητα, «ανοικτότητα» στο 

διαφορετικό, κατάλληλες διδακτικές δεξιότητες, 

ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, γνώση για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, 

δυνατότητα εμπλουτισμού των αναλυτικών 

προγραμμάτων και διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

τους. Επιπλέον το πρόγραμμα εφοδιάζει τους 

επιμορφούμενους με το αναγκαίο υλικό, αναδεικνύει 

«καλές πρακτικές» και τους προσανατολίζει στην 

πρακτική αντιμετώπιση καταστάσεων ανά περίσταση 

και θέμα. Ιδιαίτερα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη 

γνώση και αντιμετώπιση των διακρίσεων, των 

προκαταλήψεων και της ρατσιστικής συμπεριφοράς 

και δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των 
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ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων των 

παιδιών των μεταναστών/προσφύγων στις σχολικές 

τάξεις, 

 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση 

να μοριοδοτηθούν ή να αξιοποιήσουν το 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ως συνεκτιμώμενο 

προσόν στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

1) Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης (π.χ. 

Διευθυντών σχολικών μονάδων), σύμφωνα με το 

Νόμο Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017.

2)Μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το  Νόμο, 

Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και 

άρθρο 23, ο οποίος αναφέρει ότι με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις 

προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη 

λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

3) Ως υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (ΣΕΠ). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  

148440/ΓΔ5/7-9-2017, εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας, στο Κεφάλαιο Δ΄ σχετικά με τα προσόντα 

των ΣΕΠ. 

4) Διορισμού αναπληρωτών σε Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ 

και Δ.Υ.Ε.Π., στην περίπτωση δημιουργίας 

ξεχωριστών επικουρικών πινάκων (όπως έγινε με τις 

δομές της Ειδικής Αγωγής, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, 

τεύχος  Α/06.09.2016 και άρθρο 48, ο οποίος 

αναφέρει: αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού 

παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – 
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εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας 

τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών…») 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
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Γνωστικές 
δεξιότητες                                 

     (ικανότητα συλλογής, 
οργάνωσης και ανάλυσης 

δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 
σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, 
πχ να γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 
αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει 

εάν...) 

1. Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 
πολυπολιτισμικότητας  και της ποικιλομορφίας της 
ελληνικής κοινωνίας και του σχολείου 

1. Να πληροφορηθούν για τις βασικές αρχές, αξίες και 
τις προσεγγίσεις (μοντέλα) της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, να περιγράφουν αυτά  και την ιστορική 
τους εξέλιξη 

2. Να κατανοούν την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής 
εκπ/σης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και το ρόλο 
τους στην ειρηνική συνύπαρξη των μαθητών, στην 
κοινωνικοποίηση και τις αλληλεπιδράσεις στη σχολική 
τάξη 

3. Να κατανοούν τη διαπολιτισμικότητα ως την 
αλληλεπίδραση των ατόμων, των ομάδων και των 
κοινοτήτων 

4. Να αντιλαμβάνονται τη  διαπολιτισμικότητα ως τη 
αλληλεπίδραση/διάδραση ατόμων και ομάδων, την 
ικανότητά τους να οικοδομούν κοινά σχέδια, να 
αναλαμβάνουν κοινές ευθύνες και να δημιουργούν 
κοινές ταυτότητες 

5. Να μάθουν για τους θεσμούς αντισταθμιστικής 
εκπαίδευσης και το θεσμικό πλαίσιο της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1980 – 
2018) 

6. Να πληροφορηθούν για τις δομές υποδοχής των 
προσφύγων στην εκπαίδευση καθώς και τα ΑΠΣ, το 
εκπαιδευτικό υλικό και τις πολιτικές ένταξης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

7. Να γνωρίσουν τα μοντέλα της διοίκησης και της 
ηγεσίας (μετασχηματιστικής – κατανεμημένης) στο 
σχολείο και το ρόλο τους στη μετατροπή τους σε 
διαπολιτισμικό  

8. Να αντιλαμβάνονται τις αιτίες και τα αποτελέσματα 
της μετανάστευσης/προσφυγιάς και τις συνέπειες για 
τους ανθρώπους και τις χώρες υποδοχής 

9. Να κατανοούν το μέγεθος των γλωσσικών δυσκολιών 
των μεταναστών/προσφύγων μαθητών και τη σημασία 
της μακρόχρονης στήριξής τους στο σχολείο 

10. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της διγλωσσίας και 
της δίγλωσσης εκπαίδευσης, τη διάκριση μεταξύ 
επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων και 
ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας και τη σημασία 
αυτής της διάκρισης για την εκπαιδευτική πράξη 

11. Να συνειδητοποιούν τη σημασία της μητρικής 
γλώσσας στη συγκρότηση της ταυτότητας των 
παιδιών και στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους 
ώστε να αποφεύγουν αστοχίες που μπορεί να έχουν 
αρνητικές συνέπειες  

12. Να αναγνωρίζουν και συνειδητοποιούν το ρόλο του 
ρατσισμού, των προκαταλήψεων και στερεοτύπων και 
να περιγράφουν χαρακτηριστικά τους που εμποδίζουν 
τη διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

13. Να κατανοούν το ρόλο των προκαταλήψεων, 
στερεοτύπων και ρατσισμού ως διαδικασίες και 
μηχανισμούς παραγωγής και αναπαραγωγής της 
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σχολικής αποτυχίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και 
της περιθωριοποίησης των μεταναστών/προσφύγων 
μαθητών 

14. Να πληροφορηθούν για τα χαρακτηριστικά ενός 
διαπολιτισμικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
και να κατανοούν τις διαπολιτισμικές διαστάσεις του  

15. Να ενημερωθούν για τα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες και 
κυρίως στις ΔΥΕΠ 

16. Να αντιληφθούν το ρόλο του «Κρυφού» ΑΠΣ, τη 
λειτουργία του ως «παράλληλου» με το επίσημο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα από τους εκπαιδευτικούς και τα 
θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει 
στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών 

17. Να πληροφορηθούν, μέσω παραδειγμάτων, οι 
εκπαιδευτικοί -στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
αυτονομίας- τους τρόπους θετικού εμπλουτισμού του 
επίσημου ΑΠΣ, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους 
τους/τις μαθητές/τριες να γνωρίσουν, σεβαστούν και 
αποδεχθούν τον/την «άλλο» «άλλη»  

18. Να χρησιμοποιούν διδακτικές τεχνικές που προάγουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συμβάλλοντας  στο 
μετασχηματισμό των τάξεων σε διαπολιτισμικά 
κύτταρα επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαιότητας  

19. Να ενημερωθούν για τη διαδικασία διαπολιτισμικού 
εμπλουτισμού του ΑΠΣ με παιδοκεντρικές μορφές 
εργασίας, όπως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και τα 
σχέδια εργασίας που συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και στην άσκηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η 
αλληλεγγύη και η ευγενής άμιλλα.  

Ψυχοκινητικές 
δεξιότητες                                 

(ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία 

εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να 
αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι) 

1.  Να εξηγούν και να παρουσιάζουν κριτικά τα μοντέλα 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές  

2. Να διακρίνουν, εξηγούν, αναλύουν και συζητούν 
θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
χρησιμοποιώντας σωστά τις βασικές έννοιες, τις αρχές 
και τους στόχους της 

3. Να εφαρμόζουν τις αρχές και τους στόχους της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διαχέοντας αυτές στο 
καθημερινό τους μάθημα 

4. Να είναι ικανοί να επιλέγουν τα έθιμα, τις θρησκείες, 
τα έργα τέχνης, τις καθημερινές πρακτικές και τις 
επίσημες διαδικασίες για διαφορετικούς πολιτισμούς 
και να έχουν την ευελιξία να βλέπουν τις διαφορετικές 
αξίες όπως είναι στο πλαίσιο ενός άλλου πολιτισμού 

5. Να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό που να ενισχύει 
τη συνεργατική μάθηση, την κριτική κατανόηση, το 
ομαδικό πνεύμα εργασίας, την αντιμετώπιση 
συγκρούσεων και την πολυπρισματική θεώρηση 
ευαίσθητων ζητημάτων 

6. Να αποκτήσουν την ικανότητα να προσεγγίζουν 
διαθεματικά & διεπιστημονικά επιλεγμένα μέρη του 
Αν. Προγράμματος και να εμπλουτίζουν 
διαπολιτισμικά την ύλη όλων των μαθημάτων. Αυτό 
δίνει στους μαθητές τις ευκαιρίες να εφαρμόσουν 
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δεξιότητες, να αναπτύξουν ικανότητες και να 
καθορίσουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους (με βάση τα 
βιώματά τους). 

7. Να αναπτύσσουν στο πλαίσιο ενός διαπολιτισμικού 
εμπλουτισμού του ΑΠΣ παιδοκεντρικές μορφές 
εργασίας, όπως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και τα 
σχέδια εργασίας που συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και στην άσκηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η 
αλληλεγγύη και η ευγενής άμιλλα.  

8. Να μπορούν να επιλέγουν κατάλληλες διδακτικές 
τεχνικές  που βοηθούν στη συνύπαρξη, σέβονται την 
ταυτότητα και   προάγουν τη μητρική γλώσσα των 
μεταναστών/προσφύγων μαθητών 

9. Να αναπτύσσουν δραστηριότητες και προγράμματα 
που προωθούν τη διγλωσσία και τη δίγλωσση 
εκπαίδευση 

10. Να περιγράφουν και εφαρμόζουν το σύγχρονο 
θεσμικό πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
τους θεσμούς αντισταθμιστικής εκπ/σης και να 
χρησιμοποιούν με ευχέρεια το διαπολιτισμικό υλικό 
για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας 

11. Να διακρίνουν, εξηγούν, αναλύουν και συζητούν για 
το ρατσισμό, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και 
να αναπτύσσουν αντιρατσιστική και αντιξενοφοβική 
στάση στην τάξη, το σχολείο και την κοινωνία 

12. Να προωθούν και εφαρμόζουν μοντέλα δημοκρατικής 
και συλλογικής ηγεσίας  στο σχολείο που να είναι 
αντιρατσιστικά και αντιστερεοτυπικά  
προσανατολισμένη και να οργανώνει δράσεις και 
παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου, τοπικής κοινωνίας 
και κοινωνίας ευρύτερα 

13. Να δημιουργούν  και προωθούν μία ατμόσφαιρα 
εμπιστοσύνης και κοινής ευθύνης μεταξύ των 
δασκάλων, μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών 
και μεταξύ των σχολείων και των κοινοτήτων - 
συμμετοχή των γονέων που προέρχονται από 
μειονότητες στις σχολικές δραστηριότητες και τη 
συλλογική λήψη αποφάσεων  

14. Να αποδέχονται, να σέβονται, αλλά και να χειρίζονται 
δυναμικά στην παιδαγωγική πράξη τις ποικίλες 
πραγματικότητες και οπτικές, τα ποικίλα συμφέροντα, 
τις ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές εμπειρίες των 
μαθητών τους, ως βάσεις και πηγές μάθησης 

15. Να εντοπίζουν στον ισχύοντα εκπαιδευτικό λόγο τα 
στοιχεία εκείνα που αντιτίθενται στα πολιτισμικά 
δεδομένα των μαθητών τους και τους προσβάλλουν, 
αποκλείουν ή περιθωριοποιούν, και να προτείνουν 
τροποποιήσεις, αφαιρέσεις, αντικαταστάσεις και 
εμπλουτισμό του υλικού των ΑΠΣ 

16. Να αποκτούν ικανότητες και δεξιότητες  προκειμένου 
να εφαρμόζουν ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, που θα 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτούν 
Γνώσεις και Ικανότητες που χρειάζονται για να 
συμμετέχουν σε μια δημοκρατική κοινωνική και 
πολιτική αλλαγή 
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17. Να αναγνωρίζουν τους φραγμούς που υψώνει η ίδια η 
γλώσσα, ο γλωσσικός αλλά και ο παιδαγωγικός 
κώδικας, που οι ίδιοι και το σχολείο χρησιμοποιούν, 
και να τους τροποποιούν ανάλογα με τα δεδομένα των 
μαθητών τους. 

Συμπεριφορές/Στάσεις            
 (ικανότητα αξιοποίησης των 
γνωστικών και ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, 
σε διάφορες καταστάσεις και εκτός 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας) 

1. Να διαμορφώνουν θετικές στάσεις για την 
πολυπολιτισμικότητα, την ποικιλομορφία, τη 
διαφορετικότητα και την ετερότητα της ελληνικής 
κοινωνίας και των Δυτικών κοινωνιών και να 
λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της πολιτισμικής 
ταυτότητας (διπολιτισμικό –διαπολιτισμικό -  
πολυεθνικό – παγκόσμιο) 

2. Να σέβονται, εκτιμούν και αποδέχονται την 
πολιτιστική ταυτότητα των μαθητών/τριών μέσω της 
παροχής πολιτιστικά κατάλληλης και αντίστοιχης 
ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους 

3. Να αντιμετωπίζουν με επιτυχία φαινόμενα 
διακρίσεων και ρατσιστικών στάσεων και να 
ενισχύουν την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία και 
την ταυτότητα των μαθητών 

4. Να είναι ικανοί να ενισχύουν την αυτοαντίληψη των 
μαθητών των εθνοπολιτισμικών ομάδων, ώστε αυτή 
να επηρεάζει και να επιδρά θετικά στη μάθηση και τη 
διδασκαλία 

5. Να προωθούν την ανάπτυξη ενός Αναλυτικού 
Προγράμματος, που θα παίρνει υπόψη την 
πολυπολιτισμικότητα των σχολικών τάξεων σε μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία. 

6. Να είναι σε θέση να δίνουν πληροφορίες και να 
χρησιμοποιούν πηγές κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, που να αντανακλούν και να 
αναφέρονται: α) στο πολιτισμικό υπόβαθρο των 
Άλλων μαθητών, β) στην πολυεθνικότητα της 
κοινωνίας, γ) στην πολυπολιτισμική κληρονομιά 

7. Να εκτιμούν και να αναπτύσσουν δραστηριότητες και 
προγράμματα για τη διατήρηση της μητρικής 
γλώσσας και του πολιτισμού των μαθητών των 
εθνοπολιτισμικών ομάδων.  

8. Να δραστηριοποιούνται και να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών, ευαίσθητης 
απέναντι στα ζητήματα συνύπαρξης με το 
διαφορετικό, με στόχο την επίτευξη αμοιβαίας 
αποδοχής, εκτίμησης και κατανόησης και όχι απλά 
ανοχής ή ανεκτικότητας 

9. Να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς Δημοκρατικές 
Στάσεις και Αξίες. Αποσαφηνισμένη Πλουραλιστική 
Ιδεολογία. Καλή Γνώση και Πληροφόρηση για την 
κοινωνία και την τάξη που θα διδάξουν 

10. Να έχουν συνείδηση των δικών τους 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων, στάσεων και 
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αντιλήψεων, που μπορεί να επηρεάζουν την 
ταυτότητα και τη σχολική επίδοση των μαθητών τους 

11. Να γίνουν φορείς μιας Διαπολιτισμικής και 
Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, φορείς αλλαγής και 
χειραφέτησης των αδύναμων, καταπιεσμένων, μη 
προνομιούχων ομάδων της κοινωνίας μας όπως των 
μεταναστών, αλλοδαπών και προσφύγων 

12. Να υπερβαίνουν τον εθνοκεντρικό τρόπο σκέψης και 
να προάγουν αξίες, όπως η δημοκρατία, η ισότητα, ο 
σεβασμός της διαφοράς, η ανεκτικότητα, η ειρηνική 
συνύπαρξη και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας

Α/Α Εκπαιδ. 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονταιοι 
βασικές ικανότητες 
που 
δημιουργούνται 
από το πρόγραμμα 
και γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, διάκριση 
μεταξύ των 
γενικών και ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεω
ρία 

Πρακτικ
ή 

Δια 
ζώσης 
διδασκ
αλία 
στην 
τάξη 

Εξ’αποστάσ
εως  (e-

learning) 
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1. Ιστορική 
αναδρομή της 
διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 

- - - 50 Αρχές και 
μοντέλα 
διαχείρισης 
της 
πολιτισμικής 
ετερότητας. 

 

Διαπολιτισμικέ
ς 
Παιδαγωγικές 
αρχές σε 
πολυπολιτισμικ
ές τάξεις. 

 

Διαπολιτισμική 
ετοιμότητα/ικα
νότητα 
εκπαιδευτικών 

 

Να διακρίνει τα 
μοντέλα της Δ.Ε., 
τις αρχές, τα 
χαρακτηριστικά 
τους και τις 
διαφορές μεταξύ 
τους. 

 

Να εφαρμόζει τα 
βασικά 
αξιώματα/αρχές 
της Δ.Ε., να τα 
αξιοποιεί και να 
εμπλουτίζει το ΑΠΣ 
με αυτές. 

 

Να γνωρίζει και να 
περιγράφει τα 
βασικά 
χαρακτηριστικά της 
διαπολιτισμικής 
ετοιμότητας, της 
ικανότητας και της 
διαπολιτισμικής 
επάρκειας του 
εκπαιδευτικού 
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2. Θεσμικό 
πλαίσιο 
Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα 

- - - 50 Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. 
ΖΕΠ, 
Διαπολτισμικά 
Σχολεία, 
Δ.Υ.Ε.Π. 

 

Νομοθετικό 
πλαίσιο 
διαπολτισμικής 
εκπαίδυσης. 

 

Παρουσίαση 
υλικού για τη 
διδασκαλία της 
ελληνικής ως 
δεύτερης 
γλώσσας. 

 

Να 
πληροφορηθούν 
για τους θεσμούς 
αντισταθμιστικής 
εκπ/σης, 
διαχρονικά στην 
Ελλάδα και τις νέες 
δομές υποδοχής 
και ένταξης των 
προσφύγων 
μαθητών 

 

Να αναφέρονται 
στο θεσμικό 
πλαίσιο  και τους 
βασικούς Νόμους 
που διέπουν τη Δ.Ε 
(Ν. 2413/1996  & 
Ν.4415/2016) 

 

Να μάθουν και να 
χρησιμοποιούν  το 
υλικό για τη 
διδασκαλία της 
ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας 
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3. Ο ρόλος της 
διοίκησης και 
της 
παιδαγωγικής 
καθοδήγησης 
στη 
διαμόρφωση 
του 
διαπολιτισμικού 
σχολείου 

- - - 50 Διοίκηση/Ηγεσ
ία και 
διαπολιτισμικό
τητα 

Νέες πολιτικές 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
για τη στήριξη 
της σχολικής 
μονάδας 

Ο ρόλος 
του/της 
Διευθυντή/ντρ
ιας  και τα 
καθήκοντά 
τους στο 
διαπολιτισμικό 
σχολείο 

 

Ο ρόλος 
του/της 
Σχολικού 
Συμβούλου 
στις 
διαπολιτισμικέ
ς παρεμβάσεις 
των σχολείων 

 

Να μάθουν και να 
κατανοήσουν τις 
βασικές αρχές της 
διοίκησης και της 
ηγεσίας στη 
διαπολιτισμική τους 
διάσταση 

 

 

Να μάθουν τις 
«νέες» πολιτικές 
για τη στήριξη της 
σχολικής μονάδας 
και των 
διαπολιτισμικών 
σχολείων 

 

Να διακρίνουν, 
συζητούν, εξηγούν 
και αναλύουν το 
διαπολιτισμικό 
ρόλο της Δ/νσης, 
τα καθήκοντα και 
τις υποχρεώσεις 
τους στο 
μετασχηματισμό 
του σχολείου σε 
διαπολιτισμικό 
οργανισμό 

 

Να κατανοήσουν 
τον κομβικό ρόλο 
του/της Σχολικού 
Συμβούλου. Το 
καθοδηγητικό, 
συμβουλευτικό και 
επιμορφωτικό  
έργο του  στη 
μεταμόρφωση του 
σχολείου σε 
διαπολιτισμικό 
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4. Η 
εκπαίδευση 
προσφύγων 
μαθητών στην 
Ελλάδα 

- - - 50 Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
στις Δομές 
Υποδοχής για 
την 
Εκπαίδευση 
των 
Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ). 

 

Γλωσσικό 
υλικό για τη 
γλωσσική 
υποστήριξη 
προσφύγων 
μαθητών. 

 

Προτάσεις για 
τη 
διαμόρφωση 
της 
εκπαιδευτικής 
πολιτικής για 
τη 
Διαπολτισμική 
εκπαίδευση 
(κοινωνικό – 
διοικητικό και 
παιδαγωγικό 
επίπεδο). 

 

Να 
πληροφορηθούν 
για τις ΔΥΕΠ και να 
καταστούν ικανοί 
να χρησιμοποιούν 
τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και 
να τα 
προσαρμόζουν στις 
ιδιαιτερότητες των 
προσφύγων 
μαθητών. 

Να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τα 
Ανοιχτά 
Προγράμματα 
Σπουδών και να τα 
εμπλουτίζουν με 
συνεργατικές 
μεθόδους και 
τεχνικές 
διδασκαλίας. 
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5. Δίγλωσση 
Εκπαίδευση 

- - - 50 Επικοινωνιακή
/Ακαδημαϊκή 
γλωσσική 
ικανότητα - Η 
αλληλεξάρτησ
η των 
γλωσσών και η 
σημασία της 
μητρικής 
γλώσσας των 
μαθητών. 

 

Μορφές 
δίγλωσσης 
εκπαίδευσης. 

 

Αναμένεται οι 
επιμορφούμενοι να 
κατανοήσουν τη 
διαφορά μεταξύ 
επικοινωνιακής 
δεξιότητας και της 
ακαδημαϊκής 
γλωσσικής 
επάρκειας καθώς 
και τη σημασία της 
μητρικής γλώσσας 
στη διαμόρφωση 
της ταυτότητας και 
την ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης των 
μαθητών. 

 

Να αναγνωρίζουν 
τις μορφές της 
διγλωσσίας 
(ταυτόχρονη, 
πρώιμη – 
διαδοχική, όψιμη ή 
προσθετική, 
αφαιρετική και 
διπλή ημιγλωσσία) 
και να εντοπίζουν 
τα βασικά στοιχεία 
των μαθητών ώστε 
να διαμορφώνουν 
κατάλληλα τις 
διδακτικές 
πρακτικές τους 
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6. Σχολικές 
επιδόσεις 
αλλόφωνων 
μαθητών 

- - - 50 Η έννοια της 
ισότητας των 
ευκαιριών 
στην 
εκπαίδευση. 

 

Το πρόβλημα 
της  σχολικής 
αποτυχίας και 
παράγοντες 
που 
επηρεάζουν τις 
σχολικές 
επιδόσεις των 
μαθητών. 

 

Η αξιολόγηση 
των 
αλλόφωνων 
μαθητών. 

 

Να εξηγούν, 
αναλύουν και 
συζητούν για την 
έννοια της 
ισότητας ευκαιριών 
στην εκπαίδευση, 
τις θεωρίες που 
υπάρχουν και την 
αναγκαία 
ενδυνάμωση των 
μαθητών, μέσω 
των 
αντισταθμιστικών 
πολιτικών… στην 
κατεύθυνση των 
ίσων ευκαιριών.  

Να αντιληφθούν 
τους μηχανισμούς 
σε κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό 
επίπεδο, αλλά και 
σε ατομικό και 
οικογενειακό που 
επηρεάζουν  τις 
σχολικές επιδόσεις 
των μαθητών και 
να παρεμβαίνουν  
σε όλα τα επίπεδα 
με αντισταθμιστικές 
πολιτικές για την 
άμβλυνση του 
φαινομένου. 

 

Να κατανοήσουν 
ότι η αξιολόγηση 
των 
μεταναστών/προσφ
ύγων μαθητών με 
τα δικά μας 
εργαλεία και τις 
παραδοσιακές 
μορφές 
αξιολόγησης 
ενισχύουν τις 
ανισότητες και τις 
ασυμμετρίες. 
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7. Ξενοφοβία, 
στερεότυπα, 
προκαταλήψεις, 
ρατσισμός 

- - - 50 Εννοιολογική 
αποσαφήνιση 
των όρων.  

 

Αναγνώριση 
και 
αντιμετώπιση 
του 
εκπαιδευτικού 
ρατσισμού. 

 

Να κατανοούν, 
διακρίνουν, 
εξηγούν τις έννοιες 
της ξενοφοβίας, 
των στερεοτύπων, 
των 
προκαταλήψεων 
και του ρατσισμού 
καθώς και των 
μηχανισμών 
διατήρησης και 
αναπαραγωγής 
τους . 

 

Να συζητούν 
κριτικά για την 
αντιμετώπιση του 
φαινομένου σε 
επίπεδο κοινωνίας 
και εκπαίδευσης 
και να 
διαμορφώνουν 
αντιρατσιστική 
στάση για τους 
ίδιους και τους 
μαθητές τους 
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8. 
Διαπολιτισμικά 
Αναλυτικά 
Προγράμματα 

- - - 50 Eννοιολογικός 
προσδιορισμός 
του 
διαπολιτσμικού 
Α.Π.  

 

Ολιστική 
προσέγγιση 
του 
διαπολιτισμικο
ύ Α.Π  

 

Το «Κρυφό» 
Α.Π.Σ. και ο 
ρόλος του 
εκπαιδευτικού  

 

Να προσεγγίσουν 
εννοιολογικά το 
διαπολιτισμικό 
Πρόγραμμα 
Σπουδών, τις 
διαστάσεις και τα 
χαρακτηριστικά 
του. 

 

Να μάθουν και να 
κατανοήσουν τις 
βασικές αρχές και 
διαστάσεις ενός 
ολιστικού ΑΠΣ με 
διαπολιτισμικά 
χαρακτηριστικά σε 
επίπεδο στόχων, 
εγκυρότητας 
περιεχομένων, 
στρατηγικών 
διδασκαλίας και 
μάθησης, 
εφαρμογή και 
αξιολόγηση, που 
να 
ανταποκρίνονται 
ενεργά στην 
πολιτισμική 
διαφορετικότητα. 

 

Να αναφέρονται, 
εξηγούν και 
συζητούν για το 
«κρυφό» Π.Σ. ή το 
«παραπρόγραμμα» 
και το ρόλο του 
εκπαιδευτικού. Τα 
θετικά και τα 
αρνητικά από τις 
πρακτικές του 
εκπ/κού στο 
σχολείο. 
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9. Ανάπτυξη 
σχεδίων 
εργασίας και 
δραστηριοτήτω
ν με 
διαπολιτισμικό 
περιεχόμενο 

- - - 50 Ανάπτυξη 
διαπολιτισμικώ
ν 
δραστηριοτήτ
ων. 

 

Ανάπτυξη 
διαπολιτισμικώ
ν σχεδίων 
εργασίας. 

 

 

Με βάση τις αρχές  
της διαπολιτισμικής 
θεωρίας, δηλ. της 
ισοτιμίας των 
πολιτισμών, της 
ισοτιμίας του 
μορφωτικού 
κεφαλαίου ατόμων 
διαφορετικής 
πολιτισμικής 
προέλευσης και  
της παροχής ίσων 
ευκαιριών, ο 
εκπαιδευτικός  να 
αποκτήσει  την 
αναγκαία 
ετοιμότητα, αλλά 
και ικανότητα να 
κάνει πράξη τις 
αρχές αυτές στην 
καθημερινή του 
διδασκαλία με 
συνεργατικές 
τεχνικές, σχέδια 
εργασίας και 
διαθεματικές 
προσεγγίσεις, 

να εμπλουτίζει το 
καθημερινό του 
μάθημα 
συνδυάζοντας 
διαθεματικά όλα τα 
μαθήματα με 
στοιχεία των 
άλλων πολιτισμών 
και των άλλων 
παραδόσεων που οι 
μαθητές φέρουν 
ως στοιχεία της 
ταυτότητάς τους 
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10. Εκπόνηση 
γραπτής 
εργασίας 

- - - 50 Σύνταξη και 
Ανάλυση 
Μελέτης 
Περίπτωσης 

Αποτελεί εργαλείο 
για την 
αποτελεσματικότερ
η εκπαίδευση: 
διαμορφώνοντας 
μια ανάλυση 
περίπτωσης  
παρόμοια με αυτές 
που θα 
συναντήσετε στο 
μέλλον, καθώς 
επίσης θα έχετε 
την ευκαιρία να 
σχεδιάσετε μια 
παρέμβαση, αλλά 
και να έχετε 
ανατροφοδότηση 
από τον εκπαιδευτή 
– σύμβουλο. 

 
 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1.Λαμβάνεται υπόψη η παρουσία τους στην 
εκπαιδευτική πλατφόρμα  που αφορά την 
παρακολούθηση του διδακτικού υλικού 
2. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος 
περιλαμβάνει αξιολόγηση μέσω της επίλυσης και 
ηλεκτρονικής υποβολής των τεστ που περιέχουν οι 
ενότητες με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που 
έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή της Ομάδας. Στόχος των 
συγκεκριμένων Τεστ είναι η αξιολόγηση των γνώσεων 
των εκπαιδευόμενων σχετικά με τα βασικά σημεία της 
εκάστοτε θεματικής, όπως χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού που εξετάζονται, αξιολόγηση και τεχνικές 
παρέμβασης. 

3. Η υποβολή εργασίας – μελέτης περίπτωσης από 
τους εκπαιδευόμενους. 

... 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Θα επιλεγούν από το μητρώο 

εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Θα πρέπει να διαθέτουν σημαντική 
εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία στην 
ειδική αγωγή και εκπαίδευση και ερευνητικό 
και συγγραφικό έργο στον εν λόγω τομέα. 

Προσόντα εκπαιδευτών 

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος  Σπουδών ή 
Διδακτορικό  στη Διαπολ. Εκπαίδευση 

2. Διδακτική Εμπειρία σε διαπολιτισμικά 
σχολεία  

3. Εμπειρία στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στην διαπολιτισμική 
εκπαίδευση  

 
Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Βαθμοί ECVET 
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

20 ECVET 

 
Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

 


