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Ποικιλομορφία των σχολικών τάξεων

 Διαφορές σε όλους, ανεξαιρέτως, τους μαθητές.

 Η διαφορετικότητα θεωρείται «κανόνας» (Genishi & Dyson,
2009:4).

 Μετάβαση από την ετερογένεια στη διαφορετικότητα.

 Οι διαφορές διακρίνονται, σε: α) υλικές (κοινωνική τάξη, τόπος
κατοικίας, οικογενειακό περιβάλλον), β) σωματικές (ηλικία, φυλή,
βιολογικό φύλο, σεξουαλικότητα, σωματικές και νοητικές
ικανότητες) και γ) συμβολικές (κουλτούρα ή εθνικότητα, γλώσσα,
κοινωνικό φύλο, ενδιαφέροντα, προσωπικότητα) (Kalantzis & Cope,
2013:198).



Διαχείριση των σχολικών τάξεων

Σχήμα 1: Η μετάβαση από την ομοιογένεια στη διαφορετικότητα       
(Βλάχου, 2021)



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εννοιολόγηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

«Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί την απάντηση
στην πολυπολιτισμική μετεξέλιξη των σύγχρονων
κοινωνιών και αποτελεί το μέσο δημιουργίας
προϋποθέσεων συμμετρικής αλληλεπίδρασης και
επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων πολιτισμών με όρους
ισότητας, συμμετοχής και αλληλεγγύης» (Γκόβαρης,
2004:110).



Αναγνώριση ατομικής ταυτότητας

ΚΥΡΙΑΡΧΟ 
ΑΙΤΗΜΑ

«Βοήθησέ με 
να 

αναπτυχθώ»

Απευθύνεται σε 
όλους τους 

μαθητές που 
διαβιούν σε μια 
πολυπολιτισμική 

κοινωνία

Μετουσιώνεται 
από δημοκρατικές 

αξίες

Στηρίζεται στην 
ανάπτυξη των 

διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων



Διαπολιτισμικά διαφοροποιημένη διδασκαλία (Alenuma-
Nimoh, 2012· Valiandes, Neophytou, & Hadjisoteriou, 2018)

Αρχές της 
διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης

Αρχές της 
διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας



Διαπολιτισμικές ικανότητες (Deardorff, 2010)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

(Επικοινωνιακής 
αλληλεπίδρασης στο 

διαπολιτισμικό 
πλαίσιο, ενεργητικής 

ακρόασης, 
παρατήρησης, 

ενσυναίσθησης, 
κριτικής αξιολόγησης 

των ανταλλαγών)

ΣΤΑΣΕΙΣ

(Κατανόηση, σεβασμός, 
αλληλεγγύη, ανοικτότητα, 
περιέργεια, ανακάλυψη)

ΓΝΩΣΕΙΣ

(Γνώση του εαυτού, 
του άλλου, της 

πολλαπλότητας του 
κόσμου, της 
πολιτισμικής 
κουλτούρας)



«H διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν είναι διδακτική στρατηγική ή διδακτικό μοντέλο. Είναι τρόπος 
σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση που ξεκινά από τη θέση ότι η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από 

το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, παρά να στηρίζεται σ’ ένα προκαθορισμένο σχέδιο δράσης, το 
οποίο αγνοεί την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή» 

(Tomlinson, 2003:177)

Διαφοροποίηση

Περιεχόμενο

«Τι»

Διαδικασία

«Πώς»

Αποτέλεσμα

Τελικό προϊόν

Μαθησιακό 
περιβάλλον

Τρόπος εργασίας

Διαμόρφωση 
χώρου

Παρεχόμενα υλικά

Αξιολόγηση

Αρχική/διαγνωστική

Διαμορφωτική

Τελική

Αναστοχαστική



Θεματικές με άξονα την ευαισθητοποίηση της ομάδας

Διαφορετικότητα

Συμπερίληψη

Στερεότυπα και ρατσισμός

Έμφυλες ταυτότητες

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ειρήνη/Πόλεμος

Πολιτειότητα (ιδιότητα του πολίτη) και κοινωνικές 
δεξιότητες



Αναγνωρισιακή δικαιοσύνη (Honneth:2003)

Πώς θα συναντηθούμε στην τάξη;

Πώς θα συνυπάρξουμε αρμονικά διαφορετικοί 
άνθρωποι διατηρώντας έναν ακέραιο εαυτό ;

Παιδαγωγικό 
Ζητούμενο

Ακεραιότητα/
Μοναδικότητα



Αμοιβαία διαπολιτισμική συνάντηση σ` έναν κοινό 
συμμετοχικό χώρο με ισοτιμία σχέσης.



Διδακτικές αρχές

• Έμφαση στις βιογραφίες των μαθητών/τριών.

• Ενδυνάμωση της ομάδας, εμπιστοσύνη και συναισθηματική 
ασφάλεια.

• Συμπερίληψη και οικοδόμηση του αισθήματος του 
«ανήκειν».

• Θετικό σχολικό κλίμα.

• (Δια)πραγμάτευση θεμάτων οικουμενικού χαρακτήρα 
(«ταυτότητα του παιδιού»).

• Παραγωγική διαφορετικότητα και πολλαπλές οπτικές.

• Σύνδεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με την αληθινή 
ζωή (αυθεντική μάθηση).



Μεθοδολογικές προσεγγίσεις των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών

 Ανταλλαγή εμπειριών ως προς τον τρόπο ζωής των άλλων,
γνωριμία με παραδόσεις, ήθη/έθιμα, συζητήσεις
ευαισθητοποίησης, λογοτεχνικά κείμενα, συνεργασία σε ομάδες
(ΔΕΠΠΣ, 2003).

 Ανταλλαγή πληροφοριών/εμπειριών για καταγωγή/οικογενειακό
περιβάλλον/συνήθειες/δραστηριότητες, σχολιασμός σε σχέση με
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των μαθητών, ερεθίσματα για
συζήτηση και αποδοχή διαφορετικών μορφών οικογένειας,
προσπάθεια λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας με παιδιά που
δυσκολεύονται στη λεκτική έκφραση ή μιλούν άλλη γλώσσα,
συζήτηση για διαφορετικές συνήθειες, πολιτισμούς και θρησκείες,
συμμετοχή όλων των παιδιών σε εθνικές και θρησκευτικές γιορτές,
προβληματισμός για τα ίσα δικαιώματα όλων και τρόπους
υλοποίησής τους (Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 2011,
2014).



Μέθοδοι και Τεχνικές Παιδαγωγικών Παρεμβάσεων

• Πολυπολιτισμική λογοτεχνία (παραμύθια, ποίηση κτλ.).

• Διαπολιτισμικός διάλογος και προφορική επικοινωνία (παιχνίδια ρόλων,
καταιγισμός ιδεών, συνεντεύξεις, language/culture tandem, debate, αφήγηση
ιστοριών, μονόλογος).

• Δραματοποίηση, γλώσσα του σώματος και εκφράσεις (μίμηση, θεατρική
παράσταση, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, χορός/μουσική).

• Χρήση νέων τεχνολογιών (ταινίες μικρού μήκους, διαφημίσεις, ψηφιακά
εργαλεία, ψηφιακή αφήγηση (π.χ. storybird, storyjumper, powtoon).

• Κατασκευές (ζωγραφική, μοντελισμός, κολλάζ, μόμπιλε, ανακυκλώσιμο υλικό,
υλικό από τη φύση, κτλ.)

• Πορτραίτα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να σκεφτούν τη σχέση μεταξύ
εικόνας και πραγματικότητας, μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου εαυτού (π.χ. έργα
τέχνης, φωτογραφίες κτλ.).

• Παιχνίδια (επιτραπέζια, κουίζ, πάζλ, τουβλάκια, bingo, lego).

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο (εκπαιδευτικές επισκέψεις,
εκθέσεις, εθελοντικές δράσεις, φεστιβάλ, ψυχοκινητικά παιχνίδια,
μουσικοκινητικά παιχνίδια, επιδαπέδια παιχνίδια).



Εστίαση στα παιδιά πρόσφυγες

 Επίκαιρο ζήτημα /ιδιαίτερη διαχείριση (αφορά
μαθητές που εγκατέλειψαν βίαια τον τόπο τους, έχουν
πλήρως διαφοροποιημένες ανάγκες καθώς τα
βιώματά τους συνδέονται με ψυχικά τραύματα,
απώλεια, εμπειρία θανάτου, πένθος).

Ανδρούσου, Ασκούνη & Στεργίου (2019). Οδηγός εκπαιδευτικού
ανά βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική
ένταξη παιδιών προσφύγων (Α` Τόμος Πρωτοβάθμια -
Προσχολική Εκπαίδευση). ΙΕΠ.



Ίδρυση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης 
Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ)

ΦΕΚ 3646/2019 (Τόμος Β`) (Ίδρυση 34 ΔΥΕΠ ως
Παραρτήματα όμορων Νηπιαγωγείων εντός των
Κέντρων Φιλοξενίας στο Βόρειο & Νότιο Αιγαίο,
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά
Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Αττική).



Υποστηρικτικό υλικό (1)

 Σχέδια εργασίας
Το Πρόγραμμα «Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση»,
που μέχρι τώρα έχει αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει ως
γενικό σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων
που διασφαλίζουν σ’ όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το
εκπαιδευτικό υλικό είναι χωρισμένο σε βαθμίδες
εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο).

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

https://www.keda.uoa.gr/epam/kinder_material_presentation.html

Παπαγιάννη, Β. & Κασιάρου, Ε. (2007). Πρόσφυγες. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Εκπαιδευτικό Υλικό Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Αγωγής, Ε.Κ.Π.Α.

https://www.keda.uoa.gr/epam/kinder_material_presentation.html


Υποστηρικτικό υλικό (2)

 Αφίσες

(Η Οικογένειά μου και η Πολυκατοικία) (συζήτηση με σκοπό την
παραγωγή προσωπικού-βιωματικού λόγου σχετικά με την
περιγραφή της οικογένειας, τον τρόπο διαβίωσης στα αστικά
κέντρα).

 Παραμύθια



Υποστηρικτικό υλικό (3)

 ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ 

Υλοποιείται από τρία Πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συμπράττοντες φορείς το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (ΠΘ) http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Οδηγός για τη διδασκαλία του αρχικού γραμματισμού

Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο σχολείο 

(ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ… ΜΕ ΙΔΕΕΣ!)

Νηπιαγωγεία - Οδηγοί και Υλικό 

http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4


Άλλα συμπεριληπτικά προγράμματα
Inclusive Schools, Press, Inschool, Χτίζοντας Γέφυρες 

 Στόχος η μετάβαση σε ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο.

 Ένταξη μικρών και μεγαλύτερων παιδιών προσφύγων και μεταναστών
στην Ελλάδα.

 Προτάσεις βασισμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα.



Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους προσφυγές (Υ.Α.)

https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko

Εκπαιδευτικό υλικό: «Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες»

«Ειρήνη» - Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (για 
παιδιά 5-8 ετών)

Σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
οργανώνουν εγκεκριμένα (ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ) εκπαιδευτικά προγράμματα για
την εκπαιδευτική κοινότητα με τίτλο «Κι αν ήσουν εσύ;». Σχετικό
διαδικτυακό συμμετοχικό σεμινάριο «...εγώ είμαι Εγώ» (19/11/2020)
διοργανώθηκε για τις νηπιαγωγούς Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.
www.humanrights.theatroedu.gr

www.TheatroEdu.gr

www.unhcr.gr

https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko
http://www.humanrights.theatroedu.gr/
http://www.theatroedu.gr/
http://www.unhcr.gr/


ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«Malak and the Boat» «Η Μαλάκ και η Βάρκα»

Είναι ένα animation της Unicef.  
Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τον 
κόσμο για τον τρόπο που βιώνουν τα 

παιδιά πρόσφυγες το ταξίδι της 
προσφυγιάς.

«Η βάρκα ήταν μεγάλη κι εγώ φοβόμουν. 
Όταν άρχισε να πλέει, το νερό έμπαινε 

μέσα σε αυτήν. Βραχήκαμε. Το νερό ήταν 
κρύο. Φοβήθηκα πολύ. Φοβήθηκα ότι 

εγώ και η μητέρα μου μπορεί να 
πνιγόμασταν», λέει το μικρό κορίτσι.

https://youtu.be/TEMrc3jlBIg

https://youtu.be/TEMrc3jlBIg


«Η Irvine και το μαξιλάρι»

Είναι βασισμένο στην αληθινή μαρτυρία ενός 
14χρονου κοριτσιού που εγκαταστάθηκε σε 
έναν καταυλισμό προσφύγων στη Γερμανία, 
μετά από μια επικίνδυνη απόδραση από τη 
Συρία (2016). Το βίντεο αποτελεί μέρος της 

σειράς κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Unfairy
Tales» και εντάσσεται στο πλαίσιο της 

ανθρωπιστικής εκστρατείας  
#NoLostGeneration της Unicef για τα 5 χρόνια 

εμφυλίου πολέμου στη Συρία.
Αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

https://www.youtube.com/watch?v=DiY2wulTEuw

https://www.youtube.com/watch?v=DiY2wulTEuw


«Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του,
εκτός κι αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία.

Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις
ολόκληρη την πόλη να τρέχει κι εκείνη..»

Πατρίδα, Warsan Shire (Ουαρσάν Σάϊρ)
(H Warsan Shire γεννήθηκε στην Κένυα και μεγάλωσε στην Αγγλία. Έχει τιμηθεί  με το 

Βραβείο Αφρικανικής Ποίησης από το Πανεπιστήμιο Brunel το 2013).

Πίνακας: Hannah Rose Thomas, «Syrian refugees»

Σύνδεση εικόνας  
και κειμένου



Οικουμενικότητα

The flying bird

Ποια είναι η πατρίδα σου;
Γλάρος είμαι, μου `πε.
Από ποια χώρα έρχομαι;
Από τη Γη.
Τα σύνορά μου, τώρα πια,το
χώμα, το νερό, ο αγέρας.

Ozdemir Ince
(Τούρκος ποιητής, 

συγγραφέας, 
δημοσιογράφος)



Ο μικρός Φερεϋντούν από το Χοραμσάρ της Περσίας
αγαπούσε να παίζει με το χαρταετό του, που «πετούσε
περήφανος ανάμεσα σε πραγματικά πουλιά». Μια μέρα το
παιχνίδι σταματά απότομα καθώς οι χαρταετοί «άρχισαν να
κάνουν απότομες βουτιές κι ύστερα, όταν τα σχοινιά τους
κόπηκαν, έπεσαν κάτω στο έδαφος». Είναι τότε που ο πόλεμος
εισβάλει στη ζωή του Φερεϋντούν και χάνει τους γονείς του.
Αλλά ο μικρός δε χάνει την αισιοδοξία του. Με οδηγό τις
συμβουλές των γονιών του, οι οποίοι τον επισκέπτονται στα
όνειρά του, κατορθώνει να βρει το δρόμο του. Συντροφιά και
σύμμαχο έχει τον κόκκινο χαρταετό του αλλά και το βιβλιαράκι
του, αυτό που «όλες του οι σελίδες ήταν ολόλευκες. Πουθενά
δεν υπήρχε γραμμένη έστω μια λέξη». Στο βιβλιαράκι αυτό με
τίτλο «Το ταξίδι της ζωής», ο μικρός ήρωας κατέγραφε τα
βιώματα και τις εμπειρίες του. Το βιβλιαράκι του Φερεϋντούν
«δεν ήταν ένα απλό ημερολόγιο» αλλά ήταν η ποίηση του
ίδιου «γιατί το ταξίδι της ζωής είναι η πιο σπουδαία ποίηση».

[Από το: Χαλιακόπουλος, Γρ. (2013). Το ταξίδι του
Φερεϋντούν. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο].

Με αφετηρία την Άπω Ανατολή ο χαρταετός
πέρασε τη δική του «Οδύσσεια»
ακολουθώντας αρχαίες διαδρομές και
υιοθετήθηκε από όλες σχεδόν τις ηπείρους,
αποκτώντας νέες μορφές και δημιουργώντας
μύθους, καθώς έκανε την εμφάνισή του
στους διάφορους πολιτισμούς.
Οι ανατολικοί λαοί τους έδωσαν ζωντανές
μορφές (ψάρια, πουλιά, δράκοντες κ.λπ.).
Άλλοι έδεναν σ’ αυτούς (γραμμένες πάνω σε
μικρότερο χαρτί) τις αρρώστιες και τις
συμφορές και τις άφηναν να φύγουν μακριά,
άλλοι έστελναν προς τα επάνω τις ευχές και
τις επιθυμίες τους, και άλλοι προσάρμοζαν
μικρές φλογέρες στο κεφάλι του αετού, για
να σφυρίζουν και να διώχνουν τα κακά
πνεύματα. Τέλος, άλλοι σήκωναν ομαδικά
τους αετούς, σαν προσευχή στον ουρανό και
έψαλλαν ύμνους.

Κοινή αναφορά..  όνειρα με χαρταετούς..
Ιδέα - εικόνα - σύμβολο



Τα όνειρά μου είναι όλο 
περιστέρια, χαρταετούς 

και πολύχρωμα μπαλόνια..“Ξετυλίγω την κλωστή
λίγο λίγο απ’ το κουβάρι
πώς με σέρνει, λες ζητεί

στα ουράνια να με πάρει!…”

«Ο χαρταετός» , Ρίτα Μπούμη -Παπά

Γ. Ρίτσος



Ενδεικτικές προτάσεις από ποιήματα του Γ. Ρίτσου

 Ρίτσος, Γ. «Ειρήνη». Από τη συλλογή Αγρύπνια (1941-1953)

[πηγή: Γιάννης Ρίτσος, Ποιήματα 1930-1960, Β΄ τόμος, Εκδόσεις «Κέδρος»,
Αθηνα 1961, σ. 173-175]

(στο http://photodentro.edu.gr/photodentro/ritsos9_pidx0050722/).

 Ρίτσος, Γ. (1957). Οι γειτονιές του κόσμου (αποσπάσματα: Είναι μεγάλος
τούτος ο άνεμος/είναι πελώριος τούτος ο άνεμος/είναι χαρούμενος,
χαρούμενος, χαρούμενος/ρίχνει τα τείχη που ύψωσαν ανάμεσα στους
λαούς/ρίχνει τα τείχη του θανάτου/ρίχνει τα τείχη ανάμεσα στο νου και στην
καρδιά/τα τείχη ανάμεσα σε σένα και σε μένα/κι ανοίγει διάπλατα , πάνου
από τον κόσμο, του ήλιου το παράθυρο./Ακούστε πώς σφυρίζει τούτος ο
άνεμος/μέσα στις ματωμένες γειτονιές του κόσμου).

 Ρίτσος, Γ. «Αναφυλλητό. XXXVIII», (απόσπασμα) [Ποιήματα 1930-1960, τ. Β΄,
Εκδόσεις «Κέδρος», Αθήνα 1961, σ. 394-395]

(στο http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-
Logotechnias).

http://photodentro.edu.gr/photodentro/ritsos9_pidx0050722/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias


«Vivre ensemble est

une aventure, où

l’amour, L’amitié

est une belle

rencontre avec ce

qui n’est pas moi,

Avec ce qui est

toujours différent

de moi et qui

m’enrichit»

Tahar Ben Jelloun

(Μαροκινός συγγραφέας/ποιητής)

«Το να ζούμε μαζί

είναι μια

περιπέτεια, όπου η

αγάπη, η φιλία,

είναι μια όμορφη

συνάντηση με ό,τι

δεν είναι εγώ,

Με αυτό που είναι

πάντα διαφορετικό

από εμένα

και με εμπλουτίζει»

Φιλία

Αγάπη Αδελφοσύνη

Αλληλεγγύη

Συνύπαρξη Συνάντηση



Αφηγήσεις ζωής

 The Box (2016) της Merve Cirisoglu Cotur

https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw&t=302s

 Refugee Life: Through a Child`s Eyes

https://www.youtube.com/watch?v=tkkVnQEB1mE&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw&t=302s
https://www.youtube.com/watch?v=tkkVnQEB1mE&t=15s



