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Δομή τησ παρουςίαςησ  

Η κατάςταςη ςε διεθνζσ, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο    

 Μοντζλα για τη διαχείριςη τησ διαφορετικότητασ 
 

Η υλοποίηςη τησ εκπαιδευτικήσ παρζμβαςησ 

 Ο ρόλοσ του ςχολείου 

 Συμπεράςματα  
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Η κατάςταςη ςε διεθνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο   

Δεδομζνησ τησ ςυνεχόμενησ αφξηςησ των 
πολυπολιτιςμικών κοινωνιών, τόςο οι Διεθνείσ 

Οργανιςμοί όςο και η Ε.Ε. μζςα  από ςυμβάςεισ 
και δράςεισ αποςκοποφν να ςυμβάλλουν :  
ςτην αποδοχή τησ διαφορετικότητασ  

και ςτην καταπολζμηςη τησ ανιςότητασ ςτην 
εκπαίδευςη λόγω τησ πολιτιςμικήσ 

ιδιαιτερότητασ.  
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Η κατάςταςη ςτην Ελλάδα  

Θ ειςροή μεταναςτών 
ωσ αποτζλεςμα τωv 
κοινωνικοοικονομικών 
και πολιτικών 
αλλαγών 

επζφερε 
αλλαγζσ ςτη 
χώρα μασ, 

που επηρζαςαν με 
καταλυτικό τρόπο 
ελληνική 
εκπαίδευςη 
(Αλμπάνησ, 2003)  
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Ο ρόλοσ του ςχολείου   

Είναι καθοριςτικόσ ωσ 
προσ τη διαχείριςη τησ 
διαφορετικότητασ μζςα ςε 
μια τάξη, ζτςι ώςτε να 
επιτευχθεί η ομαλή ζνταξη 
των μαθητών ςτη ςχολική 
κοινότητα 
(Campell−Whitley&Corner, 
2000). 

Για τη ςωςτή και 
αποτελεςματική 
διαχείριςη  τησ 
διαφορετικότητασ 
απαραίτητη προχπόθεςη 
είναι πρώτα η αποδοχή 
τησ (Cummins, 1999).   



Οι μαθητζσ ζρχονται 
ςτο ςχολείο 

μεταφζροντασ 
ιδιαιτερότητεσ και 

ανιςότητεσ,    

που προκφπτουν 
από πολιτιςμικοφσ, 

κοινωνικοφσ και 
ατομικοφσ 

παράγοντεσ 
(Lautrey, 1980)   

Αυτοί ςυμβάλλουν 
ςτη δημιουργία 

ξεχωριςτήσ 
κουλτοφρασ,  

που οδηγεί ςε 
υιοθζτηςη 

διαφορετικήσ 
ςυμπεριφοράσ και 

ςτάςεων απζναντι ςτο 
ςχολείο και ςτην 

κοινωνία.  6 
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Η πρόκληςη  

                     να ενεργήςει ζτςι ώςτε η κάθε είδουσ  
                   διαφορετικότητα μζςα ςτο ςχολείο να  

                         μη μετατραπεί ςε ανιςότητα,  
                       αλλά ςε πλοφτο προσ όφελοσ του ςυνόλου 

(Foulin & Mouchon, 2000).  

Η μεγάλη πρόκληςη 
για ζνα εκπαιδευτικό 

ςφςτημα είναι  
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 Το μονηέλο ηης 

αθομοίωζης  

Όινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα από ηελ 

εζληθή ηνπο πξνέιεπζε πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνηλό εζληθό 

πνιηηηζκό.  

Τν μέσο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνύ:  

Η εκμάθηση της γλώσσας θαη ηνπ 

πολιτισμού ηεο ρώξαο ππνδνρήο 

(Γεσξγνγηάλλεο, 1997).   

Το μονηέλο ηης 

ενζωμάηωζης  

Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα δηαηεξήζνπλ 

θαη λα εμειίμνπλ ηε δηθή 

ηνπο θνπιηνύξα ππό ηε 

ζθηώδε παξνπζία ηνπ 

θπξίαξρνπ πνιηηηζκνύ ηεο 

ρώξαο ππνδνρήο 

(Δεκνύιεο, 1997). 
 

Το πολσπολιηιζμικό  

μονηέλο 
(ΗΠΑ, 1970 & μεηέπειηα 

ζηην Εσρώπη) 

Οη αιινδαπνί καζεηέο ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο, 

ηελ θνπιηνύξα θαη ηα έζηκα ηεο 

 ρώξαο ηνπο, αιιά ηαπηόρξνλα  λα 

 πνξεύνληαη θαη κε ηνλ πνιηηηζκό 

ηεο  ρώξαο ππνδνρήο ηνπο 

 (Γεσξγνγηάλλεο, 1997). 

Μοντζλα για τη διαχείριςη τησ διαφορετικότητασ  



Μοντζλα για τη διαχείριςη τησ διαφορετικότητασ  
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Η βαζηθή πξόθιεζε πνπ θαινύληαη 

ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ νη 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ζπλίζηαηαη 

θπξίσο ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ ληόπησλ θαη ησλ αιινδαπώλ 

έηζη ώζηε ε ζπλάληεζή ηνπο λα κελ 

νδεγεί ζε ζπγθξνύζεηο, αιιά ζηε 

δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε ησλ 

πνιηηηζκώλ ηνπο (Γθόβαξεο, 2001). 

Το 

διαπολιηιζμικό 

μονηέλο  
  

Αθνινπζεί  ζηόρνπο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

αγσγήο ησλ πνιππνιηηηζκηθώλ 

θνηλσληώλ θαη εηδηθόηεξα ζηηο αλάγθεο 

κάζεζεο ησλ αιινεζλώλ καζεηώλ.   

Το ανηιραηζιζηικό  

μονηέλο 
(Αγγλία & Αμερική,  

1980) 



1ο  
Δημοτικό 
Σχολείο 

Παιανίασ  
Τάξεισ :  

Α΄, Β & Δ΄ 
Δημοτικοφ  

 
 

Αριθμόσ 
μαθητών: 100  
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•  Η ςυμμετοχή του ςχολείου ςτο 
πρόγραμμα Youth Mind 
 

1 

• H ςυμμετοχή του ςχολείου ςτο 
πρόγραμμα Εrasmus + 

• «My Rights, My Responsibilities»  

2 

Αφόρμηςη υλοποίηςησ τησ εκπαιδευτικήσ παρζμβαςησ   
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Αμάγκεπ και ςα εμδιατέοξμςα  

ςωμ μαθηςώμ  

Βιωμαςική και εμεογή ρσμμεςξυή  

ςωμ μαθηςώμ   

Ανιξπξίηρη ςωμ Τευμξλξγιώμ ςηπ  

Πληοξτξοίαπ και ςηπ Επικξιμωμίαπ   
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1. Να επαηζζεηνπνηεζνύλ νη καζεηέο ζην ζέκα ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο.  

2. Να αλαγλσξίζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηνπο 

άιινπο σο κνλαδηθνύο θαη μερσξηζηνύο.  

2. Να κάζνπλ νη καζεηέο λα ζέβνληαη θαη λα 

απνδέρνληαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ άιινπ.  
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Χρονική διάρκεια: 4 εβδομάδεσ  
      

 

4 διδακτικά δίωρα = 8 διδακτικζσ ώρεσ  

 

Ζνταξη ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα τησ 
Ευζλικτησ Ηώνησ 

Απαιτοφμενοσ χρόνοσ υλοποίηςησ 
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Α΄ Μζροσ: 
Προεργαςία και 
προετοιμαςία  

Β΄ Μζροσ: 

Υλοποίηςη 

 

Γ΄ Μζροσ: 

Αξιολόγηςη   

  

Δ΄ Μζροσ:  

Κοινοποίηςη  
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 Ενδεικηικέρ 
δπαζηηπιόηηηερ ηηρ 

εκπαιδεςηικήρ  
παπέμβαζηρ για ηη 
διαθοπεηικόηηηα: 
Εξεπεςνώνηαρ ηην 

ηαςηόηηηά μαρ   
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Α1: Ακροςτοιχίδα με το όνομά μου  
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 Α1: Α lapbook about me 
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Α2: Α ball about me 
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Β3 : Τα ςυννεφο…ονόματά μασ 
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Δ1: Μy portrait 
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Δ1: Είμαι ζνασ και μοναδικόσ 
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Όλοι όςοι..... 

Πράςινο ςτο 
πρόςωπο  

STOP 

 Nοφφαρα 
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  Πρόςθετεσ δραςτηριότητεσ από τον οδηγό Youth Mind  
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Συμπεράςματα 

Οι μαθητζσ ςυμμετείχαν ενεργά ςε 
όλεσ τισ δραςτηριότητεσ.  

Παρουςίαςαν τον εαυτό τουσ και τισ 
δημιουργίεσ τουσ ςτην ολομζλεια τησ 

τάξησ και εξζφραςαν τη χαρά τουσ 
που είχαν αυτή τη δυνατότητα.  

Δυςκολεφτηκαν ςτη δραςτηριότητα 
«STOP».  

Θεώρηςαν τισ δημιουργίεσ τουσ 
μοναδικζσ και ξεχωριςτζσ.  
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Ευχαριςτοφμε πολφ για την προςοχή ςασ  

Οι εκπαιδευτικοί:  
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