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εβδομάδα 

/ 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις 

απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 

επιστημονικές μεθόδους για σχεδιασμό και εφαρμογή διαθεματικών σχεδίων 

εργασίας και δραστηριοτήτων σχετικών με τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικότητας στις τάξεις, και την προώθηση της διαπολιτισμικής 

συνείδησης. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/-τριες: 

 

1. Να κατανοήσουν τις θεωρίες και τις δραστηριότητες που προτείνονται 

διεθνώς σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και τη διαχείρισή της 

στην τάξη. 

2. Να εξηγούν τις θεωρίες σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και τα 

μοντέλα εφαρμογής της στην εκπαίδευση. 

3. Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες και διαδικασίες για 

τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας σε τάξεις με μειονοτικούς 

μαθητές 

4. Να αιτιολογούν την επιλογή συγκεκριμένων μοντέλων διαχείρισης της 

πολυπολιτισμικότητας στις τάξεις. 

5. Να περιγράφουν το ρόλο του/της νηπιαγωγού και του μαθητή κατά τη 

διδασκαλία σε τάξεις με μειονοτικούς μαθητές, και να γνωρίζουν και  

να εφαρμόζουν διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης. 

6. Να περιγράφουν και να εξηγούν το περιεχόμενο των εννοιών και των 

όρων  όπως προκατάληψη, στερεότυπα, ρατσισμός και  στάσεις των 

μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών και φορέων εκπαίδευσης. 

7. Να διερευνούν, να εντοπίζουν και να ερμηνεύουν τις προτάσεις για 

διαμόρφωση σχεδίων εργασίας/projects με διαπολιτισμικό 

χαρακτήρα. 



 
8. Να κατανοούν τους ορισμούς: ρατσισμός, δικαιώματα του 

ανθρώπου, διαπολιτισμική συνείδηση. 

 

9. Να σχεδιάζουν διαπολιτισμικές δραστηριότητες, με σκοπό την 

προώθηση της διαπολιτισμικής συνείδησης και της συνεργασίας 

μεταξύ όλων των παιδιών. 

 

Προαπαιτούμενα / Συναπαιτούμενα / 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
Ενότητα 1: Εισαγωγή στην πολυπολιτισμικότητα και την 
διαπολιτισμικότητα  
 

• Διασαφήνηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με την  

πολυπολιτισμικότητα και την διαπολιτισμικότητα.  

• Μετανάστευση-Παλιννόστηση. Το ζήτημα της ισότητας ευκαιριών στην 

εκπαίδευση. 

 

Ενότητα 2: Η εκπαίδευση και ο σεβασμός στον πολιτισμό διάφορων 

μειονοτικών ομάδων 

• Θεωρίες σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και τα μοντέλα εφαρμογής της 

στην εκπαίδευση. 

• Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού και των παιδιών κατά τη διδασκαλία σε 

τάξεις με μειονοτικούς μαθητές. 

 

Ενότητα 3:  Προκαταλήψεις, Στερεότυπα, Ρατσισμός 

• Διασαφήνηση εννοιών όπως: προκατάληψη, στερεότυπα, ρατσισμός και  

στάσεις των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών και φορέων εκπαίδευσης. 

 

Ενότητα 4: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα 

•   Εκπαιδευτικά πρότυπα για τη διαχείριση της διαφορετικότητας  

•   Το αντιρατσιστικό πρότυπο εκπαίδευσης 

•   Διαπολιτισμική παιδαγωγική  

 

Ενότητα 5: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και υλικό στήριξης 

• Παρουσίαση και ανάλυση Διαθεματικών Σχεδίων Εργασίας 

(«Μαζί και Διαφορετικοί», «Ζήτω τα Παιχνίδια του Κόσμου», «Μουσικές 

Παραπλανήσεις στους Λαούς της Γης», «Παιδιά Πρόσφυγες με 

Αποσκευή την Ελπίδα») 

• Σχεδιασμός διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την προώθηση 

της διαπολιτισμικής συνείδησης και εκπαίδευσης. 

 



 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διάλεξη από τη διδάσκουσα και συζήτηση σε ομάδες και στην  
ολομέλεια της τάξης (ατομική και συνεργατική μάθηση,  
εξατομικευμένη διδασκαλία, ιδεοθύελλα, παρουσίαση σχεδίων εργασίας). 
 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνεται μελέτη κειμένων, άρθρων και  
άλλου υλικού. 
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle ως υποστηρικτικού  
διδακτικού μέσου στο μάθημα. 
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Αξιολόγηση 
Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος είναι τα εξής: 

Τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου       50% 
Ατομική εργασία                                           15% 
Ενδιάμεση Εξέταση                                      35% 
Σύνολο                                              100%  
            
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα αξιολογηθούν βάσει των παραπάνω  
μεθόδων και κριτηρίων. Η εργασία θα περιλαμβάνει μία βιβλιογραφική  
έρευνα σχετική με ένα θέμα από το χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
καθώς και την δημιουργία ενός σχεδίου μαθήματος εφαρμόζοντας την 
διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή. 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


