


“So, here you are

too foreign for home

too foreign for here. 

Never enough for both.” 
Ijeoma Umebinyuo,

Questions for Ada

“Εδώ βρίσκεσαι λοιπόν,

πολύ ξένος για το σπίτι σου

πολύ ξένος για εδώ. 

Ποτέ αρκετός και για τα δυό.” 
Ijeoma Umebinyuo,

Questions for Ada





Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, μια δυναμική κοινότητα.

Ως εκ τούτου, οι τεχνικές εκμάθησης που 
εφαρμόζονται θα πρέπει να αντιστοιχούν 
στο χαρακτήρα της: να είναι δυναμικές, 
διαδραστικές, να κινούν το ενδιαφέρον. 



 Η ιδιαιτερότητα και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης 
παιδιών προσφύγων

 Η διαπολιτισμική προσέγγιση  - αρχές και ζητήματα

 Η βιωματική / ενεργητική μάθηση – ιδέες και αρχές

 Τεχνικές ενεργητικής μάθησης
 CLIL

 Project (Σχέδια Εργασίας)

 Έρευνα Πεδίου

 Προσομοίωση

 Διαχείριση Συγκρούσεων

 Εντάσσοντας Βιωματικές μεθόδους στη μάθηση για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

 Συζήτηση / Αναστοχασμός



(και γιατί μας αφορά όλους έτσι κι αλλιώς)





 Δυναμική διαδικασία διπλής κατεύθυνσης

 Μακροπρόθεσμη

 Πολυδιάστατη

 Η αναγνώριση των προσφύγων ως «ατόμων με ειδικές 
ανάγκες»

 Η αναγνώριση της εκπαίδευσης προσφύγων ως 
«εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης και έκτακτης ανάγκης»

 Η ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών που οφείλονται στη γλώσσα 
και τη συνεννόηση, τις σωματικές και ψυχολογικές 
τραυματικές εμπειρίες και τις θρησκευτικές / πολιτιστικές 
διαφορές.

 Προγράμματα ένταξης προσφύγων που (α) προωθούν την 
ενεργό συμμετοχή, (β) σέβονται τις διαφορές και τη 
διαφορετικότητα και (γ) προωθούν την αυτό-βελτίωση



Ενσυναίσθηση
 ικανότητα κριτικής αντιπαράθεσης με τις κοινωνικές 

διαδικασίες που οδηγούν στο στιγματισμό των 
μεταναστών,

 ικανότητα αναγνώρισης των «διαφορετικών», των 
«ξένων» ως συγκεκριμένων προσώπων.

 Γνώση («εθνότητα», «φυλή», στερεότυπα, ο «ξένος»)

Αξίες (ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη, 
σεβασμός βασικών κανόνων δημοκρατίας, αποδοχή 
του «διαφορετικού)

Επικοινωνιακή ικανότητα (διάλογος, ερμηνεία / 
διερμηνεία, συνεννόηση, αναστοχασμός)



 Κεφάλι: Τί χρειάζεται το 
παιδί νοητικά / γνωστικά;

 Καρδιά: Τί χρειάζεται το 
παιδί συναισθηματικά;

 Χέρια: Τί χρειάζεται το παιδί 
σωματικά;

 Πόδια: Τί χρειάζεται το παιδί 
κοινωνικά;





 «Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης» - «Η ενίσχυση της 
πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο 
μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας»:

 «(..) Για την ομαλή κοινωνική ένταξη κάθε ατόμου 
απαιτείται η ανάπτυξη της ικανότητας «επικοινωνίας» 
με το κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο μέσα από τη 
γνώση της μητρικής του γλώσσας, αλλά και άλλων 
γλωσσών, όσο και μέσα από την ενημέρωσή του για 
την ιστορία και την πολιτισμική παράδοση όχι μόνο 
της δικής του αλλά και των άλλων εθνικών, 
θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων (…)»



(ενός ΝΕΟΥ μεταναστευτικού και 
προσφυγικού πληθυσμού )



Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση

 James A. Banks - Dimensions of Multicultural 
Education:
 Πέντε διαστάσεις:
 Ενσωμάτωση περιεχομένου
 Διαδικασία κατασκευής της γνώσης
 Μείωση προκαταλήψεων
 Δίκαιη και Ισότιμη παιδαγωγική
 Ενθαρρυντική σχολική κουλτούρα κοινωνική δομή



 https://www.youtube.com/watch?v=PZryE2bqwdk

Το πείραμα των ψυχολόγων Kenneth και Mamie Clark (1940).

https://www.youtube.com/watch?v=PZryE2bqwdk


Ενσωμάτωση περιεχομένου
 Αφορά την έκταση στην οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από 

πολλά συγκείμενα και ομάδες για να επεξηγήσουν βασικές έννοιες, αρχές, 
γενικεύσεις  και θεωρίες στο αντικείμενό τους

 Αυτό είναι περισσότερο ή λιγότερο εύκολο ανάλογα με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο.

 Κοινωνικές σπουδές, Γλωσσικά μαθήματα, μαθήματα τέχνης και μουσικής είναι 
αντικείμενα όπου η ενσωμάτωση είναι πιο εύκολη.

 Τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις. 

Διαδικασία κατασκευής της γνώσης
 Περιγράφει τις δραστηριότητες διδασκαλίας που βοηθούν τους μαθητές να 

κατανοήσουν, να διερευνήσουν, να προσδιορίσουν πως οι υπόρρητες πολιτιστικές 
θεωρήσεις, τα πλαίσια αναφοράς, οι αντιλήψεις, οι οπτικές, οι προτιμήσεις και 
προκαταλήψεις των ερευνητών και των συγγραφέων των εγχειριδίων επηρεάζουν 
το ν τρόπο που κατασκευάζεται η γνώση. 

 Βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να κατανοήσουν το γιατί οι 
πολιτιστικές ταυτότητες και οι κοινωνικές θέσεις των ερευνητών χρειάζεται να 
λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογείται η εγκυρότητα της γνώσης.



Μείωση Προκαταλήψεων
 Επιζητά να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν θετικές και 

δημοκρατικές φυλετικές αντιλήψεις.

 Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πως η εθνοτική
ταυτότητα επηρεάζεται από το σχολικό πλαίσιο και τις 
στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις των κυρίαρχων 
κοινωνικών ομάδων. 

Μια δίκαιη και ισότιμη παιδαγωγική
 Υπάρχει όταν οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν τη διδασκαλία 

τους κατά τρόπο που διευκολύνει την καλή ακαδημαϊκή 
επίδοση των μαθητών από διαφορετικές φυλετικές, 
πολιτισμικές, κοινωνικοοικονομικές και γλωσσικές ομάδες.

 Περιλαμβάνει τη χρήση ποικιλίας διδακτικών στιλ και 
προσεγγίσεων που συνάδουν με το εύρος των στιλ μάθησης 
των διαφορετικών πολιτισμικών και εθνοτικών ομάδων. 



Ενθαρρυντική σχολική κουλτούρα και 
κοινωνική δομή
 Αφορά την αναδιάρθρωση της κουλτούρας και της 

οργάνωσης του σχολείου ώστε οι μαθητές από τις 
διαφορετικές φυλετικές, εθνοτικές, κοινωνικοοικονομικές 
και γλωσσικές ομάδες να αισθάνονται ίσοι με τους άλλους. 

 Αυτό απαιτεί τη δημιουργία ποιοτικά διαφορετικών 
σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ομάδων εντός του 
σχολείου. Σχέσεων που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό 
στις πολιτιστικές διαφορές και αντανακλώνται στους 
στόχους, τους κανόνες και τις πολιτισμικές πρακτικές του 
σχολείου.



«Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την αρχική μας 
ταυτότητα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τους δεσμούς της με 

τη χώρα προέλευσης, και με τη νοοτροπία της προέλευσης και την ίδια στιγμή 
πλήρως υιοθετήσουμε την κουλτούρα της χώρας υποδοχής, να βυθιστούμε 

πλήρως, να προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε, να την αγαπήσουμε,
να τη διαβιβάσουμε.  

Θα πρέπει να είναι πραγματικά ένας τόπος συνάντησης μεταξύ του 
πολιτισμού της χώρας προέλευσης και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, 
και δεν έχω καμία συμπάθεια για εκείνους που απορρίπτουν την κουλτούρα 

της καταγωγής ή για εκείνους που απορρίπτουν την κουλτούρα
της χώρας υποδοχής.

Πιστεύω ότι θα πρέπει να νιώθουν άνετα μεταξύ των δύο πολιτισμών και αυτό 
μπορεί να γίνει, μπορούμε να το κάνουμε τέλεια» (Μααλούφ,1999:58)





• Υπεύθυνη για τις πρώτες εντυπώσεις

• Δεν λέει ψέματα

• Είναι πολιτισμικά προσδιορισμένη

• Επικοινωνεί στάσεις και συναισθήματα

• Υποστηρίζει το νόημα των λέξεων

• Υποκαθιστά τη λεκτική επικοινωνία

Ο πιο σύντομος τρόπος επικοινωνίας 
μεταξύ των ανθρώπων

είναι ένα χαμόγελο

50%-70%
της άμεσης 

ανθρώπινης 
επικοινωνίας  



Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το «πολιτισμικό 
φίλτρο» που λειτουργεί αυτόματα εντός του καθενός 
μας και είναι προϊόν των εμπειριών μας, είναι το μέσο 
με το οποίο αποκρυπτογραφούμε και ερμηνεύουμε 
«το άλλο-το διαφορετικό»

Τα στερεότυπα δημιουργούνται εξαιτίας του 
γεγονότος ότι το «πολιτισμικό μας φίλτρο» διαθλά ή 
διαστρεβλώνει την αναπαράσταση του «άλλου»   



(προσεγγίσεις και τεχνικές)





Παθητική 
Μάθηση

Ενεργητική 
Μάθηση

Οι άνθρωποι γενικά 

θυμούνται ...

10% όσων διαβάζουν

20% όσων ακούνε

30% όσων βλέπουν

50% όσων βλέπουν

και ακούνε

70% όσων

λένε και γράφουν

90% όσων

κάνουν

Δηλαδή μπορούν να ...

Ορίζουν, περιγράφουν,

Ταξινομούν, εξηγούν

Αποδεικνύουν,

εφαρμόζουν, ασκούν

Αναλύουν,

Προσδιορίζουν,

δημιουργούν,

αξιολογούν



 Όταν αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους

 Όταν εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση

 Όταν η μάθηση είναι διαδραστική (σε αντίθεση με την παθητική ή 
καθιστική μάθηση)

 Όταν βλέπουν τους εαυτούς τους ως επιτυχημένους μαθητές

Chris Watkins, Eileen Carnell & Caroline Lodge 

(2007). Effective Learning in Classrooms. London: Paul 

Chapman Publishing



Δημιουργώ

Αναλύω

Εφαρμόζω

Κατανοώ

Θυμάμαι

Αξιολογώ



1. Ολοπλευρη ανάπτυξη προσωπικότητας

2. Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες

3. Ενεργός συμμετοχή του μαθητή

4. Βιώνω αυτό που ερευνώ

5. Ανακάλυψη – κατανόηση – ανάπτυξη εαυτού

6. Ανάγκη νέων μεθόδων μπροστά στην πολυπλοκότητα 
προβλημάτων στο σχολείο

7. Έμφαση στο συναίσθημα

8. Έμφαση στην αλληλεπίδραση μαθητών (peer education) 
– Δυναμική της ομάδας



 Η βιωματική μάθηση δεν είναι 
μια παθητική, εξωτερικά 
κατευθυνόμενη διαδικασία 
κατανάλωσης γνώσης, αλλά 

 μια ενεργή, εποικοδομητική και 
αυτό-καθοδηγούμενη διαδικασία, 

 στην οποία ο μαθητής 
διαμορφώνει εσωτερικές 
αναπαραστάσεις της γνώσης

 που σχηματίζουν μια προσωπική 
ερμηνεία των μαθησιακών 
εμπειριών του.

Vermunt, J.D. (1998) The regulation of constructive 
learning processes, British Journal of Educational 
Psychology, 68: 149–71.

 «Δεν είναι αρκετό για να μάθεις 
το να βιώσεις μια εμπειρία. 

 Χωρίς αναστοχασμό πάνω στην 
εμπειρία αυτή σύντομα θα 
ξεχαστεί και το μαθησιακό 
δυναμικό της θα χαθεί» 

Gibbs, Graham (1988) Learning by Doing: A Guide to
Teaching and Learning Methods. London: Further Education
Unit.)



Συγκροτημένη 
Εμπειρία

Αναστοχαστική
Παρατήρηση

Αφαιρετική 
Εννοιολόγηση

Ενεργητικός 
Πειραματισμός



 Να αποκτήσουν κίνητρο να μάθουν, επειδή είναι ενδιαφέρουσες 

 Να αναπτύξουν τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες
τους.  τα παιχνίδια παρέχουν ένα ασφαλές πλαίσιο γι΄ αυτό, 
καθώς επιτρέπουν στον κόσμο να πειραματιστεί με νέες 
συμπεριφορές και να κάνει λάθη χωρίς αυτά να επιφέρουν το 
κόστος παρόμοιων σφαλμάτων στην πραγματική ζωή

 Να αλλάξουν.  Οι δραστηριότητες είναι ένας τρόπος διαβίβασης 
του μηνύματος ότι όλοι μπορούν να αλλάζουν τον εαυτό τους και 
τις σχέσεις του με τους άλλους

 Να συμμετέχουν ενεργά.  Οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των λιγότερο εκφραστικών και κυρίαρχων μελών των 
ομάδων.



 Να αναλάβουν ευθύνες.  Επειδή οι συμμετέχοντες συμβάλλουν με 
τις δικές τους εμπειρίες και δεξιότητες, κάθε ομάδα χρησιμοποιεί 
το παιχνίδι με το δικό της τρόπο και στο δικό της επίπεδο.

 Να ενθαρρυνθούν να βασίζονται στον εαυτό του και να 
βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση.  Οι δραστηριότητες προσφέρουν 
μια δομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μειωθεί η εξάρτηση 
από τον ηγέτη ως εκείνου που τα «ξέρει όλα». Ασκείται πίεση τους 
συμμετέχοντες να αναλάβουν κάποιες ευθύνες για να κάνουν το 
δικό τους μέρος των δραστηριοτήτων να δουλέψει. 

 Να νιώσουν αλληλεγγύη προς τους άλλους.  Οι δραστηριότητες 
ενθαρρύνουν τη συνοχή της ομάδας και την αίσθηση μιας 
ομαδικής ταυτότητας και αλληλεγγύης.



36

Οι 5 Αρχές 
για τη 

Διαχείριση 
Τάξης

Ξεκάθαρες 
Προσδοκίες

Τακτικές 
διαδικασίες 
(routines)

Θετική 
Πειθαρχία

Θετική 
ανατροφοδότηση

Ενεργητική 
συμμετοχή



Διαδικασία 
ενεργητική
ς μάθησης 
στην τάξη

Πρώτη γνωριμία 
(Κείμενα, βίντεο, 

συζήτηση, ψάξιμο)

Άσκηση -

Ανατροφοδότηση 
(δραστηριότητες, 

συζητήσεις, ομάδες 

εργασίας, 

ανατροφοδοτικές

συναντήσεις)

Συμπληρωματική 

άσκηση 
(εργασίες, προβλήματα, 

νέες δράσεις)



Ομαδικές εργασίες

Παιχνίδια ρόλων

Έρευνα

Επιτραπέζια Κουίζ

 Σταυρόλεξα

Αναζήτηση λέξεων

Νοητικοί χάρτες

Σκέψου-Ζευγάρωσε-

Μοιράσου

Μελέτη σε ζευγάρια

Επανάληψη σε ζευγάρια

Πες το περιληπτικά στον 

διπλανό σου

Ανασκόπηση σε τέσσερα 

βήματα

Ασκήσεις αντιστοίχισης

Ασκήσεις παράφρασης

Διαμόρφωση γραφημάτων



 Πριν

 http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-15-and-
over_el

 http://www.learneurope.eu/index.php/en/

http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-15-and-over_el
http://www.learneurope.eu/index.php/en/








 Η διαφορετικότητα είναι πολύτιμη πηγή για την επιτυχία

 Εντάσσω τους «διαπολιτισμικούς» μαθητές σε δραστηριότητες που 
απαιτούν τη συμβολή όλων

 Βοηθώ τους μαθητές μου να αισθάνονται καλά με τη δική τους πολιτισμική 
κληρονομιά και να θεωρούν τον εαυτό τους ως κάποιον που σέβεται και τιμά 
τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους

 Βοηθώ τους μαθητές μου να ξεπεράσουν όσα τους εμποδίζουν να 
οικοδομήσουν θετικές σχέσεις με τους «άλλους» (προκαταλήψεις, άγνοια, 
στερεότυπα)

 Βοηθώ τους μαθητές μου να ξεπεράσουν τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στις ομαδικές διεργασίες και να μάθουν πώς να επιδιώκουν 
την εποικοδομητική συνεργασία.

 Τους ενθαρρύνω να αποδέχονται παρά να απορρίπτουν

 Τους μαθαίνω να διαχειρίζονται δημιουργικά τις διαφωνίες σε γνωστικά 
θέματα ή σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων

 Επιδιώκω να εσωτερικεύσουν τις αξίες της δημοκρατίας και της πολυφωνίας 



 Είμαι σίγουρος/η και πεπεισμένος/η

 Έχω ιδία εμπειρία

 Μπορώ να κάνω πρόβλεψη αποτελεσμάτων

 Μπορώ να αντιμετωπίσω το απροσδόκητο

 Έχω γνώση και επεξεργασία των απόψεων των 
μαθητών

 Θέτω σαφείς στόχους

 Αποφεύγω μεθόδους που προκαλούν μη-διαχειρίσιμα 
συναισθήματα

 Παρέχω ελευθερία ως προς τη  (μη-)συμμετοχή

 Προγραμματίζω ανατροφοδότηση και απολογισμό

 Αναλύω την πιθανή δυσφορίας ως αποτέλεσμα 



Μέθοδοι

Στόχοι
προθέσεις

Αριθμός
Ηλικία
εμπειρία

Χρόνος
Χώρος
μέρος

Αυστηρός
Καινοτομία
Ανοικτός

Εμπειρία
προτιμήσεις

Τι ακολουθεί;
Τι προηγείται;

Σκοπός

Μαθητές Πλαίσιο

Ακολουθία

Θεσμός Εκπαιδευτικός



Προσδιορίζω το τελικό αποτέλεσμα
Τι πρέπει να καταλάβουν, να μάθουν, να μπορούν να 

κάνουν οι μαθητές  

Σκέφτομαι για τους συγκεκριμένους μαθητές
Αξιολόγηση επιπέδου, ενδιαφερόντων, μαθησιακών 

προτιμήσεων

Σχεδιάζω τις δραστηριότητες
Μόνο μια ή λίγες στην αρχή

Εφαρμόζω τις δραστηριότητες
Οπωσδήποτε μια κοινή για όλη την τάξη

Αναστοχάζομαι





Για την Ενοποιημένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας



Content 
(Περιεχόμενο)

Cognition
(Γνώση)

Culture
(Κουλτούρα)

Communic
ation

(Επικοινωνία)

Capability 
(Ικανότητα)



Τί είναι 

τροχιά;

Τί είναι 

πλανήτης;

Τί είναι 

ελλειπτική;



orbit

Eκμάθηση του περιεχομένου
• κατανόηση των εννοιών της 

διδακτέας ύλης
• επεξεργασία των εννοιών της 

διδακτέας ύλης
• απόκτηση νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων
• συμμετοχή των μαθητών

Eκμάθηση της γλώσσας
• κατανόηση γραπτού και 

προφορικού λόγου
• ικανότητα έκφρασης
• διατύπωση νέων ιδεών και 

απόψεων
• συμμετοχή των μαθητών



Με έμφαση στην έρευνα πεδίου



ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Μελέτη ορισμού 
Μελέτες ιστορικές 
Μελέτες πρόβλεψης 
Μελέτες υπόθεσης 
Μελέτες γνώμης 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 
 Πειραματικές έρευνες 
 Επίλυση προβληματικών καταστάσεων
 Έρευνες ανακάλυψης 
 Περιγραφικές έρευνες 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 Καλλιτεχνικές συνθέσεις 
 Συλλογές και ταξινομήσεις 
 Κατασκευές χρηστικών αντικειμένων



Πρώτη Φάση : Κοινός προγραμματισμός 

Δεύτερη Φάση: Ενδο-ομαδικός Προγραμματισμός

Τρίτη Φάση : Συλλογική διεξαγωγή του 
έργου

Τέταρτη Φάση: Παρουσίαση και 
αξιολόγηση ομαδικού έργου



Τι είναι η έρευνα πεδίου; 
 Βιωματική εμπειρία πραγματικών καταστάσεων έξω 

από την τάξη. 

 Βιωματική εμπειρία μέσα στην τάξη. 

 Συλλογή δεδομένων από πρωτογενείς πηγές. 

Γιατί να κάνει κανείς έρευνα πεδίου; 
 Πραγματικότητα, γεγονότα, πληροφόρηση και αλήθεια

 Παρώθηση, συνάφεια με την πραγματική ζωή, 
ενεργοποίηση

 Κατανόηση, σχηματισμός και ανάπτυξη εννοιών. 



Πώς κάνουν τα παιδιά την έρευνα πεδίου; 
 Χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις που είναι απαραίτητες

 Σχεδιάζουν το χώρο και τα αντικείμενα

 Αποτυπώνουν σε χαρτί σχήματα

 Κρατούν σημειώσεις. 

 Απαριθμούν

 Μετρούν

 Συγκρίνουν

 Παρατηρούν διαδικασίες. 

 Αναζητούν σχέσεις αιτίων και αποτελεσμάτων

 Παίρνουν συνεντεύξεις. 



 Επισκέψεις με «Ευρωπαϊκή Πρόσθετη Αξία»
 Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. (στην Αθήνα)

 CEDEFOP (στη Θεσσαλονίκη)

 Κοινοβούλιο (στο Στρασβούργο / στις Βρυξέλλες)

 Ζητήματα καθημερινότητας



Συνεργατική συναρμολόγηση για τη μάθηση



Η μέθοδος Jigsaw δοκιμάστηκε πρώτη φορά  το 1971 
από τον ψυχολόγο E. Aronson σε ένα σχολείο του Texas, 
σε μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας με 
προβλήματα συνύπαρξης.

Μαθητές με διαφορετικό υπόβαθρο και ικανότητες 
εργάζονται σε ομάδες για να πετύχουν έναν κοινό στόχο 
(«αλληλεπιδρώ με τους συμμαθητές μου για να μάθω»).

Βασικός σκοπός είναι να αναπτύξουν οι μαθητές 
ενσυναίσθηση και ανεκτικότητα: Να μάθουν να 
αναγνωρίζουν και να σέβονται τη διαφορετικότητα, να 
αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων, να ακούν 
προσεχτικά τους άλλους για να μάθουν.



Ένα εκπαιδευτικό υλικό 

ή μια δραστηριότητα 

που μπορεί να χωριστεί 

σε τόσα κομμάτια

όσοι οι μαθητές

σε μια ομάδα.



Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4Ομάδα 1

 Οι μαθητές εντάσσονται σε ανομοιογενείς ομάδες σύνθεσης 
(ιδανικό μέγεθος 4 – 6 άτομα). 

 Ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε ένα από τα μέλη της ομάδας τον 
ρόλο του συντονιστή και εξηγεί στους συντονιστές τον τρόπο 
που θα εργαστούν οι ομάδες και αυτοί αναλαμβάνουν να 
δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στα μέλη της ομάδας τους 
σύνθεσης.

 Ο συντονιστής αναθέτει σε κάθε μαθητή να μελετήσει 
βαθύτερα ένα τμήμα του περιεχομένου, αναλαμβάνοντας τον 
ρόλο του ειδικού σε αυτό το κομμάτι.



Ομάδα Ειδικών A

A1+A2+A3+A4

Ομάδα Ειδικών D

D1+D2+D3+D4 

Ομάδα Ειδικών B

B1+B2+B3+B4

Ομάδα Ειδικών C

C1+C2+C3+C4

 Δημιουργούνται «ομάδες ειδικών» στις οποίες συγκεντρώνει 
τους μαθητές των αρχικών ομάδων που έχουν αναλάβει το 
ίδιο κομμάτι του αντικειμένου μάθησης.

 Σε κάθε ομάδα ειδίκευσης οι μαθητές :

 εκτελούν πειραματικές δραστηριότητες, ψάχνουν 
πληροφορίες σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές, 
συμπληρώνουν φύλλα εργασίας.

 σχεδιάζουν το πώς θα το διδάξουν στους συμμαθητές 
τους στις αρχικές ομάδες.



 Οι ειδικοί επιστρέφουν και σχηματίζονται ξανά οι αρχικές 
ομάδες.

 Κάθε μέλος της ομάδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δικής 
του μελέτης ή δράσης στα υπόλοιπα μέλη, με κοινό σκοπό τη 
σύνθεση όσων έμαθε ο καθένας.

 Οι ομάδες παρουσιάζουν και συζητούν τα αποτελέσματά τους 
στην ολομέλεια της τάξης. Κάθε ομάδα μπορεί να αξιολογηθεί 
για όσα έμαθε, ενώ οι μαθητές μπορούν να αξιολογηθούν και  σε 
ατομικά τεστ για όλο το περιεχόμενο.

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4





Είναι μια εκπαιδευτική τεχνική

για την παρουσίαση μιας σύνθετης και συνεχώς 
μεταλλασσόμενης κατάστασης,

που ωστόσο παρουσιάζεται με ποιο απλό τρόπο 
από ότι είναι στην πραγματικότητα.



Προσομοιώσεις οδήγησης αυτοκινήτου και 
αεροπλάνου

Παιχνίδια τύπου SIM City, Monopoly

Στις προσομοιώσεις οι παίκτες ακολουθούν 
κανόνες και παίρνουν αποφάσεις.

Κάθε απόφαση επηρεάζει την έκβαση του 
παιχνιδιού. 



 Εξηγούμε στους μαθητές τι είναι η προσομοίωση με 
αφορμή παιχνίδια προσομοίωσης που έχουν ήδη παίξει.

 Συζητούμε μαζί τους τι μπορούν να μάθουν από ένα 
τέτοιου είδους παιχνίδι.

 Εξηγούμε στους μαθητές το θέμα που θέλουμε να 
μελετήσουμε μέσα από την προσομοίωση που πρόκειται να 
υλοποιήσουμε.

 Βεβαιωνόμαστε ότι οι μαθητές έχουν καταλάβει για ποιο 
λόγο θα παίξουμε την προσομοίωση.

 Εξηγούμε τους κανόνες 

 Καταγράφουμε τους κανόνες και τους αναρτούμε στην 
τάξη.



 Οι μαθητές παίρνουν μέρος στην προσομοίωση 
παίζοντας συγκεκριμένους ρόλους έτσι όπως αυτοί 
ορίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο.

 Ο εκπαιδευτικός επεμβαίνει συμβουλευτικά, 
κρατά σημειώσεις που θα αξιοποιήσει στην 
επόμενη φάση



Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες.

Επιλέγουμε έναν εκπαιδευτικό στόχο από αυτούς 
που αρχικά είχαμε θέσει.

Θέτουμε τον εκπαιδευτικό στόχο προς συζήτηση.

Ρωτάμε αν οι ρόλοι που έπαιξαν οι μαθητές ήταν 
σχετικοί με την πραγματική ζωή και εξηγούμε τι 
μάθανε οι μαθητές σε σχέση με τον εκπαιδευτικό 
στόχο.

Οι μαθητές συζητούν  καταγράφουν και 
ανακοινώνουν.

http://www.usask.ca/education/coursework/

mcvittiej/lessons/simulation.html



Βήματα
1. Διαβάζουμε το 

σενάριο και 

απαντάμε σε 

ερωτήσεις (10 λ.)

2. Σχεδιάζουμε την 

παράσταση (10 λ.)

3. Κάνουμε πρόβα (5 

λ.)

4. Παίζουμε

5. (3 λεπτά ανά 

ομάδα)

Διαβάζουμε το 

σενάριο ….:

1. Συζητάμε το 

αντικείμενο και το πλαίσιο

2. Ρωτάμε για τα κρίσιμα 

ζητήματα που 

παρουσιάζονται

3. Ρωτάμε και συζητάμε 

όλο το πλαίσιο της 

ιστορίας, τις πράξεις των 

χαρακτήρων, τις 

αντιδράσεις τους

Σχεδιάζουμε την 

παράσταση

1. Ποιοί είναι οι 

χαρακτήρες

2. Πώς θα ενσαρκώσουν 

τον ρόλο;

3. Πώς θα αντιδράσουν 

στις ατάκες των άλλων 

4. Πώς θα παίξει η καθεμιά 

/ ο καθένας



 Ζητήματα δημοκρατίας

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 http://europarltv.europa.eu/el/channels

http://europarltv.europa.eu/el/channels


Ένα «παιχνίδι ρόλων»



Stop – Σταμάτησε

Think – Σκέψου

Act - Δράσε



STOP - Σταμάτησε

1. Πάρε μια αναπνοή

2. Απομακρύνσου αν χρειάζεται

3. Ηρέμησε
1. -Δες τα πράγματα με νέα ματιά

74



THINK - Σκέψου

1. Πώς νιώθω;

2. Πώς νιώθουν; (προσπάθησε να δεις τη 
σύγκρουση από την άλλη πλευρά)

3. Τί έκανα; Δημιουργούσε πρόβλημα; 

4. Τί μπορώ να κάνω για να λύσω το 
πρόβλημα;
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ACT - Δράσε

1. Δείξε σεβασμό

2. Κάνε την κατάσταση καλύτερη, όχι χειρότερη

3. Διατύπωσε την σύγκρουση χωρίς να κατηγορείς
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 Φέρομαι με σεβασμό

(λεκτική και φυσική συμπεριφορά, διάλογος)

 Αναγνωρίζω και αποδέχομαι συναισθήματα

(πώς νιώθω γι΄αυτό που συμβαίνει;)

 Ακούω προσεκτικά

(προσπαθώ να καταλάβω και να συναισθανθώ αυτό που 
λέει το άλλο μέρος) 

 Παρουσιάζω τη δική μου θέση

(τι θέλω, τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει)



 Αποκαλύπτω τις ανάγκες που κρύβει η θέση μου –
προσπαθώ να βρω τι πραγματικά σημαίνει αυτό που 
θέλει το άλλο μέρος.

 Παραθέτω ιδέες που μπορεί να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες όλων. Δεν κρίνω τις ιδέες που παρουσιάζουν 
οι άλλοι.

 Σχεδιάζω την εφαρμογή ιδεών που φαίνεται να 
μπορούν να δουλέψουν – δε σταματώ να σκέφτομαι 
ιδέες που μπορούν να δουλέψουν

 Αξιολογώ / αναστοχάζομαι τις διαδικασίες και το 
αποτέλεσμα.

 Συγκαταβαίνω, ευχαριστώ, συγχωρώ. 



 Δραματοποιήσεις της καθημερινότητας
 Οι γείτονες

 Ρατσισμός
 http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10411_el.htm

 Βία

 Τοπικό / Εθνικό / Ευρωπαϊκό επίπεδο – Ταυτότητα/ 
Πολιτειότητα

 Ανατομία του διεθνούς περιβάλλοντος
 Η «σύγκρουση πολιτισμών»

 Διεθνείς κρίσεις

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10411_el.htm


… και πολλές, πολλές σχολικές ιστοσελίδες





Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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