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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Γενικόρ ζκοπόρ  

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ είλαη ε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ.) θαη Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα (Φ.Σ.). γηα ηελ 

νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν πιηθφ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «ΝΔΟ 

ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21
νπ

 αηψλα) – Ζ Μεηάβαζε: Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λέσλ εηδηθνηήησλ θαη δαζθάισλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία». 

 

Ειδικόηεποι ζηόσοι  

Σν πιηθφ έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

 Σε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο (θαη ηεο επζχλεο) ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

λα ελδπλακψζεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ θάλνληαο ηελ ηάμε ηνπ έλα 

κηθξφθνζκν δεζηαζηάο, απνδνρήο, ζεβαζκνχ θαη ζηήξημεο φισλ ησλ παηδηψλ γηα 

ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. 

 Σελ παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. λα πηνζεηήζνπλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθνθηινζνθηθή αληίιεςε θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ κηα αληηξαηζηζηηθή νπηηθή.  

 Σελ εηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε -φπσο έρεη εμειηρηεί κέζα απφ ηα 

λέα παγθφζκηα δεδνκέλα- θαη ηε  δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. Σελ απνζαθήληζε 

θαη εμνηθείσζε κε φξνπο θαη ηελ εκπέδσζε βαζηθψλ αξρψλ, ζηφρσλ θαη 

πξαθηηθψλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 Σελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπκβφισλ.  

 Σελ εηζαγσγή ζηελ έλλνηα «Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ», ηελ αλάδεημε ησλ 

ηδηαίηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ νκάδσλ καζεηψλ (π.ρ. 

πξφζθπγεο), ηελ πξνζέγγηζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο σο αίηην απνηπρίαο ή ειιηπνχο 

θνίηεζεο ζην ζρνιείν.   

 Σελ αλάδεημε θνηλψλ ηδενινγηθψλ γεσκεηξηθψλ ηφπσλ: Οη Αλαπηπμηαθνί ηφρνη 

ηεο Υηιηεηίαο, Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Νηαθάξ, ν Γηάινγνο ησλ Πνιηηηζκψλ – Ζ 

δηαθήξπμε ηεο Unesco γηα ηελ πνηθηιφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ, ε Παγθφζκηα 

Αλαπηπμηαθή Δθπαίδεπζε σο κεηαδηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή πξφθιεζε.  



 Σελ πξνζέγγηζε ηνπ ξαηζηζκνχ (κνξθέο, ζηξαηεγηθέο, θξηηήξηα αλίρλεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ – πξνθαηαιήςεσλ) ηνπ εζληθηζκνχ, ησλ ζηεξενηχπσλ, ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ  θαη ηεο κηζαιινδνμίαο.  

 Σελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

πνπ παξαθνινπζνχλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Σελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Σελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. (ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία, θνίηεζε ησλ καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θιπ). 

 Σελ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζηεξενηχπσλ, πξνθαηαιήςεσλ, ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Σελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα βαζηθέο πηπρέο ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξεηηθψλ αλαπηχμεσλ πεξί δηγισζζίαο θαη ηηο άκεζεο ζπλεπαγσγέο ηνπο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 Σελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο απνδνρήο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. 

 Σελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο κεζνδηθήο ζπζηεκαηηθήο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο, πνπ έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

παηδηνχ. 

 Σελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην πεξηερφκελν ησλ δηαγλσζηηθψλ 

θξηηεξίσλ 1 θαη 2 γηα ηελ «αξρηθή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ θαηνρήο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο» ηνπ Π.Η. 

 Σν πεξηερφκελν ησλ 6 ηεζη ηνπ Κέληξνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο (ΚΔ.Γ.Α.) κε 

ηίηιν «θέπηνκαη θαη γξάθσ ειιεληθά», γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ. 

 Σν ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν πνπ νθείινπλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. κέζα ζην ζρνιείν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ςπρηθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ. 

 



Υλικό 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζα δνζεί έληππν θαη ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ην αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

ην Dvd ππάξρνπλ νη εμήο θάθεινη: 

 Βηβιηνζήθε: πεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα νξηζκέλεο απφ ηηο ελφηεηεο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο πνπ ζα πάξνπλ νη επηκνξθνχκελνη. 

 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα: πεξηιακβάλεη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ αξρηθή 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ θαηνρήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. – Π.Η. 

θαη ηνπ ΚΔ.Γ.Α. 

 Δθπαίδεπζε αιινδαπψλ – Τιηθφ ΚΔ.Γ.Α. 

 Δθπαίδεπζε κνπζνπικαλνπαίδσλ – Τιηθφ. 

 Δθπαίδεπζε Ρνκά καζεηψλ – Τιηθφ. 

 Δθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε / Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. – επηινγή ςεθηαθνχ πιηθνχ κε 

δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν. 

 Γηάθνξα (π.ρ. ζηαηηζηηθά αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ). 

 

εκεηψλεηαη φηη ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Dvd θαη έρεη 

παξαρζεί ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ, 

κνπζνπικαλνπαίδσλ θαη Ρνκά καζεηψλ δελ αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ 

πνπ έρεη παξαρζεί. 

 

Σύνηομη πεπιγπαθή διδακηικών ενοηήηων 

Σν πιηθφ  ηνπ πξνγξάκκαηνο (καδί κε ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε κίαο δηδαθηηθήο 

ψξαο) απνηειείηαη απφ 4 ελφηεηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 20 σξψλ: 

 Πρώηη ενόηηηα (διάρκεια 6 ώρες): θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη ε παξψζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. ζηελ πηνζέηεζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο 

παηδαγσγηθνθηινζνθηθήο αληίιεςεο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ηνπο δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ κηα αληηξαηζηζηηθή νπηηθή. ηφρνη ηεο 

ελφηεηαο είλαη : 

 Ζ εηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, φπσο έρεη εμειηρηεί κέζα απφ 

ηα λέα παγθφζκηα δεδνκέλα θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. 



Πξνέιεπζε, θνηλσληθνπνιηηηθά δεδνκέλα, αξρέο, ζθνπφο, ζηφρνη, 

κνξθσηηθά αγαζά, ν ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ.  

 Ζ ζεκαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπκβφισλ πξνζεγγίδεηαη ελαιιαθηηθά κε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη άζθεζε ελζπλαίζζεζεο. 

 Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, νη πξφζθπγεο καζεηέο, ε παηδηθή εξγαζία 

πξνζεγγίδνληαη σο παξάκεηξνη ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπκκάρσλ θαη ερζξψλ ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο ζηελ πνιππνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 Δπηθαηξνπνηεκέλνη πξνβιεκαηηζκνί, ζεζειεςίεο, παγθφζκηεο ζπδεηήζεηο 

παξνπζηάδνληαη σο ελαιιαθηηθά κνξθσηηθά αγαζά, ήηνη: Οη Αλαπηπμηαθνί 

ηφρνη ηεο Υηιηεηίαο, Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Νηαθάξ, ν Γηάινγνο ησλ 

Πνιηηηζκψλ – Ζ δηαθήξπμε ηεο Unesco γηα ηελ πνηθηιφηεηα ησλ 

πνιηηηζκψλ, ε Παγθφζκηα Αλαπηπμηαθή Δθπαίδεπζε σο κεηαδηαπνιηηηζκηθή 

πξφθιεζε. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ξαηζηζκνχ (κνξθέο, ζηξαηεγηθέο, θξηηήξηα αλίρλεπζεο), 

ησλ δηαθξίζεσλ - πξνθαηαιήςεσλ, ηεο κηζαιινδνμίαο.  

 

 Δεύηερη ενόηηηα (δηάξθεηα 3 ψξεο): αλαθέξεηαη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ:  

 Σν ζθνπφ ίδξπζεο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. θαζψο επίζεο θαη ην πξφγξακκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ ηηο παξαθνινπζνχλ.  

 Σηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ.  

 Πνηνο είλαη ν ξφινο πνπ επηηεινχλ: ν εθπαηδεπηηθφο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ., ν 

Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί Σ.Τ./Φ.Σ.  θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηεο «θαλνληθήο» ηάμεο. 

 Πνηνο έρεη ηελ επνπηεία θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ Σ.Τ./Φ.Σ.   

 

 Σρίηη ενόηηηα (δηάξθεηα 5 ψξεο): αλαθέξεηαη ζην δίγισζζν παηδί θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζην ζρνιείν.  

ηφρνη ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη: 



 Να θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε δηάθξηζε κεηαμχ επηθνηλσληαθψλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη αθαδεκατθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηε 

ζεκαζία απηήο ηεο δηάθξηζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

αιιφγισζζνη καζεηέο ζην ζρνιείν έρνπλ θαηά θχξην ιφγν γισζζηθά αίηηα 

θαη δελ νθείινληαη ζε άιινπο ιφγνπο. 

 Να αληηιεθζνχλ ην κέγεζνο ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη αιιφγισζζνη καζεηέο θαη ηε ζεκαζία ηεο καθξφρξνλεο ζηήξημήο ηνπο 

ζην ζρνιείν. 

 Να γλσξίζνπλ ηελ θξαηνχζα άπνςε ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο δηγισζζίαο πεξί 

αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο εθαξκνγέο 

πξνγξακκάησλ δίγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηνλ θφζκν. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη λα απνθχγνπλ αζηνρίεο πνπ κπνξεί λα ηελ 

ηξαπκαηίζνπλ. 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία, γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο 

επαξθνχο έθζεζεο ηνπ αιιφγισζζνπ παηδηνχ ζ’ απηήλ. Να ζθεθηνχλ 

ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ηελ επλνήζνπλ. 

 Να ελζαξξπλζνχλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο απνδνρήο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο  φισλ ησλ καζεηψλ θαη ελδπλάκσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Να 

ελεκεξσζνχλ γηα πξφζθνξεο ηερληθέο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο καζεζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ λα ζέηνπλ ηνλ αιιφγισζζν καζεηή κπξνζηά ζε λνεηηθά 

πξνθιεηηθά (ελδηαθέξνληα) θαζήθνληα κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ελφο 

πιαηζίνπ ζηήξημήο ηνπ. 

 

 Σέηαρηη ενόηηηα (δηάξθεηα 5 ψξεο): αλαθέξεηαη ζηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. ζηα παηδηά πνπ δε 

κηινχλ ηα ειιεληθά σο πξψηε γιψζζα. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα αλαιάβεη Σ.Τ./Φ.Σ. ζα πξέπεη λα πεηζηεί γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο σο ην πξψην βήκα ηεο δηδαθηηθήο ηνπ 

κεζνδνινγίαο. Δπεηδή ζην ζρνιείν πνπ ζα πάεη, κπνξεί λα κε βξεη έηνηκα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί φηη θαη κία ειιηπήο, απιή 



αμηνιφγεζε είλαη θαιχηεξε απφ ην λα πξνζπεξάζεη απηφ ην βήκα θαη λα 

πάεη ζηε δηδαζθαιία.  

 Παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ γισζζνκάζεηαο ηνπ Π.Η. θαη ηνπ Κ.Δ.Γ.Α.   

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πάξνπλ κηα πξψηε εηθφλα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Πινχζην δηδαθηηθφ πιηθφ ζα ππάξρεη 

ζην DVD πνπ ζα δνζεί.  

 Ζ ελφηεηα ηειεηψλεη κε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο/ηνπ 

Σ.Τ./Φ.Σ. κέζα ζην ζρνιείν θαη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο.  

 

Μεθοδολογία 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αμηνπνηεί ηε 

ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο σο βαζηθή αξρή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 

Τμήμαηα και ςποζηήπιξη ηων επιμοπθούμενων 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξνβιέπεηαη λα επηκνξθσζνχλ ζε ηκήκαηα ησλ 25 αηφκσλ, κε 

πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. 

 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηελ νκάδα 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. ηελ 

πιαηθφξκα πξνβιέπεηαη λα αλαξηεζνχλ: 

 Άξζξα θαη θείκελα ζρεηηθά κε ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 

 Γξαζηεξηφηεηεο, ζρέδηα εξγαζίαο θαη πιηθφ πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

Σ.Τ./Φ.Σ. ζα πξνηείλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κία ηξάπεδα ρξήζηκσλ 

ηδεψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ.  

 Τπεξζπλδέζεηο γηα ηελ εμεχξεζε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη 

 Οηηδήπνηε άιιν θξηζεί ρξήζηκν γηα ηελ πεξαηηέξσ ππνζηήξημή ηνπο. 

 

 



Διάπκεια και σώποι ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Σν πξφγξακκα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 20 ψξεο θαη ζα πινπνηεζεί ζηα θαηά ηφπνπο 

ΠΔΚ. πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη: 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Δπηκνξθσηηθή δξάζε πξψηεο εκέξαο  10 ψξεο 

 Δπηκνξθσηηθή δξάζε δεχηεξεο εκέξαο  10 ψξεο 

ΤΝΟΛΟ: 20 ώρες 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ 

ππνρξεσηηθά.  

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕ 
 

Ειζαγωγή 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηή πξέπεη λα είλαη ε γλσξηκία ηνπο κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ πηπρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

δηεπθξίληζε πνηθίισλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο θαη ε παξνρή 

πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ηφζν νη νδεγίεο φζν θαη νη πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ δελ είλαη θαη’ αλάγθελ δεζκεπηηθέο γηα 

ηνπο επηκνξθσηέο ή ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Μπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ, λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ. Μία ζρεηηθή επειημία ζηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκηηή 

δεδνκέλνπ φηη νη γλψζεηο ή νη ειιείςεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπο 



θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πνηθίιεη απφ ηκήκα ζε ηκήκα θαη 

απφ νκάδα ζε νκάδα.  

Ωζηφζν, ε εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο επηκνξθσηέο απαηηεί έλα κίληκνπκ νδεγηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ κία 

θνηλή βάζε γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη:  

 Όιεο νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή άιιεο πνπ ζα ζεσξεζνχλ 

θαηαιιειφηεξεο απφ ηνπο επηκνξθσηέο είλαη θαιφ λα γίλνληαη ζε νκάδεο (θπξίσο 

ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ) κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ.  

 Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιφ είλαη λα πινπνηνχληαη ζηνλ  

πξνβιεπφκελν ρξφλν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ή ζην ρξφλν πνπ ζα 

πξνζδηνξίδνπλ νη εθπαηδεπηέο. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα θάζνληαη ζε νκάδεο θαη λα επηιέγνπλ έλαλ 

εθπξφζσπν, ν νπνίνο παξνπζηάδεη θάζε θνξά ζηελ νινκέιεηα ηηο ζέζεηο ηεο 

νκάδαο έπεηηα απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ο εθπαηδεπηήο ζρνιηάδεη ηηο ζέζεηο ησλ 

νκάδσλ. 

Μεγάιε έκθαζε επνκέλσο δίλεηαη ζηελ αμία ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο σο 

βαζηθή αξρή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

Φπονοδιάγπαμμα επιμοπθωηικήρ δπάζηρ δύο ημεπών (20 
ωπών) 

 

Ενδεικηικός προγραμμαηιζμός 1ης ημέρας (10 ώρες) 

 

ΩΡΕ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΥΟΛΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

9:00-9:45 

Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε, 

ηερληθέο γλσξηκίαο 

επηκνξθνχκελσλ. 

Γλσξηκία επηκνξθσηή κε 

επηκνξθνχκελνπο. 

Γεκηνπξγία θηιηθνχ 

θιίκαηνο. 

Δηζήγεζε, εξγαζία ζε 

δεπγάξηα, νκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ. 

9:45-10:30 

Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε: 

απνζαθήληζε φξνπ, 

πξνέιεπζε, θνηλσληθν-

πνιηηηθά δεδνκέλα, αξρέο, 

ζθνπφο, ζηφρνη, 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

κεζνδνινγία, νξγάλσζε 

ηάμεο, ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Δκπέδσζε ηνπ ηη είλαη θαη 

ηη δελ είλαη ε 

δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. 

Δηζήγεζε, αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, κειέηε 

πεξίπησζεο, θαηαζηάζεηο-

θιεηδηά, εξκελεπηηθή. 

10:30-

10:45 
Γηάιεηκκα 

10:45-

11:30 

Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε: 

απνζαθήληζε φξνπ, 

Δκπέδσζε ηνπ ηη είλαη θαη 

ηη δελ είλαη ε 

δηαπνιηηηζκηθή 

Δηζήγεζε, αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, κειέηε 

πεξίπησζεο, θαηαζηάζεηο-



πξνέιεπζε, 

θνηλσληθνπνιηηηθά 

δεδνκέλα, αξρέο, ζθνπφο, 

ζηφρνη, αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, 

κεζνδνινγία, νξγάλσζε 

ηάμεο, ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

εθπαίδεπζε. θιεηδηά, εξκελεπηηθή. 

11:30-

12:15 

Παγθφζκηα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη 

εθπαηδεπηηθή πξάμε: 

Αλαπηπμηαθνί ηφρνη ηεο 

Υηιηεηίαο, Γηαθήξπμε ηνπ 

DAKAR, Γηαθήξπμε ηεο 

Unesco, παηδηθή εξγαζία. 

Πψο εθπαηδεχεηαη ν 

πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, πψο 

ζπλάδνπλ νη αληηιήςεηο 

«ζθέςνπ παγθφζκηα, 

δξάζε ηνπηθά» θαη 

δηθαίσκα ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

Δηζήγεζε, αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, κειέηε 

πεξίπησζεο, θαηαζηάζεηο-

θιεηδηά, εξκελεπηηθή, 

ζπδήηεζε. 

12:15-

12:45 
Γηάιεηκκα 

12:45-1:30 

 

Παγθφζκηα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη 

εθπαηδεπηηθή πξάμε: 

Αλαπηπμηαθνί ηφρνη ηεο 

Υηιηεηίαο, Γηαθήξπμε ηνπ 

DAKAR, Γηαθήξπμε ηεο 

Unesco, παηδηθή εξγαζία. 

Δηζαγσγή ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα θαη ζηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

Πψο εθπαηδεχεηαη ν 

πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, πψο 

ζπλάδνπλ νη αληηιήςεηο 

«ζθέςνπ παγθφζκηα, 

δξάζε ηνπηθά» θαη 

δηθαίσκα ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

Δηζήγεζε, αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, κειέηε 

πεξίπησζεο, θαηαζηάζεηο-

θιεηδηά, εξκελεπηηθή, 

ζπδήηεζε. 

1:30-2:15 

Ραηζηζκφο: απνζαθήληζε 

φξνπ, κνξθέο, αίηηα, 

ηξφπνη θαηαπνιέκεζεο, 

ζηξαηεγηθέο εμάπισζεο, 

ζηίγκα, κηζαιινδνμία, 

ζηεξεφηππα, 

πξνθαηαιήςεηο. 

Αληηξαηζηζηηθή αληίιεςε, 

αλίρλεπζε ζηεξενηχπσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ, 

ιαλζάλσλ ξαηζηζκφο. 

Δηζήγεζε, αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, κειέηε 

πεξίπησζεο, θαηαζηάζεηο-

θιεηδηά, εξκελεπηηθή. 

2:15-2:45 Γηάιεηκκα 

2:45-3:30 

Ραηζηζκφο: απνζαθήληζε 

φξνπ, κνξθέο, αίηηα, 

ηξφπνη θαηαπνιέκεζεο, 

ζηξαηεγηθέο εμάπισζεο, 

ζηίγκα, κηζαιινδνμία, 

ζηεξεφηππα, 

πξνθαηαιήςεηο. 

Αληηξαηζηζηηθή αληίιεςε, 

αλίρλεπζε ζηεξενηχπσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ, 

ιαλζάλσλ ξαηζηζκφο. 

Δηζήγεζε, αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, κειέηε 

πεξίπησζεο, θαηαζηάζεηο-

θιεηδηά, εξκελεπηηθή. 

3:30-4:15 

Μαζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε 

Σ.Τ./Φ.Σ. θνπφο θαη 

πξφγξακκα ησλ Σ.Τ./Φ.Σ 

Αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο 1 ηεο 2
εο

 

ελφηεηαο ζε 45΄. 

Δξγαζία ζε νκάδεο. 

Ηδενθαηαηγηζκφο. 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο. 

Δκπινπηηζκέλε εηζήγεζε. 

 

4:15-4:30 Γηάιεηκκα 

4:30-5:15 

Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο Σ.Τ. Η θαη 

ΗΗ. Πνηνο απνθαζίδεη γηα 

ηελ έληαμε ελφο καζεηή 

ζε Σ.Τ./Φ.Σ. Ση κέηξα 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα 

ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο 

ελφο ζρνιείνπ ζην νπνίν 

δελ ιεηηνπξγεί Σ.Τ. 

 

 

Αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο 2 ηεο 2
εο

 

ελφηεηαο ζε 45΄. 

 

 

 

Δξγαζία ζε νκάδεο. 

Ηδενθαηαηγηζκφο. 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο. 

Δκπινπηηζκέλε εηζήγεζε. 



5:15-6:00 

Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

Σ.Τ./Φ.Σ., θξηηήξηα 

επηινγήο θαη ν ξφινο ηνπο 

ζηελ έληαμε ησλ 

πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ 

καζεηψλ. 

 

Δπνπηεία, παηδαγσγηθή 

θαζνδήγεζε Σ.Τ./Φ.Σ. 

 

 

Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

«θαλνληθήο» ηάμεο. 

Αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο 3 ηεο 2
εο

 

ελφηεηαο ζε 25΄. 

 

 

 

 

Αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο 4 ηεο 2
εο

 

ελφηεηαο ζε 10΄. 

 

Αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο 5 ηεο 2
εο

 

ελφηεηαο ζε 10΄. 

Δξγαζία ζε νκάδεο. 

Ηδενθαηαηγηζκφο. 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο.  

Δκπινπηηζκέλε εηζήγεζε. 

 

 

 

Ενδεικηικός προγραμμαηιζμός 2ης ημέρας (10 ώρες) 

ΩΡΕ Πεξηερφκελα ρφιηα Μεζνδνινγία 

9:00-9:45 

Γηάθξηζε κεηαμχ 

επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη 

αθαδεκατθήο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα 

επίηεπμε γισζζηθήο 

επάξθεηαο ελφο 

αιιφγισζζνπ παηδηνχ. 

Γξαζηεξηφηεηα 1 (Α + 

Β) 

- νκάδεο: 12΄ 

- παξνπζίαζε: 12΄ 

- νινκέιεηα: 21΄ 

Δξγαζία ζε νκάδεο - νινκέιεηα 

πδήηεζε  πεξηπηψζεσλ απφ 

ζρνιεία. 

9:45-

10:30 

Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ 

γισζζψλ. 

Γξαζηεξηφηεηα 2 

- νκάδεο:12΄  

- παξνπζίαζε: 12΄  

- νινκέιεηα: 21΄ 

Δξγαζία ζε νκάδεο - νινκέιεηα 

Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ, 

παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

10:30-

10:45 
Γηάιεηκκα 

10:45-

11:30 

Ζ ζεκαζία ηεο επαξθνχο 

έθζεζεο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Γξαζηεξηφηεηα 3 

- νκάδεο: 12΄  

- παξνπζίαζε: 12΄  

- νινκέιεηα: 21΄ 

Δξγαζία ζε νκάδεο – νινκέιεηα. 

11:30-

12:15 

Ζ κεηξηθή γιψζζα σο 

ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. 

εβαζκφο θαη ελδπλάκσζε 

ησλ ηαπηνηήησλ φισλ ησλ 

παηδηψλ. 

Γξαζηεξηφηεηα 4 

- κέζα θχθινο: 15΄ 

- έμσ θχθινο: 10΄ 

- νινκέιεηα: 20΄ 

Σερληθή ζπδήηεζεο «κέζα 

θχθινο – έμσ θχθινο». 

ρνιηαζκφο θαη ζπδήηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ. 

12:15-

12:45 
Γηάιεηκκα 

12:45-

1:30 

 

Ζ ζεκαζία ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο λνεηηθήο πξφθιεζεο θαη 

ηεο πιαηζηαθήο ζηήξημεο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά. 

Γξαζηεξηφηεηα 5 

- νκάδεο :12΄  

- παξνπζίαζε: 8΄ 

- νινκέιεηα 

/εηζήγεζε: 25΄ 

Δξγαζία ζε νκάδεο. 

ρνιηαζκφο θαη ζπδήηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ρεηξηζκψλ. 

 

Δηζήγεζε ηνπ επηκνξθσηή. 

1:30-2:15 

H αλαγθαηφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο 20΄ 

(δξαζηεξηφηεηα 1). 

 

 

Δπηινγή δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

Να θαηαλνεζεί φηη: 

α) πξηλ δηδάμνπκε ηα 

παηδηά, πξψηα ηα 

αμηνινγνχκε   θαη  

β) ε επηινγή ησλ 

ζηφρσλ λα είλαη 

Δξγαζία ζε νκάδεο. 

πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. 



20΄.  ζπλαπφθαζε ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ. 

2:15-2:45 Γηάιεηκκα 

2:45-3:30 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα 

ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ θαηνρήο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. 

Δλδεηθηηθή γλσξηκία 

κε ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζσζηά.   

Πξνβνιή ησλ θξηηεξίσλ κε 

ηαπηφρξνλε ζπδήηεζε-ζρνιηαζκφ 

γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

εμεηάδνληαη ζηα θξηηήξηα. 

3:30-4:15 

Γηδαθηηθφ πιηθφ «Γεηα ζαο» 

(4 ηεχρε).  

Παξνπζίαζε ηεο 

πξψηεο ελφηεηαο θάζε 

ηεχρνπο. 

Πξνβνιή θαη ζπδήηεζε γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ. 

4:15-4:30 Γηάιεηκκα 

4:30-5:15 Λεμηθά1,2,3,4. 
Παξνπζίαζε θαη ησλ 

ηεζζάξσλ ιεμηθψλ. 

Πξνβνιή θαη ζπδήηεζε γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ ιεμηθψλ θαη 

ηξφπσλ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 

5:15-6:00 

Κξηηήξηα ρσξηζκνχ ησλ 

παηδηψλ ζε νκάδεο  (20΄). 

 

Ζ Σ.Τ. θαη ην Φ.Σ. σο 

«θχηηαξα 

πξνβιεκαηηζκνχ» κέζα ζην 

ζρνιείν (20΄). 

Να θαηαλνεζεί φηη:  

α) ην βαζηθφ θξηηήξην 

ρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ 

ζε νκάδεο είλαη νη 

γλσζηηθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη               

β) νη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

θξνληίδνπλ θαη γηα ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ 

αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ /ηξηψλ 

ηνπ/ηεο. 

Δξγαζία ζε νκάδεο. 

πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. 

 

Δηζήγεζε θαη ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα. 

 

 

Πποεηοιμαζία επιμοπθωηών ππιν ηην ππώηη ζςνάνηηζη 

 

Πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε πξνηείλεηαη ν επηκνξθσηήο λα έρεη επηθνηλσλήζεη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ πξφθεηηαη λα επηκνξθψζεη 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη κία εηθφλα γηα ην πξνθίι ηνπο. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα 

ζηείιεη κία επηζηνιή ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη ιίγα ιφγηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηκφξθσζεο θαη ζα δεηά απφ θάζε επηκνξθνχκελν 

νξηζκέλα ζηνηρεία γηα εθείλνλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θηιηθφ θιίκα πξηλ ηελ 

πξψηε ζπλάληεζε. 

 Απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε κειέηε ηφζν ηνπ νδεγνχ ησλ επηκνξθσηψλ φζν θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα δνζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Καιφ είλαη, επίζεο, λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηα αληίζηνηρα ΠΔΚ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηκφξθσζε, γηα ηε 

δηεπζέηεζε ζεκάησλ φπσο: ε χπαξμε Ζ/Τ, βηληενπξνηδέθηνξα ή άιισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, ε δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο θσηνηππηψλ θ.ά. 



 

 

Ππώηη ζςνάνηηζη με επιμοπθούμενοςρ  

ςνολική διάπκεια 10 διδακηικέρ  ώπερ. 

Εναπκηήπια ζςνάνηηζη 

 

1
Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ν 

εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ζηελ νκάδα κε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία θαη θπξίσο ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο έληαμεο 

καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 

(Διάπκεια 5 λεπηά).  

ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπφκελνη: 

• Υσξίδνληαη ζε ηεηξάδεο
1
 θαη: α) παξνπζηάδνπλ ν θαζέλαο ηνλ εαπηφ ηνπ, β) 

θαηαγξάθνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην πξφγξακκα, γ) δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο 

γηα ηνλ επηκνξθσηή θαη δ) επηιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν πνπ παξνπζηάδεη ζηελ 

νινκέιεηα ηα κέιε ηεο νκάδαο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ζέηεη πηζαλά εξσηήκαηα 

ηεο νκάδαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή (ςνολική διάπκεια 35 λεπηά: 15 λεπηά για ηα 

ζηάδια α, β και γ και 20 λεπηά για ηο ζηάδιο δ). 

• Ο επηκνξθσηήο απαληά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηέζεθαλ θαη πξνζπαζεί λα 

ζπλζέζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ 

ησλ επηκνξθνχκελσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί 

ζηαδηαθά ην καζεζηαθφ ζπκβφιαην, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε 

δέζκεπζε ησλ επηκνξθνχκελσλ (Διάπκεια 5 λεπηά). 

 

 

 

                                                 
1
 Έλαο ηξφπνο ρσξηζκνχ ζε ηεηξάδεο κπνξεί λα είλαη θαη ε κέζνδνο ηεο «ζαλάηαρ»: ν επηκνξθσηήο 

γπξίδεη κέζα ζηελ αίζνπζα δίλνληαο ζηνπο επηκνξθνχκελνπο νλφκαηα ζπζηαηηθψλ ηεο ζαιάηαο (π.ρ. 

ληνκάηα, θξεκκχδη, ιάδη, ξίγαλε, …) – χζηεξα ζα πξέπεη απηνί λα θηηάμνπλ «ζαλάηερ» πνπ ζα 

εκπεξηέρνπλ κφλν κηα θνξά ην θάζε ζπζηαηηθφ (βι. πεξηζζφηεξα ζην TACADE/ΚΔΘΔΑ (2003) Σν 

εγρεηξίδην, ζει. 57, ζην Δεξιόηηηερ για παιδιά ηος Δημοηικού, Σκήκα εθπαίδεπζεο ΚΔΘΔΑ, Αζήλα.) 



Ανάπηςξη δπαζηηπιοηήηων και θεμάηων 1ηρ ενόηηηαρ  

 

2
Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Ο επηκνξθσηήο θάλεη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηε γέλεζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο, επηζεκαίλνληαο θχξηα πσο:  

 H Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε πθίζηαηαη κφλν ζε δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα. 

 Γε ζπληζηά παλάθεηα γηα θάζε πξφβιεκα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά νχηε θαη 

εκπινπηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε θνζκνπνιίηηθν άξσκα. 

 Γελ ππάξρνπλ έηνηκεο ζπληαγέο θαη δελ κπνξεί λα κεηαθπηεπηεί έλα κνληέιν απφ ηε 

κία ρψξα ζηελ άιιε. 

 Κάζε ρψξα δηακνξθψλεη ηε δηθή ηεο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζηνξηθνπνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη ηελ επίθαηξε θαηάζηαζε εληφο 

θαη εθηφο ζπλφξσλ. 

 Όπσο θάζε παηδαγσγηθνθηινζνθηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε Γηαπνιηηηζκηθή 

Eθπαίδεπζε επηδέρεηαη αιιαγέο θαη νθείιεη λα ιακβάλεη θάζε θνξά ππφςε ηηο 

κεηαβνιέο ηφζν ζε επίπεδν καζεηηθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ηεο θνηλσλίαο επξχηεξα. 

(ςνολική διάπκεια 30΄) 

Καηφπηλ αθνινπζεί ε δξαζηεξηφηεηα 1 φπνπ θάζε επηκνξθνχκελνο ζεκεηψλεη ηη ζεσξεί 

θαηά ηελ άπνςή ηνπ νξζφ. (ςνολική διάπκεια 15΄). 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (15 λεπηά) 

 

3
Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Αθνινπζεί ζχληνκε αλαθεθαιαίσζε απφ ηνλ εηζεγεηή θαη αλάιπζε ησλ αξρψλ θαη 

ζηφρσλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Καηφπηλ νη επηκνξθνχκελνη ζε νκάδεο πξέπεη 

λα επεμεξγαζηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα 2 θαη λα παξνπζηάζνπλ κε ιέμεηο-θιεηδηά ηηο 

απφςεηο/γλψζεηο ηνπο. (ςνολική διάπκεια 20΄). 

Αθνινπζεί εηζήγεζε απφ ηνλ επηκνξθσηή ζρεηηθά κε ην Γηάινγν ησλ Πνιηηηζκψλ, ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Οπλέζθν γηα ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ (βι. θείκελν ζηελ ελφηεηα 1 

ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο) θαη ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπκβφισλ αλάινγα κε 

ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αλαθνξέο ησλ πξνζψπσλ. Αθνινπζεί ε 

αλάγλσζε ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Σξαβέξζν θαη ε επεμεξγαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

νκάδεο. Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ νκάδσλ. (ςνολική διάπκεια 25΄). 

 

 



4
Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Ο εηζεγεηήο θάλεη ζχληνκε εηζήγεζε γηα ηελ παγθφζκηα θξίθε ηεο πξνζθπγηάο, 

απνζαθελίδνληαο ηνπο ζπλαθείο φξνπο (άζπιν, αίηεζε αζχινπ, θαζεζηψο πξφζθπγα), ηα 

αίηηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηνπο πξφζθπγεο 

καζεηέο σο εηδηθή νκάδα επηζεκαίλνληαο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κεηαλάζηεο θαη 

ηνπο πξφζθπγεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε ειιεληθή πνιηηεία απέλαληί ηνπο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη επεμεξγάδνληαη αθνινχζσο ηε δξαζηεξηφηεηα 4. (ςνολική διάπκεια 

15΄). 

Ο εηζεγεηήο παξνπζηάδεη ηελ παγθφζκηα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ παηδηθή 

εξγαζία, δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο θαη δεκηνπξγεί ζηνπο επηκνξθνχκελνπο κηα ζαθή εηθφλα 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά, πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο απάλζξσπεο 

θαη ηνπο παξσζεί λα αλαινγηζηνχλ πνηεο ζπλέπεηεο έρεη ε παηδηθή εξγαζία γηα ην κέιινλ 

απηψλ ησλ παηδηψλ. Αθνινχζσο νη επηκνξθνχκελνη επεμεξγάδνληαη ηελ πξνηεηλφκελε 

δξαζηεξηφηεηα 5.  (ςνολική διάπκεια 15΄). 

Ο εηζεγεηήο θάλεη ζχληνκε αλαθνξά ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ζηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ θαη  ζρνιηάδεη ηε ζεκαζία ηνπο ζήκεξα. Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζεγγηζηεί ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζε απηά ζε ζπδήηεζε κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο. 

(ςνολική διάπκεια 15΄)  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (30 λεπηά) 

 

5
Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Οη επηκνξθνχκελνη επεμεξγάδνληαη ηε δξαζηεξηφηεηα 6. Ο εηζεγεηήο ζρνιηάδεη πσο ν 

ρξφλνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ θαζψο θαη ν ρψξνο ζπληζηνχλ ηηο πην ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο θάζε πνιηηηζκνχ, φκσο αλεμάξηεηα απφ ηηο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο θάζε 

πξνζψπνπ ππάξρνπλ θαλφλεο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζεβαζηνί. (ςνολική διάπκεια 

10΄). 

Οη επηκνξθνχκελνη επεμεξγάδνληαη ηε δξαζηεξηφηεηα 7. Ο εηζεγεηήο δίλεη ηνπο 

νξηζκνχο ηνπ εζεινληηζκνχ, ησλ Μ.Κ.Ο, ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θαη αλαδεηθλχεη 

ζχληνκα ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα απφ ηελ 

ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε. (ςνολική διάπκεια 10΄). 

Ζ νξγάλσζε θαη επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Γεκηνπξγψληαο γέθπξα εκπέδσζεο ησλ πξψησλ 

αλαθνξψλ ζηελ ελφηεηα ζρεηηθά κε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ν εηζεγεηήο 



αλαδεηθλχεη ηα ζηνηρεία δηαζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ. Καηφπηλ νη 

επηκνξθνχκελνη επεμεξγάδνληαη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 8 θαη 9. (ςνολική διάπκεια 25΄). 
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Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Ο εηζεγεηήο πξνζεγγίδεη ηελ ςεπδνζεσξία ηνπ ξαηζηζκνχ, ηελ εμέιημή ηνπ, ηηο 

κνξθέο, ηελ αλίρλεπζε ησλ ξαηζηζηηθψλ εθθάλζεσλ θαζψο θαη ηηο ζπγγεληθέο έλλνηεο 

πνπ ηνλ αλαηξνθνδνηνχλ ή πξνθαινχλ, φπσο: εζληθηζκφο, ζηεξεφηππα, κηζαιινδνμία, 

πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο (Θεσξεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα αληίζηνηρα 

θείκελα ηεο ελφηεηαο 1, ζην θάθειν ‘Βηβιηνζήθε’ ηνπ Dvd). Καηφπηλ νη επηκνξθνχκελνη 

επεμεξγάδνληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 10, 11, 12 θαη 13. (ςνολική διάπκεια 15΄). 

Ο εηζεγεηήο παξνπζηάδεη ηε δηαθήξπμε ηνπ Dakar αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία 

ηεο Δθπαίδεπζεο γηα φινπο. Αθνινχζσο νη επηκνξθνχκελνη αζρνινχληαη κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 14. (ςνολική διάπκεια 10΄). 

Οη Αλαπηπμηαθνί ηφρνη ηεο Υηιηεηίαο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ εηζεγεηή κε 

ηξφπν πνπ λα αλαδεηθλχεη ηφζν ηε ζεκαζία ηνπο, φζν θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Αθνινπζεί ε 

δξαζηεξηφηεηα 15 απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο. (ςνολική διάπκεια 10΄). 

Ο δηάινγνο ησλ πνιηηηζκψλ θαη  ε δηαθήξπμε ηεο Unesco  παξνπζηάδνληαη απφ 

ηνλ εηζεγεηή θαη επηζεκαίλεηαη θπξίσο ε ξεμηθέιεπζε πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ 

δπλακηθνχ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ. Αθνινπζεί ε δξαζηεξηφηεηα 16 απφ ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο. (ςνολική διάπκεια 10΄). 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (30 λεπηά) 
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Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Οη δξαζηεξηφηεηεο 17, 18, 19, 20, 21 θαη 22 : «Πεο φρη ζηε βία», «Σν ρηνχκνξ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε», «Παξνηκίεο», «Απαμησηηθή ζπκπεξηθνξά/ζηηγκαηηζκφο» θαη 

«Γνλενπνίεζε παηδηψλ» είλαη αζθήζεηο εκπέδσζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη εληζρχνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ 

ζε ζχληνκν ρξφλν. (ςνολική διάπκεια 20΄). 

Γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θξηηηθήο θαηαλάισζεο σο ελαιιαθηηθφ 

κνξθσηηθφ αγαζφ πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα 23 λα γίλεη απφ θάζε επηκνξθνχκελν 

μερσξηζηά. (ςνολική διάπκεια 10΄). 



Ο εηζεγεηήο αλαθέξεηαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ θέξεη αιιαγέο ζηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε δηεπξχλνληαο ηελ ζηνρνζεζία ηεο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. Αθνινπζεί ε δξαζηεξηφηεηα 24. (ςνολική 

διάπκεια 15΄). 

 

Ανάπηςξη θεμάηων και δπαζηηπιοηήηων 2ηρ ενόηηηαρ  

 

Οη επηκνξθνχκελνη θάζνληαη ζε νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο 2εο ελφηεηαο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ  Σάμεσλ Τπνδνρήο (Σ.Τ.) / Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (Φ.Σ.).  
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Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ) 

Ο επηκνξθσηήο δεηά απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο κέζα ζε 15΄ λα ζπδεηήζνπλ ζε νκάδεο 

ηε δξαζηεξηφηεηα 1 ηεο 2εο ελφηεηαο, ζρεηηθά κε ην πνηνη καζεηέο θνηηνχλ ζε Σ.Τ./Φ.Σ., 

ην ζθνπφ ίδξπζεο θαζψο θαη ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. Δθπξφζσπνο θάζε 

νκάδαο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο ζέζεηο ηεο (15΄ γηα φιεο ηηο νκάδεο). Ο 

επηκνξθσηήο αθηεξψλεη 15΄ γηα παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπδήηεζε. (ςνολική 

διάπκεια δπαζηηπιόηηηαρ 45΄). 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (15 λεπηά) 
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 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ) 

ηε ζπλέρεηα νη επηκνξθνχκελνη κέζα ζε 15΄ ζπδεηνχλ ζε νκάδεο ηε δξαζηεξηφηεηα 2 

ηεο 2εο ελφηεηαο, ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

Δθπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο ζέζεηο ηεο (15΄ γηα φιεο ηηο 

νκάδεο). Ο επηκνξθσηήο αθηεξψλεη  15΄ γηα παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπδήηεζε. 

(ςνολική διάπκεια δπαζηηπιόηηηαρ 45΄). 
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Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

Οη επηκνξθνχκελνη ζπδεηνχλ ζε νκάδεο ηε δξαζηεξηφηεηα 3 ηεο 2εο ελφηεηαο ζε 10΄, 

ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηηο ζπλεξγαζίεο/παξεκβάζεηο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ ηνπ ηφζν ζην ζρνιηθφ 

φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Δθπξφζσπνο 

θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο ζέζεηο ηεο (10΄ γηα φιεο ηηο νκάδεο). Ο 



επηκνξθσηήο αθηεξψλεη  5΄ γηα παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπδήηεζε. (ςνολική 

διάπκεια δπαζηηπιόηηηαρ 25΄). 

Οη επηκνξθνχκελνη ζπλεξγάδνληαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο γηα 3΄ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 4 ηεο 2εο ελφηεηαο, ζρεηηθά κε ην πνηνο 

αζθεί ηελ επνπηεία θαη ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. Δθπξφζσπνο θάζε 

νκάδαο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο ζέζεηο ηεο (4΄ γηα φιεο ηηο νκάδεο). Ο 

επηκνξθσηήο αθηεξψλεη 3΄ γηα παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπδήηεζε. (ςνολική 

διάπκεια δπαζηηπιόηηηαρ 10΄). 

ηε ζπλέρεηα ν επηκνξθσηήο δεηά απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο κέζα ζε 3΄ λα 

εξγαζηνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα 5 ηεο 2εο ελφηεηαο, ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θαλνληθψλ ηάμεσλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη 

έληαμε ησλ καζεηψλ ηνπο κε δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν πνπ παξάιιεια 

θνηηνχλ ζε Σ.Τ./Φ.Σ. Δθπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηηο ζέζεηο 

ηεο (4΄ γηα φιεο ηηο νκάδεο).  Ο επηκνξθσηήο αθηεξψλεη 3΄ γηα παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη ζπδήηεζε.  (ςνολική διάπκεια δπαζηηπιόηηηαρ 10΄). 

 

Γενικά ζχόλια για ηις δραζηηριόηηηες ηης δεύηερης ενόηηηας:  

Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ν εθπαηδεπηήο επηδηψθεη νη 

επηκνξθνχκελνη λα γλσξίζνπλ ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ., ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ Σ.Τ./Φ.Σ., ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζνχλ νη Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ., ηηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ., ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ελφο καζεηή ζε Σ.Τ./Φ.Σ., ην ξφιν 

πνπ επηηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. θαζψο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ πξέπεη 

λα αλαπηχμνπλ γηα ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ καζεηψλ ηνπο, ην ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο «θαλνληθήο» ηάμεο ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη έληαμε ησλ 

καζεηψλ ηνπο κε δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν πνπ παξάιιεια θνηηνχλ ζε 

Σ.Τ./Φ.Σ.  θαη ηέινο πνηνο έρεη ηελ επνπηεία θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε φζσλ 

εξγάδνληαη ζε Σ.Τ./Φ.Σ.   

ην ηέινο ηεο 10
εο

 ψξαο, πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ην ηέινο ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν επηκνξθσηήο δεηάεη απφ θάζε επηκνξθνχκελν λα αμηνινγήζεη 

κε κία κφλν ιέμε (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ηελ πξψηε ζπλάληεζε, εθθξάδνληαο 

νπζηαζηηθά ην ζπλαίζζεκα εθείλν πνπ έξρεηαη απζφξκεηα ζην λνπ ηνπ. 

  

 



 

Δεύηεπη ζςνάνηηζη με επιμοπθούμενοςρ  

ςνολική διάπκεια 10 διδακηικέρ  ώπερ. 

Ανάπηςξη θεμάηων και δπαζηηπιοηήηων 3ηρ ενόηηηαρ  
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Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ψξαο πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 1  

ηεο 3εο ελφηεηαο πνπ αθνξά ηε δηάθξηζε κεηαμχ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη αθαδεκατθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Ζ δηάθξηζε απηή επηηξέπεη λα 

εθηηκήζνπκε θαιχηεξα ηνλ αλαγθαίν ρξφλν (θαη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ησλ 

παηδηψλ) γηα ηελ επίηεπμε ηεο αθαδεκατθήο γισζζηθήο επάξθεηαο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ρσξίδεηαη ζε δχν ππνζέκαηα, ηα Α θαη Β, ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

άκεζα κεηαμχ ηνπο θαη ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζα γίλεη καδί. Οη επηκνξθνχκελνη 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο κε αθνξκή ηα εηζαγσγηθά 

θείκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 1-Α θαη 1-Β (Διάπκεια 12΄). ηε ζπλέρεηα ν επηκνξθσηήο 

πξνζθαιεί ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ ζα νξίζεη ε θάζε νκάδα λα παξνπζηάζνπλ ζηελ 

νινκέιεηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο νκάδεο ηνπο σο πξνο ηα δχν 

ππνζέκαηα (Διάπκεια 12΄). Αθνινχζσο  ε ζπδήηεζε δηεμάγεηαη ζηελ νινκέιεηα, φπνπ ν 

επηκνξθσηήο έρεη ηελ επθαηξία λα παξέκβεη θαη λα μεθαζαξίζεη ηηο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο 

(Διάπκεια 21΄). 
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Η
 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

 

Ζ 2ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 3εο ελφηεηαο, πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ ψξα απηή, αθνξά 

ηε δηαζαθήληζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θξαηνχζα γισζζνινγηθή άπνςε, θαη απνζθνπεί ζε κηα αξρηθή επαθή ησλ 

επηκνξθνχκελσλ κε ηελ ηππνινγία ησλ δίγισζζσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλά 

ηνλ θφζκν - θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο φπσο θαηαγξάθεθαλ ζε ζρεηηθέο 

έξεπλεο. Οη επηκνξθνχκελνη, ρσξηζκέλνη πάληα ζε νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ, κειεηνχλ ην 

εηζαγσγηθφ θείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαηππψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο σο πξνο ην 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη (Διάπκεια 12΄). ηε ζπλέρεηα ζε νινκέιεηα νη εθπξφζσπνη ησλ 

νκάδσλ (δηαθνξεηηθά πξφζσπα απφ απηά πνπ κίιεζαλ πξνεγνπκέλσο) εθζέηνπλ ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο νκάδαο ηνπο (Διάπκεια 12). Ο επηκνξθσηήο αθνινχζσο παξνπζηάδεη κε 



ζχληνκε εηζήγεζε ην κνληέιν ηεο Κνηλήο Τπνθείκελεο Ηθαλφηεηαο ηνπ Jim Cummins 

θαη εθζέηεη ηα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο Ramirez σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηχπσλ ησλ δίγισζζσλ πξνγξακκάησλ πνπ εμεηάδεη (Διάπκεια 21΄).  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (15 λεπηά) 
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Ζ ψξα ζα δηαηεζεί γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 3, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε κεηξηθή γιψζζα 

ησλ παηδηψλ σο ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο (ζσζηφηεξα: ησλ ηαπηνηήησλ) ηνπο. Ζ 

δηεμαγσγή ηεο απαηηεί θαη πάιη ηελ εξγαζία ησλ επηκνξθνχκελσλ  ζε νκάδεο ησλ 5 

αηφκσλ, πνπ κειεηνχλ ην εηζαγσγηθφ θείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αληαιιάζζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο (Διάπκεια 12΄). ηε ζπλέρεηα, φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο, νη εθπξφζσπνη παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηηο ζέζεηο ησλ νκάδσλ 

ηνπο (Διάπκεια 12΄) θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε, πνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζρνιηαζκψλ 

εθ κέξνπο ηνπ επηκνξθσηή (Διάπκεια 21΄).  
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Ζ 4ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ελφηεηαο, πνπ ζα καο απαζρνιήζεη θαηά ηελ ψξα απηή, 

απνζθνπεί λα πξνζθέξεη εθαξκνζκέλεο ηδέεο ζηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα ηελ έθθξαζε 

ηνπ νθεηιφκελνπ ζεβαζκνχ ζηηο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζή ηνπο κε πξφζθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπδήηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηελ ηερληθή «κέζα θχθινο – έμσ θχθινο»:  

Ο επηκνξθσηήο ρσξίδεη ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζε κηα κηθξή νκάδα 5-6 αηφκσλ πνπ 

θάζνληαη ζε θαξέθιεο θαη απνηεινχλ ηνλ «κέζα θχθιν» θαη ζε κηα κεγάιε νκάδα (φινη 

νη ππφινηπνη) πνπ θάζνληαη ηξηγχξσ, ζηνλ «έμσ θχθιν». Σν ζχλνιν ησλ 

επηκνξθνχκελσλ δηαβάδεη ην εηζαγσγηθφ θείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά 

πξνηάζεηο γηα ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ δχν μέλεο ρψξεο (Απζηξαιία 

θαη Ν. Εειαλδία) (Διάπκεια 3΄). Ο «κέζα θχθινο» ζπδεηάεη θαη νη απέμσ αθνχλ 

πξνζερηηθά θαη θξαηνχλ ζεκεηψζεηο (Διάπκεια 12΄). ηε ζπλέρεηα νη ηνπ «έμσ θχθινπ» 

ζρνιηάδνπλ ηα ιεγφκελα ησλ άιισλ (Διάπκεια 10΄). Ζ ζπδήηεζε γεληθεχεηαη ζηελ 

νινκέιεηα  (Διάπκεια 20΄). 

 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (30 λεπηά) 
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Ζ 5ε δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο ελφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο λνεηηθήο πξφθιεζεο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πιαηζηαθήο ζηήξημεο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο αιιφγισζζνπο 

καζεηέο. 

Οη επηκνξθνχκελνη ρσξηζκέλνη θαη πάιη ζε νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ δηαβάδνπλ ηελ 

πεξίπησζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην εηζαγσγηθφ θείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο (Διάπκεια 12΄). 

Ο εθπξφζσπνη δχν νκάδσλ εθζέηεη ζηελ νινκέιεηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ νκάδσλ 

ηνπο (Διάπκεια 8΄). Αθνινπζεί ζπδήηεζε, ζηελ νπνία παξεκβαίλεη ν επηκνξθσηήο θαη 

εθζέηεη ππφ ηε κνξθή εηζήγεζεο ηα ζέκαηα ηνπ εχξνπο ηεο πιαηζηαθήο ζηήξημεο θαη ησλ 

κνξθψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη απηή θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπ βαζκνχ λνεηηθήο εκπινθήο 

ηνπ καζεηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ πξνηείλνληαη – άξα θαη ηεο κέξηκλαο λα 

ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο πξφθιεζεο ζ’ απηέο (Διάπκεια 25΄). 

 

 

ημείωζη για ηις δραζηηριόηηηες ηης 3
ης

 ενόηηηας 

 

Πξνηείλεηαη γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή φισλ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηήο ηεο ελφηεηαο λα έρεη θσηνηππήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν επηκνξθσηήο ηα 

εηζαγσγηθά θείκελα θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ηα δηαλέκεη φηαλ ρξεηάδεηαη ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, έηζη ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα θαηαθεχγνπλ απηνί ζην εγρεηξίδην. 

(Αλ νη επηκνξθνχκελνη έρνπλ δηαβάζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο αλαιχζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ κεηά ην εηζαγσγηθφ θείκελν, έλα κεγάιν κέξνο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ κπνξεί λα αληιήζνπλ απφ απηήλ είλαη θπζηθφ 

λα ράλεηαη). 

 

 

 

 

 

 



Ανάπηςξη θεμάηων και δπαζηηπιοηήηων 4ηρ ενόηηηαρ  
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Οη επηκνξθνχκελνη είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαη ηνπο δίλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα1Α 

λα ηε ζπδεηήζνπλ (Διάπκεια 10΄). Μεηά νη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζην εξψηεκα πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Ο επηκνξθσηήο ζα πξέπεη λα 

ηνλίζεη φηη ε επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζηε γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

παηδηνχ (κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε). Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηελ αμία  ηεο αμηνιφγεζεο, γη απηφ πηέδνπλ ην δάζθαιν ηεο/ηνπ Σ.Τ./Φ.Σ. 

λα αξρίζεη ακέζσο λα παίξλεη ηα παηδηά θαη λα θάλεη κάζεκα. Άξα ζέινπκε ηνλ/ηελ 

ζπλάδειθν λα θχγεη απφ ην ζεκηλάξην ελζαξξπκέλνο λα αληηζηαζεί ζηελ πίεζε πνπ 

πηζαλά ζα δερηεί  ζην ζρνιείν πνπ ζα πάεη (Διάπκεια 15΄).  

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο ην δεχηεξν εξψηεκα, πνπ αθνξά 

ηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ γηα ην θάζε έλα παηδί πνπ ζα θνηηήζεη ζε Σ.Τ./Φ.Σ. 

(Διάπκεια 10΄).  ηελ νινκέιεηα δίλεηαη έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο ησλ 

δαζθάισλ ηεο ηάμεο θαη ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. θαζψο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ 

(Διάπκεια 10΄).    

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (30 λεπηά) 
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ρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα 2, ν επηκνξθσηήο πξνβάιεη ζηελ νινκέιεηα, κε ηε 

ζεηξά, φια ηα δηαζέζηκα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα (Π.Η., ΚΔ.Γ.Α.) κε ηαπηφρξνλν 

ζρνιηαζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ εμεηάδνληαη. 

(ςνολική διάπκεια 45΄). 
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Δδψ νη επηκνξθνχκελνη εξγάδνληαη πάιη σο νινκέιεηα. Ο επηκνξθσηήο πξνβάιεη ηελ 

πξψηε ελφηεηα θάζε ηεχρνπο ηεο ζεηξάο «Γεηα ζαο». Σαπηφρξνλα κπνξεί λα γίλεηαη 

ζρνιηαζκφο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, πάλσ ζηε ζεκαηνινγία, ηηο αζθήζεηο θαη ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο. (ςνολική διάπκεια 45΄). 

 

 



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (15 λεπηά) 
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ηε ζπλέρεηα, ε πξνβνιή –ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη, κε έλα – έλα θαη ηα 4 ιεμηθά ηνπ 

ΚΔ.Γ.Α. ην ηέινο απηήο ηεο ψξαο, νη επηκνξθνχκελνη ζα έρνπλ έξζεη ζε κία πξψηε 

επαθή κε ηα ιεμηθά πνπ ζα δηδάμνπλ. Δπίζεο, ζα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ην άθζνλν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ (βηβιία, αθίζεο, παηρλίδηα) πνπ ζα ηνπο δνζεί ειεθηξνληθά θαη ζα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα  λα ην  ρξεζηκνπνηνχλ φπνηε θξίλνπλ φηη ρξεηάδεηαη. (ςνολική 

διάπκεια 45΄). 

 

20
 Η

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 ΛΕΠΣΑ ) 

ηελ ηειεπηαία απηή ψξα ηνπ δηεκέξνπ, ν επηκνξθσηήο ζα αζρνιεζεί κε δχν ζέκαηα. 

ηα πξψηα 20΄ δεηάεη απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο λα ζπδεηήζνπλ ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία ρσξίδνπκε ηα παηδηά ζε νκάδεο. Καηφπηλ, ζηε ζπδήηεζε  επηζεκαίλεη φηη ην 

βαζηθφηεξν θξηηήξην είλαη νη θνηλέο γλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο. ηα επφκελα 25΄ κε 

ζχληνκε εηζήγεζε πξνζπαζεί λα πξνβιεκαηίζεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηεχξπλζεο 

ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. Οη Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ. κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ αλ ιεηηνπξγήζνπλ σο «θχηηαξα 

πξνβιεκαηηζκνχ» γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θ.ι.π. ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

επηκνξθσηήο καδί κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο δηεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν 

δάζθαινο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. λα ελζαξξχλεη, λα ζηεξίδεη, λα ελεκεξψλεη γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. (ςνολική διάπκεια 45΄). 

 


