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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση, με σκοπό τη 

διαπολιτισμική αφύπνιση των μαθητών και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής τους 

συνείδησης. Συγκεκριμένα, μέσα από αυθεντικές καταστάσεις δίνεται η δυνατότητα 

στους μαθητές να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να βιώσουν μη οικεία πολιτισμικά 

στοιχεία. Στηριζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, προσεγγίζουν 

τα νέα δεδομένα, κατανοούν, αποδέχονται, αλλά και εκτιμούν τη διαφορετικότητα. Το 

μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, είναι η Γ΄ τάξη 

Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Έπειτα από διερεύνηση των αναγκών 

των μαθητών δημιουργήθηκαν επτά θεματικές ενότητες κατάλληλες του προ 

απαιτούμενου στόχου. Κάθε ενότητα διδάσκεται μέσα από τρία βασικά στάδια: α) το 

προ-στάδιο, το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης των 

μαθητών, αλλά και στη σύνδεση στοιχείων διαφόρων πολιτισμών, β) το κυρίως στάδιο, 

στο οποίο οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες, που βασίζονται σε βιωματικές 

προσεγγίσεις των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας και γ) 

στο μετα- στάδιο, όπου οι μαθητές πλέον καλούνται να παγιώσουν και να μεταφέρουν 

τη νεοαποκτηθείσα γνώση και σε άλλα επικοινωνιακά πλαίσια. Τα δεδομένα της 

έρευνας συλλέχθηκαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων προ- ελέγχου και 

μετελέγχου, ερωτηματολογίων ικανοποίησης των μαθητών και από τις ημερολογιακές 

καταγραφές της εκπαιδευτικού. Τα αποτελέσματα τους απέδειξαν ότι η 

πολυπολιτισμική προσέγγιση της μάθησης μέσω της δραστηριοκεντικής διδασκαλίας 

καλλιεργεί τις αξίες της ισότητας και της διαφορετικότητας και βοηθά τους μαθητές να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για διάφορους πολιτισμούς, ενισχύοντας έτσι τη 

διαπολιτισμική τους επίγνωση, ενώ συγχρόνως τους βοηθά και στην επίτευξη 

καλύτερων ακαδημαϊκών επιδόσεων.   

Λέξεις κλειδιά: πολυπολιτισμική προσέγγιση της μάθησης, δραστηριοκεντική 

διδασκαλία, διαπολιτισμική επίγνωση, ακαδημαϊκές επιδόσεις 
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Abstract 

This thesis constitutes an educational approach that aims at the cross-cultural 

awareness of students and the strengthening of their intercultural sensitivity. 

Specifically, by participating in experiential learning activities, students can explore 

and discover unfamiliar cultural content. The students approach the new information 

based on their prior knowledge and experiences so that they are given a chance to 

comprehend, accept and appreciate diversity. The survey was conducted in the third 

grade class of Mandoulides elementary school. Taking into account the students’ needs, 

seven thematic modules were created, suitable for the prerequisite objective. Each 

module is taught in three main stages: a) the first stage, which aims to activate the 

students’ previous knowledge and also to connect elements of different cultures, b) the 

main stage, in which the students participate in activities that are based in experiential 

approaches of the concepts of multiculturalism and diversity and c) the last stage, 

during which the students are called to consolidate and transfer the newly acquired 

knowledge to other forms of communication. The survey data was collected from 

questionnaires filled by students before and after the conclusion of the survey, 

questionnaires that measured the students’ levels of satisfaction and from the teacher’s 

diary records. The results have proven that the multicultural approach of learning 

through the task-based teaching cultivates the concepts of equality and diversity and 

helps the students to enrich their knowledge about various cultures, reinforcing their 

intercultural awareness, while at the same time, it aids them to achieve a better 

academic performance. 

Key words: multicultural approach to learning, active teaching, intercultural 

awareness, academic performance 
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Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της 

ανακατάταξης των πληθυσμών αποτελεί πόλο έλξης μεταναστών, νόμιμων ή μη, που 

αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτή η μεγάλη πληθυσμιακή κινητικότητα 

έχει επιφέρει μια σειρά από ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης ζωής, στην οικονομία, στην επιστήμη, στην εκπαίδευση, στον τρόπο 

σκέψης ακόμα και στον τρόπο συμπεριφοράς. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η 

δημιουργία μιας νέας σχολικής πραγματικότητας, όπου Έλληνες και αλλοδαποί 

μαθητές καθημερινά μοιράζονται τα ίδια θρανία και γίνονται δέκτες μιας παγιωμένης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αρωγός αυτής της νέας πραγματικότητας οφείλει να σταθεί η εκπαίδευση, η 

οποία καλείται να αποδεσμεύσει το ανθρώπινο πνεύμα από προκαταλήψεις, να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν διάφορες προσεγγίσεις, πολιτικές 

πρακτικές, εκπαιδευτικές επιλογές που να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των διαφόρων ομάδων, στη συνύπαρξη των πολιτισμών και στη 

βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, η διαπολιτισμική εκπαίδευση προβάλλει ως 

ανάγκη αυτονόητη που ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της εποχής και 

ταυτόχρονα εξασφαλίζει την επιτυχία στη μάθηση και την προαγωγή όλων 

ανεξαιρέτως των μαθητών. 

Με άλλα λόγια βασικότερος σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι άλλος από το να 

βοηθήσει τα παιδιά, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία και το κοινωνικο-

οικονομικό τους υπόστρωμα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό τους, να 

καλλιεργηθούν πολύπλευρα μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους 

και να μάθουν πώς να ζουν μέσα στην κοινωνία, βοηθώντας έτσι στην εξέλιξή της 

(Tormey, 2005). 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση οφείλει αφενός να σέβεται τις 

πολιτιστικές αξίες των μαθητών, αλλά αφετέρου να τους βοηθά να γνωρίσουν 

διαφορετικούς πολιτισμούς, ανοίγοντας τον δρόμο προς την αμοιβαία κατανόηση και 

εκτίμηση μεταξύ των εθνών. Η γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και η 

καθημερινή συναναστροφή με παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες θα συντελέσει 

στην καλλιέργεια και ενίσχυση της πολυπολιτισμικής τους συνείδησης και κατ’ 

επέκταση στις καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις (Straffon, 2003). 
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Έτσι, το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας ξεκινάει με την ανάγκη 

εφαρμογής μιας τέτοιας εκπαίδευσης στις σημερινές κοινωνίες προκειμένου να 

τροποποιηθεί η παραδοσιακή διδασκαλία ανοίγοντας έτσι ορίζοντες, τόσο στον τρόπο 

διεξαγωγής του μαθήματος, όσο και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των όρων πολυπολιτισμική επίγνωση και 

διαπολιτισμική ικανότητα, καθώς και του ρόλου των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια 

τους να δημιουργήσουν τάξεις ‘’πολιτισμικά ευαισθητοποιημένες’’ απέναντι στο μη 

οικείο. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των σημερινών σχολικών τάξεων είναι η αδυναμία 

ενός σημαντικού αριθμού παιδιών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σχολικής 

πραγματικότητας, η οποία είναι γνωστή με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» και 

επηρεάζει σημαντικά τόσο τη γνωστική, όσο και την κοινωνικοσυναισθηματική τους 

ανάπτυξη (Westwood, 2008). Η εικόνα ενός τμήματος όπου οι μαθητές κάθονται στις 

θέσεις τους και εργάζονται στο ίδιο επίπεδο, με τα ίδια υλικά και την ίδια βοήθεια, ενώ 

ο εκπαιδευτικός διδάσκει με έναν μοναδικό τρόπο νέες έννοιες, φαντάζει αναντίστοιχη 

και ανεπαρκής να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των σημερινών μαθητών 

(Παντελιάδου, 2008). Απαιτείται μια εκπαίδευση, όπου θα υπάρχει ισότητα ευκαιριών 

στη γνώση και τη μάθηση, ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά ή οποιαδήποτε διαφορετικότητα (Βαλιαντή, 2015). 

Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται η έννοια των μαθησιακών 

δυσκολιών, η διάκριση αυτών σε γενικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές, τα πιθανά 

αίτια των γενικών μαθησιακών δυσκολιών και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται η έννοια της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία αλλά και οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής της. Τέλος, γίνεται μια μικρή αναφορά στις πρακτικές 

εφαρμογές για διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα στην τάξη.  

Το  επόμενο κεφάλαιο αφορά έρευνες που έχουν γίνει τόσο στο εξωτερικό όσο 

και στην Ελλάδα σχετικά με την κατασκευή και εφαρμογή διαθεματικού υλικού με 

στόχο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, καθώς 

και τα αποτελέσματα αυτών στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην αφύπνιση της 

πολυπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών και ακολούθως στις καλύτερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις.  
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Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά η στοχοθεσία της πειραματικής 

εφαρμογής: παρουσιάζεται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι πάνω στους οποίους 

δομήθηκε η εφαρμογή και το μαθητικό κοινό που συμμετείχε. Έπειτα παρατίθενται ο 

σχεδιασμός της κάθε ενότητας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι κύριοι και επιμέρους 

στόχοι κάθε θεματικής ενότητας, οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται σε καθεμιά, 

οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε θεματική 

ενότητα ξεχωριστά. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις και τα 

εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός για την οργάνωση της 

διαδικασίας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια επιμέρους περιγραφή του πλάνου της κάθε 

ενότητας και μια γενική περιγραφή των σταδίων, που ακολουθήθηκαν σε κάθε 

θεματική ενότητα. Αναλυτικότερα περιγράφεται η υλοποίηση της πειραματικής 

εφαρμογής, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα όσα συνέβησαν σε κάθε στάδιο, 

ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται και κάποιες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της παρέμβασης. Η ανάλυση περνά από τις δραστηριότητες ενίσχυσης της 

προϋπάρχουσας γνώσης, στην παρουσίαση των νέων γνώσεων και έπειτα στις 

δραστηριότητες παιχνιδιού, δραματοποίησης κ.ά. της κάθε θεματικής ενότητας 

ξεχωριστά. 

Το έβδομο κεφάλαιο αφορά την αποτίμηση του project καθώς αρχικά 

περιγράφονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επαρκή 

αξιολόγηση της έρευνας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προ-

ελέγχου, τα οποία  συγκρίνονται με εκείνα του μετελέγχου. Έπειτα παρατίθενται και 

τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ικανοποίησης των μαθητών μέσα από τα οποία 

διαφαίνονται οι απόψεις τους για την εφαρμογή του διαθεματικού αυτού project. 

Τέλος, ακολουθεί η αποτίμηση της παρέμβασης μέσα από τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής ανάλυσης του ημερολογίου της ερευνήτριας, συστηματοποιημένα σε έναν 

πίνακα με θεματικούς άξονες: τη διδακτική διαδικασία, τη συμπεριφορά των μαθητών, 

την ερευνήτρια και τη συνολική αποτίμηση του εγχειρήματος. 

Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται η συζήτηση, στην οποία 

καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πειραματική παρέμβαση και 

από την ανάλυση των δεδομένων, τα οποία συλλέχτηκαν από τα ερωτηματολόγια και 

τις ημερολογιακές καταγραφές της εκπαιδευτικού. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις 
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δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς και στους 

περιορισμούς που πιθανόν εμποδίζουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Τέλος, από 

την συνολική εικόνα της διδακτικής παρέμβασης προκύπτουν και οι προτάσεις 

βελτίωσης και ενίσχυσης της. 
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Κεφάλαιο 1ο  

1.1 Πολιτισμική ποικιλότητα  

Η μεγάλη πληθυσμιακή κινητικότητα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια 

παγκοσμίως έχει αλλάξει αισθητά το πολιτισμικό προφίλ πολλών κρατών. Οι 

μετακινήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα διαφορετικών κοινωνικών και ιστορικών 

παραγόντων ανάλογα με την εποχή και έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

πολιτισμικής ποικιλότητας του παγκόσμιου σκηνικού. Οι σημερινές κοινωνίες 

χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία με την πολυπολιτισμικότητα να είναι ένα 

διαχρονικό γνώρισμα των κοινωνιών ακόμα και αν δεν υφίσταται εθνοτική διαφορά. 

Πόλος έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες είναι και η Ελλάδα, 

ιδιαιτέρως μετά το νέο προσφυγικό κύμα από τη Συρία. Η παρουσία μεταναστών 

δημιουργεί μια νέα σχολική πραγματικότητα, όπου Έλληνες και αλλοδαποί μαθητές 

καθημερινά μοιράζονται τα ίδια θρανία και γίνονται δέκτες μιας πάγιας εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Λαζαρίδου, 2016).  Το κράτος καλείται να αναπτύξει την κατάλληλη κάθε 

φορά εκπαιδευτική πολιτική για τη διαχείριση της νέας κοινωνικής πραγματικότητας 

και το σχολείο ως μικρογραφία της κοινωνίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο (Φασόλη, 2016). 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Παπαδάτο (2014 στο Φασόλη, 2016) μια σχολική 

τάξη μπορεί να είναι πολυπολιτισμική χωρίς την απαραίτητη ύπαρξη παιδιών με 

διαφορετικές εθνοτικές και πολιτισμικές καταβολές. Το κάθε παιδί που έρχεται στον 

χώρο του σχολείου έχει ήδη εσωτερικεύσει βασικές αξίες και τρόπους συμπεριφοράς 

της δικής του κουλτούρας από την οικογένειά του, αφού αυτή αποτελεί το πρώτο 

στρώμα μάθησης του πολιτισμού. Επίσης, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τις 

δικές του ανάγκες, γεγονός που ευνοεί τον χαρακτηρισμό μιας σχολικής τάξης ως 

ανομοιογενή και πολυπολιτισμική (Παπαδάτος, 2014 στο Φασόλη, 2016). 

Έτσι στη σημερινή εποχή που οι γλώσσες και οι πολιτισμοί βρίσκονται σε 

διαρκή επαφή και αλληλεπίδραση, διαμορφώνοντας κοινωνίες που χαρακτηρίζονται 

από συνθήκες πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας, δηλαδή πολιτισμικής 

ποικιλότητας (Πιατά, 2011), η ελληνική κοινωνία, όντας πληθυσμιακά ανομοιογενείς 

ως προς την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία και όλα όσα συνιστούν την 
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πολιτισμική ταυτότητα, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο στοίχημα: να 

μετασχηματίσει τη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία σε διαπολιτισμική 

δημοκρατική κοινωνία, τις θεμελιώδεις αξίες της οποίας όλοι οι πολίτες θα μπορούν 

να συμμερίζονται και να ταυτίζονται μαζί τους (Λαγουδάκος, 2012). Επιπλέον, και με 

δεδομένο ότι μέρος μιας δημοκρατικής κοινωνίας αποτελούν οι ίσες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση και μόρφωση μια δεύτερη πρόκληση που προκύπτει είναι πώς αυτές οι 

κοινωνίες θα μπορέσουν να πραγματώσουν την εκπαιδευτική ισότητα (Πιατά, 2011). 

Απάντηση σε όλα αυτά επιχειρεί να δώσει η διαπολιτισμική εκπαίδευση, που έχει ως 

κύριο στόχο να εξασφαλίσει μια παιδαγωγική ισότητας, δηλαδή να δημιουργήσει ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε 

διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ομάδες  

 Η εμφάνιση του διαπολιτισμού στην Ελλάδα συμβαίνει τη δεκαετία του 1980 

στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης και στη δεκαετία του 1990 έως και σήμερα στο 

επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής και συμπίπτει με την άφιξη ενός σημαντικού 

μεταναστευτικού ρεύματος από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των Βαλκανίων 

και στη συνέχεια Ασιατών, Αφρικανών και Σύριων (Λαγουδάκος, 2012). 

Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής με τον νόμο 2.413 (ΦΕΚ 124/17-6-

96) του 1996 αναγνωρίζεται η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και 

καθιερώνεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με τον νόμο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και 

λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 

παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 

μορφωτικές ιδιαιτερότητες (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009). 

Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ορίζουν διττά την διαπολιτισμική εκπαίδευση: ως αρχή που διαπερνά το σχολικό 

πρόγραμμα και στοχεύει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, αλλά και ως δράση ώστε να 

επιτευχθεί ισότητα ευκαιριών τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο 

(Γεωργογιάννης, 1999). 

Όμως, η αποτυχία της μέχρι τώρα εκπαιδευτικής πολιτικής για ομαλή ένταξη 

των αλλοδαπών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη 

ανανέωσης ή και αλλαγής της διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης, ώστε να μπορεί 

να ανταπεξέλθει στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις για παροχή ίσων ευκαιριών και 
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αντιμετώπιση του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Για τον λόγο αυτό τα 

τελευταία χρόνια υιοθετείται μια προσέγγιση που θεωρεί τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση μετασχηματιστική και εστιάζει σε ένα στοιχείο κομβικής σημασίας για την 

επίτευξη της: τη διαμόρφωση μιας δυναμικής πολιτισμικής ταυτότητας που βασίζεται 

στην πολυπολιτισμική επίγνωση και οδηγεί στη διαπολιτισμική επικοινωνιακή 

ικανότητα όλων ανεξαιρέτως των μαθητών (Πιατά, 2011). 

Έτσι, η πολυπολιτισμική επίγνωση και η διαπολιτισμική ικανότητα, καθώς και 

το σύνολο γνώσεων, αντιλήψεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σ’ αυτές, είναι 

απαραίτητες, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να αποβάλουν βαθιά ριζωμένα 

στερεότυπα και παγιωμένες προκαταλήψεις, να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι 

στην πολιτισμική ετερότητα και την πολυγλωσσία και να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης 

και συμπεριφοράς τους με απώτερο στόχο τη διαπολιτισμική συνεργασία και 

επικοινωνία. 

 

1.2 Πολυπολιτισμική επίγνωση και διαπολιτισμική ικανότητα 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η γνώση και η αποδοχή άλλων πολιτισμών, 

αντιλήψεων και συστημάτων αξιών συνιστά απαραίτητο συστατικό της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Πιατά, 2011). Στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (2001) η 

πολιτισμική επίγνωση και η διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελούν βασικές 

συνιστώσες για την προώθηση της κατανόησης και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:  

«Η γνώση, η επίγνωση, η κατανόηση της σχέσης (δηλαδή των ομοιοτήτων και 

των διακριτών διαφορών) ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής αλλά 

και η αποδοχή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας συνιστούν την πολυπολιτισμική 

επίγνωση.» (Council of Europe, 2001, σ. 103). 

«Επιπλέον, η πολυπολιτισμική επίγνωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη της 

επικοινωνίας σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, δηλαδή για την 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας. Πρόκειται για την 

ικανότητα να επικοινωνείς σε διάφορες γλώσσες και να αλληλοεπιδράς σε 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Αυτό προϋποθέτει ότι το άτομο, ως κοινωνικός 
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δράστης, έχει σε κάποιον βαθμό επάρκεια σε διάφορες γλώσσες και εμπειρία σε 

διάφορους πολιτισμούς.» (Council of Europe 2001, σ. 168). 

Σύμφωνα με την Camilleri (2002) η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα 

αποτελεί η βελτίωση της ικανότητας του ατόμου να επεξεργάζεται τις πληροφορίες 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται και να επιτυγχάνεται η επικοινωνία ανάμεσα 

σε άτομα διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, ενώ κατά τον Rehbein (2012) η 

διαπολιτισμική επικοινωνία αφορά τις επικοινωνιακές φόρμες αντίληψης και 

κατανόησης, επεξεργασίας και λύσης των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών. Στη 

διαπολιτισμική επικοινωνία ο πομπός και ο δέκτης στηρίζονται σε διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο και αυτό συνεπάγεται διαφορετικό τρόπο σκέψης, θέασης και 

ερμηνείας του κόσμου (Φασόλη, 2016). Οι πολιτισμικές διαφορές εκλαμβάνονται ως 

πλούτος επιλογών και όχι ως πολιτισμικά όρια ανάμεσα σε μορφές έκφρασης των 

ανθρωπίνων σχέσεων (Rehbein, 2012). 

Ο Bernaus και οι συνεργάτες του (1997) αναφέρουν ότι η διαπολιτισμική 

επικοινωνιακή ικανότητα είναι ένα προσωπικό χαρακτηριστικό που αναπτύσσεται και 

χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και συνεχίζουν 

λέγοντας ότι η διαπολιτισμική ικανότητα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως νέα δεξιότητα, 

αρκεί να σκεφθεί κανείς τις διάφορες λειτουργικές και πολιτισμικές πρακτικές που 

χρησιμοποιούμε όλοι σε διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα ως αποτέλεσμα 

γλωσσικής μάθησης (Bernaus et al., 1997).  Όπως επισημαίνει μάλιστα ο Collier (1994, 

σ. 40), «ο καθένας από εμάς μπορεί να ενδυθεί πολλές διαφορετικές πολιτισμικές 

ταυτότητες στη διάρκεια της ζωής του ακόμα και μέσα σε μία μέρα». Γίνεται 

αντιληπτό, επομένως, ότι πρόκειται για μια ικανότητα επίκτητη, εγγενώς 

ποικιλόμορφη, σύνθετη και κατεξοχήν δυναμική, η οποία διακρίνεται σε τέσσερις 

παραμέτρους:  

1. την κοινωνική-συναισθηματική που περιλαμβάνει τη θετική προδιάθεση 

απέναντι στους άλλους και την ετοιμότητα επαναπροσδιορισμού της 

ταυτότητας του ατόμου ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

2. τη γλωσσική-επικοινωνιακή που αναφέρεται στο ρεπερτόριο των 

λειτουργικών ποικιλιών που διαθέτει και χρησιμοποιεί κάποιος σε 

διαφορετικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα. 
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3. των στρατηγικών μάθησης που περιλαμβάνει την ικανότητα χρήσης 

διαφορετικών στρατηγικών κατανόησης και επεξεργασίας του 

προφορικού λόγου με σκοπό την επίτευξη της επικοινωνίας. 

4. της διαχείρισης της αλληλεπίδρασης που αντιστοιχεί στην ικανότητα 

εναλλαγής κωδίκων ανάλογα με τις επικοινωνιακές συνθήκες που 

επικρατούν. 

Πίνακας 1: Παράμετροι της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας  

(Πιατά, 2011, σ. 184) 

Η δεξιότητα της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας σχετίζεται άμεσα 

με την καλλιέργεια και την υιοθέτηση του πολυγλωσσικού γραμματισμού ή πιο σωστά 

του διαπολιτισμικού γραμματισμού ως βασικού παράγοντα διαμόρφωσης της 

ικανότητας του ατόμου να διαπραγματεύεται την πολιτισμική πολυμορφία που βιώνει 

(Δενδρινού, 2001). 

Ο Heyward (2002) ορίζει την διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα ως 

διαπολιτισμικό γραμματισμό, δηλαδή ως ένα σύνολο δεξιοτήτων, αντιλήψεων, 

στάσεων, γλωσσικής επάρκειας, ταυτοτήτων και συμμετοχικής συμπεριφοράς που 

είναι απαραίτητο για τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Ο ορισμός αυτός του Heyward 

(2002) βασίζεται στην ιδέα ότι ο πολιτισμός είναι εξελικτική έννοια και ότι η μάθηση 

εκκινείται από προηγούμενες εμπειρίες, αλλά εμπλουτίζεται με νέα κάθε φορά 

ερεθίσματα. 

Επιπλέον, ο Zhu (2011) την ονομάζει διαπολιτισμική ενσυναίσθηση και την 

ορίζει ως την ικανότητα να κατανοεί κανείς την πολιτισμική ταυτότητα του άλλου και 

έτσι να επικοινωνεί με άτομα άλλης πολιτισμικής προέλευσης θεωρώντας πως η 

διαπολιτισμική ενσυναίσθηση συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

διαπολιτισμική επικοινωνία: μόνο όταν κάποιος κατανοεί πώς σκέφτεται και 

συμπεριφέρεται ο συνομιλητής του, δηλαδή μετατοπίζεται από το δικό του πολιτισμικό 

πλαίσιο αναφοράς χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη δική του οπτική γωνία, μπορεί 

πραγματικά να επικοινωνήσει με τον άλλον (Zhu, 2011). 

Άλλωστε η αλληλεπίδραση ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές 

για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας προϋποθέτει τη 

γνώση και επίγνωση της διαφορετικής πολιτισμικής πραγματικότητας του άλλου και 
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την ύπαρξη ενός κοινού γλωσσικού κώδικα (Κεσίδου, 2007). Η διαπολιτισμική 

επικοινωνία δεν είναι μια απλή συνομιλία ανάμεσα σε άτομα αλλόγλωσσα, αλλά μια 

σύνθετη διαδικασία που διέπεται από στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες 

βασισμένες σε κώδικες που θέτει η διαφορετικότητα στο κάθε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον (Καγκά, 2001). 

Συνοψίζοντας, η πολυπολιτισμική επίγνωση επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν 

και να αποδέχονται διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα διατηρώντας ταυτόχρονα τη 

δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Όμως, αυτή η κατανόηση και παραδοχή δεν σημαίνει 

ότι κάποιος συμφωνεί απαραίτητα με τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του άλλου ούτε 

ότι αυτές μοιάζουν με τις δικές του. Είναι μια παραδοχή της διαφορετικότητας που 

εμπλουτίζει και διευρύνει τη δική του πολιτισμική ταυτότητα. 

 

1.3 Πολυπολιτισμική επίγνωση: ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των νέων εκπαιδευτικών 

συνθηκών που προκύπτουν ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως κύριου εκφραστή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Γι’ αυτόν τον λόγο η εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών οφείλει να στοχεύει στον μετασχηματισμό των αντιλήψεων και των 

στάσεων τους απέναντι στον δικό τους πολιτισμό και τον πολιτισμό των άλλων. Με 

πιο απλά λόγια, δηλαδή, οφείλει να στοχεύει στην πολυπολιτισμική επίγνωση και τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της διδασκαλίας, η πολιτισμική 

διαφοροποίηση μέσα στην τάξη αναδύεται ως μια επιπλέον πρόκληση για τους 

εκπαιδευτικούς (Banks, 2007). Σήμερα τα παιδιά, ζώντας σε περιβάλλοντα μη 

μονοπολιτισμικά, αναμένεται να διαμένουν αρμονικά με μέλη από πολιτισμικές ομάδες 

διαφορετικές από τη δική τους. Οι εκπαιδευτικοί, για να διδάξουν με επιτυχία σε 

πολιτισμικά διαφορετικές τάξεις, πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των 

δικών τους πολυπολιτισμικών αντιλήψεων, οι οποίες επηρεάζουν την ακαδημαϊκή και 

κοινωνική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών τους (Taylor & Quintana, 2003). Οι 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να επιδεικνύουν εκείνες τις επαγγελματικές ικανότητες που 

θα τους επιτρέψουν να εργαστούν πιο αποτελεσματικά, πιο ηθικά και με σεβασμό με 
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παιδιά με διαφορετικό φυλετικό και πολιτισμικό υπόβαθρο (Koyama, Plash & Davis, 

2012). 

Έτσι, ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τα σημεία σύγκλισης και 

απόκλισης μεταξύ των πολιτισμών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

όπως είναι οι πολιτισμικές πρακτικές και αξίες, η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, 

οι θεσμικές ιεραρχίες, αλλά και το στρες που προκύπτει από την προσπάθεια 

επικοινωνίας σε μια πολυπολιτισμική επικοινωνιακή περίσταση (Conerley & Pedersen, 

2005). Σύμφωνα με τον Bernaus και τους συνεργάτες του (1997) μόνο όταν ο 

εκπαιδευτικός έχει ο ίδιος αναπτύξει την πολυπολιτισμική επίγνωση, είναι σε θέση να 

καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα στους μαθητές του και να 

τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους κατά τον βέλτιστο τρόπο και 

ταυτόχρονα να διατηρήσουν σημαντικά γι’ αυτούς στοιχεία του πολιτισμού τους 

(Bernaus et al., 1997; Λαγουδάκος, 2012). 

Επιπλέον, ο Sanchez (2013) τόνισε ότι η πολυπολιτισμική επίγνωση και η 

διαπολιτισμική ικανότητα είναι απαραίτητες, για να αλλάξει το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον στο σύνολό του, έτσι ώστε να προάγει τον σεβασμό για ένα ευρύ φάσμα 

πολιτισμικών ομάδων και να επιτρέπει σε όλες τις ομάδες να βιώσουν ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Είναι πολύ δύσκολο για έναν μαθητή να εξοστρακίζεται ή να 

μένει πίσω μόνο και μόνο επειδή έχει μια διαφορετική κουλτούρα. Έτσι, οι διευθυντές 

των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε σε 

κάθε μαθητή να δοθεί ο απαραίτητος σεβασμός και οι ευκαιρίες δίνοντας παράλληλα 

τη δέουσα προσοχή στο διαφορετικό πολιτιστικό τους υπόβαθρο (Sanchez, 2013).  

 Η πολυπολιτισμική επίγνωση είναι σημαντική, διότι μειώνει τις συγκρούσεις 

που αναπτύσσονται, όταν ομάδες με διαφορετικές κουλτούρες αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους και συμβάλει στη μείωση των διακρίσεων εναντίον εθνοτικών ομάδων. Ακόμη, 

μειώνει τις περιπτώσεις εκφοβισμού (bullying) στο σχολείο. O εκφοβισμός είναι μια 

από τις πιο καταστροφικές εμπειρίες που θα μπορούσε να έχει ένα παιδί και μπορεί να 

επηρεάσει τον τρόπο που θα ασχοληθεί με την κοινωνία. Όλες οι παραπάνω 

ανεπιθύμητες καταστάσεις μπορούν να αποφευχθούν μόνο αν τα μέλη της κοινωνίας 

είναι καλά εκπαιδευμένα και διδάσκονται πώς να σέβονται τις διαφορές των ανθρώπων 

(Sanchez, 2013). 
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Άλλωστε, όπως αναφέρει και η Navita (2014) στόχος της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν τα παιδιά για άλλες ομάδες 

ή χώρες. Στοχεύει, επίσης, να βοηθήσει τα παιδιά να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι 

υπάρχουν πολλές γλώσσες, πολιτισμοί και απόψεις. Το κλειδί που θα βοηθήσει τα 

μικρά παιδιά να αναπτύξουν μια αίσθηση ότι είναι οι πολίτες του κόσμου και να 

νιώσουν θετικά συναισθήματα προς τους ανθρώπους από άλλες εθνικές και 

πολιτιστικές ομάδες βρίσκεται στον εκπαιδευτικό. Η διάθεση που αυτός επιδεικνύει 

στην προώθηση του πολιτισμού του καθενός είναι και ο παράγοντας επιτυχίας για την 

καλλιέργεια και ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής 

ικανότητας του παιδιού (Navita, 2014).  

Ο εκπαιδευτικός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πλησιέστερα στα παιδιά και 

χρειάζεται άμεσα επιμόρφωση, για να ανταπεξέλθει στο νέο περιβάλλον και στα νέα 

καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής επίγνωσης και της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει στον 

μετασχηματισμό της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας σε διαπολιτισμική 

δημοκρατική κοινωνία, τις θεμελιώδεις αξίες της οποίας όλοι οι πολίτες θα μπορούν 

να αποδέχονται, να συμμερίζονται και να ταυτίζονται μαζί τους. 

 

1.4 Δημιουργώντας τάξεις πολιτισμικά ‘’ευαισθητοποιημένες’’ 

Σύμφωνα με τους Morris και Mims (1999) οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να 

κάνουν τις τάξεις τους "πολιτισμικά ευαισθητοποιημένες" δημιουργώντας σχέδια 

μαθήματος που είναι πλούσια σε πληροφορίες σχετικά με την ποικιλομορφία της 

κοινότητάς τους. Αυτές οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών να γίνουν οι τάξεις τους 

“πιο ευαισθητοποιημένες και ενημερωμένες” σχετικά με τα διαφορετικά πολιτισμικά 

υπόβαθρα των σπουδαστών τους αποτελεί σήμερα τον κανόνα μέσα στη σχολική 

πραγματικότητα και όχι την εξαίρεση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πραγματικές 

κατευθυντήριες γραμμές ή προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα 

μπορέσουν να αναπτύξουν την πολιτισμική συνείδηση/επίγνωση στις τάξεις τους και 

την ίδια στιγμή θα διδάξουν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική (Morris & Mims, 1999). 

Για να επιτευχθεί ‘’η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση’’ των τάξεων 

σημαντικός παράγοντας είναι η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των 
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μαθητών, η οποία σύμφωνα με τη Camilleri (2002) διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: (α) 

την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να είναι γνωσιακά ευέλικτο, δηλαδή να 

μπορεί να ενσωματώνει τις νέες πληροφορίες στα γνωσιακά σχήματα που ήδη διαθέτει 

και να προσαρμόζει ανάλογα τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί (γνωσιακή 

πολυπλοκότητα), (β) την καλλιέργεια της συναισθηματικής διαθεσιμότητας και 

συμμετοχής του ατόμου στις πολιτισμικές αξίες, στάσεις και αντιλήψεις μιας άλλης 

πολιτισμικής ομάδας (συναισθηματικός συμπροσανατολισμός) και (γ) την καλλιέργεια 

της ικανότητας να επιλέγει κανείς εκείνες τις συμπεριφορές (λεκτικές αλλά και μη 

λεκτικές) που είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές για την εκάστοτε κοινωνική 

περίσταση (αλληλεπιδραστικές συμπεριφορές) (Camilleri, 2002).   

Αν ρίξουμε, όμως, μια πιο προσεκτική ματιά στο τι περιλαμβάνει η ενημέρωση 

και η ευαισθητοποίηση σε θέματα διαπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας, 

διαπιστώνουμε ότι για πολλούς αυτό είναι πρώτα κάποιος να μάθει για τον εαυτό του 

και έπειτα να κατανοήσει τους άλλους που μπορεί να διαφέρουν στον πολιτισμό, την 

ηλικία, τις ικανότητες ή ακόμα και τη γλώσσα. Η τάξη και γενικότερα το σχολείο είναι 

εξαιρετικά ισχυρά μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία, αφού εκεί οι διαφορές μπορούν εύκολα 

να παρατηρηθούν και να μελετηθούν και στη συνέχεια οι μαθητές να αρχίσουν να 

μοιράζονται, να σέβονται και να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους. Έτσι, όλα 

αρχίζουν με την ανακάλυψη και την αναγνώριση των ατομικών και πολιτισμικών 

διαφορών και στη συνέχεια εστιάζοντας σε αυτά τα πράγματα που είναι κοινά μέσα 

στην ομάδα (Morris & Mims, 1999). 

Πιο συγκεκριμένα, οι Morris και Mims (1999) υποστηρίζουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν την πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση και 

επίγνωση αντιμετωπίζοντας κάθε μαθητή ως μια μοναδική οντότητα και δίνοντας 

έμφαση στη διδασκαλία τους στα εξής σημεία: 

 Να αναγνωρίζεται η αξία του κάθε ανθρώπου. 

 Να προωθείται η υψηλή αυτοεκτίμηση και θετική αυτο-αντίληψη. 

 Οι μαθητές να μαθαίνουν ταυτόχρονα για τον δικό τους και για τους άλλους 

πολιτισμούς. 

 Οι μαθητές να βιώνουν θετικές εμπειρίες εξερευνώντας τις ομοιότητες και τις 

διαφορές των πολιτισμών και των ομάδων. 

 Οι μαθητές να ενθαρρύνονται να σέβονται τους άλλους πολιτισμούς. 
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 Να προωθείται η ιδέα της ειρηνικής διαβίωσης σε μια κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και 

πρότζεκτ στην τάξη (Morris & Mims, 1999; Κιρκιγιάννη, 2008). 

Όταν οι δάσκαλοι διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις, θα πρέπει να 

εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους ποικίλες στρατηγικές επικοινωνίας, μεθόδους 

συνεργατικής μάθησης και να κατανοούν τα διαφορετικά γνωστικά στιλ μάθησης που 

ταιριάζουν σε κάθε μαθητή τους. Ενσωματώνοντας διαφορετικές στρατηγικές στα 

σχέδια μαθημάτων τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διδάξουν και να εργαστούν με 

ευκολία σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Με τη δημιουργία ενός πολιτισμικά 

ευαισθητοποιημένου και ενημερωμένου περιβάλλοντος μέσα σε μια τάξη οι δάσκαλοι 

ανοίγουν την πόρτα για μια πληθώρα ευκαιριών για τους μαθητές τους και για τους 

ίδιους. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, ότι η απόκτηση της 

πολυπολιτισμικής επίγνωσης δεν είναι στατική αλλά δυναμική και συνεχιζόμενη 

διαδικασία (Sue & Sue, 2003) και για να επιτευχθεί είναι αναγκαία η θετική στάση 

απέναντι όχι απλά στη γλώσσα και τον πολιτισμό του άλλου, αλλά και στην ίδια την 

πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία (Πιατά, 2011). Η αναγνώριση της 

συνθετότητας και της ποικιλομορφίας των χαρακτηριστικών των μαθητών και η 

συγκρότηση, με παιδαγωγικές μεθόδους, μιας πολιτισμικής ταυτότητας που θα είναι 

διευρυμένη και πολυφωνική, δηλαδή πολυπολιτισμική αποτελούν έναυσμα για συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε οι μαθητές να είναι σε 

θέση να ανταποκρίνονται στον πλουραλιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο που 

τους περιβάλλει και να δρουν σε αυτόν. 
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Κεφάλαιο 2ο 

2.1 Μαθησιακές Δυσκολίες: εννοιολογικές προσεγγίσεις 

Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα διαφωνούσαν ότι ένας από τους σημαντικότερους 

σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματική εκμάθηση της ανάγνωσης και της 

γραφής από τους μαθητές. Ωστόσο, παρά την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

ένας σημαντικός αριθμός παιδιών δεν καταφέρνει να κατακτήσει επαρκώς τους 

παραπάνω στόχους. Η αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σχολικής 

πραγματικότητας είναι γνωστή με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» και επηρεάζει 

σημαντικά τόσο τη γνωστική, όσο και την κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη 

(Westwood, 2008). 

Παρά το γεγονός ότι οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης εδώ και πέντε περίπου δεκαετίες και έχουν προταθεί ποικίλοι ορισμοί, ακόμη 

και σήμερα δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός σε  διεθνή  κλίμακα (Cortiella 

& Horowitz, 2014). Συγκεκριμένα, ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες», επινοήθηκε και 

προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Samuel Kirk το 1962.  Έγινε  αμέσως  δεκτός,  

γιατί  ήταν  γενικός,  περιγραφικός, χωρίς να αναφέρεται σε πιθανή αιτιολογία.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα  με  τον  ορισμό του Kirk: «τα παιδιά με μαθησιακές  

δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μια ή περισσότερες από τις βασικές  

διεργασίες που αναφέρονται στη χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου». Ωστόσο, 

από τον παραπάνω ορισμό αποκλείονται οι μαθητές που εμφανίζουν αισθητηριακές  

βλάβες,  νοητική  καθυστέρηση  ή  σοβαρές  συναισθηματικές διαταραχές (Τζουριάδου, 

2011).  

Η Εθνική Μεικτή Επιτροπή στις ΗΠΑ (National Joint Committee on  Learning 

Disabilities, NJCLD) ύστερα από χρόνια διεπιστημονικής έρευνας,  κατέληξε στον 

εξής ορισμό, ο οποίος είναι και ο ευρύτερα αποδεκτός μέχρι και σήμερα: «οι 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια  ανομοιογενή 

ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες  στην πρόσκτηση 

και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή 

μαθηματικών ικανοτήτων. Οι  διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και 

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και μπορεί να 

υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Προβλήματα σε συμπεριφορές 

αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 



27 
 

συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους 

μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί 

με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική 

διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής 

ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα αυτών των 

καταστάσεων» (NJCLD, 1988: 1, στο Hammill, 1990).  

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι συχνά προκαλείται σύγχυση 

ανάμεσα στους όρους «γενικές μαθησιακές δυσκολίες» και «ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες». Ωστόσο, σύμφωνα με την Πολυχρόνη (2011) στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών. Ο όρος «ειδικές» αναφέρεται σε 

εγγενείς δυσκολίες που αφορούν κυρίως στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά 

και υποδηλώνει ταυτόχρονα την ύπαρξη άλλων ακαδημαϊκών τομέων στους οποίους 

το παιδί έχει υψηλή επίδοση. Αντίθετα, ο όρος «γενικές μαθησιακές δυσκολίες» 

σχετίζεται με ένα σχετικά χαμηλότερο νοητικό δυναμικό, ελλείμματα σε 

αισθητηριακές λειτουργίες (π.χ. βαρηκοΐα), συναισθηματικές διαταραχές (π.χ. παιδική 

κατάθλιψη), έλλειψη κινήτρων ή δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για 

παράδειγμα, δίγλωσσοι μαθητές που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και μιλούν την 

ελληνική ως δεύτερη γλώσσα είναι πιθανό να εμφανίζουν γενικές μαθησιακές 

δυσκολίες, καθώς δυσκολεύονται με τη δομή του ελληνικού φωνολογικού συστήματος 

(Πολυχρόνη, 2011). 

 

2.2 Πιθανά αίτια των γενικών μαθησιακών δυσκολιών 

Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι που οι μαθητές μπορεί να εμφανίσουν μαθησιακές 

δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής τους πορείας. Η αιτιολογία μπορεί να 

οφείλεται τόσο σε εξωγενείς όσο και σε ενδογενείς παράγοντες. Παρακάτω 

παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες αιτίες εμφάνισης γενικών μαθησιακών 

δυσκολιών. 

 Μέθοδος διδασκαλίας 

Ο Alm (1981, στο Westwood, 2008), υποστηρίζει ότι το διδακτικό στιλ που 

υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη επηρεάζει σημαντικά την επίδοση των 

μαθητών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι 
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είναι περισσότερο αποτελεσματικές στη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής. 

Σύγχρονες έρευνες ωστόσο αποδεικνύουν ότι οι μέθοδοι που υιοθετούνται κατά κύριο 

λόγο από τους εκπαιδευτικούς είναι περισσότερο δασκαλοκεντρικές και βαθμοθηρικές. 

Ο Finn (2000, στο Westwood, 2008) υποστηρίζει ότι «εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον 

κόσμο κατηγοριοποιούνται ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ στην 

πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν κατάφερε να τους διδάξει με 

αποτελεσματικό τρόπο την ανάγνωση και τη γραφή στην πρώτη σχολική ηλικία». 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Όσον  αφορά  το περιβάλλον των παιδιών,  ο  ρόλος  της  οικογένειας  είναι  

ιδιαίτερα σημαντικός και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ακαδημαϊκή πορεία των 

μαθητών (Bishop & Leonard, 2000).  Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που προέρχονται 

από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

εμφανίσουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες (Westwood, 2008). Ένα  ασταθές  

οικογενειακό  πλαίσιο,  συχνές  αλλαγές  κατοικίας και ενδοοικογενειακά προβλήματα 

είναι πιθανό να οδηγούν σε συχνή απουσία των παιδιών από το σχολικό πλαίσιο και 

χαμηλές προσδοκίες ως προς τις επιδόσεις τους. Υπό αυτές τις συνθήκες τα παιδιά 

βιώνουν έντονα αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος και ανησυχία, τα οποία 

παρεμποδίζουν τη μαθησιακή τους δυνατότητα (Bishop & Leonard, 2000; Westwood, 

2008). 

 Έλλειψη κινήτρων 

Τέλος, οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται σημαντικά με την έλλειψη 

ισχυρών κινήτρων από πλευράς των παιδιών και την υιοθέτηση παθητικών μορφών 

μάθησης. Η συνεχής αίσθηση αποτυχίας προκαλεί απογοήτευση στους μαθητές και 

μειωμένη αυτοεκτίμηση. Συνέπεια αυτών των συναισθημάτων είναι η προσπάθεια των 

παιδιών να απεμπλακούν από τη μαθησιακή διαδικασία και θέτοντας χαμηλούς 

στόχους, τους οποίους μάλιστα παρατάνε εύκολα (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007; 

Westwood, 2008). Οι Wilson και Trainin (2007, στο Westwood, 2008) επιβεβαιώνουν 

ότι οι πρώιμες αντιλήψεις για την ικανότητα ή την έλλειψη ικανοτήτων επηρεάζουν 

σημαντικά τα μελλοντικά επίπεδα ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών. 
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2.3 Χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

Παρόλο που τα παιδιά που εμφανίζουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες 

αποτελούν μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα, οι κυριότερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν αφορούν στην αντίληψη, τη γλώσσα, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τις 

μεταγνωστικές δεξιότητες, τη συμπεριφορά τους και την κοινωνικο-συναισθηματική 

τους εξέλιξη (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). 

 Αντίληψη 

Οι μαθητές με γενικές μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν αντιληπτικές 

δυσκολίες, οι οποίες επηρεάζουν αναμφίβολα την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη (Gersten, 

Fuchs, Williams & Baker, 2001). Οι δυσκολίες αυτές είναι πιθανό να οφείλονται σε 

χαμηλό δείκτη νοημοσύνης ή αισθητηριακές βλάβες και έχουν σοβαρό αντίκτυπο στον 

βαθμό κατανόησης των μαθητών τόσο στην ανάγνωση και την παραγωγή γραπτού 

λόγου όσο και στα μαθηματικά (Iversen, Hetland, Havik & Stormark, 2010). Σύμφωνα 

με την έρευνα των Baird, Scott, Dearing & Hamill (2009), οι μαθητές που 

παρουσιάζουν δυσκολίες τείνουν να πιστεύουν ότι η αντίληψη είναι μία εγγενής 

ικανότητα που δεν δύναται να καλλιεργηθεί και αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα 

που επηρεάζει τη σχολική επίδοση. Συνεπώς, κρίνοντας ως ανεπαρκείς τις γνωστικές 

τους ικανότητες, νιώθουν αναποτελεσματικοί και θέτουν χαμηλούς στόχους για τους 

εαυτούς τους.  

 Γλώσσα 

Οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με ελλείμματα στη 

γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών. Αναλυτικότερα, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες αναγνωρίζονται κυρίως συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους στην ανάγνωση, τη 

γραφή ή την προφορική γλώσσα με τους συνομήλικους συμμαθητές τους τυπικής 

ανάπτυξης (Sleeter, 2010). Συγκεκριμένα, εμφανίζουν φωνολογικά και μορφολογικά 

ελλείμματα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γλωσσική κατανόηση, ενώ παρουσιάζουν 

περιορισμένο λεξιλόγιο. Τα γλωσσικά ελλείμματα των μαθητών μπορεί να υπάρχουν 

ήδη από την προσχολική ηλικία, αν και δεν είναι λίγες οι φορές που δεν γίνονται 

αντιληπτά μέχρι να προχωρήσουν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Catts, Adlof & 

Weismer, 2006). 
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 Μνήμη 

 Η απόδοση των παιδιών στο σχολείο εξαρτάται σημαντικά από τις μνημονικές 

τους ικανότητες. Συνεπώς, πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες στον μνημονικό μηχανισμό τους επηρεάζουν αρνητικά την 

ακαδημαϊκή τους πορεία (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Στην έρευνα της Henry 

(2001) οι μαθητές που αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες μετρίου επιπέδου, 

σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις στις ασκήσεις που απαιτούσαν δεξιότητες 

εργαζόμενης μνήμης συγκριτικά με τους συμμαθητές τους με ήπιες μαθησιακές 

δυσκολίες.  

 Συγκέντρωση 

Η συγκέντρωση αποτελεί την ικανότητα εστίασης της προσοχής σε ένα 

ερέθισμα αλλά και τον αποκλεισμό όλων των άσχετων ερεθισμάτων, προκειμένου να 

μη διασπάται η προσοχή. Η συγκεκριμένη ικανότητα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, 

προκειμένου οι μαθητές να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις και να 

διεκπεραιώσουν τις εργασίες που τους ζητούνται κάθε φορά (Blair & Diamond, 2008). 

Έρευνες που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες έχουν αποδείξει ότι η ανεπαρκής 

ικανότητα ελέγχου της προσοχής των μαθητών, αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα στις 

επιδόσεις τους. Αναλυτικότερα, οι Welsh, Nix, Blair, Bierman & Nelson (2010) 

διαπίστωσαν ότι η ικανότητα ελέγχου της προσοχής σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 

την ανάπτυξη των αναδυόμενων δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητικής κατά την 

προσχολική ηλικία και μακροπρόθεσμα με την καλλιέργεια του γνωστικού δυναμικού 

των μαθητών. 

 Μεταγνωστικές δεξιότητες 

Το προφίλ ενός επιτυχημένου μαθητή περιλαμβάνει εκτός των άλλων την 

αποτελεσματική χρήση μιας πληθώρας μεταγνωστικών στρατηγικών (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007; Trainin & Swanson, 2006). Σύμφωνα με τον Pintrich (1994, στο 

Trainin & Swanson, 2006) οι μεταγνωστικές δεξιότητες αφορούν στον ενεργό έλεγχο 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη μάθηση, την αυτορρύθμιση των 

συναισθημάτων και των κινήτρων τους και την αποτελεσματική επιλογή και χρήση 

ποικίλων γνωστικών στρατηγικών. Ωστόσο, στην έρευνα των Trainin και Swanson 

(2006) οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιούσαν σε μικρότερο βαθμό 
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μεταγνωστικές στρατηγικές σε σχέση με τους μαθητές που δεν εμφάνιζαν κάποιας 

μορφής δυσκολία. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες βασίζονται περισσότερο στις λεκτικές εντολές και την 

αναζήτηση βοήθειας παρά στη χρήση αυτοελέγχου.  

 Συμπεριφορά  

Παρόλο που δεν έχει αποδειχθεί ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν 

συστατικό στοιχείο των μαθησιακών δυσκολιών, ποικίλες έρευνες φανερώνουν ότι οι 

μαθητές με δυσκολίες μάθησης εμφανίζουν σταθερά υψηλότερο ποσοστό 

προβλημάτων συμπεριφοράς συγκριτικά με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

(Cullinan, 2002). Αναλυτικότερα, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, έχουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, βιώνουν έντονο άγχος και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν 

στις σχολικές απαιτήσεις, σημειώνοντας χαμηλές επιδόσεις. Κατά συνέπεια, συχνά 

βιώνουν απόρριψη από τους συνομηλίκους τους, και έτσι τείνουν να υιοθετούν μη 

αποδεκτά κοινωνικές συμπεριφορές, όπως επιθετικότητα και παραβατικότητα ή να 

απομονώνονται κοινωνικά  (Cullinan, 2002; Dodge, Lansford, Burks, Bates, Pettit, 

Fontaine & Price, 2003). 

 Κοινωνικο-συναισθηματική εξέλιξη  

Σύμφωνα με τους Pavri και Monda-Amaya (2000) οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν σε 

δυσκολία σύναψης θετικών σχέσεων με τους συνομηλίκους αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς, αίσθημα απόρριψης, χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και μοναξιά, 

επηρεάζοντας σημαντικά την κοινωνικο-συναισθηματική τους εξέλιξη. 

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τα παραπάνω, οι Vaughn, McIntosh, Schumm, Haager 

και Callwood (1993) αναφέρουν ότι οι ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες δεν 

σχετίζονται άμεσα με τις μαθησιακές δυσκολίες. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι οι 

παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας δεν είναι κατάλληλες για αυτούς τους μαθητές και 

δεν προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωσή τους μέσα στο σύνολο της τάξης. 
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Κεφάλαιο 3ο  

3.1 Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Στη σημερινή πραγματικότητα των σχολικών τάξεων, οι οποίες αποτελούν ένα 

πολυδιάστατο μωσαϊκό, με βασικό χαρακτηριστικό την έντονη διαφορετικότητα των 

μαθητών τόσο από κοινωνικής όσο και από πολιτισμικής άποψης, η διδασκαλία που 

προσανατολίζεται στον μέσο μαθητή είναι καταδικασμένη να αποτύχει (Βαλιαντή, 

2015). Η εικόνα ενός τμήματος όπου οι μαθητές κάθονται στις θέσεις τους και 

εργάζονται στο ίδιο επίπεδο, με τα ίδια υλικά και την ίδια βοήθεια, ενώ ο εκπαιδευτικός 

διδάσκει με έναν μοναδικό τρόπο νέες έννοιες, φαντάζει αναντίστοιχη και ανεπαρκής 

να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των σημερινών μαθητών (Παντελιάδου, 

2008). Την απάντηση στο φαινόμενο της έντονης διαφορετικότητας των σημερινών 

σχολικών τάξεων μικτής ικανότητας μπορεί να δώσει η χρήση παιδοκεντρικών 

διδακτικών πρακτικών της εξατομίκευσης και διαφοροποίησης (Βαλιαντή, 2010, 

Βαστάκη, 2010, Κουτσελίνη, 2008). 

Η έκκληση για εκδημοκρατικοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών σε όλους τους 

τομείς, φανερώνει ταυτόχρονα και την ανάγκη για ισότητα και εκδημοκρατικοποίηση 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση που μπορεί να υιοθετήσει και να κάνει 

πράξη το παραπάνω σενάριο είναι αυτή που μπορεί να διασφαλίσει ένα εκπαιδευτικό 

συγκείμενο, όπου θα υπάρχει ισότητα ευκαιριών στη γνώση και τη μάθηση, 

ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά ή οποιαδήποτε 

διαφορετικότητα (Βαλιαντή, 2015). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως 

ανθρωποκεντρική και ανθρωποπλαστική παιδαγωγική πρόταση (Νεοφύτου & 

Βαλιαντή, 2015) προωθεί την ισότητα ολιστικά, από την ισότητα στην πρόσβαση, στην 

ισότητα των ευκαιριών, στην ισότητα των αποτελεσμάτων και της επιτυχίας. Γι’ αυτό 

και μία βασική διάσταση της αποτελεσματικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης θεωρείται 

η διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Θεοφιλίδης, 2009). 

 

3.2 Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως μοντέλο 

ξεκίνησε από τη γενική εκπαίδευση. Η αρχική εφαρμογή της ήρθε για να βοηθήσει τους 

μαθητές που θεωρούνταν χαρισματικοί και για τους οποίους το περιεχόμενο σπουδών 
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που παρέχονταν στις γενικές τάξεις δεν επαρκούσε. Καθώς, όμως, οι τάξεις απέκτησαν 

περισσότερη ποικιλομορφία με την ένταξη μαθητών από διαφορετικά 

κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα ή την ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες και 

αναπηρίες, η διαφοροποιημένη διδασκαλία έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα 

για όλους τους μαθητές όλων των ικανοτήτων (Hall, 2002). 

Σύμφωνα με τον Hall (2002) όλοι οι μαθητές δεν είναι ίδιοι. Με βάση αυτή τη 

γνώση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια προσέγγιση της διδασκαλίας και 

της μάθησης, όπου οι μαθητές έχουν πολλαπλές επιλογές για τη λήψη πληροφοριών 

και εννοιών καθώς και για τον τρόπο κατανόησής τους. Το μοντέλο της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας απαιτεί από τους δασκάλους να είναι ευέλικτοι στη 

διδασκαλία τους και να προσαρμόζουν το πρόγραμμα σπουδών αντί να αναμένουν από 

τους μαθητές τους να τροποποιήσουν τον τρόπο που μαθαίνουν (Hall, 2002). 

H θεωρία και πράξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο στη θεωρία μάθησης του οικοδομισμού, σύμφωνα με την οποία το άτομο 

οικοδομεί τη νέα γνώση και αναπτύσσει δεξιότητες συνδέοντας τη νέα γνώση με την 

προϋπάρχουσα. Επιπλέον, η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια θεωρία 

διδασκαλίας που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις θα πρέπει να 

ποικίλουν και να προσαρμοστούν σε σχέση με τα ατομικά και ποικίλα χαρακτηριστικά 

των μαθητών των τάξεων (Hall, 2002). Συνεπώς σκοπός της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας θα πρέπει να είναι η οικοδόμηση της γνώσης για όλους τους μαθητές, που 

θα επιφέρει τη μεγιστοποίηση του κινήτρου για γνωστική και μεταγνωστική ανάπτυξη 

και ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των επιδόσεων του κάθε μαθητή (Gagatsis & 

Koutselini, 2000; Hall, 2002).    

Με βάση, λοιπόν, την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών των μαθητών (Hall, 

2002). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ένας οργανωμένος και ευέλικτος τρόπος 

προληπτικής προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης, οι οποίες αρχίζουν από 

το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές και όχι από ένα προκαθορισμένο σχέδιο 

δράσης και ταυτόχρονα προσαρμόζονται στο επίπεδο ικανότητας των μαθητών, 

βοηθώντας τους έτσι να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 

(Tomlinson, 2003).  
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Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας, δίνεται έμφαση σε δύο 

βασικούς άξονες: τον μαθητή και το αναλυτικό πρόγραμμα (Παντελιάδου, 2008). Όσον 

αφορά τον μαθητή, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξετάσει: α) την ετοιμότητά του ή 

αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness), β) τα ενδιαφέροντά του (interest) και γ) τον 

ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνει (μαθησιακό προφίλ, learning profile) (Κανάκης, 

2007). Αντίστοιχα, σε ό, τι αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα, η Tomlinson (2001) 

προσδιορίζει τρία στοιχεία του που η διδασκαλία μπορεί να διαφοροποιείται: 1) το 

περιεχόμενο (content), 2) την επεξεργασία του περιεχομένου (process) και 3) το τελικό 

προϊόν (product). Με απλά λόγια, η έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

εξασφαλίζει ότι το τι μαθαίνει, το πώς το μαθαίνει και το πώς μας δείχνει ότι το έμαθε 

ο κάθε μαθητής πρέπει να ταιριάζει με το επίπεδο και τη μαθησιακή ετοιμότητά του, 

τα ενδιαφέροντά του και τις προτιμήσεις του σχετικά με τον τρόπο μάθησης 

(Παντελιάδου, 2008). 

Η Κουτσελίνη (2006) υποστηρίζει ότι για να γίνει κατανοητή η ανάγκη για 

διαφοροποίηση θα πρέπει η διαφοροποιημένη διδασκαλία να γίνει αντιληπτή ως η 

«μέθοδος» διδασκαλίας, η οποία βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως 

βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας και συνεπώς ως μέσο ανταπόκρισης στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή και της θεμελίωσης της γνώσης του, που σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταφορά γνώσης (Κουτσελίνη, 2006). 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διαδικασία για να προσεγγίσουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση μαθητές με διαφορετικές ικανότητες μέσα στην ίδια τάξη 

(Hall, 2002). Επιπλέον, η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διδακτική 

προσέγγιση μέσα από την οποία συνδέεται η σύγχρονη έρευνα σχετικά με τη μάθηση 

με την καθημερινή διδασκαλία. Είναι ένας τρόπος μέσα από τον οποίο, ερευνητικά 

δεδομένα πλήρους αποδοχής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο άνθρωπος 

εφαρμόζονται στη διδασκαλία (Παντελιάδου, 2008).  

Μάλιστα σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008) όσον αφορά τους μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ), η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά, αφού η διδασκαλία με πολλαπλούς τρόπους και επίπεδα καθώς και η 

αξιολόγηση με πολλαπλούς τρόπους ταιριάζουν απόλυτα στα χαρακτηριστικά των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Ακόμη, αφού σε μια διαφοροποιημένη τάξη όλοι 

οι μαθητές ασχολούνται με διαφορετικό υλικό ή συμμετέχουν σε διαφορετικές ομάδες, 
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κανένας τρόπος εργασίας δεν θεωρείται «ειδικός» και άρα δεν ξεχωρίζει ή στιγματίζει 

τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Παντελιάδου, 2008). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας: 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι προσαρμογή της διδασκαλίας 

εκ των προτέρων και όχι μετά από αποτυχία. 

 Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διαφοροποίηση είναι οργανικό 

κομμάτι της διδασκαλίας και όχι στάδιο. 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίζεται στη λεπτομερή και 

διαρκή αξιολόγηση. 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αξιοποιεί την ευέλικτη ομαδοποίηση 

και είναι συμμετοχική. 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν ταυτίζεται ούτε με την ατομική, 

ένας- προς- έναν διδασκαλία, ούτε με την εξατομίκευση της 

διδασκαλίας. 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν σημαίνει εργασία αποκλειστικά 

σε 3-4 ομοιογενείς ομάδες διαφορετικού επιπέδου. 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν συνεπάγεται ένα χαοτικό 

περιβάλλον μάθησης. 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

(Παντελιάδου, 2008, σ. 8-10) 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι απλά μια 

αναδιοργάνωση της διδασκαλίας αλλά μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση, η 

οποία εστιάζει στην αλλαγή των τρόπων διδασκαλίας και των τρόπων μάθησης, με 

στόχο τη μάθηση όλων των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο ικανοτήτων τους, τα 

ενδιαφέροντα και τον ιδιαίτερο τρόπο μάθησής τους. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

είναι μαθητοκεντρική, δομείται πάνω στη γνώση, αξιοποιεί ευέλικτα μικρές ή μεγάλες 

ομάδες εργασίας, περιλαμβάνει τη χρήση πολλαπλών και διαφορετικών υλικών και 
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μπορεί να αλλάζει τον ρυθμό μάθησης, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών 

(Παντελιάδου, 2012). 

 

3.3 Λόγοι εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

Μια απλή απάντηση σύμφωνα με την Tomlinson, (2000) είναι ότι οι μαθητές 

στα σημερινά σχολεία ποικίλλουν σε τόσο μεγάλο βαθμό, και αν οι εκπαιδευτικοί 

θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις ατομικές δυνατότητες των μαθητών τους, θα πρέπει να 

ασχοληθούν με τις διαφορές τους. Ένας άλλος λόγος σχετίζεται με τον επαγγελματισμό 

του δασκάλου. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρατηρούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών τους, να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους και έτσι να γίνονται πιο 

δημιουργικοί και πιο σωστοί επαγγελματίες.  

Σύμφωνα με τον Κανάκη (2007) οι λόγοι που συνιστούν τη διαφοροποίηση στη 

διδασκαλία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) τους 

κοινωνικούς λόγους β) τους παιδαγωγικούς λόγους και γ) τους ψυχολογικούς λόγους. 

 Κοινωνικοί λόγοι 

Η ανθρώπινη γνώση είναι ποικιλόμορφη και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Το 

σχολείο θα πρέπει να είναι σε θέσει να προσφέρει στους μαθητές «ευφυή και εύχρηστη 

γνώση», δηλαδή γνώση που αποκτήθηκε ενεργητικά μέσα από την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων καταστάσεων, κατανοήθηκε και παραμένει ζωντανή, εύκαμπτη και 

εύχρηστη, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Εκείνο που χρειάζεται 

είναι ο μαθητής «να μάθει πώς να μαθαίνει» (Κανάκης, 2007).  

Από την άλλη, ο κόσμος έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο χωριό. Η κοινωνία 

μας έχει γίνει μια «πολυπολιτισμική κοινωνία». Κατά συνέπεια, η «εθνοκεντρική 

μονοπολιτισμική αντίληψη» για την εκπαίδευση και «η δογματική διδασκαλία» χάνουν 

όλο και περισσότερο το νόημά τους, ενώ η διαπολιτισμική εκπαίδευση, που 

αναδεικνύει και σέβεται την πολιτισμική ετερότητα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για 

την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης. Ζητούμενο είναι η «απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων», όπως η ευαισθησία, η ανεκτικότητα, η διαπροσωπική 

επικοινωνία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η επίλυση συγκρούσεων 

με διάλογο κ.ά. (Κανάκης, 2007). 
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 Παιδαγωγικοί λόγοι 

 Ο Κανάκης (2007) υποστηρίζει ότι το δημοκρατικό σχολείο οφείλει να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, μέσα από ατομικές και συλλογικές 

διαδικασίες μάθησης. Έτσι, συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας 

υποστηρίζοντας, διαρκώς, το «ανθρώπινο δικαίωμα» κάθε μαθητή να αναπτύξει 

ισόρροπα και αρμονικά τις εγγενείς σωματικές, ψυχικές και πνευματικές του 

δυνατότητες σε ατομικές ικανότητες και δεξιότητες και μάλιστα στον ανώτατο δυνατό 

βαθμό (Κανάκης, 2007; Wan, 2016). 

 Ψυχολογικοί λόγοι 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ειδικότερα ο «εποικοδομητισμός» θεωρούν 

τη μάθηση μια διερευνητική διαδικασία, κατά την οποία ο μαθητής αλλάζει και 

αναδομεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών 

αποδεικνύουν ότι οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα και βρίσκουν τη μάθηση πιο 

ικανοποιητική, όταν διδάσκονται σε επίπεδο ανάλογο με το επίπεδο ετοιμότητάς τους, 

τα ενδιαφέροντά τους και το μαθησιακό τους στιλ (Tomlinson, 2000). Αν το επίπεδο 

των δραστηριοτήτων είναι πολύ πιο κάτω από το επίπεδο τους, τότε η μαθησιακή 

διαδικασία γίνεται ανιαρή και αναποτελεσματική και αντίστοιχα, αν το επίπεδο των 

δραστηριοτήτων είναι πολύ πιο υψηλό, οι μαθητές απογοητεύονται, αδυνατούν να 

εργαστούν και η μαθησιακή διαδικασία είναι και πάλι αναποτελεσματική (Βαλιαντή & 

Κουτσελίνη, 2008).  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, της οποίας η θετική επίδραση στις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών επιβεβαιώνεται ερευνητικά βοηθά τους μαθητές 

να νιώσουν ότι μαθαίνουν «καλύτερα» βιώνοντας σε συστηματική βάση τη χαρά της 

συνεργασίας, της ανταλλαγής απόψεων, της απελευθέρωσης από τον φόβο του λάθους, 

την πρόκληση και το ενδιαφέρον και τέλος τη δυνατότητα να εργαστούν χωρίς τον 

φόβο για ματαίωση και πιθανή αποτυχία. Όλα αυτά συνηγορούν στην καθιέρωση της 

διαφοροποίησης ως της παιδαγωγικής προσέγγισης για ένα σχολείο ανθρώπινο και 

δημοκρατικό που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης για όλους σ’ ένα περιβάλλον 

χαράς και συνεργασίας (Βαλιαντή, 2015). 
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3.4 Προϋποθέσεις εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Δεν υπάρχει συνταγή προς εφαρμογή για διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 

Πρόκειται για έναν τρόπο σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση που εκτιμά την 

ατομικότητα του κάθε μαθητή και μπορεί να μεταφραστεί στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πράξη με πολλούς τρόπους (Tomlinson, 2000). Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

κάποιες γενικές αρχές και προϋποθέσεις που είναι χρήσιμες και καθοριστικής 

σημασίας για τη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης τάξης (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 

2008). 

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το μέσο, αλλά και το κλειδί για την επιτυχημένη 

υλοποίηση οποιασδήποτε καινοτομίας ή αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

ιδιαίτερα όταν η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με τη διδασκαλία (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 

2008). Οι έρευνες και μελέτες που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας δείχνουν ότι, παρότι οι 

εκπαιδευτικοί αποδέχονται τη διαφορετικότητα των μαθητών, κυρίως στον 

ακαδημαϊκό τομέα, οι περισσότεροι δεν κάνουν τίποτε ή κάνουν πολύ λίγα, για να 

διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους (Tomlinson et. al. 2003).  

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να εφαρμόσουν στο σχολείο 

οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, αλλαγή ή καινοτομία πρέπει να επιμορφωθούν και να 

νιώσουν ότι είναι μέρος αυτής της προσπάθειας, ώστε να την οικειοποιηθούν και να 

μπορέσουν να την εφαρμόσουν με επιτυχία (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). Σύμφωνα 

με τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως ο μαθητής έτσι και ο 

εκπαιδευτικός αποτελεί ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο (Νεοφύτου & 

Βαλιαντή, 2015). Γι’ αυτό και ο κάθε εκπαιδευτικός χρειάζεται χρόνο, για να 

ενημερωθεί, να επιμορφωθεί, να επικοινωνήσει με άλλους εκπαιδευτικούς, να 

ανταλλάξει απόψεις και να διαμορφώσει το δικό του «διδακτικό προφίλ» το οποίο θα 

του επιτρέψει να αλλάξει τον παγιωμένο τρόπο διδασκαλίας του και να διαφοροποιήσει 

τη διδασκαλία του (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008; Βαλιαντή, 2015). 

H Tomlinson (2000) αναφέρει ότι χρειάζεται θέληση από τους εκπαιδευτικούς, 

για να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους. Όμως, η θέληση δεν είναι 

αρκετή, αφού οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίσουν αρχικά πολύ καλά τη θεωρία 

της διαφοροποίησης και τη μετάφραση της θεωρίας σε πράξη, για να μπορέσουν να 

μεταφέρουν και στην τάξη τους τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (Coley, 2005). Ο 
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συστηματικός προγραμματισμός, η οργάνωση και η σωστή διαχείριση της διαδικασίας 

της μάθησης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της αποτελεσματικής διδασκαλίας, 

ιδιαίτερα όταν στόχος είναι η διαφοροποίησή της, ώστε να ανταποκριθεί στην γκάμα 

των προσωπικών αναγκών και ικανοτήτων των μαθητών (Clark & Callow, 1998). 

Συνεπώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

μετασχηματίζεται από αυτόν του πρωταγωνιστή στην κεντρική σκηνή της διδασκαλίας 

σε έναν πολύ πιο απαιτητικό ρόλο, στον ρόλο του σκηνοθέτη. Με δεδομένη την 

κεντρική θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός στην υλοποίηση και την επιτυχία της 

διαφοροποίησης, η επιμόρφωση και η ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τη θεωρία και πράξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση (Βαλιαντή, 2015). 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στη διαφοροποίηση που βοηθά τους 

μαθητές να επιτύχουν περισσότερα στο σχολείο είναι να είναι σίγουροι ότι αυτό που οι 

εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν είναι ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα σπουδών και 

διδασκαλίας. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώσουν ένα 

πρόγραμμα σπουδών που επικεντρώνεται στις πιο αξιόλογες και ουσιώδεις 

πληροφορίες και έννοιες, αλλά και μαθήματα, δραστηριότητες, και εργασίες που είναι 

ενδιαφέροντα για τους μαθητές και σχετικά με αυτούς. Έτσι η μάθηση γίνεται μια 

ενεργητική διαδικασία, όπου υπάρχει χαρά και ικανοποίηση για κάθε μαθητή 

(Tomlinson, 2000). 

Τέλος, μια από τις σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι και η δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού 

υλικού που να ενισχύει και να διευκολύνει τον προγραμματισμό της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, η οποία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). 

Ο Resnik (1996 στο Βαλιαντή, 2008), σε μια έρευνα του με εκπαιδευτικούς που 

εφάρμοσαν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, διαπίστωσε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ως σημαντικότερα προβλήματα την έλλειψη υλικών (δραστηριοτήτων, 

βιβλίων, εργασιών, μέσων), την έλλειψη χρόνου για τον αναγκαίο προγραμματισμό της 

εργασίας και τέλος τη μη ικανοποιητική στήριξη της προσπάθειάς τους από τους 

εκπαιδευτικούς φορείς και τις εκπαιδευτικές δομές. Συνεπώς είναι το ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστημα που δεν παρέχει το πλαίσιο των απαραίτητων προϋποθέσεων 
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για την αποτελεσματική εφαρμογή των διδακτικών πρακτικών της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (Κοσσυβάκη & Μπρούζος, 2006). 

Αν όμως ο στόχος είναι μια αληθινά αποτελεσματική διαφοροποίηση, 

απορρίπτοντας τα εύκολα και τα τετριμμένα, θα πρέπει να εξασφαλισθούν στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι πιο πάνω προϋποθέσεις. Η ζωή διδάσκει καθημερινά πως 

ό, τι αξίζει πραγματικά χρειάζεται πολύ κόπο, προσήλωση, αφοσίωση και υπομονή, 

έτσι ώστε οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες να αναπτυχθούν με σεβασμό στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό με βάση τις δικές τους προοπτικές ανάπτυξης (Βαλιαντή & 

Κουτσελίνη, 2008). 

 

3.5 Πρακτικές εφαρμογές για διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Οι εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές και διακηρύξεις (Ελλάδα, Νόμος 

1566/85) αναφέρονται στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των μαθητών 

μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό όμως το οποίο 

δεν αναφέρεται ή καλύτερα δεν προνοείται είναι πώς οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν 

να μετουσιώσουν τα «λόγια» σε πράξη (Βαλιαντή, 2015). 

Σύμφωνα με την Tomlinson (2000) οι εκπαιδευτικοί είναι τόσο διαφορετικοί 

μεταξύ τους όσο και οι μαθητές τους. Μερικοί δάσκαλοι πολύ φυσικά και από τα πρώτα 

κιόλας χρόνια της σταδιοδρομίας τους διαφοροποιούν τη διδασκαλίας τους, ενώ για 

άλλους η δημιουργία μιας πραγματικά ευέλικτης τάξης φαίνεται τρομακτική. Για έναν 

δάσκαλο που επιθυμεί να γίνει πιο αποτελεσματικός στη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας του είναι χρήσιμο να μπορεί να ισορροπήσει τις δικές του ανάγκες με 

εκείνες των μαθητών του. Για άλλη μια φορά συνταγές γι’ αυτό δεν υπάρχουν. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες χρήσιμες οδηγίες για εκείνους που επιθυμούν να διαφοροποιούνται 

πιο ενεργά, ή επιδιώκουν να βελτιώσουν την τάξη τους, ώστε να μπορεί να ονομαστεί 

«διαφοροποιημένη» (Tomlinson, 2000). 

Ο Wan (2016) αναφέρει συνοπτικά κάποιες πρακτικές που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους. Σε μακροεπίπεδο, κατάλληλες 

τροποποιήσεις θα μπορούσαν να γίνουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
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 την εξάλειψη των περιττών ή επαναλαμβανόμενων κομματιών του 

περιεχομένου 

 την ενίσχυση των υπαρχουσών κεφαλαίων μελέτης από την 

αναδιοργάνωση του περιεχομένου 

 τη σύνδεση ενός κεφαλαίου μελέτης με άλλες θεματικές περιοχές ή 

κλάδους (Wan, 2016, σ. 149). 

Σε μικροεπίπεδο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μία ή περισσότερες 

από τις παρακάτω ιδέες: 

 τη χρήση ευέλικτων πρακτικών ομαδοποίησης με βάση τα δυνατά 

σημεία, τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες των μαθητών 

 την παροχή περισσότερων επιλογών και στυλ μάθησης κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία 

 την παροχή διαφορετικών επιπέδων περιεχομένου για τα διάφορα 

επίπεδα ικανότητας των μαθητών τους (Wan, 2016, σ. 149). 
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Κεφάλαιο 4ο  

4.1 Πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση και αποδοχή της διαφορετικότητας 

Στην έρευνα των Devine, Kenny και Macneela (2008) εξετάζονται τα εθνικά 

στερεότυπα και τα επίπεδα ξενοφοβίας μαθητών που φοιτούν σε ένα δημοτικό σχολείο 

της Ιρλανδίας κατά την περίοδο μιας έντονης μετανάστευσης διαφόρων λαών στη 

χώρα. Αναλυτικότερα, διερευνά τις έννοιες «εθνική ταυτότητα» και «άλλος» στην 

παιδική συνείδηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές χτίζουν την 

εθνική τους ταυτότητα όχι μόνο με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των Ιρλανδών, 

αλλά και τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα και τη θρησκεία τους, ενώ όσοι συνομήλικοί τους 

δεν έχουν τα παραπάνω κοινά χαρακτηριστικά διαχωρίζονται από τους ίδιους. 

Επιπλέον, οι μαθητές προσάπτουν ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς σε διαφορετικές 

εθνικότητες, εκφράζοντας αισθήματα περιφρόνησης. Ιδιαίτερα το χρώμα του δέρματος 

φαίνεται να αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο διαχωρισμού των Ιρλανδών από τους 

μετανάστες, τους οποίους συχνά αποκαλούν «άλλους». Τέλος, από τις αποκρίσεις των 

μαθητών προκύπτει ότι αναπαράγουν ρατσιστικά στερεότυπα, καθώς δεν ήρθαν ποτέ 

σε ουσιαστική επαφή με άλλους πολιτισμούς, ώστε να κατανοήσουν και να αποδεχτούν 

τη διαφορετικότητα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας στοχεύουν να 

αφυπνίσουν τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να προβούν στις 

απαραίτητες αλλαγές για να περιορίσουν τα αισθήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας και 

να καλλιεργήσουν την πολυπολιτισμική συνείδηση των μαθητών (Devine, Kenny & 

Macneela, 2008). 

Οι Rudman, Ashmore και Gary (2001) υποστηρίζουν ότι τα παγιωμένα 

στερεότυπα μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση. Ακόμη, 

η καθημερινή επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς συμβάλλει σημαντικά στην 

εξάλειψη της ξενοφοβίας. Μέσα από τη συναναστροφή με μαθητές από άλλες χώρες, 

τα παιδιά παρατηρούν και συγκρίνουν τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές τους και 

τελικά συνειδητοποιούν ότι όλοι οι άνθρωποι βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες και 

συναισθήματα (Tormey, 2005) 

Ο Straffon (2003) πραγματοποίησε διερευνητική μελέτη με σκοπό να 

αξιολογήσει την πολυπολιτισμική ευαισθησία των μαθητών που φοιτούν σε 

διαπολιτισμικό λύκειο. Στο συγκεκριμένο σχολείο οι μαθητές προέρχονται από 

περισσότερες από 40 χώρες και έτσι έχουν την ευκαιρία να συναναστρέφονται με 
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παιδιά από διαφορετικούς πολιτισμούς. Ακόμη, το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από 

το παραδοσιακό πρόγραμμα της χώρας υποδοχής και αναμειγνύει στοιχεία από 

ποικίλες χώρες. Με στον όρο «διαπολιτισμική ευαισθησία» ο Straffon αναφέρεται στην 

αποδοχή και τον σεβασμό των πολιτισμικών διαφορών και των προοπτικών των 

ανθρώπων που προέρχονται από άλλες κουλτούρες.  

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 336 μαθητές, ηλικίας 13 έως 19. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν μέσα από σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Επιπλέον, 13 μαθητές 

επιλέχθηκαν περαιτέρω για να συμμετάσχουν σε δομημένες συνεντεύξεις. Τα 

αποτελέσματα φανερώνουν ότι μέσα από την καθημερινή επαφή με διαφορετικούς 

πολιτισμούς, οι μαθητές κατανόησαν ότι πέρα από τα διαφορετικά πολιτισμικά 

στοιχεία, υπάρχουν ποικίλες ομοιότητες ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς, 

καλλιεργώντας την πολυπολιτισμική τους συνείδηση (Straffon, 2003). 

 

4.3  Εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης 

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που φέρουν τα διαπολιτισμικά σχολεία, 

παραμένουν λίγα σε αριθμό ανά τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στα γενικά 

σχολεία δεν μπορεί να υιοθετηθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μια πληθώρα 

σύγχρονων ερευνών (Abril, 2006; d'Ambrosio, 2001; Ho, 2000; Rudman, Ashmore & 

Gary, 2001; Uy, n.d.) φανερώνει τα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση 

προγραμμάτων πολυπολιτισμικής αφύπνισης σε μαθητές μέσης σχολικής ηλικίας.  

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Rudman, Ashmore και Gary (2001) 

συμμετείχαν 47 μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πειραματική ομάδα 

ελέγχου παρακολούθησε έναν κύκλο αντιρατσιστικών μαθημάτων όπου δίδασκε ένας 

έγχρωμος καθηγητής, ενώ στην ομάδα ελέγχου ο καθηγητής ήταν έγχρωμος και 

δίδασκε ένα ουδέτερο θέμα. Ο κύκλος μαθημάτων διήρκησε 14 εβδομάδες και η 

αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του πειράματος. Η 

αξιολόγηση αφορούσε αισθήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού απέναντι σε διαφορετικά 

έθνη.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το πέρας του κύκλου μαθημάτων η πειραματική 

ομάδα φανέρωσε λιγότερα εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις σε σχέση με την 

αρχική αξιολόγηση. Η παραπάνω διαφορά οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι οι 
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μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αντιρατσιστικά μαθήματα αφετέρου 

στη θετική σχέση που ανέπτυξαν με τον έγχρωμο καθηγητή τους. Αντίθετα, στην 

ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές. Η έρευνα των Rudman, 

Ashmore και Gary (2001) είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποδεικνύει ότι τα εθνικά 

στερεότυπα των παιδιών δύναται να εξαλειφθούν παρέχοντάς τους τα κατάλληλα 

ερεθίσματα. 

Η διαθεματική μάθηση είναι μία από τις βασικές αρχές που διέπουν το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κρίνεται περισσότερο πιθανό 

ότι τα παιδιά θα αναπτύξουν τις κατάλληλες συμπεριφορές και αξίες αν αυτές είναι 

ενσωματωμένες σε όλα τα σχολικά μαθήματα και είναι συνυφασμένες με όλη τη 

σχολική φιλοσοφία, παρά εάν αντιμετωπίζονται με τρόπο αποσπασματικό και 

μεμονωμένο. Ως εκ τούτου, η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να είναι κεντρική σε 

όλα τα μαθήματα και τις πτυχές της σχολικής ζωής (Tormey, 2005). 

Ο Abril (2006) εφάρμοσε ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα παρέμβασης σε 

μαθητές μέσης παιδικής ηλικίας και εξέτασε τα αποτελέσματα του προγράμματος 

αναφορικά με την πολυπολιτισμική αφύπνιση των παιδιών. Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν 

εφαρμόστηκε στο μάθημα της γλώσσας, αλλά στηριζόμενος στη διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης, πραγματοποίησε την έρευνά του κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος της μουσικής, εξετάζοντας παράλληλα τα αποτελέσματα του 

προγράμματος στην καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των μαθητών. 

Αναλυτικότερα, στη μελέτη του Abril (2006) συμμετείχαν 170 μαθητές της 

πέμπτης τάξης δημοτικού. Το δείγμα των παιδιών κατανεμήθηκε τυχαία σε μία από τις 

δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: μουσική αντίληψη και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. 

Στην πρώτη προσέγγιση οι μουσικές έννοιες χρησιμοποιήθηκαν ως πλαίσιο μάθησης, 

ενώ η δεύτερη προσέγγιση έδωσε στη μουσική κοινωνικοπολιτισμικό περιεχόμενο. Το 

πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε 7 εβδομάδες και όταν τελείωσε ζητήθηκε από τους 

μαθητές να ανταποκριθούν γραπτά σε δύο υποδείγματα, προκειμένου να ελεγχθούν οι 

νεοαποκτηθείσες γνώσεις.  

Μέσα από τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκαν οι 

αντιλήψεις τους για την απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι 

το πρόγραμμα παρέμβασης επηρέασε θετικά τους μαθητές, καθώς εξέφρασαν 
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λιγότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις και φάνηκαν περισσότερο δεκτικοί στη 

διαφορετικότητα (Abril, 2006).  

Οι d'Ambrosio (2001) και Uy (n.d.) υποστηρίζουν ότι τα μαθηματικά 

συμβάλουν σημαντικά στην καλλιέργεια της πολυπολιτισμικότητας. Αρχικά, η χρήση 

των μαθηματικών είναι μια καθολική δραστηριότητα. Όλοι οι λαοί στον κόσμο 

χρησιμοποιούν κάποια μορφή των μαθηματικών. Ως εκ τούτου, οι μαθητές βλέπουν ότι 

τα μαθηματικά είναι πράγματι για όλους και όχι για λίγους. Αναλυτικότερα, οι 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αναπτύξει μαθηματικές πρακτικές σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, τόσο για πρακτικούς, όσο και για αισθητικούς και 

ψυχαγωγικούς σκοπούς. Πολλοί πολιτισμοί έχουν αναπτύξει πρακτικές καταμέτρησης 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ενώ άλλοι έκαναν χρήση σχεδίων που ήταν πλούσια σε 

συμμετρία και αναλογίες. Τέλος, υπάρχουν πολιτισμοί που ανέπτυξαν παιχνίδια και 

άλλες δραστηριότητες διασκέδασης χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες όπως 

δίκτυα, στρατηγικές και μοτίβα (Uy, n.d.). 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας μια πολυπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία 

των μαθηματικών, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες, βαθιά 

ριζωμένες προκαταλήψεις σχετικά με τις «σωστές» πρακτικές των μαθηματικών, 

καθώς οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι διαφορετικοί λαοί χρησιμοποιούν διαφορετικές 

πρακτικές, φτάνοντας ωστόσο στο ίδιο, σωστό αποτέλεσμα. Γίνεται, λοιπόν, 

κατανοητό ότι η πολυπολιτισμική προσέγγιση των μαθηματικών προωθεί τον 

πολιτιστικό πλουραλισμό στην κοινωνία, ενθαρρύνει τη συνεργασία, καλλιεργεί τις 

αξίες της ισότητας και της διαφορετικότητας και βοηθά τους μαθητές να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους για διάφορους πολιτισμούς (Uy, n.d.). 

Ωστόσο, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν εφαρμόζει την πολυπολιτισμική 

διδασκαλία των μαθηματικών, κατά κύριο λόγο γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς 

σχετίζεται ο πολιτισμός με τα παιδιά και τη μάθησή τους (d'Ambrosio, 2001). Ο Uy 

(n.d.) εξηγεί ότι η πολυπολιτισμική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την 

εισαγωγή όσο και για την ανάπτυξη αλλά και την αξιολόγηση ενός μαθήματος. Για 

παράδειγμα, ένα μάθημα που αφορά στο σχήμα του τριγώνου μπορεί να ξεκινήσει 

δείχνοντας ένα παράδειγμα ενός πετρογλυφικού της Χαβάης ή συζητώντας με τους 

μαθητές ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν ορθογώνια τρίγωνα για να 

ερευνήσουν τη γη μετά την ετήσια πλημμύρα του ποταμού Νείλου. 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σύγχρονη τεχνολογία κατέχει καίριο ρόλο στην 

εκπαίδευση των μαθητών και μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πολυπολιτισμικό 

εργαλείο. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές μέσω των νέων τεχνολογιών 

μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις καθώς 

αλληλοεπιδρούν μέσω ερωτήσεων, παρεμβάσεων, εκθέσεων κ.ά..  

Στη μελέτη του Ho (2000) μαθητές από δύο σχολεία της Σιγκαπούρης και του 

Μπέρμιγχαμ αντάλλασσαν ηλεκτρονικά μηνύματα όσον αφορά τις σκέψεις τους και 

την καθημερινότητά τους. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι μαθητές όχι μόνο είχαν 

βελτιώσει το γλωσσικό τους υπόβαθρο, αλλά η ευαισθητοποίησή τους σε 

διαπολιτισμικά θέματα ενισχύθηκε σημαντικά. Η απομάκρυνση από τα καθορισμένα 

καθήκοντα που σχετίζονται με τις συμβατικές οδηγίες που βασίζονται στην τάξη 

ενθάρρυνε μια φυσική κίνηση και υποστήριξη της εργασίας που εξελίχθηκε άμεσα από 

τα συμφέροντα των μαθητών, τις εμπειρίες και τις απαντήσεις τους. Αυτή η αυτόνομη 

διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας τους βοήθησε να γεφυρώσουν τους δεσμούς 

και να διασχίσουν τα εθνικά σύνορα. 

Τέλος, η μελέτη έδωσε πλούσιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο όχι μόνο για την 

ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και για την καλλιέργεια της 

πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής τους σε μια δυναμική, 

παγκόσμια κοινότητα (Ho, 2000).  

Αντίστοιχα, στο ψηφιακό πρόγραμμα ‘’Digital tours in Greece and Greek 

culture’’, που σχεδιάστηκε από τους Ioannidou, Griva και Paleogeorgiou (2017) και 

εφαρμόστηκε σε αλλοδαπούς μαθητές ηλικίας δώδεκα ετών που μαθαίνουν την 

ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαιτέρως θετικά όσον αφορά 

το ενδιαφέρον των παιδιών σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος. Μέσα από 

ένα ψηφιακό ταξίδι οι μαθητές ταξίδεψαν σε νέα μέρη, ήρθαν σε επαφή με διάφορα 

στοιχεία του πολιτισμού κάθε περιοχής και ανέπτυξαν την πολυπολιτισμική τους 

επίγνωση. Επιπλέον, το ψηφιακό περιβάλλον ενίσχυσε την επίδοση τους στη γλώσσα, 

λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιαίτερο στιλ μάθησης του κάθε μαθητή και ενθαρρύνοντας 

την επικοινωνία και τη «face-to-face» αλληλεπίδραση. Η απευθείας 

επανατροφοδότηση μέσω των τεχνολογικών εργαλείων βελτίωσε όχι μόνο την επίδοσή 
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τους, αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση τους και τις μεταγνωστικές τους 

ικανότητες (Ioannidou, Griva & Paleogeorgiou, 2017).  

 

4.4 Εκπαιδευτικό υλικό 

Είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό υλικό να ενθαρρύνει τους μαθητές με 

διαφορετικά στιλ μάθησης να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να 

στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι τα 

παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας και τα σχολικά εγχειρίδια σε πολλές περιπτώσεις δεν 

πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, γιατί δεν ελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών 

και κρίνονται ως δασκαλοκεντρικά, ενώ παράλληλα δεν συμβάλλουν στην 

πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας (Ghosn, 

2002).  

Η έρευνα της Nguyen (2011) επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση. 

Αναλυτικότερα, αποσκοπεί στην ανάλυση και αξιολόγηση μιας σειράς σχολικών 

βιβλίων στην αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιούνται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στο Βιετνάμ. Η ερευνήτρια εξέτασε τόσο τα γλωσσικά όσο και τα 

εξωγλωσσικά στοιχεία των βιβλίων (π.χ. εικόνες), με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο 

προωθούν τη διαπολιτισμικότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα 

σχολικά εγχειρίδια στοχεύουν στην απλή παροχή πληροφοριών και όχι στην ενίσχυση 

της διαφορετικότητας. Ωστόσο, η εκπαίδευση οφείλει αφενός να σέβεται τις 

πολιτιστικές αξίες των μαθητών, αλλά αφετέρου να τους βοηθά να γνωρίσουν 

διαφορετικούς πολιτισμούς, ανοίγοντας τον δρόμο προς την αμοιβαία κατανόηση και 

εκτίμηση μεταξύ των εθνών (Nguyen, 2011).  

Παρόμοια έρευνα διεξήγαγαν οι Munandar και Ulwiyah (2012), καταλήγοντας 

ωστόσο σε θετικά αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, εξέτασαν πώς ενσωματώνεται το 

πολιτιστικό περιεχόμενο στα σχολικά εγχειρίδια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στις 

τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ινδονησία. Οι ίδιοι ανακαλύψαν ότι τα 

σχολικά εγχειρίδια προωθούν τη διαπολιτισμικότητα.  

Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση μιας πληθώρας πηγών, η αναφορά σε πολιτιστικά 

στοιχεία και η εκτεταμένη χρήση των τοπικών αναφορών όχι μόνο ευαισθητοποιεί και 

ενθαρρύνει τους μαθητές να προβληματιστούν και να συσχετίσουν τους δύο 
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πολιτισμούς, αλλά επίσης τους βοηθά στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν 

νέους πολιτισμούς, να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την πολιτιστική τους 

συμπεριφορά με αυτή των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και έτσι τελικά να μπουν 

στη διαδικασία να αμφισβητήσουν τα παγιωμένα εθνικά στερεότυπα (Munandar & 

Ulwiyah, 2012).  

Θέλοντας να καταγράψουν την ανταπόκριση των μαθητών στην παρουσίαση 

διαπολιτισμικού υλικού, οι Marchis, Ciascai και Saial (2008) αξιοποίησαν πλούσια 

οπτικοακουστικά μέσα (π.χ. εικόνες, βίντεο κ.ά.) Συγκεκριμένα, σε μία από τις 

δραστηριότητες που πραγματοποίησαν, παρουσίασαν σε μαθητές 10-12 ετών μία 

εικόνα όπου φαίνεται να κάνουν παρέα δύο κορίτσια διαφορετικών χωρών, χωρίς να 

τους δοθεί καμία οδηγία ή συγκεκριμένος προσανατολισμός. Η ανταπόκριση των 

μαθητών κρίθηκε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς δεν αναπαρήγαγαν ρατσιστικά 

στερεότυπα, αλλά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση των δύο κοριτσιών στην 

εικόνα. Μέσα από μια σειρά παρόμοιων δραστηριοτήτων οι ερευνητές καταλήγουν ότι 

το κατάλληλο υλικό είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής 

συνείδησης, ενώ αναφέρουν συγκεκριμένα ότι «μια καλή εικόνα μπορεί να μας πει 

περισσότερα από εκατομμύρια λέξεις» (Marchis, Ciascai & Saial, 2008: 44). 

H Ghosn (2002) υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία κατέχει σημαντικό ρόλο στην 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικότητας. Μέσα από τις λαϊκές ιστορίες διαφόρων χωρών 

τα παιδιά γνωρίζουν την κουλτούρα, τις παραδόσεις και το σύστημα αξιών των 

ανθρώπων (Lazaridou, Griva & Zorbas, 2017). Επίσης, τέτοιες ιστορίες ενισχύουν την 

περιέργεια των μαθητών, αφού πρόκειται για άγνωστες ιστορίες και όχι για παραμύθια 

ήδη γνωστά, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν την εν συναίσθησή τους και κατανοούν 

καλύτερα την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου (Papadopoulos & Theologou, 

2017). 

Έτσι, στην έρευνα των Lazaridou, Griva και Zorbas (2017) σε μικρούς μαθητές 

μεταξύ πέντε και έξι ετών με σκοπό την ανάπτυξη και καλλιέργεια της 

πολυπολιτισμικής τους επίγνωσης και των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η χρήση παραμυθιών από όλο τον κόσμο έδωσε στους 

μαθητές τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να εκφραστούν, να μάθουν 

για άλλους πολιτισμούς και να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική τους συνείδηση μέσα σ’ 
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ένα πολυτροπικό και πολυαισθητηρικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι μαθητές μέσα από τα 

παραμύθια μπόρεσαν να αποκτήσουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο το οποίο στη συνέχεια 

αναπαρήγαν σε διάφορες δραστηριότητες (Lazaridou, Griva & Zorbas, 2017).  

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα των Papadopoulos και 

Theologou (2017) που πραγματοποιήθηκε σε 30 μαθητές Δημοτικού ηλικίας 10 ετών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρότζεκτ που βασίστηκε σε παραδοσιακές λαϊκές 

ιστορίες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα δημιουργικές 

και διαδραστικές δραστηριότητες, είχε θετική επίδραση στην ανάπτυξη την 

πολυπολιτισμικής επίγνωσης των μαθητών απέναντι σε άλλους πολιτισμούς και 

επιπλέον βελτίωσε τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών στη γλώσσα- στόχο 

(Papadopoulos & Theologou, 2017). 

Ωστόσο, τέτοιου είδους ιστορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. 

Αναλυτικότερα, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να αναζητούν και να επιλεγούν 

κάθε φορά τα κατάλληλα κείμενα ή παραμύθια που προβάλλουν τις πολιτιστικές 

διαφορές με ισότιμο και ενδιαφέρον τρόπο. Διαφορετικά, αν παρουσιαστούν 

επιφανειακά, χωρίς να ακολουθήσουν δραστηριότητες ανάλυσης και κατανόησης του 

κειμένου, μπορεί να δημιουργήσουν στα παιδιά την εντύπωση ότι τα ήθη και έθιμα 

άλλων χωρών, που δεν μοιάζουν με αυτά που ήδη γνωρίζουν τα ίδια, δεν αντανακλούν 

την πραγματικότητα και, ακόμη χειρότερα, ότι είναι «αστεία» ή «περίεργα» (Ghosn, 

2002; Μάγος, 2013). 

Η πολυπολιτισμική λογοτεχνία, λοιπόν, δεν αναφέρεται μόνο στα λαϊκά 

παραμύθια, αλλά περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας σύγχρονη μυθοπλασία που 

εμφανίζει τους χαρακτήρες σε ρεαλιστικά πλαίσια που αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια 

την κουλτούρα διαφόρων χωρών. Μέσα από την αφήγηση ή/και την ανάγνωση τα 

παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και την 

ικανότητα εν συναίσθησης, ενώ παράλληλα διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Τα 

πολυπολιτισμικά κείμενα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν παγιωμένες νοοτροπίες 

ρατσισμού, να προάγουν θετικές διαπολιτισμικές συμπεριφορές και να βοηθήσουν 

τους μαθητές να αναπτύξουν σημαντικές αξίες όπως η ισότητα, η αποδοχή και ο 

σεβασμός (Ghosn, 2002).  
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4.5 Συμπεράσματα σύγχρονων ερευνών 

Μελετώντας τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία σχετικά με τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με την 

εφαρμογή της στη σχολική τάξη και τα αποτελέσματα που φέρει στις αντιλήψεις των 

μαθητών απέναντι στους διαφορετικούς πολιτισμούς. Ακόμη, οι σύγχρονες μελέτες 

προσφέρουν ερωτήματα προς συζήτηση και διερεύνηση, καθώς η διαπολιτισμικότητα 

είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες 

διαστάσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Αρχικά, έχει αποδειχθεί ότι ενώ η διέλευση αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές 

τάξεις αυξάνεται, οι εκπαιδευτικοί δεν κατέχουν τις κατάλληλες γνώσεις προκειμένου 

να ενσωματώσουν αυτούς τους μαθητές στη σχολική πραγματικότητα και να 

προωθήσουν ένα κλίμα ισότητας και σεβασμού μεταξύ των παιδιών (Gorski, 2008). Οι 

ίδιοι δεν αναδεικνύουν τις πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και δεν αξιοποιούν τη 

πολυπολιτισμικότητα για να εμπλουτίσουν το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών τους. 

Αντίθετα, φαίνεται να εμμένουν στη χρήση παραδοσιακού εκπαιδευτικού υλικού και 

δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας (Nguyen, 2011). Δίχως, όμως, να λαμβάνουν 

την κατάλληλη εκπαίδευση, έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές μέσης σχολικής ηλικίας 

αναπαράγουν παγιωμένα εθνικά στερεότυπα και εκφράζουν αισθήματα υπεροχής 

απέναντι σε άλλους λαούς. Ακόμη, αντιμετωπίζουν τους συνομήλικούς τους που 

προέρχονται από διαφορετικές χώρες με φόβο και καχυποψία και δεν είναι δεκτικοί 

στα ήθη και έθιμα άλλων πολιτισμών (Devine, Kenny & Macneela, 2008).  

Ωστόσο, οι προκαταλήψεις που εκφράζουν οι μαθητές δύναται να 

τροποποιηθούν. Ποικίλες έρευνες σε όλο τον κόσμο φανερώνουν ότι προσφέροντας 

τους τα κατάλληλα ερεθίσματα, παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων εξέφρασαν 

αισθήματα σεβασμού και αποδοχής απέναντι στους αλλοδαπούς συμμαθητές τους, 

αποδεικνύοντας ότι τα αισθήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν είναι βαθιά ριζωμένα 

μέσα τους (Abril, 2006; d'Ambrosio, 2001; Ashmore & Gary, 2001; Ho, 2000; Marchis, 

Ciascai & Saial, 2008; Munandar & Ulwiyah, 2012; Rudman, Straffon, 2003; Uy, n.d.). 

Τον πυρήνα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελούν τα διαπολιτισμικά 

σχολεία της πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία 

υποδέχονται μαθητές από ποικίλες χώρες και αναδεικνύουν τα διαφορετικά, 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους. Η γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και η 
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καθημερινή συναναστροφή με παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες κατέχει 

σπουδαίο ρόλο στην καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής συνείδησης. Αναλυτικότερα, 

οι μαθητές παρατηρούν διαφορετικά, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και καλλιεργούν 

την εν συναίσθησή τους. Ακόμη, εντοπίζουν ομοιότητες της χώρας τους με ξένους 

λαούς και συνειδητοποιούν ότι τελικά υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που τους 

ενώνουν, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσά τους (Ioannidou, Griva & Paleogeorgiou, 

2017; Lazaridou, Griva & Zorbas, 2017;  Papadopoulos & Theologou, 2017; Straffon, 

2003). 

Παρά τα ποικίλα οφέλη που προσφέρουν, τα διαπολιτισμικά σχολεία δεν είναι 

πολλά σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ελλάδα παραμένουν λίγα σε αριθμό. Ωστόσο, 

ακόμη και στα γενικά σχολεία μπορούν να υλοποιηθούν διάφορα προγράμματα που 

ενισχύουν τη γνωριμία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, όπως είναι τα προγράμματα 

ανταλλαγής μαθητών, η γνωριμία δι’ αλληλογραφίας κ.ά. Μέσα από τα συγκεκριμένα 

προγράμματα, τα σχολεία ενθαρρύνουν τους μαθητές να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν 

νέους ανθρώπους, να δημιουργήσουν σχέσεις με παιδιά ξένων χωρών και να βιώσουν 

θετικές εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να 

αμφισβητήσουν τις παγιωμένες ρατσιστικές αντιλήψεις και τα συναισθήματα φόβου 

απέναντι στη διαφορετικότητα, ενώ παράλληλα η εκπαίδευση προωθεί το μήνυμα ότι 

η πολυπολιτισμικότητα δεν είναι ένα «αναγκαίο κακό», αλλά αποτελεί πηγή γνώσεων, 

θετικών συναισθημάτων και προσωπικής ανάπτυξης (Ho, 2000). 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο οποίος 

περνάει με άμεσο αλλά και έμμεσο τρόπο ποικίλα μηνύματα στα παιδιά, είναι το 

εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην τάξη. Συχνά τα σχολικά εγχειρίδια 

αναπαράγουν εθνικά στερεότυπα και αισθήματα κατωτερότητας απέναντι σε κάποιες 

χώρες, επηρεάζοντας αρνητικά τους μαθητές (Nguyen, 2011). Ωστόσο, στη σημερινή 

εποχή υπάρχει πλούσιο εποπτικό υλικό, όπως εικόνες και βίντεο, τα οποία μπορούν να 

ελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και να συντελέσουν στην εξάλειψη των 

παραπάνω στερεοτύπων (Marchis, Ciascai & Saial, 2008; Munandar & Ulwiyah, 

2012). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα 

διαπολιτισμικών κειμένων και παραμυθιών για εντάξουν στην καθημερινή διδασκαλία 

τους, με σκοπό να φέρουν σε επαφή τους μαθητές τους με διαφορετικές κουλτούρες, 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να προωθήσουν αξίες όπως η ισότητα ανάμεσα 
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στα έθνη και τους ανθρώπους (Ghosn, 2002; Lazaridou, Griva & Zorbas 2017; 

Papadopoulos & Theologou, 2017).  

 Ποικίλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι όλες οι παραπάνω προτάσεις εφαρμογής 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στους μαθητές. 

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι για να είναι μόνιμα και σταθερά τα 

αποτελέσματα, δεν αρκεί οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν αποσπασματικά 

διαπολιτισμικά προγράμματα, αλλά οφείλουν να ενστερνιστούν πλήρως τη φιλοσοφία 

της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και να την εντάξουν στην καθημερινή διδασκαλία 

τους (Ghosn, 2002; Μάγος, 2013). Οι διαπολιτισμικές αξίες δεν μπορούν να 

μεταδοθούν στους μαθητές μόνο μέσα από τα μαθήματα της γλώσσας και της ιστορίας 

αλλά ακόμη και τα μαθηματικά, η γεωμετρία, η μουσική κ.ά. προσφέρουν ευκαιρίες 

για να γνωρίσουν οι μαθητές σημαντικά επιτεύγματα άλλων λαών, να συγκρίνουν τις 

ομοιότητές τους αλλά και να κατανοήσουν τις διαφορές τους, καλλιεργώντας τελικά 

την πολυπολιτισμική τους συνείδηση (Abril, 2006; d'Ambrosio, 2001; Uy, n.d.). 

Με άλλα λόγια η διαπολιτισμικότητα δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της 

σχολικής πραγματικότητας, αλλά πρόκειται περισσότερο για έναν τρόπο ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τη σχολική πραγματικότητα προς όφελος όλων των 

μαθητών. Επιπλέον, μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα εξαλείφονται αισθήματα 

ξενοφοβίας και ρατσισμού απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές, οι οποίοι παύουν να 

υφίστανται την κοινωνική απόρριψη από τους συνομηλίκους τους. Από την άλλη 

μεριά, οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους, μαθαίνουν να σέβονται τη 

διαφορετικότητα και καλλιεργούνται ολόπλευρα, συνεισφέροντας στην εξέλιξη της 

κοινωνίας.  
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Κεφάλαιο 5ο 

5.1 Η πειραματική εφαρμογή 

5.1.1 Σκοποί και στόχοι της πειραματικής εφαρμογής 

Ο κεντρικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διαπολιτισμική αφύπνιση 

των μαθητών της Γ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και η ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής τους συνείδησης. Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκε ένα σύνολο 

διαθεματικών δραστηριοτήτων που προάγουν αξίες και διοχετεύουν αρχές και 

πρακτικές διαπολιτισμικής αγωγής, ενώ ταυτόχρονα εξοικειώνουν τους μαθητές με 

εναλλακτικούς τρόπους πολυγλωσσικού γραμματισμού μέσα από την ανάπτυξη 

στρατηγικών συσχέτισης του ενός πολιτισμού με τους άλλους. Επιπλέον, το σύνολο 

των δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας σύμφωνα με τις οποίες η διδασκαλία και η μάθηση αρχίζουν από το 

σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές και όχι από ένα προκαθορισμένο σχέδιο 

δράσης. Έτσι, στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, διαμορφώθηκε ένα 

περιβάλλον πολυπολιτισμικής καλλιέργειας και επίγνωσης, μέσω του οποίου οι 

μαθητές επρόκειτο να πραγματοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό «ταξίδι» στον κόσμο, όπου 

η οικοδόμηση της γνώσης για όλους τους μαθητές θα επιφέρει τη μεγιστοποίηση του 

κινήτρου για γνωστική και μεταγνωστική ανάπτυξη και ταυτόχρονη μεγιστοποίηση 

των επιδόσεων του κάθε μαθητή (Gagatsis & Koutselini, 2000; Hall, 2002).    

Οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν μέσω του συγκεκριμένου project ήταν οι 

μαθητές/ τριες: 

 Να μπορούν να εκτιμούν την πολιτιστική κληρονομιά άλλων χωρών μέσα από 

τη γνωριμία των σημαντικότερων στοιχείων της κουλτούρας τους.  

 Να αντιληφθούν ότι τα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε λαού αποτελούν μέρος 

της πολιτισμικής αλυσίδας όλων των λαών, τα οποία συνθέτουν ένα παγκόσμιο 

«μωσαϊκό». 

 Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και την ομαδική δράση μέσα από 

την  προώθηση της ενεργής συμμετοχής τους στα πλαίσια δραστηριοτήτων. 

 Να σέβονται κάθε είδους διαφορετικότητα. 

 

Επιπλέον, η παρούσα διδακτική πρόταση είχε τους εξής επιμέρους στόχους:  
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 την καλλιέργεια γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων  

 την καλλιέργεια κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων  

 τη διαμόρφωση και ενίσχυση της θετικής στάσης των παιδιών μέσω της 

γνωριμίας με διάφορους πολιτισμούς. 

Το όλο εγχείρημα, οργανώθηκε και σχεδιάστηκε υπό το πρίσμα της παραπάνω 

στοχοθεσίας και αποτέλεσε μία προσπάθεια να τονώνει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον 

των μαθητών λόγω της διαφοροποιημένης μεθοδολογίας του προσαρμοσμένης πάντα 

στο ιδιαίτερο στιλ μάθησης των μαθητών. 

 

5.1.2 Οι συμμετέχοντες 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές της Γ’ τάξης του 

Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Η επιλογή του τμήματος έγινε με βάση 

το γεγονός ότι σε αυτή την τάξη η εκπαιδευτικός εργάστηκε κατά το σχολικό έτος 

2016-2017, που εκπονήθηκε και η εν λόγω διπλωματική εργασία.  

Για τη Γ’ τάξη στην οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα αναφέρονται τα εξής: 

αποτελείται από 24 μαθητές, 9 κορίτσια και 15 αγόρια. Από αυτούς 1 κατάγεται από 

την Κίνα, 1 από τη Γερμανία από την πλευρά της μητέρας του και 1 από τη Ρωσία από 

την πλευρά της μητέρας της. 

Οι συγκεκριμένοι μαθητές γεννήθηκαν εδώ. Ωστόσο, επισκέπτονταν συχνά τις 

χώρες καταγωγής τους, κατανοούν τη μητρική γλώσσα των γονιών τους, κάνουν 

μαθήματα εκτός σχολείου σ’ αυτή τη γλώσσα και γνωρίζουν αρκετά πολιτιστικά 

στοιχεία για τις χώρες καταγωγής τους. Από τα υπόλοιπα παιδιά, τα περισσότερα, αν 

όχι όλα, είχαν ταξιδέψει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού.  

Το γνωστικό επίπεδο της τάξης ήταν υψηλό, με καλές επιδόσεις σε όλα τα 

μαθήματα. Οι περισσότεροι από τους μαθητές παρακολουθούσαν μαθήματα Αγγλικών 

και άλλων ξένων γλωσσών. Τέλος οι διαπροσωπικές τους σχέσεις ήταν φιλικές, με 

αποτέλεσμα να εργάζονται εξαιρετικά σε ομαδικό επίπεδο. 
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5.2 Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού  

Πριν την οργάνωση και την κατασκευή του διαπολιτισμικού υλικού, 

πραγματοποιήθηκε η «διερεύνηση των αναγκών των μαθητών». Δόθηκε στα παιδιά ένα 

διαγνωστικό τεστ προ- ελέγχου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά και να ενεργοποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση τους 

πάνω στο αντικείμενο μελέτης, στοιχεία που θα αξιοποιούνταν στη διαμόρφωση των 

δραστηριοτήτων. 

Το διαγνωστικό τεστ είχε τη μορφή ενός ερωτηματολογίου και περιελάμβανε 

τόσο ερωτήσεις κλειστού, όσο και ανοικτού τύπου, που επέτρεπαν την ελεύθερη 

έκφραση των παιδιών και τη δικαιολόγηση των απόψεων τους. Η διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου με τη χρήση εικόνων (φατσούλα χαρούμενη για το «συμφωνώ», 

φατσούλα λυπημένη για το «διαφωνώ» κ.ο.κ.) απέβλεπε στο να μην κουράσει και να 

μην προκαλέσει άγχος σε κανένα παιδί (βλ παράρτημα). 

Το διδακτικό υλικό που κατασκευάστηκε βασίστηκε πάνω στα δεδομένα των 

αναγκών του συγκεκριμένου τμήματος έτσι όπως προέκυψαν από την παραπάνω 

διαδικασία. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν επτά θεματικές ενότητες, οι οποίες 

διανθίστηκαν από ποικίλες δραστηριότητες πάνω σε γλωσσικές λειτουργίες κυρίως, 

αλλά και δραστηριότητες γνωστικού περιεχομένου και επικοινωνιακές 

δραστηριότητες, που επιδίωκαν την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Με αυτόν 

τον τρόπο η παρουσίαση, η κατανόηση και η επεξεργασία των νέων πληροφοριών ήταν 

εφικτή και πιο ουσιαστική.   

Το υλικό διαρθρώθηκε στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 1η Θεματική Ενότητα: «Ο γύρος του κόσμου σε διαφορετικούς 

χαιρετισμούς!» 

Κύριοι Στόχοι: 

 Να γνωρίσουν διαφορετικούς χαιρετισμούς μέσω της γλώσσας του σώματος 

από διάφορες χώρες του κόσμου και να τους αναπαραστήσουν. 

 Να μάθουν τη λέξη ‘’γεια’’ στη γλώσσα διαφόρων χωρών μέσα από τη 

μουσική. 

Επιμέρους στόχοι: 

 Να εκφράσουν τις ιδέες και τις προτιμήσεις τους, να μοιραστούν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους σχετικά με το πώς χαιρετάμε. 
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 Να εντοπίσουν στον παγκόσμιο χάρτη τις διαφορετικές χώρες από όπου 

προέρχονται οι χαιρετισμοί. 

 Να αναγνωρίσουν τη σημαία κάθε χώρας και να μπορούν να την απεικονίσουν 

εικαστικά. 

 Να αντιστοιχίσουν τη σημαία μιας χώρας με τη λέξη ‘’γεια’’ στην αντίστοιχη 

γλώσσα ακούγοντας ένα μουσικό κομμάτι. 

Γνωστικές Περιοχές που εμπλέκονται:  

 Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές Περιβάλλον (Γεωγραφία) 

 Παιδί και Δημιουργία: Θέατρο (αναπαράσταση)  

 Παιδί και Δημιουργικότητα: Εικαστικά  

 Παιδί και Γλώσσα: Προφορικός και Γραπτός Λόγος 

Μέθοδος/οι:  

 Παρουσίαση από τη δασκάλα και στη συνέχεια από τα ίδια τα παιδιά 

 Ιδεοθύελλα  

 Παιχνίδι 

 Βιωματική μάθηση 

Υλικά:  

 Παγκόσμιος χάρτης στο google earth  

 Βιβλίο: «Οι χώρες έχουν σημαίες» (Steele Claude, εκδ.Σίρρις) 

 Εκτυπωμένες σημαίες 

 Ξυλομπογιές/μαρκαδόροι 

 Βιντεάκι: «Greetings In Different Languages»  

 Μουσικά κομμάτια 

 Μεγάλο χαρτόνι κάνσον, blue tag 

 

 2η Θεματική Ενότητα: «Παιδιά του Κόσμου!» 

Κύριοι Στόχοι: 

 Να γνωρίσουν τα διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων  

ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και να τα ζωγραφίσουν. 

 Να αντιληφθούν ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές ενδυμασίες και να 

τις δημιουργήσουν με απλά υλικά. 

Επιμέρους στόχοι: 

 Να παρατηρήσουν τις ομοιότητες και διαφορές ατόμων που ανήκουν σε 

διαφορετικές φυλές. 

 Να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε φυλής και 

των αντικειμένων που ταιριάζουν στην κάθε μία από αυτές 

 Να τοποθετούν γεωγραφικά την κάθε φυλή στον χάρτη.  

 Να αντιληφθούν ότι ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί με τον ίδιο 

τρόπο και έχει τις ίδιες ανάγκες ανεξαρτήτου φύλου και φυλής. 
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 Να κατανοήσουν ότι η ενδυμασία κάθε χώρας είναι ανάλογη με τις συνθήκες 

που επικρατούν και ότι όλοι φοράμε ρούχα και ας είναι διαφορετικά. 

Γνωστικές Περιοχές που εμπλέκονται:  

 Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Γεωγραφία 

 Παιδί και Δημιουργικότητα: Εικαστικά  

 Παιδί και Γλώσσα: Προφορικός Λόγος 

Μέθοδος/οι:  

 Παρουσίαση  

 Ιδεοθύελλα  

 Μάθηση μέσω ανακάλυψης 

Μορφή διδασκαλίας: ομαδοσυνεργατική 

Υλικά:  

 Τέμπερες, πινέλα, κόλλες, ψαλίδια 

 Μάλλινες κλωστές, φτερά, χάντρες, βαμβάκι  

 Κηρομπογιές, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι 

 Εκτυπωμένες φιγούρες παιδιών 

 Φύλλα εργασίας για τις φυλές της Γης, τη γεωγραφική κατανομή τους και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φυλής. 

 Βιβλία: «Όλη η Γη ένα χωριό, Οι άνθρωποι του κόσμου», «Το νησί των 

παραμυθιών», «Μια ζωή σαν τη δική μου» 

 

 3η Θεματική Ενότητα: «Ας ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο!» 

Κύριοι Στόχοι: 

 Να προτείνουν και να αποφασίσουν ομαδικά σε ποιες χώρες θέλουν να 

ταξιδέψουν. 

 Να δημιουργήσουν τουριστικούς οδηγούς των χωρών που θα επισκεφθούν. 

Επιμέρους στόχοι: 

 Να αναζητήσουν σε διάφορες πηγές (βιβλία, διαδίκτυο) ποικίλα 

χαρακτηριστικά των χωρών αυτών (κλιματικές συνθήκες, πολιτισμός, 

μνημεία).  

Γνωστικές Περιοχές που εμπλέκονται:  

 Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές Περιβάλλον  

 Παιδί και Γλώσσα: Προφορικός & Γραπτός Λόγος  

 Παιδί και Νέες Τεχνολογίες: Διαδικτυακή αναζήτηση  

 Παιδί και Δημιουργία: Κατασκευή τουριστικών οδηγών 
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Μέθοδος/οι:  

 Μάθηση μέσω της ανακάλυψης 

 Βιωματική μάθηση 

 Παιχνίδι 

Μορφή διδασκαλίας: ομαδοσυνεργατική 

Υλικά:  

 Βιβλία  

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί 

 Διαδίκτυο 

 Εκτυπωμένα φύλλα εργασίας  

 

 4η Θεματική Ενότητα: «Ο τροχός των συναισθημάτων!» 

Κύριος Στόχος:  

 Να αντιληφθούν ότι τα συναισθήματα είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους 

ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα ή τη χώρα καταγωγής τους. 

Επιμέρους στόχοι: 

 Να μάθουν ότι πολλά χρώματα εκφράζουν διάφορα συναισθήματα. 

 Να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των συμμαθητών τους  

 Να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα μέσα από κινήσεις του σώματος και 

εκφράσεις του προσώπου τους. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση της παρομοίωσης. 

Γνωστικές Περιοχές που εμπλέκονται:  

 Παιδί και Λογοτεχνία: Παραμύθια 

 Παιδί και Δημιουργία: Θέατρο (παντομίμα- παγωμένη εικόνα) 

 Παιδί και Δημιουργικότητα: Εικαστικά  

 Παιδί και Γλώσσα: Προφορικός Λόγος 

Μέθοδος/οι:  

 Παρουσίαση  

 Ιδεοθύελλα  

 Μάθηση μέσω της ανακάλυψης 

 Βιωματική μάθηση 

 Παιχνίδι 

Μορφή διδασκαλίας: ομαδοσυνεργατική 

Υλικά:  

 Τέμπερες, πινέλα 
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 Ξυλομπογιές, μαρκαδόροι 

 Μεγάλο χαρτόνι κάνσον 

 Φύλλα εργασίας για τα συναισθήματα και τα χρώματα 

 Βιβλία: «Το νησί των παραμυθιών», «Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους» 

 

 5η Θεματική Ενότητα: «Τα Δικαιώματα των Παιδιών!» 

Κύριοι Στόχοι: 

 Να καταστήσει τα παιδιά γνώστες της έννοιας της διαφορετικότητας, του 

αποκλεισμού, της ανεκτικότητας και των πολιτισμικών διαφορών. 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους. 

 Να αντιληφθούν την οικουμενικότητα των δικαιωμάτων και να αναλάβουν 

δράση σε περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωμάτων. 

Επιμέρους στόχοι: 

 Να ενημερωθούν  για όσα συμβαίνουν στις χώρες καταγωγής των προσφύγων 

και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην απόφασή τους να φύγουν, για να 

σωθούν. 

 Να αναγνωρίσουν ότι οι βασικές ανάγκες μπορούν να θεωρηθούν δικαιώματα 

και να συνειδητοποιήσουν ότι τα δικαιώματά τους προέρχονται από αυτές. 

 Να είναι σε θέση να αναδιηγηθούν μια ιστορία τοποθετώντας τα γεγονότα με 

τη σωστή σειρά. 

Γνωστικές Περιοχές που εμπλέκονται:  

 Παιδί και Δικαιώματα: Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 Παιδί και Πολιτισμός: Άνθρωπος και κοινωνικές συνθήκες  

 Παιδί και Δημιουργικότητα: Κατασκευή 

 Παιδί και Γλώσσα: Προφορικός και Γραπτός Λόγος 

Μέθοδος/οι:  

 Παρουσίαση  

 Ιδεοθύελλα  

 Μάθηση μέσω της ανακάλυψης 

 Βιωματική μάθηση 

 Παιχνίδι 

Μορφή διδασκαλίας: ομαδοσυνεργατική 

Υλικά:  

 Φύλλα εργασίας, εικόνες από τα μέρη της ιστορίας, κάρτες με λέξεις, εικόνες 

για τις βασικές ανάγκες, εικόνες για την ακροστοιχίδα, κάρτες με σενάρια 

 Παρουσίαση για τα δικαιώματα, DVD: «Lucanor’s Island» 

 Βιβλίο: «Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι» 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html
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 Χαρτόνια, μαρκαδόροι, κόλλες, ψαλίδια, πιόνια, ζάρια 

 

 6η Θεματική Ενότητα: «Παιχνίδια από όλον τον κόσμο!» 

Κύριοι Στόχοι: 

 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας, ενότητας και υπευθυνότητας 

προκειμένου να πετύχουν αθλητικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και 

προσωπικούς στόχους. 

 Να ενισχύσουν τον σεβασμό τους απέναντι στη διαφορετικότητα, το φύλο, τη 

φυλή και τη θρησκεία. 

Επιμέρους στόχοι: 

 Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (αλληλοσεβασμός, αλληλοκατανόηση, 

ομαδικότητα) και να μπορούν να τις μεταφέρουν στην καθημερινή τους ζωή. 

Γνωστικές Περιοχές που εμπλέκονται:  

 Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές Περιβάλλον (Γεωγραφία) 

 Παιδί και Φυσική Αγωγή: Ομαδικά Παιχνίδια  

 Παιδί και Γλώσσα: Προφορικός Λόγος 

Μέθοδος/οι:  

 Παρουσίαση  

 Παιχνίδι 

 Βιωματική μάθηση 

Υλικά:  

 Παρουσίαση για τα παιχνίδια 

 Βιβλίο «Παιχνίδια από όλο τον κόσμο» 

 

 7η Θεματική Ενότητα: «Ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων!» (2 διδακτικά 

τρίωρα) 

Κύριοι Στόχοι: 

 Να διαπιστώσουν ότι κάθε χώρα έχει το δικό της είδος ψωμιού.  

 Να εντοπίσουν στον χάρτη- μακέτα που βρίσκεται η κάθε χώρα και να 

τοποθετήσουν το είδος ψωμιού που της αντιστοιχεί.   

 

Επιμέρους στόχοι: 
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 Να γνωρίσουν τα υλικά που χρειάζονται για την παρασκευή ενός ψωμιού. 

 Να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα του για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

 Να γνωρίσουν παραδοσιακά φαγητά άλλων χωρών και να τα συγκρίνουν με τα 

ελληνικά φαγητά. 

 Να διαπιστώσουν ότι οι άνθρωποι σ’ όλες τις χώρες δεν χρησιμοποιούν τα ίδια 

μέσα και δεν τρώνε με τον ίδιο τρόπο. 

 Να διακρίνουν τα δομικά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά μιας συνταγής. 

 Να μάθουν τις αναλογίες και να μπορούν να κάνουν μετατροπές. 

 Να εκτελέσουν τα βήματα μιας συνταγής ακολουθώντας τις αναλογίες των 

υλικών που απαιτούνται. 

Γνωστικές Περιοχές που εμπλέκονται:  

 Παιδί και Περιβάλλον: Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Γεωγραφία 

 Παιδί και Δημιουργικότητα: Εικαστικά (Κατασκευή μακέτας) 

 Παιδί και Γλώσσα: Προφορικός και Γραπτός Λόγος 

 Παιδί και Νέες Τεχνολογίες: Διαδικτυακή αναζήτηση 

 Παιδί και Δημιουργία: Μαγειρική 

 Παιδί και Μαθηματικά: Μετατροπές (διπλάσιο- μισό), Μονάδες Μέτρηση 

Μάζας (κιλά- γραμμάρια) 

Μέθοδος/οι:  

 Παρουσίαση  

 Ιδεοθύελλα  

 Παιχνίδι 

 Βιωματική μάθηση 

Μορφή διδασκαλίας: ομαδοσυνεργατική 

Υλικά:  

 Παρουσίαση «Το ψωμί στις χώρες του κόσμου» 

 Καρτέλες- πίνακες αναφοράς με παραδοσιακά φαγητά 

 Φύλλο εργασίας για το ψωμί 

 Βιβλία: «Οι λαοί», «Μια ζωή σαν τη δική μου» 

 Κόλλες, ψαλίδια, οδοντογλυφίδες  

 Φωτογραφίες με διάφορα είδη ψωμιών 

 Παγκόσμιος χάρτης κολλημένος σε φελιζόλ 

 Φύλλο εργασίας με συνταγές 

 Υλικά συνταγής που θα φτιάξουν τα ίδια τα παιδιά 

 

Το υλικό βασίστηκε σε νέες τάσεις διδασκαλίας και ανταποκρινόταν αφενός 

στις ανάγκες των παιδιών, αφετέρου στον σεβασμό της διαπολιτισμικής διάστασης. Γι’ 
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αυτό για την κατασκευή των δραστηριοτήτων λήφθηκαν υπόψη: α) το πολιτισμικό 

υπόβαθρο των μαθητών β) τα ενδιαφέροντά τους και γ) η προϋπάρχουσα γνώση τους. 

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα στη διαμόρφωση ενός ευχάριστου κλίματος μέσα 

στην τάξη, που θα έδινε στα παιδιά την αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας. Επιπλέον, 

οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν σύμφωνα με μια διαθεματική, πολυαισθητηριακή και 

πολυγνωστική προσέγγιση (Γρίβα & Σέμογλου, 2013), η οποία θα ενίσχυε τις 

γλωσσικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών με την ταυτόχρονη 

αφύπνιση της πολυπολιτισμικής τους συνείδησης. 

 

5.3 Διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιήθηκαν στον σχεδιασμό της πιλοτικής 

εφαρμογής 

Για την επίτευξη των στόχων αυτής της εφαρμογής αξιοποιήθηκαν οι 

παρακάτω διδακτικές προσεγγίσεις: η δραστηριοκεντρική διδασκαλία (task- based 

learning), η διδακτική αξιοποίηση ιστοριών (story- based learning) καθώς και η 

ενσωμάτωση και αξιοποίηση του παιχνιδιού στη διδασκαλία (game-based learning): 

 Δραστηριοκεντρική διδασκαλία (task- based learning) 

Όσον αφορά τον όρο δραστηριοκεντρική προσέγγιση πρόκειται για μία έννοια 

και πρακτική που έχει διττή φύση. Από τη μία εστιάζει στους μαθητές ατομικά, στα 

ταλέντα τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις εμπειρίες τους, το πολιτισμικό και γνωστικό 

τους υπόβαθρο, τις δυνατότητές τους και τις ανάγκες τους και από την άλλη αναφέρεται 

σε διδακτικές πρακτικές και διαδικασίες που είναι πιο αποτελεσματικές για υψηλότερα 

κίνητρα, ουσιαστικότερη μάθηση και επιτυχία για όλους (McCombs, Vakili, 2005). 

Η Candlin, (2009 στο Λαζαρίδου & Γρίβα, 2014) υποστηρίζει την αξία της 

εμπλοκής των μαθητών σε δραστηριότητες που τους δίνουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη 

μάθηση, όπου οι μαθητές αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται για την «επίλυση του 

προβλήματος» με λεκτικές και εξωλεκτικές εκφράσεις. Έτσι μέσα από τη συμμετοχή 

τους σε επικοινωνιακές δραστηριότητες που βασίζονται σε μια διαθεματική 

προσέγγιση δημιουργείται μια προσομοίωση της πραγματικής κοινωνίας στο χώρο της 

τάξης, όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν ευχάριστα, αβίαστα και κυρίως φυσικά 

(Λαζαρίδου, 2016). 
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Εν κατακλείδι, η διαμόρφωση ενός διαθεματικού πλαισίου, όπου η διερεύνηση 

και μελέτη ενός θέματος γίνεται με τη συμμετοχή και τον συντονισμό πολλών 

γνωστικών αντικειμένων (Ματσαγγούρας, 2002) προτείνει δραστηριότητες που 

εμπλέκουν περαιτέρω τους μαθητές και συγχρόνως επεκτείνουν τη διαδικασία αυτής 

της εμπλοκής εκτός τάξης, σε πιο ρεαλιστικές καταστάσεις, οδηγώντας τους σε μια 

διδασκαλία με πολλαπλά οφέλη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σύμφωνα με τις Griva και 

Chostelidou (2012)  οι επιλεγμένες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ουσιαστικές και 

να βοηθούν τα παιδιά να βγάλουν νόημα από τις νέες εμπειρίες, οικοδομώντας σ’ αυτά 

που ήδη γνωρίζουν τις καινούριες γνώσεις και δεξιότητές τους.  

 Διδακτική αξιοποίηση ιστοριών (story- based learning) 

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη εκπαιδευτική 

στρατηγική, καθώς προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και βοηθά στην εμπέδωση 

των πληροφοριών με έναν τρόπο εύκολο και διασκεδαστικό, δημιουργώντας ένα κλίμα 

χαλαρότητας (Λαζαρίδου, 2016).  

Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα της καθημερινής τους ζωής, 

γιατί  πέρα από την ψυχαγωγική λειτουργία της, η διήγηση παραμυθιών, λειτουργεί ως 

δεξαμενή άντλησης πληροφοριών για τους άλλους πολιτισμούς. Η γνώση του τρόπου 

ζωής ανθρώπων που ανήκουν σε άλλους λαούς, διευκολύνει τα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν τις πολιτισμικές διαφορές ως αποτέλεσμα διαφορετικού 

πολιτισμικού και κοινωνικού πλαισίου, γεγονός που αποτελεί το πρώτο βήμα για την 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης (Τατσιώκα, Αμαραντίδου & Μούσιου- 

Μυλωνά, 2014).   

Έτσι, μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο η αφήγηση πολυπολιτισμικών 

παραμυθιών δεν συμβάλλει μόνο στην καλλιέργεια των γλωσσικών και γνωστικών 

δεξιοτήτων, αλλά και της πολυπολιτισμικής επίγνωσης των μαθητών μέσα σε ένα 

«ασφαλές» μαθησιακό περιβάλλον (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Στο «ασφαλές» αυτό 

περιβάλλον μπορούν να εμπλακούν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και με τις 

δραστηριότητες που οργανώνονται να ενισχύσουν όχι μόνο τον λόγο και τη 

δημιουργικότητά τους αλλά και την πολυπολιτισμική τους συνείδηση. 
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 Διδακτική αξιοποίηση παιχνιδιών (game-based learning) 

Από την οργάνωση του σχεδίου δράσης δεν θα μπορούσε να απουσιάσει το 

παιχνίδι. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η αξιοποίηση ιστοριών, αλλά και η χρήση 

δραστηριοτήτων στη διδασκαλία έχει αποδειχτεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα και ότι 

κινητοποιεί τους μαθητές για ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Η 

ενσωμάτωση, λοιπόν, των παιχνιδιών στη μάθηση μπορεί να μεγιστοποιήσει τις θετικές 

αυτές επιδράσεις, παρέχοντας ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο μαθησιακό 

περιβάλλον. 

Μέσα σ’ αυτό το «χαλαρό» και διασκεδαστικό περιβάλλον, που παρέχει το 

παιχνίδι, οι μαθητές κατακτούν τη νέα γνώση, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται το 

σώμα τους, τα όρια και τις δυνατότητές τους, αναπτύσσουν δεξιότητες 

προσανατολισμού και προσαρμογής τους σώματός τους στις ανάγκες της κίνησης αλλά 

και στα αντικείμενα και στα πρόσωπα που το περιβάλλουν (Σιβροπούλου, 1997). Το 

παιχνίδι αποτελεί ένα διαφορετικό και πολύ αποτελεσματικό διδακτικό μέσο σε μικτά 

περιβάλλοντα μάθησης που κρατάει ενεργό το ενδιαφέρον των μαθητών και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες μεθόδους, προσδίδοντας έναν ευχάριστο τόνο 

αλλαγής της δυναμικής του μαθήματος (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Σύμφωνα με τιςς Γρίβα και Σέμογλου (2013, σ. 115) τα παιχνίδια:  

 Συμβάλλουν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για τη μάθηση  

 Συμβάλλουν στην αυτενέργεια των μαθητών και την ενεργοποίηση ποικίλων 

δεξιοτήτων (Lee, 1995), καθώς μειώνουν το άγχος και την ανασφάλεια των 

μαθητών (Uberman, 1998) 

 Αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και το ομαδικό πνεύμα των μαθητών 

(Orlick, 2006) 

 Συνδέονται με πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης (Gardner, 1999) 
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Κεφάλαιο 6ο 

6.1 Η υλοποίηση της πειραματικής παρέμβασης 

Η πειραματική διαδικασία εφαρμόστηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και 

διήρκησε 4 μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2017. Έγινε 

προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μέσα σε 10 διδακτικά τρίωρα, όμως, σε πολλές 

περιπτώσεις και ανάλογα με τη θεματική αυτό δεν ήταν εφικτό. Μεθοδολογικά 

αξιοποιήθηκε η μέθοδος project, ενώ η όλη διαδικασία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη 

μαθητοκεντρική και τη διαθεματική προσέγγιση, έννοιες οι οποίες έχουν αναφερθεί 

αναλυτικότερα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το project πραγματοποιούνταν κάθε 

βδομάδα σε 1 διδακτικό τρίωρο, κάτι το οποίο έγινε  αφενός για να μην κουράζονται 

οι μαθητές και αφετέρου για να μπορούν να αφομοιώνουν καλύτερα τις νέες 

πληροφορίες: 

Όσον αφορά το εισαγωγικό μάθημα έγινε αρχικά η διερεύνηση των αναγκών 

των μαθητών πάνω στο αντικείμενο μελέτης και έπειτα τους δόθηκαν κάποιες 

εξηγήσεις, τόσο για τον σκοπό του σχεδίου δράσης, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο 

θα εφαρμοστεί στην τάξη. Ακολούθως, ξεκίνησε η ενασχόληση με την 1η Θεματική 

Ενότητα κ.ο.κ., ενώ στα τελικά μαθήματα συμπληρώθηκαν από τους μαθητές το 

ερωτηματολόγιο μετελέγχου και το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης. 

Επιπλέον, για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού 

ακολουθήθηκαν οι αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σύμφωνα με τις οποίες οι 

διδακτικές προσεγγίσεις θα πρέπει να ποικίλουν και να προσαρμόζονται σε σχέση με 

τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών, βοηθώντας τους έτσι να επιτύχουν τη 

μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους (Hall, 2002; Tomlinson, 2003).  Έτσι, 

κατασκευάστηκαν δραστηριότητες όπου οι μαθητές είχαν πολλαπλές επιλογές για τη 

λήψη των νέων πληροφοριών και εννοιών καθώς και για τον τρόπο κατανόησής τους. 

Ακόμη, αξιοποιήθηκαν μικρές και μεγάλες ομάδες εργασίας και χρησιμοποιήθηκαν 

πολλά και διαφορετικά υλικά με σκοπό να ικανοποιηθούν τα πολλαπλά μαθησιακά στιλ 

και οι ανάγκες των μαθητών.  

Σε όλες τις ενότητες, τηρήθηκε το προσχεδιασμένο πλάνο, ενώ για την επιτυχή 

πραγμάτωση των στόχων χρησιμοποιήθηκαν πλήθος στρατηγικών όπως: ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης, αξιοποίηση πηγών (εικόνων, videos, βιβλίων, αντικειμένων), 
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καταιγισμός ιδεών (brainstorming), επικοινωνιακές δραστηριότητες (δραματοποίηση, 

παιχνίδι ρόλων, παντομίμα κ.ά.), διδακτική αξιοποίηση της εικόνας, 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, βιωματική μάθηση, ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης 

κ.ά. 

Η καθεμία από τις θεματικές ενότητες υλοποιήθηκε σε τρία στάδια: στο προ- 

στάδιο, στο κυρίως στάδιο και στο μετά- στάδιο. Σε κάθε θεματική πραγματοποιήθηκε 

μία πάγια διαδικασία, με δραστηριότητες παρόμοιου τύπου και συγκεκριμένης σειράς, 

έτσι ώστε στο τέλος κάθε ενότητας να κλείνει ένας κύκλος, δίνοντας τη σκυτάλη στην 

επόμενη ενότητα. 

 

6.1.1 Το προ- στάδιο 

Ο ρόλος αυτού του σταδίου ήταν πολύ σημαντικός για την επιτυχή ολοκλήρωση 

της κάθε ενότητας και για την πιο αποτελεσματική ενασχόληση με τις δραστηριότητες 

που ακολουθούσαν στα επόμενα στάδια. Σκοπός αυτού του σταδίου ήταν η ανάδειξη 

της προϋπάρχουσας γνώσης και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, 

καθώς και μια πρώτη επαφή με τα διαπολιτισμικά στοιχεία των πολιτισμών με τους 

οποίους επρόκειτο να ασχοληθούμε. 

Έπειτα, μέσα από συζήτηση ακολουθούσαν διάφορες επικοινωνιακές 

δραστηριότητες, βασισμένες στα προσωπικά βιώματα των μαθητών, πραγματικές ή 

προσομοιωμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες 

που προετοίμαζαν τους μαθητές. Οι δραστηριότητες αυτές γίνονταν προφορικά με τη 

βοήθεια της εκπαιδευτικού επιδιώκοντας κάθε φορά να συνδυαστούν τα στοιχεία των 

διαφόρων πολιτισμών. Στη συζήτηση συμμετείχαν όλα τα παιδιά και υπήρχε ελευθερία 

λόγου πάνω στο θέμα της κάθε θεματικής ενότητας. 

Σε αυτό το πολυαισθητηριακό- πολυτροπικό πλαίσιο, τα παιδιά εξέφραζαν 

εντυπώσεις, προέβαιναν σε συγκρίσεις των χαρακτηριστικών της μιας χώρας με την 

άλλη και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και ανοικτού διαλόγου, με απώτερο 

σκοπό την ενίσχυση της πολυπολιτισμικής επικοινωνίας και επίγνωσης. 

 



67 
 

6.1.2 Το κυρίως στάδιο 

Βασικός σκοπός του σταδίου αυτού ήταν οι μαθητές αρχικά να γνωρίσουν και 

στη συνέχεια να κατανοήσουν σε βάθος το θέμα της κάθε ενότητας δίνοντας ιδιαίτερο 

βάρος στον εντοπισμό των πολιτισμικών στοιχείων και τη συγκριτική προσέγγισή τους 

με αντίστοιχα στοιχεία του δικού τους πολιτισμού. Η παρουσίαση των νέων γνώσεων 

γίνονταν είτε με τη μεγαλόφωνη ανάγνωση κάποια ιστορίας από την εκπαιδευτικό είτε 

μέσω της προβολής κάποιου βίντεο ή κάποιας παρουσίασης. Αμέσως μετά 

ακολουθούσε συζήτηση των όσων παρουσιάστηκαν, γίνονταν διευκρινιστικές 

ερωτήσεις, σχολιάζονταν και ερμηνεύονταν συμπεριφορές και γεγονότα, ενώ 

ταυτόχρονα γίνονταν μια υπενθύμιση των προηγούμενων ενοτήτων προκειμένου να 

υπάρχει μία συνέχεια και να μη λησμονούν οι μαθητές σημαντικές πληροφορίες. 

Επιπλέον, το κυρίως μέρος εμπλουτίζονταν με φύλλα εργασίας που στόχο είχαν 

να βοηθήσουν τους μαθητές να βάλουν σε τάξη τις νέες πληροφορίες, να ελέγξουν οι 

ίδιοι τον βαθμό κατανόησής τους και να ενσωματώσουν τα νέα δεδομένα στα 

προηγούμενα. Οι δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας παρουσίαζαν μια ποικιλία στη 

μορφή τους, ώστε να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών. Πιο αναλυτικά, 

υπήρχαν δραστηριότητες ταξινόμησης, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης εικόνων, 

μπερδεμένες εικόνες που έπρεπε να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά, ώστε να 

αναδείξουν την πλοκή μιας ιστορίας, δραστηριότητες με πιο παιγνιώδη χαρακτήρα, 

κινητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες καλλιτεχνικής φύσεως. 

 

6.1.3 Το μετα- στάδιο  

Βασικός σκοπός του σταδίου αυτού ήταν να γίνουν οι γνώσεις κτήμα των 

μαθητών, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των γνωστικών, 

μεταγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Η παγίωση και η μεταφορά 

της νεοαποκτηθείσας γνώσης σε άλλα επικοινωνιακά πλαίσια επιτυγχάνονταν μέσα σε 

ένα χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον συνεργασίας, όπου οι μαθητές κατείχαν ενεργό 

ρόλο στη διαδικασία και μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους, τη 

δημιουργική και καλλιτεχνική τους έκφραση, να ψυχαγωγηθούν και να αποφορτιστούν 

συναισθηματικά.  
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Στο τελευταίο αυτό στάδιο τα παιδιά συμμετείχαν κυρίως σε δραστηριότητες 

με πιο παιγνιώδη χαρακτήρα, όπως παιχνίδια μνήμης και αντιστοίχισης, επιτραπέζια 

παιχνίδια, δημιουργία αφίσας, τουριστικών οδηγών, κατασκευή ανθρώπινων 

φιγούρων, κατασκευή μακέτας, παιχνίδια παντομίμας, δραματοποίηση κ.ά. Επίσης, 

έπαιξαν παιχνίδια από διάφορες χώρες του κόσμου και είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν 

και να δοκιμάσουν παραδοσιακά φαγητά άλλων χωρών. Οι δραστηριότητες αυτές, 

όπως και οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας, πραγματοποιούνταν άλλοτε 

εταιρικά και άλλοτε ομαδικά. Έτσι, μέσα από την εμπλοκή τους σε κινητικές 

δραστηριότητες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία του πειραματισμού, της 

διερεύνησης, της αλληλόδρασης, της επικοινωνίας και της έκφρασης της 

δημιουργικότητας των παιδιών. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο στάδιο αυτό έγινε προσπάθεια τα παιδιά να 

έρθουν σε επαφή με στοιχεία της κουλτούρας άλλων πολιτισμών με έναν άλλο τρόπο, 

ο οποίος ικανοποιούσε τις διαφορετικές ικανότητες και τα πολλαπλά στιλ μάθησης των 

παιδιών και ταυτόχρονα κρατούσε σε εγρήγορση τους μαθητές και τους έδινε ένα 

ακόμη κίνητρο για πιο ενεργή συμμετοχή. 

 

6.2 Η εφαρμογή του project στην τάξη 

1η Θεματική Ενότητα: «Ο γύρος του κόσμου σε διαφορετικούς χαιρετισμούς!» 

Προ- στάδιο 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομαδούλες και εισάγουμε το θέμα της ενότητας, 

ζητώντας από αυτά να μας πουν πώς χαιρετούν τους φίλους τους κάθε φορά που τους 

συναντούν. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες τους π.χ. κουνάμε την παλάμη μας, ακουμπάμε φιλικά στην πλάτη, 

φιλιόμαστε δύο φορές σταυρωτά στα μάγουλα κ.α. Ρωτάμε τα παιδιά από διαφορετικό 

πολιτισμικό πλαίσιο για τις δικές τους εμπειρίες π.χ. χαιρετούν με τον ίδιο τρόπο στη 

χώρα από την οποία προέρχονται; Τέλος, αναφέρουμε πως οι άνθρωποι σε όλο τον 

κόσμο δεν χαιρετούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά κάθε χώρα έχει τον δικό της ιδιαίτερο 

χαιρετισμό, έτσι κινήσεις που στη χώρα μας φαίνονται οικείες, σε άλλες χώρες ίσως 

είναι ανάρμοστες και το αντίθετο. Ρωτάμε πάλι τα παιδιά αν γνωρίζουν κάποιον 

ξεχωριστό χαιρετισμό, ακόμη κι αν δεν ξέρουν από ποια χώρα προέρχεται. Ο κύριος 

στόχος στο σημείο αυτό είναι να αντιληφθούν τα παιδιά πως οι κάτοικοι κάθε χώρας 
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έχουν τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο να χαιρετούν ο ένας τον άλλον, αναγνωρίζοντας 

την ποικιλομορφία του πλανήτη μας. 

Κυρίως στάδιο 

1η φάση: Στη συνέχεια δείχνουμε στα παιδιά μια παρουσίαση στην οποία 

αρχικά παρουσιάζουμε τη σημαία μίας χώρας και έπειτα τον ξεχωριστό χαιρετισμό των 

κατοίκων της (συνολικά 14 χώρες: Γαλλία, Ρωσία, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, 

Ταϊλάνδη, Αγγλία, Γροιλανδία, Ελλάδα, Ζάμπια, ΗΠΑ, Θιβέτ, Ινδία, Ιαπωνία, Κίνα). 

Ταυτόχρονα ζητάμε από τα παιδιά να εντοπίσουν στον παγκόσμιο χάρτη τη 

συγκεκριμένη χώρα. Σε αυτή τη φάση στόχος μας δεν είναι ούτε η γνωριμία με τις 

σημαίες των χωρών ούτε ο εντοπισμός τους στον χάρτη και για αυτόν τον λόγο δεν 

εμμένουμε σε αυτά τα στοιχεία. Οι εικόνες των σημαιών και ο παγκόσμιος χάρτης 

έχουν ενισχυτικό ρόλο, ώστε να βοηθήσουν μαθητές με διαφορετικό στυλ μάθησης, 

προσφέροντάς τους οπτικά ερεθίσματα, για να τα συνδέσουν με τον χαιρετισμό κάθε 

χώρας. Γι’ αυτό και κάθε φορά που παρουσιάζουμε στα παιδιά τον ιδιαίτερο χαιρετισμό 

μίας από τις παραπάνω χώρες, αφιερώνεται χρόνος κατά τον οποίο τα παιδιά καλούνται 

να σχολιάσουν ό, τι τους έκανε εντύπωση από τον χαιρετισμό (π.χ. Τι τους άρεσε 

ιδιαίτερα;/ Αν υπήρξε κάτι που δεν τους άρεσε;/ Τι ήταν αυτό που τους έκανε 

εντύπωση;/ Ποια σημεία του σώματος χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος λαός;/ Πώς θα 

χαρακτηρίζαμε αυτόν τον χαιρετισμό;/ Πώς θα αντιδράσουν οι κάτοικοι στη χώρα μας, 

αν τους χαιρετήσουμε έτσι;) καθώς και να παρατηρήσουν τη σημαία (π.χ. Ποια είναι 

τα χρώματά της;/ Ποια γεωμετρικά σχήματα αναγνωρίζουν;/ Μας θυμίζει κάποια από 

τις σημαίες που γνωρίζουμε; κ.α.). Επιπλέον, δίνεται χρόνος και χώρος σε όλα τα 

παιδιά να δείξουν παρέα με τον φίλο τους τον χαιρετισμό που τους άρεσε περισσότερο, 

αιτιολογώντας για ποιον λόγο προτιμά τον συγκεκριμένο χαιρετισμό (π.χ. είναι 

αστείος, εκφράζει αγάπη/φιλικότητα, είναι παράξενος κ.ά.).  

2η φάση: Προβάλουμε τη σημαία μιας συγκεκριμένης χώρας στον διαδραστικό 

πίνακα, αναφέρουμε τη χώρα και τους ζητάμε να αναπαραστήσουν τον χαιρετισμό της. 

Σταδιακά ο ρόλος μας γίνεται υποβοηθητικός και τα παιδιά εξοικειώνονται με αυτήν 

τη διαδικασία, να μπορούν δηλαδή να αναγνωρίσουν τις σημαίες δίχως βοήθεια, να 

φέρουν στη μνήμη τους και να αναπαραστήσουν τον αντίστοιχο χαιρετισμό. Όταν γίνει 

αυτό, τα παιδιά παίζουν το παρακάτω παιχνίδι. Μοιράζουμε στις ομάδες τα φύλλα με 

τις εκτυπωμένες σημαίες των χωρών (περίπου 3 σημαίες ανά ομάδα) και τους ζητάμε 
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να τις χρωματίσουν. Αν είναι δύσκολο να θυμηθούν τη σημαία κάθε χώρας τις 

προβάλουμε στον διαδραστικό πίνακα. Έπειτα, η κάθε ομάδα καλείται να τοποθετήσει 

πάνω στον χάρτη τη σημαία στην αντίστοιχη χώρα χρησιμοποιώντας blue tag. Μόλις 

ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των σημαιών στον χάρτη, τις μαζεύουμε, τις ανακατεύουμε 

και δυο δυο τα παιδιά σηκώνονται με τη σειρά και επιλέγουν μία σημαία στην τύχη, τη 

βλέπουν, χωρίς να τη δείξουν στους συμμαθητές τους, και καλούνται να 

αναπαραστήσουν τον παραδοσιακό χαιρετισμό της χώρας, δίχως να μιλούν. Τα 

υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να βρουν σε ποια χώρα αντιστοιχεί ο χαιρετισμός που 

τους δείχνουν οι συμμαθητές τους. Τα παιδιά που αναπαριστούν τον χαιρετισμό 

επιλέγουν ποιος θα μιλήσει και επιβεβαιώνουν αν η απάντηση είναι σωστή ή 

λανθασμένη. Αν είναι σωστή, παίρνει σειρά για να παίξει το παιδί που τη βρήκε μαζί 

με κάποιον φίλο του. Σε περίπτωση λάθους, είτε δίνουμε και άλλη ευκαιρία στο παιδί 

είτε μπορεί να πάρει τη βοήθεια κάποιου συμμαθητή του. Η σημαία τοποθετείται ξανά 

με τις υπόλοιπες και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται μέχρι να παίξουν όλοι. Ο ρόλος μας 

είναι οργανωτικός προκειμένου να τηρείται μία σειρά, αλλά και βοηθητικός για όσα 

παιδιά δυσκολεύονται. 

3η φάση: Στην αρχή προβάλουμε στα παιδιά το βιντεάκι από το youtube 

«Greetings In Different Languages» στο οποίο άνθρωποι από κάθε χώρα, πολιτισμό 

και κοινωνική τάξη μας λένε «γεια» στη γλώσσα τους. Έπειτα, τα παιδιά ακούν 

τραγούδια των οποίων το ρεφρέν είναι ο χαιρετισμός ‘’γεια σου’’ σε μια γλώσσα 

διαφορετική από τη δική τους. Τα τραγούδια αφορούν γλώσσες που εμπεριέχονται 

στον πίνακα αναφοράς με τους χαιρετισμούς μέσω της γλώσσας του σώματος που 
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γνώρισαν τα παιδιά στις προηγούμενες φάσεις. Παρουσιάζουμε και εμείς τους 

διάφορους χαιρετισμούς γράφοντας τις λέξεις στον πίνακα και από δίπλα τη χώρα 

προέλευσής τους. Κύριος στόχος στο σημείο αυτό δεν τα παιδιά να μάθουν να γράφουν 

τη λέξη ‘’γεια’’ σε διάφορες γλώσσες, αλλά να αντιληφθούν πως οι κάτοικοι σε κάθε 

χώρα έχουν τη δική τους λέξη, για να λένε ‘’γεια’’ ο ένας τον άλλον, αναπτύσσοντας 

έτσι την ικανότητά τους να ζουν μέσα σε μια πολύγλωσση και πολιτισμική κοινωνία 

που είναι και ο βασικός στόχος ολόκληρης της θεματικής μας ενότητας. Στο τέλος, τα 

παιδιά ακούν ξανά τα τραγούδια, κινούνται στον ρυθμό τους και παράλληλα τους 

δίνεται η οδηγία να σηκώνονται επάνω κάθε φορά που ακούγεται ο χαιρετισμός ‘’γεια 

σου’’ στη γλώσσα που τους έχουμε παρουσιάσει προηγουμένως. Με αυτό τον τρόπο 

τα παιδιά αναπτύσσουν την ακουστική τους αντίληψη και την ικανότητά τους να 

αναγνωρίζουν λέξεις σε γνωστές ή άγνωστες σ’ αυτά γλώσσες. 

Μετα-στάδιο 

Αφού παίξουμε αυτό το παιχνίδι αρκετές φορές, όλα τα παιδιά μαζί 

κατασκευάζουν μια αφίσα με το ‘’γεια’’ στις εφτά γλώσσες που μάθανε (Ελληνικά, 

Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Τουρκικά και Ισπανικά). Δίπλα σε κάθε χώρα 

μαζί με τον χαιρετισμό ‘’γεια’’  ζωγραφίζουν, κόβουν και κολλούν και τη σημαία της 

χώρας. Έτσι, η αφίσα μας έχει τη μορφή πολυτροπικού κειμένου και θα αναρτηθεί σε 

εμφανές σημείο μέσα στην τάξη, ώστε τα παιδιά να χαιρετιούνται κάθε πρωί κατά τον 

ερχομό τους στο σχολείο σε εφτά γλώσσες χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τους 

χαιρετισμούς μέσω της γλώσσας του σώματος που μάθανε στις αρχικές φάσεις. Ο 

ρόλος μας στο στάδιο αυτό είναι κυρίως οργανωτικός. 
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2η Θεματική Ενότητα: «Παιδιά του Κόσμου!» 

Προ- στάδιο 

Στο προ- στάδιο ελέγχουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες των παιδιών 

σχετικά με το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Αρχικά, ζητάμε από τα παιδιά να 

περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και τα ενθαρρύνουμε να 

εκφραστούν, θέτοντάς τους όποτε χρειάζεται ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (π.χ. Τι χρώμα 

έχει το δέρμα σου;/ Τι σχήμα έχουν τα μάτια σου; κ.α.). Αφού στη δυναμική της τάξης 

υπάρχουν παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, καλούμε τα παιδιά να κάνουν 

μια σύγκριση και να εντοπίσουν ομαδικά ομοιότητες και διαφορές στα χαρακτηριστικά 

τους, ώστε να αναγνωρίσουν ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με τη 

χώρα προέλευσης, αλλά ωστόσο υπάρχουν και κοινά σημεία. Έτσι αναφέρουμε στα 

παιδιά τις πέντε φυλές της Γης και τους ζητάμε να μας πουν αν ξέρουν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε φυλής. Στη συνέχεια ρωτάμε τα παιδιά αν οι άνθρωποι σε 

όλον τον κόσμο ντύνονται με τον ίδιο τρόπο. Οδηγούμε τη συζήτηση θέτοντάς τους 

ερωτήσεις (π.χ. Γιατί ένας Εσκιμώος ντύνεται διαφορετικά από έναν Αφρικανό;) 

προκειμένου να δουν με κριτική σκέψη πως τα ρούχα των ανθρώπων είναι φτιαγμένα 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους ανάλογα με τις συνθήκες στο 

μέρος που ζουν. Εμπλέκουμε πάλι τα παιδιά, ρωτώντας τους αν γνωρίζουν κάποιο 

ξεχωριστό ένδυμα (π.χ. κιμονό ή ινδικό σαρί) ακόμη και αν δεν γνωρίζουν πώς 

ονομάζεται ή σε ποια χώρα το συναντά κανείς. 

Κυρίως στάδιο 

1η φάση: Στη συνέχεια διαβάζουμε την ιστορία «Το γαϊτανάκι των παιδιών του 

κόσμου» από το παραμύθι  «Το νησί των παραμυθιών», η οποία αναφέρεται στα 

φυσικά χαρακτηριστικά των παιδιών από άλλες χώρες. Έπειτα, παρουσιάζουμε στα 

παιδιά το βιβλίο «Όλη η γη ένα χωριό, Οι άνθρωποι του κόσμου». Το βιβλίο αυτό 

περιέχει πλούσιες εικόνες- παραθυράκια παιδιών από διάφορα μέρη του κόσμου και με 

λίγες λέξεις περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων ανάλογα με τη χώρα 

προέλευσης. Παράλληλα δείχνουμε στα παιδιά τις ηπείρους σ’ έναν παγκόσμιο χάρτη 

αλλά και τη χώρα καταγωγής του ανθρώπου που παρατηρούμε κάθε φορά ως προς τα 

φυσικά χαρακτηριστικά του. Έτσι κάθε φορά που κάποιο παιδί διαβάζει για κάποια 

φυλή, ένα άλλο δείχνει στον χάρτη τη χώρα ή την ήπειρο την οποία εκπροσωπεί αυτή 

η φυλή. Έπειτα το βιβλίο τοποθετείται στη βιβλιοθήκη της τάξης, προκειμένου τα 
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παιδιά να μπορούν να το παρατηρήσουν και να παίξουν μαζί του στα διαλείμματα ή 

στις ελεύθερες δραστηριότητες.  

2η φάση: Σ’ αυτή τη φάση φέρνουμε στην τάξη ένα ακόμη βιβλίο «Μια ζωή 

σαν τη δική μου», στις σελίδες του οποίου οι μαθητές θα συναντήσουν πολλά παιδιά 

από όλο τον κόσμο, όπου το καθένα έχει τη δική του μοναδική και αισιόδοξη ιστορία 

να διηγηθεί και έτσι θα συλλέξουν πληροφορίες για τον τρόπο ζωής του κάθε παιδιού, 

δίνοντας έμφαση στην ενδυμασία του κάθε παιδιού και στα ιδιαίτερα αντικείμενα που 

ταιριάζουν σε κάθε φυλή που αυτό εκπροσωπεί. Αφού το παρουσιάσουμε στα παιδιά 

και μελετήσουμε την ενδυμασία και κάποια χαρακτηριστικά των Εσκιμώων, των 

Ινδιάνων, των Κινέζων, των Αφρικανών, των Ελλήνων, των Ινδών και των Ρώσων, 

τους θέτουμε ερωτήσεις ανατροφοδότησης προκειμένου να εκφράσουν τις απορίες 

τους αλλά και ό, τι τους έκανε εντύπωση (π.χ. Ήξεραν κάποια από τις ενδυμασίες που 

είδαμε ή τα αντικείμενα;/ Ποιο ρούχο θα ήθελαν να φορέσουν από αυτά και γιατί;/ 

Ποια ενδυμασία μοιάζει περισσότερο με τη δική μας;/ Ποια διαφέρει περισσότερο;/ 

Γιατί οι συνθήκες που επικρατούν σ’ έναν τόπο επηρεάζουν την ενδυμασία των 

κατοίκων; κ.α.). Δίνουμε χρόνο ώστε τα παιδιά να αφομοιώσουν σταδιακά ότι τα ρούχα 

σε όλο τον κόσμο διαφέρουν, εξυπηρετώντας διαφορετικές ανάγκες κάθε φορά. 

3η φάση: Αφού δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα παιδιά, ώστε να αφομοιώσουν 

τις πληροφορίες που είτε τους παρουσιάσαμε είτε τις ανακάλυψαν μόνοι τους, τους 

μοιράζουμε δυο φύλλα εργασίας, προκειμένου να ελέγξουμε τις γνώσεις τους. Τα 

φύλλα εργασίας δεν δίνονται όλα μαζί, αλλά σταδιακά, ανάλογα με τους ρυθμούς της 

τάξης, ξεκινώντας από τον εντοπισμό στον παγκόσμιο χάρτη της ηπείρου όπου ζει η 

κάθε φυλή και στη συνέχεια στην ταξινόμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων και των αντικειμένων της κάθε φυλής. Εμείς δίνουμε κάθε φορά τις 

κατάλληλες οδηγίες και βοηθάμε τα παιδιά όπου χρειάζονται. 
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Μετα- στάδιο 

Στο τέλος χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και μοιράζουμε σε κάθε ομάδα φύλλα 

με εκτυπωμένες φιγούρες παιδιών από διάφορες χώρες (συνολικά 9 φιγούρες: 

Έλληνας, Εσκιμώος, Ινδιάνος, Ινδιάνα, Κινέζος, Κινέζα, Ιάπωνας, Ινδός, Ρωσίδα). Από 

τις φιγούρες λείπουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου και η ενδυμασία τους. 

Έτσι, οι μαθητές ανακαλώντας στη μνήμη τους όσα έμαθαν θα πρέπει να σχεδιάσουν 

τα φυσικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε κάθε φιγούρα και χρησιμοποιώντας τη 

φαντασία τους να ζωγραφίσουν και να διακοσμήσουν με απλά υλικά όπως βαμβάκι, 

φτερά, χάντρες, κλωστές την ενδυμασία κάθε φιγούρας. Αφού ολοκληρώσουν τα 

δημιουργήματά τους, κόβουν γύρω- γύρω τις φιγούρες και τις κρεμάνε στα ταμπλό της 

τάξης. 

 

3η Θεματική Ενότητα: «Ας ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο!»               

Προ- στάδιο 

Συγκεντρωμένοι ομαδικά καλούμε τα παιδιά να μοιραστούν τις εμπειρίες τους 

από ταξίδια, θέτοντάς τους ερωτήσεις όπως αν έχουν ταξιδέψει, πού, με τι μεταφορικό 

μέσο, πώς πέρασαν, τι έκαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έχουν βγει εκτός 

Ελλάδας, σε ποιες χώρες, τι είδαν εκεί που πήγαν, παρατήρησαν ομοιότητες ή 

διαφορές, κ.α.. Ενθαρρύνουμε όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν και στηριζόμαστε στις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες τους, ώστε να τους εισάγουμε στη θεματική μας. Ρωτάμε τα 

παιδιά να μας πουν πώς λέγεται αυτό το βιβλιαράκι που μας βοηθάει, όταν ταξιδεύουμε 

σε μια χώρα, και περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χώρα αυτή. Τους εξηγούμε 

σύντομα, δείχνοντάς τους μια μικρή παρουσίαση για το τι είναι ο τουριστικός οδηγός 

και τι πληροφορίες συνήθως περιέχει και τους προτείνουμε να μετατρέψουμε την τάξη 

σε ένα γιγάντιο αεροπλάνο που θα μας μεταφέρει νοερά σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Για να ταξιδέψουμε όμως σ’ αυτές τις χώρες θα χρειαστεί να φτιάξουμε πέντε 

ταξιδιωτικούς οδηγούς, έναν για κάθε χώρα που θα επισκεφτούμε. Έπειτα, τους ζητάμε 

να αναφέρουν χώρες που θα ήθελαν να επισκεφθούν, όσο κοντά ή μακριά κι αν 

βρίσκονται, και σημειώνουμε τις πέντε επικρατέστερες. Είναι σημαντικό σ’ αυτές τις 

χώρες να ενταχθούν και οι διαφορετικές χώρες προέλευσης των μαθητών που 

υπάρχουν στην τάξη (στην προκειμένη περίπτωση Κίνα, Ρωσία, Γερμανία). Κατόπιν, 
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εξηγούμε στα παιδιά τη διαδικασία με την οποία θα εργαστούν στη συγκεκριμένη 

ενότητα. Τα παιδιά χωρίζονται σε πέντε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει 

όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για μία χώρα, οι οποίες είναι θα χρήσιμες 

για το ταξίδι τους εκεί π.χ. κλιματικές συνθήκες, μνημεία, πολιτισμός και θα 

συμπεριληφθούν στον ταξιδιωτικό οδηγό αυτής της χώρας. Τα παιδιά μπορούν να 

αναζητήσουν πληροφορίες για τις χώρες σε βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο ή από 

ανθρώπους που προέρχονται από αυτές τις χώρες. Αφού λοιπόν τα παιδιά χωριστούν 

σε ομάδες και συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό, περνούν στο κυρίως μέρος της 

θεματικής μας. 

Κυρίως στάδιο 

Στο κυρίως στάδιο δίνουμε χρόνο στους μαθητές μας, ώστε να συλλέξουν 

πληροφορίες για τις χώρες, που θα ταξιδέψουν. Αξιοποιώντας το διαθέσιμο υλικό, τα 

παιδιά καταγράφουν τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους π.χ. μπορούν να τις 

αναπαραστήσουν εικαστικά, να τις γράψουν με τη μορφή λίστας ή και να τις 

μαγνητοφωνήσουν αν προέρχονται από κάποιο φυσικό πρόσωπο. Ο ρόλος ο δικός μας 

είναι να οργανώσουμε τη διαδικασία, ώστε το υλικό να μοιράζεται ισότιμα και να 

βοηθάμε τις ομάδες, όπου χρειάζεται. Όταν συγκεντρωθούν οι  απαραίτητες 

πληροφορίες, καλούμε τις ομάδες να τις παρουσιάσουν στην τάξη. Μία- μία οι ομάδες 

με τη σειρά παρουσιάζουν στα υπόλοιπα παιδιά όλα όσα κατέγραψαν σχετικά με τη 

χώρα με την οποία ασχολήθηκαν. Έπειτα, δίνουμε στα παιδιά διάφορους ταξιδιωτικούς 

οδηγούς από άλλες χώρες ώστε να δουν πώς είναι, με τι σειρά είναι γραμμένες οι 

πληροφορίες, το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που περιέχουν και έτσι να είναι σε θέση 

να οργανώσουν τους δικούς τους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Συζητούν και αποφασίζουν 

από κοινού πώς θα τους φτιάξουν, ποια πληροφορία θα μπει πρώτη, ποια φωτογραφία 

θα βάλουν στο εξώφυλλο, ποιες σε κάθε σελίδα, τι δεν είναι τόσο σημαντικό, ώστε να 

παραληφθεί κ.α.. Έτσι στον πίνακα και με τη βοήθεια και τις προτάσεις των παιδιών 

φτιάχνουμε τη δομή που θα έχουν οι τουριστικοί μας οδηγοί. 

Μετα- στάδιο 

Στο τελικό αυτό στάδιο μοιράζουμε σε κάθε ομάδα φύλλα εργασίας με έτοιμη 

τη δομή των τουριστικών μας οδηγών, όπως την αποφασίσαμε στο προηγούμενο 

στάδιο. Οι μαθητές μας έχοντας καταλήξει σε ποιες πληροφορίες θα χρησιμοποιήσουν 

από αυτές που συνέλλεξαν, συμπληρώνουν ομαδικά κάθε φύλλο π.χ. στο εξώφυλλο 
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βάζουν το όνομα της χώρας και από κάτω μια φωτογραφία της πρωτεύουσάς της, στην 

επόμενη σελίδα κολλάνε τη σημαία της χώρας κ.ο.κ.. Αφού ολοκληρώσουν όλες οι 

ομάδες και οι οδηγοί μας είναι έτοιμοι,  γίνεται βιβλιοδεσία και έτσι δημιουργούνται 

πέντε βιβλιαράκια- ταξιδιωτικοί οδηγοί. Οι ομάδες ανταλλάσσουν μεταξύ τους τους 

ταξιδιωτικούς οδηγούς, ώστε να τους επεξεργαστούν και να τους μελετήσουν και στο 

τέλος τους τοποθετούν στη βιβλιοθήκη της τάξης, για να είναι διαθέσιμοι ανά πάσα 

στιγμή για όλα τα παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η Θεματική Ενότητα: «Ο τροχός των συναισθημάτων!» 

Προ- στάδιο 

Στο αρχικό αυτό στάδιο εισάγουμε το θέμα της θεματικής μας ενότητας στην 

ολομέλεια της τάξης, ζητώντας από τα παιδιά να μας πουν τι είναι τα συναισθήματα 

και να κατονομάσουν μερικά από αυτά. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις κι εμπειρίες τους, ζητώντας τους να μας διηγηθούν ένα 

περιστατικό της ζωής τους το οποίο τους προκάλεσε κάποιο συναίσθημα, όπως θυμό, 

χαρά, λύπη κ.α.. Για τα παιδιά που δυσκολεύονται θέτουμε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

για να τα βοηθήσουμε (π.χ. Πότε συνέβη αυτό το περιστατικό;/ Ποιοι συμμετείχαν;/ 

Ποιο συναίσθημα σου προκάλεσε;/ Τι έγινε στην αρχή;/ Τι ακολούθησε μετά;/ Τι έγινε 

στο τέλος;/ Γιατί πιστεύεις ότι ένιωσες έτσι; κ.α.). Δίνουμε χρόνο σε όλα τα παιδιά της 

τάξης να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και για ό, τι αυτά θεωρούν σημαντικό 

για τον ψυχισμό τους. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει μια μικρή συζήτηση για το πώς 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις στις οποίες νιώθουμε έντονα 

συναισθήματα (αρνητικά ή θετικά). Εμπλέκουμε πάλι τα παιδιά, ρωτώντας τους πώς 
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αντιμετώπισαν το συναίσθημα που ανέφεραν προηγουμένως, τι έκαναν και τι θα 

μπορούσαν να κάνουν. Όλη η παραπάνω διαδικασία- συζήτηση έχει σαν στόχο την 

καλλιέργεια αφηγηματικού προφορικού λόγου, δηλαδή την ικανότητα να παραθέτουν 

τα παιδιά γεγονότα που συνδέονται μεταξύ τους με χρονολογική σειρά, την έκφραση 

συναισθημάτων πλαισιωμένα μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα, καθώς και την 

εκμάθηση λέξεων που δηλώνουν συναίσθημα, όπως θυμός, αγάπη, λύπη, χαρά. 

Κυρίως στάδιο 

1η φάση: Από τη βιβλιοθήκη της τάξης παίρνουμε το παραμύθι «Το νησί των 

παραμυθιών» και διαβάζουμε στα παιδιά την ιστορία «Το χρώμα του δέρματος», 

δείχνοντας παράλληλα τις εικόνες που περιέχει. Έπειτα, διαβάζουμε στα παιδιά το 

παραμύθι «Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους» και ζητάμε να μας πουν αν έχουν 

ακούσει από κάπου ή αν έχουν διαβάσει ότι κάποια χρώματα εκφράζουν κάποια 

συγκεκριμένα συναισθήματα. Για να ενισχύσουμε τις γνώσεις των παιδιών πάνω στο 

τελευταίο θέμα, προβάλουμε μια παρουσίαση με θέμα «Χρώματα και συναισθήματα». 

Στόχος μας στη φάση αυτή, εκτός από την πρόκληση ενδιαφέροντος των παιδιών και 

την ανάκληση των βιωμάτων και των γνώσεων τους, είναι μέσα από την ανάγνωση των 

ιστοριών και την κατανόησή τους τα παιδιά να αντιληφθούν ότι όλοι οι άνθρωποι 

ανεξάρτητα από τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης, τις προσωπικές 

τους αδυναμίες, τις αναπηρίες που μπορεί να έχουν, είναι μοναδικοί και έχουν τα ίδια 

συναισθήματα για τα οποία δεν πρέπει να ντρέπονται, αλλά να τα εκφράζουν με κάθε 

τρόπο και σε οποιαδήποτε ευκαιρία. Παράλληλα πραγματοποιείται και η έμμεση 

εκμάθηση των χρωμάτων, η οποία θα συνδυαστεί με την έννοια της παρομοίωσης, που 

χρησιμοποιείται σαν σχήμα λόγου και στα δύο παραμύθια, καθώς και η σύνδεση ενός 

χρώματος με το αντίστοιχο συναίσθημα. 

2η φάση: Αφού δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα παιδιά, ώστε να γνωρίσουν τα 

διάφορα συναισθήματα και τα χρώματα, τους μοιράζουμε ποικίλα φύλλα εργασίας, 

προκειμένου να ελέγξουμε τις γνώσεις τους. Αναλυτικότερα, ξεκινάμε με ένα 

κρυπτόλεξο, όπου τα παιδιά θα πρέπει να βρουν τα διάφορα συναισθήματα τα οποία 

γνωρίσαμε μέσα από τις ιστορίες που διαβάσαμε. Στη συνέχεια καλούνται να 

ζωγραφίσουν τα προσωπάκια παιδιών από διάφορα μέρη της γης αποτυπώνοντας όσο 

καλύτερα μπορούν το συναίσθημα που γράφει από κάτω. Μάλιστα προκειμένου να 

αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τα παιδιά τον κύριο στόχο της θεματικής μας 
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ενότητας ότι δηλαδή τα συναισθήματα είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους τους 

ζητάμε να αποτυπώσουν το ίδιο συναίσθημα σε δύο διαφορετικά ως προς τα φυσικά 

χαρακτηριστικά και τη χώρα προέλευσης προσωπάκια. Τέλος, τα παιδιά δημιουργούν 

ένα οπτικό λεξικό των χρωμάτων με τη βοήθεια εικονολέξεων, το οποίο συνδυάζεται 

με τη χρήση της παρομοίωσης μέσα όμως από τις προσωπικές επιλογές του κάθε 

μαθητή για κάθε πρόταση. 

 

Μετα- στάδιο 

Στο τελευταίο αυτό στάδιο τα παιδιά φτιάχνουν ομαδικά τον «Τροχό των 

συναισθημάτων» με τον οποίο στη συνέχεια θα παίξουν. Σ’ ένα μεγάλο λευκό χαρτόνι 

δημιουργούμε έναν κύκλο τον οποίο χωρίζουμε σε οχτώ ίσα κομμάτια. Σε κάθε 

κομμάτι γράφουμε και ένα συναίσθημα (φόβος, χαρά, ηρεμία, ευτυχία, θυμός ενοχή, 

λύπη, υπερηφάνεια). Τα συναισθήματα πρέπει να είναι ανάλογα με την ηλικία και το 

επίπεδο της τάξης μας. Η ολομέλεια της τάξης αποφασίζει ποιο χρώμα ταιριάζει σε 

κάθε συναίσθημα, ώστε να βάψει και το αντίστοιχο κομμάτι του κύκλου με αυτό το 

χρώμα. Κάθε φορά που μια ομάδα σηκώνεται για να χρωματίσει ένα συναίσθημα 

ζητάμε από τα παιδιά να αιτιολογήσουν την επιλογή τους όσον αφορά το χρώμα. Μόλις 

τα παιδιά ολοκληρώσουν το έργο τους, καλούνται να καθίσουν σε κύκλο στη μέση της 

τάξης πάνω σε μαξιλαράκια. Στο κέντρο του κύκλου τοποθετούμε τον «Τροχό των 

συναισθημάτων». Κατόπιν, το κάθε παιδί διαλέγει ένα συναίσθημα χωρίς να το πει 

στους συμμαθητές του και προσπαθεί να τους το παρουσιάσει κάνοντας παντομίμα. Τα 
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υπόλοιπα παιδιά μαντεύουν ποιο συναίσθημα εκφράζει το υποδυόμενο παιδί. Το 

παιχνίδι τελειώνει, αφού παίξουν όλα τα παιδιά. Σκοπός μας είναι μέσα από το παιχνίδι 

και τη ζωγραφική να καταλάβουμε αν και πώς αντιλαμβάνεται το κάθε παιδί τα 

συναισθήματα, αρχικά μέσα από την αναπαράστασή του και έπειτα να αντιληφθούμε 

την ύπαρξη ή μη κάποιας δυσκολίας στην έκφραση των συναισθημάτων. 
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5η Θεματική Ενότητα: «Τα Δικαιώματα των Παιδιών!» 

Προ- στάδιο 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (21 Μαρτίου), 

προβάλλουμε το βίντεο «Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα». Η Ειρήνη είναι 

ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της, να δοκιμάσει την 

ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει ζεστασιά, προστασία και στοργή σε ένα 

νέο σπιτικό. Μετά την προβολή του βίντεο συζητάμε με τα παιδιά, αφήνοντάς τα να 

εκφράσουν τις απόψεις τους και τα συναισθήματα που τους γεννήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας που παρακολούθησαν. Η συζήτηση θα οδηγηθεί στους λόγους 

που η Ειρήνη εγκατέλειψε το σπίτι της, θέτοντας όποτε χρειάζεται ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις προκειμένου να δουν με κριτική σκέψη όσα παρακολούθησαν (π.χ. 

Συμβαίνει αυτό και στις μέρες μας;/ Γιατί η Ειρήνη είναι μόνη της;/ Πού είναι οι γονείς 

της;/ Γιατί δεν έγινε αποδεκτή από τα μέρη που πέρασε;/ Πώς αισθάνεται; κ.α.). Στόχος 

μας σ’ αυτή τη φάση είναι τα μικρά παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και 

να εκφραστούν, καθότι είναι δύσκολο γι’ αυτά να μελετήσουν και να αντιληφθούν την 

έννοια της εξορίας και το νόημα αυτής. Για παράδειγμα όσον αφορά τους πιθανούς 

λόγους φυγής της Ειρήνης μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν για τους 

φόβους τους, τονίζοντας την ποικιλία και την καθολικότητα κάποιων απ’ αυτούς ή 

στους λόγους απόρριψης που βίωσε το μικρό κορίτσι μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά 

να σκεφτούν πως οι διαφορές αποτελούν συχνά αιτία της απόρριψης, ζητώντας τους να 

μας αναφέρουν τι κάνει τον καθένα μας να διαφέρει από τον άλλον και τι να μοιάζει. 

Βοηθάμε έτσι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι οι διαφορές και οι ομοιότητες 

μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά το σημαντικότερο και δυσκολότερο κομμάτι είναι να 

μην επικρίνουμε  ό,τι διαφέρει. 

Κυρίως στάδιο 

1η φάση: Στη συνέχεια χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και μοιράζουμε σε 

κάθε ομάδα τις εικόνες από τα μέρη που πέρασε η Ειρήνη ανακατεμένες, τις οποίες τα 

παιδιά πρέπει να κόψουν και να τις τοποθετήσουν σε ένα φύλλο εργασίας με τη 

χρονολογική σειρά που διαδραματίζονται στην ιστορία. Έπειτα, μοιράζουμε καρτέλες 

με λέξεις της ιστορίας και τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν και να 

ομαδοποιήσουν σ’ ένα δεύτερο φύλλο εργασίας την κάθε εικόνα της ιστορίας με τις 

σωστές λέξεις, δηλαδή, σε ποιο μέρος συνάντησαν ποιον κ.ο.κ.. Σχολιάζουμε μαζί κάθε 
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επεισόδιο, ώστε όλοι να μπορούν να δουν και να απομνημονεύσουν την ιστορία και 

έπειτα προτρέπουμε τα παιδιά να ξεκινήσουν μια σκυταλοδρομία αφήγησης, όπου κάθε 

παιδί θα πρέπει να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το προηγούμενο, ζωντανεύοντας 

έτσι ξανά την ιστορία. 

 

2η φάση: Σ’ αυτή τη φάση μοιράζουμε στα παιδιά την εικόνα της Ειρήνης με 

τους ανθρώπους στο χωριό στην οποία υπάρχουν τέσσερα μικρά λευκά τετραγωνάκια 

για τα οποία τα παιδιά θα πρέπει να καθορίσουν τι είναι αυτό που λείπει. Ζητάμε από 

τα παιδιά να θυμηθούν τι χρειαζόταν η Ειρήνη και ταυτόχρονα τους μοιράζουμε 

τέσσερις μικρές εικόνες που θα τους βοηθήσουν να θυμηθούν τι ακριβώς χρειαζόταν 

(ένα μέρος να κοιμηθεί, να φάει, να την αγαπούν και να παίζει). Καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για τέσσερις βασικές ανάγκες ενός παιδιού τονίζοντας τη 

σπουδαιότητά τους. Η συζήτηση επεκτείνεται στη διαφορά μεταξύ αναγκών και 

επιθυμιών και τις συνέπειες της μη ικανοποίησης των αναγκών. Έπειτα, τα παιδιά 

κόβουν και τοποθετούν τις εικόνες στη μεγάλη εικόνα ολοκληρώνοντας με επιτυχία 

και αυτή τη φάση. 

3η φάση: Έχοντας μιλήσει για τις βασικές ανάγκες των παιδιών και τη 

σπουδαιότητά τους στην τρίτη και τελευταία φάση της θεματικής μας ενότητας τα 

παιδιά θα ασχοληθούν με τη «Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού» και γενικότερα 

με τα δικαιώματα των παιδιών. Αρχικά δείχνουμε στα παιδιά μια σύντομη παρουσίαση 

για τα δικαιώματα, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί ως προκαταβολικός οργανωτής, για 
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να γίνει μια γενική συζήτηση σχετικά με τα πιο βασικά από τα δικαιώματα των παιδιών 

και την καθολικότητά τους. Επίσης, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν 

αρχικές τους σκέψεις, τυχόν απορίες καθώς και τις προσωπικές τους εμπειρίες πάνω 

στο θέμα. Στη συνέχεια διαβάζουμε το βιβλίο «Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι» το οποίο 

διαπραγματεύεται αυτό το θέμα και βοηθά στην κατανόηση ακόμα και των 

συνθετότερων εννοιών της θεματικής αυτής ενότητας και προβάλλουμε το DVD της 

Unicef, «Lucanor’s Island». Στο τέλος τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν την 

ακροστιχίδα των δικαιωμάτων τους, στην οποία υπάρχει κάθετα η λέξη «δικαίωμα» 

και οριζόντια κενά και εικόνες, ώστε τα παιδιά να συμπληρώσουν το δικαίωμα που 

εικονίζεται. Έτσι, αφού βρουν ομαδικά ποιο δικαίωμα ταιριάζει πού, μία- μία ομάδα 

γράφει την αντίστοιχη λέξη. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αναγνωρίζουν σύμβολα και 

εικόνες και μαθαίνουν ορισμένα από τα δικαιώματά τους. 

 

Μετα- στάδιο 

Στο τελικό αυτό στάδιο τα παιδιά με τη βοήθειά μας κατασκευάζουν ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι «Το Φιδάκι των Δικαιωμάτων». Πρόκειται για το γνωστό σε 

όλους μας φιδάκι με κάποιες διαφοροποιήσεις. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και ο 

εκπρόσωπος από κάθε ομάδα ρίχνει το ζάρι και μετακινεί αντίστοιχα το πιόνι. Σε 

κάποια από τα κουτάκια του παιχνιδιού θα υπάρχει μια σκαλίτσα που θα ανεβαίνει και 

ταυτόχρονα ένα φιδάκι που θα κατεβαίνει. Αν το πιόνι πέσει σε ένα τέτοιο κουτάκι, 

διαβάζουμε στα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας ένα σενάριο και αυτά θα πρέπει να 
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αποφασίσουν αν πρόκειται για δικαίωμα ή για παραβίαση. Αν τα παιδιά απαντήσουν 

σωστά, το πιόνι τους ανεβαίνει από τη σκαλίτσα. Αν όχι, κατεβαίνει από το φιδάκι. 

Κερδίζει η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη. Όσον αφορά το προσχέδιο για το ταμπλό 

θα έχει γίνει από εμάς, καθότι είναι δύσκολο να το σχεδιάσουν παιδιά μικρής ηλικίας, 

ενώ αυτά θα χρειαστεί να το βάψουν και να το διακοσμήσουν. Με αυτόν τον τρόπο τα 

παιδιά όχι μόνο θα δημιουργήσουν το δικό τους επιτραπέζιο, αλλά μέσα από το παιχνίδι 

θα κατανοήσουν καλύτερα τα βασικά τους δικαιώματα, καλλιεργώντας ταυτόχρονα 

την κριτική τους σκέψη, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται από όλους και 

να ισχύουν για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή την εθνικότητά τους. 

 

6η Θεματική Ενότητα: «Παιχνίδια από όλον τον κόσμο!» 

               Προ- στάδιο 

Συγκεντρωμένοι στην παρεούλα της τάξης εισάγουμε τα παιδιά στο θέμα της 

ενότητας, ζητώντας τους να μας πουν ποιο είναι το αγαπημένο τους ομαδικό  παιχνίδι 

και πώς παίζεται. Δίνουμε χρόνο σε όλα τα παιδιά της τάξης να μιλήσουν και 

παράλληλα θέτουμε ερωτήσεις προκειμένου τα παιδιά να περιγράψουν όσο καλύτερα 

μπορούν το αγαπημένο τους παιχνίδι (π.χ. Πού παίζεται; Με τι παίζεται; Πόσοι 

μπορούν να συμμετέχουν; Ποιος κερδίζει; κ.α.). Ρωτάμε τα παιδιά από διαφορετικό 

πολιτισμικό πλαίσιο για τις δικές τους προτιμήσεις (π.χ. Τι παιχνίδια έπαιζαν στη χώρα 

καταγωγής τους; Μοιάζει κάποιο από αυτά με τα δικά μας; Σε τι διαφέρει; κ.α.). Τέλος, 

αναφέρουμε πως τα παιδικά παιχνίδια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ζωτικής 
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σημασίας δραστηριότητα για τα παιδιά όλου του κόσμου, αλλά από χώρα σε χώρα και 

από τόπο σε τόπο διαφέρουν στη μορφή, το περιεχόμενο και τις ιδέες. Ο κύριος στόχος 

στο σημείο αυτό είναι να αντιληφθούν οι μαθητές πως τα παιδιά κάθε χώρας έχουν τα 

δικά τους παραδοσιακά παιχνίδια πολλά από τα οποία μπορεί να μοιάζουν με τα δικά 

τους και άλλα όχι, αναγνωρίζοντας έτσι και την ποικιλομορφία του πλανήτη μας. 

Κυρίως στάδιο 

Κατόπιν δείχνουμε στα παιδιά μια παρουσίαση με παραδοσιακά παιχνίδια από 

διάφορες χώρες του κόσμου, πώς και πού παίζονται, με πόσους παίκτες, τι εξοπλισμό 

χρειάζονται καθώς και άλλες πληροφορίες γι’ αυτά. Στόχος μας είναι τα παιδιά να 

αντιληφθούν ότι όλες οι χώρες έχουν τα δικά τους παραδοσιακά παιχνίδια και ότι στο 

παιδικό παιχνίδι δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά, η κοινωνική θέση, η χώρα καταγωγής, η 

θρησκεία ή το διαφορετικό χρώμα. Επιπλέον, το παιδικό παιχνίδι είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος, για να δείξουμε στα παιδιά την επιρροή του πολιτισμού σε όλα τα στοιχεία της 

καθημερινής μας ζωής. Μόλις ολοκληρώσουμε την παρουσίαση, εμπλουτίζουμε τις 

γνώσεις των μαθητών διαβάζοντας από το βιβλίο «Παιχνίδια από όλο τον κόσμο» και 

για άλλα παραδοσιακά κινητικά παιχνίδια δίνοντας αυτή τη φορά την ευκαιρία στα 

παιδιά να επιλέξουν ποιο παιχνίδι θέλουν να παρουσιάσουμε. Στο βιβλίο αυτό η 

παρουσίαση κάθε παιχνιδιού περιλαμβάνει τη χώρα προέλευσης, τον απαιτούμενο 

αριθμό συμμετεχόντων, τον βαθμό δυσκολίας, την επεξήγηση των κανόνων και 

πιθανές παραλλαγές που μπορούν να γίνουν. Επιπλέον, συμπληρώνεται και από μία 

πληροφορία που αφορά τη χώρα γένεσης του παιχνιδιού και μία ερώτηση στην οποία 

τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν, με στόχο να αφυπνίσουν και να καλλιεργήσουν 

τον σεβασμό τους για άλλους λαούς και παραδόσεις. Έπειτα το βιβλίο τοποθετείται 

στη βιβλιοθήκη της τάξης, προκειμένου τα παιδιά να το επεξεργαστούν, να το 

διαβάσουν ή και να αναζητήσουν σ’ αυτό παιχνίδια από άλλες χώρες που θα ήθελαν 

να παίξουν στα διαλείμματα. 

Μετα- στάδιο 

Όπως είναι αναμενόμενο στο στάδιο αυτό τα παιδιά παίζουν σε ομαδούλες 

παραδοσιακά παιχνίδια από άλλες χώρες. Η διεξαγωγή των παιχνιδιών δεν έχει 

μοναδικό κίνητρο τη διασκέδαση, αλλά μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση 

τα παιδιά κατανοούν καλύτερα στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων και 

φυσικά αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις φυσικές τους ικανότητες. Επίσης, δεν 
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απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και οι κανόνες που τα 

διέπουν είναι απλοί, ώστε να μπορούν να ακολουθηθούν από όλους τους μαθητές. 

 

7η Θεματική Ενότητα: «Ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων!» 

1η Οργανωμένη δραστηριότητα 

Προ- στάδιο 

Συγκεντρωμένα στις ομαδούλες της τάξης εισάγουμε τα παιδιά στο θέμα της 

ενότητάς μας, ζητώντας τους να μας πουν αν έχουν παρατηρήσει τα διάφορα είδη 

ψωμιών που υπάρχουν σ’ έναν φούρνο ή ακόμα αν έχουν δοκιμάσει και πού κάποιο 

διαφορετικό είδος από το παραδοσιακό ελληνικό ψωμί. Ενθαρρύνουμε όλα τα παιδιά 

να εκφράσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους και ζητάμε από τα παιδιά 

από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο να αναφέρουν τις δικές τους εμπειρίες π.χ. 

μοιάζει το ψωμί που τρώνε στη χώρα τους με το δικό μας;/ σε τι διαφέρει; Έπειτα 

αναφέρουμε και εμείς οι ίδιοι πληροφορίες για το θέμα ότι δηλαδή το ψωμί δεν είναι 

ίδιο σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά μπορεί να διαφέρει στο σχήμα, το μέγεθος ή 

τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του τονίζοντας όμως ότι αποτελεί 

ένα βασικό μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής διατροφής. Εμπλέκουμε πάλι τα παιδιά, 

ρωτώντας τους αν γνωρίζουν από ποια υλικά παρασκευάζεται το ψωμί και γιατί 

αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής όλων των ανθρώπων παγκοσμίως. 
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Κυρίως στάδιο 

Κατόπιν δείχνουμε στα παιδιά μια παρουσίαση για τα είδη των ψωμιών σε 

διάφορες χώρες, πώς παρασκευάζεται το κάθε είδος, πού ψήνεται και τι συστατικά 

πολύτιμα περιέχει για τον οργανισμό. Στόχος μας είναι τα παιδιά να αντιληφθούν ότι 

όλες οι χώρες έχουν το ψωμί ως βασικό στοιχείο στη διατροφή τους, καθώς είναι 

πολύτιμο για τον οργανισμό, αλλά καθεμία έχει το δικό της. Μόλις ολοκληρώσουμε με 

την παρουσίαση, εμπλουτίζουμε τις γνώσεις των μαθητών διαβάζοντας από το βιβλίο 

«Οι λαοί», τον τρόπο που τρώει κάθε λαός (π.χ. καθισμένοι, όρθιοι, γονατιστοί) και τα 

διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιεί ο κάθε ένας (π.χ. μαχαιροπίρουνα, ξυλάκια, με τα 

χέρια). Επιπλέον, από το βιβλίο της Unicef «Μια ζωή σαν τη δική μου» που 

χρησιμοποιήσαμε σε προηγούμενη θεματική ενότητα και βρίσκεται στη βιβλιοθήκη 

της τάξης μας διαβάζουμε για κάποια παραδοσιακά φαγητά από διάφορες χώρες του 

κόσμου, ενώ παράλληλα προβάλλουμε πίνακες αναφοράς με μερικά χαρακτηριστικά 

παραδοσιακά φαγητά από χώρες, όπως η Αγγλία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ινδία, η 

Ισπανία, η Κίνα, η Κύπρος και τους ζητάμε για την επόμενη φορά να ψάξουν και να 

φέρουν συνταγές από διάφορα μέρη του κόσμου. Στο τέλος δίνουμε στα παιδιά να 

συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας με δραστηριότητες αντιστοίχισης με παιγνιώδη 

τρόπο, ώστε να ελέγξουμε αν έχουν αφομοιωθεί όλα όσα μελετήθηκαν, πριν 

προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο αυτής της θεματικής. 

Μετα- στάδιο 

Αφού τα παιδιά συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και θυμηθούν όλα όσα 

μελετήθηκαν παραπάνω, μοιράζουμε στις ομαδούλες φωτογραφίες με διάφορα είδη 

ψωμιών, τις οποίες τα παιδιά πρέπει να κόψουν και αφού τις κολλήσουν πάνω σε 

οδοντογλυφίδες, να τις τοποθετήσουν στη σωστή χώρα πάνω σ’ έναν παγκόσμιο χάρτη, 

που είναι κολλημένος σ’ ένα φελιζόλ, στυλ μακέτα. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά όχι 

μόνο κατανοούν έναν από τους κύριους στόχους αυτής της θεματικής, ότι δηλαδή όλες 

οι χώρες έχουν το ψωμί στη διατροφή τους, αλλά μαθαίνουν και ποια είναι η κάθε 

χώρα, πού βρίσκεται πάνω στον χάρτη και ποιο είδος ψωμιού έχει. 
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2η Οργανωμένη δραστηριότητα 

Προ- στάδιο 

Στην επόμενη δραστηριότητα ζητάμε από τα παιδιά να παρουσιάσουν ένα ένα 

με τη σειρά στην ολομέλεια της τάξης τις συνταγές παραδοσιακών φαγητών από 

διάφορες χώρες του κόσμου. Έπειτα, προβάλλουμε και εμείς κάποιες συνταγές στον 

διαδραστικό πίνακα και καλούμε τα παιδιά να παρατηρήσουν τη δομή των συνταγών, 

αλλά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι οι σύντομες φράσεις 

τοποθετημένες σε συγκεκριμένη σειρά (κατευθυντικός λόγος), η χρήση ρημάτων σε 

προστακτική ή υποτακτική, το εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Τα ρωτάμε τι παρατηρούν και 

μέσα από συζήτηση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια συνταγή αποτελείται από 

τρία (3) μέρη: τον τίτλο, τα υλικά και τα στάδια της εκτέλεσης. Επιπλέον, γίνεται 

προσπάθεια να εξηγηθούν από τις ομάδες ο ρόλος και η σημασία του κάθε μέρους. Στη 

συνέχεια συζητάμε για τις αναλογίες που χρησιμοποιούμε σε μια συνταγή, πώς 

εκφράζονται αυτές (γραμμάρια, κούπες κτλ), αν γνωρίζουν ποια σχέση υπάρχει μεταξύ 

τους (π.χ. γραμμάρια- κιλά) και τι κάνουμε αν θέλουμε να φτιάξουμε περισσότερη ή 

λιγότερη ποσότητα από αυτή που αναγράφεται στη συνταγή. 

Κυρίως στάδιο 

Στο στάδιο αυτό μοιράζουμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας στο οποίο τα 

στάδια της εκτέλεσης μιας συνταγής έχουν μπερδευτεί και πρέπει τα παιδιά να τα 
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τοποθετήσουν με τη σειρά και ύστερα να εντοπίσουν εκείνες τις λέξεις- κλειδιά που 

μας δείχνουν τη σειρά με την οποία πρέπει να εκτελεστεί κάθε βήμα. Επιπλέον, υπάρχει 

και εικονογραφημένη περιγραφή των υλικών της συνταγής που διευκολύνει την 

εκτέλεσή της στο πλαίσιο της τάξης, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει δυναμικά την 

εκμάθηση βασικών μαθηματικών εννοιών κυρίως από μαθητές που παρουσιάζουν 

δυσκολίες μάθησης. Έτσι, μέσα από αυθεντικά κείμενα τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο 

να διακρίνουν τα δομικά χαρακτηριστικά μιας συνταγής (τίτλος, υλικά, 

εκτέλεση/πορεία), αλλά μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν ορθά το κάθε δομικό 

χαρακτηριστικό της, εντοπίζοντας παράλληλα το σχετικό με τις συνταγές λεξιλόγιο. 

Στη συνέχεια οι ομάδες καλούνται να σκεφτούν και να υπολογίσουν, κάνοντας 

μετατροπές, τις ποσότητες των υλικών της συνταγής που τους δώσαμε, ώστε να 

προκύψει περισσότερη ποσότητα στο τέλος και έτσι να φάνε πιο πολλά άτομα. 

Μετα- στάδιο 

Στο τελικό αυτό στάδιο από τις συνταγές που συγκεντρώσαμε και μελετήσαμε 

όλο το προηγούμενο διάστημα επιλέγουμε μια μαζί με τα παιδιά, ώστε να τη φτιάξουμε 

μέσα στην τάξη και έτσι η δραστηριότητά μας να ολοκληρωθεί πλαισιωμένα. 

Φροντίζουμε η συνταγή που θα επιλέξουμε να είναι απλή και σχετικά εύκολη 

προκειμένου να πετύχουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών σ‘ 

αυτή, αλλά και για να μπορεί να εκτελεστεί μέσα στον χώρο του σχολείου με ασφάλεια 

και ευκολία. Στο τέλος μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις υπόλοιπες συνταγές που 

έφεραν τα παιδιά και να φτιάξουμε το δικό μας βιβλίο συνταγών με παραδοσιακά 

φαγητά από άλλες χώρες, το οποίο θα τοποθετήσουμε στη βιβλιοθήκη της τάξης μας. 
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Κεφάλαιο 7ο 

7. Η αποτίμηση της πειραματικής εφαρμογής 

7.1 Τα ερευνητικά εργαλεία. 

Για την πιο έγκυρη και ολοκληρωμένη αποτίμηση της πειραματικής αυτής 

εφαρμογής και την ακριβέστερη αξιολόγηση των καθορισμένων στόχων και 

επιδιώξεών της χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν:  

Α) ο προέλεγχος και ο μετέλεγχος στο γνωστικό αντικείμενο  

Β) το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης  

Γ) το ημερολόγιο της ερευνήτριας. 

Το ερωτηματολόγιο προ- ελέγχου περιελάμβανε 11 προτάσεις, ενταγμένες στις 

εφτά θεματικές ενότητες με τις οποίες θα ασχολούμασταν, στις οποίες οι μαθητές 

έπρεπε να απαντήσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με το περιεχόμενο της κάθε 

πρότασης ή αν δεν το γνώριζαν καθόλου. Για τη διευκόλυνσή τους χρησιμοποιήθηκαν 

φατσούλες χαρούμενες για το «συμφωνώ», λυπημένες για το «διαφωνώ» κ.ο.κ.). Τέλος 

κάτω από κάθε απάντηση έπρεπε να δικαιολογήσουν για ποιο λόγο επέλεξαν τη 

συγκεκριμένη φατσούλα (βλ. Παράρτημα). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εργαλεία αξιολόγησης του project είχαν μια κυκλική 

πορεία για την καλύτερη δυνατή και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των μαθητών 

που καταγράφθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Έτσι η 

διαδικασία του μετελέγχου παρουσίασε την ίδια μορφή με τη διαδικασία του προ- 

ελέγχου. Το ερωτηματολόγιο, ως είχε, δόθηκε ξανά στα παιδιά, τα οποία πλέον, υπό 

νέες βάσεις, κλήθηκαν να το συμπληρώσουν. Για την διεξαγωγή και των δύο 

διαδικασιών χρησιμοποιήθηκαν δύο διδακτικές ώρες, κατά τις οποία δόθηκαν οι 

κατάλληλες εξηγήσεις και συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια. 

Επιπλέον, μετά το πέρας και των εφτά ενοτήτων οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε 11 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τις εντυπώσεις τους, τα 

συναισθήματά τους απέναντι στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, καθώς και τις 

γνώσεις που κρίνουν οι ίδιοι πως απέκτησαν μέσα από την ενασχόλησή τους με τις 

δραστηριότητες που τη συνόδευαν. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ήταν πολύ, μέτρια, 

λίγο- καθόλου και για τη διευκόλυνση των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν, όπως και στα 
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ερωτηματολόγια προελέγχου και μετελέγχου, φατσούλα χαρούμενη για το «πολύ», 

φατσούλα λυπημένη για το «λίγο- καθόλου» κ.ο.κ.). Το ερωτηματολόγιο πέρα των 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είχε και δύο ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Στη μία 

(Ε3) έπρεπε να γράψουν τη λέξη ‘’γεια’’ σε όσες γλώσσες θυμόντουσαν και στην άλλη 

(Ε8) καλούνταν να ξεχωρίσουν μια από τις δραστηριότητες και να δικαιολογήσουν την 

άποψή τους. 

Τέλος, το ημερολόγιο της ερευνήτριας αποτέλεσε το κύριο όργανο ελέγχου της 

διαδικασίας του project κατά το οποίο η ερευνήτρια κρατούσε σημειώσεις σε 

καθημερινή βάση έπειτα από τη διεξαγωγή του κάθε μαθήματος και στόχο είχε την 

αυτοαξιολόγηση, τον αναστοχασμό και τη συνειδητοποίηση των αρνητικών και 

θετικών στοιχείων της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε. 

Το ημερολόγιο βασίστηκε σε τέσσερις θεματικούς άξονες: Α) Διδακτική 

διαδικασία, Β) Συμπεριφορά των μαθητών, Γ) Ερευνητής και Δ) Συνολική αποτίμηση 

του μαθήματος. 

Α) Συγκεκριμένα ο άξονας «Διδακτική διαδικασία» περιλάμβανε τις εξής 

ερωτήσεις: 

1. Τι τεχνικές και μέσα χρησιμοποίησα; Πόσο αποτελεσματικές/ά ήταν; 

2. Κατανόησαν οι μαθητές τους στόχους των δραστηριοτήτων; 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Β) Ο άξονας που αφορούσε τη συμπεριφορά των μαθητών περιλάμβανε τις 

ερωτήσεις:  

4. Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

(θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή βοήθεια); 

5. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ; Σε ποιους κυρίως; 

6. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; Ποιοι κυρίως; Γιατί; 

7. Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση;  
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Γ) Στον άξονα «Ερευνητής» υπήρχε μόνο η ερώτηση:  

8. Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Δ) Στον τελευταίο άξονα που γινόταν μια συνολική αποτίμηση του μαθήματος, 

οι ερωτήσεις ήταν οι εξής:  

9. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές;  

10. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί;  

Στην πρώτη ερώτηση του ημερολογίου η ερευνήτρια αξιολογεί τις τεχνικές 

αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Όσον 

αφορά τα μέσα αυτά μπορεί να είναι ο υπολογιστής και τα διάφορα προγράμματα που 

χρησιμοποιεί όπως power point και videos, αλλά και φύλλα εργασιών, πηγές, βιβλία 

κ.ά.. Αντιστοίχως αναφέρονται και οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν. Ενδεικτικά 

κάποιες είναι: καταιγισμός ιδεών- ιδεοθύελλα, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, 

ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης, παιχνίδι, παντομίμα, δραματοποίηση κ.ά. Στο 

δεύτερο μέρος της ερώτησης η ερευνήτρια αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των 

μέσων και των τεχνικών, κρίνοντάς τα μέσα από τις στάσεις και απόψεις των παιδιών 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  

Στη δεύτερη ερώτηση η ερευνήτρια αξιολογεί αφενός τον βαθμό κατανόησης 

των νέων πληροφοριών αφετέρου αν έγιναν αντιληπτά τα διαφορετικά πολιτισμικά 

στοιχεία στους μαθητές. Στη συνέχεια, αφού ο στόχος της κάθε δραστηριότητες 

αναλυθεί και δοθούν οι κατάλληλες διευκρινήσεις, η ερευνήτρια αξιολογεί αν οι 

μαθητές μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τους στόχους και αν ανταποκρίθηκαν στις 

απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. 

Στην τρίτη ερώτηση η ερευνήτρια καταγράφει τις απόψεις της σχετικά με τα 

επιτυχή και μη σημεία της ενότητας, τα οποία αφορούν το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών αλλά ταυτόχρονα και τον βαθμό ικανοποίησης τους. Έτσι αυτοαξιολογεί και 

το περιεχόμενο ολόκληρης της ενότητας. 

Συνεχίζοντας στον 2ο άξονα που αφορά τη συμπεριφορά των μαθητών οι 

ερωτήσεις σχετίζονται κυρίως με τις προτιμήσεις, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και 

τη συμπεριφορά των μαθητών. Αρχικά, γίνεται μια συνολική διερεύνηση και 

αποτίμηση της στάσης των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ενότητας και στη 
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συνέχεια καταγράφονται οι προτιμήσεις που είχαν οι μαθητές σε όλες τις 

δραστηριότητες. Έτσι, γίνεται μια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που επιφέρουν 

υψηλό βαθμό ικανοποίησης αλλά και αποτελεσματικότητας. Στις ερωτήσεις όμως 

αυτές η ερευνήτρια λαμβάνει υπόψη της και το προφίλ του κάθε μαθητή ξεχωριστά, 

αφού κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Αντιστοίχως και έχοντας τα ίδια κριτήρια η ερευνήτρια απαντά και στη δεύτερη 

ερώτηση αυτού του άξονα, δηλαδή σε ποιες δραστηριότητες οι μαθητές δυσκολεύονται 

και συγκεκριμένα ποιοι, ενώ στο τέλος σχολιάζει την επικοινωνία και την 

αλληλόδραση των μαθητών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

Στον τρίτο άξονα που αφορά τον ρόλο του ερευνητή στο πλαίσιο της 

παρέμβασης η ερευνήτρια καταγράφει τις παρεμβάσεις, το είδος της κάθε παρέμβασης, 

τον τρόπο αλλά και τους λόγους που χρειάστηκαν να γίνουν κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. 

Στον τελευταίο άξονα οι ερωτήσεις αποσκοπούν σε μια συνολική ανασκόπηση 

και αυτοαξιολόγηση της ίδιας της ερευνήτριας. Βασικό βήμα για την επιτυχή πορεία 

του project είναι να γίνει κατανοητός ο βαθμός μάθησης των μαθητών, δηλαδή τι 

πραγματικά έμαθαν οι μαθητές. Πραγματοποιείται, λοιπόν, μια αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων και μη που έχει η κάθε δραστηριότητα στους μαθητές αλλά και 

ολόκληρης της ενότητας. Τέλος, η ερευνήτρια οφείλει να κρίνει τα μη επιτυχή σημεία 

της ενότητας, ώστε να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές για τη μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και επιτυχία του project. 

 

7.2 Τα αποτελέσματα της αποτίμησης 

7.2.1 Τα αποτελέσματα προ-ελέγχου και μετελέγχου  

Τα αποτελέσματα του μετελέγχου παρατίθενται ανά ερώτηση και 

συγκεντρωτικά. Ταυτόχρονα δίπλα δίνονται και οι απαντήσεις των μαθητών στη 

διαδικασία του προελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί πιο εύκολα το αποτέλεσμα της 

πειραματικής εφαρμογής. Έτσι, συγκρίνοντας τους πίνακες που διαμορφώθηκαν από 

τους δύο ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, πριν και μετά την εφαρμογή, προκύπτουν 

σημαντικές πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του project και την επιρροή που 

άσκησε στις στάσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών σε σχέση με την κουλτούρα και 

τον πολιτισμό άλλων χωρών. 
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Στην πρόταση «Θα ήθελα να πάω ταξίδι αναψυχής στο Παρίσι.» η πλειοψηφία 

των μαθητών απάντησε ότι συμφωνεί, ενώ αυτοί που διαφώνησαν ή δεν ήξεραν αν 

θέλουν να επισκεφτούν το Παρίσι ανέφεραν ως λόγο ότι φοβούνται εξαιτίας των 

τρομοκρατικών επιθέσεων που δέχτηκε πριν λίγο καιρό η πόλη αυτή. 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 16 (66,7%) 20 (83,3%) 

Διαφωνώ 6 (25%) 4 (16,7%) 

Δεν ξέρω 2 (8,3%) 0 

Πίνακας 3: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Θα ήθελα να πάω ταξίδι αναψυχής στο Παρίσι.» 

Στην πρόταση «Θα ήθελα να πάω ταξίδι αναψυχής στην Ινδία.» περίπου οι 

διπλάσιοι μαθητές απάντησαν πλέον ότι συμφωνούν. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

περισσότερο μαθητές από αυτούς στο γιατί θα ήθελαν να επισκεφτούν την Ινδία 

απάντησαν ότι είναι μια χώρα που κρύβει μυστικά και θα ήθελαν να την εξερευνήσουν 

και να μάθουν γι’ αυτή. Συγχρόνως από τους 17 μαθητές που απάντησαν αρχικά 

«διαφωνώ» ή «δεν ξέρω» έμειναν οι 11. Οι διαφορές αυτές είναι σημαντικές και σε 

συνδυασμό με τις απαντήσεις των παιδιών δεν γίνεται να μη συνδυαστούν με την 

εφαρμογή του προγράμματος 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 13 (54,2%) 7 (29,2%) 

Διαφωνώ 5 (20,8%) 8 (33,3%) 

Δεν ξέρω 6 (25%) 9 (37,5%) 

Πίνακας 4: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Θα ήθελα να πάω ταξίδι αναψυχής στην Ινδία.» 

Η πρόταση «Έχω περισσότερες ομοιότητες με ένα παιδί από την Κίνα από ότι με 

ένα παιδί από την Ισπανία.» μπέρδεψε αρκετά τους μαθητές και αυτό φαίνεται από τις 

απαντήσεις τους στη διαδικασία μετελέγχου. Ενώ αρχικά η πλειοψηφία των μαθητών 

με ποσοστό 62, 5% απάντησε «δεν ξέρω», στη διαδικασία του μετελέγχου η 



94 
 

πλειοψηφία απάντησε ότι διαφωνεί. Από αυτούς που διαφώνησαν, όμως, οι 10 

δικαιολόγησαν την απάντησή τους λέγοντας πως όλοι είμαστε ίδιοι ανεξάρτητα από 

πού καταγόμαστε, ενώ οι υπόλοιποι 7 απάντησαν ότι μοιάζουν περισσότερο με ένα 

παιδί από την Ισπανία, γιατί δεν έχει σκιστά μάτια και το δέρμα του είναι λευκό όπως 

και αυτών. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως όλα τα παιδιά δεν κατανοήσαν πλήρως την 

παραπάνω πρόταση, αλλά εστίασαν περισσότερο στις προφανείς διαφορές που μπορεί 

να έχουν με ένα παιδί από την Κίνα. 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 0 1 (4,2%) 

Διαφωνώ 17 (70,8%) 8 (33,3%) 

Δεν ξέρω 7 (29,2%) 15 (62,5%) 

Πίνακας 5: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Έχω περισσότερες ομοιότητες με ένα παιδί από την Κίνα 

από ότι με ένα παιδί από την Ισπανία.» 

Στην πρόταση «Δεν έχω πρόβλημα ο διπλανός μου στο θρανίο να είναι από την 

Αλβανία.» η διαφορά των απαντήσεων είναι αισθητά μεγάλη. Συγκεκριμένα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών απάντησε ότι δεν θα είχε πρόβλημα γιατί έτσι 

θα μάθαιναν πράγματα για τη χώρα αυτή. Από την άλλη, οι 9 μαθητές που είχαν 

απαντήσει αρνητικά στον προέλεγχο τώρα έγιναν 5, ενώ από αυτούς που απάντησαν 

«δεν ξέρω» δεν έμεινε κανένας, γεγονός που αποδεικνύει πως το πρόγραμμα που 

διενεργήθηκε είχε σημαντική επιρροή σε παγιωμένες αντιλήψεις των παιδιών απέναντι 

σε αλλοεθνείς τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν στον 

προέλεγχο όσον αφορά το «διαφωνώ» άλλοτε πιο κομψά και άλλοτε πιο ωμά συ 

περικλείονται στη φράση ‘’Δεν είμαι σίγουρος για τη συμπεριφορά του και αυτό θα με 

έκανε να αισθάνομαι άβολα.’’ 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 19 (79,2%) 9 (37,5%) 

Διαφωνώ 5 (20,8%) 9 (37,5%) 
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Δεν ξέρω 0 6 (25%) 

Πίνακας 6: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Δεν έχω πρόβλημα ο διπλανός μου στο θρανίο να είναι 

από την Αλβανία.» 

Στην πρόταση «Ένα παιδί από την Αιθιοπία έχει τα ίδια δικαιώματα με ένα παιδί 

από τη Γερμανία.» δεν παρουσιάστηκε κάποια σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά 

την απάντηση της πλειοψηφίας. Άλλωστε το συγκεκριμένο ερώτημα ήταν 

αναμενόμενο να το γνωρίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Αυτό που αξίζει να 

σχολιαστεί ήταν οι απαντήσεις των 3 παιδιών που διαφώνησαν στη διαδικασία 

μετελέγχου, δικαιολογώντας την απάντησή τους λέγοντας πως κανονικά θα έπρεπε όλα 

τα παιδιά να έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα και σε όλες τις 

χώρες του κόσμου. 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 21 (87,5%) 18 (75%) 

Διαφωνώ 3 (12,5%) 1 (4,2%) 

Δεν ξέρω 0 5 (20,8%) 

Πίνακας 7: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Ένα παιδί από την Αιθιοπία έχει τα ίδια δικαιώματα με 

ένα παιδί από τη Γερμανία.» 

Στην πρόταση «Τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Αγγλία δεν έχουν καμία 

σχέση με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Ιαπωνία.» οι μισοί μαθητές 

απάντησαν ότι διαφωνούν τονίζοντας στις απαντήσεις τους ότι έπαιξαν παιχνίδια από 

διάφορα μέρη του κόσμου και διαπίστωσαν ότι δεν διαφέρουν πολύ από τα δικά μας 

παιχνίδια. Τα αποτελέσματα αυτά σε σύγκριση με το μεγάλο ποσοστό των μαθητών 

(70,8%) που απάντησαν «δεν ξέρω» κατά τη διαδικασία του προελέγχου δείχνουν τη 

θετική επίδραση που άσκησε η πειραματική εφαρμογή στη σχέση των παιδιών με 

στοιχεία της κουλτούρας των ξένων χωρών. 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 7 (29,2%) 6 (25%) 
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Διαφωνώ 12 (50%) 1 (4,2%) 

Δεν ξέρω 5 (20,8%) 17 (70,8%) 

Πίνακας 8: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Αγγλία δεν 

έχουν καμία σχέση με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Ιαπωνία.» 

Στην πρόταση «Τα παιδιά της Αφρικής έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες με τα 

παιδιά της Αυστραλίας.» όλοι οι μαθητές είπαν πως συμφωνούν. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στις απαντήσεις τους έγραψαν ότι όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες, δηλαδή, 

ένα σπίτι να κοιμηθούν, φαγητό και νερό, αγάπη και παιχνίδι επηρεασμένα από το 

βίντεο «Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα» που αποτέλεσε την αφόρμηση στη 

θεματική ενότητα για τα δικαιώματα των παιδιών και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας 

στο οποίο έπρεπε να αναγνωρίσουν τις βασικές ανάγκες ενός παιδιού. 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 24 (100%) 11 (45,8%) 

Διαφωνώ 0 7 (29,2%) 

Δεν ξέρω 0 6 (25%) 

Πίνακας 9: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Τα παιδιά της Αφρικής έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες με 

τα παιδιά της Αυστραλίας.» 

Στην πρόταση «Το συναίσθημα της ευτυχίας είναι προνόμιο όλων των παιδιών.» 

δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές κατά τη διάρκεια των δύο διαδικασιών και 

γι’ αυτό δεν θα γίνει περαιτέρω ανάλυση.  

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 20 (83,3%) 17 (70,8%) 

Διαφωνώ 0 1 (4,2%) 

Δεν ξέρω 4 (16,7%) 6 (25%) 
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Πίνακας 10: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Το συναίσθημα της ευτυχίας είναι προνόμιο όλων των 

παιδιών.» 

Στην πρόταση «Τα φαγητά σε χώρες της Ασίας δεν είναι νόστιμα.» τα 

περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι διαφωνούν (ποσοστό 54,2%) κατά τη διαδικασία 

του μετελέγχου, ενώ μόνο 3 παιδιά είπαν ότι συμφωνούν (12,5%). Συγκρίνοντας το 

ποσοστό αυτό με το αντίστοιχο στη διαδικασία προελέγχου (8,3%) διαπιστώνει εύκολα 

κανείς τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής σε παγιωμένες απόψεις και αντιλήψεις 

των παιδιών, αφού τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με παραδοσιακές συνταγές από διάφορες 

χώρες της Ασίας, έψαξαν και βρήκαν μόνα τους κάποιες, έμαθαν για τη διατροφή σ΄ 

αυτές τις χώρες και τέλος γεύτηκαν τα ίδια το παραδοσιακό ψωμί της Κίνας (laobing) 

που έφτιαξε στο σπίτι του και το έφερε στην τάξη ο μαθητής από την Κίνα. Αν σε όλα 

αυτά προστεθούν και οι αρχικές απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα 

π.χ. «Τα φαγητά εκεί δεν είναι καθαρά», ή «Δεν είναι υγιεινά, γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν 

θα είναι νόστιμα», η θετική επίδραση της πειραματικής παρέμβασης σε παγιωμένες 

απόψεις και αντιλήψεις των παιδιών επεκτείνεται πλέον και στην ενίσχυση των 

γνώσεων των παιδιών για τον κόσμο έξω από τα σύνορα της χώρας τους.   

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 3 (12,5%) 16 (66,7%) 

Διαφωνώ 13 (54,2%) 2 (8,3%) 

Δεν ξέρω 8 (33,3%) 6 (25%) 

Πίνακας 11: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Τα φαγητά σε χώρες της Ασίας δεν είναι νόστιμα.» 

Στην πρόταση «Δεν έχω τίποτα κοινό με τα παιδιά που ζουν στις φτωχές χώρες 

του κόσμου.» που αποτελεί ένα από τα πιο ουσιώδη ερωτήματα της έρευνας, η διαφορά 

των απαντήσεων είναι αισθητά μεγάλη. Συγκεκριμένα, οι 4 μαθητές που είχαν 

απαντήσει αρνητικά στη διαδικασία προελέγχου τώρα έγιναν 21, γεγονός που 

αποδεικνύει πως το πρόγραμμα επηρέασε σημαντικά την πολυπολιτισμική συνείδηση 

των παιδιών. Επιπλέον, τα παιδιά στις απαντήσεις τους έγραψαν ότι όλα τα παιδιά 

έχουν τις ίδιες ανάγκες, χαίρονται με τον ίδιο τρόπο, νιώθουν τα ίδια συναισθήματα 

ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους, το χρώμα του δέρματος κτλ. γεγονός που 
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επιβεβαιώνει τη σημασία του project στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνείδησης 

και την πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση. Κάτι που αποτελεί άλλωστε και τον κύριο 

στόχο του προγράμματος.   

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 0 8 (33,3%) 

Διαφωνώ 21 (87,5%) 4 (16,7%) 

Δεν ξέρω 3 (12,5%) 12 (50%) 

Πίνακας 12: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Δεν έχω τίποτα κοινό με τα παιδιά που ζουν στις φτωχές 

χώρες του κόσμου.» 

Η τελευταία πρόταση «Ο κόσμος είναι σαν ένα μεγάλο παγκόσμιο χωριό και 

όλοι οι άνθρωποι συνδέονται ο ένας με τον άλλον και με το φυσικό περιβάλλον όπου 

ζούμε.» ανήκει στα πιο ουδέτερα σημεία του ερωτηματολογίου, τα οποία απέβλεπαν 

στην απλή διερεύνηση του προφίλ των μαθητών, γι’ αυτό και δεν επηρεάζει την έρευνα. 

Απάντηση Πλήθος μαθητών 

μετελέγχου 

Πλήθος μαθητών προ- 

ελέγχου 

Συμφωνώ 21 (87,5) 17 (70,8%) 

Διαφωνώ 1 (4,2%) 3 (12,5%) 

Δεν ξέρω 2 (8,3%) 4 (16,7%) 

Πίνακας 13: Συχνότητα και ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών στον   

προέλεγχο-μετέλεγχο στην πρόταση: «Ο κόσμος είναι σαν ένα μεγάλο παγκόσμιο χωριό και 

όλοι οι άνθρωποι συνδέονται ο ένας με τον άλλον και με το φυσικό περιβάλλον όπου ζούμε.» 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στην αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχαν δυο 

ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως το προφίλ των μαθητών. Έτσι στην ερώτηση 

για ποιες χώρες γνωρίζουν πράγματα και από πού, οι μαθητές επανέλαβαν τις χώρες 

που έγραψαν κατά τη διαδικασία του προελέγχου, ενώ πολλοί πρόσθεσαν και κάποιες 

από τις χώρες με τις οποίες ασχοληθήκαμε κατά τη διάρκεια της πειραματικής 

εφαρμογής όπως Κίνα, Άγιος Δομίνικος, Γροιλανδία, Ισπανία κ.ά..  
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Αυτό, όμως, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η επόμενη ερώτηση «Για ποιες 

χώρες και ποιους πολιτισμούς θα ήθελες να μάθεις πράγματα;», όπου τα παιδιά 

πρόσθεσαν πολλές από τις χώρες του project καθώς και άλλες πέρα από τις 

‘’συνηθισμένες’’ όπως τη Βραζιλία, το Περού, την Ινδία κ.ά.. Η πλειοψηφία μάλιστα  

δικαιολόγησε τις επιλογές αυτές λέγοντας πως σ’ αυτές τις χώρες υπάρχουν πράγματα 

ενδιαφέροντα και περίεργα, ενώ κάποιοι άλλοι απάντησαν ότι εκεί έχουν διαφορετικά 

φαγητά, διαφορετικές συνήθειες και διαφορετικό πολιτισμό που θέλουν να γνωρίσουν. 

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι άσχετα με την εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε, αντιθέτως 

προέκυψαν σαν νέα ανάγκη για γνώση έπειτα από όσα είδαν και άκουσαν τα παιδιά 

όλο το διάστημα του προγράμματος. Πρόκειται για στοιχεία του πολιτισμού 

διαφορετικών χωρών τα οποία έγιναν γνωστά κατά τη διδασκαλία των ενοτήτων και 

κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από τη διαφορετικότητα τους. Επομένως, 

και εδώ φάνηκε πως η εφαρμογή που διενεργήθηκε επηρέασε θετικά το μαθητικό 

κοινό. 

 

7.2.2 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ικανοποίησης 

Παρακάτω παρατίθενται ο πίνακας των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης που δόθηκε στους μαθητές: 

Ερωτήσεις Πολύ Μέτρια Λίγο- Καθόλου 

Ε1. Σου άρεσε που ταξιδέψαμε σε άλλες χώρες; 22 2 0 

Ε2. Ήταν ωραία που έμαθες για τη γλώσσα και τη 

μουσική άλλων χωρών;  

19 5 0 

Ε4. Σου άρεσε που γνώρισες στοιχεία του 

πολιτισμού διαφόρων χωρών; 

19 5 0 

Ε5. Πόσα αξιοθέατα (μνημεία, εκκλησίες κ.λ.π) 

γνώρισες μέσα από αυτές τις δραστηριότητες; 

14 8 2 

Ε6. Σου άρεσε που ήρθες σε επαφή με την κουζίνα 

των χωρών αυτών; 

16 8 0 
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Ε7. Σου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το 

μάθημα; 

16 8 0 

Ε9. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

αισθάνθηκες: 

να διασκεδάζεις; 

20 3 1 

να μορφώνεσαι; 23 1 0 

να μαθαίνεις να συνεργάζεσαι με άλλα παιδιά; 22 2 0 

να χάνεις χρόνο από άλλα μαθήματα; 3 12 9 

Ε.10 Πιστεύεις πως όσα έμαθες θα σου 

χρησιμεύσουν κάπου; 

24 0 0 

Ε11. Θα ήθελες να λάβεις μέρος ξανά σε κάτι 

παρόμοιο;  

20 4 0 

Πίνακας 14: Συχνότητα των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης. 

Από την πραγματοποιθείσα έρευσα φάνηκε ότι το project ήταν μια ιδιαίτερα 

ευχάριστη εμπειρία για τους μαθητές. Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο έτσι και 

εδώ είναι εμφανής ο ενθουσιασμός τους και ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης  από το 

συγκεκριμένο εγχείρημα. Στο τέλος μάλιστα η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι 

θα ήθελε να ξανασυμμετάσχει σε κάτι παρόμοιο, ενώ όλοι οι μαθητές πιστεύουν πως 

όσα έμαθαν θα τους είναι χρήσιμα στο μέλλον. 

Στα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, σε σχέση με τη γλώσσα και τη 

μουσική άλλων χωρών (Ε2) 19 από τους 24 των μαθητές θεώρησαν την επαφή αυτή 

πολύ ωραία, με το αμέσως επόμενο ερώτημα να έρχεται να τεκμηριώσει την παραπάνω 

τοποθέτηση των παιδιών. Στην τρίτη ερώτηση, λοιπόν, οι μαθητές κλήθηκαν να 

γράψουν τη λέξη ‘’γεια’’ σε όσες γλώσσες θυμούνται. Μελετώντας τις απαντήσεις τους 

προκύπτουν τα εξής: 
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Λέξη Συχν. Εμφ. 

Hello 22 

Salut 13 

Merhaba 20 

Salam alaikum 16 

Halo 12 

Ciao 5 

Πίνακας 15: Συχνότητα εμφάνισης της λέξεις ‘’γεια’’ σε διάφορες γλώσσες. 

Στην τέταρτη ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν για το αν τους άρεσε που 

μάθαιναν διάφορα πολιτισμικά στοιχεία για άλλες χώρες. Από τους 24 μαθητές που 

συμμετείχαν μόνο 5 απάντησαν ότι δεν τους άρεσε πολύ. 

Το ερώτημα ‘’Πόσα αξιοθέατα (μνημεία, εκκλησίες κ.λ.π) γνώρισες μέσα από 

αυτές τις δραστηριότητες;’’ αφορούσε στην κατάκτηση των πολιτιστικών μνημείων που 

ξεχώρισαν οι μαθητές. Σε αυτήν την ερώτηση 2 μαθητές απάντησαν Λίγα, 8 Αρκετά 

και 14 Πολλά. 

Στο ερώτημα ‘’Σου άρεσε που ήρθες σε επαφή με την κουζίνα των χωρών 

αυτών;’’ οι απαντήσεις των παιδιών αποδεικνύουν ότι ο στόχος της συγκεκριμένης 

θεματικής επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Όταν ρωτήθηκαν οι μαθητές για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν το μάθημα, 

δηλαδή με τη χρήση παραμυθιών, παρουσιάσεων, με παιχνίδια, κατασκευές κ.ά. οι 16 

από τους 24 απάντησαν ότι τους άρεσε πολύ. 

Στο ερώτημα Ε8 ‘’Ποια δραστηριότητα έχεις ξεχωρίσει και γιατί;’’ οι μαθητές 

έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στις θεματικές ενότητες: «Ο γύρος του κόσμου σε 

διαφορετικούς χαιρετισμούς!» και «Ας ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο!». Όσον αφορά 

τη θεματική ενότητα «Ο γύρος του κόσμου σε διαφορετικούς χαιρετισμούς!» τα παιδιά 

δικαιολόγησαν την επιλογή τους τονίζοντας ότι το να ξέρεις πώς χαιρετιούνται οι 

άνθρωποι σε διάφορα μέρη του κόσμου είναι χρήσιμο για όταν ταξιδέψουν σ’ αυτά, 
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ενώ ταυτόχρονα πολλοί χαιρετισμοί είναι αστείοι και διασκεδαστικοί. Για τη θεματική 

ενότητα «Ας ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο!» η επιλογή των παιδιών έγινε με γνώμονα 

τις καινούριες γνώσεις που αποκόμισαν για διάφορες χώρες κατά την κατασκευή των 

τουριστικών οδηγών. 

Στην πρόταση ‘’Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αισθάνθηκες:’’ την 

οποία καλούνταν να συμπληρώσουν οι μαθητές, η πλειοψηφία διασκέδασε κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής, ενώ μόνο 1 μαθητής δήλωσε πως δεν διασκέδασε. Σχεδόν 

όλοι ένιωσαν να λαμβάνουν πληροφορίες που διευρύνουν τους γνωστικούς τους 

ορίζοντες και να μαθαίνουν καινούρια πράγματα, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν να 

συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Τέλος, αρκετοί ήταν κι αυτοί που θεώρησαν 

πως οι ώρες του σχεδίου δράσης ήταν αρκετές και κάτι τέτοιο στοίχιζε ώρες άλλων 

μαθημάτων. Ωστόσο, δεν παραπονέθηκε κανείς όσον αφορά αυτό το κομμάτι.  

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι το project ήταν μια ευχάριστη παρέμβαση καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και κατάφερε κατά κύριο λόγο να πετύχει τον 

στόχο της. Αφενός να καλλιεργήσει την πολυπολιτισμική συνείδηση των παιδιών, 

αφετέρου να βελτιώσει κάποιες γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους. 

 

7.2.3 Το ημερολόγιο της ερευνήτριας 

Η πειραματική παρέμβαση ολοκληρώθηκε μέσα σε εφτά θεματικές ενότητες, 

κατά τις οποίες η ερευνήτρια κατέγραψε στοιχεία σε κάθε μια από αυτές. Κάθε άξονας 

χωρίστηκε σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με σχετικές αναφορές στο κυρίως θέμα. 

Τα δεδομένα του ημερολογίου έχουν ως εξής: 

Θεματικοί 

Άξονες 

Κατηγορίες Υποκατηγορίες Συχν. Εμφ. 

Α) Διδακτική  

Διαδικασία 

1. Διδακτικές 

τεχνικές και μέσα  

 

i. Διερευνητικού 

τύπου ερωτήσεις 

(μαιευτική μέθοδος)  

7 

  ii. Παραμύθια 4 
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  iii. Διδασκαλία με 

πολυμέσα  

5 

  iv. Βιωματικές 

μέθοδοι 

(δραματοποίηση, 

παιχνίδια, 

παντομίμα)  

3 

  v.Προβολή 

πολυτροπικού 

υλικού ή/και βίντεο  

6 

  vi. Realia 

(χαρτόνια, κόλλες 

Α4, κάρτες, 

ξυλομπογιές, 

μαρκαδόροι, 

ψαλίδια)  

6 

  vii. Φωτογραφίες  6 

  viii. Φύλλα 

εργασίας 

5 

  ix. Μουσική- 

τραγούδια 

1 

 2.Στόχοι i. Προϊδεασμός για 

το θέμα της 

ενότητας 

7 

  ii.Ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας 

γνώσης  

7 
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  iii.Ανάπτυξη 

γνωστικών 

δεξιοτήτων και 

στρατηγικών  

6 

  iv.Ανάπτυξη 

πολιτισμικών 

δεξιοτήτων  

7 

Β) Συμπεριφορά 

των μαθητών 

1. Στάση των  

Μαθητών 

i. Eυχαρίστηση από 

το μάθημα  

5 

  ii.Iδιαίτερο 

ενδιαφέρον για 

βιωματικές 

δραστηριότητες  

3 

  iii. Eνεργή 

συμμετοχή σε 

ομαδικές 

δραστηριότητες  

5 

  iv.Aνάληψη 

πρωτοβουλιών  

3 

  v.Aνάπτυξη 

στρατηγικών 

οργάνωσης 

3 

 2. Δραστηριότητες 

που άρεσαν στους 

μαθητές  

i.Δημιουργικές 

δραστηριότητες 

(ζωγραφική, 

χρωματισμός) 

5 
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  ii.Δραστηριότητες 

δραματοποίησης, 

παντομίμας, 

αναπαράστασης  

2 

  iii.Δραστηριότητες 

Γεωγραφίας  

1 

  iii. Παιχνίδια 3 

  iv.Κατασκευές 5 

  v. Αντιστοίχισης 4 

  vi.Επιτραπέζια 

παιχνίδια 

1 

  vii. Ταξινόμησης 2 

  viii. Κρυπτόλεξο 1 

  ix. Χρήση 

παρομοίωσης 

1 

 3. Δραστηριότητες 

που δυσκόλεψαν 

τους μαθητές 

i. Ακουστικής 

αντίληψης της λέξης 

‘’γεια’’ σε άλλες 

γλώσσες 

1 

  ii. Ταξινόμησης 1 

  iii.Έρευσης 

πληροφοριών και 

φωτογραφιών από 

το διαδίκτυο 

1 
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  iv. Τοποθέτηση 

εικόνων με τη 

σωστή σειρά 

1 

  v.Τοποθέτηση 

προτάσεων με τη 

σωστή σειρά 

(κατευθυντικός 

λόγος- συνταγή) 

1 

 4.Τρόποι εργασίας i. Εργασία κατά 

ζευγάρια  

1 

  ii. Ομαδική εργασία  7 

  iii.Συνεργασία 

εκπαιδευτικού με 

όλη την τάξη  

3 

 5. Εργασία σε 

ομάδες 

i. Επιτυχή 

συνεργασία και 

αλληλόδραση 

5 

  ii.Συναγωνισμός 

ανάμεσα στις 

ομάδες 

1 

Γ) Ερευνήτρια 1. Παρεμβάσεις i.Διευκρινιστικές 

οδηγίες για τις 

δραστηριότητες 

2 

  ii. Παρεμβάσεις με 

βάση τις 

προτιμήσεις των 

παιδιών 

1 
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  iii. Παρεμβάσεις 

λόγω έντονου 

ενθουσιασμού από 

μέρους των 

μαθητών 

1 

  iv. Παρεμβάσεις 

λόγω απουσίας 

γνωστικού 

υποβάθρου  

1 

Δ) Συνολική 

αποτίμηση του 

μαθήματος. 

1. Μαθησιακά 

οφέλη 

i. Συμμετοχή των 

αδύναμων μαθητών 

6 

  ii.Καλλιέργεια 

δεξιοτήτων λεπτής 

και αδρής  

κινητικότητας 

4 

  iii. Ανάπτυξη και 

ενίσχυση 

μνημονικών 

στρατηγικών 

4 

  iv. Καλλιέργεια 

αφηγηματικού 

προφορικού λόγου 

2 

  v. Χρήση νέων 

τεχνολογιών 

2 

  vi. Ανάπτυξη 

γλωσσικών αλλά 

και  

1 
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λογικομαθηματικών 

ικανοτήτων 

 2. Καλλιέργεια 

αξιών και στάσεων 

i. Θετική στάση για 

ομαδικές 

δραστηριότητες  

4 

  ii. Αυτενέργεια στη 

μάθηση  

3 

  iii. Αλληλοβοήθεια  3 

  iv. 

Ευαισθητοποίηση 

και σεβασμός στη 

διαφορετικότητα 

και  τα κοινωνικά 

προβλήματα  

2 

  v.Απόκτηση 

πολυπολιτισμικής 

επίγνωσης 

7 

  vi. Γνώση των 

δικαιωμάτων τους 

1 

 3. Αλλαγές στη 

διδασκαλία 

i. Αφαίρεση/ 

Αντικατάσταση 

δραστηριότητας  

1 

  ii. Αύξηση του 

χρόνου των 

δραστηριοτήτων 

2 

  iii. Καμία 4 

Πίνακας 16:Κατηγορίες και υποκατηγορίες των δεδομένων των ημερολογίων 
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Α) Διδακτική διαδικασία  

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι που τέθηκαν εξ’ αρχής 

και αφορούσαν την ανάπτυξη και καλλιέργεια των γλωσσικών και πολιτισμικών 

δεξιοτήτων, όπως επίσης και των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και 

στρατηγικών πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς. Αναφορικά με την καλλιέργεια της 

πολυπολιτισμικής επίγνωσης, οι μαθητές σε κάθε ενότητα έρχονταν σε επαφή με 

πολιτισμικά στοιχεία της δικής τους ταυτότητας αλλά και της παγκόσμιας κουλτούρας 

διαφόρων λαών αναπτύσσοντας έτσι την πολυπολιτισμική τους συνείδηση. Σε όλες τις 

ενότητες οι μαθητές προϊδεάστηκαν για το θέμα της ενότητας και αξιοποιήθηκε η 

προϋπάρχουσα γνώση τους. Όλα ανεξαιρέτως τα προ- στάδια των ενοτήτων στα οποία 

η εκπαιδευτικός εισήγαγε κάθε φορά το θέμα χαρακτηρίστηκαν από απόλυτη επιτυχία. 

Οι μαθητές ανταποκρίνονταν με μεγάλο ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή στις 

ερωτήσεις διερευνητικού τύπου, αφού σε όλες τις περιπτώσεις ήθελαν να πουν τη 

γνώμη τους ή να αναφέρουν κάτι από τη ζωή τους σχετικό με το θέμα της ενότητας. 

Όσον αφορά τις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, σε έξι από τις 

εφτά ενότητες η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πολυμέσων και την 

προβολή πολυτροπικού υλικού (παρουσιάσεις power point, βίντεο, τραγούδια κ.ά.). 

Επίσης, στις περισσότερες ενότητες γινόταν χρήση βιωματικών μεθόδων (παιχνίδια, 

δραματοποίηση, παντομίμα) αφενός για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με αυθεντικές 

καταστάσεις, αφετέρου για την καλύτερη επαφή με τα πολιτισμικά στοιχεία. Άλλωστε 

το παιχνίδι σε όποια του μορφή αποτελεί βασική στρατηγική μάθησης στις μικρές 

ηλικίες.  

Ένα άλλο εξίσου βασικό διδακτικό μέσο των ενοτήτων της πειραματικής 

παρέμβασης ήταν το παραμύθι που είχε θέση σε τέσσερις από τις εφτά ενότητες. Οι 

μαθητές σε έξι διδακτικές ενότητες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν και τα 

καλλιτεχνικά τους εργαλεία (χαρτόνι, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κόλλες, ψαλίδια) 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα της ενότητας που σχετιζόταν 

με το περιεχόμενό της, ενώ ταυτόχρονα τους δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργήσουν 

δεξιότητες λεπτής και αδρής κινητικότητας, αφού έπρεπε να ζωγραφίσουν, να κόψουν, 

να κολλήσουν και να κατασκευάσουν. Επιπλέον, σε κάθε ενότητα χρησιμοποιήθηκαν 

φύλλα εργασίας, προκειμένου η εκπαιδευτικός να ελέγξει τον βαθμό κατανόησης των 

νέων γνώσεων.  
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Τέλος και με δεδομένο ότι το πρότζεκτ στόχευε στην καλλιέργεια 

πολυπολιτισμικής επίγνωσης σε μαθητές που δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες και στιλ 

μάθησης, στις περισσότερες ενότητες η διδασκαλία διαφοροποιούνταν δίνοντας την 

ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν και να καλλιεργήσουν μια διαφορετική 

στρατηγική, προκειμένου να πραγματώσουν τον στόχο της κάθε δραστηριότητας.  

Β) Συμπεριφορά των μαθητών 

Το σύνολο της τάξης έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη διδακτική παρέμβαση 

και φάνηκε να απολαμβάνει το πρότζεκτ. «Το γενικότερο κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο 

και η χαρά των παιδιών γι’ αυτό που έβλεπαν ήταν έκδηλη, ιδιαίτερα δε των παιδιών από 

άλλα πολιτισμικά πλαίσια». Από τις ημερολογιακές καταγραφές αποκαλύπτεται ότι όχι 

μόνο οι μαθητές που ήταν οι πιο «δυνατοί» αλλά και οι «αδύναμοι» ήταν αυτοί που δεν 

δίσταζαν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ή που ανέπτυσσαν στρατηγικές οργάνωσης 

της μάθησης προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων.  

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έδειξαν οι μαθητές για τις βιωματικές 

δραστηριότητες (παιχνίδια, δραματοποίηση, παντομίμα), αλλά και για τις δημιουργικές 

δραστηριότητες (ζωγραφική, κολλάζ, κατσκευές). Το παιχνίδι, είτε με τη μορφή 

επιτραπέζιου παιχνιδιού, είτε με τη μορφή παντομίμας, είτε με τη μορφή 

αναπαράστασης μαγνήτιζε τα παιδιά και ολοκληρωνόταν με απόλυτη επιτυχία σε όλες 

τις θεματικές. Επιπλέον, συνέβαλλε στην αυτενέργεια των μαθητών και την 

ενεργοποίηση ποικίλων δεξιοτήτων για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων.  

Σε αντίθεση με τις δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, 

εκπληρώνοντας τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκαν, υπήρχαν κι εκείνες που 

κατόρθωσαν να ικανοποιήσουν κατά το ήμισυ ή ελάχιστα την προϋπάρχουσα 

στοχοθεσία. Αναφορικά με τις δυσκολίες των μαθητών στη συμμετοχή των 

δραστηριοτήτων θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φορές που χρειάστηκε η ερευνήτρια 

να δώσει διευκρινιστικές οδηγίες πάνω στην τέλεση των δραστηριοτήτων ήταν 

ελάχιστες, κυρίως σε εκείνες που δεν είχαν ξανασυναντήσει, όπως της ακουστικής 

αντίληψης. της λέξης ‘’γεια’’ σε διάφορες γλώσσες (βλ. 1η Θεματική Ενότητα) ή κατά 

την εύρεση πληροφοριών και φωτογραφιών από το διαδίκτυο (βλ. 4η Θεματική 

Ενότητα). «Χρειάστηκε να παρέμβω και να δώσω οδηγίες προκειμένου οι μαθητές μου 

να κατανοήσουν πώς πρέπει να αναζητήσουν τις πληροφορίες στο διαδίκτυο και στη 
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συνέχεια πώς πρέπει να τις οργανώσουν». Όσον αφορά την τοποθέτηση των εικόνων με 

τη σωστή σειρά, ζωντανεύοντας ξανά την ιστορία (βλ. 5η Θεματική Ενότητα) οι 

δυσκολίες εντοπίστηκαν κυρίως στους αδύναμους μαθητές, ενώ τα περισσότερα 

προβλήματα αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά την τοποθέτηση των οδηγιών μιας 

συνταγής με τη σωστή σειρά, ώστε να βγαίνει σωστό και ολοκληρωμένο νόημα (βλ. 

7η Θεματική Ενότητα). Τέλος, η απουσία ενός γνωστικού υποβάθρου, το οποίο 

αφορούσε στο περιεχόμενο κάποιων δραστηριοτήτων, αποτέλεσε ένα εμπόδιο που δεν 

επέτρεψε στους μαθητές να φθάσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας 

ταξινόμησης. «Οι προυπάρχουσες γνώσεις των μαθητών μου ήταν ελάχιστες όσον αφορά 

τις φυλές. Χρειάστηκε να παρέμβω αρκετές φορές και να τους καθοδηγήσω στην 

ταξινόμηση των αντικειμένων της κάθε φυλής». (βλ. 2η Θεματική Ενότητα). 

Όσον αφορά τους τρόπους εργασίας των μαθητών και στις εφτά θεματικές 

ενότητες, οι μαθητές εργάζονται είτε ομαδικά είτε εταιρικά, ενώ σε τρεις θεματικές 

υπάρχει συνεργασία της ερευνήτριας με όλη την τάξη.  Η δουλειά σε ομάδες βοηθά την 

καλύτερη αλληλογνωριμία και ανταλλαγή μεταξύ των μαθητών, την 

αλληλοϋποστήριξη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και την αλληλοβοήθεια για 

την υπέρβαση των πιθανών εμποδίων. Μέσω των ομάδων είναι δυνατή η ανάπτυξη 

βαθύτερων προσωπικών σχέσεων, η κατανόηση των διαφορών, η ανακάλυψη των μη 

εμφανών ομοιοτήτων και η ανάπτυξη της αμοιβαίας αποδοχής. Στοιχείων, δηλαδή, που 

καλλιεργούν και προωθούν τη διαπολιτισμική συνείδηση. 

Γ) Ερευνήτρια 

Σύμφωνα με την ερευνήτρια οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή, και 

συγκεκριμένα κατά την οργάνωση του σχεδίου δράσης, ικανοποιήθηκαν. Οι μαθητές 

αντιλήφθηκαν τα στοιχεία των πολιτισμών διαφόρων χωρών, κομμάτια της λαϊκής τους 

παράδοσης και της καθημερινότητάς τους και ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό 

στην πλειοψηφία των δραστηριοτήτων. Ακόμη κι αν υπήρχαν μικροπροβλήματα, η 

στοχοθεσία προσεγγίστηκε όπως αναμενόταν, με τις δραστηριότητες να 

ολοκληρώνονται επιτυχώς. 

Ο κύριος ρόλος της ερευνήτριας ήταν να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τα παιδιά 

με σεβασμό στις διαφορετικές ικανότητες και τις προσωπικές δυσκολίες του καθενός, 

ώστε να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές της παράδοσης ποικίλων χωρών, 

αναπτύσσοντας έτσι την πολυπολιτισμική τους συνείδηση. Επίσης, η ερευνήτρια όποτε 
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έκρινε σκόπιμο παρείχε περαιτέρω διευκρινήσεις στους μαθητές αναφορικά με την 

πραγμάτωση των ασκήσεων, προκειμένου να υπάρχει μια ισομερής κατανομή του 

χρόνου, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις ομαδικές εργασίες των παιδιών. 

Ενώ όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως όταν το γνωστικό αντικείμενο εσφαλμένα 

θεωρήθηκε κεκτημένο από τους μαθητές και ο σχεδιασμός της δραστηριότητας δεν 

προέβλεπε την παρουσίασή του, το οποίο συγχρόνως αποτελούσε τη βάση για την 

ολοκλήρωσή της, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε διαφορετικά μέσα και τρόπους για να 

ενημερώσει πλήρως τους μαθητές. «Φρόντισα έγκαιρα να ανατρέξω στο διαδίκτυο και 

να καλύψω το κενό που δημιουργήθηκε με εικόνες και πρόσθετο πληροφοριακό υλικό». 

Τέλος, η διαφοροποίηση ως προς το βαθμό δυσκολίας των εργασιών που αναλάμβαναν 

οι μαθητές ή ως προς την ανατροφοδότηση που λάμβαναν για τις δραστηριότητες, 

αποτέλεσαν τρόπους παροχής βοήθειας της εκπαιδευτικού. 

Δ) Αποτίμηση της παρέμβασης  

Η αποτίμηση της παρέμβασης προκύπτει από τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

διαφάνηκαν κατά τη διεκπεραίωση της παρέμβασης, από τις στάσεις και τις αξίες που 

καλλιεργήθηκαν και τις αλλαγές που κρίθηκε ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη 

διδακτική διαδικασία.  

Αρχικά μέσα από τις ημερολογιακές καταγραφές γίνεται φανερό ότι οι τρεις 

διδακτικές ώρες που χρησιμοποιούνταν εβδομαδιαίως ήταν αρκετές για την 

ολοκλήρωση της ενότητας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Όσον αφορά τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, οι μαθητές δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα στην κατανόηση του 

θέματος της ενότητας  

Η υποκατηγορία που αφορούσε την καλλιέργεια των στάσεων και των αξιών 

των μαθητών ήταν αυτή που σημείωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Οι μαθητές 

είχαν μεγάλη αυτοπεποίθηση, η οποία γίνεται φανερή κυρίως κατά την ενεργή 

συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες. Επίσης, οι μαθητές 

ήταν πολύ θετικοί στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, η οποία δεν επηρεάζονταν 

από το πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε μαθητή, ούτε από τις παρέες εντός και εκτός 

σχολείου, αλλά από τις ανάγκες της ομάδας για την επιτυχέστερη διεκπεραίωση της 

δραστηριότητας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά είχαν αναπτύξει τη δεξιότητα 

της αλληλοβοήθειας καθώς και τη δεξιότητα της αυτενέργειας στη μάθηση. Τέλος, οι 
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δραστηριότητες αποτέλεσαν ερέθισμα για την ευαισθησία προς το διαφορετικό αλλά 

και την απόκτηση πολυπολιτισμικής επίγνωσης. 

Αποτιμώντας τις παραπάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες παρατηρείται ότι σε 

μια μόνο περίπτωση η ερευνήτρια παρουσιάστηκε προβληματισμένη για την επιλογή 

κάποιων δραστηριοτήτων. Η κούραση των παιδιών, ο μεγάλος όγκος πληροφοριών για 

την κατασκευή των ταξιδιωτικών οδηγών, το βάρος της παραγωγής γραπτού λόγου και 

ο περιορισμένος χρόνος που δόθηκε στο σχέδιο δράσης γέννησαν ερωτήματα για την 

καταλληλόλητα αυτών των δραστηριοτήτων. Έτσι η ερευνήτρια επιδίωξε είτε την 

αφαίρεση δραστηριοτήτων, είτε την ανταλλαγή με άλλες, ενδεχομένως πιο 

καλλιτεχνικής φύσης στην περίπτωση που το σχέδιο δράσης δεν ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς. Τέλος, σε δύο σημεία στις ημερολογιακές καταγραφές δεν κρίθηκε 

απαραίτητη κάποια αλλαγή, μιας και η εφαρμογή κύλησε αρμονικά, οι δραστηριότητες 

κέρδισαν το ενδιαφέρον των μαθητών και προσέγγισαν σε σημαντικό βαθμό την 

αρχική στοχοθεσία. «Εξαρχής τα παιδιά ήταν πολύ θετικά. Αναγνώρισαν αμέσως τα 

βιβλία που διαβάσαμε και ενθουσιάστηκαν με την ιδέα του τροχού των συναισθημάτων. 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά διασκέδασαν πολύ. Το συγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης είχε μεγάλη επιτυχία» (βλ. 4η Θεματική Ενότητα). «Ήταν η πιο επιτυχημένη 

θεματική ολόκληρης της διδακτικής αυτής παρέμβασης. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με 

επιτυχία τόσο στα φύλλα εργασίας όσο και στο επιτραπέζιο παιχνίδι. Μου ζητούσαν κάθε 

φορά που μας περίσσευε χρόνος να ξαναπαίξουμε με το επιτραπέζιο παιχνίδι» (βλ. 5η 

Θεματική Ενότητα).  
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Κεφάλαιο 8ο 

Συζήτηση  

Οι αλλαγές που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην πληθυσμιακή 

σύνθεση της κοινωνίας και του σχολείου αποτέλεσαν το κίνητρο για την εισαγωγή της 

διαπολιτισμικής διάστασης στην ελληνική εκπαίδευση. Σκοπός της ήταν και είναι να 

βοηθήσει τα παιδιά να καλλιεργηθούν πολύπλευρα μέσα από δραστηριότητες 

προσέγγισης και γνωριμίας με τους πολιτισμούς των μαθητών που δεν ανήκουν στην 

κυρίαρχη εθνοπολιτισμική ομάδα. 

Όμως, παρά τις αναμφισβήτητα καλές προθέσεις από πλευράς των 

εκπαιδευτικών να ακολουθήσουν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους, κατά κύριο λόγο οι πρακτικές που εφαρμόζουν 

συντηρούν το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης, τις επικρατούσες κοινωνικές 

ιεραρχίες και τις άδικες διανομές εξουσίας και προνομίων ανάμεσα στους μαθητές 

(Gorski, 2008). 

Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγες οι έρευνες που καταδεικνύουν ότι μέσα 

από την καθημερινή επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, η οποία επιτυγχάνεται με 

τη δημιουργία και την αξιοποίηση διαπολιτισμικού υλικού καθώς και την εφαρμογή 

διαπολιτισμικών προγραμμάτων, οι μαθητές παρατηρούν και συγκρίνουν τις 

ομοιότητες αλλά και τις διαφορές τους και τελικά συνειδητοποιούν ότι πέρα από τα 

διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, όλοι οι άνθρωποι βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες και 

συναισθήματα, καλλιεργώντας έτσι την ισότητα, την αλληλοκατανόηση, την 

αλληλοαποδοχή και κατ’ επέκταση την πολυπολιτισμική τους συνείδηση (Abril, 2006; 

d'Ambrosio, 2001; Ho, 2000; Marchis, Ciascai & Saial, 2008; Munandar & Ulwiyah, 

2012; Rudman, Ashmore & Gary, 2001; Straffon, 2003; Tormey, 2005; Uy, n.d.). 

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό το εκπαιδευτικό υλικό να ενθαρρύνει τους 

μαθητές με διαφορετικά στιλ μάθησης να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 

παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας και τα σχολικά εγχειρίδια δεν πληρούν τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, γιατί δεν ελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών και κρίνονται ως 

δασκαλοκεντρικά, ενώ παράλληλα δεν συμβάλλουν στην πολυπολιτισμική 
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ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας (Ghosn, 2002; Nguyen, 

2011).  

Γι’ αυτό σκοπός της παρούσας πειραματικής εφαρμογής ήταν η δημιουργία 

ενός διδακτικού υλικού σύμφωνα με μια διαθεματική, πολυαισθητηριακή και 

πολυγνωστική προσέγγιση, ώστε οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη να οδηγηθούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια γνωστικών, κοινωνικών, 

επικοινωνιακών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και στην αφύπνιση της 

πολυπολιτισμικής τους συνείδησης μέσα σ’ ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο 

διδασκαλίας. Προγενέστερες έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχουν 

καταδείξει τα θετικά αποτελέσματα παρόμοιων εφαρμογών που ενισχύουν τη γνωριμία 

μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και συντελούν στην εξάλειψη παγιωμένων 

ρατσιστικών αντιλήψεων και συναισθημάτων φόβου απέναντι στη διαφορετικότητα 

(Griva & Papadopoulos, 2017; Griva & Semoglou, 2017; Ho, 2000; Ioannidou, Griva 

& Paleogeorgiou, 2017; Lazaridou, Griva & Zorbas, 2017;  Marchis, Ciascai & Saial, 

2008; Munandar & Ulwiyah, 2012; Papadopoulos & Theologou, 2017) τα οποία 

επιβεβαιώθηκαν και με την εφαρμογή του συγκεκριμένου πειραματικού 

προγράμματος. 

Έτσι, κατασκευάστηκε ένα σύνολο διαθεματικών δραστηριοτήτων, 

αποδεσμευμένων από την παραδοσιακή και κάποιες φορές συντηρητική διαδικασία του 

μαθήματος, που προάγουν αξίες και διοχετεύουν αρχές και πρακτικές διαπολιτισμικής 

αγωγής, ενώ ταυτόχρονα εξοικειώνουν τους μαθητές με εναλλακτικούς τρόπους 

πολυγλωσσικού γραμματισμού μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών συσχέτισης του 

ενός πολιτισμού με τους άλλους. Παράλληλα, για τον κατάλληλο σχεδιασμό τους 

δόθηκε έμφαση σε δύο βασικούς άξονες: τον μαθητή και το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Όσον αφορά τον μαθητή και με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου του προελέγχου 

διερευνήθηκαν οι ανάγκες των μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους και τα πολλαπλά στιλ 

μάθησης, ενώ σε ό, τι αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα η διδασκαλία διαφοροποιήθηκε 

ως προς το περιεχόμενο, την επεξεργασία του περιεχομένου και το τελικό προϊόν. 

Σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι μέθοδοι που υιοθετούνται κατά κύριο 

λόγο από τους εκπαιδευτικούς είναι περισσότερο δασκαλοκεντρικές και βαθμοθηρικές. 

Ο Finn (2000, στο Westwood, 2008) υποστηρίζει ότι «εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον 

κόσμο κατηγοριοποιούνται ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ στην 
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πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν κατάφερε να τους διδάξει με 

αποτελεσματικό τρόπο την ανάγνωση και τη γραφή στην πρώτη σχολική ηλικία». Γι’ 

αυτό το όλο εγχείρημα αποτέλεσε μία προσπάθεια να τονώνει τα κίνητρα και το 

ενδιαφέρον των μαθητών λόγω της διαφοροποιημένης μεθοδολογίας του 

προσαρμοσμένης πάντα στο ιδιαίτερο στιλ μάθησης των μαθητών.  

Δόθηκε, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία κατά τη δημιουργία του υλικού στην 

αξιοποίηση των στοιχείων της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων, των κινήτρων και 

των τρόπων μάθησης του κάθε μαθητή, έτσι ώστε η διαδικασία της μάθησης να 

αποκτήσει νόημα τόσο για το σύνολο της τάξης όσο και για κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να πει ότι το εκπαιδευτικό υλικό 

που δημιουργήθηκε θα μπορούσε κάλλιστα να απευθυνθεί και σε εκείνους τους 

μαθητές που λόγω χαμηλότερου νοητικού δυναμικού, ελλειμμάτων σε αισθητηριακές 

λειτουργίες (π.χ. βαρηκοΐα), συναισθηματικές διαταραχές (π.χ. παιδική κατάθλιψη), 

έλλειψη κινήτρων ή δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι πιθανό να 

εμφανίζουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες (Πολυχρόνη, 2011). 

Αρχικά με τη χρήση του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους μαθητές 

έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών πάνω στο αντικείμενο μελέτης, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια στη 

διαμόρφωση των δραστηριοτήτων. 

Κάθε ενότητα του διδακτικού υλικού στόχευε στην παρουσίαση ενός 

πολιτισμικού στοιχείου σε διάφορους πολιτισμούς π.χ. πώς χαιρετούν οι άνθρωποι σε 

διάφορα μέρη του κόσμου/ ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών ανά τον κόσμο/ πώς 

φτιάχνεται το ψωμί σε διάφορες χώρες κ. ά.. Είναι αρκετά σημαντικό εδώ να αναφερθεί 

ότι οι μαθητές που προέρχονταν από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο στο κάλεσμα 

παρουσίασης των δικών τους πολιτισμικών στοιχείων συμμετείχαν ενεργά και δεν 

δίσταζαν αλλά ούτε έδειχναν κάποιο ίχνος ντροπής ή ενδοιασμού για τη δική τους 

ταυτότητα. 

Στο προ- στάδιο κάθε ενότητας γίνονταν αξιοποίηση των βιωμάτων και των 

εμπειριών των μαθητών. Τα βιώματα των μαθητών έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στην όλη 

διαδικασία. Οι εμπειρίες, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες των μαθητών 

ήταν όχι μόνο βασικός οδηγός στον σχεδιασμό και την οργάνωση του σχεδίου 
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εργασίας, αλλά και στην πραγματοποίηση και τη γενικότερη εξέλιξή του. Μέσα από 

την αλληλεπίδραση των στοιχείων αυτών συντελέστηκε μια ουσιαστική γνωριμία και 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, η οποία σταδιακά οδήγησε στην αναγνώριση του 

πλούτου της ανομοιογένειας και στον σεβασμό της ετερότητας και ταυτόχρονα στην 

καλλιέργεια του προφορικού λόγου των μαθητών.  

Στο στάδιο αυτό εκτός από την ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

χρησιμοποιήθηκαν κι άλλες στρατηγικές εξίσου χρήσιμες και αποδοτικές, όπως 

καταιγισμός ιδεών, αξιοποίηση εικόνων και αντικειμένων, προβολή βίντεο. Έτσι, τα 

πολυμέσα και όλο το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή των 

ενοτήτων προϊδέαζαν τους μαθητές ευχάριστα, ώστε να εμπλακούν αργότερα στις 

δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν. Επιπλέον, σε αυτό το πολυαισθητηριακό- 

πολυτροπικό πλαίσιο, τα παιδιά εξέφραζαν εντυπώσεις, προέβαιναν σε συγκρίσεις των 

χαρακτηριστικών της μιας χώρας με την άλλη και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο 

επικοινωνίας και ανοικτού διαλόγου, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 

πολυπολιτισμικής επικοινωνίας και επίγνωσης. 

Σχετικά με τη στάση των μαθητών πάνω στις δραστηριότητες του κυρίως 

σταδίου, που ως επί των πλείστων ήταν η συμπλήρωση φύλλων εργασίας, το σύνολο 

των μαθητών δεν παρουσίασε μεγάλες δυσκολίες. Σαφώς σημαντικό ρόλο έπαιξε και 

το γεγονός ότι μέσα από την ανάγνωση κάποιας ιστορίας από την εκπαιδευτικό ή της 

προβολής κάποιου βίντεο ή κάποιας παρουσίασης power point είχε επιτευχθεί η 

πρόκληση του ενδιαφέροντος και του ενθουσιασμού των μαθητών.   

Ο παιγνιώδης και ο εικονοπλαστικός τρόπος που επιλέχθηκε να παρουσιαστούν 

οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας προσέγγισε τους μαθητές και συνέχισε την 

ενίσχυση του ευχάριστου κλίματος. Κατά κοινή ομολογία στις δραστηριότητες 

κλειστού τύπου όπου τα παιδιά έπρεπε να ενεργοποιήσουν μνημονικές στρατηγικές 

προκειμένου να αντιστοιχίσουν τα σωστά ή να ταξινομήσουν τα διάφορα αντικείμενα 

στις σωστές κατηγορίες, αλλά και στις δραστηριότητες που έπρεπε να τοποθετήσουν 

εικόνες στη σωστή σειρά, ώστε να αναδείξουν την πλοκή μιας ιστορίας, η συμμετοχή 

αλλά και επιτυχία των μαθητών ήταν αξιοσημείωτη. Στα παραπάνω πρέπει να 

προστεθεί ως πολύ θετικό η δεκτικότητα και η περιέργεια του τμήματος στην εκμάθηση 

νέων πολιτισμικών στοιχείων διαφόρων λαών.  
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Στο τελευταίο στάδιο κάθε θεματικής ενότητας, το μετά- στάδιο, τα παιδιά 

συμμετείχαν κυρίως σε δραστηριότητες με πιο παιγνιώδη χαρακτήρα, όπως παιχνίδια 

μνήμης και αντιστοίχισης, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια παντομίμας και 

δραματοποίησης, αλλά και δραστηριότητες, οι οποίες καλλιεργούσαν δεξιότητες 

λεπτής κινητικότητας όπως κατασκευή ανθρώπινων φιγούρων, κατασκευή μακέτας, με 

απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των γνωστικών, μεταγνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, κάνοντας ταυτόχρονα ένα νοερό ταξίδι στις 

χώρες του κόσμου.  

Καθώς λοιπόν όλα τα παιδιά δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες και στιλ μάθησης, 

στο στάδιο αυτό έγινε προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με στοιχεία της κουλτούρας 

άλλων πολιτισμών με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος κρατούσε σε εγρήγορση τους μαθητές 

και τους έδινε ένα ακόμη κίνητρο για πιο ενεργή συμμετοχή. Συγκεκριμένα στην 1η 

Θεματική Ενότητα στην 3η φάση, όπου τα παιδιά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τη λέξη 

‘’γεια’’ ακούγοντας μουσικά κομμάτια σε άγνωστες γι’ αυτά γλώσσες, τους δόθηκε η 

ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν και να καλλιεργήσουν μια διαφορετική στρατηγική, 

αυτή της ακουστικής αντίληψης. Έτσι, η μουσική επένδυση βοήθησε όλα τα παιδιά 

στην εκμάθηση της λέξης ‘’γεια’’ σε διάφορες γλώσσες, κυρίως όμως αυτά που 

αντιλαμβάνονται καλύτερα μέσω της ακουστικής αντίληψης.  

Από τα παραπάνω θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι δραστηριότητες αυτού του 

μέρους ήταν και οι πιο πετυχημένες και αυτό γιατί σε όλες σχεδόν χρησιμοποιήθηκε 

ως διδακτικό μέσο το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί βασική στρατηγική μάθησης στις 

μικρές ηλικίες, αφού συμβάλλει στην αυτενέργεια των μαθητών και την ενεργοποίηση 

ποικίλων δεξιοτήτων. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η αξιοποίηση ιστοριών, 

αλλά και η χρήση δραστηριοτήτων στη διδασκαλία φέρουν θετικά αποτελέσματα στη 

μάθηση, ενώ η ενσωμάτωση των παιχνιδιών σ’ αυτή μεγιστοποιεί τις θετικές αυτές 

επιδράσεις, παρέχοντας ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, 

όπου το ενδιαφέρον των μαθητών μένει αμείωτο και η δυναμική του μαθήματος αποκτά 

έναν ευχάριστο τόνο (Γρίβα & Σέμογλου, 2015).  

Το παιχνίδι στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανοίγει τους ορίζοντες 

των παιδιών σε έναν κόσμο όπου οι ευκαιρίες μάθησης συμβάλλουν όχι μόνο στη 

γνώση του δικού τους πολιτισμού αλλά και του πολιτισμού των άλλων, γεγονός που 

αποτελεί το κλειδί για την επιτυχή διαπολιτισμική επικοινωνία. Σ’ ένα τέτοιο 
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εκπαιδευτικό περιβάλλον, που βασίζεται στη συνεργασία, τη συν δημιουργία και τις 

από κοινού αποφάσεις, τα παιδιά παίζουν, διασκεδάζουν, αναλαμβάνουν το δικό τους 

ρόλο ως ‘’πολίτες του κόσμου’’ και κατανοούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά 

τους ως ‘’ενεργοί πολίτες’’ (Griva & Semoglou, 2017) 

Για παράδειγμα στη Θεματική Ενότητα με τα παραδοσιακά παιχνίδια από 

διάφορες χώρες του κόσμου κύριος στόχος ήταν τα παιδιά να αντιληφθούν ότι το 

παιχνίδι αποτελεί αγαπημένη ασχολία των παιδιών ανεξάρτητα από τη χώρα 

καταγωγής τους, το φύλο, τη φυλή ή τη θρησκεία τους, αλλά και ότι η παράδοση κάθε 

χώρας εμπεριέχει τα δικά της παιχνίδια. Παίζοντας, λοιπόν, παραδοσιακά παιχνίδια 

από διάφορες χώρες του κόσμου, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με ένα κομμάτι της λαϊκής 

παράδοσης αυτών των χωρών, αναπτύσσοντας έτσι τη διαπολιτισμική τους συνείδηση. 

Καλλιεργήθηκαν κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα 

των μαθητών, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη βαθύτερων προσωπικών σχέσεων, 

την κατανόηση των διαφορών, την ανακάλυψη των μη εμφανών ομοιοτήτων και την 

ανάπτυξη της αμοιβαίας αποδοχής. Στοιχείων, δηλαδή, που καλλιεργούν και προωθούν 

τη διαπολιτισμική συνείδηση. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του σχεδίου εργασίας οι μαθητές εργάστηκαν κυρίως 

ομαδικά ή εταιρικά. Η δουλειά σε ομάδες βοηθά την καλύτερη αλληλογνωριμία και 

ανταλλαγή μεταξύ των μαθητών, την αλληλοϋποστήριξη για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου, την αλληλοβοήθεια για την υπέρβαση των πιθανών εμποδίων. Μέσω των 

ομάδων είναι δυνατή η ανάπτυξη βαθύτερων προσωπικών σχέσεων, η κατανόηση των 

διαφορών, η ανακάλυψη των μη εμφανών ομοιοτήτων και η ανάπτυξη της αμοιβαίας 

αποδοχής. Επιπλέον, το φιλικό κλίμα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων, όπου όλοι οι μαθητές, ακόμη και αυτοί με περιορισμένο γλωσσικό 

ρεπερτόριο, έχουν την άνεση να εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς τον φόβο του λάθους και 

της πιθανής κριτικής ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τους όλους τους μαθητές και 

βοήθησε την ενδυνάμωση της αυτοεικόνας τους, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τη 

θετική σχολική τους επίδοση. Τα ευρήματα αυτά ταυτίζονται με τα αντίστοιχα άλλων 

ερευνών που έγιναν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Griva & Papadopoulos, 2017; Griva 

& Semoglou, 2017) 

Τέλος, η συνολική αξιολόγηση όλων των θεματικών ενοτήτων 

πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών, το ενδιαφέρον που έδειξαν 
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κατά τη διάρκεια αυτών, τις απορίες που γεννήθηκαν, τις ιδέες και τις επιθυμίες που 

εξέφρασαν. Μετά το πέρας της πειραματικής εφαρμογής αλλά και έτσι όπως 

συνυφαίνεται από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ικανοποίησης μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι, οι μαθητές διασκέδασαν με τη διαδικασία και ένιωσαν 

ευχαρίστηση μέσα από αυτή. 

 

Περιορισμοί 

Τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτικής πρότασης απορρέουν από ένα 

συγκεκριμένο σχεδιασμό και γι’ αυτόν τον λόγο προκύπτουν και οι αντίστοιχοι 

περιορισμοί. Παρόλο που τα αποτελέσματα της παρέμβασης είναι ιδιαιτέρως 

ενθαρρυντικά και ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι επιτεύχθηκαν, αποδεικνύοντας πως 

οι δραστηριότητες, που προάγουν θετικές διαπολιτισμικές συμπεριφορές και ενισχύουν 

την πολυπολιτισμική επίγνωση των μαθητών (Ghosn, 2002), προωθούν ταυτόχρονα 

και το μήνυμα ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν είναι ένα «αναγκαίο κακό», αλλά 

αποτελεί πηγή γνώσεων, θετικών συναισθημάτων και προσωπικής ανάπτυξης (Ho, 

2000), δεν μπορούν να γενικευθούν.  

Αυτό οφείλεται καταρχάς στον περιορισμένο αριθμό των συμμετεχόντων, 

καθότι αφορούσε αποκλειστικά τους μαθητές της Γ’ δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη, οι οποίοι ήταν 24 στο σύνολο. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μαθητικό 

δείγμα δεν παρουσίαζε μεγάλο βαθμό πολυπολιτισμικού χαρακτήρα και το γνωστικό 

επίπεδο των μαθητών ήταν υψηλό. Υπήρχαν βέβαια τρία παιδιά διαφορετικής 

καταγωγής, αλλά η σχεδόν καθολική πολιτισμική ομοιογένεια του τμήματος και οι 

καλές επιδόσεις των μαθητών δεν επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων, των 

αποτελεσμάτων και των θετικών πορισμάτων της εφαρμογής της πειραματικής 

διαδικασίας. Ίσως αν το δείγμα ήταν μεγαλύτερο ή αν προερχόταν από περισσότερες 

τάξεις, ή έστω σε παιδιά με μεγαλύτερη πολιτισμική ποικιλία, να οδηγούσε σε πιο 

έγκυρα αποτελέσματα. 

Ποικίλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι όλες οι προτάσεις εφαρμογής της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στους μαθητές (Ho, 

2000; Rudman, Ashmore & Gary, 2001; Straffon, 2003; Uy, n.d.)  Ωστόσο, για να είναι 

μόνιμα και σταθερά τα αποτελέσματα, δεν αρκεί οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν 
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αποσπασματικά διαπολιτισμικά προγράμματα, αλλά οφείλουν να ενστερνιστούν 

πλήρως τη φιλοσοφία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και να την εντάξουν στην 

καθημερινή διδασκαλία τους και σε όλα τα μαθήματα (Abril, 2006; d'Ambrosio, 2001; 

Ghosn, 2002; Nguyen, 2011; Tormey, 2005; Uy, n.d;).  

Η εν λόγω πειραματική διαδικασία εφαρμόστηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης 

Ζώνης και διήρκησε 4 μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2017 

και μέσα σε 10 διδακτικά τρίωρα, που όμως σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα με τη 

θεματική αυτό δεν ήταν εφικτό. Επομένως, είναι λογικό κάποιες θεματικές ενότητες να 

έχαναν με τον τρόπο αυτό την αρχική τους δυναμική, το οποίο αν και δεν φάνηκε 

ξεκάθαρα σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, ίσως επηρέασε την αποτελεσματικότητα 

της συγκεκριμένης πρότασης.  

Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι τα ερωτηματολόγια δεν απαντήθηκαν με την ίδια σοβαρότητα που 

απαιτείται από όλους τους μαθητές. 

 

Ερευνητικές προεκτάσεις  

Το συγκεκριμένο project εφαρμόστηκε σε περιορισμένη έκταση σε μια μόνο 

κατά βάση μονοπολιτισμική τάξη, η οποία έφερε μεν θετικά αποτελέσματα αλλά δεν 

μπορεί μεμονωμένα να αποτελέσει επαρκές δείγμα. Υπό αυτή την έννοια η παρούσα 

εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω εφαρμογή τέτοιας μορφής 

δραστηριοτήτων και διερεύνηση των αποτελεσμάτων τους σε μεγαλύτερη και 

συνθετότερη κλίμακα μαθητών.  

Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που βασίζεται σε βιωματικές 

προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και χρησιμοποιεί ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότης που ανταποκρίνονται στην ηλικία, τα ενδιαφέροντα και το ιδιαίτερο στιλ 

μάθησης του κάθε μαθητή είναι να εμπλακούν οι μαθητές σε δραστηριότητες 

γνωριμίας με το διαφορετικό αξιοποιώντας τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία ως 

πηγή έκφρασης και επικοινωνίας. Έτσι οι μαθητές βιώνουν τον πολιτισμικό τους 

πλούτο, ενώ ταυτόχρονα συνειδητοποιούν την ύπαρξη άλλων γλωσσικών κωδίκων 

επικοινωνίας, άλλων τρόπων ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς. 
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Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες διδακτικές προτάσεις, όπου οι 

δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν με πολλαπλούς τρόπους π.χ. με σχέδια 

εργασίας, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση και οι οποίες μπορούν να διευρυνθούν 

ανάλογα με τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

1. Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν, να καταγράψουν και τέλος να 

ταξινομήσουν ανάλογα με τη θεματολογία τους κοινά παραμύθια ή 

ελληνικούς μύθους που έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες και να 

συγκρίνουν τα ξένα γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία με τα αντίστοιχα 

δικά τους, ακόμη και να επισημάνουν τα στοιχεία ‘’δάνεια’’ από τον έναν 

πολιτισμό στον άλλο. 

2. Ομαδικά ή και ατομικά οι μαθητές μπορούν να διεξάγουν μια έρευνα για τα 

κοινά ή και διαφορετικά έθιμα που αφορούν τον εορτασμό θρησκευτικών 

εορτών όπως Χριστούγεννα, Πάσχα στην Ελλάδα και των αντίστοιχων 

γιορτών σε άλλες χώρες και να καταγράψουν τις κοινωνικοπολιτισμικές 

ομοιότητες και διαφορές αυτών. 

3. Οι μαθητές ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους, ώστε να ταξιδέψουν στον κόσμο. 

Σε κάθε βαλίτσα τοποθετούν ό, τι χρειάζονται (αντικείμενα/αξεσουάρ) για 

να ταξιδέψουν στην αντίστοιχη χώρα, αφού το κατασκευάσουν ή το φέρουν 

από το σπίτι τους (π.χ. ομπρέλα αν επισκεφτούν την Αγγλία, τριγωνικό 

καπελάκι για την Κίνα κτλ.). Έτσι τα παιδιά καταφέρνουν να ταξιδέψουν 

νοερά σε όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας διάφορους πολιτισμούς και 

ενισχύοντας τη διαπολιτισμική τους συνείδηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Φύλλα Εργασίας 

2η Θεματική Ενότητα 

Φύλλο εργασίας 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα ομάδας: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Ημερομηνία: ………………………….. 
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Οι ήπειροι έχασαν τον δρόμο τους! Βοήθησέ τες να βρουν 

τη θέση τους στον χάρτη. Κόψε και τοποθέτησε στη σωστή 

θέση στον παγκόσμιο χάρτη το όνομα κάθε ηπείρου!  
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Μπορείς να βοηθήσεις τα παιδάκια να πάνε στο σπίτι 

τους; Κόψε τις εικόνες και κόλλησε τον «εκπρόσωπο» 

κάθε φυλής στην ήπειρο που ανήκει!  
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Φύλλο εργασίας 2.2 

 

Τα παρακάτω αντικείμενα πρέπει να γυρίσουν στην πατρίδα τους! 

Βοήθησε κάθε παιδάκι, πριν φύγει για τη χώρα του, να πάρει μαζί 

του τα σωστά αντικείμενα. Τοποθέτησε τις εικόνες στη σωστή 

θέση ανάλογα με τη φυλή στην οποία ανήκουν! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα ομάδας:  

………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία: ………………………………………………………… 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



139 
 

3η Θεματική Ενότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού συζητήσεις με την ομάδα σου, βρείτε και κολλήστε μια αντιπροσωπευτική φωτογραφία 

της χώρας αυτής. 
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Σχεδιάστε ή κολλήστε τη σημαία της χώρας. 

Πώς λένε ‘’γεια’’ οι 

άνθρωποι σ’ αυτή τη 

χώρα; 
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Χάρτης της περιοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης του μετρό, αν υπάρχει 
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___________________________________________________________________________ 
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4η Θεματική Ενότητα 

Φύλλο Εργασίας 4.1 

 

  

 

ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Τα συναισθήματα κρύφτηκαν! Μπορείς να τα βρεις και να τα 

κυκλώσεις; Οι φατσούλες θα σε βοηθήσουν να βρεις ποια  

συναισθήματα κρύφτηκαν! 

Ημερομηνία: ……………………………………… 

Όνομα ομάδας:………………………………… 
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Φύλλο Εργασίας 4.2 

 

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Σχεδίασε τα προσωπάκια των παιδιών του κόσμου, ανάλογα με το 

συναίσθημα που γράφει από κάτω! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……………………………………… 

Όνομα ομάδας:………………………………… 

 

                  Χαρά                  Θυμός                   Λύπη          

                     Φόβος                 Έκπληξη                 Χαρά         
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Φύλλο Εργασίας 4.3 

 

 

 

 

Συμπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν με το χρώμα που 

νομίζεις ότι ταιριάζει κάθε φορά και την κατάλληλη 

παρομοίωση, όπως στο παράδειγμα: 

 

 Τα μάτια της Ελένης είναι   γαλάζια σαν τη θάλασσα.  

 

 Ο Πέτρος χόρευε συνέχεια. Γύριζε, γύριζε και όταν ζαλίστηκε, 

σταμάτησε και έγινε   …………………… σαν …………………… 

 

 Ο Νικόλας από το πολύ γέλιο κόντεψε να πνιγεί κι έγινε                    

…………………………… σαν …………………… 

 

 

 Η Μαρία τρόμαξε τόσο πολύ που έγινε    ............................ 

σαν ………………………………. 

 

 Τα μάγουλα του Πάνου είχαν γίνει  ……………………….  από 

τη χαρά του σαν………………………… 

 

 

 Η Ειρήνη έγινε      ………………………σαν ……………………… από 

την ντροπή της.                

5η Θεματική Ενότητα 

Ημερομηνία: ……………………………………… 

Όνομα ομάδας:………………………………… 
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Φύλλο εργασίας 5.1  

Οι εικόνες ανακατεύθηκαν! Σε συνεργασία με την ομάδα σου βάλτε 

τα μέρη από τα οποία πέρασε η Ειρήνη με τη σωστή χρονολογική 

σειρά, ζωντανεύοντας ξανά την ιστορία. 
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Όνομα ομάδας: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Ημερομηνία: ………………………….. 
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Φύλλο εργασίας 5.2  

Κόψτε τις λέξεις όπως δείχνουν οι διακεκομμένες γραμμές. Στη 

συνέχεια τοποθετήστε σε κάθε εικόνα τις λέξεις που ταιριάζουν, 

ώστε να δείξετε ποιον συνάντησε η Ειρήνη σε καθεμία από τις 

πόλεις που πέρασε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

εργοστάσια πλούσιοι 

χώρα με τα 

μουτζουρωμένα 

κοράκια 

χωριό 

χώρα με τις 

μεταξωτές ουρές 

φτωχοί 

χώρα των 

πετροφάγων 

χώρα των  

αχόρταγων 

δεντρόσπιτο πουλιά 

κ. Καλόκαρδος ποντίκι 

αστυνομία πέτρες 
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Όνομα ομάδας: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Ημερομηνία: ………………………….. 
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Φύλλο εργασίας 5.3 

Τι λείπει από τα κουτάκια; Για να το βρεις, θυμήσου τι χρειαζόταν 

η Ειρήνη για να’ ναι ευτυχισμένη! Σ’ αυτό θα σε βοηθήσουν και οι 

παρακάτω εικονίτσες. Έπειτα, σε συνεργασία με την ομάδα σου 

τοποθέτησέ τες στο σωστό κουτάκι. 

 

 

 

 

 

Όνομα ομάδας: ……………………….. 

Ημερομηνία: …………………………….. 
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7η Θεματική Ενότητα 

Φύλλο εργασίας 7.1 

 

 

1. Αντιστοίχισε το κάθε ψωμί με τη σημαία της χώρας στην 

οποία θα το συναντήσεις. 

 
 
 
                        

                         

         Μπέιγκελ- Bagel 
 
       

 

 

 
 

 
 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Αυστραλία 

Ναάν- Naan 

Μπρέτζελ- Pretzel 

 Φοκατσία- Focaccia 

Ντάμπερ- Damper 

Ινδία 

Γερμανία 

Ιταλία 
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2. Βοήθησε το κάθε παιδί να φάει το ψωμί της χώρας του. 

 

 

 

 

 
 
 
                        
                      

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ρότι- Roti 

Ταϊλανδός 

Ρώσος 

Γάλλος 

Μεξικανός 

Κινέζος 

Τορτίγια- Tortilla 

Λάομπινγκ- Laobing 

Μαύρο ψωμί 

Μπαγκέτα 
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Φύλλο εργασίας 7.2 

Μηλόπιτα Αγγλίας- Apple pie 

Υλικά 

 
 μισό κιλό αλεύρι ολικής άλεσης  

 

 μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του  

 

 

 240 γρ. λάδι 

 

 

 130 γρ. ζάχαρη 

 

 

 250 γρ. γάλα 1,5% λιπαρά  

 

 4 μεγάλα μήλα  

 

 
1

4
 του ποτηριού καρύδια 

 
1

2
 του ποτηριού σταφίδες 

μαύρες  

 

 

 1 κουταλιά της σούπας κανέλα 

 

 4 αυγά 

 

 

 1 βανίλια 
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Εκτέλεση 

Έπειτα, κόβουμε τα μήλα σε ψιλές φέτες. 

Ψήνουμε στους 170-200 βαθμούς Κελσίου περίπου για τρία τέταρτα 

της ώρας.  

 

Μετά στρώνουμε από πάνω τα μήλα, αφού τα πασπαλίσουμε με δύο 

κουταλιές ζάχαρη, τις σταφίδες, τα καρύδια και μία κουταλιά 

κανέλα. 

 

Αρχικά χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη για περίπου 2 λεπτά. 

 

Στη συνέχεια προσθέτουμε το λάδι, το αλεύρι, το γάλα, και τη 

βανίλια, ώστε να γίνουν όλα ένα ενιαίο μίγμα. 

 

Παίρνουμε ένα ταψί 28 εκατ. και ρίχνουμε μέσα το μισό υλικό από 

το αρχικό μίγμα.  

 

Προσθέτουμε από πάνω την υπόλοιπη ζύμη.  

 

Καλή σας όρεξη! 

 

 

 

 

 

 

Οι οδηγίες έχασαν τον δρόμο τους! Μπορείς να τις βάλεις στη 

σωστή σειρά, ώστε η συνταγή μας να εκτελεστεί με επιτυχία! 

Κατόπιν σε συνεργασία με τον διπλανό σου υπογράμμισε τις 

λεξούλες που σε βοήθησαν να καταλάβεις με ποια σειρά πρέπει να 

εκτελέσεις τα βήματα της συνταγής. 
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 Η παραπάνω συνταγή βγάζει 12 κομμάτια μηλόπιτας, στην τάξη σου 

όμως υπάρχουν 24 παιδιά. Σε συνεργασία με τον διπλανό σου 

υπολόγισε τις ποσότητες των υλικών που θα χρειαστείτε, ώστε να 

κάνετε τη διπλή δόση. Σ’ αυτό θα σε βοηθήσουν και οι εικόνες που 

υπάρχουν δίπλα στα υλικά! 

 

Υλικά Για τη διπλή δόση θα 

χρειαστώ: 

μισό κιλό αλεύρι ολικής άλεσης 

 

Γνωρίζεις πόσα γραμμάρια είναι 

μισό κιλό; 

μισό κιλό = ……………… γραμμάρια   

……………… αλεύρι ολικής άλεσης 

 

Μπορείς τώρα να υπολογίσεις 

πόσα γραμμάρια είναι ένα κιλό; 

1 κιλό = ……………… γραμμάρια 

μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει 

μόνο του 

……………… αλεύρι που φουσκώνει 

μόνο του 

240 γρ. λάδι …………… γρ. λάδι 

130 γρ. ζάχαρη …………… γρ. ζάχαρη 

250 γρ. γάλα 1,5% λιπαρά …………… γρ. γάλα 1,5% λιπαρά  

 

4 μεγάλα μήλα ……… μεγάλα μήλα 

𝟏

𝟒
 του ποτηριού καρύδια 

 

……… του ποτηριού καρύδια 

 

𝟏

𝟐
 του ποτηριού 

σταφίδες  

 

……… του ποτηριού σταφίδες 

 

4 αυγά ……… αυγά 

1 κουταλιά της σούπας κανέλα …………………… της σούπας κανέλα 

1 βανίλια ……… βανίλι…… 
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Ερωτηματολόγιο προ- ελέγχου και μετελέγχου 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγόρι 
 

Κορίτσι 

Για ποιες χώρες γνωρίζεις 

πράγματα; 

……………………………………................. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
 

Από πού; 

Ταξίδευσες σε αυτές;  

Από την τηλεόραση;  

Από το διαδίκτυο;  

Έχεις συγγενείς;  

Για ποιες χώρες και ποιους 

πολιτισμούς θα ήθελες να μάθεις 

πράγματα;  

………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 
 

Γιατί;  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

Βάλε Χ στα κουτάκια και συμπλήρωσε τα κενά. 

                                                               

 
= Συμφωνώ  

= Διαφωνώ 
 
= Δεν ξέρω 

Κύκλωσε τη φατσούλα που σε εκφράζει για κάθε μια 

από τις παρακάτω προτάσεις. Θυμήσου πως εδώ 

δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις!!! 
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Π1. Θα ήθελα να πάω ταξίδι αναψυχής στο Παρίσι. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π2.  Θα ήθελα να πάω ταξίδι αναψυχής στην Ινδία. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π3. Έχω περισσότερες ομοιότητες με ένα παιδί  από την 

Κίνα από ότι με ένα παιδί από την Ισπανία. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π4. Δεν έχω πρόβλημα ο διπλανός μου στο θρανίο να 

είναι από την Αλβανία. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π5. Ένα παιδί από την Αιθιοπία έχει τα ίδια  δικαιώματα 

με  ένα παιδί από τη Γερμανία. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π6. Τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Αγγλία δεν 

έχουν καμία σχέση με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά 

στην Ιαπωνία. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π7. Τα παιδιά της Αφρικής έχουν τις ίδιες βασικές 

ανάγκες με τα παιδιά της Αυστραλίας. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π8. Το συναίσθημα της ευτυχίας είναι προνόμιο όλων 

των παιδιών. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π9. Τα φαγητά σε χώρες της Ασίας δεν είναι νόστιμα.  

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Π10. Δεν έχω τίποτα κοινό με τα παιδιά που ζουν στις 

φτωχές χώρες του κόσμου. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   

Π11. Ο κόσμος είναι σαν ένα μεγάλο παγκόσμιο χωριό και 

όλοι οι άνθρωποι συνδέονται ο ένας με τον άλλον και με 

το φυσικό περιβάλλον όπου ζούμε. 

Γιατί;……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης 

 

Ε1. Σου άρεσε που ταξιδέψαμε σε άλλες χώρες; 

   

 

 

Ε2. Ήταν ωραία που έμαθες για τη γλώσσα και τη μουσική άλλων 

χωρών;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε4. Σου άρεσε που γνώρισες στοιχεία του πολιτισμού διαφόρων 

χωρών; 

 

 

Πολύ Μέτρια

 

Λίγο- Καθόλου 

Πολύ Μέτρια 

Πολύ Μέτρια 

Ε3.Μπορείς να γράψεις 

τη λέξη «γεια» στις 

γλώσσες που θυμάσαι;  

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

Λίγο- Καθόλου 

Λίγο- Καθόλου 

Κύκλωσε τη φατσούλα που σε εκφράζει για κάθε μια 

από τις παρακάτω προτάσεις. Θυμήσου πως εδώ 

δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις!!! 

 

Πολύ 
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Ε5. Πόσα αξιοθέατα (μνημεία, εκκλησίες κ.λ.π) γνώρισες μέσα από 

αυτές τις δραστηριότητες; 

 

 

Ε6. Σου άρεσε που ήρθες σε επαφή με την κουζίνα των χωρών 

αυτών; 

 

 

Ε7. Σου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το μάθημα; 

 

 

Ε8. Ποια δραστηριότητα έχεις ξεχωρίσει; Γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ε9. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αισθάνθηκες: 

να διασκεδάζεις;  

 

να μορφώνεσαι;  

να μαθαίνεις να συνεργάζεσαι με άλλα παιδιά;  

να χάνεις χρόνο από άλλα μαθήματα;  

 

Πολλά Αρκετά 

Πολύ Μέτρια

 
 Μέτρια 

Πολύ Μέτρια 

Λίγα 

Λίγο- Καθόλου 

Λίγο- Καθόλου 

Πολλά 

Πολύ 

Πολύ Μέτρια 



167 
 

Ε.10 Πιστεύεις πως όσα έμαθες θα σου χρησιμεύσουν κάπου;  

  

Ε11. Θα ήθελες να λάβεις μέρος ξανά σε κάτι παρόμοιο;  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι Όχι 

Ναι Όχι 
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Ημερολόγιο ερευνήτριας 

Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού: 

 

Θεματική ενότητα:  

Γ. Τι κάνω ως εκπαιδευτικός;  

1. Χρειάστηκε να κάνω κάποια 

παρέμβαση; Γιατί; 

 

Α. Τι στόχους είχα – κατά πόσο τους 

εκπλήρωσα; 

 

1. Κατανόησαν οι μαθητές τους 

στόχους των δραστηριοτήτων; 

 

2. Τι τεχνικές χρησιμοποίησα; Πόσο 

αποτελεσματικές ήταν; 

 

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν 

πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

 

Β. Τι έκαναν οι μαθητές μου;  

4. Ποια ήταν η στάση των παιδιών 

στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, 

ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις 

ή βοήθεια); 
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5. Τι άρεσε στους μαθητές πιο πολύ; 

Σε ποιους κυρίως; 

 

6. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο 

οι μαθητές; Ποιοι κυρίως μαθητές; 

Γιατί; 

 

7. Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-

αλληλόδραση;  

 

Δ. Συνολική Αποτίμηση  

8. Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι 

μαθητές; 

 

9. Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Γιατί;  
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Φωτογραφίες από τις εργασίες των παιδιών 

1η Θεματική Ενότητα: «Ο γύρος του κόσμου σε διαφορετικούς χαιρετισμούς!» 
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2η Θεματική Ενότητα: «Παιδιά του Κόσμου!» 
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3η Θεματική Ενότητα: «Ας ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο!» 
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4η Θεματική Ενότητα: «Ο τροχός των συναισθημάτων!» 
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5η Θεματική Ενότητα: «Τα Δικαιώματα των Παιδιών!» 
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6η Θεματική Ενότητα: «Παιχνίδια από όλον τον κόσμο!» 
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7η Θεματική Ενότητα: «Ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


