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Σημείωμα Αναφοράς 

• Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Αρβανίτη 
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Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 



Σκοπός  ενότητας 

• Γνωριμία με το αντικείμενο του μαθήματος 



Δραστηριότητα 
• Παρουσίαση μελών ομάδας 

– Κοινωνιογλωσσικό προφίλ το πολύ σε 1 
παράγραφο που θα περιέχει:  

• Γλωσσικό προφίλ 

• Εθνοτικό προφίλ- καταγωγή 

• Ύπαρξη διπλής υπηκοότητας 

• Εμπειρία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

• Εμπειρία σε ετερογεννή εργασιακά περιβάλλοντα  

• Λοιπές Διαφορετικότητες όπως διαφορετικό θρήσκευμα, 
κτλ 

 

Συζήτηση για να αναδειχθεί η διαφοροποίηση 
που υπάρχει στην ομάδα. (ανάρτηση σε 
ιστολόγιο) 



Στόχοι μαθήματος (1) 

η πρακτική εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης της 

διαφορετικότητας στο σχολείο. Αυτό 

αναφέρεται κυρίως:  

• στην κατανόηση της πολυπολιτισμικής «οικολογίας» 

της ελληνικής τάξης μέσα από ιστορίες ζωής και 

βιογραφικές αφηγήσεις μεταναστευτικών ομάδων 

• στην εμπέδωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων 

συλλογής ιστοριών ζωής  



Στόχοι μαθήματος (2) 

• στην κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού 

ως σχεδιαστή της παιδαγωγικής εμπειρίας  

• στην απόκτηση της απαραίτητης 

παιδαγωγικής τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό 

διδακτικών ενοτήτων σε ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα με στόχο τη διαχείριση της 

διαφορετικότητας. 

 

 



Προαπαιτούμενα 

• Βασικές γνώσεις Υπολογιστών (ψηφιακών 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης)  

και  

• παιδαγωγικής.  



Περιγραφή (1) 

• θεωρητικό και πρακτικό μάθημα που:  

– αναλύει τις κοινωνικές και πολιτισμικές 

διαδικασίες ένταξης των μεταναστών στην 

ελληνική κοινωνία.  

– χαρτογραφεί την πολιτισμική διαφορετικότητα στο 

ελληνικό σχολείο  

• μέσα από μεταναστευτικές αφηγήσεις ζωής και  

• την ανάδειξη της σημασίας των χαρακτηριστικών του 

βιόκοσμου (εμπειρίες, ταυτότητα, προδιαθέσεις, δίκτυα, 

αξίες, κατευθύνσεις για το νέο).  

 



Περιγραφή (2) 

• Οι φοιτητές/τριες γίνονται ερευνητές και  

– ανακαλύπτουν την δύναμη της αφήγησης, 

του διαλόγου και του αναστοχασμού στην 

πορεία αυτοκαθορισμού της εθνοπολιτισμικής 

ταυτότητας μαθητών και γονιών.  

– Συνθέτουν έτσι το εθνοπολιτισμικό προφίλ 

μιας πολυπολιτισμικής τάξης με στόχο την 

μεγαλύτερη εμπλοκή των μετόχων της σχολικής 

κοινότητας για διαπολιτισμική δράση, ανταλλαγή 

και επικοινωνία. 

 



Περιγραφή (3) 

• σχεδιάζουν διδακτικές ενότητες σε 

περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης 

(http://newlearningonline.com/learning-by-design/) 

με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας στη 

διαδικασία της μάθησης.  
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Δραστηριότητα 

• Παρατηρήστε τις φωτογραφίες από το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη δεκαετία 

του 1980. 

• Σχολιάστε  

– Τον τύπο της επικοινωνίας 

– τις όψεις της ετερογένειας / διαφορετικότητας 

– τους ρόλους   
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Διδακτική μέθοδος 

• Η διδασκαλία γίνεται υπό μορφή 

σεμιναρίου.  

• Προβλέπεται η άσκηση των φοιτητών  

– α) στην καταγραφή μεταναστευτικών 

αφηγήσεων ζωής που παρουσιάζονται στα 

μέσα του εξαμήνου.  

– β) στη διαμόρφωση του «κοινωνιογλωσσικού 

χάρτη» της σχολικής τάξης και  

– γ) στο σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας 

με βάση μια μεταναστευτική αφήγηση ζωής.  

 



Αξιολόγηση 

Η Αξιολόγηση σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα 
προβλέπει: 

• α) τελικές Γραπτές Εξετάσεις και κατάθεση μιας 

μεταναστευτικής αφήγησης ζωής ή 

• β) την κατάθεση/ανάρτηση (στο 

http://neamathisi.com) μιας ηλεκτρονικής διδακτικής 

ενότητας αξιοποιώντας μια μεταναστευτική αφήγηση 

ζωής και το λογισμικό «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού».  

Η παράδοση της εργασίας πραγματοποιείται 

πριν την εξεταστική περίοδο και παρουσιάζεται 

στο σύνολο των φοιτητών του μαθήματος με 

δυνατότητα ομαδικής αξιολόγησης.    
 

http://neamathisi.com/


Δραστηριότητα 

• Σε δυάδες προετοιμάστε πιθανές 

ερωτήσεις για μια συνέντευξη που θα 

αποτυπώσει την ιστορία ζωής ενός 

μετανάστη. 

• Ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της 

ολομέλειας.  

• Διερευνήστε την πιθανότητα λήψης 

συνέντευξης.  

 



Επιλογικά  

• Ο εκπαιδευτικός είναι 

– Σχεδιαστής/παραγωγός μάθησης  

– Ερευνητής  

• Καλλιεργεί ο ίδιος τα προσόντα που 

επιζητά στους μαθητές του 

– Διαπολισμική ικανότητα 

– Συνεργατικότητα 

– Διαχείριση ρίσκου 

 



Τέλος Ενότητας 


