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1. Εισαγωγή

Το έργο 3STEPS είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ  και αφορά 
την προσαρμογή και την προώθηση της χρήσης δύο Αυστριακών μοντέλων 
καλών πρακτικών  για την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση 
των μεταναστών στην Ευρώπη.   Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτές μεταναστών και να υποστηρίξει  τους μετανάστες παρέχοντας 
ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης και ακολουθώντας τη μέθοδο της 
καθοδήγησης από μέντορες.  
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό περιγράφει αναλυτικά τους τομείς 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών  και  παρέχει γνώσεις για τη μέθοδο της 
βασικής εκπαίδευσης την οποία μπορούν να εφαρμόσουν και στη δική 
τους εργασία .

2. Περίληψη Μεθοδολογίας

Η Βασική Εκπαίδευση είναι μια διδακτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε 
στην Αυστρία. Ενώ έχει κοινά με κάποιες πρακτικές σε άλλες χώρες, στην 
Αυστρία η Βασική Εκπαίδευση έχει θεσμοθετηθεί και επιλεγεί  αφού 
τεκμηριώθηκε  από την βιβλιογραφία.  
Η εκπαίδευση έχει σαν κέντρο τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου καθώς 
και την ενδυνάμωση του. Ο εκπαιδευόμενος θα λάβει εξατομικευμένη 
υποστήριξη σε ένα μεγάλο εύρος θεματικών  ενοτήτων που θα αποτελέσουν 
την βάση για περαιτέρω εκπαίδευση. Οι θεματικές περιλαμβάνουν: την 
εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αριθμητική, γενικές γνώσεις 
και γνώσεις κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. 
Η βασική εκπαίδευση σχεδιάστηκε για εκπαιδευόμενους με διαφορετικό 
επίπεδο γνώσεων και με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δίνοντας 
έτσι προτεραιότητα στις ανάγκες αυτές.

3. Περίληψη της εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εισάγει τους 
εκπαιδευόμενους στην έννοια της Βασικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 
μπορούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες 
τους. Η Βασική εκπαίδευση καλύπτει θέματα όπως: γλώσσα, αριθμητική και 
πληροφορική.  Η εκπαίδευση διαρκεί  πέντε μέρες. Η εκπαίδευση μπορεί  
να πραγματοποιηθεί
σε πέντε συνεχόμενες ημέρες αλλά και με μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ 
τους αν αυτό είναι αναγκαίο.  Οι εργασίες  μπορούν να  δίνονται στους 
εκπαιδευομένους μεταξύ των  εκπαιδεύσεων, οι οποίες μπορούν να  
τροποποιηθούν  σύμφωνα με την κρίση του εκπαιδευτή. 
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Η εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάσκηση των αρχών 
που διδάσκει αυτή η προσέγγιση, επομένως, οι εκπαιδευτές  πρέπει να 
γνωρίζουν ότι οι προσαρμογές μπορεί να είναι απαραίτητες σύμφωνα 
πάντα με το προφίλ των εκπαιδευόμενων  και των αναγκών τους. 
Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης δεν αναγράφει τα διαλείμματα και 
περιλαμβάνει 5,5 ώρες εκπαίδευσης  την ημέρα με μισή ώρα  διάλειμμα.  
Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι  6 ώρες την ημέρα χωρίς 
τα διαλείμματα για καφέ και φαγητό.  Είναι ευθύνη του εκπαιδευτή  να 
διασφαλίσει επαρκή διαλείμματα για τους εκπαιδευόμενους.

4. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Για το κύριο μέρος της εκπαίδευσης - Βασική εκπαίδευση:

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες
Οι εκπαιδευτές  γνωρίζουν τις αρχές 
της Βασικής Εκπαίδευσης 
_______________________
Οι  εκπαιδευτές γνωρίζουν 
τις έννοιες «αυτονομία του  
εκπαιδευόμενου» , «αυθεντικό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο» και 
«προσέγγιση που κατευθύνεται 
ανάλογα με τις ανάγκες του 
εκπαιδευόμενου»

Οι  εκπαιδευτές μπορούν να 
εκτιμήσουν  τις  εκπαιδευτικές 
ανάγκες του εκπαιδευόμενου. 
_____________
Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
παρέχουν κατάλληλες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες στους μετανάστες 
εκπαιδευόμενους 
 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
προσαρμόζουν αποτελεσματικά 
το περιεχόμενο σύμφωνα με στις 
ανάγκες των  εκπαιδευόμενων.  
______________________
Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
αναγνωρίζουν το κατάλληλο 
μαθησιακό περιεχόμενο για 
τους εκπαιδευόμενους  τους 
και να διαλέγουν τις κατάλληλες 
μεθοδολογίες και υλικό.
 _____________
Οι εκπαιδευτές μπορούν να 
ενσωματώνουν αποτελεσματικά τους 
μέντορες στις υπηρεσίες τους.
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Για την εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης: 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες
Γνώση του τι είναι πολιτισμός και 
διαπολιτισμική εκπαίδευση  
________________________
Εξοικείωση με τους βασικούς 
παράγοντες που διαμορφώνουν τη 
μετανάστευση
________________________
Γνώση του δικαιώματος για 
αυτοπροσδιορισμό
________________________
Γνώσεις σχετικά με την 
ποικιλομορφία, την ενσωμάτωση, 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 
κοινωνική ένταξη
________________________
Γνώσεις  σχετικά με τις Ευρωπαϊκές 
αξίες, όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την 
ισότητα και την ένταξη  
________________________
Γνώση των μορφών του κοινωνικού 
αποκλεισμού και διαφορετικών στυλ 
συμπεριφοράς 
________________________
Εξοικείωση με μοντέλα συνύπαρξης, 
χώροι κοινωνικής ένταξης
Μοντέλο Διαπολιτισμικής 
Ευαισθησίας (M. Bennett), Μοντέλο 
Διαπολιτισμικής Επάρκειας (T. 
Cross), οι οικουμενικές αξίες της 
διαπολιτισμικής συνύπαρξης 
(ισότητα, ενσυναίσθηση, 
ενδιαφέρον) 
________________________
Γνώση του ποικιλόμορφου δικτύου 
ανθρώπων που απαιτείται για την 
κοινωνική αλληλεπίδραση 

Αναγνώριση των πολιτισμικών 
διαφορών 
________________________
Επίγνωση των  παραγόντων που 
σχετίζονται με τη μετανάστευση και 
των ζητημάτων που προκύπτουν. 
________________________
Επίγνωση του πολιτισμικού εαυτού 
του ίδιου αλλά και των άλλων 
________________________
Αντίληψη του εαυτού τους ως 
διαδικασία  
________________________
Αντίληψη του κόσμου και των άλλων 
μέσα από την ποικιλομορφία
________________________
Ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων 
με υπομονή 
________________________
Αξιολόγηση του κόσμου και των 
άλλων βάσει οικουμενικών και 
Ευρωπαϊκών αξιών 
______________________
Παρατήρηση προτύπων 
συμπεριφοράς που προκαλούν 
διακρίσεις και διαχωρισμό
________________________
Ικανότητα διαχωρισμού 
των διαφορετικών μοντέλων 
συνύπαρξης (από τον διαχωρισμό 
στην ένταξη)
________________________
Επίγνωση των διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων τους αλλά και των 
αδυναμιών τους σχετικά με αυτές
________________________
Επίγνωση των διαπολιτισμικών 
και πολυπολιτισμικών πλαισίων 
αναφοράς 
________________________
Ικανότητα εκτίμησης της 
διαπολιτισμικής επίγνωσης και 
ευαισθησίας του ίδιου του ατόμου 
αλλά και των άλλων
________________________
Παρατήρηση και αναγνώριση 
συμπεριφορών με διαπολιτισμική 
ετοιμότητα, όπως περιέργεια
________________________
Επίγνωση των ευκαιριών για 
δικτύωση και διασύνδεση με 
ανθρώπους που προέρχονται από 
διαφορετικό υπόβαθρο

Εξοικείωση σχετικά με τον γενικό 
διάλογο πάνω στις  διαφορετικές 
προσεγγίσεις και ορισμούς που  
υπάρχουν για τον πολιτισμό 
______________________ 
Σεβασμός, αποδοχή και εκτίμηση 
άλλων  πολιτισμών 
______________________
Θετική αξιολόγηση διαφορετικών 
αξιών και συμπεριφορών και 
προσαρμογή σε αυτές 
______________________
Εφαρμογή βασικών αρχών της 
διαπολιτισμικής προσέγγισης στην 
εκπαίδευση 
___________________
Εξήγηση των μεταβατικών τάσεων 
για μετανάστευση
________________________
Κατανόηση της έννοιας του 
αυτοπροσδιορισμού και της 
αυτογνωσίας 
________________________
Εφαρμογή μοντέλων 
πολυπολιτισμικότητας
________________________
Ανάπτυξη διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων και διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας 
________________________
Αναθεώρηση της κοσμοθεωρίας και 
των μονόπλευρων απόψεων 
________________________
Θέσπιση ορίων κατά του 
αποκλεισμού και των διακρίσεων 
______________________  
Σύνοψη των υπαρχόντων μοντέλων 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων 
______________________
Αξιολόγηση της διαπολιτισμικής 
ετοιμότητας των εκπαιδευόμενων 
στα πλαίσια της εκπαίδευσης 
________________________
Εξάσκηση της ενσυναίσθησης για 
την εξάλειψη των διαπολιτισμικών 
διαφορών 
________________________
Ενθάρρυνση της 
προσαρμοστικότητας για 
περισσότερες ευκαιρίες επαφής με 
τους άλλους 
______________________
Αναβάθμιση σχέσεων: εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους 
γύρω μας 
______________________  
Επαφή με ενδιαφέρον  και 
εμπιστοσύνη σε ανθρώπους από  
διαφορετική  κουλτούρα. 
________________________
Ενίσχυση  της κριτικής σκέψης 
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5. Πρόγραμμα  
ΗΜΕΡΑ 1

Διάρκεια/Χρόνος Θέμα Εργαλεία

45 λεπτά 1.  Εισαγωγή

45 λεπτά 2. Αναστοχασμός  στην 
Πρακτική - Αξιολόγηση

Δραστηριότητα/Εργαλείο 1 - 
Άσκηση Αναστοχασμού

90 λεπτά 3. Τι είναι η Βασική 
Εκπαίδευση;

90 λεπτά 4. Αυτονομία  
Εκπαιδευόμενου 

45 λεπτά 5. Ερωτήσεις / συζήτηση 

20 λεπτά 6. Οδηγίες για την επόμενη 
ενότητα 

Δραστηριότητα/Εργαλείο 2 - 
Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου 

ΗΜΕΡΑ 2
Διάρκεια/Χρόνος Θέμα Εργαλεία
15 λεπτά 7.  Επισκόπηση 

60 λεπτά 8. Αυθεντικό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο 

60 λεπτά 9.  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών  
Αναγκών

90 λεπτά 10.  Ασκήσεις Δραστηριότητα/Εργαλείο 3 - 
Άσκηση Μαθησιακών Αναγκών

30 λεπτά 11. Ερωτήσεις / συζήτηση 

15 λεπτά 12. Οδηγίες για την επόμενη 
ενότητα 

Δραστηριότητα/Εργαλείο 4 - 
Αναστοχασμός της Μεθοδολογίας 

ΗΜΕΡΑ 3
Διάρκεια/Time Θέμα Εργαλεία

15 λεπτά 13. Επισκόπηση

60 λεπτά 14. Πώς αντιμετωπίζουμε την 
έλλειψη προόδου 

60 λεπτά 15. Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις 

Δραστηριότητα/Εργαλείο 5 - 
Ομαδική Άσκηση 

60 λεπτά 16. Εξατομικευμένη Μάθηση - 
Ομαδική Μάθηση

Δραστηριότητα/Εργαλείο 6

90 λεπτά 17. Ασκήσεις Δραστηριότητα/Εργαλείο 
7 - Προετοιμασία Πρακτικού 
Εγχειριδίου

30 λεπτά 18. Ερωτήσεις / συζήτηση 

15 λεπτά 19. Οδηγίες για την επόμενη 
ενότητα 

Δραστηριότητα/Εργαλείο 8 - 
Άσκηση Ανάγνωσης 
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ΗΜΕΡΑ 4
Διάρκεια/Χρόνος Θέμα Εργαλεία

15 λεπτά 20. Επισκόπηση

90 λεπτά 21.  Γλώσσα  Δραστηριότητα/Εργαλείο 
9 - Ακρόαση, Δραστηριότητα/
Εργαλείο 10 - Άσκηση Γραπτού 
Λόγου 

30 λεπτά 22.  Άσκηση Δραστηριότητα/Εργαλείο 11 
- Γράφεται όπως Ακούγεται, 
Δραστηριότητα/Εργαλείο 12 - 
Σπιτικό Αλφάβητο 

60 λεπτά 23. Αριθμητική Δραστηριότητα/Εργαλείο 13 - 
Υπολογισμοί 

60 λεπτά 24. Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή 

30 λεπτά 25. Άσκηση Δραστηριότητα/Εργαλείο 14 – 
Πρακτική Αριθμητική 

30 λεπτά 26. Ερωτήσεις / συζήτηση 

15 λεπτά 27. Οδηγίες για την  επόμενη 
ενότητα 

Δραστηριότητα/Εργαλείο 
15 – Ικανότητες - Ευκαιρίες - 
Αξιοπρέπεια 

ΗΜΕΡΑ 5
Διάρκεια/Χρόνος Θέμα Εργαλεία

15 λεπτά 28. Επισκόπηση

60 λεπτά 29. Πώς να δουλέψεις με 
Μέντορες

60 λεπτά 30. Πώς να δουλέψεις με  το 
Τραύμα

180 λεπτά 31. Διαπολιτισμική Κατανόηση 
& Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Δραστηριότητα/Εργαλείο 
15:  Ευκαιρία - Ικανότητα - 
Αξιοπρέπεια
Δραστηριότητα/Εργαλείο 16:  
Προφορικός λόγος  
Δραστηριότητα/Εργαλείο 17:  
Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 
εργασίας και μάθησης
Δραστηριότητα/Εργαλείο 18: 
“Είμαι τουρίστας”
Δραστηριότητα/Εργαλείο 19: 
“Υπουργείο όλων των ανθρώπων”
Δραστηριότητα/Εργαλείο 20: 
“Σημαντικές στιγμές ” 
Δραστηριότητα/Εργαλείο 21: 
Μοντέλα Συνύπαρξης
Δραστηριότητα/Εργαλείο 22: “Αν 
ο κόσμος ήταν ένα χωριό 100 
ανθρώπων”
Δραστηριότητα/Εργαλείο 23: Τα 6 
στάδια του Bennett

30 λεπτά 32. Ερωτήσεις / συζήτηση 

15 λεπτά 33. Συμπεράσματα
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6. Ενότητες  
(Λεπτομερής επισκόπηση των παραπάνω ενοτήτων )

Αριθμός Ενότητας 1

Όνομα Ενότητας Εισαγωγή

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευτές γνωρίζονται με τους 
εκπαιδευόμενους και μεταξύ τους

•	 Παρέχεται στους εκπαιδευόμενους  μια 
σύνοψη της εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει

Διάρκεια 45 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Εισαγωγή: Oι εκπαιδευόμενοι  καλωσορίζονται και 
τακτοποιούνται στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές  
προετοιμάσουν μια εύκολη άσκηση για να βοηθήσουν  
στους εκπαιδευομένους να γνωριστούν μεταξύ τους 
και με τον εκπαιδευτή. 

Στους εκπαιδευόμενους δίνεται  μια περίληψη για 
να γνωρίζουν τι να περιμένουν από την πενθήμερη 
εκπαίδευση, καθώς των εργασιών που πρέπει να 
ολοκληρώσουν. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Σιγουρευτείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι  έχουν κατανοήσει  
την λογική της  δομής της εκπαίδευσης καθώς και 
των επαναλαμβανόμενων ενοτήτων. Η εκπαίδευση 
ολοκληρώνεται με  πρακτικά παραδείγματα. Αυτή είναι 
η γενικότερη δομή της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές  δεν 
πρέπει να νιώθουν την ανάγκη αυστηρού διαχωρισμού 
αυτών των ενοτήτων  και πρέπει και ενθαρρύνονται να 
κάνουν συνδέσεις όταν είναι δυνατό. 

Ενότητες  που επαναλαμβάνονται είναι η ασκήσεις  και 
οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η ενότητα «ασκήσεις» 
περιέχουν  διάφορες ασκήσεις που προετοιμάστηκαν 
από τον εκπαιδευτή , ενώ οι ερωτήσεις  είναι ένας 
ανοιχτός χώρος για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 2

Όνομα Ενότητας Αναστοχασμός  στην Πρακτική - Αξιολόγηση

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι θα αναστοχαστούν  
προσωπικές εμπειρίες 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  θα εισαχθούν στην πρώτη 
πρακτική αξιολόγησης 

Διάρκεια 45 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία Δραστηριότητα 1 - Άσκηση Αναστοχασμού

Περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή  πραγματοποιείται για να 
επαναφέρει στη μνήμη των εκπαιδευόμενων  εμπειρίες 
και για την καλύτερη κατανόηση  των συνθηκών 
τους.  Η δραστηριότητα αυτή μαζί με την άσκηση 
προετοιμασίας  θα βοηθήσει τον εκπαιδευτή να 
κατανοήσει την θέση των εκπαιδευόμενων  αλλά θα 
εισάγει  και στις βασικές πτυχές της μεθοδολογίας 
μέσω του αναστοχασμού και της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών  αναγκών του κάθε εκπαιδευόμενου. 
Οι εκπαιδευτές θα συμμετέχουν σε αυτή την 
εισαγωγική άσκηση καθώς ερωτώνται για τη δική 
τους διδακτική και εκπαιδευτική πρακτική μέχρι 
τώρα καθώς και για την αποτελεσματικότητά 
τους.  

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Αυτή η δραστηριότητα  θα εξυπηρετήσει ίσως και 
ως πρακτική εμπειρία για τα εργαλεία αξιολόγησης. 
Οι εκπαιδευτές  θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τα 
σχόλια  των εκπαιδευόμενων  για να προσαρμόσουν 
μελλοντικές ασκήσεις. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε 
κάποια από τα σχόλια  σε μετέπειτα  αξιολογήσεις

Επιπλέον, σημειώστε τις εκπαιδευτικές  απαιτήσεις 
και τον τρόπο μάθησης, για να σιγουρευτείτε ότι 
οι ερωτήσεις απαντήθηκαν κατάλληλα (ακόμα κι αν 
πρέπει να μετατεθούν σε μελλοντικά  κεφάλαια  ή 
δραστηριότητες  του Πακέτου Εργασίας  4)

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 3

Όνομα Ενότητας Τι είναι η Βασική Εκπαίδευση;

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι  θα εισαχθούν στην έννοια 
της Βασικής Εκπαίδευσης

Διάρκεια 90 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart, Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Σκοπός αυτής  της  Ενότητας  είναι η εξοικείωση με την 
έννοια της Βασικής Εκπαίδευσης που αποτελεί τη  βάση 
για μεγάλο μέρος του περιεχομένου της εκπαίδευσης 
ως μοντέλο Βέλτιστης Πρακτικής. Οι εκπαιδευόμενοι  
μαθαίνουν για τις θεμελιώδεις αρχές της Βασικής 
Εκπαίδευσης, το υπόβαθρό της και τα πλεονεκτήματα 
που έχει για την διδακτική/εκπαιδευτική πρακτική. 

Οι κύριες αρχές αυτής της προσέγγισης:
•	 Προσέγγιση που έχει ως επίκεντρο τον 

εκπαιδευόμενο  - Αυτονομία και Ενδυνάμωση 
του εκπαιδευόμενου:

•	 Εξατομικευμένο περιεχόμενο 
•	 Γνησιότητα

Η ενότητα  τελειώνει με ανοιχτή  συζήτηση  στην 
ομάδα: για  τις νέες πληροφορίες που έμαθαν, για αυτά 
που ήδη γνωρίζουν και για τα θέματα που θεωρούν 
πιο χρήσιμα για τη δουλειά τους.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πολύ λίγες πρακτικές 
ασκήσεις, καθώς αποτελείται περισσότερο από 
θεωρητικές γνώσεις. Προτείνεται να δίνεται προσοχή 
στο βαθμό κατανόησης του υλικού από τους 
εκπαιδευόμενους. Αν προκύψουν ερωτήσεις, αυτές 
μπορούν να συζητηθούν, όμως αν κάτι τέτοιο δεν 
είναι δυνατό, είναι σημαντικό να προχωρήσετε στην 
συζήτηση των συμπερασμάτων.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της Ενότητας, ο εκπαιδευτής  
πρέπει να επιλέξει προσεκτικά  τις λέξεις που 
χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους του 
και να προσαρμόζεται ανάλογα και με προηγούμενες 
εμπειρίες που μπορεί να έχει (όπως έχει καταγραφεί 
στο Τμήμα 2).

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 4

Όνομα Ενότητας Αυτονομία Εκπαιδευόμενου

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  θα εισαχθούν στην έννοια 
της «Αυτονομίας του  εκπαιδευόμενου» 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν βασικές 
θεωρίες που ενθαρρύνουν την αυτονομία 
του εκπαιδευόμενου στο εργασιακό τους 
περιβάλλον

Διάρκεια 90 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι , 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι  εισάγονται στην έννοια της 
«Αυτονομίας του εκπαιδευόμενου». Η έννοια θα πρέπει 
να εξηγηθεί συνοπτικά στους εκπαιδευόμενους, πριν 
ο εκπαιδευτής προχωρήσει στις ερωτήσεις σχετικά 
με το βαθμό αυτονομίας που πιστεύουν ότι έχουν 
οι εκπαιδευόμενοι, σχετικά με το ποιος επιλέγει το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το πώς μπορεί αυτό  να 
αλλάξει. 
Ανάλογα με τις απαντήσεις τους, ξεκινάει ένας διάλογος 
σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχυθεί ενεργά η 
αυτονομία του εκπαιδευόμενου., 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Είναι σημαντικό να μην είστε ουδέτεροι  όταν οι 
εκπαιδευόμενοι  εκφράζουν ανησυχίες. Ενώ η 
αυτονομία του εκπαιδευόμενου  είναι το ιδανικό, 
πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα 
όρια  στο τι μπορούν οι εκπαιδευτές  να εκπαιδεύσουν  
στους μετανάστες, δεδομένου του ότι συχνά υπάρχουν 
θεσμικοί περιορισμοί, αφού οι εκπαιδευτές πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι οι μετανάστες θα  μάθουν ένα 
συγκεκριμένο περιεχόμενο.  
Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να 
εξασφαλιστεί πώς ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να 
έχει ως κάποιο βαθμό τη δυνατότητα να επέμβει στο 
περιεχόμενο, παρά  τους περιορισμούς.

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 5/11/18/26/32

Όνομα Ενότητας Ερωτήσεις / συζήτηση

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 
•	 Συζήτηση  των ερωτήσεων που έχουν οι 

εκπαιδευόμενοι  σχετικά με το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης.  

Διάρκεια 30-45 λεπτά

Υλικά/Πόροι Κανένα

Εργαλεία

Περιγραφή

Αυτή η ενότητα  διατίθενται για οποιαδήποτε ερώτηση έχουν  
οι εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευτές  πρέπει να εκμεταλλευτούν 
αυτές τις ενότητες  για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που 
προέκυψαν που μπορεί να μην ήταν σχετικές με την ενότητα  
κατά τη διάρκεια του οποίου εκφράστηκαν και η απάντησή 
τους θα είχε διακόψει τη ροή της εκπαίδευσης.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Αυτές οι ενότητες  έχουν προγραμματιστεί προς το 
τέλος της ενότητας έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος  για 
προετοιμασία. Αν είναι απαραίτητο, αυτός ο χρόνος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την επιμήκυνση  άλλων ενοτήτων. 
Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο αν οι εκπαιδευόμενοι  
το ζητήσουν. Διαφορετικά, αυτός ο χρόνος θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για ερωτήσεις και συζήτηση..

Περαιτέρω εργασίες

Αριθμός Ενότητας 6

Όνομα Ενότητας Οδηγίες για την επόμενη ενότητα 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Δίνονται στους εκπαιδευόμενους  εργασίες 
προετοιμασίας για την επόμενη ενότητα 

Διάρκεια 20 λεπτά

Υλικά/Πόροι Κανένα

Εργαλεία

Περιγραφή

Δίνονται οδηγίες  στους εκπαιδευομένους για τις εργασίες 
που πρέπει να προετοιμάσουν για την επερχόμενη ενότητα 
. Αυτές οι εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για το χρόνο 
που υπάρχει μεταξύ των ενοτήτων. Αν η επόμενη ενότητα 
είναι την ακριβώς επόμενη ημέρα, είναι καλύτερο να δώσετε 
μικρότερες δραστηριότητες. Αν υπάρχει χρόνος,  μπορείτε 
να δώσετε εργασίες που θέλουν πιο πολύ χρόνο.  

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες Δραστηριότητα 2 - Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου
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Αριθμός Ενότητας 7/13/20/28

Όνομα Ενότητας Επισκόπηση

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Παρέχεται στους εκπαιδευόμενους χρόνος για  
επισκόπηση της προηγούμενης ενότητας. 

Διάρκεια 15 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, Βίντεο 
προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή Οι εκπαιδευόμενοι καλωσορίζονται ξανά και ενημερώνονται 
περιληπτικά για το πρόγραμμα της ημέρας. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις Προσθέστε ασκήσεις γνωριμίας 

Περαιτέρω εργασίες

Αριθμός Ενότητας 8

Όνομα Ενότητας Αυθεντικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  εισάγονται στην έννοια 
«Αυθεντικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο»

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  μαθαίνουν πώς να 
συμπεριλαμβάνουν αυθεντικό εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο  στα μαθήματά τους

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, Βίντεο 
προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Αρχίζοντας αυτό την ενότητα , οι εκπαιδευτές  ζητούν από 
τους εκπαιδευόμενους να επαναφέρουν στην μνήμη τους 
τις σκέψεις τους από τη 2η  Δραστηριότητα– Ανασκόπηση.  
Τι παρατηρήσεις έκαναν; Τι συμπεράσματα έβγαλαν; 

Οι  εκπαιδευόμενοι  εισάγονται στην έννοια του αυθεντικού 
εκπαιδευτικού υλικού και την αποτελεσματικότητα της 
δημιουργίας τέτοιου περιεχομένου. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Οι  εκπαιδευόμενοι   μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και 
συναισθήματα  σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αποδοχής. Αν 
υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις, πρέπει να αναγνωριστούν 
και να συζητηθούν, σε σεβασμό για την γνώμη του καθένα. 

Περαιτέρω εργασίες



Αριθμός Ενότητας 9

Όνομα Ενότητας Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 
•	 Δίνονται συμβουλές στους εκπαιδευτές σχετικά 

με τον τρόπο αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών 
αναγκών των μεταναστών εκπαιδευόμενων. 

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart), Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Μετά την προηγούμενη ενότητα, που είχε σαν στόχο 
να εστιάσει στην αυτονομία του εκπαιδευόμενου 
και τον τρόπο που η Βασική εκπαίδευση μπορεί να 
προσαρμοστεί τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, 
aυτή η ενότητα εστιάζει στην αξία της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης και στον τρόπο που αυτή μπορεί να 
διεξαχθεί.  
Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι 
μπορεί να είναι μια ετερογενής ομάδα, με διαφορετικά 
υπόβαθρα, ενδιαφέροντα και διαφορετικά εκπαιδευτικά 
επίπεδα. Είναι επομένως σημαντικό να εξασφαλιστεί το 
ότι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες έχουν αξιολογηθεί 
σωστά και η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στο επίπεδό 
τους.
Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής  μπορεί να αναδείξει την 
αξία της εκπαιδευτικής αξιόλογης με ένα παράδειγμα

Πρόσθετες παρατηρήσεις Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών της 
ομάδας δείτε την ενότητα 2.  

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 10

Όνομα Ενότητας Ασκήσεις

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι  θα εξασκηθούν στο πώς να 
αξιολογούν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Διάρκεια 90 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart), Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 3 - Άσκηση Εκπαιδευτικών  
Αναγκών

Περιγραφή

Ασκήσεις.  Δίνονται στους εκπαιδευόμενους  
παραδείγματα από τη Δραστηριότητα 3 για να δουν πώς 
μπορούν να αξιολογούν  τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εκπαιδευομένων τους  και πώς να ενσωματώνουν αυτή 
τη διαδικασία στο  εκπαιδευτικό τους  πρόγραμμα. 
Ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση με την ομάδα.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες

Αριθμός Ενότητας 12

Όνομα Ενότητας Οδηγίες για το επόμενο μάθημα

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Δίνονται στους εκπαιδευόμενους  εργασίες 
προετοιμασίας για την επόμενη ενότητα. 

Διάρκεια 15 λεπτά

Υλικά/Πόροι

Εργαλεία

Περιγραφή

Δίνονται οδηγίες στους εκπαιδευόμενους  για τις 
εργασίες που πρέπει να προετοιμάσουν για την 
επόμενη συνεδρία.  Πρέπει να υπάρχει επαρκής 
χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. Αν η 
επόμενη συνεδρία είναι την ακριβώς επόμενη ημέρα, 
ενθαρρύνεται η ανάθεση μικρότερων δραστηριοτήτων. 
Αν το διάστημα είναι μεγαλύτερο, μπορούν να δοθούν 
εργασίες που απαιτούν πιο πολύ χρόνο για την 
ολοκλήρωση τους. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις Δραστηριότητα/Εργαλείο 4 - Αναστοχασμός της 
Μεθοδολογίας

Περαιτέρω εργασίες
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Όνομα Ενότητας Πώς αντιμετωπίζουμε την έλλειψη προόδου; 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  εξοικειώνονται με διαφορετικά πιθανά 
εμπόδια που μπορεί να αναστείλουν την πρόοδο

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  αποκτούν γνώσεις σχετικά  με τις 
προσεγγίσεις που μπορεί να ενισχύσουν την πρόοδο των 
εκπαιδευόμενων.

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, Βίντεο προβολέας 
, Παρουσίαση

Activity

Περιγραφή

Ο εκπαιδευτής  ξεκινά επισημαίνοντας ότι μερικές φορές η μαθησιακή 
πρόοδος μπορεί να είναι αργή και κουραστική και μερικές φορές 
ανύπαρκτη. Αν οι εκπαιδευόμενοι  έχουν αντιμετωπίσει  τέτοιες 
καταστάσεις, μπορούν να αναφέρουν στην ομάδα τον τρόπο που τις 
διαχειρίστηκαν. Όλη η ομάδα μπορεί  να σκεφτεί τα πιθανά εμπόδια  
και πώς μπορεί αυτά να  παρακαμφθούν. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
καταγράψει  αυτές τις σκέψεις σε έναν πίνακα παρουσιάσεων ή σε 
ένα φύλο χαρτί. 
Δίνεται έπειτα στους εκπαιδευόμενους μια σύντομη περίληψη 
σε θέματα που αφορούν  στους τρόπους μάθησης αλλά και σε 
συχνά εμπόδια που μπορεί να καθυστερήσουν την πρόοδο των 
εκπαιδευόμενων. Τέτοια εμπόδια μπορεί να αφορούν ψυχολογικούς, 
νοητικούς και επικοινωνιακούς παράγοντες. .

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Όσον αφορά τους ψυχολογικούς  παράγοντες, πρέπει να σημειωθεί 
ότι αν και δεν είναι ασυνήθιστοι στους μετανάστες, ιδιαίτερα 
τους πρόσφυγες, οι εκπαιδευτές συνήθως δεν είναι θεραπευτές 
και δεν πρέπει να προσπαθούν κάνουν διαγνώσεις. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό να έχουν επίγνωση ότι κάποιοι εκπαιδευόμενοι μπορεί 
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας.  Περισσότερες 
πληροφορίες θα δοθούν στη ενότητα 30. 

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 15

Όνομα Ενότητας Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  μαθαίνουν για τη αξία των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  μαθαίνουν για τις μεθόδους που 
μπορώ να χρησιμοποιήσουν. 

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, Βίντεο 
προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 5 - Ομαδική Άσκηση

Περιγραφή

Οι εκπαιδευτές  δίνουν οδηγίες στους εκπαιδευόμενους  να 
λάβουν μέρος σε μια ομαδική άσκηση (Εργαλείο 5) και να 
δουλέψουν σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένας διαφορετικός 
τρόπος μάθησης και η κάθε ομάδα πρέπει να σκεφτεί μεθόδους 
που ταιριάζουν σε αυτόν τον τρόπο. Κατόπιν οι εκπαιδευόμενοι, 
παρουσιάζουν στην ομάδα τις σκέψεις τους και τις προτάσεις 
τους και ακολουθεί  ανοιχτή συζήτηση με όλους του 
εκπαιδευόμενους. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες

Αριθμός Ενότητας 16

Όνομα Ενότητας Εξατομικευμένη Εκπαίδευση  - Ομαδική Εκπαίδευση  

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 
•	 Οι εκπαιδευόμενοι  εξοικειώνονται με τις έννοιες και τα 

οφέλη του ομαδικού κλίματος και της εξατομικευμένης 
εκπαίδευσης. 

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart), Μαρκαδόροι, Βίντεο 
προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 6 - Αυξανόμενη ανταλλαγή

Περιγραφή

Δίνεται στους εκπαιδευόμενους  μια εργασία ως μέρος της 
Δραστηριότητας 6. Στην αρχή δουλεύει ο κάθε ένας μόνος του, 
έπειτα σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες μέχρι να ενωθεί και πάλι 
όλη η ομάδα. Αφού τελειώσει η δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής  
συζητά με τους εκπαιδευόμενους τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της ομαδικής και της ατομικής εργασίας και 
γιατί μπορεί να προτιμάται ο κάθε τρόπος ανάλογα με τους 
εκπαιδευόμενους και ανάλογα με το περιεχόμενο.  Επίσης 
γίνεται αναφορά στους λόγους που μπορεί να είναι θετική η 
εναλλαγή από τον ένα τρόπο στον άλλο.  

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες



Αριθμός Ενότητας 17

Όνομα Ενότητας Ασκήσεις

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 
•	 Οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στη 

δημιουργία ενός  κυμαινόμενου /
μεταβαλλόμενου  προγράμματος. 

Διάρκεια 90 λεπτά

Υλικά/Πόροι

Activity Δραστηριότητα/Εργαλείο 7 - Προετοιμασία Πρακτικού 
Εγχειριδίου

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μέρος στη 
Δραστηριότητα 7 για να προετοιμάσουν μόνοι τους 
ασκήσεις, βασιζόμενοι σε αυτά που έμαθαν στις 
προηγούμενες ενότητες. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες

Αριθμός Ενότητας 19

Όνομα Ενότητας Οδηγίες για την  επόμενη ενότητα 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Δίνονται στους εκπαιδευόμενους  εργασίες 
προετοιμασίας για την επόμενη ενότητα. 

Διάρκεια 15 λεπτά

Υλικά/Πόροι

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 8 - Άσκηση Ανάγνωσης

Περιγραφή

Δίνονται οδηγίες στους εκπαιδευόμενους για τις 
εργασίες που πρέπει να προετοιμάσουν για την 
επερχόμενη συνεδρία. Αυτές οι εργασίες πρέπει να 
είναι κατάλληλες για το χρόνο που υπάρχει μεταξύ των 
συνεδριών. Αν η επόμενη συνεδρία είναι την ακριβώς 
επόμενη ημέρα, ενθαρρύνεται η ανάθεση μικρότερων 
δραστηριοτήτων. Αν το διάστημα είναι μεγαλύτερο, 
μπορούν να δοθούν εκτενέστερες εργασίες.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 21

Όνομα Ενότητας Γλωσσική Κατάρτιση

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  ενημερώνονται  για τις δυσκολίες 
στην εκμάθηση γλωσσών

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  ενημερώνονται  για θέματα που 
σχετίζονται με τον αναλφαβητισμό.

Διάρκεια 90 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart), Μαρκαδόροι, Βίντεο 
προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 9 – Ανοιχτή  Ακρόαση, 
Δραστηριότητα/Εργαλείο 10 - Άσκηση Γραπτού Λόγου

Περιγραφή

Η ομάδα  αρχίζει με τη Δραστηριότητα 9, όπου οι 
εκπαιδευόμενοι ακούσουν μια μικρή συνομιλία σε ξένη μη 
Ευρωπαϊκή γλώσσα. Αυτό που ζητείται από εκείνους είναι να 
προσπαθήσουν να καταλάβουν και να κρατήσουν σημειώσεις 
για το οτιδήποτε ανακάλυψαν ότι ειπώθηκε. Μετά από αυτή 
την άσκηση, ο εκπαιδευτής  συζητά με τους εκπαιδευόμενους  
τις παρατηρήσεις τους, και το πως μπορεί κάποιος να νιώθει 
όταν είναι σε ένα περιβάλλον και δεν κατανοεί τη γλώσσα
Κατόπιν  ακολουθεί η Δραστηριότητα 10, η οποία είναι μια 
άσκηση γραμμένη σε μη Λατινικό αλφάβητο για να δώσει 
την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή 
με συγκεκριμένες δυσκολίες που προκύπτουν δουλεύοντας 
με ξένα κείμενα. Ο εκπαιδευτής σημειώνει και συζητά  τις 
παρατηρήσεις με όλη την ομάδα.

Πρόσθετες παρατηρήσεις Αν η Δραστηριότητα 10 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στο 
συγκεκριμένο χρόνο , μπορεί να παραταθεί στην ενότητα 22

Περαιτέρω εργασίες

Αριθμός Ενότητας 22

Όνομα Ενότητας Άσκηση

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι  θα εξασκηθούν στο πώς να 
διδάσκουν γλωσσικό περιεχόμενο 

Διάρκεια 30 λεπτά

Υλικά/Πόροι

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 11 - Γράφεται όπως Ακούγεται, 
Δραστηριότητα/Εργαλείο 12 -  Σπιτικό Αλφάβητο

Περιγραφή
Ασκήσεις για γλωσσικό περιεχόμενο. Οι εκπαιδευόμενοι  
χρησιμοποιούν τη Δραστηριότητα 11 ή 12 για να εμβαθύνουν 
τις γνώσεις τους στην  εκμάθηση γλωσσών.

Πρόσθετες παρατηρήσεις Δραστηριότητες που δεν έχουν έως τώρα χρησιμοποιηθεί  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ενότητα  25.

Περαιτέρω εργασίες



Αριθμός Ενότητας 23

Όνομα Ενότητας Αριθμητική 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι  ενημερώνονται   με τις 
διαφορετικές πτυχές της αριθμητικής 

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart), Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 13 - Ρωμαϊκοί Υπολογισμοί

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι  εισάγονται σε αυτό το τμήμα με 
τη Δραστηριότητα 13. Οι εκπαιδευόμενοι  πρέπει να 
κρατήσουν σημειώσεις για τις παρατηρήσεις και τις 
αντιδράσεις τους.  Ο εκπαιδευτής , κατόπιν, εξηγεί 
τον λόγο που πραγματοποιείται αυτή η άσκηση. Ο 
εκπαιδευτής εξηγεί ότι μερικές φορές (όπως και με τη 
γραφή)  η δυσκολία στη επικοινωνία μερικές φορές 
σημαίνει δυσκολία επικοινωνίας με ένα συγκεκριμένο 
τρόπο και όχι γενικά. 
Ενώ είναι σημαντικό για τους μετανάστες να μάθουν 
αριθμητική  με τον τρόπο που την χρησιμοποιούμε, 
δεν είναι χρήσιμο μόνο το να αναγνωρίζει κανείς τις 
υπάρχουσες γνώσεις αλλά και το να είναι ανοιχτός 
στην αναγνώριση ότι αυτές οι γνώσεις επιτρέπουν 
τη σύνδεση με υπάρχοντες γνώσεις και πως αυτά 
μπορούν να τα αναπτύξουν και να τα βελτιώσουν.

Πρόσθετες παρατηρήσεις
Αν η Δραστηριότητα 13 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
στο συγκεκριμένο χρόνο, μπορεί να παραταθεί στην 
ενότητα  25

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 24

Όνομα Ενότητας Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται  για τις 
προκλήσεις κατά τη διδασκαλία θεμάτων 
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  ευαισθητοποιούνται για 
την αξία και τη σημασία της  αντικειμενικότητας

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Ο εκπαιδευτής  εξηγεί στους εκπαιδευόμενους 
τη σημασία της κατανόησης των θεμάτων που 
σχετίζονται με την κοινωνική και πολιτική αγωγή σαν  
στοιχεία της Βασικής Εκπαίδευσης για τη υποστήριξη  
και την ενδυνάμωση των μεταναστών.  Ως μέρος της 
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, είναι σημαντικό για 
τους μετανάστες να εξοικειωθούν με το πολιτικό και 
νομικό σύστημα της χώρας όπου βρίσκονται.
Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να συμβαίνει μόνο με 
αφηρημένο τρόπο, αλλά και έμπρακτα, παρουσιάζοντας 
στον  εκπαιδευόμενο τις διοικητικές αρχές με τις οποίες 
μπορεί να έρθει σε επαφή, πώς να έρθει σε επαφή μαζί 
τους, τι συνεπάγεται η νομική του κατάσταση και ποιες 
επιλογές έχει. Αυτή η ενότητα πρέπει να ετοιμαστεί 
από τους εκπαιδευτές για κάθε χώρα αφού υπάρχει 
διαφορετική διοίκηση.  Μια γενική κατεύθυνση μπορεί 
να  δοθεί στις διαδικτυακές εργασίες. 
Πρέπει, επίσης, να τονιστεί  ότι η Βασική Εκπαίδευση 
δεν μπορεί να είναιπολιτική προπαγάνδα. Επομένως, 
οι εκπαιδευτές πρέπει να  εξασφαλίσουν ένα επίπεδο 
αντικειμενικότητας στα μαθήματά τους.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες



Αριθμός Ενότητας 25

Όνομα Ενότητας Άσκηση

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκήσουν όσα 
έμαθαν στις προηγούμενες ενότητες. 

Διάρκεια 30 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας Παρουσιάσεων (flip chart), Μαρκαδόροι, 
Ψεύτικα Χρήματα, Ρολόι

Εργαλεία Δραστηριότητα/Εργαλείο 14 – Πρακτική αριθμητική 

Περιγραφή

Ασκήσεις για την ενίσχυση  των υπαρχουσών 
δυνατοτήτων των εκπαιδευόμενων και το αυθεντικό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Μετά το τέλος της δραστηριότητας, μπορούν να 
δοθούν στους εκπαιδευόμενους συμβουλές σχετικά 
με το ποια θέματα μπορεί να είναι χρήσιμα. Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι τα θέματα που αφορούν το  Χρόνο και 
τα Χρήματα, αφού παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή 
τους και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για την 
εξάσκηση της αριθμητικής. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες

Αριθμός Ενότητας 27

Όνομα Ενότητας Οδηγίες για την επόμενη ενότητα 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Δίνονται στους εκπαιδευόμενους  εργασίες 
προετοιμασίας για την επόμενη ενότητα 

Διάρκεια 15 λεπτά

Υλικά/Πόροι

Εργαλεία

Περιγραφή

Δίνονται οδηγίες  στους εκπαιδευόμενους  για τις 
εργασίες που πρέπει να προετοιμάσουν για την 
επερχόμενη ενότητα . Αυτές οι εργασίες πρέπει να 
είναι κατάλληλες για το χρόνο που υπάρχει μεταξύ των 
συνεδριών. Αν η επόμενη συνεδρία είναι την ακριβώς 
επόμενη ημέρα, ενθαρρύνεται η ανάθεση μικρότερων 
δραστηριοτήτων. Αν το διάστημα είναι μεγαλύτερο, 
μπορούν να δοθούν εκτενέστερες εργασίες.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες Δραστηριότητα/Εργαλείο 15 - Ικανότητα - Ευκαιρία - 
Αξιοπρέπεια
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Αριθμός Ενότητας 29

Όνομα Ενότητας Πώς να Δουλέψεις με Μέντορες

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  ενημερώνονται για τους 
λόγους που   πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
μέντορες στην εκπαίδευση  

•	 Εξηγείται στους εκπαιδευόμενους  πώς να 
συμπεριλάβουν τους μέντορες στη εκπαίδευση 

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Σε αυτή την  ενότητα , εξηγείται στους εκπαιδευόμενους 
η προσέγγιση του μέντορα. Εισάγονται στην έννοια  
του προηγούμενου έργου  στο οποίο εφαρμόστηκε 
το “Tandem Now1” και τους λόγους που είναι 
βοηθητικό για την υποστήριξη των μεταναστών. 
Δίνονται επίσης οδηγίες για το πώς να επιλέγουν και να 
συμπεριλαμβάνουν μέντορες.

Πρόσθετες παρατηρήσεις Πρέπει να γίνει αναφορά στο υλικό που αφορά την 
εκπαίδευση μεντόρων. 

Περαιτέρω εργασίες



Αριθμός Ενότητας 30

Όνομα Ενότητας Στρατηγική για το Τραύμα

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  ευαισθητοποιούνται για 
θέματα που αφορούν τραυματικά γεγονότα  
μεταξύ των μεταναστών 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι  ευαισθητοποιούνται  στο 
πώς να αναγνωρίζουν   τέτοιες καταστάσεις και 
πως να τις χειρίζονται. 

Διάρκεια 60 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart) , Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή

Ο εκπαιδευτής συζητά με τους εκπαιδευόμενους 
ότι η εκπαίδευση μεταναστών μπορεί να τους φέρει 
σε δύσκολη θέση καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
άμεσα ή έμμεσα τις τραυματικές τους εμπειρίες. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να μην είναι πάντα φανερό, αλλά μπορεί 
να οδηγήσει σε εμπόδια στην εκπαίδευση τους και 
σε άλλες δυσκολίες (πχ. αντίσταση στη συμμετοχή, 
υποτίμηση της διαδικασίας, κτλ.). 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να περιμένουν τέτοιες 
συμπεριφορές και αν δείχνουν ενσυναίσθηση σε 
τέτοια περιστατικά. 
Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι ευαισθητοποιούνται για 
το ποια είναι τα όρια τους. Ειδικά για τις επαγγελματικές 
τους υποχρεώσεις, αφού συχνά δεν είναι θεραπευτές.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες
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Αριθμός Ενότητας 31

Όνομα Ενότητας Διαπολιτισμική Κατανόηση & Κοινωνική Ένταξη

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

•	 Τι είναι ο πολιτισμός;
•	 Τι είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση;
•	 Ορισμός της ποικιλομορφίας, της ένταξης και του 

αποκλεισμού. 
•	 Μοντέλα συνύπαρξης.
•	 Τι είναι η κοινωνική ενσωμάτωση ;
•	 Πώς να συμπεριλάβουμε τους άλλους;
•	 Συμπεριληπτική γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς.
•	 Μοντέλο Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας (Bennett)
•	 Μοντέλο Διαπολιτισμικής Ετοιμότητας (Cross)

Διάρκεια 180 λεπτά

Υλικά/Πόροι

Αυτή η ενότητα  μπορεί να υλοποιηθεί  χωρίς να απαιτείται 
συγκεκριμένο υλικό, έχοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι 
προετοιμασμένοι για την ενότητα  και έχουν διαβάσει και ακούσει το 
υλικό που αναφέρεται στα εργαλεία πριν από την επαφή/ επικοινωνία  
με τον μέντορα/εκπαιδευτή τους κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης/
κατάρτισης.
Συνιστάται να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και υπολογιστής ή 
laptop για την αναζήτηση πρόσθετων πηγών, όπως μουσική, χάρτες 
κ.λ.π.

Εργαλεία

Δραστηριότητα/Εργαλείο 15: Ευκαιρίες - Ικανότητες - Αξιοπρέπεια
Δραστηριότητα/Εργαλείο 16: Ωραία Ομιλία
Δραστηριότητα/Εργαλείο 17:  Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 
εργασίας και μάθησης
Δραστηριότητα/Εργαλείο 18: Είμαι τουρίστας
Δραστηριότητα/Εργαλείο 19: Υπουργείο όλων των ανθρώπων
Δραστηριότητα/Εργαλείο 20: Σημαντικές στιγμές  
Δραστηριότητα/Εργαλείο 21: Μοντέλα Συνύπαρξης
Δραστηριότητα/Εργαλείο 22: Αν ο κόσμος ήταν ένα χωριό 100 
ανθρώπων
Δραστηριότητα/Εργαλείο 23: Τα 6 στάδια του Bennett 

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι  λαμβάνουν γνώση της πολυπλοκότητας 
της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και πώς να ενισχύσουν την 
κοινωνική ενσωμάτωση. Η ενότητα αυτή  περιλαμβάνει  ένα 
εκτεταμένο τμήμα και στο Παράρτημα θα βρείτε πιο πολλές 
πληροφορίες και λεπτομέρειες.
Προτείνεται να δείτε  το χρονοδιάγραμμα  μέσα στο 
Παράρτημα και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με το προφίλ των εκπαιδευόμενων. Οι ασκήσεις θα 
πρέπει να προσαρμοστούν  ανάλογα. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις
Οι πηγές επιλέχτηκαν το 2021, ωστόσο, είναι ευθύνη του 
εκπαιδευτή να χρησιμοποιήσει πηγές που είναι  κατάλληλες 
για τους εκπαιδευόμενους του έχει στην ομάδα του. .
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Όνομα Ενότητας Συμπεράσματα

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνουν την 
εκπαίδευση τους. 

Διάρκεια 15 λεπτά

Υλικά/Πόροι Πίνακας παρουσιάσεων (flip chart), Μαρκαδόροι, 
Βίντεο προβολέας , Παρουσίαση

Εργαλεία

Περιγραφή
Οι εκπαιδευόμενοι  υποβάλλουν τις τελευταίες τους 
ερωτήσεις, πριν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
Μπορούν να δοθούν και οι τελευταίες εργασίες.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Περαιτέρω εργασίες
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7. Εργαλεία Εκπαίδευσης 
(Περίληψη  των εργαλείων/δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην παρούσα εκπαίδευση, αντιγράψτε αυτό το δείγμα για κάθε δραστηριότητα)

Αριθμός Δραστηριότητας 1

Όνομα Δραστηριότητας Άσκηση Αναστοχασμού 

Τύπος Δραστηριότητας Αναστοχασμός

Διάρκεια 30 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι συνδέουν  τη εκπαιδευτική  
και διδακτική πρακτική με τη ζωή τους

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται  σε αυτή την άσκηση 
με την μέθοδο του αναστοχασμού στην αρχή της 
εκπαίδευσης. Είναι βοηθητικό  να σκεφτούν τη δική 
τους εκπαιδευτική πρακτική, καθώς και τη μαθησιακή 
τους πρακτική μέσω των παρακάτω  ερωτήσεων 

Σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
•	 Έχω προηγούμενη εμπειρία στη εκπαίδευση; 

Ποια είναι η προηγούμενη εμπειρία μου στη 
εκπαίδευση μεταναστών;

•	 Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισα και θέλω να 
μάθω για αυτές; Ποιες δυσκολίες προβλέπω 
και θέλω να μάθω πως να τις κατανοώ;

•	 Ποιες είναι οι δικές μου εκπαιδευτικές 
εμπειρίες (στο σχολείο/πανεπιστήμιο, αλλά 
και άτυπες); 

•	 Τι με έχει βοηθήσει προσωπικά να μάθω 
κάποια πράγματα καλύτερα/χειρότερα?

Οι εκπαιδευόμενοι  αναλογίζονται  αυτές τις ερωτήσεις 
για 15-20 λεπτά, πριν αρχίσουν να ανταλλάζουν 
τις σκέψεις τους στην ομάδα.  Συγκρίνετε τις 
παρατηρήσεις και δείτε αν οι εκπαιδευόμενοι  βγάζουν 
συμπεράσματα μόνοι τους.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Προσπαθήστε να αποφύγετε τις παρατηρήσεις στα 
συμπεράσματα που έβγαλαν οι συμμετέχοντες. 
Κρατήστε σημειώσεις για την προσωπική σας 
αξιολόγηση σε σχέση με τις  εκπαιδευτικές τους  ανάγκες  
για να σιγουρευτείτε ότι έχουν επιλεχθεί κατάλληλες 
ασκήσεις για τις επόμενες μέρες. Σημειώστε επίσης  
τις ανάγκες των  οι εκπαιδευόμενων, κατά προτίμηση 
σε έναν πίνακα παρουσιάσεων για την καταγραφή των 
αιτημάτων τους.



Αριθμός Δραστηριότητας 2

Όνομα Δραστηριότητας Αναστοχασμός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Τύπος Δραστηριότητας Αναστοχασμός

Διάρκεια 30+ λεπτά 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι  θα αναλογιστούν για τις  
εκπαιδευτικές τους πρακτικές και συνήθειες. 

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αναλογιστούν για τους 
τρόπους που έλαβαν και έμαθα διάφορα θέματα.   Είναι 
βοηθητικό  να κρατήσουν σημειώσεις για τα παρακάτω:

•	 Ποιο περιεχόμενο είναι σχετικά εύκολο να 
μάθουν ; 

•	 Ποιο ήταν δύσκολο; 
•	 Έχουν κάποια άποψη/υπόθεση για το λόγο για 

τον οποίο συμβαίνει αυτό;

Αυτές οι σημειώσεις μπορούν  να παρουσιαστούν σε 
έναν πίνακα για τις τρεις ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής  
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα διαδικτυακό 
συλλογικό εργαλείο για να συλλέξει τις απόψεις των 
εκπαιδευομένων  σε περίπτωση που η εκπαίδευση δεν 
γίνεται δια ζώσης, αλλά γίνεται διαδικτυακά 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Αν υπάρχει επιπλέον χρόνος μεταξύ των συνεδριών, 
η δραστηριότητα μπορεί να διευρυνθεί και να 
τροποποιηθεί με μια ευρύτερη γραπτή περιγραφή 
. Μια πρόσθετη ερώτηση θα μπορούσε να είναι η 
ερώτηση σχετικά με το γιατί συγκεκριμένα αντικείμενα 
φαίνονται πιο ενδιαφέροντα και κάποια λιγότερο
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Αριθμός Δραστηριότητας 3

Όνομα Δραστηριότητας Άσκηση Εκπαιδευτικών  Αναγκών

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική άσκηση Αλληλεγγύης

Διάρκεια 60-90 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 
•	 Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκήσουν την 

ικανότητά τους να αναγνωρίζουν εκπαιδευτικές  
ανάγκες, υπάρχοντες πόρους και ευκαιρίες.

Περιγραφή

Δίνονται από τον εκπαιδευτή στους εκπαιδευόμενους 
προφίλ των μεταναστών Θα πρέπει να διατηρηθούν 
γενικά χωρίς συμπεράσματα, αλλά με μερικά 
αποτελέσματα από τις πρώτες ενότητες , δείχνοντας την 
πρόοδο ή την έλλειψή προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι 
τώρα θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις εκπαιδευτικές  
ανάγκες και ευκαιρίες.

•	 Που χρειάζεται περισσότερη βοήθεια ο κάθε 
εκπαιδευόμενος ; Με ποιο τρόπο μπορώ να 
βοηθήσω;

•	 Ποιες  ευκαιρίες  μπορούν να αξιοποιηθούν  
για την ενίσχυση της γνώσης;

•	 Ποιες εκπαιδευτικές μέθοδοι φαίνονται 
ιδιαίτερα χρήσιμες και ποιες όχι;

•	 Ποια στοιχεία δεν φαίνονται  σε αυτό το 
προφίλ;

Οι απαντήσεις σημειώνονται από κάθε  εκπαιδευόμενο, 
ανάλογα την περίπτωση, και έπειτα συζητιόνται  με 
την υπόλοιπη ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι  μπορούν να 
συμβουλεύουν ο ένας τον άλλον με τις ιδέες τους.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Τα προφίλ που θα δοθούν δεν είναι τέλεια και  δεν 
χρειάζεται να παρέμβει ο εκπαιδευτής αν κάτι 
παρερμηνευτεί.   Αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση  από την 
περιγραφή του εκπαιδευτή, τότε θα πρέπει να παρέμβει 
και να εξηγήσει τι ακριβώς είχε στο μυαλό του  και να 
είναι ευαίσθητος σε θέματα που αφορούν προσωπική 
αλληλεπίδραση.



Αριθμός Δραστηριότητας 4

Όνομα Δραστηριότητας Αναστοχασμός Μεθόδων

Τύπος Δραστηριότητας Αναστοχασμός

Διάρκεια 30+ λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι θα αναστοχαστούν τις 
εκπαιδευτικές  μεθόδους

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι αναστοχάζονται τις μεθόδους τις οποίες 
γνωρίζουν, καθώς και της αποτελεσματικότητά τους. Πρέπει 
να κρατήσουν σημειώσεις για::

•	 Οι εκπαιδευόμενοι αναστοχάζονται τις μεθόδους τις 
οποίες γνωρίζουν, καθώς και της αποτελεσματικότητά 
τους. Πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις για:

Αυτές οι σημειώσεις μπορούν  να παρουσιαστούν σε έναν 
πίνακα για τις τρεις ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής  μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα διαδικτυακό συλλογικό εργαλείο για να 
συλλέξει τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων σε περίπτωση 
που η εκπαίδευση γίνει διαδικτυακά.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Αν υπάρχει επιπλέον χρόνος μεταξύ των ενοτήτων, η 
δραστηριότητα μπορεί να επιμηκυνθεί  και να μορφοποιηθεί 
με μια πιο αναλυτική γραπτή περίληψη . 
Μπορεί επίσης οι εκπαιδευόμενοι να σκεφτούν αν προτιμούν 
κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό τρόπο και να ήταν 
βοηθητικό να εναλλάσσουν τους τρόπους ή να χρησιμοποιούν 
μόνο ένα εκπαιδευτικό τρόπο.
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Αριθμός Δραστηριότητας 5

Όνομα Δραστηριότητας Ομαδική Άσκηση

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική Άσκηση

Διάρκεια 30 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι θα εξερευνήσουν  διαφορετικούς 
τύπους μάθησης 

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες, η κάθε μία από 
τις οποίες εξερευνά έναν διαφορετικό τύπο μάθησης και 
κατάλληλες μεθόδους για να τον στηρίξουν. 

Οι ομάδες πρέπει να εξερευνήσουν  τους τρόπους, πώς 
επεξεργάζονται καλύτερα νέες πληροφορίες και έπειτα 
μεθόδους για να βοηθήσουν αυτόν τον τρόπο. 
Κατόπιν, αυτοί οι τρόποι θα παρουσιαστούν στην ομάδα
είτε μέσω του πίνακα παρουσιάσεων είτε μέσω παρουσίασης 
PowerPoint. Καθώς αυτή η άσκηση μπορεί να πάρει πολύ 
χρόνο μπορεί να συνδυαστεί με εργασία για το σπίτι.. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις
Σε διαδικτυακά πλαίσια, κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μέσω διαδικτυακών δωματίων ( breakout rooms ) ή ως 
εργασία. 

Αριθμός Δραστηριότητας 6

Όνομα Δραστηριότητας Αυξανόμενη Ανταλλαγή

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική Άσκηση

Διάρκεια 45 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι  έρχονται σε  επαφή με 
διαφορετικές μορφές ομαδικής  δουλειάς 

Περιγραφή

Δίνεται στους  εκπαιδευόμενους ένα συγκεκριμένο θέμα να 
ερευνήσουν.  Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι σχετικό 
με την εκπαίδευση. Πρώτα θα το ερευνήσει ο κάθε ένας 
ξεχωριστά, κρατώντας σημειώσεις. Κατόπιν  δημιουργούν  
μικρές ομάδες για ομαδική συζήτηση και μετά όλη η ομάδα 
συζητά τα ευρήματα τους. 

Ακολουθεί συζήτηση:
•	 Σε ποιο στάδιο έμαθα περισσότερα; Γιατί;
•	 Τι δυναμικές  παρατήρησα στην αναζήτηση και την 

ανταλλαγή;
•	 Υπάρχουν άλλα οφέλη στη μάθηση σε ομάδα εκτός 

από την αποτελεσματικότητα;  

Πρόσθετες παρατηρήσεις
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Αριθμός Δραστηριότητας 7

Όνομα Δραστηριότητας Προετοιμασία  Εγχειριδίου

Τύπος Δραστηριότητας Άσκηση σε Ζευγάρια

Διάρκεια 60-90 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκήσουν τη δημιουργία 
ενός εγχειριδίου.

Περιγραφή

Δίνεται και πάλι στους εκπαιδευόμενους  τα προφίλ που είχαν 
στη Δραστηριότητα 3 και αυτή τη φορά πρέπει να βρουν ένα 
εγχειρίδιο για τον εκπαιδευόμενο.  Πρέπει να προσπαθήσουν 
να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν. Οι εκπαιδευόμενοι 
χωρίζονται σε ζευγάρια για να μπορούν να συμβουλεύονται 
ο ένας τον άλλον και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Κατόπιν, 
παρουσιάζουν το εγχειρίδιο στην ομάδα και ανταλλάσσουν 
απόψεις. 

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η άσκηση δεν σχετίζεται 
απαραίτητα με τον  βέλτιστο τρόπο μάθησης.  Αν οι 
εκπαιδευόμενοι εκφράσουν ανησυχίες για ελλιπείς 
πληροφορίες, οι μέθοδοί τους μπορούν να τροποποιηθούν   
σε σκοπό την μεγαλύτερη ενεργητική εμπλοκή του 
εκπαιδευόμενου. 

Αριθμός Δραστηριότητας 8

Όνομα Δραστηριότητας Άσκηση Ανάγνωσης

Τύπος Δραστηριότητας Άσκηση Κειμένου 

Διάρκεια 60+ λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι  μαθαίνουν για τη θεωρία σχετικά 
με την εκμάθηση γλωσσών

Περιγραφή

Δίνεται στους εκπαιδευόμενους ένα κείμενο σχετικό με την 
εκμάθηση γλωσσών και τα διαφορετικά στάδια της μάθησης. 
Οι εκπαιδευόμενοι  διαβάσουν το κείμενο και κρατούν  
σημειώσεις των σημαντικών σημείων για να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις που δίνει ο εκπαιδευτής. Ερωτήσεις που μπορεί 
να προκύψουν μπορούν να συζητηθούν  στη δραστηριότητα 
«Ερωτήσεις Ανοιχτού Τύπου» της επόμενης συνεδρίας.

Πρόσθετες παρατηρήσεις
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Αριθμός Δραστηριότητας 9

Όνομα Δραστηριότητας Ενεργή Ακρόαση

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική άσκηση

Διάρκεια 40-60 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενος   βιώνουν το άκουσμα μιας 
άγνωστης γλώσσας

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι ακούν μια ηχογράφηση σε μια μη 
Ευρωπαϊκή γλώσσα.
Οδηγίες:
Βήμα 1: Διαλέξτε μια ηχογράφηση 20-30 δευτερολέπτων 
(κατά προτίμηση 20 δευτερόλεπτα) που παρουσιάζει μια 
πραγματική καθημερινή συνομιλία σε φυσική ταχύτητα 
και τυπική διάλεκτο. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι μια 
χαλαρή συνομιλία, μια συνέντευξη, ένα ρεπορτάζ, δελτίο 
καιρού κ.λ.π. 
Οι εκπαιδευόμενοι  ακούν την ηχογράφηση και συζητούν 
σε ζευγάρια τι κατάλαβαν. Έχουν 5 λεπτά να το κάνουν.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ακούσουν την ηχογράφηση 
τρεις φορές.
Βήμα 2: Αναμίξτε τις ομάδες και ακούστε την συνομιλία 
άλλες τρεις φορές και ανταλλάξτε πληροφορίες.
Βήμα 3: Συζητήστε με όλους τους εκπαιδευόμενους  τι 
κατάλαβαν σε γενικές γραμμές (Σε τι αναφερόταν; Ποιος 
μιλάει; Πόσοι άνθρωποι μιλούν; Που θα μπορούσαν 
να βρίσκονται;) και άλλες λεπτομέρειες  (Ποιες λέξεις 
καταλάβατε; Ποιες συγκεκριμένες εκφράσεις έγιναν 
κατανοητές;)
Οι παρατηρήσεις μπορούν να σημειωθούν στον πίνακα 
παρουσιάσεων. 
Βήμα 4: Η ηχογράφηση παίζεται ξανά, πρόταση-πρόταση. 
Οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις λέξεις 
και ο εκπαιδευτής τις σημειώνει στον πίνακα, αφήνοντας 
κενά όπου οι λέξεις δεν έχουν αναγνωριστεί.  Οι λέξεις 
που δεν έγιναν κατανοητές σημειώνονται σύμφωνα με το 
πώς προφέρονται, με διάφορες εκδοχές αν χρειάζεται,  αν 
η ομάδα δεν συμφωνεί σε μία. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
εξηγήσει μερικές δύσκολες λέξεις που θα ήταν δύσκολο για 
τους εκπαιδευόμενους να μαντέψουν, αν είναι απαραίτητο.
Βήμα 5: Το  κείμενο μοιράζεται στους εκπαιδευόμενους 
σε χαρτί ή προβάλλεται στο βίντεο προβολέα και οι  
εκπαιδευτές συμπληρώνουν τα κενά. Συζητούνται οι 
άγνωστες λέξεις  και οποιαδήποτε ερώτηση.
Βήμα 6: Συζήτηση και αναστοχασμός της δυσκολίας 
κατανόησης του κειμένου στην αρχή. Τι ήταν ακόμα 
κατανοητό ύστερα από λίγο; Πώς ήταν δυνατό να καταλάβει 
κανείς τέτοιες λεπτομέρειες;
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Αριθμός Δραστηριότητας 10

Όνομα Δραστηριότητας Άσκηση Γραπτού Λόγου

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική άσκηση

Διάρκεια 20-30 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι  εκπαιδευόμενοι βιώνουν τον γραπτό λόγο σε άγνωστο 
αλφάβητο

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε νέους, κατά προτίμηση μη 
Ευρωπαϊκούς χαρακτήρες και διδάσκονται πώς να συνδυάζουν 
συγκεκριμένες λέξεις. Έπειτα μπορούν να προσπαθήσουν να 
γράψουν το όνομά τους με αυτούς τους χαρακτήρες.

•	 Τι παρατηρήσεις έκαναν οι  εκπαιδευόμενοι ;
•	 Τι ήταν εύκολο να γραφτεί, τι ήταν  δύσκολο;
•	 Χρειάστηκε ποτέ να μαντέψουν πώς ήταν γραμμένο κάτι; 

Σε τι βασίστηκε η σκέψη τους;
Οι παρατηρήσεις μπορούν να συζητηθούν στην ομάδα. Αφού 
είναι απίθανο κάποιος εκπαιδευόμενος  να ξέρει τη γραφή που 
χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τη γλώσσα, θεωρείται δεδομένο 
ότι οι άνθρωποι θα μαντέψουν. Μερικές φορές μαντεύουν 
σωστά, μερικές όχι. Αυτή η άσκηση τονίζει ότι και οι μετανάστες 
εκπαιδευόμενοι είναι πιθανό ότι θα κάνουν πολλές υποθέσεις 
και επομένως, η ορθογραφία δεν πρέπει να είναι η κύρια 
προτεραιότητα για τους ανθρώπους που δεν έχουν μάθει ακόμα 
τη γραφή.

Πρόσθετες παρατηρήσεις
Αν αυτή η άσκηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω του 
ότι υπάρχει γνώση ξένων αλφάβητων, σκεφτείτε να κάνετε την 
αντικαταστήσετε με τη Δραστηριότητα 12. 

Αριθμός Δραστηριότητας 11

Όνομα Δραστηριότητας Γράφεται όπως Ακούγεται

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική άσκηση

Διάρκεια 30 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν 
ένα κείμενο σύμφωνα με την προφορά

Περιγραφή

Δίνονται κείμενα στους εκπαιδευόμενους. Ο σκοπός της άσκησης 
είναι να αναγνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι   ότι πολλές φορές 
προκύπτουν λάθη  στη προσπάθεια των εκπαιδευόμενων να 
αναταράξουν  λέξεις του προφορικού λόγου στον γραπτό.  Η 
άσκηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ζευγάρια και 
σε ομάδες, όπου ένα κείμενο παρέχεται στην ομάδα και όλοι 
εργάζονται ομαδικά με  αυτό.
Αν δεν μπορούν να βρεθούν κείμενα, κείμενα από παιδιά 
προσχολικής ηλικίας μπορούν να τα αντικαταστήσουν (αλλά αυτό 
θα πρέπει να αναφερθεί από τον εκπαιδευτή), για να τονιστεί ο 
τρόπος γραφής τους

Πρόσθετες παρατηρήσεις Indented as a follow-up to Activity 10, references can be made to 
the participant’s own experiences in that activity.
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Αριθμός Δραστηριότητας 12

Όνομα Δραστηριότητας Σπιτικό Αλφάβητο

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική άσκηση

Διάρκεια 30 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι  εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν την κατανόηση 
τους σχετικά με τις δυσκολίες της εκμάθησης γραφής

Περιγραφή

Σε αυτή την άσκηση, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους 
εκπαιδευόμενους ένα κατασκευασμένο αλφάβητο με 
διαφορετικά γράμματα που αντιστοιχούν σε διάφορους 
τυπικούς ήχους της γλώσσας. Αποφύγετε την αντιγραφή 
του συνηθισμένου αλφάβητου, συνδυασμοί γραμμάτων 
που φτιάχνουν ευδιάκριτους ήχους γίνονται τα δικά τους 
γράμματα. Ένα παράδειγμα μπορεί να βρεθεί στις διαδικτυακές 
εκπαιδευτικές ενότητες και στο Πακέτο Εργασιών 4 της  
εκπαίδευσης , που παρέχει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της 
κατάρτισης μεταναστών.
Οι εκπαιδευόμενοι  πρέπει να γράψουν απλές φράσεις 
με αυτό το νέο αλφάβητο. Συζητήστε την εμπειρία τους 
στην ομάδα.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Αριθμός Δραστηριότητας 13

Όνομα Δραστηριότητας Ρωμαϊκοί Υπολογισμοί

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική άσκηση

Διάρκεια 30-45 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι •	 Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέσουν τη εκπαιδευτική και 
διδακτική πρακτική με τη ζωή τους

Περιγραφή

Ο εκπαιδευτής εισάγει τους εκπαιδευόμενους στους 
Ρωμαϊκούς Αριθμούς. Όταν οι εκπαιδευόμενοι εξοικειωθούν 
με τα Ρωμαϊκά νούμερα, ο εκπαιδευτής ξεκινά να υπολογίζει 
με την ομάδα, πρώτα προσθετικά και αφαιρετικά και αργότερα 
πολλαπλασιαστικά. Προσπαθήστε να δείτε αν η ομάδα μπορεί 
να το λύσει σε εξίσωση πριν δώσετε τον κατάλληλο τρόπο 
υπολογισμού του αποτελέσματος. Σημασία έχει η διαδικασία 
για την λύση της άσκησης και όχι να γνωρίζουν το σωστό 
αποτέλεσμα. 
 Αυτή η άσκηση τονίζει τη δυσκολία του να υπολογίζει κάποιος 
σε διαφορετικό σύστημα, όπως π.χ. Να καταλάβει κανείς πόσο 
κάνει III φορές το III, ακόμα και αν μπορούν να υπολογίσουν 
γρήγορα ότι κάνει 9.

Πρόσθετες παρατηρήσεις
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Αριθμός Δραστηριότητας 14

Όνομα Δραστηριότητας Αριθμητική

Τύπος Δραστηριότητας Ομαδική άσκηση

Διάρκεια 30 λεπτά

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 
•	 Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν  πώς να προσεγγίζουν  

ασκήσεις αριθμητικής που σχετίζονται με την 
καθημερινή ζωή.

Περιγραφή

Δίνονται οδηγίες στους  εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τα 
δικά τους παραδείγματα για να δουλέψουν με τους μετανάστες 
εκπαιδευόμενους. Είναι βοηθητικό τα παραδείγματα να μην 
είναι πολύ ασαφή και γενικά και  να επικεντρώνονται σε  
καθημερινές και συνηθισμένες καταστάσεις. 
Παραδείγματα μπορούν να βρεθούν στις διαδικτυακές 
εκπαιδευτικές ενότητες και στο Πακέτο Εργασιών 4 της 
εκπαίδευσης , που περιλαμβάνει  το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
της κατάρτισης μεταναστών.

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Αριθμός Δραστηριότητας 15

Όνομα Δραστηριότητας Ικανότητες - Ευκαιρίες - Αξιοπρέπεια

Τύπος Δραστηριότητας Διαδικτυακά

Διάρκεια λεπτά 40 - 20

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

•	 Οι εκπαιδευόμενοι αναγνωρίζουν τα  των 
δικαιωμάτων των εκπαιδευομένων τους 

•	 Οι εκπαιδευόμενοι εμβαθύνουν τις γνώσεις τους 
σχετικά με την έννοια και τις διαφορετικές  πτυχές 
της ενσωμάτωσης  

•	 Οι εκπαιδευόμενοι ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές 
τους δεξιότητες, καθώς και την ενσυναίσθηση.

Περιγραφή

•	 Κοινωνική ενσωμάτωση  σημαίνει ότι η κοινωνία 
υποδοχής εξασφαλίζει: ικανότητες, ευκαιρίες, 
αξιοπρέπεια σε όλους κατά διάρκεια των 
διαπολιτισμικών τους αλληλεπιδράσεων. 

•	 Τι πιστεύετε ότι μπορεί να λείπει στους (μελλοντικούς) 
εκπαιδευόμενους  σας;

•	 Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δικαιώματα των 
(μελλοντικών) εκπαιδευόμενους  σας; Γνωρίζετε τα 
δικαιώματα τους ;

•	 Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε 
τους (μελλοντικούς) εκπαιδευόμενους  σας να 
καταλάβουν την κατάστασή τους 

Πρόσθετες παρατηρήσεις
Συνιστάται για διαδικτυακά πλαίσια, καθώς χρειάζεται 
προετοιμασία  από την πλευρά των  εκπαιδευόμενων.
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Αριθμός Δραστηριότητας 16

Όνομα Δραστηριότητας «Ωραία Ομιλία»

Τύπος Δραστηριότητας Συζήτηση σε ζευγάρια/ομάδες  Δια ζώσης

Διάρκεια 30 λεπτά 

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

 Αυτή η δραστηριότητα/εργαλείο βοηθά 
−	 στην κατανόηση της έννοιας της γλώσσας 

χωρίς αποκλεισμούς
−	 στο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους 

να χρησιμοποιούν γλώσσα χωρίς 
αποκλεισμούς

−	 στην αναγνώριση ακατάλληλων φράσεων 
και λέξεων που μπορεί να προκαλέσουν 
διακρίσεις και δεν είναι αποδεκτές 

−	 στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το 
δικαίωμα του να ΜΗΝ υφίστασαι διακρίσεις 
με υποτιμητικές λέξεις και ρητορική μίσους 

−	 στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων

−	 στην εξάσκηση της ενσυναίσθησης 

Περιγραφή

Η γλώσσα αντανακλά τις σκέψεις, τις ιδέες, τα πιστεύω, 
τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά μας. Υπάρχουν 
εκφράσεις και ιδιωματισμοί που χρησιμοποιούνται 
για να χαρακτηρίσουν διαφορετικές ομάδες αρνητικά 
και με διαχωριστικό τρόπο. Αυτές οι λέξεις βασίζονται 
κυρίως σε στερεότυπα. 
Δημιουργήστε έναν κύκλο με την ομάδα σας ή 
σχηματίστε ζευγάρια. Μιλήστε μεταξύ σας με ευγένεια, 
συμπόνια και ειλικρίνεια και χωρίς στερεότυπα ή κλισέ. 
Το να σχολιάσετε θετικά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
δίνει κουράγιο στους άλλους, αλλά μπορείτε επίσης να 
πείτε κι άλλα πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν να 
έρθετε σε επαφή με άλλους. 
Π.χ. «Όταν μίλησε για την οικογένειά σου πριν, 
συνειδητοποίησα πόσο ίδιοι ήταν οι γονείς μας».
«Όταν είπες πόσο πολύ σε βοήθησε η μουσική, 
θυμήθηκα πόσο βοήθησε κι εμένα».
«Νομίζω πως είσαι πολύ συνετός σχετικά με αυτό. 
Είναι σίγουρα ισχυρό χαρακτηριστικό».
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Πρόσθετες παρατηρήσεις

- Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και στη διαδικτυακή εκπαίδευση: αντί για 
συνομιλία, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 
να γράψουν ένα γράμμα στη «χωρίς 
αποκλεισμούς» γλώσσα σε κάποιον που θα 
διαλέξουν οι ίδιοι.

Αριθμός Δραστηριότητας 17

Όνομα Δραστηριότητας Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα εργασίας και μάθησης

Τύπος Δραστηριότητας Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης ή συζήτηση σε 
ζεύγη/ομάδες- διαδικτυακά ή δια ζώσης

Διάρκεια 30 - 40 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της 
ομάδας

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

Αυτό το εργαλείο/δραστηριότητα  
−	 θα σας βοηθήσει να εργαστείτε πέρα από 

πολιτισμικά σύνορα
−	 θα σας παρακινήσει να αναζητήσετε 

ποικιλόμορφες ομάδες εργασίας
−	 θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε 

μια ξεχωριστή ταυτότητα  σε οποιαδήποτε  
κουλτούρα

−	 θα ενισχύσει την αυτογνωσία σας
−	 θα σας βοηθήσει να εξασκήσετε τον 

αναλογισμό 
−	 θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι η 

προσαρμοστικότητα και η ευελιξία  σας 
δίνουν  περισσότερες πιθανότητες για 
συνεργασία και φιλίες
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Περιγραφή

Κάθε χώρος εργασίας έχει τον τρόπο λειτουργίας και 
την κουλτούρα του. 
Ελέγξτε τον παρακάτω κατάλογο και πόσο κοντά 
είναι αυτές οι δηλώσεις στις δικές σας ιδέες. (πολύ/ 
ναι/ κάπως/ καθόλου).  Πρόκειται για ένα εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης.  Εδώ δεν αξιολογείστε από κανένα 
πρόσωπο ή οργανισμό αλλά τον εαυτό σας. 

−	 Με ενδιαφέρει να μαθαίνω για ανθρώπους 
από διαφορετικά μέρη και πολιτισμούς.

−	 Είμαι ευχαριστημένος όταν εργάζομαι σε 
ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον.

.Δεν με ενδιαφέρει να συναναστρέφομαι με άτομα με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε ένα πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον.
Μου αρέσουν και μαθαίνω ξένες γλώσσες.
Τα ταξίδια είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσω 
άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς.
Όταν κάποιος εκφράζει αντίθετη γνώμη από τη δική 
μου, θυμώνω ή απογοητεύομαι.  
Μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ με ανθρώπους 
διαφορετικού υπόβαθρου στην επαγγελματική και 
ιδιωτική ζωή.  
Μερικές φορές/ παλιότερα εργαζόμουν εθελοντικά σε 
οργανώσεις υποστήριξης μεταναστών/ μειονοτήτων.
Άλλοι άνθρωποι λένε ότι έχω το “ταλέντο” στο να 
επικοινωνώ εύκολα με όλους τους ανθρώπους. 

Συζήτηση σε ζευγάρια ή ομάδες: 
−	 Ποια είναι τα συμπεράσματά σας;  
−	 Τι/ ποιος σας κινητοποιεί;  Συζητήστε το 

με την ομάδα σας και προβληματιστείτε 
σχετικά με τις διαφορές!

−	 Δώστε παραδείγματα από τις προσωπικές 
σας εμπειρίες για τα παραπάνω.

−	 Εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε 
ένα πιο ποικιλόμορφο δίκτυο/ να 
επικοινωνείτε περισσότερο με άτομα με 
ποικιλόμορφο υπόβαθρο..

Πρόσθετες παρατηρήσεις
- Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε διαδικτυακή 
εκπαίδευση.
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Αριθμός Δραστηριότητας 18

Όνομα Δραστηριότητας Είμαι τουρίστας

Τύπος Δραστηριότητας
Παρουσίαση και συζήτηση σε ζεύγη/ομάδες διαδικτυακά ή 
δια ζώσης

Διάρκεια 30 - 50 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

Αυτή η δραστηριότητα/εργαλείο θα βοηθήσει 
•	 να αλλάξει η προοπτική των  εκπαιδευόμενων  
•	 να δουν τη χώρα/ πόλη/ χωριό υποδοχής με τα 

“μάτια ενός τουρίστα”
•	 να δουν τη θετική πλευρά των πραγμάτων  
•	 να ενισχύσει την αισιοδοξία τους 

Το εργαλείο επίσης 
•	 ενισχύει δεξιότητες όπως η περιέργεια, η 

παρατήρηση, ο σχεδιασμός, η διαχείριση και οι 
διαπολιτισμικές δεξιότητες, 

•	 εμβαθύνει τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων  σχετικά 
με την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά 
της χώρας και της κοινότητας υποδοχής.

Περιγραφή

Μερικές φορές, είμαστε εγκλωβισμένοι στις δικές μας ανησυχίες 
και σκέψεις και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να δούμε 
και να εκτιμήσουμε τους ανθρώπους και τα ωραία πράγματα 
ή να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη 
καθημερινότητα μας
Το να παίζεις ξαφνικά τον τουρίστα σημαίνει ότι βρίσκεσαι 
στη χώρα εθελοντικά, η κινητικότητά σου δεν ήταν προϊόν 
εξαναγκασμού, είχες το χρόνο να ρωτήσεις ή να διαβάσεις 
για τη χώρα, τους ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, τα 
μουσεία, τους ανθρώπους, τις παραδόσεις της.  Είστε εδώ 
για να διασκεδάσετε να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να δείτε 
νέα μέρη και να χαλαρώσετε.  Ίσως έχετε ήδη συγκεντρώσει 
γαστρονομικές συμβουλές από φίλους ή από το διαδίκτυο. 
Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε ένα αθλητικό 
γεγονός (π.χ. Κλασικός Μαραθώνιος στην Ελλάδα).  
Προετοιμαστείτε: έχετε μόνο μία ημέρα για να αξιοποιήσετε  
και να περιηγηθείτε στην πόλη/το χωριό/την περιοχή σας ως 
τουρίστας. Μπορείτε να κάνετε τα σχέδιά σας και μαζί με τους 
φίλους σας. Στη συνέχεια κάντε την παρουσίασή σας στην 
ομάδα σας.  Έπειτα κάνετε την παρουσίασή σας στην ομάδα 
σας. Μπορείτε να δείξετε  φωτογραφίες, εικόνες ή ζωγραφιές 
για να είναι πιο ζωντανή η παρουσίαση. 
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Πρόσθετες παρατηρήσεις

Άλλες επιλογές για το συγκεκριμένο παιχνίδι:  
- Σχεδιάστε ένα ταξίδι με λεωφορείο, σε απόσταση 

150 χιλιομέτρων από το τωρινό σας σπίτι.
- Σχεδιάστε ένα ημερήσιο ταξίδι που θα περιλαμβάνει 

μια αθλητική δραστηριότητα
- Σχεδιάστε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα στην πόλη.
- Σχεδιάστε ένα 4ωρο περιπατητικό τουριστικό 

πρόγραμμα που κοστίζει λιγότερο από 10 ευρώ.
Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
διαδικτυακή εκπαίδευση

Αριθμός Δραστηριότητας 19

Όνομα Δραστηριότητας Υπουργείο  όλων των ανθρώπων

Τύπος Δραστηριότητας Παρουσίαση και συζήτηση σε ζεύγη/ομάδες διαδικτυακά ή 
δια ζώσης

Διάρκεια 20 - 40 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας

Εκπαιδευτικοί  Στόχοι 

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει 
-  στη γνώση των προσωπικών ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και τις ευκαιρίες και δικαιώματα  που 
απορρέουν από αυτά,

- στην εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με την 
ποικιλομορφία

- στην ενίσχυση της δημιουργικότητας
- στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για έρευνα

Περιγραφή

Συμβουλή: Διαβάστε ξανά τι περιλαμβάνεται στην ενότητα 
Ποικιλομορφία.

−	 Ένα νέο υπουργείο μόλις ιδρύθηκε στη χώρα 
υποδοχής σας. Το όνομά του μπορεί να είναι 
“Υπουργείο Όλων των Ανθρώπων” ή μπορείτε να 
σκεφτείτε ένα πιο ενδιαφέρον όνομα. Διορίζεστε για 
να εργαστείτε είτε ως υπουργός είτε ως σύμβουλος 
του υπουργού σε αυτό.  (Δική σας επιλογή)

−	 Ποιος θα εργαστεί σε αυτό;  
−	 Ποια θα είναι η κύρια αρμοδιότητα αυτού του 

Υπουργείου;  
−	 Πού θα βρίσκεται;
−	 Ποια γλώσσα(-ες) θα χρησιμοποιείται(-ούνται) στο 

Υπουργείο;
−	 Γιατί θα ήταν καλύτερο από τα υπάρχοντα 

Υπουργεία;  
−	 Μπορείτε να αναφέρετε το/τα Υπουργείο/α που είναι 

αρμόδιο/α για τη μετανάστευση ή την ένταξη στη 
χώρα υποδοχής σας;

−	 Μπορείτε να αναφέρετε άλλα γραφεία ή οργανώσεις 
που υποστηρίζουν τους μετανάστες ή την ένταξη 
των ανθρώπων;

Πρόσθετες παρατηρήσεις - Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
διαδικτυακή εκπαίδευση.
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Αριθμός Δραστηριότητας 20

Όνομα Δραστηριότητας Σημαντικές στιγμές 

Τύπος Δραστηριότητας Συζήτηση σε ζευγάρια/ομάδες -  Δια ζώσης

Διάρκεια 20 - 40 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι  εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 
•	 να χαρτογραφούν και να παρακολουθούν 

τη δική τους  συναισθηματική διάθεση και 
ένταση των συναισθημάτων τους 

•	 και να προβλέψουν πιθανή σύνδεση και 
επικοινωνία με άλλους  

•	 να εκτιμούν και να αναζητούν θετικές 
εμπειρίες κατά τη διάρκεια της ημέρας/
εβδομάδας

•	 να αξιολογούν όλα τα είδη εμπειριών με 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 

Περιγραφή

Το να παρατηρείτε και να μπορείτε να ονομάζετε 
και να περιγράφετε σημαντικές εμπειρίες με άλλους 
μέσα στην ημέρα/εβδομάδα θα σας βοηθήσει 
να συνειδητοποιήσετε ότι η αλληλεπίδραση με 
πολιτισμικά διαφορετικούς ανθρώπους μπορεί να 
είναι τόσο θετική όσο και αρνητική και μπορεί να 
αλλάξει γρήγορα από τη μία συνάντηση στην άλλη. 
Αυτή η συνειδητοποίηση βοηθά στη μετατόπιση 
των ιστοριών σας σε μικρο-στιγμές ή μικρο-ιστορίες 
και έτσι, οι κακές στιγμές ή περιστατικά αρχίζουν να 
ερμηνεύονται ως μικρές, όχι σημαντικές στιγμές μιας 
ημέρας.  Καταγράψτε τις σημαντικές στιγμές   όταν 
συναντάτε ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο αυτή την εβδομάδα (έναν δάσκαλο, έναν 
γείτονα, έναν φίλο, έναν συγγενή, έναν υπάλληλο σε 
κατάστημα κτλ.)

•	 ένα χαμόγελο, μια κουβέντα, ένας καφές 
με κάποιον. να παρακολουθήσετε μαζί μια 
τηλεοπτική εκπομπή  υψωμένη φωνή, να 
μην σας ακούει κανείς, κτλ.      

Πρόσθετες παρατηρήσεις
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Αριθμός Δραστηριότητας 21

Όνομα Δραστηριότητας Μοντέλα Συνύπαρξης 

Τύπος Δραστηριότητας Διαδικτυακά

Διάρκεια Περίπου 20 λεπτά

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Αυτό το εργαλείο   
•	 σας βοηθά να κατανοήσετε τις 4 κύριες 

“κατηγορίες “ σε ένα μοντέλο συνύπαρξης  
•	 σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι η θέση 

κάποιου στην κοινωνία ή σε μια ομάδα δεν 
είναι στατική αλλά μπορεί  να αλλάξει (να είναι 
δυναμική)

•	 σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι η γνώση των 
παραγόντων που διαμορφώνουν τη θέση σας, 
σας κάνει πιο αισιόδοξους  

Περιγραφή

Οι κύριες κατηγορίες συνύπαρξης  είναι οι παρακάτω:
1. Αποκλεισμός
2. Διαχωρισμός
3. Ενσωμάτωση
4. Ένταξη

•	 Βρείτε τα μοντέλα στο διαδίκτυο1, καθώς είναι 
σχεδιασμένα ως κύκλοι , όπου τα μικρά σημεία 
αντιπροσωπεύουν ανθρώπους μέσα και έξω από 
τους κύκλους, ανάλογα με τη θέση τους στα 4 
επίπεδα συνύπαρξης. Παρατηρήστε τα μοντέλα.  

•	 Σε ποια κλίμακα από τις τέσσερις (4) νομίζετε ότι 
βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στη χώρα υποδοχής 
σας;

•	 Πού ήσασταν όταν φτάσατε στη χώρα υποδοχής 
σας;

•	 Ποιοι ήταν οι παράγοντες (άνθρωποι, πράγματα, 
στρατηγικές, ιδέες, δεξιότητες κ.λπ.) που σας 
βοήθησαν να προχωρήσετε προς την ένταξη 
(αν αισθάνεστε ότι προχωρήσατε);  Π.χ. Ένας 
μέντορας, ένας συνάδελφος, μια καθημερινή 
ρουτίνα: βόλτα με το σκύλο την ίδια ώρα με τους 
γείτονες.

•	 Ποια είναι τα εμπόδια  για την πλήρη ένταξη σας; 
(αν το επιθυμείτε);

Πρόσθετες παρατηρήσεις
Συνιστάται για διαδικτυακά πλαίσια, καθώς χρειάζεται 
προετοιμασία  από την πλευρά των συμμετεχόντων.
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Αριθμός Δραστηριότητας 22

Όνομα Δραστηριότητας Αν ο κόσμος ήταν ένα χωριό 100 ανθρώπων 

Τύπος Δραστηριότητας Διαδικτυακά ή δια ζώσης

Διάρκεια Περίπου 30 λεπτά

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Αυτή η δραστηριότητα βοηθά να συνειδητοποιήσουμε πόσο 
ποικιλόμορφος είναι ο κόσμος μας και πόσο  Ευρωπαίοι 
ή εγωκεντρικοί  νιώθουμε  μπροστά στην παγκόσμια 
πραγματικότητα. Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει 
στην ανάπτυξη μιας  παγκόσμιας κοσμοθεωρίας των  
εκπαιδευόμενων. Η συγγραφή ενός κειμένου που σχετίζεται με 
τον πολιτισμό και με το συναίσθημα θα βοηθήσει επίσης στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και γραφής.

Περιγραφή

Αν ο κόσμος ήταν ένα χωριό 100 ανθρώπων1... 61 χωρικοί 
θα ήταν Ασιάτες (από αυτούς, 20 θα ήταν Κινέζοι και 17 
Ινδοί), 14 θα ήταν Αφρικανοί, 11 θα ήταν Ευρωπαίοι, 9 
θα ήταν Λατινοαμερικάνοι ή Νοτιοαμερικάνοι, 5 θα ήταν 
Βορειοαμερικάνοι, και κανένας από τους χωρικούς δεν θα ήταν 
από την Αυστραλία, την Ωκεανία ή την Ανταρκτική.
Τουλάχιστον 18 χωρικοί δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν ή 
να γράψουν, αλλά 33 θα είχαν κινητά τηλέφωνα και 16 θα ήταν 
συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.
27 χωρικοί θα ήταν κάτω των 15 ετών και 7 θα ήταν άνω των 
64 ετών.
Θα υπήρχε ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών.
Θα υπήρχαν 18 αυτοκίνητα στο χωριό.
63 χωρικοί θα έχουν ανεπαρκή υγιεινή.
33 χωρικοί θα ήταν χριστιανοί, 20 μουσουλμάνοι, 13 
ινδουιστές, 6 βουδιστές, 2 άθεοι, 12 μη θρησκευόμενοι 
και οι υπόλοιποι 14 μέλη άλλων θρησκειών.
30 χωρικοί θα ήταν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, ενώ 
από τους 70 που θα εργάζονταν, 28 θα εργάζονταν στη 
γεωργία (πρωτογενής τομέας), 14 θα εργάζονταν στη 
βιομηχανία (δευτερογενής τομέας) και οι υπόλοιποι 28 
θα εργάζονταν στον τομέα των υπηρεσιών (τριτογενής 
τομέας).  53 κάτοικοι του χωριού θα ζούσαν με λιγότερα 
από δύο δολάρια ΗΠΑ την ημέρα. 
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Ένας χωρικός θα είχε AIDS, 26 χωρικοί θα κάπνιζαν και 14 χωρικοί 
θα ήταν παχύσαρκοι. Μέχρι το τέλος ενός έτους, ένας χωρικός θα 
πέθαινε και δύο νέοι χωρικοί θα γεννιόντουσαν, οπότε ο πληθυσμός 
θα ανέβαινε στους 101.

•	 Πόσο σας εκπλήσσουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία 
για την ποικιλομορφία;

•	 Πόσο μοιάζει ο πληθυσμός αυτού του χωριού με 
τον πληθυσμό της πόλης/του χωριού υποδοχής σας;  

•	 Και της πόλης/χώρας της πατρίδας σας;

Γράψτε μια σύντομη παράγραφο σύμφωνα με τις ερωτήσεις και τα 

συναισθήματά σας σχετικά με αυτό το κείμενο.

Πρόσθετες 
παρατηρήσεις

Συνιστάται για διαδικτυακά πλαίσια, καθώς το κείμενο 
χρειάζεται λίγο χρόνο για ανάγνωση και η άσκηση είναι γραπτή. 
Το κείμενο είναι από το διαδίκτυο (2021),  και συνεπώς τα 
παγκόσμια δεδομένα που περιέχει μπορεί να έχουν αλλάξει..

Αριθμός Δραστηριότητας 23

Όνομα Δραστηριότητας Τα 6 στάδια της Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας του Bennett

Τύπος Δραστηριότητας Διαδικτυακά ή δια ζώσης

Διάρκεια Περίπου 20 λεπτά

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  Η δραστηριότητα βοηθά  
•	 να προσδιορίσετε τα διάφορα στάδια της 

διαπολιτισμικής ευαισθησίας,
•	 να κατανοήσετε πού βρίσκεται το άτομο στην 

κλίμακα,
•	 να αναπτύξετε την ικανότητα να βλέπετε τον εαυτό 

σε εξέλιξη,
•	 να αναγνωρίζετε τη διαφορετικότητα και την 

ποικιλομορφία.
•	 Σε αυτό το εργαλείο καλείστε να τοποθετήσετε τον 

εαυτό σας στην κλίμακα του Bennett. 
•	 Μπορείτε να συσχετίσετε αυτά τα στάδια με 

τις δικές σας εμπειρίες;  Πότε αντιδράσατε/ 
συμπεριφερθήκατε στους άλλους, όπως 
περιγράφεται στο μοντέλο;  

•	 Συμφωνείτε - με βάση την εμπειρία σας- με τον 
Bennett: η “διαπολιτισμική συμπεριφορά” των 
ανθρώπων μπορεί να αλλάξει και να εξελιχθεί;  
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Περιγραφή

Το Αναπτυξιακό Μοντέλο Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας (DMIS) 
- που δημιουργήθηκε από τον Δρ. Μίλτον Μπένετ (1986, 1993) 
- εξηγήθηκε λεπτομερώς στο θεωρητικό μέρος του παρόντος 
εγγράφου. Χρησιμεύει ως πλαίσιο για την εξήγηση των 
αντιδράσεων όλων των ανθρώπων στην πολιτισμική διαφορά, 
σε έξι (6) διαφορετικά στάδια.  
Το να αποφεύγουμε τους αποκλεισμούς και να κάνουμε 
ουσιαστικές αλλαγές απαιτεί συνεχή αυτογνωσία και 
προβληματισμό.

Πρόσθετες 
παρατηρήσεις

- Συνιστάται για διαδικτυακά πλαίσια, καθώς η 
δραστηριότητα βασίζεται στην Αναπτυξιακή Θεωρία 
του Bennett, η οποία πρέπει να διαβαστεί και να 
κατανοηθεί πριν από τη δραστηριότητα.  (Βλέπε 
παρακάτω στο Θεωρητικό μέρος)
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9. Παράρτημα - Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
Προώθηση της Διαπολιτισμικής Κατανόησης και της 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

«Όταν όλα έχουν τελειώσει και κοιτάς γύρω σου και όλοι μοιάζουν ίδιοι,
  έχεις αποτύχει».       

Rosado

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προώθηση της Διαπολιτισμικής 
Κατανόησης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης  αναγνωρίζουν την έννοια 
της ποικιλόμορφης κοινωνίας και ότι η ποικιλομορφία είναι μια ευκαιρία 
και όχι εμπόδιο. Ως ένα έργο χωρίς αποκλεισμούς, το 3steps γιορτάζει την 
ανθρώπινη μοναδικότητα και κάθε είδος ποικιλομορφίας1. Η διαπολιτισμική 
νοοτροπία είναι απαραίτητη για όλους στον αλληλοεξαρτώμενο και 
πολυπολιτισμικό2 μας κόσμο. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρέχουν έναν 
προορατικό και πρακτικό οδηγό στους μέντορες σχετικά με θέματα που 
αφορούν στην διαπολιτισμικότητα και την ποικιλομορφία.

Τα εργαλεία/δραστηριότητες αυτού του Ενότητας βασίζονται σε θεωρίες 
που ορίζουν τον πολιτισμό, την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία, με 
έμφαση στο «Μοντέλο Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας» του Bennett (από τον 
Μ. Bennett) και το «Μοντέλο Διαπολιτισμικής Επάρκειας» του Cross, καθώς 
και σε μία σύντομη περιγραφή των στυλ διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων τόσο για ατομικά όσο 
και για ομαδικά περιβάλλοντα.  Τα περισσότερα από τα εργαλεία είναι 
κατάλληλα τόσο για (1) διαδικτυακή όσο και για (2) δια ζώσης εκμάθηση, 
με κάποιες εξαιρέσεις όπου απαιτείται φυσική παρουσία.

Σημείωση για τους Εκπαιδευτές

Στόχος του έργου 3Steps είναι να σας παρέχει γνώση και να σας 
ενδυναμώνει. Θα αναπτύξετε και θα ενισχύσετε την διαπολιτισμική σας 
ικανότητα, θα μάθετε για τις προκαταλήψεις (τις δικές σας και των άλλων) 

1 Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί για την στήριξη των νέων με μεταναστευτικό ή μειονοτικό 
υπόβαθρο. Ωστόσο, η κατανόηση της ποικιλομορφίας από μέρους της κοινοπραξίας 3steps δεν βασίζεται 
αποκλειστικά στην εθνική ποικιλομορφία. Η σύμπραξη πιστεύει ότι η κουλτούρα του καθενός είναι 
σύνθετη και μοναδική και αντανακλά - εκτός από τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά - τις κοσμοθεωρίες, τους 
κανόνες, τις αξίες, τις ικανότητες, κ.λπ.
2 Τι είναι η Πολυπολιτισμικότητα; Σύμφωνα με τον Rosado, C. (1986):  Η πολυπολιτισμικότητα 
είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων και συμπεριφορών που αναγνωρίζει και σέβεται την παρουσία όλων των 
διαφορετικών ομάδων σε έναν οργανισμό ή κοινωνία, αναγνωρίζει και εκτιμά τις κοινωνικοπολιτισμικές 
τους διαφορές, και ενθαρρύνει και επιτρέπει τη συνεχή συνεισφορά τους μέσα σε ένα πολιτισμικό 
πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο ενδυναμώνει όλους όσους ανήκουν στον οργανισμό ή κοινωνία. 
Πηγή: https://www.academia.edu/279610/What_Makes_a_School_Multicultural
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και θα αποκτήσετε εμπειρία στη διευκόλυνση διαδραστικών διαδικασιών 
μάθησης, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μέρος του επαγγελματικού 
σας προφίλ.  Ωστόσο, ως διαπολιτισμικός μέντορας, αναμένεται ήδη να 
έχετε κίνητρα, ενθουσιασμό και δέσμευση να συμμετέχετε στην κοινωνική 
αλλαγή και να εργάζεστε με νέους καθοδηγούμενους, οι οποίοι χρειάζονται 
υποστήριξη και καθοδήγηση για την ένταξή τους. Η αλλαγή ξεκινά από 
εσάς!  

Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησής σας:

•	 Χρησιμοποιήστε γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς
•	 Να υποδεικνύετε συμπεριφορά χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό
•	 Να έχετε μια μη επικριτική στάση
•	 Βρείτε κοινό έδαφος με τους ανθρώπους που εργάζεται μαζί και τους 

καθοδηγείτε 
•	 Δώστε χώρο και χρόνο για τις ιδέες και τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων 

και αυτών που καθοδηγείτε 
•	 Γιορτάστε την επιτυχία και τα δυνατά σημεία  αυτών που καθοδηγείτε 
•	 Ξεκαθαρίστε τους ότι αυτή η καθοδήγηση έχει ως στόχο να τους 

υποστηρίξει τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή.  
•	 Για κάθε εργαλείο περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής του.  Ωστόσο, είστε 

ελεύθεροι να τα τροποποιήσετε ή να τα απλοποιήσετε εν μέρει, με βάση τις 
εμπειρίες σας και τις ανάγκες της ομάδας σας/ και αυτών που καθοδηγείτε. 

Θεωρητικό υπόβαθρο  

1. Απόπειρα ορισμού του πολιτισμού  

Στους ακαδημαϊκούς κλάδους υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί του 
πολιτισμού· δεν βασίζονται, ωστόσο, πάντα σε έναν ανοιχτό και ευέλικτο 
πολιτισμικό όρο.  Ο Nieke προσφέρει έναν χρήσιμο ορισμό του πολιτισμού 
περιγράφοντάς τον ως «το σύνολο των συλλογικών ερμηνευτικών 
προτύπων του βιόκοσμου».    
Ο ορισμός αυτός δεν περιορίζει τον πολιτισμό ούτε στην εθνικότητα, ούτε 
στη γλώσσα, ούτε στην έννοια του έθνους, ούτε στα σύνορα μιας χώρας. 
Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες μέσα σε ένα έθνος 
ή ένα κράτος που μπορούν να περιγραφούν ως επιμέρους κουλτούρες, 
υποκουλτούρες, περιβάλλοντα ή βιόκοσμοι.  Ο Leiprecht επισημαίνει τον 
υβριδικό χαρακτήρα του πολιτισμού και δηλώνει ότι  
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«Οι πολιτισμοί εν γένει δεν αντιπροσωπεύουν καμία στατική ή ομοιογενή 
οντότητα, αλλά είναι μάλλον ανολοκλήρωτοι, διαδικαστικοί και ετερογενείς. α 
όρια που οριοθετούν τους ιδιαίτερους τρόπους ζωής μιας ομάδας ή κοινωνίας δεν 
είναι επομένως καθόλου σαφή αλλά μάλλον διάχυτα. Οι πολιτισμοί είναι ανοικτά 
συστήματα που επιτρέπουν αλλαγές, προσαρμογές και επικαλύψεις»3 

Υπό αυτή την έννοια, η πολιτισμική ταυτότητα γίνεται μια δια βίου 
πρόκληση για την οποία πρέπει να αγωνίζεται κανείς ατομικά και συλλογικά 
ξανά και ξανά. 

«Τα άτομα έρχονται σε συμφωνία με τον εαυτό τους και τις συνθήκες διαβίωσής 
τους, ορίζουν ξανά και ξανά τον εαυτό τους και τους άλλους και, με αυτόν τον τρόπο, 
δημιουργούν την ταυτότητά τους αναδιαμορφώνοντας τους “χάρτες του νοήματος” 
και το πολιτιστικό υλικό που έχει ήδη δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες 
συνθήκες διαβίωσης»4

Αυτή η έννοια του πολιτισμού θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα 
πολιτιστικό δημιούργημα και πολιτιστικός δημιουργός. Εδώ, η κουλτούρα 
περιγράφεται ως σχέδιο προσανατολισμού και χάρτης με τον οποίο οι 
άνθρωποι προσανατολίζονται στο περιβάλλον τους.  Αυτός ο χάρτης, 
ωστόσο, δεν αποτελείται μόνο από τα νοήματα που αποδίδουμε σε πράξεις 
και πράγματα, αλλά και από βασικές ιδέες για τον κόσμο και το πώς θα 
έπρεπε να είναι.    
Στη συνέχεια, οι έννοιες της διαπολιτισμικής κατάρτισης εξετάζονται 
διεξοδικότερα για να δοθούν στη συνέχεια συστάσεις σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής ενοτήτων διαπολιτισμικής κατάρτισης.  

2. Διαπολιτισμικές εκπαιδεύσεις στην τρέχουσα συζήτηση

Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τους ανθρώπους και 
αντανακλάται στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα και ποικιλία των ατόμων. 
Οι παραδοσιακές διαπολιτισμικές εκπαιδεύσεις δεν ανταποκρίνονται εδώ 
και πολύ καιρό στις απαιτήσεις αυτής της αλλαγής, καθώς αποσκοπούν στο 
να μεταδώσουν ένα αίσθημα ασφάλειας στις διαπολιτισμικές συναντήσεις. 
Οι διαπολιτισμικές ικανότητες5  είναι η “θεραπεία” που λύνει τις καταστάσεις 
σύγκρουσης. Οι ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν τη θεωρητική γνώση 
του πολιτισμού και τη διδασκαλία των πολιτισμικών διαφορών.  Συχνά 
χρησιμοποιούνται εδώ τα μοντέλα6 των Hall, Hofstede, Trompenaars και 

3 Μετάφραση από τη γερμανική έκδοση, βλ. Leiprecht 2004, σ. 15. 
4   Μετάφραση από τη γερμανική έκδοση, βλ. Hinz-Rommel, σ. 48. 
5 Οι διαστάσεις-στόχοι της διαπολιτισμικής ικανότητας είναι γνωστικής, συναισθηματικής και 
συμπεριφορικής φύσης. (Sama 2012, σ. 43) 
6 Λόγω της συντομίας του παρόντος εγγράφου, δεν μπορούν να συζητηθούν μεμονωμένα 
μοντέλα. 
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Thomas7, τα οποία βασίζονται σε τρεις βασικές υποθέσεις.8 Οι κουλτούρες 
είναι σαφώς διακριτές μεταξύ τους, παρουσιάζουν τη δομή ενός 
κρεμμυδιού και επομένως είναι δύσκολο να αλλάξουν στον πυρήνα τους.    
Εδώ, γίνεται σαφές ότι η βάση των κοινών θεωρητικών μοντέλων είναι μια 
παλιά έννοια του πολιτισμού, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές 
στον κόσμο και τις επιπτώσεις στην κοινωνία, όπως ήδη αναφέρθηκε 
στην αρχή του κεφαλαίου.  Ο Leiprecht (2004) ασκεί επίσης κριτική σε 
αυτά τα μοντέλα, ως απλοποιήσεις πολύπλοκων ζητημάτων. Επιπλέον, 
θεωρεί προβληματική την ιδέα της άρσης των προκαταλήψεων έναντι των 
“άλλων” μέσω της απόκτησης γνώσεων.  Εδώ, δεν αμφισβητείται η δική 
μας αντίληψη και δομή σκέψης, αλλά η “διαφορετικότητα” των άλλων.  
Οι πολιτισμικές μορφές συμπεριφοράς πρέπει πάντα να αναλύονται 
στο κοινωνικό τους πλαίσιο.9 Από την άλλη πλευρά, έννοιες όπως η 
διαπολιτισμικότητα ή η υβριδικότητα περιγράφουν τους πολιτισμούς ως 
μια διαδικασία που μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τη συνάντηση και 
την ανάμειξη με τον “άλλο”. 
Oι έννοιες αυτές βασίζονται σε μια κονστρουκτιβιστική έννοια του 
πολιτισμού.  Στην περίπτωση της τελευταίας, γίνεται αναφορά σε πολλαπλή 
υπαγωγή (π.χ. έθνος, περιοχή, θρησκεία, εργασία, πόλη, αγροτικές 
περιοχές, κοινωνική τάξη, υποκουλτούρα κ.λπ.), η οποία θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στις διαπολιτισμικές έννοιες.10

Εδώ τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι καθόλου δυνατό ή/και πόσο 
νόημα έχει να προσδίδεται μια φαινομενική ασφάλεια σε διαπολιτισμικές 
καταστάσεις, αν η υπόθεση είναι ότι ο πολιτισμός είναι δυναμικός και 
μεταβλητός. Αυτό που απαιτείται είναι μάλλον η “ικανότητα στη μη ύπαρξη 
ικανότητας”11 σε αυτή την περίπτωση· ή ίσως η έλλειψη γνώσης μπορεί να 
οριστεί ως μια εποικοδομητική στιγμή για την ανάληψη επιτυχούς δράσης 
Σύμφωνα με τον Mecheril, τα faux pas ή οι ανασφάλειες δεν μπορούν 
να αποφευχθούν μέσω των εκπαιδεύσεων.12 Οι Friedmann και Berthoin 
Antal44 προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και βλέπουν τεράστιες 
δυνατότητες μάθησης σε “ντροπιαστικές στιγμές”. Με βάση την προσέγγιση 
της “διαπραγμάτευσης της πραγματικότητας”, απαιτούνται πολλαπλές 
στρατηγικές δράσης για την επιτυχή αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών 
αλληλεπιδράσεων. Αυτό απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό ευαισθησίας και 
γνώσης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών του άλλου, που συνεπάγεται 
ενεργή πολιτισμική αυτοκριτική και την ικανότητα εμπλοκής με τους 
άλλους. Επιπλέον, χρειάζεται θάρρος για να εξερευνήσει κανείς νέα 
μονοπάτια και να δει τα πράγματα με διαφορετικά μάτια και να αμφισβητεί 
συνεχώς τον δικό του τρόπο αντίληψης των πραγμάτων.

7 Πρβλ. Sarma 2012, σ. 43. 
8 Πρβλ. Breidenbach/Nyìrì 2008. 
9 Πρβλ. Kalpaka/Räthzel 1990, σ.  49Επ. 15 Πρβλ. Sarma 2012, σ. 46. 
10 Motakef 2000
11 Mecheril 2010
12 Πρβλ. Sarma 2012, σ. 57. 44 Friedmann/Berthoin Antal 2005 45 Στο ίδιο, σ. 69 επ. 
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3. Σύσταση για δράση  

Ως συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω θεωρητική συζήτηση, 
κατά το σχεδιασμό των διαπολιτισμικών εκπαιδεύσεων, είναι σημαντικό η 
βάση να είναι μια ανοικτή, δυναμική και ευέλικτη έννοια του πολιτισμού, η 
οποία να λαμβάνει υπόψη τις αυξανόμενες διαδικασίες παγκοσμιοποίησης, 
την πολυπλοκότητα των ατόμων και τις πολλαπλές τους σχέσεις13  Συνεπώς, 
ο γενικός στόχος της διαπολιτισμικής κατάρτισης δεν θα πρέπει να είναι η 
παροχή ασφάλειας στη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, αλλά η απόκτηση 
τεχνικών (παρατήρησης) που επιτρέπουν την κατανόηση και την ερμηνεία 
των πολιτισμικών δράσεων και τη δημιουργία συνείδησης σχετικά με τη 
δική μας πολιτισμική ταυτότητα.  Εκτός από τις “αξίες” και τα “στερεότυπα”, 
το θέμα της “εξουσίας και των ασυμμετριών εξουσίας” αποτελεί μια ακόμη 
σημαντική ενότητα για τις διαπολιτισμικές εκπαιδεύσεις. Ξανά και ξανά, 
είναι ακριβώς οι άνθρωποι από άλλες πολιτισμικές σφαίρες που βιώνουν 
διακρίσεις και ρατσισμό από την κυρίαρχη κοινωνία στην Ευρώπη. Εδώ 
θα πρέπει να αναπτυχθεί κάποια ευαισθητοποίηση για τις διάφορες 
διαστάσεις της εξουσίας.   

Μέσω του Αναπτυξιακού Μοντέλου Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας14 μπορούν να 
επιλεγούν κατάλληλες μέθοδοι ανάλογα με την εκάστοτε ομάδα-στόχο. Η 
βάση της θεωρίας του Bennett είναι η υποκειμενική εμπειρία του ατόμου 
κατά τη διαμόρφωση και ερμηνεία της πραγματικότητάς του/της.  Το 
μοντέλο διακρίνεται σε Εθνοκεντρισμό και Εθνοσχετικισμού.    

13 Πρβλ. Koch 2008. 
14 Bennett, Milton J. 1998, σ. 26. 
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Αναπτυξιακό Μοντέλο Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας  

Εμπειρία της διαφοράς

Εθνοκεντρικά στάδια Εθνοσχετικιστικά στάδια

Άρνηση Άμυνα Ελαχιστοποίηση Αποδοχή Προσαρμογή Ενσωμάτωση

Συνιστάται να προγραμματίσετε τουλάχιστον 2 ώρες ή ακόμη και 
μισή ή ολόκληρη ημέρα κατάρτισης για τα θέματα των πολιτιστικών 
διαπολιτισμικών προσεγγίσεων και του τρόπου με τον οποίο γίνεται 
αντιληπτή. Γενικά, θα πρέπει να θεωρείται ότι η διαδικασία διαπολιτισμικής 
μάθησης είναι μια δια βίου διαδικασία. Οι ασκήσεις που περιγράφονται 
μπορούν να αποτελέσουν μόνο μια πρώτη ώθηση για πολιτισμικά 
ευαίσθητους τρόπους δράσης.    
Για προχωρημένες εκπαιδεύσεις, συνιστάται να ασχοληθούν επίσης με 
τα στερεότυπα, την εξουσία και τον ρατσισμό. Τα αναφερόμενα θέματα 
δεν μπορούν να εξεταστούν σε αυτό το Πρόγραμμα Διδασκαλίας, αν και 
έχουμε επίγνωση της σημασίας τους. 

4. Τα θεμέλια της συμμετοχικότητας

Μετανάστευση, ποικιλομορφία, ισότητα/ανισότητα, ένταξη/αποκλεισμός, 
ταυτότητα, αξιοπρέπεια, πολιτισμικές διαφορές, ανθρώπινα δικαιώματα, ένταξη, 
κοινότητα, κοινωνία, ξενοφοβία, ανθεκτικότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Όταν μιλάμε για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μετανάστευση, πρέπει 
κατ’ αρχάς να λαμβάνονται υπόψη οι παγκόσμιες τάσεις. Οι αλλαγές και η 
μετάβαση επηρεάζουν όλους, ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι βρίσκονται 
σε πιο μειονεκτική θέση - ηλικιωμένοι, νέοι, μετανάστες, γυναίκες, μη 
παραδοσιακές οικογένειες ή ο συνδυασμός αυτών - , επομένως είναι 
πιο ευάλωτοι στις τρέχουσες αλλαγές που παρατηρούνται σήμερα στον 
κόσμο. Οι κύριοι τύποι μετάβασης μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής: (1) 
οικονομική, (2) δημογραφική, (3) χωρική, (4) γνώση και ΤΠΕ.

Η μετάβαση και η μετακίνηση πληθυσμών αποτελούν φαινόμενα από την 
αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης και έχουν ως αποτέλεσμα την παγκόσμια 
ποικιλομορφία. Η ποικιλομορφία αναφέρεται στο ευρύ φάσμα των 
ανθρώπινων ιδιοτήτων, εντός μιας ομάδας, ενός οργανισμού ή μιας 
κοινωνίας και περιλαμβάνει την ικανότητα, την ηλικία, την καταγωγή, 
τον πολιτισμό, την εθνικότητα, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την 
οικογενειακή δυναμική, τη γλώσσα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.    Η 
ποικιλομορφία έχει δύο διαστάσεις: την πρωτογενή (κυρίως βιολογική 
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και συνήθως ορατή: ηλικία, φύλο, φυλή, εθνικότητα, κοινωνική τάξη, 
αναπηρίες) και τη δευτερογενή (κοινωνικοπολιτισμική και συνήθως 
αόρατη: γλώσσα, εκπαίδευση, αξίες, επάγγελμα, κουλτούρα, στυλ μάθησης 
κ.λπ.). Έχοντας ως αφετηρία ότι η κοινωνία μας είναι ποικιλόμορφη, 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα διαφορετικά μοντέλα συνύπαρξης - 
που δείχνουν πόσο (ή καθόλου) η πλειοψηφία μοιράζεται τους πόρους, 
τις ευκαιρίες και την εξουσία με τις μειονότητες. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται ένα μοντέλο 4 “κατηγοριών “ που χωρίζονται σε (1) 
Αποκλεισμός, (2) Διαχωρισμός, (3) Ενσωμάτωση (4) Ένταξη.  

Ο κοινωνικός αποκλεισμός  είναι μια σύνθετη και πολυδιάστατη 
διαδικασία, που δεν περιορίζεται μόνο στη φτώχεια, την υλική στέρηση και 
την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους.   Ο αποκλεισμός λόγω ταυτότητας 
αυξάνεται τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη και μπορεί να 
περιλαμβάνει τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, 
την αναπηρία, την εθνικότητα/μεταναστευτική κατάσταση (πρόσφυγες, 
μετανάστες χωρίς χαρτιά, ανεπιθύμητοι μετανάστες).

Σε μια προσπάθεια να τεθούν τα θεμέλια της κοινωνικής ενσωμάτωσης, 
έχει αναγνωριστεί τόσο στον εταιρικό όσο και στον ατομικό κόσμο 
- συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εκπαίδευσης και της 
επιχειρηματικότητας - ως ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της 
βιώσιμης ανάπτυξης:

1.  Οικονομία (ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα)
2.  Περιβάλλον (πόροι, απόβλητα)
3.  Κοινωνία (Κοινωνική ενσωμάτωση , Ενδυνάμωση, Συμμετοχικότητα)   

Τι είναι λοιπόν η κοινωνική ένταξη;  Και γιατί είναι σημαντική;  Η κοινωνική 
ένταξη μπορεί να οριστεί ως εξής:  Η διαδικασία βελτίωσης των όρων 
συμμετοχής ατόμων και ομάδων στην κοινωνία.  Η διαδικασία βελτίωσης 
της ικανότητας, των ευκαιριών και της αξιοπρέπειας των ατόμων που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με βάση την τυτότητά τους.1    Είναι 
σημαντική για όλους, καθώς μόνο μέσω της κοινωνικής ένταξης μπορούμε 
να εξαλείψουμε τη φτώχεια και τις συγκρούσεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό 
και τοπικό επίπεδο.   

Όταν απαντάτε στην ερώτηση:  Τι να συμπεριλάβουμε; Η απάντηση 
πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σύνθετη, αναφερόμενη στην οικονομική, 
κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή και σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας (ατομικό, οικιακό, ομαδικό, κοινοτικό, εθνικό, παγκόσμιο).  
Υπάρχουν τρεις (3) βασικοί τομείς της ένταξης:  (1) χώροι, (2) υπηρεσίες 
και (3) αγορές.  Οι χώροι μπορεί να είναι φυσικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί, 
οι υπηρεσίες σχετίζονται με την πληροφόρηση, την κοινωνική προστασία, 
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την εκπαίδευση, την υγεία και οι αγορές περιλαμβάνουν την πρόσβαση 
στη στέγαση, την εργασία, τη γη και την πίστωση.  

Ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι:  Πώς να 
συμπεριληφθούν;  Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια εξαιρετικά 
σημαντική διάσταση της κοινωνικής ένταξης.  Λόγω περιορισμένου χώρου 
και χρόνου, το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δεν μπορεί να υπεισέλθει σε 
λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα - ο ρόλος του είναι περισσότερο να 
ευαισθητοποιήσει σχετικά με το ότι τα “δικαιώματα των μεταναστών” ή 
τα δικαιώματα των μειονοτήτων” είναι καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα. 
Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσοι και με σεβασμό: 
εξασφαλίζοντας ότι έχουν την ικανότητα, την ευκαιρία και την αξιοπρέπεια, 
όταν εντάσσονται.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σύμπραξη 3steps συμμερίζεται 
και υποστηρίζει την ιδέα του αυτοπροσδιορισμού: κάθε άτομο έχει το 
δικαίωμα να προσδιορίζει τη δική του κουλτούρα(-ες) και ταυτότητα.    
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