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Ειςαγωγι 
Σο πρόγραμμα KEEP ON ςτοχεύει ςτη διεύρυνςη  τησ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ των 

εκπαιδευτών και δαςκϊλων ςτα ςχολεύα, εφοδιϊζοντϊσ τουσ με καινοτόμεσ 

προςεγγύςεισ και μεθοδολογύεσ – όπωσ η Διαλογικό μϊθηςη και η αλληλοδιδακτικό –για 

να δομόςουν ϋνα ενεργό ρόλο για τουσ μαθητϋσ ςτη διαδικαςύα διδαςκαλύασ και 

μϊθηςησ , και βοηθώντασ τουσ να δημιουργόςουν διαπολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα ςτην 

τϊξη. Αυτό θα βοηθόςει τουσ επαγγελματύεσ τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ να διαχειριςτούν 

την Πολιτιςμικό Διαφορετικότητα για να μπορϋςουν να αντιμετωπύςουν τη ςχολικό 

διαρροό των μεταναςτών και των εθνικών μειονοτότων όπωσ επύςησ των προςφύγων 

και των αςτϋγων.  

Σο πρόγραμμα KEEP ON ενοποιεύ καινοτόμεσ μεθοδολογύεσ και προςεγγύςεισ που 

ςτοχεύουν ςτην ενδυνϊμωςη των νεαρών μεταναςτών και των εθνικών μειονοτότων ςε 

ϋννοιεσ που ςυνδϋονται με τον εαυτό όπωσ ο ϋλεγχοσ, η αυτό-καθοδόγηςη, η αυτό-

επϊρκεια και η κοινωνικό ταυτότητα, όπωσ επύςησ και ςτο πωσ θα αναπτύξουν 

ςτρατηγικϋσ για να αντιμετωπύςουν την αρνητικό κοινωνικό ταυτότητα και την  

επύδραςη τησ  ςυμμετοχόσ ςτην ομϊδα ςτην  αυτό-αξιολόγηςη.  

 

Η Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη του KEEP ON εύναι το τϋταρτο πνευματικό προώόν του 

προγρϊμματοσ. Αυτό η Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη αποτελεύ μια χρόςιμη πηγό 

πρακτικών πληροφοριών για ϊμεςη εφαρμογό των καινοτόμων μεθόδων για την 

αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών 

Η Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη απευθύνεται ςε Επαγγελματύεσ τησ χολικόσ 

Εκπαύδευςησ (εκπαιδευτικούσ, εκπαιδευτϋσ, διευθυντϋσ ό /και ςυμβούλουσ) για να 

Τποςτηρύξει τουσ επαγγελματύεσ τησ χολικόσ Εκπαύδευςησ ςτην αντιμετώπιςη τησ 

ςχολικόσ διαρροόσ ςτου μετανϊςτεσ μαθητϋσ.  

Προςφϋρει επύςησ υψηλού επιπϋδου υλικό για επιμόρφωςη ςτην αντιμετώπιςη τησ  

ςχολικόσ διαρροόσ με μεγϊλη δυνατότητα διϊδοςησ και εκμετϊλλευςησ.  

Η Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη περιϋχει ϋνα ςύνολο πρακτικών και καινοτόμων 

δραςτηριοτότων, μεθοδολογύεσ, δυναμικϋσ , πηγϋσ και εργαλεύα που βαςύζονται:  

 

a) Σο θεωρητικό πλαύςιο και οι γνώςεισ που διατυπώνονται ςτο Αναλυτικό 

πρόγραμμα Κατϊρτιςησ του  KEEP ON . 

b) Πληροφορύεσ από το Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο. 

 

Αυτϊ τα πρακτικϊ περιεχόμενα προςαρμόςτηκαν ςτισ ειδικϋσ ανϊγκεσ του πληθυςμού 

ςτόχου και δικαιούχουσ του  προγρϊμματοσ, για να εφαρμοςτούν ςε οργανιςμούσ, 

υπηρεςύεσ και ςχετικούσ επαγγελματύεσ.  

Όλα τα εργαλεύα ακολουθούν την ύδια δομό για να εύναι ευκολότερα ςτην ανϊγνωςη, 

κατανόηςη και την προςαρμογό τουσ ςε διαφορετικϊ εκπαιδευτικϊ περιβϊλλοντα:   
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a) Σύτλοσ του εργαλεύου 

b) Περιγραφό του εργαλεύου 

c) Απαιτούμενο υλικό 

d) Φρόςιμεσ πηγϋσ 

 

Παρακϊτω θα βρεύτε τα εργαλεύα ανϊ θεματικό ενότητα που καλύπτονται ςτο 

πρόγραμμα  KEEP ON : 

Θεματικό ενότητα A: Εκπαιδευτικό 

ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη / 

υποςτόριξη  Εργαλεύα 

ΔΕ 01. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και 

δυςκολύεσ 

1.  Διάβαςε & Γράψε & Ηωγράφιςε  

2. Τραγοφδθςε & Πεσ & Περιςςότερα  

ΔΕ 02. Διδϊςκω να μαθαύνω 

1. ”Μακαίνω παίηοντασ” (παιχνίδι καρτϊν για τθ 

βελτίωςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων)  

2. Παίηοντασ κζατρο 

ΔΕ 03. Αυτό-ευθύνη και αυτό-οργϊνωςη 
1. K-W-L-H (Know-Want to Know-Learn-How) 

2. Θ ςτρατθγικι PLEASE 

 

Θεματικό ενότητα B: Αντιμετώπιςη τησ 

ςχολικόσ διαρροόσ Εργαλεύα 

ΔΕ 04. Φτύζοντασ μια θετικό ςχολικό 

κουλτούρα 

1. Δραςτηριότητεσ Ιςότητασ και 

Διαφορετικότητασ ςτην τϊξη 

2. S.O.D.A.S. η μϋθοδοσ τησ επύλυςησ 

προβλημϊτων 

ΔΕ 05. Κοινοτικό δϋςμευςη και 

οικογενειακό διαμεςολϊβηςη 

1. Η λύςτα ελϋγχου τησ οικογενειακόσ και τησ 

κοινωνικόσ δϋςμευςησ 

2. Το δζνδρο του προβλιματοσ  

ΔΕ 06. Παρϊγοντεσ ςχολικόσ διαρροόσ, 

μϋτρα αντιμετώπιςησ, υποςτηρικτικϊ 

ςυςτόματα  

1. Μια άςκθςθ για όλεσ τισ Παιδαγωγικζσ  

2. Το θμερολόγιο τθσ μάκθςθσ  

ΔΕ 07. Προειδοποιητικϊ ςυςτόματα 

ςχολικόσ διαρροόσ  

1. Το ςχιμα των 4 προοπτικϊν  

2. Ερωτθματολόγιο για τθν κακοδιγθςθ των 

νζων  

 

�������#_������_���������:_
�������#_������_���������:_
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Θεματικό ενότητα Γ: Διαπολιτιςμικότητα 

ςτην Εκπαύδευςη  Εργαλεύα 

ΔΕ 08. Διαπολιτιςμικό ευαιςθητοπούηςη  

1. Στερεότυπα, Προκαταλιψεισ και Διακρίςεισ 

ςτισ Ειδιςεισ 

2. Το κουίη τθσ προκατάλθψθσ 

ΔΕ 09. Διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη  
1. Το μοντζλο του Παγόβουνου ςτον Πολιτιςμό 

2. Συνδζοντασ το Σχολείο με το Σπίτι  

ΔΕ 10. χολικό ϋνταξη 

1. Ψθφιακι μάκθςθ Γλϊςςασ (Διαδικτυακι και 

μθ διαδικτυακι μάκθςθ γλϊςςασ)  

2. Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο παιχνίδι  
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Θεματικό Ενότητα A: Εκπαιδευτικό 

ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη/υποςτόριξη 

Θεματικό ενότητα A: Εκπαιδευτικό ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη /υποςτόριξη  

ΔΕ 01.Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και δυςκολύεσ 

Τίτλοσ εργαλείου: Διάβαςε & Γράψε & Ζωγράφιςε 
 

Περιγραφό 

Η κατανόηςη ενόσ κειμϋνου εύναι πολύ περιςςότερο δύςκολη από 

ότι νομύζουμε. Για να τη διευκολύνουμε εύναι απαραύτητο να 

υποςτηρύζουμε τισ δεξιότητεσ ανϊγνωςησ και γραφόσ με ϊλλεσ 

δεξιότητεσ όπωσ αυτϋσ τησ ζωγραφικόσ. Ο ςτόχοσ αυτού του 

εργαλεύου εύναι να ςυνδυϊςει την οπτικό αύςθηςη του μαθητό με 

την δραςτηριότητα γραφόσ ϋτςι ώςτε να μπορϋςει να βελτιώςει τισ 

ακαδημαώκϋσ του δεξιότητεσ και να βρει τρόπο να εκφραςτεύ 

δημιουργικϊ.   

Πώσ να το χρηςιμοποιόςετε: 

Βόμα 1: Ορύςετε ζεύγη μαθητών, δώςτε τουσ κεύμενα για ανϊγνωςη 

και φύλλα εργαςύασ. Κϊθε ζευγϊρι ϋχει ϋνα κεύμενο και τα 

διαφορετικϊ ζευγϊρια ϋχουν διαφορετικϊ κεύμενα.  

Βόμα 2: Δώςτε τουσ χρόνο για να διαβϊςουν τα κεύμενϊ τουσ – ο 

χρόνοσ εξαρτϊται από το επύπεδο και το μϋγεθοσ των  κειμϋνων. Σα 

ζευγϊρια διαβϊζουν μαζύ τα κεύμενα για να τα κατανοόςουν. Η 

διαδικαςύα τησ ανϊγνωςησ μπορεύ μα ςυνοδεύεται από μουςικό  

(πρόταςη για μουςικό: Yiruma, Spring Time: 

https://www.youtube.com/watch?v=w1s4cTsPeH0 Kitaro, 

Carvansaray: https://www.youtube.com/watch?v=RQS9_ZN5k_c) 

Βόμα 3: Ζητόςτε από τουσ μαθητϋσ να ςυζητόςουν το/τουσ 

χαρακτόρα/εσ, το/τα γεγονόσ/τα, το ςκηνικό και να δώςουν ϋνα νϋο 

τύτλο ςτο κεύμενο  

Βόμα 4: Οι μαθητϋσ ςυμπληρώνουν το φύλλο εργαςύασ ςυνεργατικϊ 

Βόμα 5: Οι μαθητϋσ παρουςιϊζουν τισ εργαςύεσ τουσ. χολιϊςτε την 

εργαςύα κϊθε ομϊδασ  

Φρόςιμεσ 

πηγϋσ 

Για διϊφορα φύλλα εργαςύασ και οδηγύεσ: 

https://www.edhelper.com/ReadingComprehension.htm 

Απαιτούμενο 

υλικό 

-μια ςύντομη ιςτορύα, ϋνα λογοτεχνικό κεύμενο 

- φύλλο εργαςύασ (βλϋπε παρακϊτω) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1s4cTsPeH0
https://www.youtube.com/watch?v=RQS9_ZN5k_c
https://www.edhelper.com/ReadingComprehension.htm
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΔΙΑΒΑΕ, ΓΡΑΧΕ ΚΑΙ ΖΨΓΡΑΥΙΕ 

ελύδα 1: Αςκόςεισ γραφόσ 

Ο /Οι Φαρακτόρασ/εσ  

 

 

 

 

Σο Περιβϊλλον 

 

 

 

 

 

 

Γεγονότα ςτην ιςτορύα 

 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

Πώσ τελεύωςε;  

 

 

 

Δώςε ϋνα τύτλο ςτην 

ιςτορύα 
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ελύδα 2: Αςκόςεισ Ζωγραφικόσ 

Ζωγρϊφιςε τισ ςκηνϋσ με το διπλανό ςου. Μπορεύτε να διαβϊζετε πότε ο ϋνασ πότε ο 

ϊλλοσ, να αναθεωρεύτε και να ζωγραφύζετε  

κηνό 1  

 

 

κηνό 2  

 

 

 

κηνό 3 

 

 

 

κηνό 4  

 

 

 

κηνό 5 

 

 

 

ΣΨΡΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΕ ΣΗ ΔΟΤΛΕΙΑ Α  
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Θεματικό ενότητα A: Εκπαιδευτικό ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη /υποςτόριξη  

ΔΕ 01. Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και δυςκολίεσ 

Τίτλοσ εργαλείου: Τραγοφδθςε & Πεσ & Περιςςότερα 
 

Περιγραφό 

Η μεθοδολογύα του  Orff Schulwerk  προςφϋρει ϋνα ολιςτικό 

εκπαιδευτικό μοντϋλο που ςυνδυϊζει τη μουςικό με τισ βαςικϋσ 

δεξιότητεσ ομιλύασ με κύνηςη και θϋατρο. Ο ςτόχοσ εύναι να ξεπεραςτούν 

οι γλωςςικϋσ και κοινωνικϋσ δυςκολύεσ μϋςα από την ενςωμϊτωςη 

πρωτότυπου λόγου, τραγουδιού, κύνηςησ, θεϊτρου και ςυχνϊ παιξύματοσ 

μουςικών οργϊνων.  Ενώ οι μαθητϋσ χρηςιμοποιούν ντραμσ και ρυθμικϋσ 

ρϊβδουσ, αλληλεπιδρούν και διευκολύνουν το ςυντονιςμό των κινόςεών 

τουσ και την εξϊςκηςη ςε κϊποια μϋρη τησ γλώςςασ.   

Πώσ να το χρηςιμοποιόςετε: 

Οι κατηγορύεσ τησ δραςτηριότητασ, μϋςα από τη χρόςη του λόγου, το 

τραγούδι, την κύνηςη, τη δόνηςη του ςώματοσ και το παύξιμο των 

οργϊνων, περιλαμβϊνει τα ακόλουθα:  

 

- Προκαταρτικό παιχνύδι: Καθοδηγούμενεσ, εςτιαςμϋνεσ  εμπειρύεσ 

ςε αυθόρμητη εξερεύνηςη των υλικών . 

 

- Μύμηςη: Ακριβόσ αναπαρϊςταςη (αντόχηςη ενόσ δεδομϋνου 

παραδεύγματοσ).  

 

- Διερεύνηςη: Καθοδηγούμενεσ εμπειρύεσ ςτην εφαρμογό των 

προτεινόμενων ιδεών. 

- Αυτοςχεδιαςμόσ: Ανακϊλυψη του αρχικού υλικού. 

Παρϊδειγμα: Ντραμσ χεριών. Ρυθμικϋσ ρϊβδοι.  

• Ο εκπαιδευτικόσ απαγγϋλει το πούημα. Οι μαθητϋσ ακούνε για τισ 

επαναλαμβανόμενεσ φρϊςεισ.   

• “Παρατηρόςατε επαναλαμβανόμενεσ φρϊςεισ;” (Ντραμσ χεριού. 

Ρϊβδοι ρυθμού.)  

• Οι μαθητϋσ επαναλαμβϊνουν μαζύ με τον εκπαιδευτικό το 

επαναλαμβανόμενο πρότυπο. Ακούνε το αντύθετο δεύγμα.  

• Οι μαθητϋσ απαγγϋλουν ολόκληρο το πούημα με το δϊςκαλό τουσ 
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και μετϊ μόνοι τουσ.   

• Ο εκπαιδευτικόσ δεύχνει τη δόνηςη του ςώματοσ. Φτυπϊ τα «ντραμσ 

–χϋρια» . Κρούει τισ «ρϊβδουσ ρυθμού.»   

• Οι μαθητϋσ μαζύ με τον εκπαιδευτικό τη δόνηςη του ςώματοσ.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

Για ολοκληρωμϋνα ςχϋδια μαθόματοσ: 

https://teachingwithorff.com/category/lesson-plans/ 

Παραδεύγματα μαθόματοσ από τον  Roger Sams: 

http://teachingwithorff.com/wp-content/uploads/2014/09/HD-Stick-

Lessons-by-Roger-Sams.pdf 

Ο διαδικτυακόσ τόποσ τησ Αμερικϊνικησ Ϊνωςησ Orff Schulwerk  

http://aosa.org/ 

Απαιτούμενο 
υλικό 

- Πούημα/γλωςςικό πρότυπο  

- Ρυθμικϊ όργανα, κατϊ προτύμηςη ντραμσ και ρϊβδουσ ( όταν 

χρειϊζεται) 

- Μουςικϊ όργανα ( όταν χρειϊζονται) 

 

  

https://teachingwithorff.com/category/lesson-plans/
http://teachingwithorff.com/wp-content/uploads/2014/09/HD-Stick-Lessons-by-Roger-Sams.pdf
http://teachingwithorff.com/wp-content/uploads/2014/09/HD-Stick-Lessons-by-Roger-Sams.pdf
http://aosa.org/
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Θεματικό ενότητα A: Εκπαιδευτικό ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη /υποςτόριξη 

ΔΕ 02. Διδϊςκω για να μαθαύνω 

Τίτλοσ Εργαλείου: “Μακαίνω παίηοντασ” (παιχνίδι καρτϊν για τθ βελτίωςθ των 
γλωςςικϊν δεξιοτιτων) 
 

Περιγραφό 

Σο εργαλεύο που περιγρϊφουμε παρακϊτω εύναι μια δραςτηριότητα που 
ϋχει αναφερθεύ ςτην ψηφιακό πλατφόρμα για το ϋργο PRESS (Provision 
of Refugee Education and Support Scheme - Προνοιακό χϋδιο 
Εκπαύδευςησ και Τποςτόριξησ Προςφύγων) που εύναι μια πρωτοβουλύα 
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιςτημύου. Η δραςτηριότητα εφαρμόςτηκε 
ςτο Πολιτιςτικό Υεςτιβϊλ Προςφύγων που πραγματοποιόθηκε ςτη 
Γενεύη ςτισ 17 Ιουνύου του 2017. 

Ο ςτόχοσ του εργαλεύου - μεταξύ ϊλλων - εύναι να ενιςχύςει τισ γλωςςικϋσ 
δεξιότητεσ παύζοντασ μνημονικϊ παιχνύδια. Σο εργαλεύο-παιχνύδι παύζεται 
χρηςιμοποιώντασ 20 ζευγϊρια καρτών (ςυνολικϊ 40). Κϊθε κϊρτα ϋχει 
μια εικόνα ςτη μύα τησ πλευρϊ π.χ. ϋνα ζώο ό ϋνα αντικεύμενο, και ςτην 
ςτην ϊλλη τησ πλευρϊ υπϊρχει το όνομα του ζώου ό αντικειμϋνου ςε 
διϊφορεσ γλώςςεσ. το παιχνύδι, όπωσ υλοποιόθηκε ςτο Πολιτιςτικό 
Υεςτιβϊλ Προςφύγων τησ Γενεύησ, χρηςιμοποιόθηκε η Γαλλικό, Αγγλικό 
και Αραβικό γλώςςα. Σο παιχνύδι εύναι προςαρμόςιμο ςτισ ανϊγκεσ των 
εκπαιδευόμενων. Για παρϊδειγμα, για πρόςφυγεσ που βρύςκονται ςτην 
Ελλϊδα, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ η Ελληνικό γλώςςα μαζύ με την 
Αγγλικό και την Αραβικό. Ο ςτόχοσ για κϊθε παύχτη εύναι να ταιριϊξει την 
εικόνασ τησ κϊρτασ του με την ϊλλη, όμοια κϊρτα του ζευγαριού τησ και 
να πει τη λϋξη αυτών των καρτών ςε όλεσ τισ γλώςςεσ που 
χρηςιμοποιούνται ςτο παιχνύδι και ύςωσ ςε κϊποια/εσ επιπλϋον αν αυτό 
εύναι δυνατόν. 

Για να χρηςιμοποιηθεύ το ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο, ο εκπαιδευτόσ πρϋπει 
να προετοιμϊςει το απαραύτητο υλικό για το παιχνύδι, δηλαδό τισ κϊρτεσ. 
Οι κϊρτεσ μπορούν να περιϋχουν τόςο απλϋσ όςο και δύςκολεσ λϋξεισ. Για 
τισ εικόνεσ που απαιτούνται για τη δημιουργύα των καρτών, χρόςιμεσ 
πηγϋσ εύναι οι ιςτοςελύδα www.openclipart.org, www.pixabay.com και 
commons.wikimedia.org όπου κϊποιοσ μπορεύ να βρει πληθώρα εικόνων. 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να οργανώςει τισ λϋξεισ ςε ομϊδεσ ανϊ επύπεδο 
δυςκολύασ ό/και ανϊ ςχετικότητα π.χ. ζώα, μεταφορϋσ, οικογϋνεια, 
χαιρετιςμού κτλ. Φρηςιμοποιώντασ ϋναν επεξεργαςτό κειμϋνου 
μπορούμε να δημιουργόςουμε κϊρτεσ και να τισ τυπώςουμε ςε χαρτόνι. 
Σο αποτϋλεςμα μπορεύ να εύναι παρόμοιο με αυτό που δεύχνει η 
παρακϊτω εικόνα. Κϊθε κϊρτα πρϋπει να τυπωθεύ δύο φορϋσ. 

 

Ϊχοντασ δημιουργόςει τισ κϊρτεσ, ο εκπαιδευτόσ επιλϋγει ποια ομϊδα 

http://www.openclipart.org/
http://www.pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/
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καρτών να χρηςιμοποιόςει ςτο παιχνύδι, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ των 
εκπαιδευομϋνων και των μαθηςιακών ςτόχων που θϋλει ο εκπαιδευτόσ 
να επιτύχει. την πρώτη φϊςη του παιχνιδιού, οι κϊρτεσ τοποθετούνται 
πϊνω ςε μύα επιφϊνεια αναποδογυριςμϋνεσ με την όψη προσ τα κϊτω. 
Κϊθε παύχτησ επιλϋγει δύο κϊρτεσ προςπαθώντασ να πϊρει δύο κϊρτεσ 
που ταιριϊζουν, δηλαδό που απεικονύζουν το ύδιο πρϊγμα. Αν οι κϊρτεσ 
ταιριϊζουν ο παύχτησ πρϋπει να πει τισ λϋξεισ που εύναι γραμμϋνεσ πϊνω 
ςτισ κϊρτεσ πριν ςυνεχύςει να παύρνει και ϊλλεσ κϊρτεσ. Αν οι κϊρτεσ δεν 
ταιριϊζουν, ο παύχτησ τισ επιςτρϋφει πύςω και ο επόμενεσ παύχτησ 
παύρνει ςειρϊ ςτο παιχνύδι. Ο νικητόσ του παιχνιδιού εύναι ο παύχτησ που 
ϋχει ταιριϊξει τισ περιςςότερεσ κϊρτεσ και φυςικϊ ϋχει καταφϋρει να 
προφϋρει ςωςτϊ τισ λϋξεισ που εύναι γραμμϋνεσ ςε αυτϋσ. Για να 
κρατόςουν ϋντονο το ενδιαφϋρον των παιδιών που ςυμμετεύχαν ςτο 
παιχνύδι, οι οργανωτϋσ του Πολιτιςτικού Υεςτιβϊλ Προςφύγων τησ 
Γενεύησ εύχαν προετοιμϊςει διϊφορα δωρϊκια τα οπούα δόθηκαν ςε 
μορφό λοταρύασ. Ο νικητόσ ϋπρεπε να γρϊψει ϋναν αριθμό ο οπούοσ 
αντιςτοιχούςε ςε κϊποιο δώρο. ύμφωνα με το ςχετικό ϊρθρο ςτην 
ψηφιακό πλατφόρμα του ϋργου PRESS η ιδϋα των δώρων αποδεύχτηκε 
επιτυχημϋνη κρατώντασ αμεύωτο το ενδιαφϋρον των παιδιών. 

ε μια δεύτερη φϊςη του παιχνιδιού οι εκπαιδευτϋσ δύνουν νϋεσ κϊρτεσ 
ςτουσ παύχτεσ, αλλϊ αυτό τη φορϊ αυτϋσ ϋχουν πϊνω τουσ μόνο τισ 
εικόνεσ των καρτών τισ πρώτησ φϊςησ, και καθόλου λϋξεισ. Σα παιδιϊ 
πρϋπει να γρϊψουν πϊνω ςτισ κϊρτεσ το όνομα του πρϊγματοσ που 
απεικονύζεται ςτην κϊθε κϊρτα και μϊλιςτα να χρηςιμοποιόςουν όςο 
τον δυνατόν περιςςότερεσ γλώςςεσ. ε αυτό τη φϊςη τα παιδιϊ δεν 
πρϋπει να δρουν ανταγωνιςτικϊ, αλλϊ ςε πνεύμα ςυνεργαςύασ να βοηθϊ 
το ϋνα το ϊλλο προσ τον τελικό, κοινό ςτόχο που εύναι να 
ςυμπληρωθούν ςωςτϊ ςτισ κϊρτεσ όλεσ οι απαιτούμενεσ λϋξεισ. υνεπώσ 
αυτό η ςυνεργαςύα, κατϊ τη διϊρκεια τησ δεύτερησ φϊςησ, μεταξύ των 
παιδιών, εκτόσ από το το γνωςτικό μϋροσ τησ δραςτηριότητασ που εύναι 
η βελτύωςη των γλωςςικών δεξιοτότων, το εργαλεύο ϋχει ωσ αποτϋλεςμα 
τη μετατροπό των παιδιών από ϋνα απλό ςύνολο παιδιών ςε ομϊδα, 
δηλαδό παιδιϊ που μπορούν να ςυνεργϊζονται και να αλληλεπιδρούν 
προσ την επύτευξη ενόσ κοινού ςτόχου. Σο τελευταύο με τη ςειρϊ του ϋχει 
πολλϊ οφϋλη μιλώντασ ςε όρουσ ενύςχυςησ του αιςθόματοσ αςφϊλειασ 
μϋςα ςτην ομϊδα, αυτοπεπούθηςησ των παιδιών, επύδοςησ ςτο γνωςτικό 
κομμϊτι των δραςτηριοτότων και τελικϊ ςτην αποτροπό τησ διαρροόσ 
και τησ παραύτηςησ τουσ από την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

Σο περιεχόμενο του παιχνιδιού μπορεύ να προςαρμοςτεύ ςτισ ανϊγκεσ 
των εκπαιδευομϋνων. Όπωσ ϋχει αναφερθεύ όδη, μπορεύ να προςτεθεύ 
μια γλώςςα ό να αλλϊξει ϋτςι ώςτε να ταιριϊζει ςτισ ανϊγκεσ τησ χώρασ 
που φιλοξενεύ τουσ πρόςφυγεσ. Επιπροςθϋτωσ, και το επύπεδο 
δυςκολύασ των λϋξεων μπορεύ να προςαρμοςτεύ. Μπορούν να υπϊρχουν 
επύπεδα δυςκολύασ ςτισ λϋξεισ ϋτςι ώςτε να απευθυνθεύ ςε 
εκπαιδευόμενουσ διαφορετικού γλωςςικού επιπϋδου ό διαφορετικόσ 
ταχύτητασ μϊθηςησ. Για παρϊδειγμα, μικρϊ παιδιϊ ϋχουν διαφορετικό 
ταχύτητα μϊθηςησ από εφόβουσ ό ενόλικεσ. υνεπώσ, η δυςκολύα των 
λϋξεων μπορεύ να τροποποιεύται ανϊλογα.  

Επιπρόςθετα, ο αριθμόσ των καρτών μπορεύ να μην περιορύζεται ςτα 20 
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ζεύγη. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να προςαρμόζει τον αριθμό τουσ ςε 
λιγότερεσ ό περιςςότερεσ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των εκπαιδευομϋνων. 
ύμφωνα με το ςχετικό ϊρθρο του ϋργου PRESS για τα 20 ζεύγη καρτών, 
ο κατϊλληλοσ αριθμόσ παιδιών για να ςυμμετϋχουν ςτο παιχνύδι εύναι το 
πολύ 8 παιδιϊ, ϋτςι ώςτε το παιχνύδι να ϋχει ομαλό ροό και για να μπορεύ 
να επιτύχει τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα. Σϋλοσ, ο εκτιμώμενοσ χρόνοσ 
βϊςει αυτών των αριθμών ςε παιδιϊ και κϊρτεσ εύναι 5 ώρεσ. 

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

 http://press-project.eap.gr/thinktank/viewtopic.php?f=10&t=68 

 http://www.openclipart.org 

 http://www.pixabay.com 

 http://commons.wikimedia.org  

Απαιτούμενο 
υλικό 

 Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό 

 Εκτυπωτό 

 Φαρτόνι για τη δημιουργύα των καρτών 

 Χαλύδι για το κόψιμο των καρτών 

 

  

http://press-project.eap.gr/thinktank/viewtopic.php?f=10&t=68
http://www.openclipart.org/
http://www.pixabay.com/
http://commons.wikimedia.org/
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Θεματικό ενότητα A: Εκπαιδευτικό ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη /υποςτόριξη 

ΔΕ 02. Διδϊςκω για να μαθαύνω 

Τίτλοσ Εργαλείου: Παίηοντασ κζατρο 

Περιγραφό 

Ο ςτόχοσ του εργαλεύου εύναι να ενιςχύςει τισ γλωςςικϋσ δεξιότητεσ των 

προςφύγων ςτη γλώςςα τησ χώρασ φιλοξενύασ με βιωματικό τρόπο. 

Ζητεύται από τουσ εκπαιδευόμενουσ να πϊρουν μϋροσ ςε απλϋσ 

καταςτϊςεισ κατϊ τισ οπούεσ χρειϊζεται να χρηςιμοποιόςουν τη γλώςςα 

τησ χώρασ φιλοξενύασ. Με ϊλλα λόγια, γύνονται ηθοποιού ακολουθώντασ 

απλϊ ςενϊρια. Σα ςενϊρια ςτην αρχό εύναι πολύ απλϊ και ςταδιακϊ 

γύνονται πιο πολύπλοκα. το αρχικό ςτϊδιο, το ςενϊριο περιλαμβϊνει 

μόνο χαιρετιςμούσ βϊςει τησ ώρασ (ημϋρα, νύχτα) που καθορύζεται από 

τον εκπαιδευτικό για τισ ανϊγκεσ του ςεναρύου. Βαθμιαύα, τα ςενϊρια 

εμπλουτύζονται με περιςςότερα ςτοιχεύα όπωσ το ςυςτηθεύ ο 

εκπαιδευόμενοσ, να δώςει οδηγύεσ, να πει την ώρα κτλ. Βϊςει τησ ηλικύασ 

και των γλωςςικών δεξιοτότων και τισ πιθανϋσ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των 

εκπαιδευομϋνων ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να δημιουργόςει πιο ςύνθετα 

ςενϊρια. 

Καθώσ τα ςενϊρια μπορούν να εύναι από πολύ απλϊ μϋχρι και πιο 

ςύνθετα το εργαλεύο χαρακτηρύζεται από ευελιξύα ςτο να εφαρμοςτεύ για 

οποιαδόποτε ηλικύα - από παιδιϊ μϋχρι και ϋφηβουσ και ενόλικεσ. 

Επιπροςθϋτωσ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για οποιαδόποτε χώρα 

φιλοξενύασ καθώσ το υλικό που απαιτεύται και το οπούο περιγρϊφεται 

παρακϊτω εύναι εύκολα προςαρμόςιμο.  

Για την εφαρμογό του εργαλεύου, θα χρειαςτούμε κϊρτεσ με τισ 

απαραύτητεσ λϋξεισ ό φρϊςεισ γραμμϋνεσ πϊνω τουσ και πιθανόν και μια 

ςχετικό εικόνα. Για παρϊδειγμα, για τη λϋξη “Καλημϋρα” μια τϋτοια 

κϊρτα μπορεύ να ϋχει τη μορφό που φαύνεται ςτην εικόνα που 

ακολουθεύ: 

 

Μια καλό πηγό δωρεϊν εικόνων για τη δημιουργύα των καρτών εύναι οι 

ιςτοςελύβλϋπε www.openclipart.org, www.pixabay.com και 

commons.wikimedia.org. Φρηςιμοποιώντασ ϋναν επεξεργαςτό κειμϋνου 

και εκτυπώνοντασ ςε χαρτόνι μπορούμε να δημιουργόςουμε κϊρτεσ με 

λϋξεισ και φρϊςεισ που ταιριϊζουν ςτισ ανϊγκεσ τησ ομϊδασ των 

http://www.openclipart.org/
http://www.pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/
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εκπαιδευομϋνων. 

Κϊθε εκπαιδευόμενοσ που ςυμμετϋχει ςτο ςενϊριο παύρνει τισ κϊρτεσ με 

τισ λϋξεισ ό τισ φρϊςεισ που απαιτούνται για το ςενϊριο. Ο 

εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να ςυμβουλευτεύ τισ κϊρτεσ όταν δεν θυμϊται τη 

λϋξη ό τη φρϊςη που χρειϊζεται. υμπληρωματικϊ, μπορεύ να 

χρηςιμοποιόςει κϊποιο λεξικό και μια καλό πρόταςη εύναι το “Μύνι 

Λεξικό για Βαςικό Επικοινωνύα” (“Mini Lexicon for Basic Communication”) 

που εύναι ϋνα μικρό λεξικό ελληνόφωνουσ ό αγγλόφωνουσ που εύναι 

διαθϋςιμο ςε 6 διαφορετικϋσ γλώςςεσ (Αραβικϊ, Υαρςύ, ορϊνι, Ουρντού, 

Κουρμϊντζι, Γαλλικϊ). Σο “Mini Lexicon” μπορεύτε να το βρεύτε ςτη 

ςελύδα: http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-

communication/ Εναλλακτικϊ, αυτό η πληροφορύα ςχετικϊ με τισ λϋξεισ 

και τισ φρϊςεισ μπορεύ να προβϊλλεται με βιντεοπροβολϋα.  

Σα ςενϊρια μπορεύ να βιντεοςκοπηθούν και μετϋπειτα να προβληθούν 

μϋςω βιντεοπροβολϋα. Αυτό θα ενιςχύςει τη μϊθηςη και επιπλϋον θα 

κϊνει τη διαδικαςύα πιο διαςκεδαςτικό καθώσ οι εκπαιδευόμενοι θα 

βρύςκουν διαςκεδαςτικό να παρακολουθούν τουσ εαυτούσ τουσ ςτα 

βύντεο. 

Παρακϊτω, υπϊρχουν κϊποια ςενϊρια που μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν 

ςτα αρχικϊ ςτϊδια: 

ενϊριο 1 (Φαιρετιςμού) 

Ο εκπαιδευτόσ καθορύζει ςτην αρχό τον υποτιθϋμενη χρονικό ςτιγμό τησ 

ημϋρασ κατϊ την οπούα πραγματοποιεύται η κατϊςταςη που περιγρϊφει 

το ςενϊριο.  Ο καθοριςμόσ του χρόνου θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη 

χρόςη διαφορετικών χαιρετιςμών από τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ϊτςι, αν 

ςε ςενϊριο ο εκπαιδευτόσ καθορύζει ότι ο εκπαιδευόμενουσ ςυναντϊει 

κϊποιον πρωινό ώρα τότε το ςενϊριο θα εύναι ωσ εξόσ: 

- Καλημϋρα 

- Καλημϋρα 

- Αποχώρηςη… 

- Αντύο / Γεια 

- Αντύο / Γεια 

διαφορετικϊ, αν εύναι βρϊδυ: 

- Καληςπϋρα 

- Καληςπϋρα 

- Αποχώρηςη… 

- Καληνύχτα / Αντύο / Γεια 

http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
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- Καληνύχτα / Αντύο / Γεια 

ενϊριο 2 (Γνωρύζοντασ νϋα ϊτομα) 

- (Φαιρετιςμού όπωσ ςενϊριο 1) 

- Πώσ ςε λϋνε; 

- Σο όνομα μου εύναι αμ. Εςϋνα; 

- Εγώ εύμαι ο Κϋβιν και αυτόσ εύναι ο ο φύλοσ μου ο Ντϊνι. 

- Φαύρω πολύ Κϋβιν. Φαύρω πολύ Ντϊνι. 

- Από που εύςτε; 

- Εύμαι από τη υρύα. Εςύ; 

- Εύμαι από το Ιρϊκ. 

ενϊριο 3 (Ζητώντασ κατευθύνςεισ) 

Ο εκπαιδευτόσ καθορύζει ξανϊ τη χρονικό ςτιγμό τησ ημϋρασ και 

επιπροςθϋτωσ το μϋροσ ςτο οπούο κϊποιοσ θα όθελε να πϊει και αφόνει 

τουσ εκπαιδευόμενουσ να αλληλεπιδρϊςουν ϋχοντασ ωσ βοόθεια τισ 

κϊρτεσ. Όποτε εύναι απαραύτητο ο εκπαιδευτόσ παρεμβαύνει για να 

βοηθόςει. 

- υγγνώμη. Γνωρύζετε πωσ μπορώ να πϊω ςτο κϋντρο τησ πόλησ; 

Οδηγύεσ 

- Ευχαριςτώ. 

- Παρακαλώ. 

ενϊριο 4 (Φρόνοσ) 

Ο εκπαιδευτικόσ καθορύζει το χρόνο π.χ. δεύχνοντασ ϋνα ςκύτςο με ϋνα 

ρολόι που υποδεικνύει την ώρα. Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο ςενϊριο θα 

πρϋπει να ρωτόςουν ο ϋνασ τον ϊλλο τι ώρα εύναι. Σο ςενϊριο 

επαναλαμβϊνεται όςεσ φορϋσ χρειϊζεται ϋτςι ώςτε κϊθε ςυμμετϋχων να 

μπορεύ να απαντϊ ςτο τι ώρα για οποιαδόποτε ςτιγμό τησ ημϋρασ. 

- υγγνώμη! Σι ώρα εύναι; 

- Εύναι “ώρα που ϋχει καθοριςτεύ ςτην αρχό του ςεναρύου από τον 

εκπαιδευτικό” 

- Ευχαριςτώ. 

- Παρακαλώ. 

Βϊςει τησ προόδου των εκπαιδευομϋνων, τα ςενϊρια εμπλουτύζονται και 

ςυνδυϊζονται διαφορετικϋσ φρϊςεισ/λϋξεισ που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ςε 
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προηγούμενα ςενϊρια. 

Ακόμη, γύνεται παρουςύαςη ςτουσ εκπαιδευομϋνουσ βύντεο με απλούσ 

διαλόγουσ ςτη γλώςςα τησ χώρασ φιλοξενύασ. Κατόπιν, ζητεύται από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να δώςουν αρχικϊ μια περύληψη του διαλόγου και 

επιπροςθϋτωσ να τον χρηςιμοποιόςουν ωσ ςενϊριο για τουσ ύδιουσ. 

Τπϊρχει πληθώρα βύντεο ςτο διαδύκτυο με απλούσ διαλόγουσ για 

εκμϊθηςη γλωςςών. Για την περύπτωςη τησ Ελλϊδασ μια καλό πηγό 

τϋτοιων βύντεο εύναι η πολυμεςικό εφαρμογό τησ ΜΚΟ Μετϊδραςη που 

βρύςκεται ςτη διεύθυνςη http://www.metadrasi.org/lexiko/select_ 

language.htm Η εφαρμογό αφορϊ ςτην εκμϊθηςη τησ Ελληνικόσ 

γλώςςασ και αυτό τη ςτιγμό υποςτηρύζει την Αλβανικό, Αραβικό, 

Γεωργιανό, Ρωςικό γλώςςα καθώσ και τη γλώςςα Ουρντού-Πουντζϊμπι.  

υμπεραςματικϊ, η μϋθοδοσ που περιγρϊφεται παραπϊνω 

χαρακτηρύζεται από την ευελιξύα τόςο όςον αφορϊ ςτο επύπεδο 

δυςκολύασ όςο και όςον αφορϊ ςτη χρηςιμοποιούμενη γλώςςα του 

ςεναρύου. υνύςταται, ότι οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει πρώτα να 

διερευνούν το επύπεδο των γλωςςικών δεξιοτότων των εκπαιδευομϋνων 

καθώσ και των ιδιαύτερων αναγκών τουσ. Ιδιαύτερα όςον αφορϊ ςτο 

τελευταύο, η ανατροφοδότηςη που προκύπτει από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ μπορεύ να οδηγόςει ςε προςαρμογό των ςεναρύων ϋτςι 

ώςτε να περιλαμβϊνουν καταςτϊςεισ από την καθημερινό τουσ ζωό.  

Φρόςιμεσ 
Πηγϋσ 

- http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-
communication/ 

- http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm  
- http://www.openclipart.org 
- http://ww.pixabay.com 
- http://commons.wikimedia.org 

Απαιτούμενο 
υλικό 

- Ηλεκτρονικό Τπολογιςτό 
- Εκτυπωτό 
- Φαρτόνι για τη δημιουργύα των καρτών 
- Χαλύδι για το κόψιμο των καρτών 
- Μικρό λεξιλόγιο π.χ. Mini lexicon 
- Βιντεοπροβολϋα 

 

 

  

http://www.metadrasi.org/lexiko/select_%20language.htm
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_%20language.htm
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_%20language.htm
http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
http://metadrasi.org/en/campaigns/mini-lexicon-for-basic-communication/
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm
http://www.openclipart.org/
http://ww.pixabay.com/
http://commons.wikimedia.org/
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Θεματικό ενότητα A: Εκπαιδευτικό ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη /υποςτόριξη 

ΔΕ 03. Αυτο-ευθύνη και Αυτο-οργϊνωςη 
 

Τίτλοσ του εργαλείου: K-W-L-H (Know-Want to Know-Learn-How) 
 

Περιγραφό 

Η ςτρατηγικό K-W-L-H χρηςιμοποιεύται για να καθοδηγόςει τουσ 

μαθητϋσ μϋςα από ϋνα κεύμενο. Οι μαθητϋσ ξεκινούν με καταιγιςμό 

ιδεών για οτιδόποτε ΓΝΨΡΙΖΟΤΝ για ϋνα θϋμα.  Οι πληροφορύεσ 

καταγρϊφονται ςτην ςτόλη Κ του πύνακα του K-W-L-H .  τη ςυνϋχεια οι 

μαθητϋσ παρϊγουν μια ςειρϊ ερωτόςεων για το τι ΘΕΛΟΤΝ ΝΑ 

ΓΝΨΡΙΖΟΤΝ για το θϋμα. Αυτϋσ οι ερωτόςεισ καταγρϊφονται ςτη ςτόλη 

W του πύνακα. Κατϊ τη διϊρκεια ό μετϊ την ανϊγνωςη οι μαθητϋσ 

απαντούν τισ ερωτόςεισ που υπϊρχουν ςτη ςτόλη W. Αυτϋσ οι νϋεσ 

πληροφορύεσ που ϋχουν ΜΑΘΕΙ καταγρϊφονται ςτη ςτόλη L του 

πύνακα του K-W-L-H . το τϋλοσ, για τη ςτόλη Η, οι μαθητϋσ γρϊφουν 

πωσ και από ποιεσ πηγϋσ μπορούν να μϊθουν περιςςότερα.  

κοπόσ 

Η ςτρατηγικό  K-W-L-H εξυπηρετεύ τουσ ακόλουθουσ ςτόχουσ: 

 Ανακαλεύ την προηγούμενη γνώςη των μαθητών  

 Ορύζει ϋνα ςτόχο για μϊθηςη 

 Βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να ελϋγχουν μόνοι τουσ την κατανόηςη 

του κειμϋνου 

Αυτό η ςτρατηγικό εύναι μια κονςτρουκτιβιςτικό εκτύμηςη και 

βαςύζεται ςτισ παρατηρόςεισ των μαθητών και τισ προςωπικϋσ 

απόψεισ και επύςησ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για αλληλοδιδακτικό 

ςε ϋνα μαθηςιακό περιβϊλλον.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

http://www.nea.org/tools/k-w-l-know-want-to-know-learned.html#h 

https://www.youtube.com/watch?v=7-80HyiimDE 

https://www.youtube.com/watch?v=PvF0ON4olOc 

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_meth
ods.pdf 

Απαιτούμενο 
υλικό 

Σο παρακϊτω φύλλο εργαςύασ μπορεύ να δοθεύ από τον εκπαιδευτικό  

(βλϋπε τον πύνακα παρακϊτω)  

http://www.nea.org/tools/k-w-l-know-want-to-know-learned.html#h
https://www.youtube.com/watch?v=7-80HyiimDE
https://www.youtube.com/watch?v=PvF0ON4olOc
http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
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K-W-L-H CHART ON 

K 

Σι γνωρύζουμε 
(KNOW); 

W 

Σι θϋλουμε (WANT) 
να γνωρύζουμε; 

L 

Σι ϋχουμε μϊθει 
(LEARNT); 

H 

Πωσ (HOW) 
μπορούμε να 

μϊθουμε 
περιςςότερα; (που 

μπορούμε να 
βρούμε 

περιςςότερεσ 
πληροφορύεσ για το 

θϋμα;) 
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Θεματικό ενότητα A: Εκπαιδευτικό ςυμβουλευτικό/καθοδόγηςη /υποςτόριξη 

ΔΕ 03. Αυτο-ευθύνη και Αυτο-οργϊνωςη 

Τίτλοσ του εργαλείου: Η ςτρατθγικι PLEASE  
 

Περιγραφό 

Η Αυτο-ευθύνη κατακτϊται μϋςα από την Αυτό-οργϊνωςη η οπούα εύναι 

απαραύτητη για την απόκτηςη των ακαδημαώκών δεξιοτότων ςτο ςχολεύο. 

Η διαχεύριςη του χρόνου εύναι ϋνασ ςημαντικόσ παρϊγοντασ για την 

επύτευξη καλών αποτελεςμϊτων. Η ςτρατηγικό PLEASE ςτοχεύει ςτο να 

δώςει ςτουσ μαθητϋσ την ικανότητα να παρϊγουν και να οργανώνουν 

ιδϋεσ ςε γραπτό μορφό και κατϊ κϊποιο τρόπο να κερδύζουν χρόνο κατϊ 

τη διϊρκεια τησ ςυγγραφόσ. ε επύπεδο γυμναςύου, οι λύςτεσ ελϋγχου εύναι 

χρόςιμεσ για τη βελτύωςη των ςτρατηγικών δεξιοτότων του μαθητό. Η 

ςτρατηγικό  PLEASE : 

1. Pick a topic    1. Βρεσ ϋνα θϋμα 

2. List your ideas   2. Κϊνε μια λύςτα με τισ ιδϋεσ ςου 

3. Evaluate the list   3. Αξιολόγηςε τη λύςτα 

4. Activate with a topic sentence 4. Ενεργοπούηςε με μια βαςικό  

    πρόταςη  

5. Supply with supporting sentences 5. Βρεσ υποςτηρικτικϋσ  

     προτϊςεισ 

6. End with a concluding sentence 6. Σελεύωςε με μια    

    ςυμπεραςματικό πρόταςη  

Welch, M., & Jensen, J.B. (1990). Write, P.L.E.A.S.E.: A video-assisted 

strategic intervention to improve written expression of inefficient learners. 

Remedial and Special Education, 12, 37-47. 

ΠΨ ΝΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΣΕ ΣΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ :  

Σα βόματα που ακολουθούν οι μαθητϋσ περιλαμβϊνουν ςχεδιαςμό και 

γρϊψιμο παρουςιϊζονται ςτη λύςτα ελϋγχου και οι μαθητϋσ ακολουθούν 

τισ οδηγύεσ κατϊ τη διαδικαςύα ςυγγραφόσ.  

Βόμα 1: Ο εκπαιδευτικόσ ζητϊ από τουσ μαθητϋσ να επιλϋξουν το 

κατϊλληλο κειμενικό τύπο για το δεδομϋνο θϋμα, το  ςκοπό και το 

ακροατόριο. 

Βόμα 2: Οι μαθητϋσ γρϊφουν τισ ιδϋεσ τουσ ςτο θϋμα και ορύζουν αν εύναι 
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ολοκληρωμϋνεσ ό όχι. 

Βόμα 3: Ο εκπαιδευτικόσ ζητϊ από τουσ μαθητϋσ να αναςτοχαςτούν ςτο 

δικό τουσ κεύμενο. χεδιϊζουν τον καλύτερο τρόπο για να οργανώςουν η 

να παραθϋςουν τισ ιδϋεσ που μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν για τη 

δημιουργύα υποςτηρικτικών προτϊςεων.  

Βόμα 3: Η ενεργοπούηςη για το γρϊψιμο αρχύζει με μια βαςικό πρόταςη ωσ 

ειςαγωγό για την παρϊγραφο. Δύνονται οδηγύεσ ςτουσ μαθητϋσ για το πώσ 

θα γρϊψουν μια ςύντομη και απλό, δηλωτικό βαςικό πρόταςη που θα 

κεντρύςει το ενδιαφϋρον του αναγνώςτη.   

Βόμα 4:Για να δημιουργόςουν τη βαςικό πρόταςη χρηςιμοποιούν μια 

λύςτα από υποςτηρικτικϋσ προτϊςεισ ιδεών. ταδιακϊ διευρύνουν την ιδϋα 

με την παραγωγό διευκρινιςτικών ό ‘διευρυντικών’   προτϊςεων 

Βόμα 5: Οι μαθητϋσ τελειώνουν την παρϊγραφό τουσ με μια 

ςυμπεραςματικό πρόταςη που ςυνοψύζει την παρϊγραφο.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

http://cehs01.unl.edu/csi/Pdfs/please.pdf 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6591&rep=rep1
&type=pdf 

Απαιτούμε
νο υλικό  

Παρϊδειγμα λύςτασ ελϋγχου (βλϋπε παρακϊτω) 

 

  

http://cehs01.unl.edu/csi/Pdfs/please.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6591&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.632.6591&rep=rep1&type=pdf
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ PLEASE  

Σο θϋμα μου   

Λύςτα ιδεών    ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

Η αξιολόγηςό μου  

Βαςικϋσ προτϊςεισ  

Τποςτηρικτικϋσ 
προτϊςεισ 

 

Επύλογοσ  

Παρατηρόςεισ 
εκπαιδευτικού 
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Θεματικό ενότητα B: Αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ 

Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ 

ΔΕ 04. Κτύζοντασ μια θετικό ςχολικό κουλτούρα  
 

Τίτλοσ εργαλείου: Δραςτθριότθτεσ Ιςότθτασ και Διαφορετικότθτασ ςτθν τάξθ 
 

Περιγραφό 

Σο ακόλουθο εργαλεύο ϋχει ςχεδιαςτεύ για να δώςει ςτουσ 

εκπαιδευτικούσ δραςτηριότητεσ και ιδϋεσ για την προαγωγό τησ 

πολυπολιτιςμικότητασ ςτισ τϊξεισ τουσ και ςτα ςχολεύα τουσ που θα 

ςυνειςφϋρουν ςτη δημιουργύα μιασ θετικόσ ςχολικόσ κουλτούρασ.   

Οι εκπαιδευτικού πρϋπει να ϋχουν πηγϋσ για να:  

 Για να ςυμπεριλϊβουν τη διαφορετικότητα ςτισ διδακτικϋσ 

μεθόδουσ. 

 Για να κϊνουν αναφορϋσ και να δώςουν παραδεύγματα από 

διαφορετικϋσ κουλτούρεσ, θρηςκεύεσ και παραδόςεισ. 

 Να προκαλϋςουν ςτερεότυπα. 

Αυτϋσ εύναι κϊποιεσ δραςτηριότητεσ που απευθύνονται ςε 

εκπαιδευτικούσ:  

 

1. Φρηςιμοποιόςτε τρϋχουςεσ ειδόςεισ και γεγονότα 

υζητόςτε ςτην τϊξη τρϋχοντα περιςτατικϊ  ςτα οπούα ϊνθρωποι 

ϋχουν υποςτεύ διακρύςεισ και δεύτε τι ςκϋφτονται οι μαθητϋσ ςασ 

και τι καταλαβαύνουν. 

 

2. Κϊντε μια λύςτα με πρϊγματα από το εξωτερικό 

Ζητόςτε από τουσ μαθητϋσ να κϊνουν μια λύςτα με πρϊγματα που 

χρηςιμοποιούν ςτην καθημερινό τουσ ζωό και προϋρχονται από 

το εξωτερικό. Εκπλόςςονται από το αποτϋλεςμα; 

 

3. υμπερύληψη ςε δραςτηριότητεσ τϊξησ 

ιγουρευτεύτε ότι όταν χρηςιμοποιεύτε παραδεύγματα, εικόνεσ και 

κϊθε ϊλλη πηγό αυτϊ περιλαμβϊνουν ανθρώπουσ από 

διαφορετικϊ υπόβαθρα, με αναπηρύεσ και ειδικϋσ ανϊγκεσ…  

 

4. Κουύζ  

Φρηςιμοποιεύςτε κουύζ για να μϊθετε πρϊγματα για διαφορετικϋσ 

κουλτούρεσ, θρηςκεύεσ, αναπηρύεσ, κλπ Μπορεύτε επύςησ να 

εμπλϋξετε τουσ μαθητϋσ ςτην προετοιμαςύα κϊθε εβδομϊδα.  

 

 



 Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών 
 

KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421  25 
 

5. Θεματικϋσ εβδομϊδεσ 

Οργανώςτε για παρϊδειγμα «Ινδικό εβδομϊδα», «Ιςλαμικό 

εβδομϊδα», « Εβδομϊδα αναπηρύασ»…. Και προετοιμϊςτε υλικϊ, 

δεύγματα φαγητών, εικόνεσ και δραςτηριότητεσ για το θϋμα.   

Μπορεύτε επύςησ να χρηςιμοποιόςετε γεγονότα όπωσ « Η Κινεζικό 

Πρωτοχρονιϊ», το «Ραμαζϊνι» για να εξηγόςετε τι εορτϊζεται ςε 

κϊθε περύπτωςη και να μοιραςτεύτε με τουσ μαθητϋσ ςασ ότι τουσ 

διαςκεδϊζει περιςςότερο.  

 

6. Μϊθετε γλώςςεσ 

Δύδαξε τουσ μαθητϋσ ςου λϋξεισ από διϊφορεσ γλώςςεσ για να 

τουσ ευαιςθητοποιόςεισ ςτισ δυςκολύεσ που δημιουργεύ η γλώςςα 

ςε όλο τον κόςμο και να ςυζητόςετε τα πλεονεκτόματα του να 

μιλϊσ παραπϊνω από μια γλώςςα.  

 

7. Αναλύςτε ςτερεότυπεσ καθημερινϋσ εκφρϊςεισ 

Φρηςιμοποιεύςτε διαφορετικϋσ καθημερινϋσ εκφρϊςεισ που 

περιϋχουν διακρύςεισ ανθρώπων για το φύλο,  την καταγωγό τη 

θρηςκεύα, τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, την αναπηρύα κλπ 

και ζητόςτε από τουσ μαθητϋσ ςασ να αναγνωρύςουν τα 

ςτερεότυπα που κρύβονται πύςω από αυτϋσ και να 

προςπαθόςουν να καταλϊβουν πωσ αιςθϊνονται οι ϊνθρωποι 

αυτού όταν τισ ακούν.  

Για παρϊδειγμα: 

"Όλη η οικογϋνειϊ του εύναι εγκληματύεσ, τι ϊλλο μπορεύσ να 

περιμϋνεισ…" 

"Εύναι ανύπαντροσ και μεγϊλοσ, εύναι ςύγουρα ομοφυλόφιλοσ" 

"Η γυναύκα ςτο τιμόνι εύναι επικύνδυνη" 

"Δουλεύει ςαν μαύροσ" 

"Οι αδύναμοι ϊνθρωποι κατηγορούν τισ ςυνθόκεσ ςτισ δύςκολεσ 

καταςτϊςεισ" 

"Πόςα ψωμιϊ εύναι ςτο φούρνο;21 καμϋνα!! Ποιοσ το ϋκανε; Σο εβραύικο 

ςκυλύ" 

8. Παιχνύδι φυςικών αναπηριών ακοόσ, όραςησ  

Σο παύξιμο παιχνιδιών αυξϊνει την ευαιςθητοπούηςη για τισ 

διαφορετικϋσ φυςικϋσ αναπηρύεσ.  Μπορούν οι μαθητϋσ να 

φορϋςουν μια μπλούζα με το ϋνα τουσ το χϋρι; Μπορούν να 

οδηγόςουν ϋνα φύλο μϋςα ςτην τϊξη με ϋνα μαντόλι ςτα μϊτια; 

Μπορούν να διαβϊςουν τα χεύλη των ανθρώπων τησ τηλεόραςησ 

όταν εύναι κλειςτόσ ο όχοσ; Φρηςιμοποιεύςτε αυτϋσ τισ 

δραςτηριότητεσ για να δεύξετε τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν 

αυτού οι ϊνθρωποι και εξηγόςτε τουσ πωσ αυτού οι ϊνθρωποι 

μαθαύνουν να τισ ξεπερνούν.  

 



 Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών 
 

KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421  26 
 

9. Πϊζλ για τισ χώρεσ 

Υτιϊξε δικϊ ςου παζλ για γεγονότα, ςημαύεσ, γλώςςεσ… για τισ 

χώρεσ τουσ.  

 

10. Παύξτε μουςικό 

Υϋρτε μουςικό του κόςμου ό/και μουςικϊ όργανα από διϊφορεσ 

χώρεσ. 

 

11. Πεύτε ιςτορύεσ  

Φρηςιμοποιεύςτε ιςτορύεσ που προκαλούν αντιλόψεισ και 

ςτερεότυπα για να ενθαρρύνετε  τουσ μαθητϋσ ςασ να 

προβληματιςτούν για τισ πεποιθόςεισ τουσ και να δουν τον κόςμο 

με ϊλλο τρόπο. 

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

Edutopia - George Lucas Educational Foundation 

https://www.edutopia.org/blog/preparing-cultural-diversity-resources-

teachers 

 

Promoting Equality & Diversity in the Classroom – Tips & Resources for 

Teachers. Louise Petty, 2014. 

http://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/ 

Απαιτούμενο 
υλικό 

Φαρτύ, ςτυλό, χαρτύ για πύνακα, υπολογιςτό για να παύξετε μουςικό και 

βύντεο με φαγητϊ, μουςικϊ όργανα (ό και εικόνεσ με μουςικϊ όργανα)  

 

 

  

https://www.edutopia.org/blog/preparing-cultural-diversity-resources-teachers
https://www.edutopia.org/blog/preparing-cultural-diversity-resources-teachers
http://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/
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Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ 

ΔΕ 04. Κτύζοντασ μια θετικό ςχολικό κουλτούρα 

Τίτλοσ του εργαλείου: S.O.D.A.S. θ Μζκοδοσ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

Περιγραφό 

Σο κτύςιμο ενόσ θετικού περιβϊλλοντοσ ςτην τϊξη αλλϊ και ςε όλο το 
ςχολεύο ϋχει να κϊνει με τισ ςχϋςεισ. Απαιτεύ δϋςμευςη και ςυνϋπεια από 
όλη την ομϊδα –διεύθυνςη, εκπαιδευτικούσ και υποςτηρικτικό 
προςωπικό, και εύναι δυνατόν να επιτευχθεύ ακόμα και ςτα πιο 
απαιτητικϊ ςχολικϊ περιβϊλλοντα.   

Προβλόματα αναδύονται πϊντοτε εντόσ και εκτόσ ςχολεύου. Οι μαθητϋσ 
εύναι πιθανόν να τα αναγνωρύζουν και να τα επιλύουν όταν τουσ 
διδϊξουμε ωσ να το κϊνουν. Η επύλυςη των προβλημϊτων μπορεύ επύςησ 
να χρηςιμοποιηθεύ αναδρομικϊ (με την πολυτϋλεια του εκ των  υςτϋρων) 
για να παύρνουν καλύτερεσ αποφϊςεισ ςτο μϋλλον.  

Η μϋθοδοσ S.O.D.A.S. εύναι ϋνα μοντϋλο που μασ δύνει τη δομό τησ 
διαδικαςύασ τησ επύλυςησ προβλημϊτων και δύνει ςτουσ μαθητϋσ ϋνα νϋο 
τρόπο για να προςεγγύζουν καταςτϊςεισ ςτισ οπούεσ πιθανόν ςτο 
παρελθόν να δρούςαν βιαςτικϊ ό ακατϊλληλα.  

Αυτό η μϋθοδοσ μασ βοηθϊ να εξετϊζομε τα προβλόματα με λογικό 
τρόπο και εύναι εύκολο να τη θυμόμαςτε.  

Σο S.O.D.A.S. εύναι το ακρώνυμο του: 

S = Situation    Κατϊςταςη 
O = Options    Επιλογϋσ 
D = Disadvantages   Μειονεκτόματα  
A = Advantages   Προτερόματα 
S =Solution    Λύςη  
 
S = Situation:    Κατϊςταςη: 
Ο μαθητόσ περιγρϊφει την κατϊςταςη που προκϊλεςε το πρόβλημα. 
 
O = Options:      Επιλογϋσ: 
Ο μαθητόσ ενθαρρύνεται να κϊνει μια λύςτα με τουλϊχιςτον τρεισ 
επιλογϋσ διαχεύριςησ τησ κατϊςταςησ.  
 
Εύναι ςημαντικό το ότι η επιλογό που προκϊλεςε το πρόβλημα 
περιλαμβϊνεται ςτισ πιθανότητεσ. Ο μαθητόσ θα μπορούςε να ςκεφτεύ 
περιςςότερεσ από 3 επιλογϋσ για κϊθε ξεχωριςτό περύπτωςη.  
 
D = Disadvantages Μειονεκτόματα  & A = Advantages: Προτερόματα 
τη ςυνϋχεια, ο μαθητόσ κϊνει μια λύςτα με τα μειονεκτόματα και τα 
πλεονεκτόματα ( υπϋρ και κατϊ, οφϋλη και ςυνϋπειεσ) για κϊθε επιλογό. 
Εύναι ςημαντικό να ςυμπεριλϊβει μειονεκτόματα και πλεονεκτόματα για 
κϊθε επιλογό.   
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S = Solution Λύςη:  
Σϋλοσ, μετϊ τη ςύνοψη των επιλογών , κϊθε μια με τα μειονεκτόματϊ τησ 
και τα πλεονεκτόματϊ τησ, το παιδύ ό ο ϋφηβοσ καταλόγει ςε μια λύςη 
για την «επόμενη φορϊ».  
Κϊνοντασ εξϊςκηςη ςτη μϋθοδο S.O.D.A.S., οι μαθητϋσ μπορούν να 
αναπτύξουν τη δεξιότητα επύλυςησ προβλημϊτων και να γενικεύςουν 
την εφαρμογό ςε διαφορετικούσ τόπουσ και διαφορετικούσ ανθρώπουσ.   
 
υςτόνεται η προςαρμογό των βημϊτων τησ μεθόδου από τουσ 
εκπαιδευτικούσ, ςτισ προςδοκύεσ και τισ ανϊγκεσ των μαθητών τουσ. 
Εύναι ςημαντικό να διαθϋςουμε χρόνο για ςυζότηςη και τροποπούηςη 
των  βημϊτων  αν εύναι απαραύτητο.  
 

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

http://suebadeau.webs.com/SODAS.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=K-SeO-aT2i8 

http://teammates.org/wp-content/uploads/2016/06/Problem-Solving-the-
S.O.D.A.S.-Method.pdf 

Απαιτούμενο 
υλικό 

Σο παρακϊτω φύλλο εργαςύασ μπορεύ να δοθεύ από επαγγελματύεσ 

(βλϋπε τον πύνακα παρακϊτω) 

 

  

http://suebadeau.webs.com/SODAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K-SeO-aT2i8
http://teammates.org/wp-content/uploads/2016/06/Problem-Solving-the-S.O.D.A.S.-Method.pdf
http://teammates.org/wp-content/uploads/2016/06/Problem-Solving-the-S.O.D.A.S.-Method.pdf
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ΜΕΘΟΔΟ SODAS  

Περιϋγραψε την κατϊςταςη 

 

Κατϊγραψε  3 ό περιςςότερεσ επιλογϋσ για το χειριςμό τησ κατϊςταςησ την επόμενη 

φορϊ 

a. 

b. 

c. 

Για κάκε επιλογι γράψε τα μειονεκτιματα 

a. 

b. 

c. 

Για κάκε επιλογι γράψε τα πλεονεκτιματα 

a. 

b. 

c. 

Ποια λύςη προτεύνω; 
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Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ 

ΔΕ 05. Κοινωνικό δϋςμευςη και οικογενειακό διαμεςολϊβηςη 
 

Τίτλοσ του εργαλείου: Η λίςτα ελζγχου τθσ οικογενειακισ και τθσ κοινωνικισ 
δζςμευςθσ 
 

Περιγραφό 

Αυτό το εργαλεύο ςτοχεύει ςτο να βοηθόςει το εκπαιδευτικό 
προςωπικό ( κυρύωσ διευθυντϋσ αλλϊ και εκπαιδευτικούσ και ϊλλουσ ) 
με τη παροχό μιασ λύςτασ ελϋγχου για να τουσ οδηγόςει μϋςα από τη 
διαδικαςύα τησ δϋςμευςησ , όπωσ επύςησ ςτην εκτύμηςη του ςε ποιο 
μϋγεθοσ οι οικογϋνειεσ και η κοινότητα ϋχουν ςχϋςη με τα εκπαιδευτικϊ 
κϋντρα.   

Tο εργαλεύο χωρύζεται ςε τρύα μϋρη για τον ϋλεγχο τησ διαδικαςύασ 
δϋςμευςησ από το βαςικό επύπεδο μϋχρι το πλόρεσ των ςτρατηγικών 
δϋςμευςησ. Οι ςτόλεσ βοηθούν για να οριςτούν οι προτεραιότητεσ των 
ςτρατηγικών και το προςωπικό που εύναι υπεύθυνο , όπωσ επύςησ, να 
αναγνωριςτεύ η περιοδικότητα αυτών των δραςτηριοτότων. 

Η λύςτα ελϋγχου δύνει τον απολύτωσ ελϊχιςτο αριθμό των 
δραςτηριοτότων ό ςτρατηγικών ςτα 3 επύπεδα. Εντούτοισ το 
εκπαιδευτικό προςωπικό εύναι ελεύθερο να προςθϋςει και ϊλλεσ 
ανϊλογα με το υπόβαθρο τουσ, τισ κοινωνικϋσ, πολιτιςμικϋσ και 
εκπαιδευτικϋσ τουσ ανϊγκεσ.   

Βλϋπε τη λύςτα ελϋγχου παρακϊτω. 

 

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

 Αρχικό λύςτα ελϋγχου (με κϊποιεσ ϊλλεσ ερωτόςεισ και 
δραςτηριότητεσ): 
http://c.ymcdn.com/sites/www.nafsce.org/resource/resmgr/Toolki
ts/Boston_Engaging_Families_Out.pdf 

 Μια ϊλλη λύςτα ελϋγχου για τη δϋςμευςη τησ οικογϋνειασ και 
τησ κοινότητασ για το εκπαιδευτικό προςωπικό: 
http://www.michigan.gov/documents/Parent_Involvement_Part_1
_12-16-04_111426_7.pdf 

 Ωλλεσ εργαλειοθόκεσ οικογενειακόσ δϋςμευςησ: 
http://www.nafsce.org/?page=Toolkits 

 Ϊρευνα για την ικανοπούηςη των γονϋων: 
http://www.tolerance.org/sites/default/files/documents/tt_abc_pa
rent_attitudinal.pdf 

Απαιτούμεν
ο υλικό 

 Για την εφαρμογό αυτόσ τησ λύςτασ ελϋγχου χρειϊζονται μόνο 
ϋνασ υπολογιςτόσ, ϋνα ςτυλό και ϋνασ εκτυπωτόσ.  

 

http://c.ymcdn.com/sites/www.nafsce.org/resource/resmgr/Toolkits/Boston_Engaging_Families_Out.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.nafsce.org/resource/resmgr/Toolkits/Boston_Engaging_Families_Out.pdf
http://www.michigan.gov/documents/Parent_Involvement_Part_1_12-16-04_111426_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/Parent_Involvement_Part_1_12-16-04_111426_7.pdf
http://www.nafsce.org/?page=Toolkits
http://www.tolerance.org/sites/default/files/documents/tt_abc_parent_attitudinal.pdf
http://www.tolerance.org/sites/default/files/documents/tt_abc_parent_attitudinal.pdf
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - (Βαςικό) υμμετοχό & 
τρατηγικϋσ  Εμπλοκόσ  

πϊνια 
Μερικϋσ 
φορϋσ 

Σακτικϊ 
Προτεραι

ότητα 
Τπεύθυνοι 

1- Τπϊρχουν ςόματα που 
καλωςορύζουν τουσ γονεύσ ςτο 
Εκπαιδευτικό Κϋντρο. 

    

 

2- Σο προςωπικό χαιρετϊ τουσ 
γονεύσ με φιλικό τρόπο την ώρα 
που φϋρνουν ό παύρνουν τα 
παιδιϊ. Σο προςωπικό μπορεύ να 
απευθύνεται ςτουσ γονεύσ 
αποκαλώντασ τουσ με το μικρό 
τουσ  όνομα.  

    

 

3- Σο προςωπικό ρωτϊ τουσ γονεύσ 
τι κϊνουν, πωσ  νοιώθουν.  

    
 

4- Σο προςωπικό ςυςτόνει τουσ 
γονεύσ μεταξύ τουσ.  

   
 

 

5- Σο προςωπικό προςπαθεύ να 
επικοινωνόςει ςε κϊθε γονιό κϊτι 
ενδιαφϋρον ό θετικό που ϋκανε το 
παιδύ τουσ τουλϊχιςτον μια φορϊ 
την εβδομϊδα.   

  
  

 

6-Σο προςωπικό ζητϊ από τουσ 
γονεύσ ενημϋρωςη για τισ ανϊγκεσ 
του παιδιού τουσ τακτικϊ.   

    
 

7- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο ϋχει 
κοινωνικϋσ πληροφορύεσ για τουσ 
γονεύσ ( διανοητικό και ψυχικό 
υγεύα, διατροφό, κατοικύα, 
ςχολεύα, υπηρεςύεσ, ϊλλεσ 
δραςτηριότητεσ, κλπ). 

    

 

8- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο «ανούγει 
το ςπύτι»  τουλϊχιςτον μια φορϊ 
το χρόνο για να προςελκύςει και 
να πληροφορόςει νϋεσ οικογϋνειεσ 
και να αναγνωρύςει τισ 
υπϊρχουςεσ.  

   
 

 

9- Σο πρόγραμμα διαθϋτει 
περιοδικούσ προςανατολιςμούσ 
για τουσ γονεύσ – ςε διαφορετικούσ 
ώρεσ και ημϋρεσ  για να μπορούν 
να ςυμμετϋχουν οι γονεύσ 
 

    

 

10-Σο προςωπικό τηλεφωνεύ ςτουσ 
γονεύσ για να τουσ υπενθυμύςει τισ 
ςυναντόςεισ και τουσ καλεύ μετϊ 
από αυτϋσ για να τουσ 
ευχαριςτόςει ό να τουσ πει ότι 
τουσ αναζότηςαν.   
 

 
  

 

 

11. Οικογενειακϋσ δραςτηριότητεσ 
ςχεδιϊζονται ςε διϊφορεσ ώρεσ 
τησ ημϋρασ ό τησ εβδομϊδασ 
λαμβϊνοντασ υπόψη  τισ 
επαγγελματικϋσ δεςμεύςεισ των 
γονϋων.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - (Μεςαύο) υμμετοχό & 
τρατηγικϋσ  Εμπλοκόσ  

πϊνια 
Μερικϋσ 
φορϋσ 

Σακτικϊ 
Προτεραι

ότητα 
Τπεύθυνοι 

1- Σο προςωπικό εκπαιδεύεται και 
υποςτηρύζεται ςτο πώσ να 
ςυμπεριφϋρεται με ςεβαςμό  προσ 
τα παιδιϊ και τουσ γονεύσ 
ανεξϊρτητα από την προϋλευςό 
τουσ και την κουλτούρα τουσ.  

    

 

2- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο 
επικοινωνεύ ςε ςταθερό βϊςη 
μϋςα από δελτύα τύπου, 
τηλεφωνόματα, ηλεκτρονικϊ 
μηνύματα, κλπ.  

    

 

3- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο διαθϋτει 
ϋνα κυτύο προτϊςεων για τουσ 
γονεύσ και το προςωπικό εύναι 
προετοιμαςμϋνο να λϊβει υπόψη 
του  αυτϋσ τισ προτϊςεισ.  

    

 

4- Σο προςωπικό ερωτϊ τισ 
οικογϋνειεσ τι θϋλουν και τι 
χρειϊζονται και ακούν προςεκτικϊ 
τισ απαντόςεισ τουσ.  

    

 

5-Εϊν το προςωπικό δεν μιλϊ τισ 
γλώςςεσ όλων των οικογενειών 
μπορεύ να χρηςιμοποιόςει τισ 
υπηρεςύεσ διερμηνεύασ του 
προγρϊμματοσ για τη λεκτικό 
επικοινωνύα.    

    

 

6- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο 
προςφϋρει δραςτηριότητεσ κοινϋσ 
για τουσ γονεύσ και το προςωπικό: 
τμόματα γυμναςτικόσ, 
καλλιτεχνικϊ εργαςτόρια, 
μαθόματα πρώτων βοηθειών, κλπ. 

    

 

7- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο 
φιλοξενεύ φόρα γονϋων ό / και 
ομϊδων ςυζότηςησ.   

    
 

8- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο ϋχει 
εθελοντϋσ και προςκαλεύ την 
ευρύτερη κοινότητα να το 
υποςτηρύξει.   

    

 

9- Σο προςωπικό πραγματοποιεύ 
τυπικϋσ και ϊτυπεσ ϋρευνεσ ςε 
τακτικό  βϊςη.  

    
 

10- Σο προςωπικό προςκαλεύ τισ 
οικογϋνειεσ να μοιραςτούν μαζύ 
τουσ τισ παραδόςεισ τουσ 
(ςυνταγϋσ μαγειρικόσ, 
φωτογραφύεσ, χορούσ, κλπ ) .  

    

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - (Προχωρημϋνο) 
υμμετοχό & τρατηγικϋσ  

Εμπλοκόσ  
πϊνια 

Μερικϋσ 
φορϋσ 

Σακτικϊ 
Προτεραι

ότητα 
Τπεύθυνοι 

1-Σο προςωπικό βοηθϊ τουσ γονεύσ 
για να ςυνηγορόςουν δημόςια για 
θϋματα που αφορούν το 
εκπαιδευτικό κϋντρο και το παιδύ 
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τουσ (εκπαιδευτικϊ, υγεύασ, 
κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ κλπ.) 

2- Σο προςωπικό τιμϊ και 
αναγνωρύζει τουσ γονεύσ που 
διαθϋτουν χρόνο και προςπϊθεια.   

    
 

3- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο 
προςφϋρει μαθόματα γονϋων και 
ενεργϊ δραςτηριοποιεύ τουσ γονεύσ 
για ςυμμετοχό.  

    

 

4-Σο εκπαιδευτικό κϋντρο ϋχει 
πρόγραμμα βελτύωςησ 
ςυμβουλύου ό ςυμβουλευτικόσ 
επιτροπόσ ςτην οπούα οι γονεύσ 
μπορούν να βοηθόςουν βϊζοντασ 
διϊφορα θϋματα.   

    

 

5- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο 
πραγματοποιεύ κατ’ ούκον 
επιςκϋψεισ για να ενημερώςει 
ϊμεςα τουσ γονεύσ ό για να 
αναπτύξει ςχϋςεισ μαζύ τουσ.  

    

 

6- Σο εκπαιδευτικό κϋντρο μπορεύ 
να διευκολύνει τισ οικογϋνειεσ και 
τα ςχολεύα να δουλϋψουν μαζύ ωσ 
ομϊδα και να βϊλουν ςτόχουσ για 
τα παιδιϊ.  
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Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ  

ΔΕ 05. Κοινοτικό δϋςμευςη και οικογενειακό διαμεςολϊβηςη. 

Τίτλοσ του εργαλείου: Το δζνδρο του προβλιματοσ 
 

Περιγραφό 

Σο δϋνδρο του προβλόματοσ εύναι ϋνα πολύ γνωςτό εργαλεύο που βοηθϊ  
ςτο να αποκτόςουμε μια γενικό εικόνα των γνωςτών αιτιών που 
μπορούν να προκαλϋςουν και να επηρεϊςουν ϋνα πρόβλημα, ςτην 
προκειμϋνη περύπτωςη, τισ περιπτώςεισ ςχολικόσ διαρροόσ και τισ 
ανϊγκεσ εμπλοκόσ τησ οικογϋνειασ και τησ κοινότητασ. Η κατανόηςη του 
περιεχομϋνου και η ανϊδειξη των αιτιών και των επιδρϊςεων εύναι 
βαςικϊ ςτο ςχεδιαςμό τησ διαδικαςύασ δϋςμευςησ.  

Σα κυριότερα χαρακτηριςτικϊ του δϋνδρου του προβλόματοσ: 

1. Βοηθϊ ςτο να κομματιϊςουμε το πρόβλημα ςε μικρϊ και 
ορύςιμα κομμϊτια για να μετατρϋψουμε  τα αφηρημϋνα 
προβλόματα ςε εφικτϋσ λύςεισ.  

2. Αυτό καθορύζει τα βαςικϊ θϋματα και τισ διαφωνύεσ και βοηθϊ 
ςτο να ορύςουμε το ποιοσ και ποιοι εύναι οι πρωταγωνιςτϋσ και 
οι διαδικαςύεσ ςε κϊθε ςτϊδιο.  

3. Μπορεύ να περιλαμβϊνει όλουσ τουσ πρωταγωνιςτϋσ που 
ςχετύζονται με το πρόγραμμα ςε μικρότερο ό μεγαλύτερο 
επύπεδο, ϋτςι οι εκπαιδευτικού και γενικϊ το εκπαιδευτικό 
προςωπικό θα μπορϋςει να ςυζητόςει τα θϋματα και να βρει 
λύςεισ μαζύ με τουσ γονεύσ και τα ϊλλα μϋλη τησ κοινότητασ.  

4. Παρόντα θϋματα – που δεν εύναι εμφανό, μελλοντικϊ ό 
παρελθόντα θϋματα- αναγνωρύζονται και τύθενται υπό 
διαπραγμϊτευςη.  

5. Παρϋχει το πλαύςιο του ςχεδύου δρϊςησ , ςυμπεριλαμβϊνοντασ 
τισ δραςτηριότητεσ που πρϋπει να γύνουν , τον ςτόχο και τα 
αποτελϋςματα τησ παρϋμβαςησ.  

Σο δϋνδρο του προβλόματοσ ϋχει 4 βόματα: 

1. Επιλϋγουμε και ορύζουμε ϋνα βαςικό πρόβλημα:  

 Σο πρώτο πρϊγμα που πρϋπει να κϊνουμε εύναι να 
αναγνωρύςουμε το πρόβλημα που θϋλουμε να ξεπερϊςουμε. Σο 
βαςικό πρόβλημα θα ξεπεραςτεύ μόνο αν ςυμβεύ μια αλλαγό.  

 Γρϊφουμε το βαςικό πρόβλημα ςτο μϋςον ενόσ χαρτιού ό ςε ϋνα 
αυτοκόλλητο και κολλϊμε ςτον τούχο.  

2. Αναγνωρύζουμε τισ αιτύεσ και οι επιπτώςεισ. 

 Οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να βρουν ποιεσ εύναι οι ϊμεςεσ αιτύεσ 
και επιπτώςεισ του προβλόματοσ. Κϊθε αιτύα πρϋπει να γραφτεύ 
με αρνητικϋσ λϋξεισ και μπορεύ να καταγραφεύ από κϊθε 
ςυμμετϋχοντα ό με τη βοόθεια του διαμεςολαβητό, ςε 
αυτοκόλλητο ό ςε χαρτύ.  

 Οι ςυμμετϋχοντεσ αναλύουν και αναδιοργανώνουν τα χαρτϊκια. 

 Μετϊ, εργϊζονται πϊνω ςτην αιτύα και το αποτϋλεςμα ςε μια 
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διαδοχικό βϊςη, αρχύζοντασ από το βαςικό πρόβλημα. Οι ϊμεςεσ 
αιτύεσ του προβλόματοσ τοποθετούνται ςε μια γραμμό κϊτω από 
το βαςικό πρόβλημα. Η ϊμεςη επύδραςη τοποθετεύται πϊνω από 
το πρόβλημα.  

 Οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να ςυνεχύςουν να επαναλαμβϊνουν τη 
διαδικαςύα ςε επιπλϋον οριζόντιεσ γραμμϋσ μϋχρι να 
εξαντλόςουν όλεσ τισ υφϋρπουςεσ αιτύεσ.  

 Εύναι ςημαντικό να επανεξετϊςουν τη ςειρϊ τησ αιτύασ και των 
αποτελεςμϊτων για να καταλόξουν ςε ϋνα λογικό ςυνειρμό.  

 Από τη ςτιγμό που η ςειρϊ ό η τοποθϋτηςη τησ αιτύασ και του 
αποτελϋςματοσ γύνει αποδεχτό , μπορούμε να τα ενώςουμε με 
κϊθετεσ γραμμϋσ. Οριζόντιεσ γραμμϋσ μπορούν επύςησ να 
χρηςιμοποιηθούν για να ενώςουμε τισ αιτύεσ με τα 
αποτελϋςματα.  
 

3. Η ανϊπτυξη του δϋνδρου τησ λύςησ 

 Σο επόμενο βόμα εύναι να αναπτύξουμε το δϋνδρο τησ λύςησ 
αντιςτρϋφοντασ τισ αρνητικϋσ προτϊςεισ που ςχηματύζουν το 
δϋνδρο του προβλόματοσ ςε καταφατικϋσ. Αυτό βοηθϊ πολύ 
ςτον οριςμό των ςτόχων τησ δρϊςησ (π.χ. , από το «οι γονεύσ δεν 
ενδιαφϋρονται για το ςχολεύο « ςε « οι γονεύσ ενδιαφϋρονται για 
το ςχολεύο» ).   
 

4. Επιλογό τησ κατϊλληλησ παρϋμβαςησ   

 Σο τελικό βόμα εύναι να επιλϋξουμε μια επιθυμητό και μοναδικό 
ςτρατηγικό παρϋμβαςησ η οπούα ύςωσ να μην μπορεύ να καλύψει 
όλεσ τισ αιτύεσ αλλϊ θα βοηθόςει ςτην ανϊδειξό τουσ και θα 
ορύςει ϊλλεσ παρεμβϊςεισ.  
 

5. Οριςμόσ των υποχρεώςεων και των ρόλων των εμπλεκομϋνων  

 Εύναι πολύ ςημαντικό να ορύςουμε τισ πηγϋσ για να 
ανταποκριθούμε ςτουσ ςτόχουσ μασ , όπωσ οδηγόσ για τουσ 
εκπαιδευτικούσ, ςυμφωνύα ςυνεργατών, ςχεδιαςμόσ 
ςυναντόςεων, κλπ. Ϊχοντασ αυτϊ υπόψη εύναι εφικτό να 
αναθϋςουμε καθόκοντα και υποχρεώςεισ , να δημιουργόςουμε 
δραςτηριότητεσ,  να ορύςουμε προθεςμύεσ και τουσ δεύκτεσ 
αποτελεςματικότητασ τησ παρϋμβαςησ.  

 

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

 

 Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το Δϋνδρο του Προβλόματοσ 
ςτο:https://www.odi.org/publications/5258-problem-tree-analysis 

 Σο Δϋνδρο του Προβλόματοσ για την Εκπαύδευςη: 
https://www.adats.com/documents/book8/download/0802.pdf 

 Gijón Municipality Local Action Plan to involve parents in the 
prevention of early school leaving (using a problem tree): 
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=1
76280&object_type=document 
 

https://www.odi.org/publications/5258-problem-tree-analysis
https://www.adats.com/documents/book8/download/0802.pdf
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=176280&object_type=document
https://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=176280&object_type=document
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Απαιτούμε
νο υλικό 

 Φαρτύ παρουςιϊςεων ό διαφϊνειεσ . 

 Φαρτϊκια ςημειώςεων «post-it» ό κϊτι παρόμοιο. 

 Μαρκαδόροι, ςτυλό και μολύβια. 

 Λογιςμικό υπολογιςτό (word, excel), για τη μετατροπό του 
τελιού προώόντοσ ςε ηλεκτρονικό  μορφό.  
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Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ  

ΔΕ 06. Παρϊγοντεσ επαπειλούμενησ ςχολικόσ διαρροόσ, μϋτρα αντιμετώπιςησ, 
υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα 
 

Τίτλοσ του εργαλείου: Μια άςκθςθ για όλεσ τισ Παιδαγωγικζσ 
 

Description 

Σο εργαλεύο “Μια ϊςκηςη για όλεσ τισ Παιδαγωγικϋσ εύναι βαςιςμϋνο ςτην 

ανϊπτυξη του  Mag.a Beata Hola που εμπύπτει ςτο ευρωπαώκό πρόγραμμα 

βαςικό ικανότητα ςτη ευτυχύα και που ϋχει υιοθετηθεύ από το Αυςτριακό 

Τπουργεύο Παιδεύασ με ςκοπό να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικού και οι 

παιδαγωγού ςτο να :   

- Βελτιώςουν τισ ςχϋςεισ των εκπαιδευτικών με τουσ μαθητϋσ,  

- Αποφύγουν προκαταλόψεισ που βαςύζονται ςτισ πρώτεσ 

εντυπώςεισ, γενικϋσ εντυπώςεισ και χαρακτηριςτικϊ των 

μαθητών,  

- Βελτιώςουν την εςωτερικό διαφοροπούηςη, 

- Φρηςιμοποιόςουν τισ κατϊλληλεσ διδακτικϋσ μεθόδουσ για όλουσ  

τουσ υπϊρχοντεσ μαθηςιακούσ τύπουσ, 

- Μεταχειριςτούν τουσ μαθητϋσ με δύκαιο τρόπο, 

- Αποφύγουν τη ςτερεοτυπικό ςκϋψη, 

- Ανακαλύψουν κρυμμϋνα ποιοτικϊ ςτοιχεύα, δυνατότητεσ και πηγϋσ 

για τουσ μαθητϋσs. 

Αρχικϊ ο εκπαιδευτικόσ ό ο παιδαγωγόσ κϊνει ϋνα ςχεδιϊγραμμα τησ 

τϊξησ και γρϊφει τα ονόματα των μαθητών ςτισ θϋςεισ που ςυνόθωσ 

κϊθονται. Κατϊ τη διϊρκεια των μαθημϊτων ο εκπαιδευτικόσ γρϊφει τρύα 

μικρϊ θετικϊ πρϊγματα για κϊθε μαθητό. Εύναι ςημαντικό να το κϊνει με 

όλουσ τουσ μαθητϋσ. την αρχό φαύνεται πολύ εύκολο αλλϊ ςυνόθωσ 

χρειϊζονται μερικϊ μαθόματα για την καταγραφό κϊποιων θετικών 

χαρακτηριςτικών ό ικανοτότων γι κϊθε μαθητό. Ίςωσ εύναι εύκολο με 

κϊποιουσ μαθητϋσ , αλλϊ με κϊποιουσ ϊλλουσ ύςωσ εύναι δύςκολο ό 

απύθανο να βρούμε θετικϊ πρϊγματα. Εύναι γεγονόσ ότι όλοι οι μαθητϋσ 

ϋχουν θετικϊ ςτοιχεύα που πρϋπει να ανακαλύψει ο εκπαιδευτικόσ ό ο 

παιδαγωγόσ. Κϊποιεσ φορϋσ μπορεύ να εύναι κρυμμϋνα ό δύςκολο να τα 

βρούμε αλλϊ εύναι εφικτό. την περύπτωςη που ο παιδαγωγόσ ϋχει 

προςπαθόςει αρκετϊ αλλϊ δεν μπορεύ να βρει κϊποιο θετικό ςτοιχεύο για 

κϊποιο μαθητό μπορεύ να γρϊψει τη φρϊςη “Εκτιμώ ότι το πιο 

εντυπωςιακό ικανότητϊ του εύναι κρατϊ κρυμμϋνα τα  ςημαντικϊ του 

χαρακτηριςτικϊ  ”.  

Αφού το κϊνει αυτό ο παιδαγωγόσ ό ο εκπαιδευτικόσ, προςπαθεύ να 

ενςωματώςει τη γνώςη και την κατανόηςη που κϋρδιςε ςτα επόμενα 

ςτϊδια τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ λαμβϊνοντασ υπόψη τα ιδιαύτερα 



 Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών 
 

KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421  38 
 

ενδιαφϋροντα, ικανότητεσ και χαρακτηριςτικϊ των  μαθητών.  Με αυτό 

τον τρόπο το εργαλεύο δεν βοηθϊ μόνο τον παιδαγωγό ό τον 

εκπαιδευτικό να δει τουσ μαθητϋσ του με μια θετικό διϊθεςη αλλϊ τον 

βοηθϊ επύςησ ςτο να χρηςιμοποιόςει διαφοροποιημϋνεσ μεθόδουσ 

ανϊλογα με τισ διαφορετικϋσ ανϊγκεσ και μαθηςιακϊ ςτυλ και να επικϋξει 

θϋματα που εύναι ενδιαφϋροντα για τουσ μαθητϋσ.   

Μετϊ από μερικϊ μαθόματα ο παιδαγωγόσ ό εκπαιδευτικόσ ελϋγχει ξανϊ 

το ςχεδιϊγραμμα τησ τϊξησ για να δει αν οι ςημειώςεισ τουσ ςυνεχύζουν να 

ιςχύουν ό να κϊνει κϊποιεσ προςαρμογϋσ.  

Τπϊρχει ευελιξύα ςτο χρόνο χρόςησ του εργαλεύου και μπορεύ να διαρκϋςει 
από μερικϊ μαθόματα ϋωσ κϊποιουσ μόνεσ ( ςυμπεριλαμβανομϋνων και 
των προςαρμογών).  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km 

https://www.csun.edu/~acc50786/Education.html 

http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2013/fall/gallagher 

Απαιτούμεν
ο υλικό 

χεδιϊγραμμα τησ τϊξησ με τα θρανύα και την ϋδρα, π.χ.:  

 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
https://www.csun.edu/~acc50786/Education.html
http://steinhardt.nyu.edu/appsych/opus/issues/2013/fall/gallagher
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Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ  

ΔΕ 06. Παρϊγοντεσ επαπειλούμενησ ςχολικόσ διαρροόσ, μϋτρα αντιμετώπιςησ, 
υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα 

Τίτλοσ του εργαλείου: Το θμερολόγιο τθσ μάκθςθσ 
 

Περιγραφό 

την περύπτωςη που ϋνασ μαθητόσ κινδυνεύει να εγκαταλεύψει το ςχολεύο 

μπορούμε να χρηςιμοποιόςουμε μια ςειρϊ υποςτηρικτικϊ μϋτρα για να τον 

αποτρϋψουμε.  ε περύπτωςη που η αιτύα τησ απειλόσ τησ ςχολικόσ 

διαρροόσ εύναι οι μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, αυτό το εργαλεύο μπορεύ να 

βοηθόςει το μαθητό να αναςτοχαςτεύ μετϊ από κϊθε μϊθημα με ϋνα 

δομημϋνο τρόπο πϊνω ςτο τι ϋμαθε και ςτη ςπουδαιότητα που ϋχει αυτό η 

γνώςη για την προςωπικό του ζωό.  Η ςπουδαιότητα ςτην προςωπικό του 

περύπτωςη εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνη με την κινητροπούηςό του. Αν ο 

μαθητόσ αντιληφθεύ τη ςπουδαιότητα και τη ςημαςύα του διδακτικού 

αντικειμϋνου, θα τον κϊνει να αυξόςει το ενδιαφϋρον του και κατϊ 

ςυνϋπεια και την επύδοςό του.  

Σο πρώτο βόμα για την ανϊδραςη ςτο μϊθημα εύναι να καταγρϊψουν τα 

αποτελϋςματα μετϊ από κϊθε μϊθημα. Οι ακόλουθεσ ερωτόςεισ μπορούν 

να βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ να αναςτοχαςτούν ςτη μαθηςιακό τουσ 

εμπειρύα:  

- Ϊμαθα κϊτι καινούργιο ςόμερα; Αν ναι, τι ; 

- Ποιο όταν το πιο ςημαντικό ςε αυτό το μϊθημα; 

- ε τι θϋλω να μϊθω περιςςότερα; 

- Ποιεσ ελλεύψεισ πρϋπει να καλύψω ςτο επόμενο μϊθημα; 

- Σι θϋλω να εφαρμόςω αμϋςωσ; 

Σο επόμενο βόμα εύναι να ςυνϊγουμε ςυμπερϊςματα από τα 

αποτελϋςματα του ημερολογύου και να αναςτοχαςτούμε. Μια πιθανότητα 

εύναι να μιλόςουμε με τον εκπαιδευτικό ό το ςύμβουλο. Σο ςημαντικό εύναι 

ότι ο μαθητόσ αποφαςύζει τα θϋματα/αποτελϋςματα  για τα οπούα θϋλει να 

μιλόςει. Μια ϊλλη επιλογό εύναι η ομιλύα ενόσ μαθητό που κατευθύνεται 

από ϋνα ϊλλο μαθητό ό τον εκπαιδευτικό του ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ.  

Εύναι ςημαντικό ο μαθητόσ να χρηςιμοποιεύ το ημερολόγιο τησ μϊθηςησ 

τακτικϊ και για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα (π.χ. τουλϊχιςτον ϋνα μόνα) . Η 

απϊντηςη των ερωτόςεων εξϊλλου παύρνει λύγα λεπτϊ μετϊ το μϊθημα.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km 

http://www.uta.fi/edu/en/studies/study_practices/Learning%20diary%20instruc
tions_EDU.pdf 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://www.uta.fi/edu/en/studies/study_practices/Learning%20diary%20instructions_EDU.pdf
http://www.uta.fi/edu/en/studies/study_practices/Learning%20diary%20instructions_EDU.pdf
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http://www.london.ac.uk/fileadmin/documents/staff/staff_development/diary
_law.pdf 

Απαιτούμε
νο υλικό 

Γραφικό ύλη, υπόδειγμα ημερολογύου μϊθηςησ (βλϋπε παρακϊτω)  

 

Σο ημερολόγιο τησ μϊθηςησ 

Μϊθημα: ………………………….           Ημερομηνύα: …………… 

Έμαθα κϊτι καινούργιο ςόμερα; Αν ναι, τι ; 

 

 

Ποιο όταν το πιο ςημαντικό ςε αυτό το μϊθημα; 

 

 

ε τι θϋλω να μϊθω περιςςότερα; 

 

 

Ποιεσ ελλεύψεισ πρϋπει να καλύψω ςτο επόμενο μϊθημα; 

 

 

Σι θϋλω να εφαρμόςω αμϋςωσ; 

 

http://www.london.ac.uk/fileadmin/documents/staff/staff_development/diary_law.pdf
http://www.london.ac.uk/fileadmin/documents/staff/staff_development/diary_law.pdf


 Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών 
 

KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421  41 
 

Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ  

ΔΕ 07. Προειδοποιητικϊ ςυςτόματα ςχολικόσ διαρροόσ 
 

Τίτλοσ εργαλείου: Το ςχιμα των 4 προοπτικϊν 
 

Περιγραφό 

Σο ςχόμα των 4 προοπτικών μπορεύ να βοηθόςει τουσ εκπαιδευτικούσ να 

διαμορφώςουν μια ολιςτικό ϊποψη για τισ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ των 

μαθητών και να καθορύςει τα πιθανϊ αύτια για να μπορϋςει να αντιδρϊςει 

κατϊλληλα. Όπωσ υποδηλώνει η λϋξη, υπϊρχουν τϋςςερισ προοπτικϋσ:  

- Γνωςτικό και θεωρητικό προοπτικό: εςτιϊζει ςτισ μαθηςιακϋσ και 

γνωςτικϋσ δεξιότητεσ του μαθητό 

- Προοπτικό των κινότρων: εςτιϊζει ςτη κινητροπούηςη του μαθητό 

- Κλινικό προοπτικό: εςτιϊζει ςτισ πιθανϋσ ψυχολογικϋσ ό φυςικϋσ 

ελλεύψεισ του μαθητό 

- Κοινωνικο-οικολογικό προοπτικό: εςτιϊζει ςτουσ μαθητϋσ ωσ 

μονϊδεσ που εύναι μϋρη των ςυςτημϊτων και των περιβαλλόντων 

Ανϊλογα με την προοπτικό ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να ορύςει τισ 

διαφορετικϋσ πηγϋσ τησ επαπειλούμενησ και να πϊρει τα κατϊλληλα 

μϋτρα: 

Προοπτικϋσ Πιθανϋσ αιτύεσ Mϋτρα 

Γνωςτικό -

θεωρητικό 

- με κατϊλληλεσ διδακτικϋσ 

ςτρατηγικϋσ 

- ελλιπεύσ βαςικϋσ 

δεξιότητεσ ςε διϊφορα 

μαθόματα 

-ενιςχυτικό διδαςκαλύα 

- μαθαύνω για να μαθαύνω 

- αλληλοδιδακτικό 

Κινότρων Ελϊχιςτη ό ανύπαρκτη 

κινητροπούηςη εξαιτύασ: 

- αποτυχύασ ςτο ςχολεύο 

- προςωπικών 

προβλημϊτων 

- ϋλλειψησ 

προςανατολιςμού 

- κερδύςτε το ενδιαφϋρον 

του μαθητό με τη βοόθεια 

των κατϊλληλων και 

διαφοροποιημϋνων 

διδακτικών μεθόδων  

- μϋτρα για τη δημιουργύα 

εςωτερικών κινότρων  

Κλινικό Υυςικϊ ό ψυχολογικϊ 

προβλόματα 

υνεργαςύα με ειδικούσ 

και θεραπευτϋσ 

Κοινωνικο-

οικολογικό 

Σο κοινωνικό περιβϊλλον 

(οικογϋνεια, φύλοι…) ϋχει 

αρνητικό επύδραςη ςτο 

μαθητό. 

Βελτύωςη τησ 

ςυνεργαςύασ με την 

οικογϋνεια, το ςχολεύο και 

τισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ 
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Εϊν ϋνασ μαθητόσ δεν κϊνει τισ εργαςύεσ του, αποφεύγει την επικοινωνύα 

με τουσ εκπαιδευτικούσ, ϋχει κατϊ διαςτόματα χαμηλό βαθμολογύα, εύναι 

αφηρημϋνοσ ςτην τϊξη, κλπ ϋνα γρόγορο ςυμπϋραςμα θα μπορούςε να 

εύναι το ότι ο μαθητόσ δεν ϋχει κύνητρα. Με τη βοόθεια των 4 προοπτικών 

ο εκπαιδευτικόσ ϋχει διϊφορεσ δυνατότητεσ να κατανοόςει τουσ μαθητϋσ 

και τα αύτια των προβλημϊτων καλύτερα.    

Φρόςη του εργαλεύου:  

Βόμα 1: Διαγνώςτε τα μαθηςιακϊ προβλόματα των μαθητών. 

Παρατηρόςτε τισ αλλαγϋσ.  

Βόμα 2: Προςπαθόςτε να αναγνωρύςετε τα αύτια των προβλημϊτων και τα 

πιθανϊ μϋτρα με τη χρόςη του πύνακα του εργαλεύου. (-> materials). 

Βόμα 3: Σα παρακϊτω βόματα εύναι βοηθητικϊ ςτην επικύρωςη  τησ 

ερμηνεύασ ςασ ό των αποτελεςμϊτων: 

- Κϊντε με το μαθητό μια διευκρινιςτικό ςυζότηςη. 

- Ζητόςτε από τουσ ϊλλουσ εκπαιδευτικούσ να ςυγκρύνουν τη 

ςυμπεριφορϊ/επύδοςη του μαθητό ςε διϊφορα μαθόματα. 

- Επικοινωνόςτε με τουσ γονεύσ. 

- Οργανώςτε μια ςυνϊντηςη με το μαθητό και εςωτερικούσ ό 

εξωτερικούσ ειδικούσ ό ςυμβούλουσ. 

Η διϊρκεια εφαρμογόσ του παρόντοσ εργαλεύου εξαρτϊται από κϊθε 

περύπτωςη  και μπορεύ να διαρκϋςει από λύγα λεπτϊ ϋωσ μερικϋσ 

εβδομϊδεσ.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km 

http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-

drop-out-of-school_b_4093876.html 

http://kups.ub.uni-koeln.de/4516/4/DISS.pdf 

https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=l

earning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVA

hXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%2

0difficulties&f=false 

Απαιτούμεν
ο υλικό 

Πύνακασ με το ςχόμα των 4 προοπτικών (βλϋπε παρακϊτω) 

 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
http://kups.ub.uni-koeln.de/4516/4/DISS.pdf
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
https://books.google.at/books?id=k1HcI6XZ3hkC&printsec=frontcover&dq=learning+and+learning+difficulties&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7_GG1dvVAhXHbRQKHSfqCwsQ6AEIKTAA#v=onepage&q=learning%20and%20learning%20difficulties&f=false
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Σο ςχόμα των 4 Προοπτικών 

Προοπτικό Πιθανϊ αύτια Μϋτρα 

Γνωςτικό -θεωρητικό 

□ Ακατάλλθλθ ςτρατθγικι 

μάκθςθσ 

□ Κακι διαχείριςθ χρόνου 

□ Ελλιπείσ βαςικζσ δεξιότθτεσ 

ςε διάφορα μακιματα 

□ Ο μακθτισ είναι 

καταβεβλθμζνοσ 

□ Ο μακθτισ δεν νοιϊκει 

πρόκλθςθ  

□ Δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

διδακτικζσ μεκόδουσ 

□ Ζχει τουλάχιςτον ςε ζνα 

άλλο μάκθμα ςοβαρζσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

□ …………………………………… 

□ Ενιςχυτικι διδαςκαλία 

□ Μακαίνω πϊσ να μακαίνω 

□ Αλλθλοδιδακτικι 

□ Βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με 

το ςχολικό ψυχολόγο, 

ςυμβοφλουσ εκπαιδευτικοφσ, 

διαχείριςθ περίπτωςθσ 

□ Διαφοροποίθςθ ςτισ 

μεκόδουσ για να ανταπόκριςθ 

ςε όλουσ τουσ μακθςιακοφσ 

τφπουσ  

□ Συμπερίλθψθ και άλλων 

εκπαιδευτικϊν και γονζων για 

να εργαςτοφν μαηί ςε μια 

ςτρατθγικι  

□ …………………………………….. 

Κινητροποιητικό 

Μικρό ό καθόλου 

κινητροπούηςη  εξαιτύασ: 

□ Αποτυχίασ ςτο ςχολείο 

□ Προςωπικών 

προβλημϊτων 

□ Ϊλλειψησ 

προςανατολιςμού 

□ …………………………………… 

□ Προςζλκυςθ του 

ενδιαφζροντοσ του μακθτι με 

τθ βοικεια κατάλλθλων και 

διαφοροποιθμζνων διδακτικϊν 

μεκόδων □ Επιβράβευςθ 

μικρϊν επιτευγμάτων   

□ Συμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι 

ςυμβουλευτικι και /ι 

επαγγελματικό 

προςανατολιςμό 

□ Συηιτθςθ για ςυμφωνία 

ςτόχου 

□ Συμπερίλθψθ γονζων ωσ 

εταίροι 

□ ……………………………………. 
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Κλινικϊ 

□ Φυςικά προβλιματα 

□ Ψυχικά προβλιματα 

□ Συναιςκθματικζσ 

προκλιςεισ εξαιτίασ 

αναςτάτωςθσ ςτθν οικογζνεια 

( π.χ. διαηφγιο) 

□ ………………………………….. 

□ Συνεργαςία με ειδικοφσ και 

κεραπευτζσ 

□ Συηιτθςθ με τουσ γονείσ 

□ ……………………………………. 

Κοινωνικο - οικολογικϊ 

□ Το κοινωνικό περιβάλλον ( 

οικογζνεια, φίλοι…) ζχει 

αρνθτικι επίδραςθ ςτο 

μακθτι . 

□ Προβλιματα με τθν τάξθ, 

τθν ομάδα ι τουσ άλλουσ 

μακθτζσ 

□ Ελλιπισ ζνταξθ του μακθτι 

ςτθν τάξθ/τθν ομάδα 

□ ……………………………………. 

□ Βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με 

τθν οικογζνεια, το ςχολείο και 

τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

□ Εντατικοποίθςθ ςτθ χριςθ 

διδακτικϊν μεκόδων που 

υποςτθρίηουν τθ ςυνεργαςία 

και τθ ικανότθτα ςφγκρουςθσ 

του μακθτι π.χ. διαμεςολάβθςθ 

ςυμμακθτϊν  

□ …………………………………… 
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Θεματικι ενότθτα B: Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ  

ΔΕ 07. Προειδοποιητικϊ ςυςτόματα ςχολικόσ διαρροόσ 

Τίτλοσ του εργαλείου: Ερωτθματολόγιο για τθν κακοδιγθςθ των νζων  
 

Περιγραφό 

Όςον αφορϊ ςτην εφαρμογό τησ Καθοδόγηςησ Νϋων  ( εξατομικευμϋνεσ 

ςυμβουλϋσ, καθοδόγηςη, ςυμβουλευτικό, διαχεύριςη νϋων με 

προβλόματα, ειδικϋσ ανϊγκεσ ό αναπηρύεσ) το Τπουργεύο Παιδεύασ τησ 

Αυςτρύασ ανϋπτυξε το παρακϊτω εργαλεύο με δεύκτεσ για την 

επαπειλούμενη ςχολικό διαρροό και περιθωριοπούηςη). Αυτό το 

ερωτηματολόγιο βοηθϊ τουσ εκπαιδευτικούσ να αναγνωρύςουν αυτούσ 

τουσ μαθητϋσ και να προτεύνουν για αυτούσ καθοδόγηςη .  

Αρχικϊ ο εκπαιδευτικόσ ςυμπληρώνει τα ερωτηματολόγια για τουσ 

μαθητϋσ του ςύμφωνα με διαφορετικϊ κριτόρια όπωσ απορριπτικϊ 

αποτελϋςματα, ςτο παρελθόν, επιθετικό ςυμπεριφορϊ, κοπϊνεσ, κλπ. ( 

βλϋπε το ερωτηματολόγιο παρακϊτω). 

Μετϊ τη ςυμπλόρωςη του ερωτηματολογύου, ο υπεύθυνοσ 

εκπαιδευτικόσ ςυζητϊ με τον καθοδηγούμενο τα αποτελϋςματα του 

ερωτηματολογύου για να ταυτοποιόςει τουσ μαθητϋσ με τα προβλόματα  

και τισ δυςκολύεσ και να αποφαςύςει την περαιτϋρω προςϋγγιςη ( 

Καθοδόγηςη Νϋων ό κϊποια ϊλλη παρϋμβαςη) Προτεύνεται ςε όλα τα 

ςτϊδια τησ διαδικαςύασ να υπϊρχει ςτενό ςυνεργαςύα του εκπαιδευτικού 

και του καθοδηγούμενου.  

Όςον αφορϊ ςτην διϊρκεια χρόςησ του εργαλεύου , η ςυμπλόρωςη του 

ερωτηματολογύου εύναι θϋμα λύγων λεπτών. Αλλϊ, φυςικϊ, αυτό 

προώποθϋτει ότι γνωρύζετε τουσ μαθητϋσ καλϊ. ε διαφορετικό 

περύπτωςη η παρατόρηςη μπορεύ να διαρκϋςει εβδομϊβλϋπε ό και 

μόνεσ.  Η ςυζότηςη που ακολουθεύ για καθοδόγηςη διαρκεύ 15 με 30 

λεπτϊ ανϊλογα με την πολυπλοκότητα κϊθε περύπτωςησ.   

Αυτό το ερωτηματολόγιο μπορεύ να προςαρμοςτεύ ςτισ ειδικϋσ ανϊγκεσ 

τησ ομϊδασ ςτόχου ό τον τύπο του ςχολεύου. 

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/stra
tegic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf 

http://www.bundeskost.at/wp-
content/uploads/2014/02/praesentation_youth-coaching_20131122.pdf 

Απαιτούμενο 
υλικό 

Ερωτηματολόγιο (βλϋπε παρακϊτω) , ςτυλό 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://www.bundeskost.at/wp-content/uploads/2014/02/praesentation_youth-coaching_20131122.pdf
http://www.bundeskost.at/wp-content/uploads/2014/02/praesentation_youth-coaching_20131122.pdf
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Φαρακτηριςτικϊ για την αναγνώριςη τησ ανϊγκησ  για καθοδόγηςη  

( Καθοδόγηςη Νϋων) 

Όνομα μαθητό: ……………………………… 

Ημερομηνύα: …………………………. 

Ναι Όχι 

Κύνδυνοσ για αρνητικό επύδοςη ςτο τετρϊμηνο ό τη χρονιϊ   

Επανϊληψη ακαδημαώκϋσ χρονιϊσ ςτο παρελθόν   

Ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςε ϋνα τουλϊχιςτον μϊθημα   

Μεγϊλεσ ελλεύψεισ ςτη γλωςςικό και αναγνωςτικό  ικανότητα    

Χυχολογικϋσ δυςλειτουργύεσ (π.χ. επιθετικό ςυμπεριφορϊ)   

Μικρό διαθεςιμότητα και /ό απουςύα υποςτόριξησ των γονϋων ό του 
νόμιμου ςυνοδού  

  

υχνϋσ κοπϊνεσ που επηρεϊζουν την επύδοςό του (απουςύα από το  
ςχολεύο)  

  

Επύ του παρόντοσ δεν υπϊρχει προοπτικό για αποφούτηςη  και / ό θϋςη 
κατϊρτιςησ ( μαθητεύα)  
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Θεματικό ενότητα Γ: Διαπολιτιςμικότητα ςτην εκπαύδευςη 

Θεματικό ενότητα Γ: Διαπολιτιςμικότητα ςτη εκπαύδευςη  

ΔΕ 08. Διαπολιτιςμικό ευαιςθητοπούηςη 
 

Τίτλοσ του εργαλείου: Στερεότυπα, Προκαταλιψεισ και Διακρίςεισ ςτισ Ειδιςεισ 
 

Περιγραφό 

Οι δϊςκαλοι τησ τϊξησ και οι εκπαιδευτϋσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν 

αυτό το εργαλεύο για να δώςουν ςτουσ μαθητϋσ τουσ την ευκαιρύα να 

αναςτοχαςτούν πϊνω ςτα ςτερεότυπϊ , τισ προκαταλόψεισ και τισ 

διακρύςεισ με ϋνα εμπειρικό τρόπο, μϋςα από την ανϊλυςη ενόσ 

πραγματικού παραδεύγματοσ από τισ ειδόςεισ ό τα μϋςα κοινωνικόσ 

δικτύωςησ.  

Οι μαθητϋσ θα χρειαςτεύ να κϊνουν μια ςύντομη παρουςύαςη , όχι 

περιςςότερο από 5 ΄ , για να περιγρϊψουν ϋνα πραγματικό γεγονόσ που 

αποτελεύ παρϊδειγμα ςτερεοτύπων, προκαταλόψεων ό/και διακρύςεων.   

Εύναι ςτη διακριτικό ευχϋρεια του εκπαιδευτικού να αποφαςύςει αν οι 

παρουςιϊςεισ θα γύνουν ατομικϊ ό ςε μικρϋσ ομϊδεσ ( 3-4 μαθητϋσ) 

ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ςυνθόκεσ τησ τϊξησ.  

Οι μαθηςιακού ςτόχοι του εργαλεύου εύναι να αυξόςει την 

ευαιςθητοπούηςη για τα ςτερεότυπα, τισ προκαταλόψεισ και τισ 

διακρύςεισ και το πώσ αυτϋσ οι αντιλόψεισ γύνονται κατανοητϋσ ςτο δικό 

τουσ πολιτιςμικό πλαύςιο. ε ϋνα δεύτερο επύπεδο, ο ςτόχοσ εύναι να 

μϊθουν οι μαθητϋσ να αναλύουν τισ πολιτιςμικϋσ πληροφορύεσ με μια 

βαςικό εμπειρικό προςϋγγιςη.  

ΒΗΜΑΣΑ 

Ο εκπαιδευτικόσ εξηγεύ ςτουσ μαθητϋσ ότι πρϋπει να κϊνουν μια 

ςύντομη παρουςύαςη ςτην τϊξη ( όχι περιςςότερο από 5΄) για να 

περιγρϊψουν ϋνα πραγματικό γεγονόσ που αποτελεύ παρϊδειγμα 

ςτερεοτύπων, προκαταλόψεων ό /και διακρύςεων.  

Σο παρϊδειγμα θα περιλαμβϊνει μια αρνητικό ϊποψη, ςτϊςη ό / και 

ςυμπεριφορϊ προσ ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρόςωπο ό ομϊδα ναθρώπων με 

διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβαθρο. Μπορεύ επύςησ, να βαςύζεται ςε 

δρϊςεισ ό δηλώςεισ ενόσ ςυγκεκριμϋνου ατόμου.  

Οι μαθητϋσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν πληροφορύεσ από τισ ειδόςεισ 

ό τα κοινωνικϊ μϋςα, όπωσ επύςησ από κινηματογραφικϊ κλιπ ό βύντεο 

από το YouTube  για να εμπλουτύςουν το παρϊδειγμϊ τουσ. Αλλϊ το 

παρϊδειγμα δεν θα πρϋπει να βαςύζεται ςε κινηματογραφικό ταινύα ό ςε 

τηλεοπτικϋσ ςειρϋσ.   

Ο εκπαιδευτικόσ εξηγεύ ςτουσ μαθητϋσ ότι οι παρουςιϊςεισ τουσ θα 

πρϋπει:  



 Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών 
 

KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421  48 
 

 Να εύναι ενδιαφϋρουςεσ και να χρηςιμοποιόςουν δικϋσ τουσ 

λϋξεισ  

 Να ςυμπεριλαμβϊνουν  2 ό 3 προτϊςεισ που να εξηγούν το 

περιςτατικό 

 Να περιλαμβϊνουν ϋνα απλό  αλλϊ ξεκϊθαρη εξόγηςη για το 

πώσ αυτό το παρϊδειγμα ανταποκρύνεται ςτισ αντιλόψεισ των 

ςτερεότυπων, προκαταλόψεων ό / και διακρύςεων   

Μετϊ από κϊθε παρουςύαςη ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να ζητόςει 

από τουσ εκπαιδευτικούσ κϊθε διευκρινιςτικό ερώτηςη για να 

ξεκαθαρύςει το πώσ η παρουςύαςη αποτυπώνει τισ αντιλόψεισ 

των ςτερεοτύπων, των προκαταλόψεων και / ό των διακρύςεων.   

Εϊν κριθεύ απαραύτητο , ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ επύςησ να ρωτόςει τουσ 

μαθητϋσ : 

- Γιατύ βρόκαν αυτό το γεγονόσ ενδιαφϋρον,  

- Αν το γεγονόσ ςυνδϋεται με αυτούσ κατϊ κϊποιον τρόπο (π.χ. 

ύδια πολιτιςμικό προϋλευςη)  

- Αν ϋχουν βιώςει ό όταν μϊρτυρεσ μιασ παρόμοιασ κατϊςταςησ if  

το τϋλοσ, ο εκπαιδευτικόσ ςυζητϊ με όλη την τϊξη τα ςυμπερϊςματα 

για τα ςτερεότυπα, τισ προκαταλόψεισ και / ό τισ διακρύςεισ  και πωσ οι 

αντιλόψεισ γύνονται κατανοητϋσ ςτο δικό τουσ πολιτιςμικό περιβϊλλον.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ  

τερεότυπα, Προκαταλόψεισ, Διακρύςεισ: Βύντεο και Μαθόματα 

http://study.com/academy/topic/stereotypes-prejudice-discrimination.html 

Αποδόμηςη των ςυνηθειών προκατϊληψησ: εκπαιδεύςτε τον εαυτό ςασ 

και τουσ ϊλλουσ 

http://breakingprejudice.org/teaching/ 

Απαιτούμενο 
υλικό 

- Τπολογιςτόσ και ςύνδεςη ιντερνετ 

- Προτζϋκτορασ και οθόνη  

- Πύνακασ 

- Γραφικό ύλη 

 

  

http://study.com/academy/topic/stereotypes-prejudice-discrimination.html
http://breakingprejudice.org/teaching/
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Θεματικό ενότητα Γ: Διαπολιτιςμικότητα ςτη εκπαύδευςη 

ΔΕ 08. Διαπολιτιςμικό επύγνωςη 

Τίτλοσ του εργαλείου: Το κουΐη τθσ προκατάλθψθσ 
 

Περιγραφό 

Οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ και οι εκπαιδευτϋσ μπορούν να 

χρηςιμοποιόςουν αυτό το εργαλεύο ωσ μια ειςαγωγικό δραςτηριότητα 

ςτην ϋννοια τησ διαπολιτιςμικόσ ευαιςθητοπούηςησ. Οι εκπαιδευτικού 

δύνουν ςτουσ μαθητϋσ την ευκαιρύα να ανακαλύψουν αμοιβαύεσ 

εντυπώςεισ για αρκετϊ προςωπικϊ και πολιτιςμικϊ θϋματα και ϋτςι να 

αρχύςουν να αναγνωρύζουν και να εξοικειώνονται με τισ προκαταλόψεισ.  

Οι μαθηςιακού ςτόχοι του εργαλεύου εύναι η αύξηςη τησ 

ευαιςθητοπούηςησ για τισ πρώτεσ εντυπώςεισ και προκαταλόψεισ , και ςε 

ϋνα δεύτερο επύπεδο, η προαγωγό τησ ϋνταξησ των μαθητών μϋςα από 

την αναγνώριςη των πολιτιςμικών διαφορών.   

ΒΗΜΑΣΑ 

Ο εκπαιδευτικόσ δύνει ϋνα αντύγραφο του φύλλου εργαςύασ ςε κϊθε 

μαθητό.  

Ο μαθητόσ γρϊφει το όνομϊ του ςτο φύλλο εργαςύασ.  

Αφού το γρϊψει, δύνει το φύλλο εργαςύασ ςτον πρώτο μαθητό ςτα δεξιϊ 

του  

Ο μαθητόσ που πόρε το φύλλο εργαςύασ γρϊφει την απϊντηςη ςτην 

πρώτη ερώτηςη για το πρόςωπο του οπούου το όνομα υπϊρχει ςτο 

φύλλο εργαςύασ.  

Αφού απαντόςει την πρώτη ερώτηςη δύνει το φύλλο εργαςύασ ςτον 

επόμενο μαθητό ςτα δεξιϊ του.  

Ο μαθητόσ που ϋχει πϊρει το φύλλο εργαςύασ γρϊφει την απϊντηςη ςτην 

δεύτερη ερώτηςη για το πρόςωπο του οπούου το όνομα υπϊρχει ςτο 

φύλλο εργαςύασ.  

Αφού απαντόςει τη δεύτερη ερώτηςη δύνει το φύλλο εργαςύασ ςτον 

επόμενο μαθητό ςτα δεξιϊ του.  

Η διαδικαςύα ςυνεχύζεται η ύδια για κϊθε ερώτηςη μϋχρι το φύλλο 

εργαςύασ να επιςτρϋψει ςτο μαθητό του οπούου το όνομα εύναι γραμμϋνο 

ςε αυτό.  

Μετϊ από αυτό , κϊθε μαθητόσ θα διαβϊςει τι ϋγραψε η τϊξη για αυτόν.  

Σϋλοσ, ακολουθεύ ςυζότηςη για τισ απαντόςεισ λαμβϊνοντασ υπόψη 

πόςο καλϊ γνωρύζει ο ϋνασ τον ϊλλον. ε αυτό το τελικό βόμα, ο 

εκπαιδευτικόσ πρϋπει να εςτιϊςει ςτισ προκαταλόψεισ που αναδύονται 

από τισ απαντόςεισ και κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ. Με βϊςη τα 
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ςυμπερϊςματα ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να εξηγόςει τι εύναι 

προκατϊληψη, πωσ δημιουργεύται, πωσ μπορεύ να μασ επηρεϊςει αλλϊ 

και πωσ μπορούμε να αποφεύγουμε τισ προκαταλόψεισ, πωσ μπορεύ να 

υπϊρξει αμοιβαύα κατανόηςη και πώσ να διευκολύνουμε την 

ενςωμϊτωςη.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

Ειςαγωγό ςτην προκατϊληψη και τισ διακρύςεισ 

https://www.tes.com/teaching-resource/introduction-to-prejudice-and-

discrimination-6355918 

Γκρεμύζοντασ τισ ςυνόθειεσ προκατϊληψησ: εκπαιδεύςτε τον εαυτό ςασ 

και τουσ ϊλλουσ 

http://breakingprejudice.org/teaching/ 

Κατανόηςη τησ προκατϊληψησ μϋςα από πορτραύτα ςε χϊρτινα πιϊτα  

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-

lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits 

Απαιτούμενο 
υλικό 

- Γραφικό ύλη 

- Υύλλα εργαςύα με ερωτόςεισ (βλϋπε παρακϊτω) 

 

 

  

https://www.tes.com/teaching-resource/introduction-to-prejudice-and-discrimination-6355918
https://www.tes.com/teaching-resource/introduction-to-prejudice-and-discrimination-6355918
http://breakingprejudice.org/teaching/
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΟΙ ΕΡΨΣΗΕΙ  

Όνομα: 

1.   Πόςων χρονών εύναι; 

2.   Από ποια χώρα εύναι; 

3.   Που ζει; 

4.   Ποια χόμπι του αρϋςουν; 

5.   Σι ϊθλημα του αρϋςει; 

6.   Ποιο εύναι το αγαπημϋνο του πρόγραμμα ςτην τηλεόραςη; 

7.   Σι μουςικό του αρϋςει; 

8.  Που του αρϋςει να πηγαύνει ςτισ διακοπϋσ; 

9.  Που ζει; (Μονοκατοικύα, διαμϋριςμα House, apartment, boathouse...?) 

10. Πόςα αδϋλφια ϋχει; 

11.Σι περιοδικϊ διαβϊζει; 

12. Πωσ ϋρχεται ςτο ςχολεύο; ( με λεωφορεύο, με τα πόδια, κλπ)  

13. Ποιο εύναι το αγαπημϋνο του φαγητό; 

14. Ϊχει κατοικύδιο;  

15. Που θα εύναι μετϊ από 5 χρόνια; 

16. Σι κϊνει ςτον ελεύθερό του χρόνο; 

17. ε ποια χώρα θα όθελε να περϊςει τισ διακοπϋσ του; 

18. Σι βιβλύα του αρϋςουν; 

19. Ποιοσ εύναι ο αγαπημϋνοσ του τραγουδιςτόσ ό μουςικό ςυγκρότημα;  

20. Σι δουλειϊ θα όθελε να κϊνει;  

  



 Επαγγελματικό Εργαλειοθόκη για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών 
 

KEEP ON 2016-1-ES01-KA201-025421  52 
 

Θεματικό ενότητα Γ: Διαπολιτιςμικότητα ςτη εκπαύδευςη 

ΔΕ 09. Διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη 
 

Τίτλοσ του εργαλείου: Το μοντζλο του Παγόβουνου ςτον Πολιτιςμό  
 

Περιγραφό 

Αυτό η ϊςκηςη αποτελεύ ϋνα μεθοδολογικό μοντϋλο για τουσ 

εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ, εκπαιδευτϋσ και ςυμβούλουσ που ϋχουν ςχϋςη 

με διαπολιτιςμικϋσ τϊξεισ. Ο ςτόχοσ του εργαλεύου εύναι να δώςει ςτουσ 

επαγγελματύεσ του ςχολεύου μια μεθοδολογικό προςϋγγιςη που θα τουσ 

βοηθόςει ςτην εφαρμογό τησ διαπολιτιςμικόσ διαμεςολϊβηςησ.  

Σο μοντϋλο του παγόβουνου ςτον πολιτιςμό δεύχνει ότι μόνο ϋνα μικρό 

ποςοςτό των πολιτιςτικών απόψεων εύναι εμφανϋσ και ορατό. Ενώ 

πολλϋσ ϊλλεσ όψεισ του πολιτιςμού εύναι λιγότερο απτϋσ και ορατϋσ , 

αλλϊ εύναι τόςο βαςικϋσ ςτην κατανόηςη του πωσ λειτουργεύ η 

κουλτούρα. την πραγματικότητα οι απόψεισ που εύναι κϊτω από την 

επιφϊνεια, επηρεϊζουν αυτϋσ που εύναι ςτην κορυφό του παγόβουνου: 

όπωσ οι θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ  επηρεϊζουν τισ ςυνόθειεσ των 

διακοπών και  η νοηματοδότηςη τησ ομορφιϊσ τισ τϋχνεσ.  

Όπωσ ϋνα παγόβουνο ϋχει ϋνα ορατό τμόμα πϊνω από την επιφϊνεια 

του νερού και ϋνα μεγαλύτερο, αόρατο κϊτω από το νερό , ϋτςι και η 

κουλτούρα ϋχει κϊποιεσ όψεισ που μπορεύ να τισ παρατηρόςει κϊποιοσ 

και ϊλλεσ που υπονοούνται ό γύνονται κατανοητϋσ. Επύςησ, όπωσ ςε ϋνα 

παγόβουνο, το μϋροσ τησ κουλτούρασ που εύναι ορατό (η παρατηρόςιμη 

ςυμπεριφορϊ) αποτελεύ ϋνα μόνο μικρό μϋροσ ενόσ αρκετϊ μεγαλύτερου 

ςυνόλου.  

Η ςχετικότητα αυτόσ τησ αναλογύασ  εύναι ότι οι επαγγελματύεσ τησ 

εκπαύδευςησ χρειϊζεται να φροντύζουν να εςτιϊζουν τισ ευκαιρύεσ 

μϊθηςησ και ϋνταξησ ςε λιγότερο ορατϋσ οπτικϋσ αν θϋλουν να εύναι 

ουςιαςτικού. Αν λϊβουμε υπόψη μασ αυτϋσ τισ λιγότερο ορατϋσ όψεισ  τησ 

πολιτιςμικότητασ θα μασ  δώςει τη δυνατότητα να εφαρμόςουμε τη 

διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη,   να κατανοόςουμε καλύτερα την 

πρόοδο και τα κύνητρα των κοινοτότων των μεταναςτών και να 

επιτύχουμε, ϋτςι,  καλύτερα αποτελϋςματα για τουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ 

και τα κοινωνικϊ τουσ περιβϊλλοντα.    

ΒΗΜΑΣΑ 

Οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν αυτό το 

εργαλεύο ωσ μια  εςωτερικό μϋθοδο , που ςτοχεύει μα τουσ βοηθόςει να 

βελτιώςουν την διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη , αλλϊ όχι για να τη 

χρηςιμοποιόςουν ϊμεςα με τουσ μαθητϋσ.  

Ο δϊςκαλοσ θα χρηςιμοποιόςει το Μοντϋλο του Παγόβουνου ςτον 

Πολιτιςμό  που βαςύζεται ςτισ τρεισ διαςτϊςεισ αυτού του μοντϋλου: 

Κϊνω, κϋφτομαι, Αιςθϊνομαι ( όπωσ φαύνεται ςτο ςχεδιϊγραμμα που 
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περιλαμβϊνεται ςτο φύλλο εργαςύασ).   

Αρχικϊ, ο εκπαιδευτικόσ θα χρηςιμοποιόςει ϋνα πρώτο αντύγραφο του 

φύλλου εργαςύασ για να προςπαθόςει να περιγρϊψει ( να καταγρϊψει) 

όςο το δυνατόν περιςςότερα ςτοιχεύα τησ κουλτούρασ καθενόσ ςτα τρύα 

επύπεδα: Κϊνω, κϋφτομαι, Αιςθϊνομαι. Για να το κϊνει αυτό μπορεύ να 

χρηςιμοποιόςει κϊθε ϋρευνα ό ϊλλη πηγό.   

Αυτό θα βοηθόςει τον εκπαιδευτικό να εξοικειωθεύ με τη μεθοδολογικό 

προςϋγγιςη του μοντϋλου και θα τον βοηθόςει ςτην εφαρμογό του 

εργαλεύου.  

τη ςυνϋχεια ο εκπαιδευτικόσ επιλϋγει μια από τισ κουλτούρεσ των 

μεταναςτών μαθητών και χρηςιμοποιώντασ ϋνα δεύτερο αντύγραφο από 

το φύλλο εργαςύασ προςπαθεύ να περιγρϊψει ( καταγρϊψει) όςο το 

δυνατόν περιςςότερα ςτοιχεύα αυτόσ τησ κουλτούρασ , ςτα τρύα επύπεδα: 

Κϊνω, κϋφτομαι, Αιςθϊνομαι ( και να αναλύςει τα αποτελϋςματα).  

 

Μετϊ από αυτό, ο εκπαιδευτικόσ εύναι ςε θϋςη να επωφεληθεύ από τισ 

λιγότερο απτϋσ όψεισ τησ κουλτούρασ που ϋχουν αναγνωριςτεύ για να 

αναπτύξει ό να ςχεδιϊςει μαθηςιακϋσ δραςτηριότητεσ – εντόσ και εκτόσ 

του αναλυτικού προγρϊμματοσ- περιςςότερο προςαρμοςμϋνεσ ςτουσ 

πολιτιςμικούσ κανόνεσ, τα μοτύβα και τα χαρακτηριςτικϊ των 

μεταναςτών μαθητών, των οικογενειών τουσ και των κοινωνικών 

περιβαλλόντων.    

Πρϋπει να τονύςουμε ότι οι μαθηςιακϋσ δραςτηριότητεσ για τισ 

περιςςότερο εμφανεύσ πλευρϋσ τησ κουλτούρασ εύναι ακόμα ςημαντικϋσ  

( π.χ. τα τρύα «Fs»  Food, Flags and Festivals : Σροφό, ημαύεσ και 

Υεςτιβϊλ).  Όμωσ αν δεν προςπαθόςουμε να προςεγγύςουμε τα 

ςημαντικϊ θϋματα κϊτω από την επιφϊνεια, υπϊρχει ο κύνδυνοσ να 

αυξόςουμε την διαπολιτιςμικό κατανόηςη όχι ςτο βϊθοσ που πρϋπει.    

Ο δϊςκαλοσ μπορεύ να επαναλϊβει τη διαδικαςύα όςεσ φορϋσ θϋλει, 

αναλύοντασ διαφορετικϋσ κουλτούρεσ ό την ύδια κουλτούρα μα 

διαφορετικούσ μαθητϋσ.  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

Παγόβουνο απλό ϊςκηςη 

http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm 

Πολιτιςμικό παγόβουνο - βύντεο 

https://youtu.be/woP0v-2nJCU 

Απαιτούμενο 
υλικό 

- Γραφικό ύλη  

- Υύλλο εργαςύασ ( βλϋπε παρακϊτω) 

 

 

http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm
https://youtu.be/woP0v-2nJCU
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΓΒΟΤΝΟΤ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  

Οι τρεισ διαςτϊςεισ του Μοντϋλου του Παγόβουνου ςτον Πολιτιςμό 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ:  

ΚΑΝΨ 

Πολιτιςμόσ 

επιφϊνειασ 

υναιςθηματικό 

φορτύο: ςχετικϊ 

χαμηλό 

Σροφό * Ένδυςη * Μουςικό * Σϋχνεσ θεϊματοσ * Θϋατρο * Χειροτεχνύα * Χορόσ * 

Λογοτεχνύα * Γλώςςα * Γιορτϋσ * Παιχνύδια 

Απαντόςεισ: 
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ΚΕΧΗ 

Ωτυποι κανόνεσ 

(που βαςύζονται 

ςτη ςυμπεριφορϊ)  

υναιςθηματικό 

φορτύο: υψηλό 

Ευγϋνεια * Μοτύβα υνομιλύασ * Έννοια του χρόνου * Προςωπικόσ Χώροσ * Κανόνεσ 

υμπεριφορϊσ * Εκφρϊςεισ προςώπου * Μη Λεκτικό Επικοινωνύα * Γλώςςα του 

ώματοσ * Άγγιγμα *Οπτικό  Επαφό * Μοτύβα Διαχεύριςησ  

Απαντόςεισ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 

Μη ςυνειδητού 

κανόνεσ ( 

βαςιςμϋνοι ςε 

αξύεσ) 

υναιςθηματικό 

φορτύο: ϋντονο 

Αντιλόψεισ για τη εμνότητα * Αντύληψη τησ Ομορφιϊσ * Πρακτικϋσ Φλερτ * χϋςεισ 

με τα ζώα * Αντιλόψεισ για τη Ηγεςύα * Σρόποσ εργαςύασ * Αντιλόψεισ για την Σροφό 

* Ιδανικό Ανατροφό Παιδιών * Η Θεωρύα τησ Αςθϋνειασ * Ποςοςτϊ Κοινωνικόσ 

Αλληλεπύδραςησ * Η Φύςη των Φιλικών χϋςεων * Ο Σόνοσ τησ Φωνόσ * τϊςεισ προσ 

τουσ Ηλικιωμϋνουσ * Η Έννοια τησ Καθαριότητασ * Αντιλόψεισ για τη Νεότητα * 

Μοτύβα Ομαδικόσ Λόψησ Απόφαςησ * Οριςμόσ τησ Παρϊνοιασ * Προτύμηςη του 

Ανταγωνιςμού ό τησ υνεργαςύασ * Ανοχό ςτο Φυςικό Πόνο * Η Έννοια του «εαυτού» 

* Η Έννοια του παρελθόντοσ και του Μϋλλοντοσ * Οριςμόσ τησ αιςχρότητασ * τϊςεισ 

απϋναντι ςτουσ Εξαρτώμενουσ * Ρόλοι ςτην επύλυςη προβλημϊτων που ϋχουν ςχϋςη 

με την Ηλικύα, το Φύλο, το Επϊγγελμα  

Απαντόςεισ: 
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Θεματικό ενότητα Γ: Διαπολιτιςμικότητα ςτη εκπαύδευςη  

ΔΕ 09. Διαπολιτιςμικι διαμεςολάβθςθ 

Τίτλοσ του εργαλείου: Συνδζοντασ το Σχολείο με το Σπίτι 
 

Περιγραφό 

Πολλϊ ςχετικϊ ςτοιχεύα πρϋπει να ληφθούν υπόψη ςτην εφαρμογό 

αυτόσ τησ ϊςκηςησ:  

 Οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, οι εκπαιδευτϋσ  και  οι ςύμβουλοι 

μπορούν να χρηςιμοποιόςουν αυτό την ϊςκηςη για να 

ενδυναμώςουν τη ςχϋςη μεταξύ των μεταναςτών μαθητών , των 

οικογενειών τουσ και το ςχολεύο.  

 Οι μετανϊςτεσ μαθητϋσ και οι οικογϋνειϋσ τουσ μπορούν να 

κϊνουν εξϊςκηςη μιλώντασ για το περιεχόμενο τησ ϊςκηςησ ςτη 

γλώςςα τησ επιλογόσ τουσ ( τη γλώςςα τησ χώρασ φιλοξενύασ ό 

τη δικό τουσ)  

  Η εργαςύα που προβλϋπεται ςε αυτό την ϊςκηςη εύναι μια 

εργαςύα  ςτην οπούα μπορούν να ανταποκριθούν οι περιςςότεροι 

ϊνθρωποι, και ϋτςι ενθαρρύνεται η επικοινωνύα ςτα μϋλη των 

οικογενειών των μεταναςτών.  

 Επιτρϋπεται ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ να ανταποκριθούν ςτο 

δικό τουσ επύπεδο μϋςα από μια γραπτό απϊντηςη, μια 

προφορικό παρουςύαςη ό ϋνα ςκετσ 

ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ 

Ο εκπαιδευτικόσ θα ζητόςει από τουσ μαθητϋσ να μιλόςουν με ϋνα μϋλοσ 

τησ οικογϋνειϊσ τουσ ςτο ςπύτι και μετϊ να κϊνουν την παρακϊτω 

ϊςκηςη:  

1. Με κϊποιον από το ςπύτι, φτιϊξτε μια λύςτα με λϋξεισ που 

περιγρϊφουν την πόλη που ζεύτε ςόμερα  

2. Με κϊποιον από το ςπύτι, φτιϊξτε μια λύςτα με λϋξεισ που 

περιγρϊφουν την πόλη από όπου όρθε η οικογϋνειϊ ςου  

3. Με κϊποιον από το ςπύτι, φτιϊξτε μια λύςτα  με πρϊγματα που 

επιλϋγεισ όταν πασ ςε ϋνα μαγαζύ  

4. Με κϊποιον από το ςπύτι, φτιϊξτε μια λύςτα με δραςτηριότητεσ 

που κϊνει η οικογϋνειϊ ςου το αββατοκύριακο  

Οι μαθητϋσ πρϋπει να δημιουργόςουν ςε ςυνεργαςύα με τουλϊχιςτον ϋνα 

ακόμα μϋλοσ τησ οικογϋνειασ,  μια λύςτα ςτο ςπύτι τουσ . 

Ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ τησ ομϊδασ ο εκπαιδευτικόσ θα ζητόςει 

από τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν ϊμεςα ςτον εκπαιδευτικό ό να 

μοιραςτούν τισ απαντόςεισ τουσ με ϊλλουσ ςτην τϊξη.   
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Επύςησ, ανϊλογα με την ομϊδα ο εκπαιδευτικόσ θα ζητόςει από τουσ 

μαθητϋσ να γρϊψουν την απϊντηςό τουσ ςε ϋνα κομμϊτι χαρτύ ( φύλλο 

εργαςύα)  για να κϊνουν μια προφορικό παρουςύαςη  ό  να παρουςιϊςουν 

ϋνα ςκετσ  

Σελικϊ, ο εκπαιδευτικόσ θα αξιολογόςει την ϊςκηςη. Κϊθε ςχετικό 

ςυμπϋραςμα θα μπορεύ να τονιςτεύ  και να μοιραςτεύ ςτην τϊξη, ειδικϊ 

ςτην περύπτωςη τησ προφορικόσ παρουςύαςησ.  

Κατϊ την εξόγηςη και την αξιολόγηςη τησ ϊςκηςησ , ο εκπαιδευτικόσ θα 

πρϋπει να λϊβει υπόψη του τα παρακϊτω: 

 

 Η ϊςκηςη μπορεύ να γύνει ςε διϊφορεσ γλώςςεσ – όχι πϊντα ςτη 

γλώςςα τησ χώρασ υποδοχόσ- από τη ςτιγμό που κϊποιεσ 

οικογϋνειεσ μεταναςτών μιλούν ςτο ςπύτι τη γλώςςα τησ χώρασ 

καταγωγόσ τουσ.  

 Η ϊςκηςη θα πρϋπει να επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να δουν τουσ 

γονεύσ τουσ ςε μια ενδυναμωμϋνη θϋςη  δύνοντασ ϋμφαςη ςε αυτϊ 

που γνωρύζουν και όχι ςε αυτϊ που δεν γνωρύζουν  

 Η εργαςύα θα πρϋπει να εύναι ςχετικό με τισ ζωϋσ των 

μεταναςτών μαθητών  

Φρόςιμεσ 
πηγϋσ 

Culturally Responsive Activities (Center for Strengthening the Teaching 

Profession) 

http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2014/07/activities.pdf 

Home-to-School connections guide: Tips, Tech tools and Strategies 

(Edutopia.org) 

http://www.edutopia.org/pdfs/edutopia-home-to-school-guide.pdf 

Απαιτούμενο 
υλικό 

- Γραφικό ύλη 

- Υύλλο εργαςύασ ( βλϋπε παρακϊτω) 

 

 

  

http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2014/07/activities.pdf
http://www.edutopia.org/pdfs/edutopia-home-to-school-guide.pdf
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΔΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΕ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ  

Ζότηςε από κϊποιο μϋλοσ τησ οικογϋνειϊσ ςου να ςε βοηθόςει να απαντόςεισ τισ 
παρακϊτω ερωτόςεισ.  

Πωσ θα περιϋγραφεσ την πόλη που ζεισ; 

Γρϊψε όςεσ περιςςότερεσ λϋξεισ μπορεύσ:  
 
 
 

 

 

Πωσ θα περιϋγραφεσ την πόλη  καταγωγόσ τησ οικογϋνειασ ςου;  

Γρϊψε όςεσ περιςςότερεσ λϋξεισ μπορεύσ:  

 

 

 

 

Σι πρϊγματα αγορϊζεισ όταν πασ ςτα μαγαζιϊ;  

Γρϊψε όςεσ περιςςότερεσ απαντόςεισ μπορεύσ:  

 

 

 

 

 

Με τι αςχολεύται η οικογϋνειϊ ςου το αββατοκύριακο;  

Γρϊψε όςεσ περιςςότερεσ απαντόςεισ μπορεύσ:  
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Θεματικό ενότητα Γ: Διαπολιτιςμικότητα ςτη εκπαύδευςη  

ΔΕ 10. χολικό ϋνταξη 

Τίτλοσ του εργαλείου: Ψθφιακι μάκθςθ  Γλϊςςασ  (Διαδικτυακι και μθ 
διαδικτυακι μάκθςθ γλϊςςασ) 
 

Περιγραφό 

Η γνώςη τησ γλώςςασ, η κατοχό βαςικών δεξιοτότων και κατανόηςη 

τησ νομοθεςύασ, του πολιτιςμού και των αξιών τησ κοινωνύασ υποδοχόσ 

εύναι η βϊςη για περαιτϋρω μϊθηςη και η πύλη για την απαςχόληςη και 

την κοινωνικό ϋνταξη. Η ενδυνϊμωςη των  εκπαιδευτών με τισ 

απαραύτητεσ δεξιότητεσ για να εμποδύςουν το διαχωριςμό και να 

ενιςχύςουν την εκπαύδευςη ωσ βαςικό εργαλεύο για την ϋνταξη των 

οικογενειών και των παιδιών από τισ τρύτεσ χώρεσ ,εύναι επύςησ ϋνασ 

πυλώνασ τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ. 

Μια ψηφιακό πλατφόρμα μϊθηςησ τησ γλώςςασ μπορεύ να εύναι ϋνα 

χρόςιμο εργαλεύο  που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ α) εύτε από τον 

εκπαιδευτό ςτην τϊξη, β) ό από τουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ και την 

οικογϋνειϊ τουσ , γ) ό  από τισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ που βοηθούν τισ 

οικογϋνειεσ μεταναςτών ςτην προςαρμογό τουσ.  

Η διϊρκεια τησ μεθόδου μπορεύ να εύναι τρύμηνη ό ετόςια. 

Η παρακϊτω πλατφόρμα που διατύθεται ςτα μϋλη του οργανιςμού  

Erasmus+,και που μπορεύ να προςαρμοςτεύ ςτισ ανϊγκεσ των 

μεταναςτών μαθητών και των οικογενειών τουσ ,  εύναι ϋνα δεύγμα:   

https://erasmuspΔΕsols.eu/ols4refugees/ . 

Φρόςιμεσ 

πηγϋσ 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions 

https://erasmuspΔΕsols.eu/ols4refugees/ 

https://www.verbling.com/ 

http://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-

at-school-and-beyond.pdf 

Απαιτούμεν

ο υλικό 

Ο υπολογιςτόσ και η ιντερνετικό ςύνδεςη εύναι απαραύτητα για τη 

χρόςη του εργαλεύου( για τη διαδικτυακό μϊθηςη τησ γλώςςασ). Επύςησ, 

ακουςτικϊ και μικρόφωνο.  

 

https://erasmusplusols.eu/ols4refugees/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://erasmusplusols.eu/ols4refugees/
https://www.verbling.com/
http://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-at-school-and-beyond.pdf
http://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-at-school-and-beyond.pdf
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Θεματικό Ενότητα Γ:  Διαπολιτιςμικότητα ςτην εκπαύδευςη 

ΔΕ 10. χολικό ϋνταξη 

Τίτλοσ του εργαλείου: Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο παιχνίδι 
 

Περιγραφό 

Η μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτο παιχνύδι (Game-based learning(GBL)) εύναι 

ϋνασ τύποσ παιχνιδιού που ϋχει καθοριςμϋνουσ διδακτικούσ ςτόχουσ.  

Γενικϊ,  η μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτο παιχνύδι εύναι ςχεδιαςμϋνη για να 

ιςορροπόςει το διδακτικό αντικεύμενο με την ικανότητα του παύχτη να 

διατηρόςει και να εφαρμόςει τη γνώςη ςτον πραγματικό κόςμο.  

Η μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτο παιχνύδι εύναι χτιςμϋνη πϊνω ςτον 

κονςτρουκτιβιςτικό τύπο μϊθηςησ. Σι ςημαύνει αυτό; Ο 

κονςτρουκτιβιςμόσ παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ τα απαραύτητα εργαλεύα για 

να δομόςουν τισ δικϋσ τουσ διαδικαςύεσ ϋτςι ώςτε να λύςουν ϋνα 

πρόβλημα. Αυτό προώποθϋτει μια ςυμμετοχικό διαδικαςύα από τουσ 

μαθητϋσ  οι οπούοι αλληλεπιδρούν με το περιβϊλλον τουσ για να λύςουν 

το πρόβλημα που τουσ ϋχει τεθεύ.  

- Σο εργαλεύο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από εκπαιδευτικούσ 

εκπαιδευτϋσ, ςχολικούσ ςυμβούλουσ, επιθεωρητϋσ, κλπ. 

- Η διϊρκεια τησ μεθόδου μπορεύ να εύναι από δυο ϋωσ τϋςςερεισ 

ώρεσ. 

- Ψσ παρϊδειγμα, το παιχνύδι ¨Βϊζοντασ τα παπούτςια του 

Μετανϊςτη». Ϊνασ παύχτησ υποδύεται ϋνα μετανϊςτη ο οπούοσ ϋχει 

καταφϋρει να δραπετεύςει από την πατρύδα του και φτϊνει ςτην 

Κωνςταντινούπολη . Ο ςτόχοσ του παιχνιδιού εύναι να βρει ϋνα 

τρόπο να ταξιδϋψει από την Κωνςταντινούπολη ςτην Ελλϊδα. Για 

να τα καταφϋρει ςε αυτό, ο δϊςκαλοσ με τη βοόθεια των μαθητών 

πρϋπει να ςυλλϋξει πληροφορύεσ για την αγορϊ εργαςύασ και τισ 

δραςτηριότητεσ τησ αςτυνομύασ. Σο παιχνύδι παύζεται ςτο ςχολεύο 

και δημιουργεύται μια ςυνϋργια ενςυναύςθηςησ  προσ τουσ 

μετανϊςτεσ. Επιπλϋον οι μαθητϋσ βελτιώνουν τισ δεξιότητϋσ τουσ 

ςτα Αγγλικϊ και ςτη ςτρατηγικό ςκϋψη. Επεξηγόςεισ για το αν εύναι 

απαραύτητη η προπαραςκευαςτικό φϊςη πριν την εφαρμογό του 

εργαλεύου: ςχεδιαςμόσ , βαςικϊ ςτοιχεύα που πρϋπει να ληφθούν 

υπόψη. 

- Οι μαθητϋσ μπορούν να ςυγκεντρώςουν φωτογραφικό υλικό 

- Οι εκπαιδευτικού μπορούν να διαθϋςουν οπτικο - ακουςτικό υλικό 

για τισ δυο χώρεσ 

- Οι μαθητϋσ μπορούν να παύξουν το ρόλο του ατόμου που παύρνει τη 

ςυνϋντευξη και του ςυνετευξιαζόμενου   

- Οι μαθητϋσ μπορούν να βοηθόςουν τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ςτο να 

ψϊξουν ςχετικϋσ πληροφορύεσ ςτο διαδύκτυο. 
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Φρόςιμεσ 

πηγϋσ 

British Journal of Educational Technology, VoΔΕme 38, Issue 3, pages 387–

393, May 2007 

http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/journey-game-

putting-yourself-in-migrant-shoes/ 

http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/learning-

through-games-to-keep-children-at-school/ 

http://keepon-project.eu/online-digital-database/resource/best-teachers-

best-students/ 

https://www.oecd.org/edu/ceri/Technology-

Rich%20Innovative%20Learning%20Environments%20by%20Jennifer%20Grof

f.pdf 

Απαιτούμεν

ο υλικό  

Ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να επιλϋξει πολυμεςικό υλικό αν θεωρεύ ότι 

εύναι χρόςιμο για το παιχνύδι. Επύςησ, οι μαθητϋσ μπορούν να ςχετικό 

υλικό όπωσ φωτογραφύεσ, πληροφορύεσ από το διαδύκτυο, κλπ.  
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