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Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση για μαθητές 

με προσφυγικό 

και μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

408 ώρες 
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Σο Κέντρο Επιμόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

προσφέρει εξ αποστάσεως 

και ασύγχρονο 

μοριοδοτούμενο 408 ωρών 

επιμορφωτικό πρόγραμμα 

στην «Διαπολιτισμική Αγωγή».  

Σο πρόγραμμα 

πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με το Κέντρο Δια 

Βίου Μάθησης 

GoLearn. 

 

Σο πρόγραμμα (9 μηνών) 

πραγματοποιείται εξ 

αποστάσεως και ασύγχρονα 

και με την επιτυχή 

ολοκλήρωσή του ο 

εκπαιδευόμενος λαμβάνει 

μοριοδοτούμενο 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης 

από το ΚΕΔΙΒΙΜ του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Δεν υπάρχουν καθόλου 

υποχρεωτικές 

παρακολουθήσεις. Σο 

πρόγραμμα είναι εξ 

ολοκλήρου ασύγχρονο και 

αυτό σημαίνει πως ο 

επιμορφούμενος διαβάζει ό,τι 

ώρα και ημέρα αυτός θέλει. 
 

 

  

 

  

Μοριοδότηση 

 2 Μόρια στο σύστηµα διορισµών – προσλήψεων εκπαιδευτικών 

(ΑΕΠ  αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι) 

 10 Μόρια για διορισµούς – προσλήψεις εκπαιδευτικών ΣΕ και ∆Ε 

 0,5 Μόρια για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης (διευθυντές 

σχολείων κ.α) 

 Πιθανό συνεκτιμέμωνο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο 

ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  

 

Εισαγωγή 
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κκκοοοπππόόόςςς   τττοοουυυ   πππρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττοοοςςς   

Στόχοσ ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν εκπαίδευςθ παιδιϊν προςφφγων ι 

μεταναςτϊν με μια διαφορετικι προςζγγιςθ ςυνδζοντασ το κεωρθτικό με το πρακτικό 

πλαίςιο είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό α)να ςτοχαςτεί πάνω ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία ςχεδιάηοντασ ο ίδιοσ ςενάρια διδαςκαλίασ με τθ βοικεια των Νζων 

Μζςων που δθμιουργοφν περιβάλλοντα χρθςτικά, διευκολυντικά, για μακθτζσ που δεν 

ζχουν καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, β)να ενθμερωκεί για τθ κρθςκευτικι ετερότθτα 

των μεταναςτϊν και των προςφφγων και γ)να κατανοιςει  τθ ςθμαντικότθτα τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Η «Κατάρτιςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθν Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ για μακθτζσ με προςφυγικό 

και μεταναςτευτικό υπόβακρο» αποτελεί κορυφαία επιμορφωτικι επιλογι των 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ 

αφορά το νζο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ που 

διαμορφϊνουν οι προςφυγικζσ ροζσ ςτθ χϊρα μασ. 

Το προςφερόμενο πρόγραμμα αναφζρεται ςε ηθτιματα του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ 

προςφφγων και μεταναςτϊν μακθτϊν ςε διαπολιτιςμικά περιβάλλοντα εκπαίδευςθσ, ςε 

ηθτιματα κρθςκείασ, ςε ηθτιματα γλϊςςασ και Διγλωςςίασ ςε Διαπολιτιςμικά 

περιβάλλοντα και ςε ηθτιματα πολιτιςμϊν.  

Η μεκοδολογία υλοποίθςθσ είναι θ αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

Η επιμόρφωςθ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ δθμοτικϊν 

ςχολείων ι νθπιαγωγείων, ςε εκπαιδευτικοφσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, ςε κοινωνικοφσ 

λειτουργοφσ, ψυχολόγουσ  που μποροφν να τθν παρακολουκιςουν, να ωφελθκοφν και να 

αξιοποιιςουν κατάλλθλα τισ νζεσ γνϊςεισ, κακϊσ κα υπάρξει ςτο μζλλον υποςτιριξθ 

διαφορετικϊν θλικιακϊν ομάδων μεταναςτϊν και προςφφγων.  

Ειδικότερα: 

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων:  

Α) Σε όςουσ αναπλθρωτζσ ι αδιόριςτουσ κζλουν μόρια για το ςφςτθμα διοριςμϊν - 

προςλιψεων (2 μόρια) 

Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων και όλων των βακμίδων που 

κζλουν να διεκδικιςουν ςτελεχιακζσ κζςεισ και να μοριοδοτθκοφν για τισ κρίςεισ (0,5 

μόρια) 

 Γ) Σε αποφοίτουσ ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επικυμοφν να ακολουκιςουν το επάγγελμα του/τθσ 

εκπαιδευτικοφ  

Δ) Σε παιδαγωγοφσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, ψυχολόγουσ, κοινωνιολόγουσ και 

απόφοιτουσ ςχολϊν κοινωνικϊν και πολιτικϊν επιςτθμϊν  

Ε) Σε όςουσ κζλουν να εργαςτοφν ςε ΔΥΕΠ, τάξεισ υποδοχισ και δομζσ προςφφγων και να 

προςεγγίςουν μακθςιακά εισ βάκοσ τθν ζνταξθ μακθτϊν από διαφοροποιθμζνα 

πολιτιςμικά ςχολικά περιβάλλοντα, τθν ετερότθτα ςτθ ςχολικι μονάδα, τθν 

διαπολιτιςμικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα, αναλφοντασ και κατανοϊντασ τουσ βαςικοφσ 
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κεωρθτικοφσ όρουσ τθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ, όπωσ τα ςτερεότυπα και οι προκαταλιψεισ 

Ζ) Σε όςουσ κζλουν να ιςχυροποιιςουν τθν προοπτικι πρόςλθψισ τουσ και τθν 

επαγγελματικισ τουσ προοπτικι πζρα από τθν Ειδικι Αγωγι ι και επιπρόςκετα με αυτιν  

Η) Σε όςουσ ενδιαφζρονται να ζχουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ ζνταξθσ ςε ενδεχόμενο 

άνοιγμα πινάκων Διαπολιτιμικισ Εκπαίδευςθσ 

ΜΜοοππιιοοδδόόττηησσηη  

  
ΕΕππιιππλλέέοονν  ΜΜοοππιιοοδδόόττηησσηη  ––  ΑΑξξιιοοπποοίίηησσηη  

 

 Για Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων ςτισ Σχολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.), ςτισ 

Πειραματικζσ Σχολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Π.Σ.Ε.Κ.) και ςτα Ινςτιτοφτα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ – ςε ειδικότθτεσ αντίςτοιχθσ με τθ 

Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ. 

 Για Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων ςτα Δθμόςια Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

(Δ.Ι.Ε.Κ.) και ςτισ Δθμόςιεσ Σχολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Δ.ΣΕΚ) του ν. 

4186/2013 (Α’ 193) – ςε ειδικότθτεσ αντίςτοιχθσ κεματικισ με τθ Διαπολιτιςμικι 

Εκπαίδευςθ. 

 Για Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ, Φιλολόγουσ, Ψυχολόγουσ κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 3915/192/15.04.2016 “Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προτάςεων προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου 

ιδιωτικοφ δικαίου ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ υποδοχισ και φιλοξενίασ 

αιτοφντων άςυλο και αςυνόδευτων ανθλίκων. 

 Από Διμουσ, ΜΚΟ και ςυναφείσ δομζσ ςτθν εκπαίδευςθ παλιννοςτοφντων και 

μεταναςτϊν 
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ΒΒΒΑΑΑΙΙΙΚΚΚΕΕΕ   ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕ   

ΕΕΕπππιιιμμμοοορρρφφφωωωτττιιικκκόόό   ΠΠΠρρρόόόγγγρρραααμμμμμμααα 

 

 

Σίτλος  

 

 

 

 

 

Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση για μαθητές 

με προσφυγικό και 

μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Διάρκεια σε Μήνες 

 

 

9 μήνες 

 Ώρες Επιμόρφωσης 

 

 

408 

 ECVET  

 

 

 

20,4 

Επιστημονικά υπεύθυνος    Καθηγητής 

 Αλιβίζος (Λοΐζος) οφός 
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ΜΜΜέέέθθθοοοδδδοοοςςς   υυυλλλοοοππποοοίίίηηησσσηηηςςς   &&&   ΔΔΔοοομμμήήή   εεελλλίίίδδδαααςςς   ΠΠΠρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττοοοςςς 

Α) Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη 

μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα, 

διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Σο προσφερόμενο πρόγραμμα περιέχει 32 θεματικές 

διαστάσεις που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους, α) ξεκινώντας από την θεωρητική 

προσέγγιση του θέματος, β) παρουσιάζοντας σύντομα βασικές έννοιες και πληροφορίες 

που σχετίζονται με το θέμα γ) εστιάζοντας στο διδακτικό σχεδιασμό και σε παραδείγματα 

και πρακτικές για την ενίσχυση της διδασκαλίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.  

Για 32 εβδομαδιαίες συνεδρίες έχει εκπονηθεί το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό: 

 1. Περίγραμμα θεματικής ενότητας,  

2. Βασικό κείμενο μελέτης, 

 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση,  

4. Οπτικοακουστικό αρχείο mp4,  

5. Δραστηριότητες,  

6. Περαιτέρω οδηγός μελέτης.  

Για τις εβδομαδιαίες συνεδρίες θα υλοποιούνται δραστηριότητες της κάθε διδακτικής 

ενότητας. 

 Β) Σο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) 

408 ώρες και 20.4 ECVET. 

Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον 

εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας 

σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο Η πλατφόρμα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο και ο 

επιμορφούμενος θα μπορεί να διαβάζει όποτε θέλει. Σο σεμινάριο πραγματοποιείται 

εντελώς ασύγχρονα και εξ αποστάσεως χωρίς καμία υποχρεωτική παρακολούθηση. Έχει 

ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών.  

 

 

 

 

 

 

 



Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές  με προσφυγικό και μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 

 

ΠΠΠεεερρρίίίγγγρρραααμμμμμμααα   πππρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττοοοςςς   

1η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΤΝΕΔΡΙΕ 

Διαπολιτισμικές τάξεις  με 

αξιοποίηση δυνατοτήτων 

των ΣΠΕ 

Εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων με αξιοποίηση δυνατοτήτων 

των ΣΠΕ 

Αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Διαπολιτισμική στοχοθεσία σε διαδικασία μετάβασης. Η σημασία των 

Νέων Σεχνολογιών για την πολιτισμική Διδακτική   

Ανάλυση παιδαγωγικού πεδίου για εστιασμένη παρέμβαση σε 

διαπολιτισμικές τάξεις 

2η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΕΔΡΙΕ 

Η επικοινωνία ως 

υπόβαθρο για τη γλωσσική 

ευαισθητοποίηση και τη 

διαφοροποίηση στη 

διδασκαλία σε 

διαπολιτισμικό περιβάλλον  

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για την προώθηση της ένταξης 

 Διαστάσεις της επικοινωνίας για την κατανόηση των μαθητών με 

προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Αντιληπτική διαδικασία, Μη λεκτική επικοινωνία και Διαπροσωπικές 

σχέσεις   

Γλωσσική και επικοινωνιακή ευαισθητοποίηση και Νέες Σεχνολογίες 

3η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΕΔΡΙΕ 

Ο ρόλος των Μέσων στην 

κατανόηση της 

διαφορετικότητας  

Σα Μέσα ως συμβολικές αναπαραστάσεις στην ευαισθητοποίηση των 

επικοινωνιακών διαδικασιών των μαθητών προσφύγων 

Ηλεκτρονικό Διαπολιτισμικό Ημερολόγιο & Ανάλυση λόγου ως 

εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

Παιδαγωγική Αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο για την 

διαπραγμάτευση της διαφορετικότητας 

Εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποίησης ταινίας και βίντεο στη 

Διδασκαλία   

Επαναληπτική υνεδρία 

 

4η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΝΕΔΡΙΕ 

Θρησκευτική Ετερότητα 

και Μετανάστευση 

Η Θρησκεία ως Κοινωνική και Πολιτική Κατασκευή της 

Διαφορετικότητας 

Πολιτισμικός Πλουραλισμός και Θρησκευτικές Αναπαραστάσεις των 

Μεταναστευτικών Ροών 

Πολυθρησκευτικές Παραδόσεις σε Κοινωνίες με Πρόσφυγες και 

Μετανάστες 
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 Διαδίκτυο: Ένας σύγχρονος τόπος των θρησκειών και οι 

Διαπολιτισμικές Παρεμβάσεις 

5η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΕΔΡΙΕ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Πλαίσιο – Θρησκείες και 

Μεταναστευτική Πολιτική 

Θρησκευτική Ελευθερία και Θρησκευτικός Εξτρεμισμός 

Ο Διάλογος των Ανθρώπων και των Θρησκειών ε Εκκοσμικευμένες 

κοινωνίες και η Ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

Σο υμβούλιο της Ευρώπης για Θέματα Θρησκευτικής Ανοχής και 

Αντιρατσιστικής υμπεριφοράς 

 Θρησκεία, Δημοκρατία και Μετανάστευση 

6η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΕΔΡΙΕ 

Θρησκευτική Αγωγή, 

Μετανάστευση και 

Διαπολιτισμική 

Επικοινωνία 

Σο ύγχρονο χολείο, ως μέσο Τποδοχής του Διαφορετικού και οι 

Θρησκείες του Κόσμου 

Η Διαθρησκειακή Αγωγή ως ύγχρονη Πολιτισμική Πρόκληση για τη 

Μετανάστευση στην Ευρώπη 

Μοντέλα Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για την Τποδοχή Μαθητών 

Προσφύγων και Μεταναστών 

Θρησκευτική Εκπαίδευση και Σεχνικές Επικοινωνίας ως Πυλώνας 

Αντιμετώπισης της Πολιτισμικής Ανισότητας και του Ρατσισμού 

Επαναληπτική υνεδρία 

7η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΕΔΡΙΕ 

Γλώσσα και διγλωσσία σε 

διαπολιτισμικά 

περιβάλλοντα 

Η προηγούμενη γνώση των παιδιών και η γλώσσα 

Σο ζήτημα της γλώσσας και η κοινωνική συνοχή σε σχέση με την 

ενδυνάμωση ταυτότητας 

Καθημερινή ρουτίνα 

Τλικά από προγράμματα ΕΠΑ για μετανάστες, Ρομά, 

Μουσουλμανόπαιδες, ελληνική διασπορά 

Επαναληπτική υνεδρία 

8η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΕΔΡΙΕ 

Ζητήματα Ένταξης των 

Μεταναστών και των 

Προσφύγων στον(υπό 

διαμόρφωση) Ευρωπαϊκό 

χώρο. Η ιδιαίτερη σημασία 

της εκπαίδευσης στις 

διαδικασίες ένταξής τους 

Προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη.Οι πιθανότητες 

της μονιμότητας εγκατάστασης των προσφύγων και μεταναστών 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Χώρος υπό διαμόρφωση και χώρος υποδοχής 

προσφύγων και μεταναστών 

Η εκπαίδευση ως γέφυρα μιας (παρελθούσας) βιωμένης 

πραγματικότητας με μια έντονα διαφορετική νέα κοινωνική 

πραγματικότητα 



Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές  με προσφυγικό και μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 

 

Η αναγκαιότητα μιας δημοκρατικής 

Επαναληπτική υνεδρία 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Εκπόνηση τελικής 

εργασίας 

Εκπόνηση τελικής εργασίας (Σελικό Ερωτηματολόγιο/κουίζ) 

 

 

 

 

 

 

 


