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Άξονας 3: Ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
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α) Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης, στο σχολείο φοιτά  σημαντικό ποσοστό 
αλλοδαπών μαθητών και διαπιστώνονται περιστατικά κοινωνικού και πολιτισμικού αποκλεισμού. Με το 
δεδομένο αυτό, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με σκοπό την 
εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού καθώς επίσης την αποδοχή και την ομαλή ένταξη 
ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό σύστημα. 

β1) Σκοπός του σχεδίου δράσης 
Η ενίσχυση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (ισότητα, αλληλεγγύη, αποδοχή και σεβασμός 
της διαφοράς) με σκοπό τη δημιουργική συνύπαρξη των μαθητών στο σχολείο. 

β2) Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης 
α. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των αλλοδαπών μαθητών. 
β. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της διαπολιτισμικής διάστασης στο σχολείο. 
γ. Η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εφαρμογή διαπολιτισμικών 
συνεργατικών πρακτικών στο σχολείο. 



Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης 

1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης 
Οι βασικές ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης είναι οι εξής: 

α. Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε θέματα 
σχετικά με τις θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής προσέγγισης στο 
εκπαιδευτικό έργο (εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων που ευνοούν την ενσωμάτωση, βιωματικές 
μορφές μάθησης και συνεργατικές μορφές διδασκαλίας κλπ). Η επιμόρφωση μπορεί να γίνει στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς από ειδικούς επιστήμονες ή φορείς του Υπουργείου (ΙΠΟΔΕ). 

β. Ενημέρωση γονέων του σχολείου
Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων των γονέων για την αντιμετώπιση της πολιτισμικής 
ιδιαιτερότητας των μαθητών μέσα στο σχολείο. Ενθάρρυνση γονέων, αλλοδαπών μαθητών, για 
συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες και συλλογικά όργανα του σχολείου. Οι ενημερωτικές 
συναντήσεις πραγματοποιούνται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, από τον Διευθυντή και ομάδα 
εκπαιδευτικών, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, αν χρειάζεται. 
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γ. Ενημέρωση των μαθητικών κοινοτήτων του σχολείου 
Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους μαθητές σχετικά με θέματα 
που αφορούν τη διαπολιτισμική αγωγή. 

δ. Οργάνωση και υλοποίηση επιμέρους δραστηριοτήτων 
Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της λειτουργίας των 
μαθητικών κοινοτήτων (π.χ. πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, 
κοινωνικές δραστηριότητες), αξιοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κλπ., 
για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και πρακτικών αποδοχής και 
συνεργασίας στη βάση των αρχών της διαπολιτισμικής αγωγής. 

ε. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 
Οργάνωση και υλοποίηση εκδήλωσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς με τη 
συνεργασία σχολείου-γονέων-τοπικής κοινωνίας, όπου θα εκπροσωπούνται οι 
πολιτισμοί των μαθητών του σχολείου (τοπικά έθιμα, μουσική, χοροί, κουζίνα 
κ.λπ.), για το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία.



2. Οργανωτικές δομές 
Υπεύθυνος συντονισμού των δράσεων ορίζεται ο Διευθυντής του σχολείου. Για 
κάθε επιμέρους δράση ορίζονται ομάδες εργασίας στις οποίες, ανάλογα με το 
περιεχόμενο της δράσης, συμμετέχουν εκπαιδευτικοί του σχολείου, μαθητές και 
γονείς. Συμβουλευτικά συμμετέχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, 
ειδικοί επιστήμονες, καθώς και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων. 

3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες παρεμβάσεις στο σχολικό πρόγραμμα. Οι 
επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και οι ενημερωτικές συναντήσεις 
των γονέων θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που δεν θα παρακωλύεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Πόροι – Μέσα του σχεδίου δράσης 

1. Ανθρώπινο δυναμικό 
✓ Εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 
✓ Μαθητές του σχολείου 
✓ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
✓ Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
✓ Ειδικοί επιστήμονες 

2. Χρόνος 
Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο 
χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών εξαρτάται από το είδος των 
δράσεων που θα αποφασιστούν. 

3. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
Η συνήθης υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (ιστοσελίδα, φωτοτυπικό μηχάνημα, 
υπολογιστής, εκτυπωτής, αναλώσιμα) είναι επαρκής.



4. Οικονομικοί πόροι 
Εκτιμάται το κόστος των αναλωσίμων και των αναγκαίων μέσων για την 
υλοποίηση  των δράσεων, των επιμορφωτικών συναντήσεων και της τελικής 
εκδήλωσης. 

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης 
✓ Ημερολόγια καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμματισμένων 
ενεργειών 
✓ Ερωτηματολόγια και σχέδια συνέντευξης εκπαιδευτικών, μαθητών και 
γονέων 

6. Πηγές 
Βασικές πηγές στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν οι ομάδες εργασίας για την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης είναι το θεσμικό πλαίσιο για την διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, σύνδεσμοι και ιστοσελίδες σχετικές με την διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και τον εθελοντισμό, καθώς και καλές πρακτικές άλλων σχολείων. 



Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν ποικίλα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλογα με τον άξονα τον 
οποίο διερευνούν ή τη δράση που επιθυμούν να αποτιμήσουν, λαμβάνοντας υπόψη -και τις ιδιαιτερότητες 
της δικής τους σχολικής πραγματικότητας.
Ως ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης και αποτίμησης προτείνονται:

✓Το ερωτηματολόγιο
✓Η συνέντευξη
✓Οι ομάδες εστίασης
✓Η παρατήρηση
✓Η ανάλυση γραπτών τεκμηρίων – Ανάλυση περιεχομένου

Ως μεθοδολογική πρακτική ενίσχυσης της εγκυρότητας κατά τη χρήση των ερευνητικών εργαλείων 
προτείνεται η τριγωνοποίηση και αφορά τη χρήση πολλαπλών μεθόδων, οπτικών, θεωριών ή και ερευνητών 
στην ίδια ερευνητική/αξιολογική μελέτη. Αξιοποιήσιμες μορφές στην ΑΕΕ: α) Τριγωνοποίηση δεδομένων, 
όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση δεδομένων για το ίδιο θέμα από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς,
β) Μεθοδολογική τριγωνοποίηση – η συγκέντρωση δεδομένων με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων 
συλλογής δεδομένων όπως άντληση δεδομένων με έρευνα αρχείου, παρατήρηση των μαθητών κλπ.

Παράδειγμα Τριγωνοποίησης  δεδομένων

Συλλογή δεδομένων από τρεις οπτικές γωνίες:
- την οπτική γωνία του εκπαιδευτικού (μέσω μιας συνέντευξης)
- την οπτική γωνία μεμονωμένων μαθητών (μέσω συνεντεύξεων)
- την οπτική γωνία ενός ουδέτερου τρίτου προσώπου (μέσω παρατήρησης)
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Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης 

1. Ο βαθμός αποδοχής των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
από εκπαιδευτικούς και γονείς και η ενεργός συμμετοχή τους σε 
αντίστοιχες δράσεις στο σχολείο. 

2. H αύξηση προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης της 
διαπολιτισμικής αγωγής στο σχολείο. 

3. Η απόκτηση θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στους 
αλλοδαπούς συμμαθητές και η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
τους σε κοινές δράσεις. 
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Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της δράσης 
Η πορεία των δράσεων αξιολογείται από τα μέλη της υπεύθυνης ομάδας. Προτείνεται τακτική 
ανατροφοδότηση και ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με την πορεία ή τα 
προβλήματα των εργασιών σε τακτικά διαστήματα, ώστε να εκτιμηθεί η ανάγκη 
συμπληρωματικών δράσεων, τροποποίησης/αναθεώρησης του σχεδίου ή επιμέρους ενεργειών. 
Συγκεκριμένα: 

1. Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Η δράση παρακολουθείται με τις καταγραφές στο ημερολόγιο του σχολείου και με 
ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς. 

2. Ενημέρωση γονέων 
Η δράση παρακολουθείται με τις καταγραφές στο ημερολόγιο παρακολούθησης των 
συναντήσεων, το ποσοστό συμμετοχής των γονέων στις ενημερωτικές συναντήσεις, τα 
ερωτηματολόγια τα οποία διερευνούν την πρόθεση συμμετοχής και υποστήριξης των δράσεων 
από τους γονείς. 



3. Ενημέρωση μαθητών 
Η συγκεκριμένη ενέργεια παρακολουθείται με την καταγραφή των ενημερωτικών 
συναντήσεων στο ημερολόγιο του σχολείου. Μπορεί επίσης να αποτυπωθεί ο βαθμός 
κατανόησης και αποδοχής των αρχών της διαπολιτισμικής αγωγής εκ μέρους των μαθητών 
μέσα από συζήτηση που ακολουθεί της ενημέρωσης. 

4. Υλοποίηση δραστηριοτήτων 
Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των δραστηριοτήτων γίνεται με την 
καταγραφή των σχετικών δραστηριοτήτων στα ημερολόγια των ομάδων εργασίας και στο 
ημερολόγιο του σχολείου. Οι συντονιστές των ομάδων εργασίας μπορούν να 
τροποποιήσουν το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες υλοποίησης, αν κριθεί αναγκαίο. 

5. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 
Οι διαδικασίες οργάνωσής της καταγράφονται στο ημερολόγιο των ομάδων εργασίας και 
στο ημερολόγιο του σχολείου. Η αποδοχή και τα αποτελέσματα διερευνώνται με 
ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.



Αξιολόγηση του σχεδίου δράσης 

Στόχος 1: Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των αλλοδαπών μαθητών. 

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας 

Εκτιμάται εάν οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης του σχολείου ανέδειξαν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 
της ισότητας. Η επιτυχία του στόχου διαφαίνεται από το ποσοστό συμμετοχής 
των εκπαιδευτικών και των γονέων στα προγράμματα και τις δράσεις ενίσχυσης 
της διαπολιτισμικής  αγωγής στο σχολείο, καθώς και από τις απαντήσεις τους 
σε ερωτηματολόγια. 



Στόχος 2: Η ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της διαπολιτισμικής διάστασης στο σχολείο. 

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας 

Εξετάζεται εάν υπάρχει αύξηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της διαπολιτισμικής διάστασης 
στο σχολείο και αν συμμετέχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά. Η αποτελεσματικότητά τους διερευνάται μέσω ερωτηματολογίων προς τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στόχος 3: Η ευαισθητοποίησή και η συμμετοχή των μαθητών στην εφαρμογή διαπολιτισμικών 
συνεργατικών πρακτικών στο σχολείο. 

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας 

Η επιτυχία του στόχου διαπιστώνεται από τη σύγκριση του ποσοστού συμμετοχής των μαθητών 
στις κοινές δράσεις του σχολείου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, από τις απαντήσεις των 
μαθητών σε ερωτηματολόγια για τη χρησιμότητα των δράσεων, καθώς και από το βαθμό της 
συμμετοχής στις διαδικασίες υλοποίησης δράσεων της φετινής χρονιάς και της τελικής 
εκδήλωσης. 



Ερωτήσεις
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