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Η λειτουργία των κέντρων υποδοχής διαμορφώνει νέες πραγματικότητες για την εκπαιδευτική 
διαδικασία και καθιστά σημαντική, αν όχι αναγκαία, την προσφορά επιμορφωτικών δράσεων προς 
εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής παιδαγωγικής 
για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο τους που έχει στόχο την κοινωνική ένταξη και την 
εκπαίδευση τωνπροσφύγων. 

 
Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης δημοτικών σχολείων ή 
νηπιαγωγείων και σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας (κυρίως Γυμνάσιο) εκπαίδευσης που μπορούν να την 
παρακολουθήσουν, να ωφεληθούν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις νέες γνώσεις, καθώς θα 

υπάρξει στο μέλλον υποστήριξη διαφορετικών ηλικιακών ομάδων προσφύγων. Το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε ενδιαφερόμενους που εργάζονται σε χώρους υποδοχής 
προσφύγων και παρέχουν εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο με στόχο την κοινωνική ένταξη των 
προσφύγων. 

 
Στόχος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων ή μεταναστών με 

μια διαφορετική προσέγγιση συνδέοντας το θεωρητικό με το πρακτικό πλαίσιο είναι να δοθεί η 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό α)να στοχαστεί πάνω στη μαθησιακή διαδικασία σχεδιάζοντας ο ίδιος 

σενάρια διδασκαλίας με τηβοήθειατων Νέων Μέσωνπου δημιουργούν περιβάλλοντα χρηστικά, 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

 

Τίτλος Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

για μαθητές με προσφυγικό καιμεταναστευτικό 

υπόβαθρο 
Έναρξη - Λήξη 26/08/2019 ως 26/03/2020 

Διάρκεια σε Μήνες 7 ΜΗΝΕΣ Ώρες 
Επιμόρφωσης 

408 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η(ΕΥ) 
 

Ονοματεπώνυμο Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός 

Ιδιότητα* Καθηγητής 

Σχολή Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΑΕ 

Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα 

Email lsofos@aegean.gr 

Γραφείο/Κινητό 2241099224 6948183076 

Συνεργαζόμενος/οι Φορέας/εις 
1 

Τίτλος Golearn μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Κέντρο Δια Βίου 
μάθησης επιπέδου δύο 

Επικοινωνία info@ golearn.gr 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο &Σκοπός Προγράμματος 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
mailto:lsofos@aegean.gr


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

Εmail: kedivim@aegean.gr,Ιστοσελίδα: http://kedivim.aegean.gr 
 

 
 
 
 

διευκολυντικά, για μαθητές που δεν έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, β)να ενημερωθεί για 
τη θρησκευτική ετερότητα των μεταναστών και των προσφύγων και γ)να κατανοήσει τη 
σημαντικότητα της κοινωνικής συνοχής. 

Το προσφερόμενο πρόγραμμα αναφέρεται σε ζητήματα του ψηφιακού γραμματισμού προσφύγων 
και μεταναστών μαθητών σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, σε ζητήματα θρησκείας και 
σε ζητήματα γλώσσας και Διγλωσσίας σε Διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

 
Οι γνώσεις αυτές που διδάσκονται σε κάθε επιμορφούμενο αυτού του προγράμματος, 
διαφοροποιούνται σε σχέση με παρεχόμενες γνώσεις άλλων προγραμμάτων είτε στο Δημόσιο είτε 
στον Ιδιωτικό Τομέα για τη Διαπολιτισμική Αγωγή, καθώς αναλύονται σε βάθος θέματα 

θρησκειολογίας, κοινωνικής συνοχής και διδασκαλίας στους πρόσφυγες και μετανάστες με τη χρήση 
των Νέων Μέσων. Πρόκειται για διαστάσεις του θέματος που δεν προσφέρονται σε υφιστάμενα 
προγράμματα. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει από απόσταση (e-learning). 

 
Λέξεις-κλειδιά Προγράμματος 
ψηφιακός γραμματισμός, Διγλωσσία, θρησκεία, πολιτισμός 

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/ηεπιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση : 

●  Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση: 
● Να γνωρίζει τους ακριβείς αριθμούς προσφυγικών εισροών στην Ελλάδα 
● Να κατανοείτο πλαίσιο προσφοράς προγραμμάτων, μαθημάτων για τα παιδιά των 

προσφύγων απότην πολιτεία 2 

● Να αναγνωρίζει τη συμβολή των Μέσων και της μιντιακής εργασίας στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία 

● Να γνωρίζει τη διάδοση του προσφυγικού φαινομένου και τις αιτίες του 

● Να διαχωρίζει τις προσεγγίσεις: 1. Διπολιτισμική 2. Πολυπολιτισμική 3. Διαπολιτισμική 

● Να προσδιορίζει την ταυτότητα ως τομή του παρελθόντος με το παρόν 

● Να αιτιολογεί ότι στα παιδιά πρόσφυγες (όπως και σε όλα τα παιδιά) πρέπει να 

δίνουμε πολλές ευκαιρίες να παράγουν κείμενα ταυτότητας χρησιμοποιώντας το 

γλωσσικό τους ρεπερτόριο όπως εκείνα μπορούν καλύτερα 

● Να ερμηνεύει τη θρησκεία ως πολιτική και κοινωνική κατασκευή της διαφορετικότητας 

● Να περιγράφει τον πολιτισμικό πλουραλισμό και τις θρησκευτικές αναπαραστάσεις 
των μεταναστευτικών ροών. 

● Να αναγνωρίζει το σύγχρονο σχολείο ως μέσο υποδοχής του διαφορετικού 

 ΙΙ.Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανός: 

● Να επιλύει προβληματικές και δύσκολες ή απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας σε μαθητές με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. 

● Να χρησιμοποιεί τα Μέσα και τη μιντιακή εργασία στη διαπολιτισμική επικοινωνία 

● Νασχεδιάζειοίδιος σενάρια διδασκαλίας μετη βοήθειατων Νέων Μέσωνγια μαθητές που 
δεν έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

● Να διδάσκει με αποτελεσματικό τρόπο τους μαθητές πρόσφυγες 

● Να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τη μη λεκτική επικοινωνία με ορθό τρόπο 

ΙΙΙ. Όσον αφορά στην ανάπτυξη θετικών στάσεων θα είναι σε θέση : 

● Να υιοθετήσει μια σύγχρονη Διαπολιτισμική Κουλτούρα 

● Να μετασχηματίσει τις πρότερες γνώσεις του και αντιλήψεις του εξαλείφοντας στερεότυπα 
και φόβους 

  ● Να σέβεται τη θρησκευτική ετερότητα  
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