
 

Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη 

 

 

Χρονική διάρκεια: 400 ώρες  (7 μήνες) 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εθπαηδεπόκελνη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο ησλ 
αξρώλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, λα πξαγκαηνπνηνύλ δηδαθηηθνύο 
ζρεδηαζκνύο πνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 
Δθπαίδεπζεο, λα νξγαλώλνπλ πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο ή μέλεο 
γιώζζαο κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ, λα αμηνπνηνύλ απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο 
πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζε Γνκέο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζε 
δνκέο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε Κέληξα 
θηινμελίαο Αηηνύλησλ Άζπιν, ζε ζσθξνληζηηθά ηδξύκαηα, ζε δνκέο δηακνλήο πξνζθύγσλ θαη 
κεηαλαζηώλ θαη ζε ρώξνπο πνπ εθπαηδεύνληαη ξνκά, κνπζνπικάλνη θ.ιπ. 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

 ε εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ή πξόθεηηαη λα εξγαζηνύλ ζε Κέληξα Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Γνκέο Γνκέο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

 ε εθπαηδεπηέο Δλειίθσλ. 

 ε εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε εθπαίδεπζεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 
κεηαλαζηώλ, πξνζθύγσλ, ξνκά, κνπζνπικάλσλ θαη άιισλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ. 

 ε ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο. 

 ε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο εηδηθνηήησλ πνπ δύλαληαη λα δηδάμνπλ ζε 
Γνκέο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

 ε Κνηλσληνιόγνπο, Ψπρνιόγνπο, Κνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ζε άιινπο επηζηήκνλεο 
δηαθόξσλ θαηεπζύλζεσλ θαη εηδηθνηήησλ. 

 ε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.  
 
 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΩ; 

 Μνξηνδνηείηαη  ζε πξνθεξύμεηο ηνπ Ηδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
(Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.),  .Γ.Δ. (ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο), Γ.Η.Δ.Κ. (Γεκόζηα Ηλζηηηνύηα 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), (ΚΓΒΜ) Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο θ.ά. 

 Λακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε γηα απαζρόιεζε ζε ηδησηηθνύο Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο 
(ΚΓΒΜ επηπέδνπ 2, Η.Δ.Κ., Ηδησηηθά ρνιεία, Κνιέγηα, Φξνληηζηήξηα θ.ιπ.). 

 
 
 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Δλλνηνινγηθό πιαίζην, ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 
πξνβιεκαηηζκνί 

 Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 



 Βησκαηηθή κάζεζε ζηε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ 

 Εεηήκαηα Δθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

 Βαζηθέο αξρέο εθαξκνγήο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Γηεζλή παξαδείγκαηα παηδαγσγηθήο αλάπηπμεο ηνπ πνιππνιηηηζκηθνύ ζρνιείνπ 
Σν πξνζθπγηθό θαηλόκελν 
Σν θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 
Δθπαίδεπζε Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 

 ηεξεόηππα, Πξνθαηαιήςεηο θαη Ραηζηζκόο 
ρνιηθή βία θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

 Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

 Ζ δσή ζηε ζρνιηθή ηάμε 
Ζ εθπαίδεπζε ησλ ξνκά ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο 
H εθπαίδεπζε ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλόηεηαο ηεο Θξάθεο 
Ζ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα 
Δθπαηδεπηηθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δπάξθεηα θαη Δηνηκόηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 ύγρξνλεο κέζνδνη Γηδαζθαιίαο 

 Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθόηεηαο 

 Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη γλσζηηθά αληηθείκελα 

 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα – πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

 Αλαζηνραζηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κνξθέο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο 

 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο λέαο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Σο επιμορθωηικό ζεμινάριο: 

 Γηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Δμ Απνζηάζεσο κέζνδν εθπαίδεπζεο (e-learning) 
(ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ηειεθαηάξηηζε). 

 πλερήο αλαηξνθνδόηεζε ησλ απνξηώλ, εξσηεκάησλ θαη δηεπθξηλήζεσλ από ηνλ 
ππεύζπλν εθπαηδεπηή κέζσ email. 

 Πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην, πξόζζεην επηκνξθσηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, 
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, επηζηεκνληθά άξζξα, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο 
δηαηξηβέο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηειηθήο εξγαζίαο, ηελ 
πινπνίεζε ζύληνκσλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απηναμηνινγήζεσλ αλά 
ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες καλέζηε ζηο 2105319669 

 


