Διζαγωγική επιμόπθωζη νεοδιόπιζηων/ αναπληπωηών εκπαιδεςηικών ζσολ. έηοςρ
2010-11.
ΠΔΚ Λαμίαρ
Σμήμα: ΑΠΔ-26. Υαλκίδα
Κλάδορ: ΠΔ08 (Καλλιηεσνικών μαθημάηων)
Θεμαηικό πεδίο1β: Γηαρείξηζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ςπρνθνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο παηδηψλ
θαη εθήβσλ, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε).
Γιάπκεια επιμοπθωηικήρ παπέμβαζηρ: 4 ώπερ

Σχεδιαςμόσ- κατανομή δραςτηριοτήτων:
Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο ιακβάλνληαη ππφςε:
 Τα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηων εκπαιδεςομένων: πξφθεηηαη γηα θαζεγεηέο θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ (ΠΔ08), κε πεξηνξηζκέλε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη αληίζηνηρε
ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε, νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην ζεκηλάξην 14
σξψλ ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.
 Οι ζκοποί και ηο πεπιεσόμενο ηος ππογπάμμαηορ επιμόπθωζηρ, φπσο θαηαγξάθνληαη αθνινχζσο.
 Οι ππακηικοί πεπιοπιζμοί ηος ππογπάμμαηορ επιμόπθωζηρ: ν ηφπνο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην σξάξην ηεο παξέκβαζεο (ηειεπηαίν 4σξν ηεο Α’ θάζεο ηεο επηκφξθσζεο) θαη ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο.

Στοχοθεςία επιμορφωτικήσ παρέμβαςησ
1) Ωρ ππορ ηιρ γνώζειρ, επιδιώκεηαι οι επιμοπθούμενοι
i.
Να γλσξίζνπλ ηα βαζηθά επίπεδα ηεο καζεζηαθήο πνιπκνξθίαο
ii. Να γλσξίζνπλ ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο
iii. Να γλσξίζνπλ ζρνιηθέο πξαθηηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή
ηνπ δηαθνξεηηθνχ
iv.
Να γλσξίζνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ
2) Ωρ ππορ ηιρ ικανόηηηερ, επιδιώκεηαι οι επιμοπθούμενοι
i.
Να εθαξκφδνπλ ηξφπνπο θαη ξπζκνχο δηδαζθαιίαο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ςπρνινγηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
ii. Να εξγαζηνχλ νκαδηθά επί ζπγθεθξηκέλσλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ παξαδεηγκάησλ
θαη λα πξνηείλνπλ εθαξκφζηκεο ιχζεηο
3) Ωρ ππορ ηιρ ζηάζειρ, επιδιώκεηαι οι επιμοπθούμενοι
i.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο
ii. Να δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθή ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε δηδαθηηθή ηνπο παξέκβαζε
ρσξίο δηάθξηζε ή πξνθαηάιεςε πνπ νθείιεηαη ζηε θπιή, ην γέλνο, ηελ ππεθνφηεηα ή ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία θαη γεληθά ζε νπνηνδήπνηε
άιιν δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνζψπνπ

iii.

Να δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ απαίηεζε γηα ζπλεξγαζία κε ην
ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα ζρεδίσλ εξγαζίαο

Δομή επιμορφωτικήσ παρέμβαςησ: κατανομή δραςτηριοτήτων
Μέπορ Α΄ (2 ½ διδακηικέρ ώπερ): Δληνπηζκφο θαη δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζηηο βαζηθέο
ηνπ δνκηθέο θαη παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο. Τν ζέκα ηεο εηεξφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, επίπεδα εηεξφηεηαο (καζεζηαθφ- θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ). Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ζηα επίπεδα απηά. Βαζηθέο δηεπζεηήζεηο ηεο παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο (α) ζηνλ ηνκέα ηεο καζεζηαθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη (β) ζηνλ ηνκέα
ησλ θνηλσληθψλ- πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Μειέηεο πεξίπησζεο: (α) καζεηψλ κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη (β) δηαπνιηηηζκηθέο παξεκβάζεηο ζην ειιεληθφ ζρνιείν: ε πεξίπησζε ηνπ 132νπ Γ.Σ Αζελψλ.
Μέπορ Β΄ (1 ½ διδακηική ώπα): Γηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ησλ θαιιηηερληθψλ
καζεκάησλ κε άμνλα ηελ αλαγλψξηζε (ζεβαζκφ) ηεο καζεηηθήο πνιπκνξθίαο.

Διάγραμμα υλοποίηςησ επιμορφωτικήσ παρέμβαςησ
Γπαζηηπιόηηηερ

Τποζηηπικηικό ςλικό

Μέπορ Α΄ ηηρ επιμοπθωηικήρ παπέμβαζηρ
Γνωπιμία με ηοςρ επιμοπθούμενοςρ:
Γεδνκέλνπ πσο ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη
θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα θαη ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο ζεσξείηαη σο γελφκελε ε γλσξηκία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Παποςζίαζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ηος επιμοπθωηή.
δηαθ. 1-3
Πεπιγπαθική διαηύπωζη ηος θεμαηικού πεδίος.
Ανάδειξη πποζδοκιών και επιδιώξεων.
Αλάδεημε πξνζδνθηψλ & επηδηψμεσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε. Γηαηχπσζε απφ πιεπξάο
επηκνξθσηή ηνπ ζεζκηθά θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο θαη επηδίσμε ζχλζεζεο πξνζδνθηψλ επηκνξθνχκελσλ θαη επηδηψμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε έλα ζπλνκνινγνχκελν – κε ηνλ επηκνξθσηή – δηδαθηηθφ ζπκβφιαην γηα
ηελ πνξεία ηεο δηδαθηηθήο ζπλάληεζεο.
Δςαιζθηηοποίηζη- ανάδειξη ηηρ εηεπόηηηαρ.
Δλαξθηήξηα εξεζίζκαηα. Πξνβνιή απνζπαζκάησλ θαη ζεη- δηαθ. 4-12
ξάο ζθίηζσλ κε επηδίσμε εθ κέξνπο ηνπ επηκνξθσηή λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξέζηζκα γηα ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. Πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο εηεξφηεηαο κέζσ παξάζεζεο απνζπαζκάησλ απφ ην «Άμηνλ Δζηί» ηνπ Διχηε, ηελ
«Δπηζηνιή πξνο ηνπο Γαιάηαο» ηνπ Α. Παχινπ, ην «Γηα
πνηνλ ρηππά ε θακπάλα» ηνπ Hemingway θαη κηαο θξάζεο
ηνπ Ε.Π. Σάξηξ ε νπνία πιαηζηψλεηαη απφ κηθξή ζεηξά ζθίηζσλ ηνπ γεινηνγξάθνπ Αξθά κε ην ίδην αθξηβψο πεξηερφκελν. Ζ παξάζεζε ησλ ζθίηζσλ, εθηφο ηεο άκεζεο ζχδεπμήο
ηεο κε ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, επηδηψθεη ηε δεκηνπξ-

Δπιμοπθωηικέρ ηεσνικέρ

Δξσηήζεηοαπαληήζεηο
& ζπδήηεζε
Γηδαθηηθφ
ζπκβφιαην

γία νηθείνπ θαη ραιαξνχ θιίκαηνο κεηαμχ επηκνξθνχκελσλ
& επηκνξθσηή, θάηη ηδηαίηεξα επσθειέο γηα ηελ επηηπρία
ηεο παξέκβαζεο.
Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ και επιζήμανζη ηηρ εηεπόηηηαρ.
Ο επηκνξθσηήο ζέηεη ην εξψηεκα «Πώρ ανηιλαμβάνεζηε ηην δηαθ. 13
Καηαηγηέννοια ηηρ πολςμοπθίαρ- εηεπόηηηαρ ζε μια ζσολική ηάξη;
ζκφο ηδεψλ
Αναθέπεηε ζσεηικά παπαδείγμαηα από ηην εμπειπία ζαρ». Αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ελζαξξχλνληαη νη επηκνξθνχκελνη λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο δηθέο
ηνπο απφςεηο, επηζεκαίλνληαο ηηο πεξηπηψζεηο εηεξφηεηαο
πνπ νη ίδηνη έρνπλ εληνπίζεη, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηνλ
πίλαθα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ επηρεηξείηαη απφ θνηλνχ, κε ηνλ επηκνξθσηή ζε ξφιν ζπληνληζηή, ε δηαθ. 14
Σπδήηεζε
νκαδνπνίεζε θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο καζεηηθήο πνιπκνξθίαο (εηεξφηεηαο) πνπ ελδεηθηηθά κπνξεί λα είλαη: εζληθφ, πνιηηηζκηθφ, θπιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, καζεζηαθφ, ηδενινγηθνπνιηηηθφ, ρσξνηαμηθφ, θ.ά.
Οπιοθέηηζη βαζικών αξόνων ηηρ επιμοπθωηικήρ παπέμβαζηρ.
Ζ εηεξφηεηα (α) ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθ. 15- 17
θαη απνηειέζκαηα θαη (β) ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθνπνιηηηΔξσηήζεηοζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Αλάδεημε ηεο ζρέζεο
απαληήζεηο
κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ (καζεζηαθφ – θνηλσληθνπνιηηη&
ζκηθφ).
ζπδήηεζε
1ο Δπίπεδο: Μαθηζιακή ανομοιογένεια
Δςαιζθηηοποίηζη- επέθιζμα:
Παξνπζίαζε θαη αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Jacques
Prevert «Ο θαθφο καζεηήο»
Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ και επιζήμανζη ηηρ μαθηζιακήρ εηεπόηηηαρ
Οξηζκφο ηεο εηεξφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε κε βάζε ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (ζρνιηθή επίδνζε, ςπρνθνηλσληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξά). Οη επηκνξθνχκελνη παξνηξχλνληαη λα αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα
απφ ηελ εκπεηξία ηνπο. Καηά ηελ αλαθνξά ησλ παξαδεηγκάησλ επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε εζηίαζεο: (α) ζηε δηεμνδηθή
πεξηγξαθή ηεο πεξίπησζεο, (β) ζηηο εξκελείεο πνπ νη ίδηνη
έθαλαλ γηα ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο, (γ) ζηηο παξεκβάζεηο νξγαλσηηθήο θαη παηδαγσγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμαλ θαη (δ) ζηηο δπλαηφηεηεο- πεξηνξηζκνχο
πνπ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ
παξέρεη.
ύνηομη μελέηη πεπίπηωζηρ
Με βάζε ηα παξαδείγκαηα θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ζέζνπλ νη επηκνξθνχκελνη ζα γίλεη ε ζρεηηθή
ζπδήηεζε- εκβάζπλζε επί ηνπ ζέκαηνο. Γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ ηα πξνηεηλφκελα παξαδείγκαηα δελ πξνζθέξνπλ ηθαλν-

δηαθ. 18
δηαθ. 19

δηαθ. 20

δηαθ. 21
Μειέηε πε-

Δξσηήζεηοαπαληήζεηο
& ζπδήηεζε

Μειέηε πεξίπησζεο

πνηεηηθφ πιαίζην εκβάζπλζεο ζα δνζνχλ απφ ηνλ επηκνξθσηή δχν πεξηγξαθηθέο κειέηεο γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο (νη πεξηγξαθέο είλαη απζεληηθέο θαη έρνπλ αληιεζεί απφ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα νπνία κεηείρε ν επηκνξθσηήο). Οη επηκνξθνχκελνη ζα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο θαη
αλά δχν νκάδεο ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ ίδηα πεξίπησζε. Μεηά απφ ζχληνκε επεμεξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ζα
αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αηηηνινγία θαη ηηο δπλαηέο παξεκβάζεηο ζηα φξηα
ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ.
Οπγανωηική και παιδαγωγική διαθοποποίηζη ηηρ διδαζκαλίαρ
Ζ παξάζεζε θαη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζπλδέεη ηελ παξέκβαζε κε ην επφκελν ζηάδηφ ηεο πνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο
έλλνηαο ηεο διαθοποποίηζηρ ζηε δηδαζθαιία. Αξρηθά πξνζεγγίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ηεο πξνζδηνξηζκφο θαη αθνινπζνχλ ηα επίπεδα δηαθνξνπνίεζεο. Σε απηά
γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηηο κνξθέο εμσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο (π.ρ. ζπζηήκαηα steaming, setting, θ.ιπ.) θαη ζηε
ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ ηα ζπλνδεχεη. Δπηζεκαίλεηαη πσο
απηά ζπληζηνχλ δνκηθέο κνξθέο δηαθνξνπνίεζεο πνπ είλαη
έμσ απφ ηνλ έιεγρν πνπ νη ίδηνη σο εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ
λα αζθήζνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη γηα ην ιφγν απηφ
κεηαηίζεηαη ην θέληξν εζηίαζεο ηεο ζπδήηεζεο ζηηο εζσηεξηθέο κνξθέο δηαθνξνπνίεζεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ θαη νθείινπλ λα εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαη ηνλίδεηαη ε
αλάγθε λα αλαδεηνχλ πάληα ηα φξηα ηεο δηθήο ηνπο παξέκβαζεο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ύνηομη θεωπηηική αναθοπά ζηο θέμα ηων εκπαιδεςηικών ανιζοηήηων και ηων επμηνειών ηοςρ.
Με βάζε ηελ πξνέιεπζε ησλ επηκνξθνχκελσλ απφ ζρνιέο
θαη ηκήκαηα φπνπ ε παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε δελ είλαη
πξσηαξρηθή θαη ε θνηλσληνινγηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο δελ αλακέλεηαη λα έρεη πξνζεγγηζηεί, επηρεηξείηαη ππφ κνξθή ζχληνκεο εηζήγεζεο ε παξνπζίαζε
ησλ βαζηθψλ θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο. Ζ αλαθνξά είλαη αδξνκεξήο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη σο εξέζηζκα γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο γηα έιεγρν- αλαζηνραζκφ ησλ αληηιήςεψλ ηνπο
θαη πεξεηαίξσ εκβάζπλζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Ζ αλαθνξά απηή θαζψο δελ πεξηιακβάλεηαη άκεζα ζηελ πξνβιεπφκελε χιε ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ
– σζηφζν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηκνξθσηή ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηελ έλλνηα θαη θπξίσο ηελ αηηία ηεο θνηλσληθήο εηεξφηε-

ξίπησζεο Η
Μειέηε πε- Οκάδεο εξξίπησζεο ΗΗ γαζίαο
Σπδήηεζε

δηαθ. 22-28

δηαθ. 29-35

Δξσηήζεηοαπαληήζεηο
& ζπδήηεζε

Σχληνκε
εηζήγεζε

ηαο ηεο ηάμεο – ζα πινπνηεζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε (α) φηη ν
ρξφλνο είλαη επαξθήο θαη (β) φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο επηζεκάλζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επηκνξθνχκελνπο ε χπαξμε θαη άιισλ – πιένλ ησλ ςπρν-καζεζηαθψλπαξαγφλησλ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.
2ο Δπίπεδο: Κοινωνική ανομοιογένεια
Δςαιζθηηοποίηζη- επέθιζμα:
Αλάγλσζε απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ελφο ζχληνκνπ παξακπζηνχ κε ηίηιν «Έλα δηαπνιηηηζκηθφ παξακχζη γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο». Οη πνιιαπιέο εξκελείεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ παξακπζηνχ αλακέλεηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πνιιαπιφηεηα
ησλ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ ηαπηνηήησλ, πνπ ραξαθηεξίδεη ηδηαίηεξα ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο- πνιηηηζκηθήο
πνιπκνξθίαο ηεο ηάμεο. Μεηά ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο κηα ζεηξά δηαθαλεηψλ κε
ηίηιν «Αλ ν θφζκνο ήηαλ έλα αεξνπιάλν», κε ζθνπφ ηε
δηεχξπλζε ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο/ εηεξφηεηαο θαη ηνπ εζλνθεληξηζκνχ/ νηθνπκεληζκνχ.
Γπαζηηπιόηηηα
Τίζεηαη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο ην εξψηεκα ηεο δηαθάλεηαο
37 κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ αλαγθαηφηεηά
ηεο, ην καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ αθνξά θαη ηνπο ηξφπνπο
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν δηαρεηξίδεηαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. Οη επηκνξθνχκελνη
εξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
αλαθνηλψλνπλ ηηο ζέζεηο ηεο νκάδαο ηνπο. Οη νκάδεο επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο θαη αθνινχζσο επηρεηξείηαη ζχλζεζε ησλ ζέζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα
ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο θαη παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζχλζεζε ηνπ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.
Παποςζίαζη ηων καθεζηώηων διασείπιζηρ ηηρ εηεπόηηηαρ ζε κοινωνικό και εκπαιδεςηικό επίπεδο
Τα επίπεδα διασείπιζηρ ηηρ εηεπόηηηαρ. Με ηελ ππνβνιή
ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο πξνο ηνπο επηκνξθνχκελνπο επηδηψθεηαη ν εληνπηζκφο ησλ επηπέδσλ ρεηξηζκνχ ηεο εηεξφηεηαο
(ηάμε- ζρνιείν- εθπ/θφ ζχζηεκα- θαζεζηψο έληαμεο). Μέζσ
θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε θαηαλφεζεο ησλ αξρψλ- θαηεπζχλζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηα ππεξθείκελα επίπεδα σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε δηαπνιηηηζκηθψλ παξεκβάζεσλ ζην επίπεδν ηεο
ηάμεο.
Υπφ κνξθή ζχληνκεο εηζήγεζεο παξνπζηάδνληαη ηα θπξίαξρα θαζεζηψηα (κνληέια) δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο
πνιπκνξθίαο ζε θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Μεηά
ηελ εηζήγεζε ελζαξξχλνληαη νη επηκνξθνχκελνη λα ζρνιηάζνπλ δχν ζρεηηθέο εηθφλεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζε ζρέζε

Κείκελν Η

Οκάδεο εξγαζίαο
Σπδήηεζε

Παξνπζίαζε Η

δηαθ. 37-38

Οκάδεο εξγαζίαο
Σπδήηεζε

δηαθ. 39-42

δηαθ. 43
Δξσηήζεηοαπαληήζεηο
& ζπδήηεζε
δηαθ. 44-45
Δηζήγεζε
δηαθ. 46-57
Σπδήηεζε

κε ηα αλαθεξφκελα θαη ην ειιεληθφ θαζεζηψο (κνληέιν)
δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο.
Η εηεπόηηηα ζηο επίπεδο ηος ζσολείος. Σο θέμα ηηρ
γλώζζαρ
Δςαιζθηηοποίηζη- επέθιζμα:
Παξνπζίαζε κηαο εηθφλαο ηνπ Πχξγνπ ηεο Βαβέι, ζπλνδεπφκελεο απφ έλα ζρφιην ηνπ U. Eco γηα ηελ πνιπγισζζία.
Δπίζεο παξνπζίαζε θαη αλάγλσζε ελφο απνζπάζκαηνο απφ
ηνλ 13ν Λφγν πξνο ην Γεξκαληθφ Έζλνο ηνπ Fichte, φπνπ
ραξαθηεξίδεη ηε γιψζζα σο ην εζσηεξηθφ ζχλνξν πνπ ρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη νξίδεη ηελ πλεπκαηηθή έλλνηα ηνπ
έζλνπο
Γπαζηηπιόηηηα
Τίζεηαη ην εξψηεκα: «Πψο αληηιακβάλεζηε ηε δηγισζζία:
(α) ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη (β) ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη απαληήζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαη
ζρνιηάδεηαη ε θπξηαξρνχζα ηάζε σο πξνο ην ζέκα ηεο δηγισζζίαο, ε νπνία αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ θαηαγεγξακκέλε απφ ηηο έξεπλεο ζηάζεηο ησλ Διιήλσλ δαζθάισλ.
Παποςζίαζη ηος θεωπηηικού πλαιζίος για ηη διγλωζζία
και ηη δίγλωζζη εκπαίδεςζη.
Υπφ κνξθή ζχληνκεο εηζήγεζεο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηγισζζία, ηα πξνγξάκκαηα δίγισζζεο
εθπαίδεπζεο θαη ην ηζρχνλ ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην
Μεηά ηελ εηζήγεζε ελζαξξχλνληαη νη επηκνξθνχκελνη λα
εληάμνπλ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηα
ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη λα αλαθέξνπλ νη ίδηνη δείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ή πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζρνιείν δελ κπφξεζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ πνιηηηζκηθή
πνιπκνξθία θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.
Σπδήηεζε κε αθεηεξία ηηο εκπεηξίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ.
Γπαζηηπιόηηηα: Μελέηη πεπίπηωζηρ.
Παξνπζίαζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ 132νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Αζελψλ σο πεξίπησζε ρεηξηζκνχ ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Σχληνκε αλαθνξά ζην πιαίζην ησλ νξγαλσηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ θαζψο θαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο
αληηδξάζεηο πνπ πξνμέλεζαλ. Σρνιηαζκφο ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε.

δηαθ. 58-59

δηαθ. 60-61

δηαθ. 62

δηαθ. 63-69

Δηζήγεζε

Δξσηήζεηοαπαληήζεηο
& ζπδήηεζε

Μειέηε πεξίπησζεο
Σπδήηεζε

Μέπορ Β΄ ηηρ επιμοπθωηικήρ παπέμβαζηρ: από ηη θεωπία ζηην ππάξη…
Γπαζηηπιόηηηερ

Τποζηηπικηικό ςλικό

Δπιμοπθωηικέρ ηεσνικέρ

Τν δεχηεξν κέξνο ηεο παξέκβαζεο μεθηλά κε ην εξψηεκα
«Πψο ζα κεηαηξέςνπκε ηε ζεσξία ζε δηδαθηηθή πξαθηηθή;
Αλαδεηήζηε πξψηα απ΄ φια ηηο πξνυπνζέζεηο θαη αθνινχζσο ηνπο πηζαλνχο (θαη πινπνηήζηκνπο) ηξφπνπο».
Ωο ζπκπέξαζκα- αλαθεθαιαίσζε ηεο ζπδήηεζεο επηζεκαίλνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θάζε
παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο & αζθάιεηαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε
καζεηηθή εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Γπαζηηπιόηηηερ γνωπιμίαρ- επικοινωνίαρ
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ζπδήηεζε πξνθχςεη ελδηαθέξνλ (ή ζρεηηθή απνξία) ησλ επηκνξθνχκελσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο- ηερληθέο πξνψζεζεο ηεο επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν
ηεο ηάμεο, παξνπζηάδνληαη ζχληνκα νξηζκέλεο παηγληψδεηο
δξαζηεξηφηεηεο.
Σο πέπαζμα από ηη θεωπία ζηην ππάξη
Αμηνπνίεζε ηεο βησκαηηθήο- επηθνηλσληαθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο γηα ηελ έληαμε θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
ζρέδηα εξγαζίαο.
Πποηεινόμενα ζσέδια επγαζίαρ με διαπολιηιζμικό πεπιεσόμενο και πποηάζειρ για διαπολιηιζμικό εμπλοςηιζμό
ηος ππογπάμμαηορ
Πεδία ζςνάνηηζηρ με ηον «Άλλο»
Ο ιατθφο πνιηηηζκφο θαη ε ζξεζθεία σο πεδίν ζπλάληεζεο
κε ηνλ άιιν. Τν βηβιίν ησλ γηνξηψλ. Με αθνξκή ην απνηέιεζκα παξέκβαζεο νκάδαο δαζθάισλ & καζεηψλ ηνπ 132νπ
Γ.Σ. Αζελψλ επηρεηξείηαη δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ θαη ησλ
πεξηζσξίσλ γηα δηαπνιηηηζκηθέο παξεκβάζεηο εληφο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ
Τν παξακχζη σο πεδίν ζπλάληεζεο κε ηνλ «Άιιν». Παξνπζίαζε ηνπ παξακπζηνχ «Τν θάηη Άιιν». Γηεξεχλεζε ησλ
δπλαηνηήησλ εηθαζηηθήο αλαπιαηζίσζεο ηνπ παξακπζηνχ
θαη πξνψζεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο θαηαλφεζεο ηνπ
«Άιινπ».
Καιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε έλα επηηξαπέδην
παηρλίδη. Ζ θαηαζθεπή ελφο επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ πνπ
ελζσκαηψλεη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ ηηο παξαδφζεηο φισλ
ησλ ρσξψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ ηάμε θαη εηθνλνγξάθεζε απφ ηνπο καζεηέο
Ανακεθαλαίωζη- αξιολόγηζη ηηρ παπέμβαζηρ
Δπηζήκαλζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ πξνζεγγίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Δπίδνζε ζηνπο
επηκνξθνχκελνπο αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο
ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάδεημε & αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ θαηα-

δηαθ. 2
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δηαθ. 3-4

δηαθ. 5-9

Σχληνκε
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δηαθ. 10-11
δηαθ. 13-17

Σχληνκε
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Σπδήηεζε

δηαθ. 18-20. Μειέηε πεξίπησζεο
Παξνπζίαζε «Τν βη- Σπδήηεζε
βιίν
ησλ
γηνξηψλ»
Παξνπζία- Μειέηε πεζε «Τν θάηη ξίπησζεο
Άιιν»
Σπδήηεζε
Φχιιν εξγαζίαο Η
Ζ θηβσηφο
καο

Φχιιν αμηνιφγεζεο

ζηάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη εληφο ζρνιηθήο ηάμε, ηελ επηθνηλσλία- ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο επηκνξθσηηθήο
νκάδαο θαη ηνλ επηκνξθσηή, ηελ επάξθεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ ηερληθψλ πνπ επηιέρζεθαλ.
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