


Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση των 
παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»              

για τη Β΄ θμια Εκπαίδευση 

Εισήγηση-παρουσίαση:  

• Έφη Πλεξουσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• Σταύρου Σταύρος, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός συνεργάτης 
Προγράμματος  Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 

Σχολιάζουν:  

• Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

• Νέλλη Ασκούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Έφη Πλεξουσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 



Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος  για την 
“Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής 

μειονότητας στη Θράκη”  
για τη Β΄θμια Εκπαίδευση  

 

www.museduc.gr   

 

για τάξεις που περιλαμβάνουν μαθητές/τριες  

με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική     

 

http://www.museduc.gr/




Το υλικό αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και σε 
άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Δίνει  ιδέες  για  το  πώς μπορεί κάποιος/α  να διαχειριστεί 
μια τάξη με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής 

Προσφέρει υλικό ελεύθερο στο διαδίκτυο που μπορεί κάθε 
εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει, προσαρμόζοντάς το στο 
δικό του/ της εκπαιδευτικό πλαίσιο. 



Βασικές αρχές δημιουργίας του υλικού  

• Παιδαγωγικές αρχές 
• Εργασία σε ομάδες 

• Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 

• ΄Εμφαση στο «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» 

• Καλλιέργεια κριτικής και αυτόνομης σκέψης 

• Στόχοι  
• Ανασχεδιασμός και διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή και η 
ενεργοποίηση των μαθητών.   

• Αναδιοργάνωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου, έτσι ώστε 
να γίνει ελκυστικό και ενδιαφέρον. 

• Βελτίωση του επικοινωνιακού κλίματος στην τάξη. 

• Σεβασμός για όλους τους μαθητές και αποδοχή της ετερότητας. 



 
Συμπληρωματικό υλικό 

 για τα μαθήματα:  
 

• Γλώσσας 

• Λογοτεχνίας  

• Ιστορίας  

• Μαθηματικών  

• Φυσικών Επιστημών 

• Γεωγραφίας.   
 



 

Α. Φάκελος για το μάθημα της Γλώσσας 
 

Περιέχει:    

• Διαφορετικά κειμενικά είδη: 

 λογοτεχνία, δοκίμια, δημοσιογραφικά άρθρα, 
διαφημίσεις, χρηστικά κείμενα, κόμικς 

• Κείμενα διαβαθμισμένα ως προς τη δυσκολία 

 Στόχος:  

Αυτόνομη επεξεργασία κειμένων από τους μαθητές 

• μόνοι ή σε ομάδες   

• ο εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονιστή  





 

Β. Φάκελος για το μάθημα της Λογοτεχνίας 
 
• Οργάνωση σε θεματικές ενότητες 

   

 
     

 



•  Περιέχει πολυτροπικά κείμενα:  
 τραγούδια, κόμικς, θέατρο, κινηματογραφικές ταινίες, 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές  



 

 

Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις 
που εστιάζουν στη διδασκαλία  

σε ομάδες  

με τη μέθοδο project. 
 

 

 

  



Γ. Τα βιβλία για το μάθημα της Ιστορίας 
 

•  3 βιβλία Ιστορίας καλύπτουν την ύλη του Α.Π. για τις 

3 τάξεις του Γυμνασίου, και περιλαμβάνουν την ιστορική 
αφήγηση δομημένη με βάση έννοιες και όρους της ιστορικής 
επιστήμης. 

  

 

   



•  29 τεύχη με συμπληρωματικό υλικό  

        «Λίγη ακόμη Ιστορία»    

    
• Περιλαμβάνουν:    

• πρόσθετο υλικό με πληροφορίες 

• κείμενα που συμπληρώνουν την αφήγηση των βιβλίων 

• Χάρτες και εικόνες 

• Χρονολογικούς πίνακες 

• Πολλές και διαφορετικές πηγές 

• Χρονολόγια και ασκήσεις 







Επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς  

www.kleidiakaiantikleidia.net  

  

 
 

 

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/


 
Κλειδιά και Αντικλείδια 

34 μικρά βιβλία χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες 

 o Διδακτική Μεθοδολογία 

 Κίνητρο στην εκπαίδευση, Α. Ανδρούσου     

 Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, Μ. Σφυρόερα   

 Διδασκαλία σε ομάδες, Ε. Χοντολίδου 

o   Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης  

 Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο, Ν. Ασκούνη     

 Πολιτισμός και σχολείο, Ε. Πλεξουσάκη 

 Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισμός, Α. Φραγκουδάκη    

o   Ταυτότητες και Ετερότητες 

 Ετερογένεια και Σχολείο, Α. Ανδρούσου, Ν. Ασκούνη 

 Ταυτότητα και Εκπαίδευση, Θ. Δραγώνα 

 «Εμείς» και οι «άλλοι»: εμπειρίες εκπαιδευτικών, Α. Δημητρίου, Β. 
Λαγοπούλου,  Τ. Πετρίδης   


