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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Η παρακάτω βιβλιογραφία προτείνεται από την ομάδα επιμόρφωσης ως ενδεικτική 
και διαρθρώνεται σε δύο κατηγορίες: 
Ι.  Επιστημονικά  κείμενα  σχετικά  με  ζητήματα  ταυτοτήτων,  μετανάστευσης  και 
εκπαίδευσης. 
ΙΙ. Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας, 
ιστοσελίδες και κείμενα για την αξιοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών υλικών στη 
σχολική τάξη. 

 
 

Ι. Μετανάστευση, Ταυτότητες/Ετερότητες και Εκπαίδευση 
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Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
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ΙΙ.  Εκπαιδευτικά  υλικά  /Ιστοσελίδες  /Κείμενα για  αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών υλικών 
 

 

www.kleidiakaiantikleidia.net 
Επιμορφωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνει 34 μικρά 
βιβλία χωρισμένα   σε   3   θεματικές   ενότητες:   1. Διδακτική   Μεθοδολογία, 
2. Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και 3. Ταυτότητες και 
Ετερότητες. Έχουν γραφτεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με στόχο να 
απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. 
Τα κείμενα συνδυάζουν τη διδακτική πράξη με τη θεωρία εξετάζοντας τα 
εκπαιδευτικά ζητήματα μέσα από τις διαφορετικές οπτικές επιμέρους 
επιστημονικών κλάδων και ταυτόχρονα επιχειρούν να αναδείξουν τη σύνθεση 
μεταξύ αυτών των διαφορετικών οπτικών. Όλα τα κείμενα ακολουθούν την ίδια 
δομή: ξεκινούν από την εκπαιδευτική πράξη, δηλαδή μια σκηνή σε ένα σχολικό 
πλαίσιο, και μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης περνούν από τη 
θεωρία και καταλήγουν στα χέρια των εκπαιδευτικών ως κλειδιά για τη δική τους 
διδακτική πρακτική. 

 

Ανδρούσου Α. (1996) Εγώ κι εσύ, εδώ κι εκεί, Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο 
Εκπαιδευτικό  υλικό με  τη  μορφή  παιδαγωγικής  βαλίτσας.  Πρόκειται  για  ένα 
εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα την κατανόηση της έννοιας της διαφοράς και της 
ομοιότητας  με   τον  άλλο  μέσα  από   παιχνίδια  ρόλων  με   αντικείμενο  τις 
διαφορετικές   μετακινήσεις   (μετανάστευση,   προσφυγιά,   εμπόριο   κλπ).  Το 
παιχνίδι   είναι   κατάλληλο   να   χρησιμοποιηθεί   στο   πλαίσιο   του   σχολείου. 
Περιλαμβάνει  αντικείμενα,  χάρτες,  παζλ,  εικόνες,  ιστορίες  ταξιδιών  και  τον 
«θησαυρό», μια δελτιοθήκη με γνωστικές πληροφορίες. Πρόκειται  για μια 
ολοκληρωμένη παιδαγωγική πρόταση που απευθύνεται  σε παιδιά από 9 ετών 
και πάνω. Περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και μπορεί να 
συνδυαστεί με πολλά γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, λογοτεχνία, κοινωνική και 
πολιτική αγωγή). 
http://www.themelio‐ekdoseis.gr/PaidgogikoPaixnidi.htm 

 

Περάσματα: Βιωματικό παιχνίδι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες. Βασίζεται στη μέθοδο της προσομοίωσης, επιτρέποντας στους 
συμμετέχοντες να βιώσουν πιο αποτελεσματικά μια μακρινή κατάσταση, μέσα 
από τη     διαδικασία     της     δραματοποίησης     και     αναπαράστασης     της 
πραγματικότητας. Στο εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας  www.unhcr.gr 

 

Κάντε ένα βήμα μπροστά: Βιωματικό παιχνίδι ρόλων που περιέχεται στο Compasito 
–  «Μικρή  Πυξίδα»,  εγχειρίδιο  εκπαίδευσης  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα  για 
παιδιά,  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης.  Διαπραγματεύεται  θέματα  όπως  τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό βοηθώντας 
στην προώθηση της ενσυναίσθησης απέναντι σε άλλους που είναι διαφορετικοί. 
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://www.childcom.org.cy 

 

Εγχειρίδιο για την ανεκτικότητα και την πολιτισμική ποικιλομορφία στην Ευρώπη, 
της Άννας Τριανταφυλλίδου: Στοχεύει στο να  βοηθήσει νέους/‐ες να καταλάβουν 
τι σημαίνει πολιτισμική ποικιλομορφία και να μιλήσουν για αυτές 

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
http://www.unhcr.gr/
http://www.childcom.org.cy/
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χρησιμοποιώντας μία  κοινή  ορολογία.  Απευθύνεται  σε  μαθητές  λυκείου  και 
προπτυχιακούς φοιτητές  μεταξύ  17  και  23  χρονών,  καθώς  και  σε  καθηγητές 
γυμνασίου και λυκείου. Επίσης, απευθύνεται σε επιμορφωτές που διδάσκουν σε 
προγράμματα  μετεκπαίδευσης  καθηγητών  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ανά 
την Ευρώπη. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες. 
http://www.unhcr.gr/1againstracism/egchiridio‐gia‐tin‐anektikotita‐ke‐ton‐ 
plouralismo/ 

 

Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε, (2000), (Επιμ.) Π. Χαραμή: Σχολείο 
χωρίς σύνορα: μαθητικά γυμνάσματα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αθήνα: 
ΚΕΜΕΤΕ. 

Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε., (2000), (Επιμ.) Π. Χαραμή: Σχολείο 
χωρίς σύνορα‐το βιβλίο της καθηγήτριας/του καθηγητή. Αθήνα: ΚΕΜΕΤΕ. 

Παπαστεργίου Β. & Τάκου Ε., (2013), H μετανάστευση στην Ελλάδα, έντεκα μύθοι 
και περισσότερες        αλήθειες,       Ίδρυμα        Ρόζα        Λούξεμπουργκ. 
http://rosalux.gr/publication/i‐metanasteysi‐stin‐ellada 

 

http://noracismschools.blogspot.gr: Ιστολόγιο εκπαιδευτικών με ταινίες, βίντεο, 
οπτικο‐ακουστικό υλικό, σχέδια μαθημάτων και οδηγούς, θεατρικές και 
βιωματικές δραστηριότητες, λογοτεχνία, κείμενα, απόψεις κ.ά. Προτείνεται για 
την προσέγγιση      θεμάτων    διακρίσεων,    ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ρατσισμού, φασισμού, σχολικής βίας, σεβασμού 
της διαφορετικότητας κ.ά. 

 

http://www.a‐athinon.gr/?p=602: Ιστοσελίδα A’ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικό υλικό για τον ρατσισμό και τη 
διαφορετικότητα. 

 

http://antifasepelmeth.blogspot.gr/ : Ιστολόγιο   της   Αντιφασιστικής   Επιτροπής 
Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης. 

 

http://www.antmep.com/ : Ιστολόγιο του Αντιφασιστικού Μετώπου Παιδείας. 
 

www.TheatroEdu.gr : Η ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση, με υλικό για την αντιρατσιστική εκπαίδευση, τον σχολικό 
εκφοβισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Χολέβα Ν., (2010), Εσύ όπως κι Εγώ: εξερευνώντας τη διαφορετικότητα μέσα από 
το θέατρο, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

 

www.unhcr.gr/1againstracism: Και ένα θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ: 
Εκστρατεία για την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας, ιστοσελίδα της Ύπατης 
Αρμοστείας. Με εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και μαρτυρίες μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. 

 

http://www.unhcr.gr/refugeestories: Ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας με ιστορίες 
προσφύγων. Συγκεντρώνει ιστορίες ανδρών, γυναικών και παιδιών που 
βρίσκονται στην Ελλάδα, αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα 
τους εξαιτίας διώξεων ή πολέμου, αναζητώντας ασφάλεια και προστασία. 

 
 

http://www.unhcr.gr/1againstracism/egchiridio
http://rosalux.gr/publication/i
http://noracismschools.blogspot.gr/
http://antifasepelmeth.blogspot.gr/
http://www.antmep.com/
http://www.theatroedu.gr/
http://www.unhcr.gr/1againstracism
http://www.unhcr.gr/refugeestories
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http://www.thetoc.gr/new‐life/stop‐racism/article/trianta‐istories‐gia‐to‐fobo 
Τριάντα ιστορίες για τον φόβο που γεννάει η διαφορετικότητα, μια καμπάνια 
για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

 

http://www.polydromo.gr/index.html: Πολύδρομο. Ομάδα για τη διγλωσσία, τον 
πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI9J3KQvpgGcrbnn6NBoxJJ8_xiKfcShS 

Ταινίες παιδιών από το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. 
 

www.132grava.net : Ιστοσελίδα του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. 
Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, παραγωγή των παιδιών και δασκάλων του 
σχολείου, καθώς και δημοσιευμένα κείμενα με ανάλυση των εκπαιδευτικών 
πρακτικών. 

 

www.museduc.gr : Ιστοσελίδα του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των παιδιών 
της μειονότητας της Θράκης. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά υλικά για την 
πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναλυτική παρουσίαση μιας 
πολύμορφης   και   πολυετούς   εκπαιδευτικής   παρέμβασης   και   βιβλιογραφία 
σχετική με το θέμα. 

 

http://gazikapllani.blogspot.gr/ Υπάρχουμε… Συνυπάρχουμε; Ιστολόγιο του 
συγγραφέα και δημοσιογράφου Γκάζμεντ Καπλάνι. 

 
Ben Jelloun T., (1998) Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου, Αθήνα: Νέα 

Σύνορα. 
Elbow P. & Belanoff P., (1995) A community of writers. A workshop course in writing, 

New York: McGraw‐Hill 
Δραγώνα  Θ., (2013)   «Συναντώντας  την  εθνοπολιτισμική  διαφορά.  Σχόλιο  πάνω 

στην ταινία “Ανάμεσα στους Τοίχους”» (129‐142) στο Π. Κιμουρτζής (επιμ.) 
CineScience:  Ο  Κινηματογράφος  στον  φακό  της  επιστήμης,  Αθήνα: 
Gutenberg. 

Καπλάνι Γκ., (2010) Με λένε Ευρώπη, Αθήνα: εκδ. Λιβάνη. 
Φραγκουδάκη Ά., (2013) «Ανάμεσα στους τοίχους (για την ταινία "Entre les 

murs"/"Ανάμεσα στους τοίχους", 2008, του Laurent Cantet)» στο Π. 
Κιμουρτζής (επιμ.) CineScience: Ο Κινηματογράφος στον φακό της επιστήμης, 
Αθήνα: Gutenberg. 

 

 

 

«Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» 
 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 
15%, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1  «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή) για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 

http://www.thetoc.gr/new
http://www.polydromo.gr/index.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PLI9J3KQvpgGcrbnn6NBoxJJ8_xiKfcShS
http://www.youtube.com/playlist?list=PLI9J3KQvpgGcrbnn6NBoxJJ8_xiKfcShS
http://www.132grava.net/
http://www.museduc.gr/
http://gazikapllani.blogspot.gr/

