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∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
∆ημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Θέμα: Ιστοσελίδα ∆ιαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής
Εκπαίδευσης έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τη
∆ιαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με ταυτάριθμη εγκύκλιο ημερ.
03.09.2013 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde 3812). Η ιστοσελίδα είναι
www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki και είναι, επίσης, προσβάσιμη από την Οικοσελίδα
της ∆ιεύθυνσης ∆ημοτικής Εκπαίδευσης (εικονίδιο δεξιά).
Η ιστοσελίδα για τη ∆ιαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση περιέχει χρήσιμο υλικό το
οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά στις ανάγκες των αλλόγλωσσων παιδιών. Συγκεκριμένα, το υλικό
περιλαμβάνει:










την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση
με τη ∆ιαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση και τις δράσεις που
πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο
στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά
σχολεία και νηπιαγωγεία
βάση δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού
εγχειρίδια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ομαλή ένταξη των
νεοεισερχομένων αλλόγλωσσων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Κύπρου
κατάλογο βιβλίων που έχουν αποσταλεί στα σχολεία και μπορούν να
αξιοποιηθούν ως βοηθήματα για την εκπαίδευση των αλλόγλωσσων παιδιών
σειρές δοκιμίων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαπίστωση του
επιπέδου γλωσσομάθειας των παιδιών αυτών και τη διάγνωση των γλωσσικών
αναγκών και δυνατοτήτων τους
δράσεις σχολείων που αφορούν στην υιοθέτηση της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και στην ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων παιδιών στη σχολική
μονάδα
χρήσιμους συνδέσμους για τη διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση και τη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
χρήσιμα έντυπα.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Τονίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υιοθετεί παιδαγωγικές
προσεγγίσεις και πρακτικές που διασυνδέονται άμεσα με το διαπολιτισμικό μοντέλο, το
οποίο αποτελεί την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική στρατηγική για την προώθηση
της αλληλοαποδοχής, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και την εξάλειψη
αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων μεταξύ των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό
προσδοκάται ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση θα λειτουργήσει ως πυξίδα πλεύσης για το
μέλλον, με την οποία οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά – αυριανοί πολίτες αυτής της
κοινωνίας θα μπορούν να ανθίστανται στις καταστάσεις εκείνες που αναπαράγουν
ποικίλες μορφές ανισοτήτων.
Η ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής Εκπαίδευσης στοχεύει στον περαιτέρω εμπλουτισμό και στη
συνεχή ανανέωση του συγκεκριμένου ιστοχώρου, γι’ αυτό και τα σχολεία προτρέπονται
όπως αποστέλλουν υλικό ή/και καλές πρακτικές που εκτιμούν ότι μπορούν να τύχουν
ευρύτερης αξιοποίησης και να στηρίξουν ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς στο έργο
τους. Το υλικό μπορεί να αποστέλλεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
dde-diapolitismiki@schools.ac.cy και πρέπει να πληροί, τις ακόλουθες προδιαγραφές:






το περιεχόμενο και η φιλοσοφία του να είναι συμβατό/ή, αντίστοιχα, με το
διαπολιτισμικό μοντέλο το οποίο υιοθετεί και προωθεί η ∆∆Ε
το κείμενο να είναι σε μορφή word και, αν συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες
παιδιών, να έχει εξασφαλιστεί η γραπτή έγκριση των γονέων/κηδεμόνων τους
για δημοσίευσή τους
σε περίπτωση που αφορά ενδεικτικό διδακτικό ή υποστηρικτικό υλικό (π.χ. μια
ολοκληρωμένη σειρά φύλλων εργασίας για μια ενότητα, σχετική με τη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ή/και τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, γενικότερα) είναι απαραίτητη η αναγραφή του ονόματος του
σχολείου, καθώς και το όνομα του δημιουργού τους
σε περίπτωση που αξιοποιείται υλικό από διάφορες ιστοσελίδες να αναφέρεται
η ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να διασφαλίζονται τα πνευματικά δικαιώματα
του δημιουργού.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τη
δημιουργία της ιστοσελίδας και να τους προτρέψετε να την επισκέπτονται, για να
ενημερώνονται και να αξιοποιούν το υλικό που περιέχει. Για περισσότερες
πληροφορίες, απόψεις ή εισηγήσεις μπορείτε να αξιοποιείτε το σύνδεσμο Επικοινωνία.
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