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General Project Information  
 

Project Title 
Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Project Code ANTHROPISTIKES/PAIDI/0609(BIE)/05 

 
Summary  Το έργο εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Εκπαίδευση» και αφορά στα σημεία 

«Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση», «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και «Καινοτομικές 
προσεγγίσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών». Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής 
Μεταρρύθμισης (ΕΕΜ) επισημαίνει ότι «Το σημερινό ιδεολογικό πλαίσιο αγνοεί τη 
διαπολιτισμικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της Κυπριακής κοινωνίας, καθώς και τον 
εξευρωπαϊσμό και τη διεθνοποίηση της Κυπριακής εκπαίδευσης» (EEM, 2004β: 4). Ένας 
βασικός πυλώνας της εν εξελίξει μεταρρύθμισης, η οποία αντιμετωπίζει τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση (ΔΕ) ως παιδαγωγική προτεραιότητα, είναι «η απάλειψη των στενά 
εθνοκεντρικών, μονοπολιτισμικών και κατ’ επέκταση εθνικο-δυιστικών στοιχείων» και η 
διαμόρφωση διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής ιδεολογίας «που να συνδέει τις 
Κυπριακές παραδόσεις με τη γνώση του πολιτισμού των άλλων» (EEM, 2004β: 4). Αλλού η 
ΕΕΜ αναφέρει: «Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αλλόγλωσσων παιδιών στα δημοτικά 
σχολεία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν ακόμα καταρτιστεί 
ολοκληρωμένα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία» (EEM, 
2004α: 151). 

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος, έτσι 
ώστε να συμβάλει με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο προς την κατεύθυνση μιας ΔΕ 
που όχι απλά να αποδέχεται αλλά και να γιορτάζει την πολυπολιτισμικότητα και γενικότερα 
τη διαφορετικότητα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς, αφού διεξάγουν αρχική έρευνα για  τις 
υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, ανάγκες και πρακτικές ΔΕ στα δημοτικά σχολεία της 
Κύπρου, θα προχωρήσουν στη συλλογή 20 περίπου λαϊκών ιστοριών της Κύπρου με 
πολυπολιτισμικό περιεχόμενο και θα αναπτύξουν διδακτικό υλικό που θα στηρίζει τις 
ιστορίες με σκοπό την προώθηση της ΔΕ σε παιδιά 8-12 χρόνων. Το υλικό θα αποτελείται 
από 5 διδακτικές ενότητες και θα τύχει πιλοτικής εφαρμογής, αναπροσαρμογής, ευρύτερης 
εφαρμογής και τελικής αναθεώρησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα αξιολογηθούν μέσα 
από ποιοτική έρευνα, με στόχο τον εντοπισμό αποτελεσματικών προσεγγίσεων και καλών 
πρακτικών ΔΕ.  

Θα ακολουθήσει συνέδριο και βιωματικά εργαστήρια, μέσα από τα οποία πάνω από 
100 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης θα ενημερωθούν για τη διαδικασία και τα 
αποτελέσματα του έργου και θα επιμορφωθούν σε καινοτόμες μεθόδους αξιοποίησης των 
λαϊκών ιστοριών στη ΔΕ. Τόσο το παραχθέν υλικό, όσο και οι μεθοδολογικές εισηγήσεις θα 
τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, όπως τη Διεύθυνση και τα Επαρχιακά Γραφεία 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και τα μέλη της Επιτροπής 
Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Παράλληλα, θα 
αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα τεθούν με αυτό τον τρόπο στη διάθεση όλων των 
εκπαιδευτικών της Κύπρου. Τα αποτελέσματα θα διαχυθούν στο ευρύτερο κοινό μέσα από 
τη «Γιορτή του Παραμυθιού και του Διαφορετικού» κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα 
παραμύθια της συλλογής με πρωτότυπους και καλλιτεχνικούς τρόπους.  

 

Funding  

Funding Agency Research Promotion Foundation  

Framework  2009-2010 

Programme  Social and Economic Sciences and Humanities 

Action Education  
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The Project ANTHROPISTIKES/PAIDI/0609(BIE)/05 is co-financed by the European Regional Development Fund 
and the Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation. 
 
This communication reflects the views only of the author, and the Research Promotion Foundation cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 
 
 

Internal Coordination  
Project Submitted 
Under  

University of Nicosia Research Foundation (UNRF) 

Role in Project   Host Organisation 

Project Coordinator 
(PC) 

Dr. Panayiotis Angelides 

Department & School Department of Education, School of Education  

Contact Details  Tel: 22461566 Fax:  22357665 E-mail: angelides.p@unic.ac.cy  

 

Partners  

Partner No. Organisation  Country Contact Person Contact Details  

1 CARDET Cyprus Dr. Petros Panaou panaou.p@unic.ac.cy  

2 
Cyprus Association of Young 
Children's Book Cyprus Dr. Costas Katsonis ckatso@cytanet.com.cy  

3 Strovolos Municipality Cyprus 
Ms. Despo 
Masourekkou municipality@strovolos.org.cy  

     

Schedule  

Year Awarded Duration (in months) Start Date Expected End Date 

2011 24 01/09/2011 31/08/2013 

    

Budget  

 % Euro 

 

Funding Agency 
Contribution to UNRF 

100 71,092 

Total Project Budget  117,005 

     

Dissemination  

Funding Website   www.research.org.cy  

Project Website   


