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• Τριετές ερευνητικό πρόγραμμα (Horizon 2020) 

• Συνεργασία με σχολεία στην Ευρώπη

• Στόχος: η κατανόηση και ανάπτυξη του τρόπου με τον οποίον τα 
παιδιά και οι νέοι αντιλαμβάνονται την Ευρώπη και τις διαφορετικές 
της κουλτούρες

• Σημασία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη

• Έμφαση στην οικοδόμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
αποτελεσματικού διαπολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας 
κατανόησης των άλλων

• Χρήση ταινιών μικρού μήκους χωρίς λόγια 

1. Εισαγωγή στο DIALLS 



Οι βασικοί πυλώνες του DIALLS
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Πολιτισμικός Γραμματισμός

• Ο πιο συχνά αναφερόμενος ερευνητής σχετικά με 
τον Πολιτισμικό Γραμματισμό είναι ο Hirsch (1988).

• Δημιούργησε μία λίστα με ονόματα, ημερομηνίες, 
ιδέες που κάθε Αμερικανός έπρεπε να γνωρίζει για 
τον πολιτισμό του.

• Πρόκειται για μια παγιωμένη, μουσειακή, στατική 
γνώση για τον πολιτισμό που προϋποθέτει 
μονολογικά μοντέλα και μονόδρομη μετάδοση 
γνώσης.



Ανασημασιολόγηση του πολιτισμικού 
γραμματισμού
• Πρόκειται για έναν «δυναμικό», 
• «ρευστό» και 
• «δημιουργικό» όρο 

• Το να είναι κανείς πολιτισμικά εγγράμματος προϋποθέτει 
να είναι θετικά προσκείμενος, να διαθέτει ευαισθησία 
απέναντι στην ταυτότητα, την κληρονομιά και την 
κουλτούρα όχι μόνο τη δικιά του αλλά και του άλλου. 



Πολιτισμικός Γραμματισμός, όπως ορίζεται στο 
DIALLS

• Aέναη, 
• μετασχηματιστική, 
• συλλογική και 
• δυναμική διεργασία, 
• που έγκειται στη διάθεση, 
• την ικανότητα και 
• την ευαισθησία να μπορεί κανείς να αλληλεπιδράσει και να 

συνδιαλλαγεί πολιτισμικά με τον έτερο, οικοδομώντας έτσι τη 
δικιά του ταυτότητα (Maine et al 2019). 
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Βασικό Γλωσσάρι, θεματικές ενότητες και υπο-ενότητες 
του Πολιτισμικού Γραμματισμού

Στάσεις και τις διαθέσεις: ανοχή, ενσυναίσθηση και συμπερίληψη

Συνύπαρξη: αποδοχή της διαφορετικότητας, τα ανθρωπινά 
δικαιώματα, η δημοκρατία, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η 
παγκοσμιοποίηση 
Κοινωνική ευθύνη: αειφόρος ανάπτυξη και κλιματολογικές αλλαγές, 
πολιτότητα, κοινωνική και πολιτική επάρκεια, ενεργός συμμετοχή και 
συνεργασία

Ευρωπαϊκή οντότητα: ανήκειν, κοινή κληρονομιά, πολιτισμική 
κληρονομιά και οι ευρωπαϊκές αφηγήσεις 



Προϋπόθεση καλλιέργειας του πολιτισμικού 
γραμματισμού

• Διαλογική παιδαγωγική και επιχειρηματολογία, 
οι οποίες ενισχύουν

• την ανοχή, 
• την ενσυναίσθηση, 
• την κριτική σκέψη, 
• τη μεταγνώση, 
• την κοινωνική διάδραση και την αποδοχή 
διαφορετικών οπτικών και θέσεων.



Πολιτισμική Κατανόηση: 
Σύνδεση συζήτησης με θέματα 

πολιτισμικού γραμματισμού 

Πολιτισμική Έκφραση: Ιδέες για 
έκφραση πολιτισμικών θεμάτων 

μέσα από την τέχνη, που θα 
μπορούσαν να αναφέρονται σε 

θέματα πέρα από το 
συγκεκριμένο μάθημα.

Πώς συνδέονται οι Προτροπές 
Μαθήματος με τον Πολιτισμικό 

Γραμματισμό;


