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Εισαγωγικά
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών προσφύγων που «οδηγούν» σε 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν να κάνουν όχι μόνο με την 
προσφυγική εμπειρία, αλλά και με τη σχολική τους εμπειρία. 
Ειδικότερα, πρόκειται για παιδιά: 

• με πολλές διαφορετικές σχολικές εμπειρίες μεταξύ τους, καθώς η σχολική πορεία 
κάθε παιδιού διαφοροποιείται ανάλογα με το «ταξίδι» του, 

• που για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται εκτός σχολείου έχοντας μάλιστα 
φοιτήσει ελάχιστα κατά το παρελθόν σε τυπικό σχολείο, 

• με διακοπτόμενη φοίτηση ακόμα και αν πρόκειται για παρακολούθηση 
μαθημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Πρόσθετοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

• Για πολλές οικογένειες προσφύγων η μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα είναι 
κεντρικό ζητούμενο. 

• Αρκετά παιδιά διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας, γεγονός που από μόνο 
του είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. 



Από την καθημερινή στην ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες καθημερινές περιστάσεις 
επικοινωνίας διαφέρει από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε επίσημες περιστάσεις. 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα διδακτικά εγχειρίδια και κατ’ 
επέκταση στη διδασκαλία διαφέρει σημαντικά από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται 
στην καθημερινή ζωή. 

Για τον λόγο αυτό πολλοί ερευνητές έχουν κάνει λόγο για χάσμα μεταξύ της γλώσσας του σπιτιού 
και της γλώσσας του σχολείου, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι ο γλωσσικός κώδικας του 
σπιτιού τους είναι φτωχός. 

Η εξοικείωση του παιδιού με τρόπους χρήσης της γλώσσας που συνιστούν τη σχολική 
κουλτούρα είναι κλειδί για τη σχολική του πορεία και πρόοδο 



Σύμφωνα με τον Cummins (2005) οι μαθητές/τριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο….. 

Σε λίγους μήνες αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες

Στα δύο έτη Κατακτούν τη συνομιλιακή ευχέρια

Στα 5-7 έτη
Κατακτούν την ακαδημαϊκή 
γλωσσική ικανότητα

Όταν πρόκειται για παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με μη κανονική σχολική φοίτηση, 
όπως οι πρόσφυγες μαθητές/τριες, ο παραπάνω χρόνος μπορεί να φτάσει τα δέκα χρόνια 
(Garcia, 2000) 



Ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας Καθημερινή χρήση της γλώσσας 

Όταν το νερό βράζει εξατμίζεται. Το νερό βράζει και γίνεται αέρας. 

Τα υγρά ψύχονται και στερεοποιούνται. Τα υγρά όταν κρυώνουν γίνονται πάγος.

Η μάζα του σώματος είναι 10 χιλιόγραμμα. Αυτό το σώμα έχει βάρος 10 κιλά. 

Η πυκνότητα του λαδιού είναι μικρότερη από του νερού. Το λάδι είναι πιο πυκνό από το νερό. 

Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η Γη γυρίζει. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφορών ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και την 
καθημερινή χρήση της γλώσσας στις Φυσικές Επιστήμες, που οδηγούν πολλές φορές στη δημιουργία 
εσφαλμένων αντιλήψεων από τους/τις μαθητές/τριες. 



Το πρόγραμμα σπουδών της Τ.Υ. – 4 άξονες:

✓Βιωματικές καταστάσεις με αναμενόμενη 

εμπλοκή των μαθητών: μετακινήσεις, 

γνωριμίες, ψώνια και κατανάλωση, 

υπηρεσίες, εργασία των γονιών, πρόσβαση 

στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 

ενημέρωσης, αρρώστια , σχολείο, βιβλίο, 

αθλητισμός, ψυχαγωγία, κ.α.



Το πρόγραμμα σπουδών της Τ.Υ. – 4 άξονες:

✓Στοιχειώδεις επικοινωνιακές προθέσεις: 

ρωτώ, παρακαλώ, ζητώ, δηλώνω, 

προτείνω, δέχομαι, απορρίπτω, συμφωνώ, 

διαφωνώ, αιτιολογώ, εξηγώ, πληροφορώ…

✓Ιεράρχηση μορφοσυντακτικών δομών

✓Τομείς χρήσης της γλώσσας (ακρόαση, 

ανάγνωση, ομιλία, γραπτή έκφραση)



Οι δραστηριότητες πρέπει να ακολουθούν σταθερές 
ρουτίνες με βάση τις οποίες διασφαλίζεται:
• Το πέρασμα από το σύνολο των γλωσσικών δεξιοτήτων
• Η μετάβαση από την εργασία στην ολομέλεια, στην 

εξατομικευμένη εργασία, την εργασία σε ζευγάρια και την 
εργασία σε μικρές ομάδες



Το Διδακτικό υλικό στην Τ.Υ.

✓Μικρή βιβλιοθήκη

✓CDs με τραγούδια και θεατρικό-λογοτεχνικό 
λόγο

✓Αφίσες με θέματα που διδάσκονται

✓Λεξο-καρτελοθήκη με εικονογραφημένες 
καρτούλες (για εμπέδωση λεξιλογίου και 
ορθογραφίας)

✓Επιτραπέζια παιχνίδια

✓Η/Υ οπωσδήποτε, με τα λογισμικά γλώσσας & 
μαθηματικών



Βασικές γλωσσοδιδακτικές αρχές

✓Τήρηση ενός επιπέδου απαιτήσεων & 
δυσκολίας (να υπερβαίνει κατά 1 βαθμό το 
επίπεδο που έχει φτάσει ο μαθητής)

✓Χρήση δίγλωσσων εκδόσεων στην αρχή

✓Συσχέτιση της διδασκαλίας με τα βιώματα
& τις επικοινωνιακές ανάγκες των 
μαθητών

✓Έμφαση στη «φυσική μάθηση»



Βασικές γλωσσοδιδακτικές αρχές

✓Ευκαιρίες για συναναστροφή με ελληνόφωνους 

συνομηλίκους

✓Φιλικό κλίμα και γλωσσοδιδακτικές παρεμβάσεις 

σε όλο το χώρο του σχολείου (επιγραφές σε 

χώρους και βασικά αντικείμενα)

✓ Για κάθε γλωσσικό/επικοινωνιακό φαινόμενο που 

διδάσκεται πρέπει να ενεργοποιούνται οι 4 

δεξιότητες: ομιλία, ακρόαση, γραπτή έκφραση 

και ανάγνωση



Βασικές γλωσσοδιδακτικές αρχές

✓Ευκαιρίες για επικοινωνία και συνεργασία-
συνεργατικά σχήματα διδασκαλίας

✓Τα γλωσσικά φαινόμενα παρουσιάζονται σε 
συγκείμενο ή στα πλαίσια μιας ελάχιστης 
επικοινωνιακής περίστασης & ακολουθούν την 
πορεία: από μικρότερες μονάδες λόγου 
(φράση/πρόταση/μικροί διάλογοι) σε 
μεγαλύτερες (παράγραφος/κείμενο)

✓Περιορίζουμε το διδακτικό μονόλογο- ναι στη 
χρήση καρτών, παζλ, παιχνιδιών, οπτικού υλικού 
στις μικρές ηλικίες



Αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του 
συγχρηματοδοτούμενου από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
προγράμματος για την Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 
Μαθητών, το 2017 αναπτύχθηκε από το Ι.Ε.Π. (Επιστημονική Μονάδα 
«Μειονοτική, Διαπολιτισμική και Ομογενειακή Εκπαίδευση, Σχολεία 
Φυλακών») το «Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες» 

Το Ανοιχτό Πρόγραμμα Σπουδών…..

Φ1/181945/Δ1/26-10-2017 



Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών: 

• Λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα ελληνομάθειας 
(Α1: Στοιχειώδης Γνώση, A2: Βασική Γνώση 
για παιδιά) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
(ΚΕΓ)

• Λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού 
(μηδενική ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας, μη συστηματική σχολική φοίτηση 
ή/και μακρά απουσία από το σχολείο, 
περιορισμένη έως ελάχιστη εμπειρία χρήσης 
αλφαβητικής γραφή 

• Είναι δομημένο με βάση θεματικές (π.χ. Τα 
μέρη του σώματος, Φυτά-Ζώα-Περιβάλλον, 
Καιρός) με βάση τις οποίες προσδιορίζονται 
τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα και γύρω από τις οποίες 
χτίζεται η διδασκαλία του λεξιλογίου. 

• Οι θεματικές έχουν στόχο να κατευθύνουν 
τον/την εκπαιδευτικό στην επιλογή των 
γλωσσικών στοιχείων που θα διδάξει ώστε 
αυτά να συνδυάζονται με τις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών 
(π.χ. προσαρμογή στη σχολική ζωή, 
γνωριμία με τον ελληνικό και ευρωπαϊκό 
πολιτισμό). 



• Κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών είναι σκόπιμο να 
δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας μέσα από αυθεντικές 
καταστάσεις επικοινωνίας και όχι μέσα από στείρα παραδοσιακή διδασκαλία (π.χ. 
λίστες λεξιλογίου και διακριτή διδασκαλία γραμματικής). 

• Αντίθετα, προτείνεται η διδασκαλία με σκοπό την ανάδυση των γραμματικών 
φαινομένων μέσα από την επικοινωνία (π.χ. κατά τη διδασκαλία της θεματικής 
ενότητας «Αγορά» διδάσκεται ή/και εμπεδώνεται η χρήση ενικού και πληθυντικού 
αριθμού, κατά την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών διδάσκονται ή/και 
εμπεδώνονται οι προσωπικές αντωνυμίες) 

Παρατηρήσεις



Λόγω της ελλιπούς και μη συστηματικής προηγούμενης σχολικής φοίτησης πολλών 

μαθητών/τριών καθώς και πιθανής περιορισμένης εξοικείωσης με το ελληνικό 

αλφάβητο είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις 

παρακάτω δεξιότητες μέχρι να κατακτηθούν από τους μαθητές/τριες

• να κρατούν σωστά και 
σταθερά το μολύβι, 

• να ανοίγουν τα βιβλία και 
τετράδια με φορά από τα 
δεξιά προς τα αριστερά, 

• να γράφουν με φορά από τα 
αριστερά προς τα δεξιά, 

• να αντιγράφουν από τον πίνακα 
ή/και από το βιβλίο, 

• να αναγνωρίζουν τα γράμματα και 
να τα διακρίνουν από άλλα 
σύμβολα/σχήματα, 

• να γράφουν τα γράμματα με τη 
σωστή φορά και να αντιστοιχίζουν 
τα μικρά με τα κεφαλαία 



Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που 
έφερε η επικοινωνιακή προσέγγιση ήταν η 
εισαγωγή αυθεντικών γλωσσικών 
ερεθισμάτων στο διδακτικό υλικό. Εφόσον 
ο μαθητής καλείται να επικοινωνήσει 
κυρίως στο χώρο έξω από το σχολείο, 
πρέπει να έρθει σε επαφή με γλωσσικά 
ερεθίσματα (προφορικά και γραπτά) που 
προέρχονται από τον εξωσχολικό χώρο. 



Επομένως τα γλωσσικά ερεθίσματα 
στα οποία θα πρέπει να εκτεθεί ο 
μαθητής πρέπει να είναι κείμενα με 
τα οποία αναμένεται να έρθει σε 
επαφή στην καθημερινή του ζωή 
στους χώρους εργασίας, 
ψυχαγωγίας, σε δημόσιες 
υπηρεσίες κ.λ.π.



Επικοινωνιακές δραστηριότητες

Η διδακτική πρόταση του Ανοικτού Αναλυτικού 
Προγράμματος, αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 
δεύτερης / ξένης γλώσσας. Σχεδιάστηκε ως μια γέφυρα-
σύνδεση ανάμεσα σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα
(για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης 
για παιδιά στο επίπεδο Α1) και σε δραστηριότητες 
βιωματικής μάθησης



Αξιοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων για 
τη διδασκαλία της Γλώσσας

Η υλοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων εξυπηρετεί στη 
διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών 
δίνοντας έμφαση στον ρόλο της εμπειρίας στη διαδικασία της 
μάθησης και στη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την 
καθημερινή ζωή. 
Με τον όρο «βιωματικές δραστηριότητες» περιγράφονται 
ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις όπως η έρευνα, η εργασία
πεδίου, η προσομοίωση, το πείραμα κ.ά. 



Το υλικό αυτό μπορεί να αντληθεί από 
βιβλία, περιοδικά, έντυπα, δημόσια 
έγγραφα ή οτιδήποτε άλλο με το οποίο 
ερχόμαστε σε επαφή στις καθημερινές 
μας δραστηριότητες. Επιπλέον τα 
κείμενα αυτά πρέπει να δίνονται στους 
μαθητές αυτούσια χωρίς περικοπές, 
αλλοιώσεις ή αντιγραμμένα γιατί 
διαφορετικά χάνουν τη λειτουργικότητά 
τους.

Τι Υλικό;



Το προτεινόμενο υλικό

Η Σειρά Γεια σας δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους 
αλλόφωνους μαθητές κυρίως των τάξεων   Γ - ΣΤ  του δημοτικού σχολείου 
να αποκτήσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, 
έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην ηλικιακή τους τάξη και γενικά στη 
σχολική κοινότητα



Σειρά Γεια σας

1η ενότητα: Πρώτη Γνωριμία
2η ενότητα: Το Σχολείο μου
3η ενότητα: Η Οικογένειά μου
4η ενότητα Η Καθημερινή μου 
ζωή

Τα βιβλία του δασκάλου όλης 
της σειράς, έχουν ως 
κύριο στόχο την υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού στο 
διδακτικό του έργο.
Αποτελούν για τον 
εκπαιδευτικό, έναν «πρακτικό 
οδηγό» ανάπτυξης 
επικοινωνιακού μαθησιακού 
περιβάλλοντος στην τάξη με 
ποικίλες στρατηγικές και 
δραστηριότητες. Περιέχουν για 
κάθε μάθημα, τους διδακτικούς 
στόχους, την ενδεικτική πορεία



1ο

βήμα
• Διδακτικοί στόχοι

2ο

βήμα
• Ενδεικτικές 

δραστηριότητες

3ο

βήμα

• Χρήση 
παράλληλου 
υλικού 
εικονογράφησης

• (καρτέλες, αφίσες)

Το Βιβλίο του δασκάλου



Δραστηριότητες

κείμενα • Διάλογοι, λεξιλόγιο, γλωσσικά παιχνίδια…

ερωτήσεις • επεξεργασία

ασκήσεις • Αφομοίωση 
& διεύρυνση



Τα μικρά μου 

λεξικά 1, 2, 3, 

4

περιέχουν εικονογραφημένες λέξεις καθώς και λέξεις με 
τα αντίστοιχα άρθρα τους σε αλφαβητική σειρά



Η σειρά Το μικρό μου λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

Εξάσκηση στη σωστή γραφή των λέξεων

Ομαδοποίηση /κατηγοριοποίηση των λέξεων

Εκμάθηση των άρθρων και του γένους των 
ουσιαστικών

Εκμάθηση των αριθμών

Άντληση των πληροφοριών, χρήσιμων για τον 
επικοινωνιακό λόγο

Δυνατότητα αφήγησης ιστοριών και μύθων



Η σειρά Το μικρό μου λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

Διδασκαλία του λεξιλογίου των επιμέρους θεματικών 
ενοτήτων

Εκμάθηση και χρήση των ρημάτων ( στον ενεστώτα )

Παρατήρηση εικόνων και δυνατότητα προφορικής και 
γραπτής δημιουργίας ιστοριών

Ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου μέσα από 
οπτικοποιημένες πληροφορίες

Εξάσκηση στην προφορική περιγραφή προσώπων, 
χώρων κι αντικειμένων



Αφόρμηση για τη γραφή μικρών 
περιγραφικών κειμένων

Απόκτηση γνώσεων από άλλα γνωστικά 
πεδία ( διαθεματικότητα )

Ενίσχυση της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας

Η σειρά Το μικρό μου λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:



Εικονογραφη-

μένο Λεξικό



Πρόταση για τη 

διδασκαλία

• Διάγνωση επιπέδου λεξιλογικής γνώσης

• Επέκταση του λεξιλογίου με σκοπό την 
κατανόηση του γραπτού ή προφορικού 
λόγου

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή 
λόγου



Διερεύνηση επιπέδου λεξιλογικής γνώσης

• Επιλογή εικόνων από διαφορετικές ενότητες του 
λεξικού και συζήτησή τους στην Τάξη

• Αξιοποίηση δραστηριοτήτων όπως ανεύρεση τίτλου 
εικόνας, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, ασκήσεις 
ανεύρεσης λέξης από ορισμό



Επέκταση λεξιλογίου

• Επισήμανση άγνωστων λέξεων σε κείμενα

• Συζήτηση στην Τάξη και ανεύρεσή τους στο Λεξικό με 
τη βοήθεια ευρετηρίου

• Εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία χρήσης του 
ευρετηρίου

• Δημιουργία λεξικού για χρήση και έξω  από την τάξη



Παραγωγή Λόγου

• Αξιοποίηση της θεματικής οργάνωσης του Λεξικού, 
λέξεις που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής (λεξιλόγιο 
αθλητισμού, επαγγελμάτων, περιβάλλοντος κ.λ.π.)

• Εξοικείωση των μαθητών με τις ανάγκες της 
παραγωγής λόγου σε συγκεκριμένες περιστάσεις 
(π.χ. επίσημη-φιλική επικοινωνία, γνώση λεξιλογίου 
δημόσιων υπηρεσιών, των μαθημάτων του σχολείου 
κ.α.)





Ανοιχτό Πρόγραμμα Σπουδών για Τ.Υ.





Ανοιχτό Πρόγραμμα Σπουδών για Τ.Υ.



Βιωματική δραστηριότητα «Στην αγορά» 

-Ο/Η εκπαιδευτικός οργανώνει 
με μικρή ομάδα μαθητών/τριών 
επίσκεψη στη λαϊκή αγορά. 
-Τα παιδιά σε ομάδες 
φωτογραφίζουν τους πάγκους με 
τα προϊόντα και σημειώνουν τις 
τιμές. 
-Στη συνέχεια εργάζονται σε 
ομάδες με συγκεκριμένους 
στόχους όπως οι τιμές των 
προϊόντων, η τιμή ανά κιλό, τα 
φρούτα και τα λαχανικά ανά 
εποχή. 

Παράδειγμα



Στην αγορά   (ενδεικτικές δράσεις) 





Χρήση εικόνας για τη διδασκαλία 

Η χρήση εικόνων είναι πολύ σημαντική καθώς δίνει 
άμεσα το νόημα των λέξεων ή των εννοιών που 
πρόκειται να διδαχθούν. Για τον λόγο αυτό, οι 
εικόνες που χρησιμοποιούνται πρέπει να 
σχετίζονται με σαφήνεια με τη θεματική 



Παράδειγμα : Χρήση εικόνας για τη διδασκαλία σχημάτων 

Η διδασκαλία των σχημάτων είναι βασική στη διδασκαλία 
τόσο των Φυσικών Επιστημών όσο και των Μαθηματικών. 
Με τον όρο σχήματα αναφέρονται τόσο τα γεωμετρικά 
σχήματα (τρίγωνο, κύκλος, τετράπλευρο κ.λ.π) όσο και 
σχήματα στα οποία αναπαριστώνται διαδικασίες. 

Παρακάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες για τη χρήση 
σχημάτων και στις δύο περιπτώσεις: 



Διδ/λία

σχημάτων με 

εικόνες



Θεματική 

ενότητα 

Χώρες της 

Μεσογείου 

Παράδειγμα στη Γεωγραφία



Διδακτικοί 

στόχοι 

Οι μαθητές /τριες να: 
• Χρησιμοποιούν τον χάρτη για 
να αναγνωρίζουν και να γράφουν 
τα ονόματα των χωρών της 
Μεσογείου και τις πρωτεύουσές 
τους. 
• Χρησιμοποιούν πεζά και 
κεφαλαία γράμματα στον γραπτό 
λόγο. 
• Χρησιμοποιούν τη φράση 
«Είμαι από…» στον προφορικό 
και γραπτό λόγο. 



Χώρες της Μεσογείου 

Α. Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει τον 
γεωφυσικό ή πολιτικό χάρτη στον οποίο 
αναγράφονται τα ονόματα των χωρών της 
Μεσογείου και οι πρωτεύουσές τους. 
Δείχνει στον χάρτη την Ελλάδα και γράφει 
με κεφαλαία γράμματα στον πίνακα τη 
λέξη ΕΛΛΑΔΑ. Γνωρίζοντας τις χώρες 
καταγωγής των μαθητών του, τους 
παρακινεί να δείξουν στον χάρτη τις χώρες 
καταγωγής τους και να γράψουν το όνομα 
της χώρας τους όπως φαίνεται στον χάρτη. 

Β. Ο/Η εκπαιδευτικός φτιάχνει μία λίστα με 
τις χώρες της Μεσογείου που έχουν γράψει 
οι μαθητές/τριες και δίπλα τους γράφει τις 
ίδιες λέξεις με πεζά. 

Α. Οι μαθητές/τριες δείχνουν τη χώρα 
καταγωγής τους στον χάρτη και 
γράφουν το όνομά της όπως φαίνεται 
στον χάρτη. Μπορούν να γράψουν το 
όνομα της χώρας καταγωγής τους και 
στη μητρική τους γλώσσα. 

Β. Οι μαθητές/τριες γράφουν σε φύλλο 
εργασίας ή στο τετράδιό τους τα 
ονόματα των χωρών σε πεζά και 
κεφαλαία. Ενθαρρύνονται να γράψουν 
τα ονόματα των χωρών και στη  
μητρική τους γλώσσα. 



Γ. Ανάλογα με το επίπεδο 
γλωσσομάθειάς τους ο/η 
εκπαιδευτικός επιλέγει τα ονόματα 
κάποιων από τις πρωτεύουσες και 
επαναλαμβάνει τη διαδικασία 
δείχνοντας πάντα τις πόλεις στον 
χάρτη. 

Δ. Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνοντας τον 
εαυτό του λέει «Είμαι από την 
Ελλάδα» και ρωτά «Από πού είσαι;» 
δίνοντας το παράδειγμα της 
απάντησης «Είμαι από τη Συρία». 

Γ. Οι μαθητές/τριες γράφουν τα 
ονόματα από τις πρωτεύουσες και 
αναφέρουν προφορικά τα ονόματά 
τους. 

Δ. Οι μαθητές/τριες
επαναλαμβάνουν σε ζευγάρια τις 
ερωτήσεις και ο εκπαιδευτικός 
διορθώνει για τη σωστή χρήση της 
φράσης «είμαι από τη…» 



Τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε 
πρόσφυγες & μετανάστες μαθητές









Τεχνικές που 

βασίζονται στο 

διάλογο & στην 

προφορική 

επικοινωνία

• Παιχνίδια ρόλων
• Καταιγισμός ιδεών
• Συνεντεύξεις
• Language/culture 

tandem
• Debate
• Αφήγηση ιστοριών











Τεχνικές που 

βασίζονται τις 

κατασκευές

• Ζωγραφική
• Μαριονέτες
• Μοντελισμός
• Κολλάζ
• Comics/cartoons
• origami
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