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Δομή Παρουσίασης

1. Οι εισηγήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων Ε.Ε. για την ένταξη των
παιδιών Μ.ΜΕ.Β. (Peer Counselling on integration of students with
migrant background into schools, Cyprus, 26-27/3/2019)

2. Εφαρμογή της πολιτικής για την ένταξη των παιδιών Μ.ΜΕ.Β. και
ειδικότερα του προγράμματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας.

• Αξιοποίηση ωρών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης - Κατανομή περιόδων και
διαχωρισμός παιδιών

• Παρακολούθηση ένταξης και αξιολόγηση της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας – Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου για γονείς

• Υποδοχή παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
• Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού
• Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις

3. Παράδειγμα Λειτουργίας Προγράμματος για τη διδασκαλία των
ελληνικών σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία σε σχολείο



1. Οι εισηγήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων Ε.Ε. για την 
ένταξη των Μ.ΜΕ.Β.



Το πλαίσιο

• Λειτουργία Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη των Μ.ΜΕ.Β.

• Κείμενο πολιτικής

• Σχέδιο δράσης 2016-2018
• Αξιολόγηση σχεδίου δράσης

• Πρόσκληση εμπειρογνωμόνων
• Διεξαγωγή Peer Counselling on integration of students with migrant

background into schools (Cyprus, 26-27/3/2019)

• Υποβολή εισηγήσεων – Ιούνιος 2019

• Σχέδιο Δράσης 2020-2022



Οι εισηγήσεις 
• Φάση υποδοχής

1. Ευθυγράμμιση των μέτρων και δράσεων που εφαρμόζονται στις 
Διευθύνσεις  Δημοτικής και Μέσης

2. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση (10-15 ώρες ανά 
επίπεδο)

3. Εφαρμογή ευέλικτου και ευρύτερου συστήματος διάγνωσης των 
ικανοτήτων των νεοαφιχθέντων παιδιών 

4. Διεύρυνση της έμφασης στη διδασκαλία της γλώσσας σε γλωσσικά 
ευαίσθητη διδασκαλία

5. Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας 
και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

6. Αξιοποίηση υφιστάμενων δομών για την ομαλή μετάβαση και συμμετοχή 
στη γενική τάξη (θερινά σχολεία, προγράμματα κτλ) 

7. Βελτίωση της παρακολούθησης της προόδου των Μ.ΜΕ.Β.



Οι εισηγήσεις

• Υποστήριξη εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης
1. Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μέσα από δομές συνεχούς εκπαίδευσης

1. Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης
2. Διαχείριση γλωσσικής ετερότητας στη γενική τάξη
3. Υποδοχή και ένταξη παιδιών ΜΜΕΒ

2. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με σχετικά προσόντα – δημιουργία ομάδας
με εμπειρογνωμοσύνη

3. Υποστήριξη δικτύωσης σχολείων
4. Υποστήριξη αλληλεπίδρασης και μάθησης εκπαιδευτικών με τη δημιουργία

επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης
5. Εξειδικευμένη ενημέρωση και επιμόρφωση διευθυντών και επιθεωρητών

• Σχολεία
1. Δημιουργία νομικού πλαισίου με ευελιξία
2. Ολιστική θεώρηση ένταξης – δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό που διδάσκει

γλώσσα
3. Συνεργασία με την κοινότητα ή και άλλους φορείς



Ολιστική Θεώρηση

Τι σημαίνει για την 
Προδημοτική 
Εκπαίδευση;

Τι σημαίνει για τη 
Δημοτική 

Εκπαίδευση;



Οι εισηγήσεις

• Διαμόρφωση πολιτικής
1. Αναθεώρηση υφιστάμενων πρακτικών και προώθηση βελτιώσεων που είτε

απαιτούν είτε δεν απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις από το Νηπιαγωγείο
μέχρι το Λύκειο

2. Διαμόρφωση πλαισίου προώθησης συνεργασιών με την κοινότητα ή και
άλλους φορείς

3. Διαμόρφωση δεικτών για την ένταξη των μεταναστών

4. Ενίσχυση συντονιστικού ρόλου του Π.Ι.

• Ετερότητα
1. Ενίσχυση της εφαρμογής αντιρατσιστικής εκπαίδευσης



2. Εφαρμογή της πολιτικής Υ.Π.Π.Α.Ν. για την ένταξη των 
παιδιών Μ.ΜΕ.Β. και ο ρόλος της Διεύθυνσης των 

σχολείων 
(Σχετική εγκύκλιος με θέμα: Διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία - Αρ. Φακ.: 7.1.19.1/21, Π.Ι. 7.1.10.3.4

Ημ.: 28 Αυγούστου 2019) 



Ο ρόλος της Διεύθυνσης του δημοτικού σχολείου

Οι ενέργειες στις οποίες αναμένεται να προβεί το κάθε σχολείο, στο
οποίο έχει παραχωρηθεί χρόνος ενισχυτικής διδασκαλίας της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ομαδοποιούνται στους
ακόλουθους πέντε τομείς:

Α. Κατανομή περιόδων και διαχωρισμός παιδιών

Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου για γονείς

Γ. Δημιουργία ομάδας υποδοχής παιδιών

Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

Ε. Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις.



Α. Κατανομή περιόδων και διαχωρισμός παιδιών 

Αξιοποίηση ωρών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης



Α. Κατανομή περιόδων και διαχωρισμός παιδιών 

Για τη σωστή διαχείριση του χρόνου, οι σχολικές μονάδες αναμένεται να προβούν 
στα ακόλουθα:

• Παραχώρηση του χρόνου σε έναν/μία εκπαιδευτικό (ή δύο ανάλογα με τον 
συνολικό αριθμό περιόδων του σχολείου), ο/η οποίος/α έχει τύχει 
συστηματικής επιμόρφωσης 

• Δημιουργία ομάδων-τμήματων ανάλογα με την επίδοση των παιδιών στα 
δοκίμια αρχικής διάγνωσης γνώσεων Ελληνικών και με βάση το επίπεδο 
ελληνομάθειας τους

• Σύσταση για σχηματισμό ομάδων με βάση τα επίπεδα ελληνομάθειας (όπου 
είναι δυνατό):
o Επίπεδο Α1
o Επιπεδο Α2
o Επίπεδο Α1 (για παιδιά της Α τάξης)

• Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μπορεί να πάρει δύο βασικές μορφές, σε: 
(α) μικρές ομάδες παιδιών και (β) παράλληλα τμήματα ταχύρρυθμης 
εκμάθησης.



Α. Κατανομή περιόδων και διαχωρισμός παιδιών 

Για τη σωστή διαχείριση του χρόνου, οι σχολικές μονάδες αναμένεται να 
προβούν στα ακόλουθα:

• Προσπάθεια διαχείρισης του χρόνου με τέτοιο τρόπο,  ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον τα αρχάρια παιδιά θα έχουν μαθήματα 
διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης καθημερινά:

π.χ. ένα σχολείο  στο οποίο έχουν δοθεί 18 περίοδοι ενίσχυσης, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει 3 τμήματα των 6 περιόδων την εβδομάδα (ή τμήματα των 7, 7 και 4 
περιόδων κ.ο.κ.).

Αποστολή στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας του αναθεωρημένου εντύπου ΔΔΕ 
42 «Πληροφοριακό Δελτίο για την Ενισχυτική Διδασκαλία σε Μαθητές/Μαθήτριες με 
μεταναστευτική βιογραφία» (μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2019, και αφού σχηματιστούν τα 
τμήματα)



Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου 
για γονείς



Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και 
ερωτηματολογίου για γονείς

• Tήρηση ατομικού φακέλου για το κάθε παιδί ξεχωριστά

• Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς (αρχική, ενδιάμεση, τελική αξιολόγηση)

• Ανάρτηση διαγνωστικών δοκιμίων στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. και του
Π.Ι. στους ακόλουθους συνδέσμους, αντίστοιχα:

http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/diagnostika_dokimia.html

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2546&Itemid=463&lang=el

http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/diagnostika_dokimia.html
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2546&Itemid=463&lang=el


Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου για γονείς

Β.1 Δοκίμια αρχικής διάγνωσης γνώσεων Ελληνικών

• Χορήγηση δοκιμίων αρχικής διάγνωσης γνώσεων
Ελληνικών

• Χορήγηση διαφορετικού δοκιμίου για τα παιδιά που θα
φοιτήσουν στην Α΄ δημοτικού

• Χορήγηση δοκιμίου σε κάθε νεοαφιχθέντα
μαθητή/μαθήτρια κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, ο/η οποίος/α θα εντάσσεται σε υφιστάμενες
ομάδες.

Τονίζεται ότι:

Τα δοκίμια συνοδεύονται από οδηγίες χορήγησης και
διόρθωσης και είναι διαφορετικά από αυτά που χορηγούνται
κάθε χρόνο από το Κ.Ε.Ε.Α., αφού εξυπηρετούν άλλον στόχο,
αυτόν της αρχικής διάγνωσης. Τα αποτελέσματα των
δοκιμίων, θα καθορίσουν και τον τρόπο κατανομής των
περιόδων ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και τον διαχωρισμό
των παιδιών σε τμήματα.



Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου 
για γονείς

Β.2 Δοκίμια αρχικής διάγνωσης γνώσεων Μαθηματικών

• Χορήγηση μεταφρασμένων δοκιμίων στα Μαθηματικά,
τα οποία είναι βασισμένα στα Αναλυτικά Προγράμματα
της Κύπρου, ανάλογα με την τάξη που θα φοιτήσει το
κάθε παιδί.

Αν για παράδειγμα ένα παιδί θα φοιτήσει στην Δ΄ δημοτικού, τότε θα
του/της χορηγηθεί το δοκίμιο της Γ΄ δημοτικού, ώστε ο/η υπεύθυνος/η
εκπαιδευτικός της τάξης στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/μαθήτρια, να
πληροφορηθεί για την προηγούμενη φοίτηση του παιδιού και να σχεδιάζει
ανάλογα τις διδακτικές του/της παρεμβάσεις.

• Τα δοκίμια έχουν μεταφραστεί στα αραβικά, ρουμανικά
και βουλγαρικά, ρωσικά.



Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου 
για γονείς

Β.3 Δοκίμια ενδιάμεσης αξιολόγησης

• Ενδιάμεση αξιολόγηση των παιδιών που παρακολουθούν ενισχυτικά
μαθήματα στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο τέλος Ιανουαρίου.

• Διευκολύνεται η ανακατανομή των παιδιών σε τμήματα, ανάλογα με
την πρόοδο και τις ανάγκες που θα παρουσιάζουν κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο.

Β.4 Δοκίμια τελικής αξιολόγησης

• Για την τελική αξιολόγηση των παιδιών κατά τις δύο τελευταίες
εργάσιμες εβδομάδες του Ιουνίου



Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου 
για γονείς

Β.5 Δοκίμια Προγράμματος «Ελληνομάθεια» του Κ.Ε.Ε.Α.

• Τα δοκίμια του Προγράμματος «Ελληνομάθεια» του Κ.Ε.Ε.Α. θα
συνεχίσουν να χορηγούνται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε και τα
προηγούμενα χρόνια, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, από
εξωτερικούς χορηγητές/χορηγήτριες.

• Στη χορήγηση θα μπορούν να λάβουν μέρος και όσα νεοαφιχθέντα
παιδιά έχουν εγγραφεί και δεν συμμετείχαν στη χορήγηση του
δοκιμίου προηγουμένως.



Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου 
για γονείς

Β.6 Ερωτηματολόγιο για γονείς

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ορθή προσέγγιση στη διδασκαλία των
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία είναι και η γνώση της προηγούμενης
εκπαιδευτικής τους πορείας, ώστε το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσουν να
γνωρίζει βασικά στοιχεία του γραμματισμού τους.

• Συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου από τους γονείς

• Μετάφραση του σχετικού δοκιμίου στα αγγλικά, αραβικά, ρωσικά, ρουμανικά
και βουλγαρικά.

• Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. και του Π.Ι.
στους ακόλουθους συνδέσμους, αντίστοιχα:

http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/chrisimo_yliko.html

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1715&It
emid=463&lang=el

http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/chrisimo_yliko.html
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1715&Itemid=463&lang=el


Γ. Υποδοχή νεοαφιχθέντων παιδιών στο σχολείο



Γ. Υποδοχή νεοαφιχθέντων παιδιών στο σχολείο

Ο θεσμός peer mentors/teacher mentors

• Δημιουργία ομάδας υποδοχής παιδιών η οποία αποτελείται από
άτομα του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, μαζί με παιδιά που
θα έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα για το θέμα αυτό.

• Στόχος η ομαλή υποδοχή των νεοαφιχθέντων κάθε φορά παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία στο σχολείο
• κατανόηση κανόνων του σχολείου

• γνωριμία με τον χώρο

• εξοικείωση με την κουλτούρα του σχολείου

• εξασφάλιση μεταφραστών/τριών (ΔΡΑ.Σ.Ε., Πρόγραμμα Διαμεσολαβητών-Γεια
Χαρά)



Γ. Υποδοχή νεοαφιχθέντων παιδιών στο σχολείο

Ο θεσμός peer mentors/teacher mentors

• Περισσότερες πληροφορίες στον «Οδηγό υποδοχής παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία: Οι πρώτες μέρες στο σχολείο»

• Ο Οδηγός έχει αποσταλεί σε έντυπη μορφή σε όλα τα σχολεία
από την περασμένη σχολική χρονιά

• Είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Π.Ι.:
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpodoxis.pd
f

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpodoxis.pdf


Εφαρμογή του κώδικα διαχείρισης ρατσιστικής 
συμπεριφοράς

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=
article&id=1429&Itemid=448&lang=el

Δίκτυο υποστήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τον κώδικα 
από το Π.Ι.

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=448&lang=el


Το Π.Ι., μέσω της ιστοσελίδας του (www.pi.ac.cy), προσφέρει πλούσιο

υποστηρικτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα σχολεία, όσον αφορά

στη φοίτηση παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Συγκεκριμένα,

υπάρχουν διαθέσιμα, με ελεύθερη πρόσβαση, τα ακόλουθα:

Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

http://www.pi.ac.cy/


Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

• Δ.1 Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(Moodle): Περιλαμβάνει μαθήματα για τέσσερις 
θεματικές ενότητες:

• 1. Διαχείριση κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας 

• 2. Πολυγλωσσία

• 3. Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα Ι

• 4. Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα ΙΙ

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλους/ες τους/τις
εκπαιδευτικούς που έχουν κωδικούς πρόσβασης στο Π.Ι.,
μέσω του συνδέσμου https://myprofile.pi.ac.cy.
Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσβαση στην
πλατφόρμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Π.Ι., στον
σύνδεσμο
http://www.pi.ac.cy/pi/files/anakoinoseis/2018_2019/do
mes_ypostirixis_parartima.pdf.

https://myprofile.pi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/pi/files/anakoinoseis/2018_2019/domes_ypostirixis_parartima.pdf


Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

• Δ.2 Οδηγός υποδοχής παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία: Οι πρώτες μέρες
στο σχολείο: Η πρόσβαση στον Οδηγό μπορεί να γίνει
ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο:
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpo
doxis.pdf

• Δ.3 Οδηγός διαχείρισης της
κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο:
Ο Οδηγός έχει αποσταλεί σε έντυπη μορφή σε όλα τα
σχολεία Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (αρ.
φακ. Π.Ι. 3.1.05.2, ημερ. 3 Σεπτεμβρίου 2018). Μπορείτε,
επίσης, να βρείτε τον Οδηγό σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του προγράμματος στον σύνδεσμο:
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos-
Diaxeirisis-Koinonikopolitismikis-eterotitas.pdf

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpodoxis.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos-Diaxeirisis-Koinonikopolitismikis-eterotitas.pdf


Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

Δ.4 Οδηγός για γονείς διαμεσολαβητές:

• Μεταφρασμένοι κανόνες φοίτησης των
σχολείων όλων των βαθμίδων στα αραβικά,
ρωσικά, ουκρανικά και γεωργιανά

• Βασικοί όροι των μαθημάτων των
Ελληνικών, των Μαθηματικών και των
Φυσικών Επιστημών

• Ο Οδηγός έχει αποσταλεί, τη σχολική χρονιά
2018-2019, σε έντυπη μορφή σε όλα τα
σχολεία. Είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του Π.Ι., στον σύνδεσμο
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/enta
xi/ODIGOSDIAMESOLAVITON.pdf

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/ODIGOSDIAMESOLAVITON.pdf


Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

Δ.5 Οδηγός εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας:

• Έχει αποσταλεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία σε έντυπη 
μορφή (αρ. φακ. Π.Ι. 3.1.05.2, ημερ. 20 Ιουνίου 2018). 

• Είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο 
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=2465&Itemid=463&lang=el. 

• Ο Οδηγός είναι κατάλληλος για παιδιά που 
βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο Α1 (σύμφωνα με το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες) 

Αποτελείται από:

• Βιβλίο με τίτλο: Οργάνωση ενοτήτων – Σχέδια 
μαθημάτων

• Βιβλίο με τίτλο: Φύλλα εργασίας: Βιβλίο 1

• Βιβλίο με τίτλο: Φύλλα εργασίας: Βιβλίο 2

• Σειρά 17 πακέτων καρτών (flashcards) (ένα πακέτο για 
κάθε ενότητα).

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2465&Itemid=463&lang=el


Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

Δ.5 Οδηγός εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία 
της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας:

Για τα παιδιά επιπέδου Α2 (που συνεχίζουν την 
ενισχυτική διδασκαλία για δεύτερη συνεχή 
χρονιά):

• Οδηγός εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Β’ τεύχος)

• Υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο στα σχολεία (π.χ.
Μαργαρίτα 3 και 4, «Γεια σας» τεύχη 3 και 4).



Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

Δ.6 Ιστοσελίδα Π.Ι.:
Εικονίδιο «Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία»
• Εγκύκλιοι σχετικές με το θέμα
• Υλικό από τα συνέδρια και τις επιμορφώσεις
• Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής

ως δεύτερης γλώσσας (βιβλία, χρήσιμες ιστοσελίδες,
λεξικά, υποστήριξη στη διδασκαλία γραμματικής,
υποστήριξη στη διδασκαλία παιδιών με μειωμένη
γνώση της ελληνικής στα γνωστικά αντικείμενα κ.λπ.)

• Χρήσιμοι σύνδεσμοι και λογισμικά
Η ιστοσελίδα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς
(http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content
&view=article&id=1712&Itemid=463&lang=el).

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1712&Itemid=463&lang=el


Ε. Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις



Ε. Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις

Ε.1 Συμμετοχή σε δίκτυο σχολείων για ολόχρονη
υποστήριξη από το Π.Ι.:

• Τα σχολεία στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και στα
οποία έχουν παραχωρηθεί περισσότερες από 15
περίοδοι, καλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή
στο δίκτυο ολόχρονης υποστήριξης

• Τα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται να
δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να το πράξουν
στον σύνδεσμο: https://urlzs.com/9bvG2

https://urlzs.com/9bvG2


Ε. Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις

Ε.2 Σεμινάρια σε σχολική βάση:

• Το Π.Ι. προσφέρει, επίσης, διάφορα σεμινάρια σε σχολική βάση για
τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όπως και σχετικά
προαιρετικά σεμινάρια, ένα εκ των οποίων προσφέρεται και με τη
μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας
Moodle (σχετικές πληροφορίες στο σημείο Δ1).



Διδασκαλία των Ελληνικών σε παιδιά 
με μεταναστευτική βιογραφία

Παραδείγματα από εφαρμογές/επιμορφώσεις σε σχολεία:

Δημοτικό Ποταμού Γερμασόγειας Α’ (Χριστάκειο) (όλες οι δράσεις, οι
φωτογραφίες, τα παραδείγματα, δόθηκαν από την εκπαιδευτικό Χρυσοβαλάντη Γιάννακα)

Δημοτικό Σχολείο Ελένειον

Νηπιαγωγείο Προδρόμου (Φλωρίδειο), Νηπιαγωγείο Κοινωνικής
Μέριμνας Αγίων Ομολογητών (Επιμορφώσεις για το Πρόγραμμα
Επαγγελματικής Μάθησης)



Αξιολόγηση και καθορισμός επιπέδων ελληνομάθειας

• Αξιολόγηση μαθητών/ τριων

• Διαχωρισμός μαθητών/ 
τριών – ομαδοποίηση 
ανάλογα με τα 
αποτελέσματα

Οδηγός Υποδοχής παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία: Οι 
πρώτες μέρες στο σχολείο, διαθέσιμο στο: 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpodoxis.pdf

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpodoxis.pdf


Αξιολόγηση για το νηπιαγωγείο για διάγνωση αναγκών

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=2546&Itemid=463&lang=el

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2546&Itemid=463&lang=el


Δείγματα Αρχικών Αξιολογήσεων



Δείγματα Αρχικών Αξιολογήσεων



Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες

Νηπιαγωγείο: Στόχος το Προ Α1
• Εκμάθηση λεξιλογίου
• Επαφή με φυσικούς ομιλητές
• Εκμάθηση βασικών φράσεων

επικοινωνίας – παραγωγή
προφορικού λόγου

• Κατανόηση προφορικού λόγου
φυσικών ομιλητών/τριών

Δημοτικό Σχολείο: Στόχος Α1 ως Β1

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/7_me_10.pdf

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/7_me_10.pdf


Παράδειγμα Καθορισμού ωρών διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο 
ελληνομάθειας σε ένα δημοτικό σχολείο (1) (52 περίοδοι)

• Αρχάριοι/ες μαθητές/ τριες Α0 μεγαλύτεροι/ες της Α΄ Δημοτικού, που γνώριζαν
μηχανισμό γραφής και ανάγνωσης στη μητρική τους γλώσσα

Ταχύρρυθμη διδασκαλία γραμμάτων

8 ώρες/ βδομάδα και επαναξιολόγηση 8

8 ώρες/ βδομάδα και επαναξιολόγηση 6

• Αρχάριοι μαθητές / τριες Α0 Α΄ Δημοτικού

Μηχανισμός ανάγνωσης και γραφής στη γενική τάξη

4 ώρες/ βδομάδα και επαναξιολόγηση 6

Αρχικά μόνο προφορικός λόγος και στη συνέχεια γραπτός λόγος



• Προχωρημένοι μαθητές/ τριες Α1 – Α2 

3 – 4 ώρες/ βδομάδα 

Ατομικά μαθήματα (για μικρό χρονικό διάστημα)

• Σε νεοεισερχόμενους/ες μαθητές/ τριες για ταχύτερη ένταξη τους σε κάποια
υφιστάμενη ομάδα.

• Σε μαθητές/ τριες μεγαλύτερους από Α΄ Δημοτικού, που δεν γνώριζαν μηχανισμό
ανάγνωσης και γραφής στη μητρική τους γλώσσα.

Παράδειγμα Καθορισμού ωρών διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο 
ελληνομάθειας σε ένα δημοτικό σχολείο (2)



Επίπεδο 

Ελληνομάθειας
Τάξη

Πριν την επαναξιολόγηση Μετά την επαναξιολόγηση

Αριθμός μαθητών
Περίοδοι ανά 

βδομάδα 

Αριθμός 

μαθητών

Περίοδοι ανά 

βδομάδα 

Α0 Α 6 4 6 6

Α0 Α 7 4 6 6

Α1 Α 7 4 7 4

Α1 Β 5 4 5 4

Α1 Β 7 5 5 5

Α1 Β – Γ 7 5 7 5

Α2 Β - Γ 6 4 - -

Α0 Δ 7 8 8 8

Α0 Ε - ΣΤ 10 8 9 6

Α2 Ε 5 3 4 2

Α2 ΣΤ 5 3 5 2

Νέες εγγραφές / Μηχανισμός 

ανάγνωσης και γραφής
- - 7 4

Σύνολο 72 μαθητές 52 περίοδοι 69 μαθητές 52 περίοδοι

Τελικός Διαχωρισμός Ωρών

Εκπαιδευτικός: Χρυσοβαλάντη Γιάννακα, Χριστάκειο Δημοτικό Σχολείο



Τελικός Διαχωρισμός Ωρών
Παράδειγμα σχολείου με λιγότερες ώρες 

(17 περίοδοι, 2018 - 2019)

Εκπαιδευτικός: Χρυσάνθη Κρασιά, Ελένειον Δημοτικό Σχολείο

Επίπεδο 
Ελληνομάθειας

Τάξη Αριθμός 
μαθητών/τριών

Περίοδοι ανά 
εβδομάδα

Α0 Α΄ 6 5

Α0 Α΄ 5 5

Α0 – Α1 Β΄- Στ’ 7 4

Α2 Β- Στ’ 6 3

Σύνολο 24 μαθητές/τριες 17 περίοδοι



Καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος

• Οι μαθητές/ τριες της Α΄ Δημοτικού δεν αποσύρονται από τα Ελληνικά διότι
εκεί μαθαίνουν τον μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής για πρώτη φορά.

• Κυλιόμενο πρόγραμμα σε άλλα μαθήματα, προτεραιότητα δόθηκε στα
Μαθηματικά.

• Εξασφάλιση μη αλληλοκάλυψης με άλλα προγράμματα: (π.χ. ΔΡΑ.Σ.Ε.)



Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης

• Ενημέρωση για τις ανάγκες τουλάχιστον 
λεξιλογίου για τους μαθητές/ τριες τους.

• Καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος

• Γωνιές ελληνικών
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Χαιρετισμοί

Χρώματα

Αντικειμενα Σχολικής Τάξης
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Φρούτα και Λαχανικά
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Επαγγελματα / Χώροι …

Μέρη του σώματος
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Παιχνίδια - Δραστηριότητες
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Διακοπές - Μέσα Μεταφοράς
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Μέρες της βδομάδας

Επίθετα - Αντίθετα

Τοπικά Επιρρήματα

Τακτικοί Αριθμοί

Επιδόσεις μαθητών/τριων στο βασικό λεξιλόγιο 
σύμφωνα με το ΚΕΠΑ

Παράδειγμα από τα αποτελέσματα μαθητών/ τριων
Α΄ Δημοτικού στην αρχική αξιολόγηση βασικού λεξιλογίου

Μέσα και υλικά για τη γωνιά ελληνικών στη γενική τάξη



Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης

• Ενημέρωση για τις ανάγκες τουλάχιστον 
λεξιλογίου για τους μαθητές/ τριες τους.

• Καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος

• Γωνιές ελληνικών
Μέσα και υλικά για τη γωνιά ελληνικών στη γενική τάξη



Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης



Στο νηπιαγωγείο…

1. Πώς και πότε κάνω γλωσσική εξομάλυνση;

2. Ποιοι είναι οι στόχοι μου για όλα τα παιδιά με αυτό το
παραμύθι;

3. Ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι που βάζω για να κατακτήσουν τον
βασικό στόχο και τα παιδιά με μειωμένη γνώση της ελληνικής;

4. Με αφορμή αυτό το βιβλίο, ποιες άλλες ενότητες του ΚΕΠΑ
μπορώ να διδάξω;

5. Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ τον Οδηγό Εκπαιδευτικού σε αυτό
το παραμύθι;

6. Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ την τεχνολογία;



Ποιες ιδιαίτερες ανάγκες έχουν τα παιδιά που δεν είναι τα ελληνικά 
η μητρική τους γλώσσα σχετικά με τους πιο πάνω στόχους;

1. Θα χρειαστούν γλωσσική εξομάλυνση για πολλές από τις λέξεις του
παραμυθιού (π.χ. talking wall)

2. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πλαισιακή στήριξη γι’ αυτά κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης (εικόνες, κίνηση σώματος, χειρονομίες,
ύφος, πολλές επαναλήψεις)

3. Θα πρέπει να υπάρχει κάπου μέσα στην τάξη ένας τρόπος για να
θυμούνται βασικές λέξεις σχετικές με τις ρουτίνες του σχολείου:
αυλή, διάλειμμα, τραμπάλα, τσουλήθρα, παλέτα, νερομπογιές,
κουκλοθέατρo, κ.λπ.

Στο νηπιαγωγείο…



Στο νηπιαγωγείο…

Με αφορμή αυτό το βιβλίο, ποιες άλλες ενότητες του ΚΕΠΑ
μπορώ να διδάξω;
1. Ρουτίνες σχολείου – αντικείμενα σχολικής τάξης
2. Χρώματα
3. Πώς κάνουμε συστάσεις στα ελληνικά.

Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ τον οδηγό εκπαιδευτικού σε αυτό
το παραμύθι;
1. Για τις ρουτίνες σχολείου: Δες ενότητα «Αντικείμενα σχολικής

τάξης»
2. Για τα χρώματα: Δες προπαρασκευαστικά μαθήματα
3. Για τις συστάσεις: Δες ενότητα «Συστάσεις - χαιρετισμοί»



Επιλογή υλικού ανάλογα με το επίπεδο ελληνομάθειας

Οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς 
για τις γλώσσες.

• Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου

• Βιβλία για τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερη
ή ξένη γλώσσα, που αποστέλλονται από το
Υπουργείο Παιδείας, π.χ. Μαργαρίτα

• Υλικό από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
https://greeklanguage.gr/

• Λογισμικά και διαδικτυακά προγράμματα
(Μαργαρίτα, Quizlet, Kahoot, Rosetta Stone κοκ).

• O Οδηγός και οι κάρτες θα σταλούν και στα 
νηπιαγωγεία (2019 -2020)

• Θα δοθούν τα βιβλία 1 και 2 του Οδηγού στα 
παιδιά (2019 -2020)

https://greeklanguage.gr/


Άλλες ενέργειες για υποδοχή και ομαλή ένταξη 
των παιδιών στο σχολείο

• Συνάντηση με γονείς, και δημιουργία
ηλεκτρονικής τάξης για τις εργασίες των
παιδιών στο quizlet (2018 - 2019)

• Πρόγραμμα Διαμεσολαβητών (2019 -
2020)

• Ομάδα Υποδοχής Παιδιών με
μεταναστευτική βιογραφία (2019 - 2020)

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpodoxis.pdf

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/OdigosYpodoxis.pdf


Δημιουργία διαδικτυακής τάξης 

Δημιουργία διαδικτυακής τάξης για 
εξάσκηση στο σπίτι.

www.Quizlet.com

http://www.quizlet.com/


Διοργάνωση επιτραπέζιων παιχνιδιών για εξάσκηση λεξιλογίου



Αξιοποίηση του περιβάλλοντος της αίθουσας διδασκαλίας

• Οργάνωση αίθουσας (βιβλία, πινακάκια, flashcards, παιχνίδια, talking wall)

• Χρήση αίθουσας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για χρήση λογισμικών και διαδικτυακών 
προγραμμάτων.



Αξιοποίηση του περιβάλλοντος της αίθουσας διδασκαλίας



Φάκελος 
Επιτευγμάτων

• Προγραμματισμός ύλης και 
αυτοαξιόλογηση. 

• Αξιολογήσεις μαθητών/ 
τριών (αρχικές, ενδιάμεσες 
και τελικές).

• Εργασίες μαθητών/ τριών.

• Φύλλα Εργασίας, αν δεν 
χρησιμοποιείται κάποιο 
συγκεκριμένο βιβλίο.



Τελική Αξιολόγηση

• Τελική αξιολόγηση επιπέδου ελληνομάθειας.

• Αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας για μαθητές/ τριες Α΄ Τάξης

• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ΚΕΕΑ (Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης)

Δηλώσεις για επόμενη χρονιά



Δείγματα Τελικών 
Αξιολογήσεων



Αποσπάσματα από βίντεο



Υποστήριξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

• Δίκτυο Ολόχρονης Υποστήριξης

• Σεμινάρια σε σχολική βάση (μεγάλος αριθμός για το
συγκεκριμένο θέμα και για το δημοτικό και για το
νηπιαγωγείο)

• Εξ αποστάσεως προαιρετικό σεμινάριο (αξιοποίηση
πλατφόρμας)

• Υποστήριξη επαγγελματικής μάθησης

http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/mod/scorm/player.php

http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/mod/scorm/player.php

