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Δομή της παρουσίασης 
Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: 
 παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: 

http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html                              

http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html  

 τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:   

http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=1  

 ομογενείς:                                           

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko  

 φυσικούς ομιλητές της ελληνικής → κατάλληλη αξιοποίηση, ώστε να 

ανταποκρίνεται στους στόχους της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας: www.pi-schools.gr  

Κριτήρια επιλογής και αξιοποίησης του υλικού 

Αξιοποίηση του διδακτικού υλικού στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Αξιοποίηση του διδακτικού υλικού σε ποικίλα θεσμικά σχήματα: 
 τάξεις υποδοχής 

 φροντιστηριακά τμήματα/ τάξεις ενίσχυσης της ελληνομάθειας 

 μικτές τάξεις 

Αξιοποίηση του διδακτικού υλικού με βάση διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις: 
 επικοινωνιακή (Wilkins: 1976, Nunan: 1988, Brown: 2001) 

 αντιπαραθετική ανάλυση– αξιοποίηση του γλωσσικού λάθους (Lado: 1957, Ellis: 

1994) 

 εστίαση στη γραμματική μορφή (focus on form, Van Patten: 2004) 

 στρατηγικές εκμάθησης (λεξιλογίου, ανάγνωσης) 

 διδασκαλία του περιεχομένου μέσω της γλώσσας (CLIL: Content-based Learning 

Language Instruction) 
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Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές 
http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html                                                                

o Το παρόν έργο έχει προβεί σε εφαρμογή του διδακτικού υλικού μέσω της 

εφαρμογής του από τους εκπαιδευτικούς στα συνεργαζόμενα σχολεία 
 

Αποτελέσματα αξιολόγησης διδακτικού υλικού 

Θετικά σημεία 
• λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και τις ανάγκες των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 
• καλύπτουν τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου 
• αποτελούν πρωτότυπες και καινοτόμες δοκιμές στο χώρο της ανάπτυξης διδακτικού υλικού 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (π.χ. εικονογραφημένο λεξικό για παλιννοστούντες και 
αλλοδαπούς μαθητές, συλλογή τραγουδιών χρήσιμων για την ανάπτυξη παραγωγικών και 
προσληπτικών δραστηριοτήτων στην τάξη, ξεχωριστά εγχειρίδια για τις γραμματικές 

κατηγορίες του χρόνου και της έγκλισης, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη 
πρόσκτηση, συλλογή αυθεντικών κειμένων από τη σύγχρονη ειδησεογραφία συνοδευόμενα 
από βιντεοσκοπημένο οπτικοακουστικό υλικό) 

• διαθέτουν αυθεντικά και ημιαυθεντικά κείμενα  
• παρέχουν πρόσβαση σε γλωσσικά παιχνίδια και γλωσσικές δραστηριότητες 
• καλύπτουν ποικίλα γραμματικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη δυσκολία σε 

όλα τα γλωσσικά επίπεδα 

• προσφέρουν επαφή με πολυτροπικά κείμενα  
• παρέχουν σύνδεση με το πολιτισμικό υπόβαθρο της ομάδας στόχου 
• κάνουν επιλεκτική χρήση της μητρικής γλώσσας των μαθητών, προκειμένου να ξεπεραστεί η 

δυσκολία του λεξιλογίου 
• διαθέτουν προτάσεις και παρέχουν ερεθίσματα για τη διδασκαλία της γλώσσας με βάση το 

περιεχόμενο (CLIL). 

http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html


Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές 

http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html                                                             

 Αποτελέσματα αξιολόγησης διδακτικού υλικού 
 

Ανάγκη για βελτίωση/ ενίσχυση 

 ύπαρξη μη βασικού/ περιφερειακού λεξιλογίου που συχνά 
δυσχεραίνει την κατανόηση κυρίως στα αναγνωστικά 
μέσου/ προχωρημένου επιπέδου 

 ανάγκη για σχεδιασμό δραστηριοτήτων περισσότερο 
επικοινωνιακά προσανατολισμένων 

 ανάγκη για σχεδιασμό περισσότερων δραστηριοτήτων για 
την καλλιέργεια των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού λόγου 

 μεγαλύτερη έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό, ανάγκη για 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων με περισσότερο διαπολιτισμικό 
χαρακτήρα 

 μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. 

http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html


Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές 
http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html, 

http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html  

  Υλικό για το Νηπιαγωγείο και τις δύο πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού: 
 Αφίσες 

 Τεχνολογία (κόμικς και ασκήσεις) 

 Θάλασσα (περιοδικό) 

 Μυθολογίες του κόσμου (εξωσχολική δραστηριότητα) 

Υλικό για το Δημοτικό: 
 Αναγνωστικά 

 Γεια σας 1 (Αρχάριοι - Πρώτη γνωριμία – Αλφαβήτα – Αριθμοί – 
Συλλαβές) 

 Γεια σας 2 (Αρχάριοι - Το σχολείο μου) 

 Γεια σας 3 (Αρχάριοι – Η οικογένεια – Το σπίτι μου) 

 Γεια σας 4 (Αρχάριοι – Η καθημερινή μου ζωή) 

 Εικονογραφημένα Λεξικά 
 Το Μικρό μου Λεξικό (1-4) 

 Αφηγηματικές ιστορίες 
 Διαβάζω 4  

 Ιστορία Ανθρώπων 
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Μια άσκηση για scrabble 

από το βιβλίο ασκήσεων Θάλασσα 



Μια άσκηση σύνδεσης εικόνας και λέξεων 

από το βιβλίο ασκήσεων Θάλασσα 














































