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Πρώτες αντιδράσεις

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Δράσεις 

Διδασκαλία 

Κινητοποίηση

2

1

2

5

3

4

Αναστοχασμός



ΠΡΩΤΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ



Αδυναμία 
Εκπαιδευτικού 
συστήματος να 
ανταποκριθεί 

Παράγοντες 
που 

επηρεάζουν τη 
μάθηση 

(ενδοατομικοί, 
κοινωνικοί)

Θεωρία 
Αναγκών (A. 

Maslow)

Αντίσταση 
μαθητών στην 
αλλαγή: φόβος 
για το άγνωστο 
και διαφορετικό

Πρώτες μέρες ανάληψης ενισχυτικής 
διδασκαλίας– προβληματισμοί



ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στέκομαι 

κριτικά

απέναντι 

στην 

κατάσταση

Ενημε-

ρώνομαι

και 

επιμορ-

φώνομαι

Συνειδη-

τοποιώ

το δικό 

μου ρόλο 

Γνωρίζω 

τους 

μαθητές 

μου  

Αναλαμ-

βάνω 

δράση -

Συλλογική 

δράση 



Ποια η υφιστάμενη κατάσταση;

Μαθητές

Εαυτός

Σχολείο

Μπορώ να περιμένω να αλλάξει το σύστημα;

Μπορώ να 
σταματήσω την 
γκετοποίηση
του σχολείου;

Μπορώ να αυξήσω τις 
προοπτικές σχολικής 
επιτυχίας;

Τι μέσα έχω και τι 
άλλο χρειάζομαι;



ΑΠΟΦΑΣΗ:   

Η αλλαγή ξεκινά από εμένα την ίδια 
ως εκπαιδευτικό αλλά και ως 

άνθρωπο.



Επιμόρφωση 

Πάνω από 100 ώρες επιμόρφωσης 
εστιασμένες στο θέμα 

 Δεν μου έδωσε έτοιμες λύσεις 
ΟΜΩΣ:

-Με ενημέρωσε

-Με προβλημάτισε (αυτοαξιολόγηση
διδασκαλίας)

-Μου έδωσε γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες.



ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΜΑΘΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ



Μαθητές και Γονείς

Εξέταση προβλημάτων/δυσκολιών

Ικανοποίηση αναγκών (γλωσσικών, συναισθηματικών)

Παροχή υποστήριξης

Επικοινωνία

Ενθάρρυνση - Παρώθηση

Ενσυναίσθηση



Μαθητές και Γονείς

Διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικοποίηση

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Αξιοποίηση γνώσεων/ταλέντων

Αύξηση κινήτρων

Ευκαιρίες επιτυχίας

Αξιοποίηση εξωτερικών δομών, φορέων, ατόμων



Γνωριμία με μαθητές με ΜτΒ

1η αξιολόγηση 

Διαγνωστικό κριτήριο «Αρχική 
Εκτίμηση του Βαθμού Κατοχής της 
Ελληνικής Γλώσσας» Επίπεδο 1 του 
ΥΠΠΘ.

Πληροφόρηση από εκπαιδευτικούς τάξης,
διευθύντρια και αρχεία σχολείου.



Αποτελέσματα αξιολόγησης



Διαμόρφωση ομάδων 
ενισχυτικής διδασκαλίας

1. Παιδιά με καθόλου γνώση της ελληνικής 
γλώσσας: μαθητές Α΄ τάξης (8 παιδιά)

2. Παιδιά με ελάχιστες γνώσεις ελληνικής 
γλώσσας: μαθητές Β΄–Γ΄ τάξης (7 παιδιά)

3. Παιδιά που άρχισαν να επικοινωνούν λίγο 
προφορικά, να διαβάζουν συλλαβιστά, να 
γράφουν λέξεις: μαθητές Β΄ τάξης (6 
παιδιά)

4. Παιδιά που επικοινωνούν προφορικά για 
τα βασικά, διαβάζουν και γράφουν 
προτάσεις με αρκετά λάθη – Γ΄ τάξη 6 
παιδιά



Ιδιαιτερότητες ομάδων

• Εντός κάθε ομάδας πολλαπλές μορφές 
ετερότητας: γλώσσα, επίπεδο, νοοτροπία, 
βιώματα, εμπειρίες, κ.ά.

• Εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη για ψυχολογική 
στήριξη

• Ιδιαίτερα δύσκολη η επικοινωνία με τους 
μαθητές της Α και Β ομάδας 

 Λύση: χρήση γλώσσας σώματος, 
αξιοποίηση παιδιών/μεταφραστών, 
γονιών/μεταφραστών και υπηρεσίες 
διερμηνέα 3 ώρες/βδομάδα

• Πολλές απουσίες μαθητών



Γονείς
• ΑΦΑΝΤΟΙ

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ 

Το πρόβλημα λύθηκε  υπηρεσίες διερμηνέα, 

αξιοποίηση γονιών/μεταφραστών και 

μαθητών/μεταφραστών

• ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ και ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  
Γνωριμία στην αρχή της χρονιάς, συνάντηση με 
αραβόφωνες μητέρες, ενημέρωση γενικά και ειδικά 
για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, ημερίδα 
«μαθαίνω ελληνικά με τους γονείς», προγράμματα 
(INTEGR8 και URBAGRI4WOMEN), επιμόρφωση 
(υπηρεσίες στην Κύπρο, ΤΠΕ).



ΥΛΙΚΑ

Πολλά ΑΛΛΑ άγνωστα

• Οδηγός ΠΙ (πλήρης, πολύ βοηθητικός)

• Βιβλία και άλλα υλικά ελεύθερα στο 
διαδίκτυο (βίντεο, εφαρμογές, παιχνίδια)

• Σειρές βιβλίων στο σχολείο

• Βιβλία εμπορίου

• Τεχνολογικά μέσα σχολείου



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ



ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 

ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ



ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

• Σύμφωνα με την εκάστοτε 
ενότητα από τον οδηγό

• Σύμφωνα με την εκάστοτε 
ενότητα από τα βιβλία 
Μαργαρίτα – Μέρος 1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
-Κοινωνικές
-Μνημονικές
-Γνωστικές

-Μεταγνωστικές



Στρατηγικές 
Εκμάθησης και 

εμπέδωσης 
Λεξιλογίου
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Ομαδοποίηση 
λέξεων -

Κατάλογοι

Συσχέτιση 
λέξης με 

άλλες 
γνωστές 
λέξεις

Χρήση 
κίνησης

Επανάληψη 
γραπτά και 
προφορικά

Χρήση 
οπτικοακου-

στικών
μέσων

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Ορθογραφία
Προφορά

Μορφολογία
Σημασία
Σύνταξη
Χρήση

Σύνδεση λέξης 
με προσωπικά 
βιώματα και 

μητρική 
γλώσσα

Μελέτη 
και 

εξάσκηση 
σε ομάδες

Λεξικά 
(οπτικά 
κ.ά.)



Μέσα για την ακρόαση και κατανόηση προφορικού 
λόγου



ΑΚΡΟΑΣΗ



ΑΚΡΟΑΣΗ – CD ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ



ΑΚΡΟΑΣΗ
Επίπεδο λέξης και πρότασης



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ-λέξη και πρόταση



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ-Γράμμα - λέξη 



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ - Επίπεδο λέξης



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ - Επίπεδο λέξης



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ –
εμπέδωση - μεταγνώση



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ - Οπτικοποίηση



ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝS ΚΑΙ VIDEOS
ΣΤΟ YOUTUBE
Εστιασμένο λεξιλόγιο (π.χ. χρώματα, φρούτα, ζώα)



ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
• Σύμφωνα με την εκάστοτε ενότητα 

από τον οδηγό

• Σύμφωνα με την εκάστοτε ενότητα 
από τα βιβλία Μαργαρίτα – Μέρος 1

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 



Στρατηγικές ανάπτυξης προφορικού λόγου
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Συμπλήρωμα 
της λέξης/
πρότασης/
ιστορίας

Παιχνίδια 
ρόλων 

Πρόβλεψη 
για το 
κείμενο

Περιγραφή 
εικόνας

Συζήτηση

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ

-Αποκωδικοποίηση 
μηνύματος
-Κατανόηση
-Αναγνώριση 

επικοινωνιακών 
προθέσεων πομπού

Διαμοιρασμός 
γνώσεων/ 

πληροφοριών/
εμπειριών/
απόψεων  

Ιδεοκα-
ταιγισμός

Απάντηση 
ερωτήσεων



• Πιάσε την μπάλα και πες…(το 
γλυκό/χρώμα/επάγγελμα που σου αρέσει)

• Μάντεψε ποιος: βρες το με ερωτήσεις
• Το ζάρι των αγαπημένων (προσώπων, 

αντικειμένων, φαγητών, κλπ.)
• Ο Γιάννης λέει (τις εντολές τις δίνουν οι 

μαθητές)
• Μοιραζόμαστε τα νέα μας
• Αφηγούμαστε μια ιστορία που ξέρουμε
• Λέμε αινίγματα
• Τραγουδάμε
• Απαγγέλουμε 

Παιχνίδια και δραστηριότητες για την 
ανάπτυξη του προφορικού λόγου



Περιγραφή εικόνας:

Περιγραφή ενδυμασίας ατόμου

Διάλογος: στο σούπερμαρκετ

Χρήση μητρικής γλώσσας για 
επεξήγηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
δείγματα παραγωγής λόγου προτεινόμενα 
από τον Οδηγό Σπουδών

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ/ΖΑΙΤ ΠΡΟΦΟΡ ΛΟΓΟΣ.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ/ΜΠΑΪΛΑΣΑΝ ΠΡΟΦΟΡ ΛΟΓΟΣ.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ/ΣΑΙΡ ΠΡΟΦΟΡ ΛΟΓΟΣ.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ/διαλογος.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/mouteaa translator.mp4


AUGMENTED REALITY:
-Quiver
-LiveColoring.org

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/AUGMENTED REALITY/ΜΕΛΙΝΑ2.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/AUGMENTED REALITY/ΜΕΛΙΝΑ2.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/AUGMENTED REALITY/NTIANA MARIA.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/AUGMENTED REALITY/NTIANA MARIA.mp4


ΑΝΑΓΝΩΣΗ
• Σύμφωνα με την εκάστοτε ενότητα από τον οδηγό

• Σύμφωνα με την εκάστοτε ενότητα από τα βιβλία 
Μαργαρίτα–Μέρος 1

Μέθοδος
- Αρχικά ολική
- Φωνημική επίγνωση (σχέση 
φωνήματος-γραφήματος)
-Αναγνώριση λέξης
-Κατάτμηση και σύνθεση της λέξης 
σε συλλαβές

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ/TASNIM (1).mp4


Στρατηγικές Ανάγνωσης
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Ομαδοποίηση 
λέξεων

Κατάλογοι

Συσχέτιση 
λέξης με 
εικόνα

Χρήση 
κίνησης

Εντοπισμός 
δύσκολων 
λέξεων και 
εξάσκηση

Χρήση 
οπτικοακου-

στικών μέσων

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
-Αποκωδικοποίηση 

μηνύματος
-Κατανόηση
-Αναγνώριση 

επικοινωνιακών 
προθέσεων πομπού

Σύνδεση λέξης 
με κάποια 

γράμματα που 
περιέχει  

Μελέτη 
και 

εξάσκηση 
σε ομάδες

Οπτικό 
λεξικό





ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ



ΑΝΑΓΝΩΣΗ - Επίπεδο λέξης

ΤΥΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
• Ομαδοποίηση λέξεων
• Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
• Αντιστοίχιση
• Σταυρόλεξο
• Συμπλήρωση λέξης





Ανάγνωση παραμυθιών
-στη μητρική
-στη γλώσσα στόχο

Ανάγνωση στα αραβικά

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ/ΜΟΥΤΕΑΑ ΠΑΡΑΜ.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ/ΜΟΥΤΕΑΑ ΠΑΡΑΜ.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ/ΖΑΙΤ ΔΙΑΒΑΖΕΙ.mp4


ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
• Σύμφωνα με την εκάστοτε ενότητα από τον οδηγό

• Σύμφωνα με την εκάστοτε ενότητα από τα βιβλία 
Μαργαρίτα – Μέρος 1

-Κατάσταση 
επικοινωνίας



Στρατηγικές γραπτού λόγου
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Σύννεφα 
λέξεων

Καταιγισμός 
ιδεών

Απάντηση 
ερωτήσεων

Καταγραφή
βοηθητικών 
στοιχείων: 
λεξιλογίου

Περίσταση 
επικοινωνίας

ΓΡΑΠΤΟΣ 
ΛΟΓΟΣ

Λεξιλόγιο
Ορθογραφία

Μορφολογία και 
Σύνταξη

Συμπλήρωση 
κενών 

(γραμμάτων, 
λέξεων, 

προτάσεων, 
αρχής/τέλους 

ιστορίας)  

Κειμενικά
είδη

Επαναδια-
τύπωση, 
αλλαγή 
λεξιλογίου, 
σύνταξης



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Επίπεδο: γράμματα

• Γράψιμο γράμματος με την ορθή 
φορά

• Σύνδεση με εικόνα και λέξη που 
αρχίζει από το γράμμα

• Ακρόαση ονομασίας γράμματος  



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Επίπεδο: λέξεις

WORD CLOUD: Γράψιμο λέξεων και 
παρουσίασή τους με διάφορα σχήματα 
(σύννεφο λέξεων).
ANSWERGARDEN: Ψηφοφορία  



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ (Ασκήσεις Οδηγού)
Επίπεδο: Λέξεις–προτάσεις (σύνταξη)



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Επίπεδο: Προτάσεις- σύνταξη



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Επίπεδο: Μικρά κείμενα-σύνταξη

Διάλογοι (δοσμένες 
περιστάσεις επικοινωνίας)  



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Επίπεδο: Σύντομο κείμενο - σύνταξη

Περιγραφή ζώου, συνταγή



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Γραμματική



ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ - Γραμματική



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



ΚΑΗΟΟΤ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



Δράσεις



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

• https://animoto.com/play/U1UQZ7k5rumX3e
RAOcCh5A

https://animoto.com/play/U1UQZ7k5rumX3eRAOcCh5A




Από την εικονογράφηση

Δάσος Παλάτι

Θρόνος βασιλιά



βασιλιάς βασιλοπούλες
Βασιλόπουλο, 
κυνηγός, σπίτι 
κυνηγού 
τραπέζι με 
φαγητό, 
εξώφυλλο 



Ανατροφοδότηση για την 
εμπειρία συγγραφής του 

δίγλωσσου παραμυθιού από 
τους μαθητές

• Δάνα

• Ζάιτ

• Φάτιμα

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ/DANA.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ/ΖΑΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.mp4
ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ/ΦΑΤΙΜΑ.mp4


ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Προετοιμασία

• Δημιουργία σταθμών και ομάδων

• Πρόσκληση γονιών

• Ετοιμασία υλικών για κάθε σταθμό

• Ετοιμασία στηριγμάτων για τους 
σταθμούς

• Πρόγραμμα ροής

• Ετοιμασία κονκάρδων





Σταθμοί

ΦΙΛΜΑΚΙ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/MAH00806.MP4


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
INTEGR8 ΚΑΙ URBAGRI4WOMEN



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ-
ΔΙΚΤΥΑ



Αναστοχασμός



Αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμός
• Επιτεύχθηκε πρόοδος σε άλλα παιδιά 

περισσότερο και σε άλλα λιγότερο
• Σε κάποιους τομείς περισσότερο και σε 

άλλους λιγότερο
• Χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια στις 

προσπάθειες, υπομονή και επιμονή
• Νιώθω περισσότερη αυτοπεποίθηση για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 λόγω της 
εμπειρίας που απέκτησα.

ΟΜΩΣ: η απάντηση στο θέμα της ένταξης 
μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία ΔΕΝ 
είναι απλά η παιδαγωγική μου.



email: mariakollyfa@gmail.com
Facebook: Maria Michael και Creative eTwinners

mailto:emailQmariakollyfa@gmail.com

