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Πολυπολιτισμικά σχολεία σε μια πολυπολιτισμική Κύπρο

Σύμφωνα με την τελευταία Δημογραφική Έκθεση της

Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (Νοέμβριος 2017), σε

σύνολο 947.000 κατοίκων, οι 148.000 είναι ξένοι

υπήκοοι (15.6%).

Σύμφωνα, επίσης, με στοιχεία της Υπηρεσίας

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠ, κατά τη σχολική

χρονιά 2017-2018 φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση

51.487 παιδιά, εκ των οποίων τα 8.884 έχουν

μεταναστευτική βιογραφία (17.25%).

Αφαιρώντας τα παιδιά εξ Ελλάδος, τότε ο αριθμός των

παιδιών που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική

ανέρχεται στα 7.452 (14,5%).

Παιδιά από Ρουμανία, Βουλγαρία, Συρία, Γεωργία και πολλές άλλες χώρες!
Τρισόκκα, Λ. (2018)



Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου, ένα σχολείο με έντονο
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, με παιδιά από 28 διαφορετικές χώρες και με 25
διαφορετικές ομιλούμενες γλώσσες, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το κάθε παιδί
αξίζει στον ίδιο βαθμό, και όλα τα παιδιά έχουν κάτι μοναδικό και υπέροχο να
προσφέρουν στη σχολική μας κοινότητα!

Τρισόκκα, Λ. (2018)



1 Κύπρος Καλημέρα!

2 Βουλγαρία Добро утро    Dobro utro!

3 Γαλλία Bonjour!

4 Γερμανία Guten Morgen!

5 Ελβετία Guete Morge!

6 Ελλάδα Καλημέρα!

7 Ηνωμένο Βασίλειο Good morning!

8 Ινδία शुभ प्रभात             Shubh prabhaat!

9 Κίνα 早上好 Zǎoshang hǎo!

10 Λετονία Labrīt!

11 Λευκορωσία
добрай раніцы
Dobraj ranicy!

12 Λιθουανία Geras rytas!

13 Μολδαβία Bună dimineață!

14 Μπαγκλαντές সুপ্রভাত Suprabhāta!

15 Νορβηγία
God morgen!

16 Ολλανδία Goedemorgen!

17 Ουκρανία ласкаво просимо Laskavo prosymo!

18 Παλαιστίνη Sabah al-khair!

19 Πολωνία Dzień dobry!

20 Ρουμανία Bună dimineață!

21 Ρωσία доброе утро Dobroye utro!

22 Σερβία Добро јутро Dobro jutro!

23 Σλοβακία Dobrye rano DOBRÉ RÁNO!

24 Σουηδία God morgon!

25 Συρία Sabah al-khair!

26 Τσεχία Dobrye rano DOBRÉ RÁNO!

27 Φιλιππίνες Μagandang umaga!

28 Φινλανδία Hyvää huomenta!

28 
διαφορετικές 

χώρες 
προέλευσης 
παιδιών!

25 
διαφορετικές 
ομιλούμενες 

γλώσσες!

Δημοτικό 
Σχολείο 

Αγίας Νάπας 
– Αντώνη 
Τσόκκου

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Το προφίλ των πολυπολιτισμικών τάξεων

Στην τάξη υπάρχουν παιδιά με διαφορετικό/ή

(α) γλωσσικό υπόβαθρο, λόγω καταγωγής (Ελληνικά, Ρωσικά,
Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Αραβικά, Πολωνικά κ.τ.λ.),

(β) επίπεδο κατάκτησης της Ελληνικής γλώσσας (SLA)*,

(γ) οικογενειακή κατάσταση, και εμπειρίες που φέρουν μαζί
τους,

(δ) επίπεδο ακαδημαϊκής επάρκειας και προσδοκιών,

(ε) επίπεδο βιολογικής, συναισθηματικής, γνωστικής, ηθικής
και κοινωνικής ανάπτυξης, με βάση το ηλικιακό στάδιο στο
οποίο βρίσκονται.

*SLA=SECOND LANGUAGE ACQUISITION STAGES (Krashen & Terrell, 1983): PP=PREPRODUCTION; EP=EARLY 
PRODUCTION; SE=SPEECH EMERGENCE; IF=INTERMEDIATE FLUENCY; AF=ADVANCED FLUENCY

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Μοντέλο διαφοροποιημένης διδασκαλίας της Tomlinson (2005)

ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λειτουργικές Δυνατότητες 1ο επίπεδο: Προσδιορισμός και 
Εισαγωγική προσέγγιση 
μαθησιακού περιεχομένου

2ο επίπεδο: Διαδικασία 
Εμβάθυνσης

3ο επίπεδο: Επίτευξη 
Μαθησιακού Αποτελέσματος

Μαθησιακή Ετοιμότητα Διερεύνηση προϋπάρχουσας
γνώσης

Ανάδυση προϋπάρχουσας 
γνώσης και συσχέτιση και 
προσαρμογή στα δεδομένα της 
νέας γνώσης

Αξιολόγηση των τελικών 
επιτεύξεων και ανατροφοδότηση

Κλίσεις και Τάσεις Ανάδυση των ενδιαφερόντων για 
το προς διδασκαλία αντικείμενο

Ενεργοποίηση των 
ενδιαφερόντων για το προς 
διδασκαλία αντικείμενο και 
προσαρμογή τους σε αυτό

Έλεγχος του επιπέδου επιρροής 
των ενδιαφερόντων στο 
μαθησιακό αποτέλεσμα

Μαθησιακή Δυναμική Ταχύτητα και ρυθμός μάθησης: 
Πόσο προσεγγίσιμο είναι το 
περιεχόμενο μάθησης;

Δυνατότητα ανάπτυξης 
συνεργασιών και δυναμικές 
αλληλεπιδραστικές επιρροές

Διερεύνηση της ποιότητας αλλά 
και της αποτελεσματικότητας της 
επικοινωνίας



Πώς δουλέψαμε στο σχολείο μας φέτος, σχετικά με 
διδακτική προσέγγιση στις συμβατικές τάξεις, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών με 

μεταναστευτική βιογραφία, με σκοπό να κατακτήσουν, σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό (α) την Ελληνική 

γλώσσα (δεύτερη γλώσσα-Γ2), και (β) τη διδακτέα ύλη 

Εικόνες

Σύνδεση εικόνας με λέξη 
στην πρώτη γλώσσα των 

παιδιών και μετά στη 
δεύτερη γλώσσα –
επανάληψη μέσω 

διαφόρων δραστηριοτήτων 
μέχρι την κατάκτηση του 

λεξιλογίου στη Γ2

Χρήση λεξιλογίου 
στην πρώτη 
γλώσσα των 

παιδιών

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Παράδειγμα 1: Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’

Τα απίθανα μολύβια –

Τεύχος Γ’ / Ενότητα 

11 – Ήτανε μια φορά

/ Κείμενο: Τα ταξίδια 

του παππού μου

Οδηγός για τη 

Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως 

Δεύτερης Γλώσσας –

Ενότητα - Μέσα 

Μεταφοράς - Διακοπές

Λ
ε
ξ
ι
λ
ό
γ
ι
ο

Διδακτικός χρόνος 2 x 40’

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Προσαρμοσμένη Διδασκαλία για μαθητή που βρίσκεται σε αρχάριο επίπεδο κατάκτησης της Ελληνικής Γλώσσας

(ξεκίνησε τη φοίτησή του στο σχολείο μας πριν από 3 μήνες-Φεβρουάριο 2018)

Ενότητα: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА) 4 χ 40 λεπτά

Προπαρασκευαστική ενότητα, κατά την οποία ο μαθητής θα μάθει-εμπεδώσει το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας, δουλεύοντας

χωρίς τη συνεχή επίβλεψη της δασκάλας, με σκοπό την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στα επόμενα

μαθήματα, μαζί με τη δασκάλα της συμβατικής τάξης αλλά και τη δασκάλα υποστήριξης (2 χ 40 λεπτά)

Δραστηριότητα 1 (20 λεπτά)(α) Να γράψει την βουλγάρικη λέξη για κάθε εικόνα και στη συνέχεια (β) να κολλήσει κάτω από την κάθε εικόνα το

χαρτάκι με την ελληνική λέξη που ταιριάζει (έχει γίνει αναφορά ξανά στα μεταφορικά μέσα, σε προφορικό επίπεδο, στην τάξη υποστήριξης)

(να δοθούν γόμα και χρωματιστά μολύβια)Εκμάθηση-εμπέδωση βασικού λεξιλογίου της ενότητας.

Δραστηριότητα 2 (20 λεπτά) (α) Να χρωματίσει το πρώτο γράμμα από την κάθε ελληνική λέξη (εάν υπάρχουν λέξεις με το πρώτο γράμμα

ίδιο, τότε με ένα διαφορετικό χρώμα να χρωματίσει το δεύτερο γράμμα, κ.ο.κ.) και στη συνέχεια (β) να βάλει τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά

(να δοθεί το αλφάβητο), γράφοντας αριθμό στην κάθε εικόνα. Εργασία για το σπίτι, να τις κολλήσει σε ένα μεγάλο χαρτόνι (Α3) που θα του

δοθεί (εργασία για την πινακίδα της τάξης). Εμπέδωση των γραμμάτων της αλφαβήτας και εξάσκηση του μαθητή στη σειροθέτηση λέξεων

βάσει αλφαβητικής σειράς.

Δραστηριότητα 3 (10 λεπτά) Να συμπληρώσει το σχετικό φυλλάδιο, βάζοντας τις λέξεις στη σωστή σειρά, για να σχηματίσει προτάσεις.

Εμπέδωση βασικού λεξιλογίου, εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Δραστηριότητα 4 (20 λεπτά) Εξάσκηση του μαθητή για εμπέδωση του βασικού λεξιλογίου μέσα από διάφορες δραστηριότητες, για τις οποίες

μπορεί να εργάζεται χωρίς τη συνεχή επίβλεψη της εκπαιδευτικού τάξης, με σκοπό να αποκτήσει το βασικό λεξιλόγιο, ούτως ώστε να

μπορέσει, σε επόμενο μάθημα, να ασχοληθεί, μαζί με τη δασκάλα, με δραστηριότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου αλλά

και παραγωγής και κατανόησης γραπτού λόγου (3 χ 40 λεπτά για την ολοκλήρωση της ενότητας)Εμπέδωση του βασικού λεξιλογίου της

ενότητας-Εξάσκηση στην ακολουθία οδηγιών.

Δραστηριότητα 5 (10 λεπτά) Να ζωγραφίσει κάτι που θυμάται έντονα από τα δικά του ταξίδια (έχει ζήσει σε Βουλγαρία, Ρωσία, Αγγλία και

Κύπρο) Σύνδεση με τη διδακτέα ύλη.
Τρισόκκα, Λ. (2018)



Τα απίθανα μολύβια – Τεύχος Γ’ / Ενότητα 11 – Ήτανε 
μια φορά / Κείμενο: Τα ταξίδια του παππού μου



Οδηγός για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης 
Γλώσσας – Ενότητα - Μέσα Μεταφοράς - Διακοπές

ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ1/Δρ 1-Λεξιλόγιο Μέσα Μεταφοράς-Διακοπές_draft.pdf
ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ1/Δρ 1-Λεξιλόγιο Μέσα Μεταφοράς-Διακοπές_draft.pdf


Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’
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Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’



Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’



Παράδειγμα 2: Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’

Τα απίθανα μολύβια – Τεύχη 

Α’ και Β’ Επανάληψη 

γραμματικών φαινομένων 

που διδάχθηκαν τα παιδιά 

μέχρι το κείμενο «Η πόλη 

χάθηκε στο χιόνι» (Τεύχος Β’ 

/Ενότητα: Πολιτείες ντυμένες 

στα λευκά)

Οδηγός για τη Διδασκαλία 

της Ελληνικής ως 

Δεύτερης Γλώσσας –

Ενότητες – Εαυτός / 

Καιρός/ Ζώα / Παιχνίδια 

(Παραγωγή προφορικού 

αλλά και γραπτού λόγου, 

σχετικά με το πώς νιώθω 

σε κάθε περίσταση)

Λεξιλόγιο

Διδακτικός χρόνος 2 x 40’

Συνδιδασκαλία δασκάλας υποστηρικτικής τάξης εκμάθησης της Ελληνικής ως Γ2 με δασκάλα συμβατικής τάξης

Παραγωγή 
Προφορικού 
και Γραπτού 

Λόγου

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Παράδειγμα 2: Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Παράδειγμα 2: Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Παράδειγμα 2: Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Παράδειγμα 2: Μάθημα Ελληνικών – Τάξη Γ’

Τρισόκκα, Λ. (2018)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ3/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΙΑΜΣ.pptx


Παράδειγμα 3: Μάθημα Ιστορίας – Τάξη Δ’

Κλασική Εποχή –

Πώς περνούσαν τη μέρα 

τους οι γυναίκες στην 

αρχαία Αθήνα 

Διαφοροποιημένα φύλλα 

εργασίας για παιδιά με 

μεταναστευτική βιογραφία, 

για κατανόηση του βασικού 

λεξιλογίου και συμμετοχή 

τους σε δραστηριότητες για 

όλα τα παιδιά στην τάξη

Λεξιλόγιο

Παραγωγή 
Προφορικού 

Λόγου

Διδακτικός χρόνος 2 x 40’

Συνεργασία δασκάλας υποστηρικτικής τάξης εκμάθησης της Ελληνικής ως Γ2 με δασκάλα συμβατικής τάξης

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Κλασική Εποχή –
Πώς περνούσαν τη μέρα τους οι γυναίκες στην αρχαία Αθήνα 

Διδακτική προσέγγιση για τα παιδιά της συμβατικής τάξης

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δ ΤΑΞΗ/Φύλλα εργασίας - Γυναίκες.pptx
ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δ ΤΑΞΗ/Φύλλα εργασίας - Γυναίκες.pptx


Κλασική Εποχή –
Πώς περνούσαν τη μέρα τους οι γυναίκες στην αρχαία Αθήνα 

Διδακτική προσέγγιση για τα παιδιά της συμβατικής τάξης με μεταναστευτική βιογραφία

Τρισόκκα, Λ. (2018)



(Άλλα παραδείγματα) Συμπεριληπτική  διδακτική 
προσέγγιση στην Α’ τάξη – Μύθοι για τους σεισμούς 

με διδακτικό υλικό και λεξιλόγιο προσαρμοσμένο για όλα τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μεταναστευτική βιογραφία

Τρισόκκα, Λ. (2018)



(Άλλα παραδείγματα) Συμπεριληπτική  διδακτική 
προσέγγιση στη Β’ τάξη – Μελετώντας τον καιρό

με διδακτικό υλικό και λεξιλόγιο προσαρμοσμένο για όλα τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μεταναστευτική βιογραφία

Τρισόκκα, Λ. (2018)



Συμπερασματικά….

 Το σύστημα φέρει ευθύνη, από τη στιγμή που επιτρέπει την εγγραφή

παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία σε κανονικές τάξεις καθόλη τη

διάρκεια του χρόνου. Τα σχολεία χρειάζονται συνεχή στήριξη!

 Νοιαζόμαστε για κάθε παιδί στο σχολείο μας και για όλα νοιαζόμαστε

στον ίδιο βαθμό!

 Δεν δεχόμαστε να χάσει κάποιο παιδί μορφωτικό κεφάλαιο, επειδή οι

συγκυρίες το οδήγησαν σε μια «άλλη» χώρα.

 Μέσα από διαφοροποιημένη διδασκαλία, διαπολιτισμική εκπαίδευση,

συμπεριληπτική φιλοσοφία, το κάθε παιδί έχει πολλά να δώσει,

όπως και να πάρει! Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επιτυχίας!

 Όλα τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο για τον ίδιο λόγο: να

μορφωθούν!
Τρισόκκα, Λ. (2018)



Συμπερασματικά….Χρειαζόμαστε…
 Διδακτικό υλικό που να συμβαδίζει με τη διδακτέα ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος για τη

συμβατική τάξη, προσαρμοσμένο και μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες χωρών προέλευσης παιδιών με

μεταναστευτική βιογραφία. Από τη στιγμή που εγκρίνεται η φοίτησή τους στα Κυπριακά Σχολεία, το

Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα είναι υπεύθυνο να βρει τρόπους στην πράξη να μορφωθούν αυτά τα

παιδιά στον ίδιο βαθμό με όλα τα υπόλοιπα σε μια συμβατική τάξη.

 Κατάλληλα διαγνωστικά δοκίμια αναγνώρισης και κατάταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία

σε συγκεκριμένο επίπεδο κατοχής της Ελληνικής ως 2ης γλώσσας, αλλά και ανάλογη συγκεκριμένη

στήριξη για το κάθε επίπεδο με κατάλληλο υλικό (προσαρμοσμένο διδακτικό υλικό και κατάλληλα

διαμορφωμένες τάξεις υποστήριξης, κονδύλια για εκπαιδευτικές επισκέψεις, κ.τ.λ.)

 Διερμηνείς, ειδικά σε μεγάλες πολυπολιτισμικές μονάδες με μεγάλο αριθμό παιδιών με μεταναστευτική

βιογραφία

 Βοηθούς δασκάλων στις κανονικές τάξεις, ειδικά με γνώσεις για την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας

 Ψυχολόγους στις σχολικές μονάδες, γιατί πώς να απαιτήσουμε να συγκεντρωθούν στο μάθημα παιδιά που

έζησαν στιγμές πολέμου, αποχωρισμού, βίωσαν ενδοοικογενειακή βία, δεν γνώρισαν πατέρα, κ.τ.λ.; Το

πρώτο που απαιτείται είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους, να βρούμε τρόπους, σε συνεργασία με

ειδικούς, να τα κάνουμε να νιώσουν άνετα, να ξεπεράσουν το στάδιο αρνητισμού, πριν ξεκινήσουμε να

έχουμε απαιτήσεις να μάθουν την δεύτερη γλώσσα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο καινούριο

περιβάλλον.

 Και πολλά άλλα! Στην πράξη η κατάσταση που επικρατεί στα σημερινά πολυπολιτισμικά μας σχολεία

είναι πολύ πιο δύσκολη και περίπλοκη απ’ ότι στη θεωρία!

 Έμπρακτη στήριξη και όχι απλά θεωρίες! Τρισόκκα, Λ. (2018)



Όλα τα παιδιά μαζί…

Πολλές γλώσσες…

Μια φωνή!…

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!


