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Κι εγώ έχω υπάρξει αλλόγλωσση! 

ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΙΣ 
Η.Π.Α 

10 χρόνια μαθήματα 

αγγλικών + επιτυχία στις 

εξετάσεις  

= πολύ καλή γνώση της 

γλώσσας 



Vassar college 

0 Κύπριοι φοιτητές 

Ελάχιστοι  

μη-αγγλόφωνοι φοιτητές 

 

1ος χρόνος σπουδών: 

• Μαθηματικά-Χημεία 

• Αγγλική λογοτεχνία 

• ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 



Dr Straus:  

a great teacher 

A tape-recorder:  

a very simple 

idea 

PROBLEM SOLVED! 



Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

• Γυμνάσιο-Λύκειο Λευκάρων: 
– 12 χρόνια 
– Ελάχιστοι μαθητές ΜΜΕΒ (ακροατές) 

 

• Γυμνάσιο Πλατύ: 
– 3 χρόνια 
– Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών 

– Ενισχυτικά μαθήματα 

– Μαθήματα στήριξης  
 



Επίπεδο 1 

• 7 μαθητές Α’ γυμνασίου 

• 3 μαθητές Β’ γυμνασίου 

• 1 μαθητής Γ’ γυμνασίου 

Επίπεδο 2 

• 7 μαθητές Β’ γυμνασίου 

• 3 (2) μαθητές Γ’ 

γυμνασίου 

Σκοπός προγράμματος: 

Tα παιδιά να ενισχύονται μόνο σε θέματα 

oρολογίας και βασικών πυρηνικών γνώσεων, και 

όχι στην «ΥΛΗ» 

Είναι όμως 

εφικτό αυτό; 
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Προβλήματα  

Το σύμπλεγμα δεν είναι αποτελεσματικό. 

Ο καθηγητής που κάνει το μάθημα αυτό, 
θα έπρεπε να είναι και καθηγητής των 
τμημάτων στα οποία ανήκουν οι 
αλλόγλωσσοι.   

Τα παιδιά που δεν είναι Α’ τάξη, έχουν 
μεγαλύτερο άγχος για τις εξετάσεις και 
θέλουν να καλύψουν τα κενά της τάξης, να 
λύσουν τις απορίες τους, ώστε να 
περάσουν τη χρονιά. 
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Μετάφραση όρων  

Εικόνες 

Κρυπτόλεξα 

Σχεδιαγράμματα  

Κατασκευές 

Πειράματα 

Βίντεο   
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Τελικά η 

εμπειρία ήταν 

θετική ή 

αρνητική; 
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“Εγώ κάνω μάθημα με τους 

αλλογωσσους είμαι πρώτη τάξη Α5 

κάνω μάθημα με την κυρία Μαρία 

τινκιριδου  

Το μάθημα μας γίνεται ομαδικά με 

προτεους και δευτερεους μας αρέσει 

πόλη το μάθημα γιατί η δασκάλα μας 

βοηθάει πόλη μας δίνει φυλλάδια 

βλέπουμε  και βίντεο και κάνουμε 

πιραματα ειταν πόλη εύκολι αυτί 

χρόνια γαι μένα” 

Φατια Αφουνι 
 



благодаря 

Mulțumiri Gracias 

Ευχαριστώ  

 

Thanks 

Благодаря 
ти 


