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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση 

παιδιών προσφύγων ηλικίας 13-15 ετών. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας παρουσιάζεται 

το θεωρητικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα οι οργανισμοί για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 

Δεύτερης Ξένης Γλώσσας.  

Η εστίαση είναι στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ / Common European 

Framework for Languages – CEFR, στο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών 

Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) και στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών που 

αξιοποιούνται για την εκπαίδευση των προσφύγων. Έπειτα ακολουθεί η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αναφορικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της ένταξης των 

προσφύγων και τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασία παρουσιάζεται ο στόχος και τα 

ερευνητικά ερωτήματα ενώ στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό 

υλικό που κατασκευάστηκε για παιδιά πρόσφυγες ηλικίας 13-15 ετών. Τέλος, πρέπει να 

σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε θεματικές ενότητες.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόσφυγες, Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό Υλικό. 
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Abstract 

The present research focuses on the production of educational material for the education of 

refugee children aged 13-15 years. Initially, the first chapter of the research presents the 

theoretical framework and more specifically the organizations for teaching Greek as a Second 

Foreign Language. 

The focus is on the Common European Framework for Languages (CEFR), the Laboratory 

for Intercultural and Migration Studies (EDIAMME) and the New Greek Language School. 

Curriculum Exploited for Refugee Education, followed by a bibliographical review of intercultural 

education in the context of refugee integration and teaching Greek as a foreign language in 

intercultural environments. beings. 

Then in the second chapter of the thesis presents the aim and research questions while the 

third chapter of the thesis presents the educational material developed for refugee children aged 

13-15 years. Finally, it should be noted that the educational material is divided into thematic 

sections. 

Keywords: Refugees, Education, Educational Materials. 
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Α’ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 

1.1.Οργανισμοί για τη διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας 

1.1.1.Ξένιος Ζευς 

Το έργο Ξένιος Ζευς στοχεύει στην αλλαγή της επικρατούσας κατάστασης και τους 

τρόπους με τους οποίους οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλονίκης, η  Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Σχολείο Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τους Δήμους Παιονίας (Ειδομένη) και 

Δέλτα (Διαβατά), θα αντιμετωπίσουν σε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό επίπεδο,  τις προσφυγικές 

ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας (βλ. 

https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/). 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η διανομή εκπαιδευτικού υλικού, μιας 

εργαλειοθήκης με δραστηριότητες και οδηγίες, και μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

που θα εμπλέκουν ενήλικες πρόσφυγες μαζί με τα παιδιά τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να 

αναπτύξει τη γλωσσική παιδεία, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, καθώς και να 

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε διαπολιτισμικά θέματα εκπαίδευσης και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (βλ. https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/). 

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των 

προσφύγων και των ντόπιων, καθώς και η προετοιμασία των προσφύγων για την ομαλή μετάβασή 

τους στο εξωτερικό (εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, ανάπτυξη δεξιοτήτων στις νέες 

τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας). Η διδασκαλία της ελληνικής ή της αγγλικής 

ως δεύτερης γλώσσας έχει ως στόχο να αναπτυχθούν σταδιακά οι γλωσσικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες των μαθητών, αλλά και να εξοικειωθούν με την πολυγλωσσία και την πολιτισμική 

διαφορετικότητα (βλ. https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/). 

Οι ομάδες αυτές, θα συνεργαστούν σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να 

αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το υλικό, ενώ θα συνδιοργανώσουν μια σειρά παράλληλων 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, στόχος των εταίρων είναι η προώθηση παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων με επιδίωξη να κατανοήσουν το χώρο (τόπο καταγωγής-ταξίδι-χώρες 

https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/
https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/
https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/
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προορισμού) αξιοποιώντας το υλικό από το αρχείο χαρτογράφησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

όπως χάρτες. Ο ρόλος των εταίρων από το εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία) είναι αυτός για την 

ανταλλαγή των ορθών πρακτικών για το συγκεκριμένο θέμα.  

Πιο συγκεκριμένα,  η Ιταλία και ο Οργανισμός Νεολαίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα 

δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης στα γνωστά hotspots, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τη νεολαία, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία 

είναι μια μεγάλη πύλη εισόδου για τους πρόσφυγες, η  παρεχόμενη εμπειρία της σε πολυάριθμα 

σχετικά ζητήματα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία δέχονται συνεχώς 

στο έδαφός  τους πρόσφυγες και μετανάστες και αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί μια 

σημαντική ευκαιρία ώστε ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις να 

συνεργαστούν, να ανταλλάξουν πρακτικές, τρόπους χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, 

ενσωματώνοντας τους πρόσφυγες στην καθημερινότητα, στο βαθμό που είναι εφικτό σε κάθε 

χώρα (βλ. https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/). 

1.1.2. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ / Common European Framework for 

Languages – CEFR). 

Η αρμόδια επιτροπή για θέματα Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέταξε το 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ / Common European Framework for Languages - 

CEFR, 2001). Αποτελεί ένα έγγραφο που συντάχθηκε από τους J. Trim, D. Coste, B. North και J. 

Sheils, επιστημονικούς συνεργάτες του ΣτΕ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) μετέφρασε 

προσφάτως το ΚΕΠΑ στην Ελληνική γλώσσα. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει 

απαραιτήτως να αναπτύξουν οι μαθητές, με στόχο την  χρήση της ξένης γλώσσας για επικοινωνία 

και συμμετοχή σε οικεία ή μη περιβάλλοντα, περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΚΕΠΑ / Common European Framework for Languages - CEFR, 2001) (βλ. 

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/eur_pol.php), Κοκκινίδου, Μάρκου, Ρουσουλιώτη, 

Αντωνοπούλου, 2014). 

https://xenioszeus.uowm.gr/el/perigrafh_programmatos/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.pi-schools.gr/lessons/english/eur_pol.php
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Ταυτόχρονα στο ΚΕΠΑ περιγράφονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες αλλά και 

καθορίζονται τα ευρύτερα θεματικά πεδία εντός των οποίων διαμορφώνονται τα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Μέσα σε αυτά τα πολιτισμικά περιβάλλοντα η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως κώδικας για την επικοινωνία και τη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν και 

μετακινούνται εντός της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συν τοις άλλοις το ΚΕΠΑ ορίζει 

τα επίπεδα γλωσσομάθειας με στόχο την διαφάνεια και τη σαφήνεια ως προς την αξιολόγηση της 

προόδου των μαθητών από ένα κοινά αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα επίπεδα γλωσσομάθειας (βλ. http://www.pi-

schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf). 

Ε

πισημ

αίνετ

αι 

πως η 

κλίμα

κα 

των 

επιπέ

δων 

γλωσ

σομά

θειας 

έχει 

υιοθε

τηθεί 

και 

εφαρ

μόζεται, με την κοινή ονομασία των επιπέδων Α1-Γ2, για την πιστοποίηση του επιπέδου 

γλωσσομάθειας από σχετικούς φορείς, δημόσιους και μη, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

Εικόνα 1: Επίπεδα Γλωσσομάθειας. 

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
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αλλά και σε χώρες εκτός Ευρώπης (Καναδάς, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική κ.ά.). Παράλληλα 

διαπιστώνεται ότι και οι επιμέρους αρχές του είναι χρήσιμες σε όλα τα στάδια της γλωσσικής 

διαδρομής, δηλαδή στους σημαντικούς πυλώνες της εκμάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης 

(βλ. http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf και 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_ files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf). 

Στη συνέχεια αναλύονται τα επίπεδα γλωσσομάθειας χωρισμένα σε κατηγορίες. Αρχικά 

για την παραγωγή προφορικού λόγου, ο  ομιλητής πρέπει να παράγει ένα προφορικό κείμενο που 

προσλαμβάνεται από έναν ή περισσότερους ακροατές. Παραδείγματα δραστηριοτήτων αυτού του 

τύπου είναι: η ανάγνωση γραπτών κειμένων, η ομιλία με βάση σημειώσεις, η αυθόρμητη ομιλία ή 

το τραγούδι (βλ. http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_ files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf). 

 

Εικόνα 1:Παραγωγή προφορικού λόγου. 

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_%20files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_%20files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf
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Κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, ο χρήστης πρέπει να δομεί ένα κείμενο που 

απευθύνεται για ανάγνωση σε έναν ή περισσότερους δέκτες. Παραδείγματα δραστηριοτήτων 

παραγωγής γραπτού λόγου είναι η συγγραφή εκθέσεων, η δημιουργική γραφή κλπ. (βλ. 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_ files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf). 

Εικόνα 2: 

Παραγωγή γραπτού λόγου. 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_%20files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf
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Με στόχο την κατανόηση του προφορικού λόγου, ο χρήστης της γλώσσας είναι 

απαραίτητο να προσλαμβάνει και να επεξεργάζεται δεδομένα προφορικού λόγου από έναν ή 

περισσότερους ομιλητές με στόχο την κατανόηση (βλ. http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_ 

files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf).  

Εικόνα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Στην κατανόηση του γραπτού λόγου ο χρήστης ως αναγνώστης προσλαμβάνει και 

επεξεργάζεται δεδομένα γραπτού λόγου. Ένα τέτοιο παράδειγμα δραστηριότητας είναι η 

ανάγνωση για την κατανόηση της κεντρικής ιδέας κλπ. Ο χρήστης είναι απαραίτητο να μπορεί να 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_%20files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_%20files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf
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διαβάζει με στόχο την κατανόηση της κεντρικής ιδέας και τον εντοπισμό συγκεκριμένων 

πληροφοριών (βλ. http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_ files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf). 

 

Όμως, τα κριτήρια του ΚΕΠΑ δεν αποτελούν τον βασικό στόχο της γλωσσικής 

εκπαίδευσης στις ξένες γλώσσες. Εν τούτοις, η ανάπτυξη της συνολικής προσωπικότητας και της 

κριτικής σκέψης είναι απαραίτητο να συγκροτούν τη βασική στοχοθεσία της γλωσσικής παιδείας 

του μαθητή. Έτσι, όταν μελετά τη ξένη γλώσσα να αποκτά εμπειρίες για να μπορεί να είναι 

Εικόνα 4: Κατανόηση γραπτού λόγου. 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_%20files/drasi1/Epimorfotikos_odigos.pdf
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λειτουργικός στην επικοινωνία του, να μπορεί να εργαστεί και να συνεργαστεί σε διαπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. 

Η Σύσταση (R) 7/2008 της Επιτροπής των αρμόδιων υπουργών των κρατών- μελών, 

αποτελεί την πιο πρόσφατη θεσμική υποστήριξη του ΚΕΠΑ που επικυρώνει για άλλη μια φορά 

και προβάλλει τους βασικούς σκοπούς του ΚΕΠΑ. Συνοπτικά, πρέπει να υπάρχουν και να 

δημιουργούνται ευνοϊκοί όροι για τη χρήση του ΚΕΠΑ ως συνδετικού, διάφανου και 

εποικοδομητικού εργαλείου στην διαπολιτισμική και πολυγλωσσική εκπαίδευση. Έτσι ενισχύεται 

η προώθηση της δημοκρατικής πολιτότητας, της κοινωνικής συνοχής και του διαπολιτισμικού 

διάλογου. 

Ακόμα, το ΚΕΠΑ στοχεύει στο να προωθήσει και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών φορέων, αλλά και να καλλιεργήσει την αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών 

προσόντων στην ξένη/δεύτερη γλώσσα. Η ανάπτυξη και η διατήρηση της πολυγλωσσίας, 

ταυτόχρονα με την καθοδήγηση για τη λήψη μέτρων σε επίπεδο εκπαιδευτικών συστημάτων, 

αποτελούν επίσης δύο από τις σημαντικότερες πρακτικές του.  

Επίσης, το ΚΕΠΑ θα πρέπει να καθοδηγεί τους μαθητές, τους καθηγητές, τους 

εκπαιδευτές των καθηγητών, τους συντάκτες των προγραμμάτων σπουδών και εγχειριδίων, τους 

εξεταστικούς φορείς και τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής να υιοθετούν τις αρχές τόσο 

του ίδιου του θεσμού όσο και του Ευρωπαϊκού Γλωσσικού Φακέλου, αναφορικά με θέματα 

διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης της απόδοσης και επίδοσης των μαθητών. Ως εκ 

τούτου, το ΚΕΠΑ απευθύνεται κάθετα και οριζόντια σε όλους τους παράγοντες που ασκούν 

γλωσσική πολιτική σε σχέση με τη δεύτερη/ξένη γλώσσα (Κοκκινίδου, Μάρκου, Ρουσουλιώτη, & 

Αντωνοπούλου, 2014). 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι αποτελεί ένα πολυσύνθετο, δυναμικό και βασικό έργο 

αναφοράς και για άλλα γλωσσικά εργαλεία που επεκτείνει ή μπορεί να αναπτύξει το Συμβούλιο 

της Ευρώπης (ΣτΕ). Το ΚΕΠΑ διατυπώνει ένα γενικό και συνολικό πλαίσιο, αρμόζον για μια 

καθολική χρήση σε πολλές διαφορετικές εκπαιδευτικές πραγματικότητες.  
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Το ΚΕΠΑ, βέβαια, δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Έχει και μειονεκτήματα, όπως άλλωστε 

κάθε έργο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Βασικό του μειονέκτημα είναι η δυσκολία 

κατανόησής του από τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εύληπτο κείμενο και αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι έγινε προσπάθεια μέσα σε 300 περίπου σελίδες να δοθεί 

όλο το σκεπτικό και η φιλοσοφία του προσανατολισμού που επιδιώκεται να έχει η γλωσσική 

διδασκαλία (Keedle 2004 όπ. αναφ. στο Κοκκινίδου, Μάρκου, Ρουσουλιώτη, & Αντωνοπούλου, 

2014). Το παραπάνω δεδομένο, πιθανόν, αποτελεί μια από τις αιτίες της καθυστέρησης της 

υιοθέτησης και της εφαρμογής του (Κοκκινίδου, Μάρκου, Ρουσουλιώτη, & Αντωνοπούλου, 

2014). 

Επιπλέον, προβλήματα που έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις, σχετίζονται με τη 

διαβάθμιση των διαφορετικών επιπέδων και εν μέρει των περιγραφικών τους στην εξάβαθμη 

κλίμακα γλωσσομάθειας που προτείνεται από το ΚΕΠΑ (Davidson & Fulcher, 2004). Η πιο κοινή 

ερώτηση είναι : «Πού τελειώνει το ένα επίπεδο και πού αρχίζει το επόμενο;». Η ερώτηση αυτή 

αντικατοπτρίζει μία πάγια δυσκολία στο διαχωρισμό των επιπέδων και στη δημιουργία κλιμάκων 

γλωσσομάθειας. Ως εκ τούτου γίνονται σχετικές έρευνες και ανταλλάσσονται απόψεις 

προκειμένου να βρεθεί κάποια σχετικά ικανοποιητική απάντηση. Ωστόσο, μπορούμε να 

επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από την υιοθέτηση του ΚΕΠΑ και να τα 

εφαρμόσουμε τόσο στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών όσο και στη διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Παρόλα αυτά, αδιαμφισβήτητη είναι η συμβολή του ΚΕΠΑ τόσο στη γλωσσική 

διδασκαλία όσο και στην αξιολόγηση. Συνιστά ένα επίκαιρο και ζωντανό έργο που μπορεί να 

εφαρμοστεί ποικιλοτρόπως. Αναδείχθηκαν ακόμη οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής του, 

διάδοσης και βελτίωσής του. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί και την ουσία του: είναι έργο 

αναφοράς, όπως λέει και ο τίτλος του (Κοκκινίδου, Μάρκου, Ρουσουλιώτη, & Αντωνοπούλου, 

2014). 
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1.1.3 Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.). 

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), ένα 

από τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 με το Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96), και έχει ως βασικούς 

στόχους την διερεύνηση και την προώθηση εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν τους Έλληνες 

της διασποράς και ιδιαίτερα τους απόδημους Έλληνες, αλλά και τους παλιννοστούντες Έλληνες 

και τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, 

πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα (βλ. 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information). 

Ακόμα, έχει ως στόχο την κατάρτιση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που  

καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη 

ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες μαθητές και στους 

αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα. Επίσης, αποσκοπεί στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για 

την διδασκαλία της Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού 

πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών (βλ. 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information). 

1.1.4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας που εδράζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης παρέχει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς από το 

1970 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής. Στο πλαίσιο λειτουργίας του 

προσφέρει μαθήματα για ειδικούς σκοπούς καθώς και  σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 

συμμετέχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργατικά με φορείς του εσωτερικού 

και του εξωτερικού, αποτελεί εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας 

στην ελληνική γλώσσα (βλ. https://www.auth.gr/units/51). 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information
http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information
https://www.auth.gr/units/51
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1.2 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τους πρόσφυγες. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί οι Δομές Υποστήριξης και 

Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) που αποτελούν μία εκπαιδευτική πραγματικότητα που είναι 

ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και μπορεί να λαμβάνει ποικίλες μορφές. Για 

παράδειγμα υπάρχουν ΔΥΕΠ που λειτουργούν παράλληλα με το πρωινό πρόγραμμα, ΔΥΕΠ που 

λειτουργούν το απόγευμα και ΔΥΕΠ που υπάρχουν στους επίσημους χώρους φιλοξενίας . 

Οι Δομές Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) δημιουργήθηκαν ως 

αποτέλεσμα της ανάγκης για την παροχή ίσων εκπαιδευτικών εμπειριών προς τα παιδιά 

προσφύγων, αλλά και έχουν ως στόχο την καλλιέργεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών 

προσφύγων και των μαθητών των σχολικών μονάδων στις οποίες στεγάζονται. Στόχος των δομών 

υποστήριξης και εκπαίδευσης προσφύγων είναι να δημιουργηθεί μία σχολική κοινότητα η οποία 

θα έχει θετική στάση απέναντι στους πρόσφυγες και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Ο οδηγός περιεχομένου για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μονάδες δομής και 

υποστήριξης της εκπαίδευσης των προσφύγων στηρίζεται στο ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)  του 2003 των τάξεων α’, β’, γ’ και δ’ Δημοτικού και στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του 2012 (πιλοτικά προγράμματα νέων σχολείων). Επίσης για τη διδασκαλία 

στις δομές υποστήριξης και εκπαίδευσης προσφύγων λαμβάνεται υπόψη το ΚΕΠΑ καθώς και τα 

επίπεδα γλωσσομάθειας, τα οποία προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές και γλωσσικές ανάγκες του 

συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού. 
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1.3 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με στόχο την ένταξη των προσφύγων. 

Η εκπαίδευση των μειονοτήτων και των προσφύγων αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 

έργο, το οποίο θα πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και προσοχή. Είναι απαραίτητο να υπάρχει 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των μειονοτήτων και προσφύγων, τα οποία 

έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σημασία της παροχής εκπαίδευσης στα παιδιά των 

μειονοτήτων και των προσφύγων υπαγορεύεται από το γεγονός ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς αυτή αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα, αλλά και από το γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητές τους δημιουργούν μεγαλύτερες 

απαιτήσεις για την εκπαίδευση (Trimikliniotis & Demetriou, 2009). Επίσης, πρόκειται για μία 

απαραίτητη διάσταση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς σήμερα, ένα από τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά των δυτικών κοινωνιών είναι η πολυπολιτισμικότητα. 

Η διαπολιτισμική παιδαγωγική θεωρία θέτει ως βασική της αρχή την ισοτιμία των 

πολιτισμών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2002), η διαπολιτισμική αγωγή δεν 

αμφισβητεί την ύπαρξη του πολιτισμικού ανταγωνισμού, παράλληλα όμως αναγνωρίζει ότι ο κάθε 

πολιτισμός είναι σημαντικός για τους φορείς του. Επιπλέον σημειώνει ότι σε περίπτωση που δεν 

αντιμετωπίσουμε τους πολιτισμούς στη βάση της ισοτιμίας, θέτουμε στο άτομο το δίλλημα να 

αποφασίσει , ποιους κανόνες, ποιες αξίες και τρόπους συμπεριφοράς θα υιοθετήσει, και τι θα 

απορρίψει.  

Παράλληλα δυο ακόμα βασικά αξιώματα της διαπολιτισμικής αγωγής είναι η ισοτιμία του 

μορφωτικού κεφαλαίου των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική προέλευση, καθώς και η αρχή 

των ίσων ευκαιριών. Το σχολείο μέσα σ’ αυτά τα διαπολιτισμικά πλαίσια οφείλει να καλλιεργήσει 

σε κάθε παιδί τις δυνατότητές του και την προσωπικότητά του, µε βάση τις δικές του 

κοινωνικοπολιτισµικές καταβολές και το δικό του μορφωτικό κεφάλαιο (Δαµανάκης, 1989).  

 

Η διαπολιτισμική αγωγή όμως δεν αναφέρεται μόνο στα μέλη ευπαθών ομάδων αλλά σ’ 

όλα τα μέλη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά της από τη 

«διπολιτισµική αγωγή». Συγκεκριμένα η διαπολιτισμική παιδαγωγική θεωρία απευθύνεται σ’ 
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όλους τους μαθητές ανεξάρτητα την πολιτιστική τους προέλευση. Στόχος της δεν είναι η 

εγκαθίδρυση ενός κοινά αποδεκτού προτύπου εκπαίδευσης, αλλά η διαμόρφωση ενός ευρύτερου 

εκπαιδευτικού φάσματος, που θα περιλαμβάνει αρχές και προϋποθέσεις διδασκαλίας και μάθησης 

στα πλαίσια ενός πολυπολιτισμικού σχολείου (Γκόβαρης, 2004). Η αμοιβαία ανοχή, η κατανόηση, 

η αναγνώριση και η αποδοχή είναι οι έννοιες αυτές, που κυριαρχούν στη στοχοθέτηση των 

διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Σύμφωνα με το αίτημα της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής για συνύπαρξη όλων των 

πολιτισμικών ομάδων στα πλαίσια μιας πολιτισμικής κοινωνίας ώστε να επικοινωνούν ισότιμα, τη 

δεκαετία του 1980 παρατηρήθηκε μια αλλαγή στην αξιολόγηση του διαφορετικού μορφωτικού 

κεφαλαίου που διέθετε το μαθητικό κοινό. Συγκεκριμένα οι γλωσσικές και πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες εκλαμβάνονταν ως διαφορές και όχι ως μειονεκτήματα των κατόχων τους. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί κατά τον Helmut, Essinger (1988) το καλύτερο 

παιδαγωγικό μέσο για την αντιμετώπιση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων στα πλαίσια μιας 

πολυπολιτισμικής κοινότητας, γι' αυτό και διατύπωσε τις βασικές αρχές της. 

Οι αρχές αυτές είναι οι εξής: 

    1) Εκπαίδευση για αλληλεγγύη: Πρόκειται για την αρχή αυτή που συνδέεται με την 

καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης μέσα στο μαθητικό κόσμο, η οποία δεν περιορίζεται στα 

στενά όρια των κρατών και των φυλών. Παράλληλα μέσω της αλληλεγγύης ενισχύεται η 

αγωνιστικότητα των ατόμων προκειμένου να ενδυναμώσουν την ύπαρξη της κοινωνικής 

δικαιοσύνης ενώ θα απολαμβάνουν και την ισότητα των ευκαιριών, που τους παρέχονται, 

Essinger (1988).  

Ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε ένα άτομο, σύμφωνα με 

την Κεσίδου (2008), είναι τυχαίο γεγονός το οποίο πρέπει να κατανοηθεί απ' όλους τους 

ανθρώπους, διατύπωση πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί η λογική της εκπαίδευσης της 

αλληλεγγύης. 

    2) Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy): Με βάση τη συγκεκριμένη αρχή η 
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εκπαίδευση θα πρέπει να καλλιεργεί στους μαθητές το ενδιαφέρον τους, για τους συνανθρώπους 

τους. Συγκεκριμένα τα άτομα θα πρέπει να μπαίνουν στη θέση των άλλων προκειμένου να 

κατανοούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, μέσα από τις δικές τους οπτικές πλευρές, στις 

οποίες οφείλεται και η μεταξύ τους διαφοροποίηση, Essinger (1988). Η υιοθέτηση μιας τέτοιας 

συμπεριφοράς των νέων σύμφωνα με τη Κεσίδου (2008), είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης τους 

εφόσον τα άτομα θα πρέπει να ερμηνεύουν τις συμπεριφορές των άλλων μέσα από μια 

αλληλουχία ερωτήσεων εσωτερικής ενδοσκόπησης. 

    3) Εκπαίδευση κατά του εθνικιστικού τρόπου σκέψης:  Στόχος της εν λόγω αρχής είναι η 

απαλλαγή των κοινωνιών από εθνικιστικές προκαταλήψεις και στερεότυπα. Η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση καλείται να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υγιή και 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών λαών, απαλλαγμένη από τις εθνικές και 

πολιτισμικές καταβολές τους, Essinger (1988). 

    4) Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό: Σε συνέχεια της παραπάνω αρχής, ο 

Essinger (1988) θεωρεί ότι μέσα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες απαιτείται ο κυρίαρχος 

πολιτισμός, ώστε οι υπόλοιπες πολιτισμικές ομάδες να εκφράσουν τις πολιτισμικές τους 

ετερότητες και από κοινού να θέσουν τις βάσεις για μια υγιή πολιτειακή συνύπαρξη. Σύμφωνα με 

την Κεσίδου (2008) η ανομοιογένεια μέσα από την αποδοχή της μπορεί να επιφέρει την πρόοδο 

και αυτό γιατί η κάθε πολιτισμική ομάδα μέσα από τη γνώση άλλων ομάδων, που είναι φορείς 

διαφορετικών πολιτισμών μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους, να συγκρίνει και στο τέλος να 

αναγνωρίσει τη δική της θέση μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτισμικής πραγματικότητας 

που εντάσσεται. 

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1998) η διαπολιτισμική εκπαίδευση προκειμένου να 

επιτελέσει τη λειτουργία της κατακλύζεται από τις παρακάτω βασικές αξίες. 

    i) Ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης:   

Κύριο μέλημα αποτελεί η αντιμετώπιση των μαθητών, που ανήκουν σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς σε σχέση με τον κυρίαρχο όχι ως “ελλειμματικούς” άλλα ως “διαφορετικούς”. Αυτό 

σημαίνει ότι το κυρίαρχο σχολείο αναγνωρίζει το διαφορετικό μορφωτικό κεφάλαιο που φέρνει ο 
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κάθε μαθητής της στο εσωτερικό του λόγω διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, δηλαδή τα 

παιδιά αυτών των ομάδων δεν αντιμετωπίζονται ως “άγραφοι πίνακες”. Παράλληλα με την 

αποδοχή επέρχεται και η αξιοποίηση αυτής της διαφορετικότητας, ώστε οι μαθητές να 

αναπτύσσονται τόσο μαθησιακά όσο και ψυχοκοινωνικά (Δαμανάκης, 1998). 

    ii) Ισοτιμία των πολιτισμών, πολιτισμική σχετικότητα και οικουμενικότητα: Σύμφωνα με 

τη συγκεκριμένη αξίωση όλοι οι πολιτισμοί θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι, διότι όλοι 

δημιουργήθηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ομάδων που τους δημιούργησαν. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε και στον ιδιαίτερο πολιτισμό των μεταναστών, ο 

οποίος χαίρει μεγαλύτερου σεβασμού διότι οι μετανάστες καλούνται να διαφοροποιήσουν και να 

εξελίξουν τον πολιτισμό της καταγωγής τους δεχόμενοι τις επιδράσεις του πολιτισμού της χώρας 

υποδοχής τους (Δαμανάκης, 1998).  

    iii) Ισότητα στην παροχή των ευκαιριών. Το σχολείο από τη στιγμή που αναγνωρίζει το 

μορφωτικό κεφάλαιο κάθε μαθητή που εισέρχεται στο εσωτερικό του, υποχρεούται να τους 

προσφέρει τις δυνατότητες να στηρίξει και να προωθήσει τα πολιτιστικά της χώρας προέλευσης 

τους. Συγκεκριμένα, πρέπει να τους παρέχει ισάξιες ευκαιρίες με αυτές των μαθητών του 

κυρίαρχου πολιτισμού προκειμένου να καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους και να της εναρμονίσει 

μεταξύ του κυρίαρχου πολιτισμού και του κοινωνικό-πολιτισμικού πλαισίου που γαλουχείται. Η 

αποφυγή της περιθωριοποίησης των κοινωνικά- πολιτισμικά ευπαθών ομάδων θα αποτελέσει 

κύριο μέλημα της εκπαίδευσης ώστε μέσα από τις ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες να επιτευχθεί 

ισότητα και στην ευρύτερη κοινωνία (Δαμανάκης, 1998). 

    iv) Στόχος της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης, ο κάτω από ιδιαίτερες 

πολυπολιτισμικές συνθήκες αναπτυσσόμενος άνθρωπος: Η παρούσα εκπαιδευτική προσέγγιση θα 

πρέπει να βασίζεται στην άποψη ότι κάποιες αξίες χαρακτηρίζουν το άτομο οικουμενικά λόγω της 

φύσης του. Με βάση αυτή την παραδοχή η διδακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα πρέπει να 

είναι παιδοκεντρική και όχι δασκαλοκεντρική (Δαμανάκης, 1998). 

Οι Κεσίδου και Παπαδοπούλου (2008) αναφέρουν πως η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

επιδιώκει την ανάπτυξη της «διαπολιτισμικής ετοιμότητας», δηλαδή της διαπολιτισμικής 
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ικανότητας-δεξιότητας των παιδιών να αναγνωρίζουν αποτελεσματικά την πολιτισμική ετερότητα, 

είτε ανήκουν στην διαφοροποιημένη πολιτισμική ομάδα είτε στην κυρίαρχη, γεγονός το οποίο 

φανερώνει τη δυνατότητα εφαρμογής της παρούσας παιδαγωγικής και σε σχολεία που δεν υπάρχει 

το στοιχείο του πολυπολιτισμού. 

Ανάλογη είναι και τοποθέτηση του Παπά Α. (1998) , ο οποίος θεωρεί ότι η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση μέσω σε κλίμα ισότητας και σεβασμού εστιάζει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας, 

όπου θα ευδοκιμεί η αλληλεπίδραση και η αλληλοαποδοχή σύμφωνα με τα βασικά δικαιώματα 

των ατόμων, όπως καταγράφονται αυτά στο Χάρτη των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως 

διατυπώθηκαν στην 18η Σύνοδο της UNESCO στις 19 Νοεμβρίου 1974 : 

   1. Διεθνής διαπολιτισμική διάσταση και παγκόσμια προοπτική της εκπαίδευσης σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλες τις μορφές της. 

   2. Η κατανόηση και ο σεβασμός προς όλους τους λαούς, τον πολιτισμό τους, τις αξίες τους 

και τον τρόπο ζωής τους. 

   3. Η πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και ότι οι πολιτισμικές και γλωσσικές 

διαφορές δεν αποτελούν αποδιοργανωτικό παράγοντα, αλλά αντίθετα είναι φορείς 

αλληλοεμπλουτισμού. 

   4. Η συνειδητή γνώση ότι ανάμεσα στους λαούς και τα έθνη όλου του κόσμου υπάρχει 

αλληλεξάρτηση. 

   5. Η ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους. 

   6. Η συνειδητή γνώση όχι μόνο των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων που έχουν ο 

ένας απέναντι στον άλλον. 

   7. Η κατανόηση της ανάγκης για διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία, η οποία θα 
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καλλιεργείται μέσω της κατάλληλης διαπολιτισμικής αγωγής. 

Συμπληρωματικά, η Τζίμα (2011) παρουσίασε τους διαπολιτισμικούς στόχους του 

σχολείου:  

   α. Η ανάπτυξη στρατηγικών , ώστε να επιτευχθεί η διαπολιτισμική επικοινωνία και 

κατανόηση,  

   β. Η καλλιέργεια συμπεριφορών, που θα συμβάλλουν στην αρμονική συνύπαρξη των 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων μέσω της ενίσχυσης της πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας 

στο εσωτερικό του, 

    γ. Η αποδυνάμωση συμπεριφορών που διευρύνουν τις διακρίσεις ανάμεσα στις ομάδες 

που διακατέχονται από εθνικές και πολιτισμικές διαφορές, 

   δ. Η ίση αντιμετώπιση όλων των παιδιών σχετικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, 

που επιδιώκει η σχολική μονάδα ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές τους καταβολές. 

1.4 Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Η ελληνική γλώσσα σήμερα διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα, όχι μόνο στα μειονοτικά 

σχολεία της Θράκης, αλλά και σε άλλα σχολεία της χώρας, όπου υπάρχουν παιδιά μεταναστών 

και προσφύγων. Ακόμη, πολλοί Έλληνες μαθητές της ομογένειας διδάσκονται την ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα. Μία γλώσσα που διδάσκεται ως δεύτερη δεν είναι η μητρική και για το λόγο 

αυτό οι τρόποι διδασκαλίας της μπορεί να διαφέρουν, καθώς οι μαθητές έχουν αυξημένες 

ανάγκες.  

Η Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα και η χώρα μας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

χαρακτηρίζεται από μία μετάβαση από την εθνική ομοιογένεια στη διαμόρφωση κοινωνιών 

πολυεθνικών, πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμικών. Παρά τις διάφορες εκδηλώσεις ρατσισμού 

που δημιουργούνται συχνά, οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων, μέσα από πολλούς τρόπους, ένας 
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από τους οποίους είναι και η εκπαίδευση (Καραμάνου, 2011). Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο 

όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση για να δηλώσει την εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία 

προτείνεται σε τάξεις με πληθυσμό που διαφοροποιείται γλωσσικά και πολιτισμικά. Πρόκειται 

στην ουσία για ένα σημαντικό αποτέλεσμα της πολυπολιτισμικής μετεξέλιξης της κοινωνίας, η 

οποία σήμερα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα εντός του 

εκπαιδευτικού χώρου τα οποία θα σέβονται τη διαφορετικότητα, αλλά και τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών (Γκόβαρης, 2001). 

Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιχειρείται και η διδασκαλία 

της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, καθώς οι μαθητές πρέπει να έχουν την ευχέρεια της 

γλώσσας, ώστε να επικοινωνήσουν, να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να αποφύγουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και τη σχολική αποτυχία, η οποία είναι δυνατόν να προέλθει από την 

αποτυχημένη εκμάθηση της γλώσσας. Βασική παράμετρος της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας 

είναι το λεξιλόγιο. Η εκμάθηση μίας γλώσσας που δεν είναι η μητρική είναι σημαντική πρόκληση, 

δεδομένου ότι μία γλώσσα είναι ένα πολυδιάστατο σύστημα επικοινωνίας και όχι μόνο ένα 

σύστημα δομών, μορφολογικών και λεξιλογικών φαινομένων, για τα οποία απαιτείται μόνον η 

εκμάθηση των κανόνων (Χατζηπαναγιωτίδη, 2010). Για το λόγο αυτό, σήμερα συνηθίζεται να 

υιοθετείται το επικοινωνιακό μοντέλο διδασκαλίας το οποίο δίνει σημασία στη λειτουργία της 

γλώσσας και, για το λόγο αυτό, το λεξιλόγιο προσεγγίζεται μέσα σε συγκεκριμένο σώμα 

κειμένου, το οποίο δεν είναι ένα άθροισμα γλωσσικών δομών, αλλά ένα εργαλείο επικοινωνίας 

και ένας φορέας νοημάτων που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση μίας γλώσσας ως 

δεύτερης (Κοκκινίδου, 2010). 

Η διδασκαλία του ελληνικού λεξιλογίου σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως δεύτερη 

γλώσσα αποτελεί μία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς τους φέρνει αντιμέτωπους με 

διάφορους προβληματισμούς. Κάποιοι από αυτούς είναι ποιες παράμετροι του λεξιλογίου θα 

πρέπει να διδάσκονται, καθώς και πόσες λέξεις είναι δυνατόν να διδαχθούν οι δίγλωσσοι μαθητές 

και ποιες. Ακόμη, ιδιαίτερα προβληματίζει το ερώτημα του ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος 

τρόπος για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίον η διδασκαλία αυτή 

εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος (Αντωνίου & 

Κατσαλήρου, 2014). 
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Β’ Μέρος: Μεθοδολογία της Έρευνας 

Στόχος της Έρευνας 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την 

εκπαίδευση παιδιών προσφύγων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-15 ετών. Αρχικά, 

παρουσιάζονται οι οργανισμοί και προγράμματα για τη διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης 

Γλώσσας, το  Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ / Common European Framework for 

Languages – CEFR, καθώς και ο ρόλος του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών 

Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), αλλά και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τους πρόσφυγες, της έννοιας της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης με στόχο την ένταξη των προσφύγων, αλλά και του περιεχομένου της διδασκαλίας 

της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό. Η στοχοθεσία 

του προγράμματος εστιάζει κυρίως στην κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου, καθώς και στην ενίσχυση του λεξιλογίου των μαθητών. Επιπροσθέτως, στόχος είναι η 

εκμάθηση γραμματικών φαινομένων. Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, 

έτσι ώστε να είναι σαφές και ακριβές.  
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Γ’ Μέρος: Παραγωγή  εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά πρόσφυγες ηλικίας 13-

15 ετών.  

Στον παρόν κεφάλαιο της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό που κατασκευάστηκε για παιδιά πρόσφυγες, ηλικίας από 

13-15 ετών. Η στοχοθεσία του προγράμματος εστιάζει κυρίως στην κατανόηση και την παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και στην ενίσχυση του λεξιλογίου των μαθητών. 

Επιπροσθέτως, στόχος είναι η εκμάθηση γραμματικών φαινομένων.  

Θεματική Ενότητα 1η: Η οικογένεια μου.  

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Εκμάθηση του λεξιλογίου της ενότητας 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου 

 Διαχωρισμός Ουσιαστικού, Ρήματος και Επιθέτου 
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Δραστηριότητα 1η: Διαβάζω το κείμενο και απαντώ στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια συζητώ για 

τη δική μου οικογένεια. 

1. Πού μένει η οικογένεια του Γιώργου; 

……………………………………………………………….………………………………………

……………………….…………………………………………………… 

2. Πόσα παιδιά έχει η οικογένεια του Γιώργου;  

……………………………………………………………….………………………… 

3. Ο Γιώργος είναι ο ___________________ της Ελένης.  

4. Ο Γιώργος και η Ελένη είναι οι ___________ του Βασίλη, του Πέτρου και της Βασιλικής.  

5. Η Βασιλική είναι η ___________ του Γιώργου και της Ελένης. 

Η Βασιλική είναι η ______________ του Βασίλη και του Πέτρου 
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Δραστηριότητα 2η: Διαβάζω το κείμενο και απαντώ στις ερωτήσεις 

Είναι βράδυ. Η μάγισσα Φούρκα κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και χτενίζει 

τα μακριά μαλλιά της. Ύστερα, φοράει το μυτερό καπέλο της, μαζεύει τη 

μαύρη γάτα της και ανεβαίνει πάνω στην ξύλινη της σκούπα. Το φεγγάρι είναι 

μεγάλο και λαμπερό και της φωτίζει το δρόμο. Μέσα στο καπέλο της κρύβει 

το μικρό βιβλίο με τα πολύτιμα ξόρκια της. Κάθε βράδυ βλέπει από ψηλά τους 

ανυποψίαστους ανθρώπους και τους ρίχνει τα μαγικά της φίλτρα. Έτσι κι 

απόψε... 

 Συμπληρώνω το σωστό 

1. Η μάγισσα Φούρκα κάθεται μπροστά…………... 

2.  Ανεβαίνει πάνω………. 

3. Το φεγγάρι είναι ……….. και …………….. 

 

 Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις σύμφωνα με όσα διάβασες στο κείμενο. 

1. Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας;  

…………………………………………………………………  

2. Πού βρίσκεται ο ήρωας μας;  

…………………………………………………………………  

3. Τι κάνει κάθε βράδυ; 

………………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα 3η: Στο παραπάνω κείμενο βρίσκω τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα 

και τα γράφω στα παρακάτω σπιτάκια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4η: Μεγαλώνω τις προτάσεις χρησιμοποιώντας επίθετα. 

1. Η Μαρία έχει ένα σκύλο. 

Η Μαρία έχει ένα …………, ……………., ………….. σκύλο 

2. Έκοψε μια μαργαρίτα. 

Έκοψε μια ……………….., ……………….. μαργαρίτα. 

3. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο. 

Αγόρασε ένα …………., …………….. ,…………. αυτοκίνητο. 

 

 

…………………

………….. 

…………………

………….. 

…………………

…………… 

…………………

……………. 

…………………

………….. 

 

…………………

………….. 

…………………

………….. 

…………………

…………… 

…………………

……………. 

…………………

………….. 

 

…………………

………….. 

…………………

………….. 

…………………

…………… 

…………………

……………. 

…………………

………….. 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 
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Δραστηριότητα 5η: Υπογραμμίζω τα ρήματα και κυκλώνω τα ουσιαστικά. 

Μαγεύω 

Αγάπη 

Μάγος 

Καλάθι 

Σκουπιζόμαστε 

Απλώνω 

Φωτίζω 

Καθρέφτης 

Μαλλιά 

Θεματική Ενότητα 2η: Πάμε για μάθημα 

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Εκμάθηση του λεξιλογίου της ενότητας 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου 

 Μαθαίνουμε το συγκριτικό βαθμό.  

Δραστηριότητα 1η: Διαβάζω τις παρακάτω λέξεις και εξηγώ τη σημασία τους. 
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Δραστηριότητα 2η: Γράφω προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις. 

Μαθητής 

……………………………………………………………………………… 

Θρανίο 

………………………………………………………………………………. 

Διαβάζω 

………………………………………………………………………………. 

Διάβασμα 
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………………………………………………………………………………. 

Δραστηριότητα 3η: Κοιτάω το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα και σημειώνω Σ (Σωστό) ή 

Λ (Λάθος). 

 

Ερωτήσεις  

Ο Γιάννης έχει αγγλικά τη Πέμπτη. 

Ο Γιάννης δεν έχει μάθημα Γλώσσας καμία μέρα.  

Τα παιδιά της τάξης έχουν Θρησκευτικά 4 φορές την εβδομάδα.  

Το μάθημα των μαθηματικών γίνεται πάντα τη 3η ώρα. 

Κάθε μέρα τα παιδιά έχουν Μαθηματικά.  

Κάθε μέρα τα παιδιά έχουν γλώσσα.  

Δραστηριότητα 4η: Συμπληρώνω τα κενά όπως το παράδειγμα. 

Αργά (πιο αργά)    ……………………… 

Νωρίς (πιο νωρίς)    ……………………… 

Καλός (πιο καλός)    ……………………… 
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Κακός (πιο κακός)    ……………………… 

Λίγος (πιο λίγος)    ……………………… 

 

Θεματική Ενότητα 3η: Ο τόπος μου.  

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Εκμάθηση του λεξιλογίου της ενότητας 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου 

 Μαθαίνουμε το προσανατολισμό. 

 Μαθαίνω να διαβάζω χάρτες πόλεων.    

Δραστηριότητα 1η: Γράφω τα σημεία του ορίζοντα.  
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Δραστηριότητα 2η: Με τη βοήθεια του παγκόσμιου χάρτη το κάθε παιδί παρουσιάζει τη χώρα του 

στη τάξη. 

Ως άξονας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις. 

 Σε ποια γεωγραφική θέση βρίσκεται; 

 Με ποιες χώρες συνορεύει; 
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 Ποια είναι η πρωτεύουσά της; 

 Πόσους κατοίκους έχει; 

 Ποιο είναι το νόμισμά της; 

 Βρέχεται από θάλασσα; 

 Πόσα βουνά, λίμνες, ποτάμια έχει; 

 Ποια είναι τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας σου; 

 

Δραστηριότητα 3η: Χρησιμοποιώντας τους χάρτες google maps, συζητάμε πως μπορούμε να 

μετακινηθούμε από ένας μέρος σε ένα άλλο. 
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Μαθαίνουμε τις λέξεις: 
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 Δραστηριότητα 4η: Ποια χώρα στο κόσμο θα ήθελες να επισκεφτείς και γιατί;  

…………………………..…………………………..…………………………………. 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..……………… 

…………………..…………………………..…………………………..……………… 

Θεματική Ενότητα 4η: Μέσα Μεταφοράς 

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Εκμάθηση του λεξιλογίου της ενότητας 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου 

 Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη 
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Δραστηριότητα 1η: Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2η: Βάλε τις λέξεις που 

ταιριάζουν.  
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Δραστηριότητα 3η: Βρες  ποια  λέξη από τις παρακάτω ταιριάζει σε κάθε κενό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μηχανοδηγός…………….. το τρένο. Είναι μία παλιά…………. Δεν έχει κουκέτες, αλλά 

μόνο …………………. Οι επιβάτες έχουν αγοράσει ……………… που αντιστοιχούν στις θέσεις 

τους. Ο καθένας έχει τον προορισμό του. Το τρένο κάνει στάση στους………………. άλλοι 

επιβάτες κατεβαίνουν, άλλοι ……………… το τρένο ταξιδεύει πάνω σε………….. και περνάει 

από πόλεις, χωριά, χωράφια και ……………. 

 

Δραστηριότητα 4η: Κοιτάω τον πίνακα με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ και διαλέγω τη σωστή 

απάντηση.  

ανεβαίνουν, αμαξοστοιχία, βαγόνια, οδηγοί, ράγες, εισιτήρια, γέφυρες, 
σταθμούς 
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Αθήνα - Θεσσαλονίκη Καθημερινά 07:00, 10:00, 18:00 

Θεσσαλονίκη- Αλεξανδρούπολη Δευτέρα, Παρασκευή 9:00, 17:00 

Αθήνα-Αράχωβα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 9:00, 

12:00, 15:00 

Λαμία-Αθήνα Τετάρτη, Παρασκευή 8:00, 10:00, 15:00 

 

Ερωτήσεις κατανόησης: 

1. Ποιες μέρες μπορείς να ταξιδέψεις στη Θεσσαλονίκη; 

………………………………….…………………………………. 

………………………………….…………………………………. 

2. Ποιες μέρες έχει δρομολόγια για Αθήνα- Αράχωβα; 

……………………………….…………………………………. 

………………………………….…………………………………. 

 

3. Μπορείς να ταξιδέψεις από Αθήνα για Θεσσαλονίκη στις 12:  το πρωί;  

………………………………….………………………………….…………………………

……….………………………………………………………….. 

Θεματική Ενότητα 5η: Αθλήματα 

Στόχοι θεματικής ενότητας: 
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 Εκμάθηση του λεξιλογίου της ενότητας 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου 

 Καλλιέργεια γραπτού λόγου 

Δραστηριότητα 1η: Κοιτάω τις εικόνες και διαβάζω.  
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Δραστηριότητα 2η: Ενώνω την εικόνα με τη σωστή φράση. 

1. Κάνει σκι 

2. Οι αθλητές παίζουν μπάσκετ. 

3. Οι θεατές παρακολουθούν τένις. 

4. Τα παιδιά γυμνάζονται. 

5. Οι φίλαθλοι βλέπουν ποδόσφαιρο. 
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Δραστηριότητα 3η: Περιγράφω το άθλημα που μου αρέσει. 

Περιέγραψε το άθλημα που σου αρέσει. Τι κάνουν οι αθλητές σε αυτό; Τι χρησιμοποιούν 

για να παίξουν;  

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Δραστηριότητα 4η: Διαβάζω το κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις: 

Οκάν: Εμίν, σήμερα έχει έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο. Θέλεις να πάμε να τον 

δούμε;  

Εμίν: Ποιες ομάδες παίζουν; 

 Οκάν: Skoda Ξάνθη-Παναθηναϊκός.  

Εμίν: Έχεις βγάλει εισιτήρια;  

Οκάν: Όχι ακόμα. Ήθελα πρώτα να σε ρωτήσω.  

Εμίν: Όπως ξέρεις, εμένα δε μου πολυαρέσει το ποδόσφαιρο. Περιμένεις 90 λεπτά για να 

μπει γκολ και, πολλές φορές, η μπάλα δεν μπαίνει στο τέρμα. Το μπάσκετ, μάλιστα. Είναι 

γρήγορο παιχνίδι και οι παίκτες βάζουν την μπάλα στο καλάθι πολύ συχνά.  

Οκάν: Έλα, Εμίν! Είναι πολύ σημαντικός αγώνας για την ομάδα της Ξάνθης και οι παίκτες 

θα παίξουν γρήγορο παιχνίδι. Θέλουν οπωσδήποτε να νικήσουν και θα βάλουν γκολ. Θα δεις! 

Εμίν: Εντάξει τότε. Την επόμενη εβδομάδα, όμως, θα πάμε στο κλειστό γυμναστήριο να 

παρακολουθήσουμε αγώνα μπάσκετ. 
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Ερωτήσεις κατανόησης: 

Τι θέλει να δει ο Οκάν; 

………………………………………………………………………………… 

Που θα γίνει ο αγώνας ποδοσφαίρου; 

…..……………………………………………………………………………… 

Ποιο άθλημα αρέσει περισσότερο στον Εμίν; 

…..……………………………………………………………………………… 

 

Θεματική Ενότητα 6η: Επαγγέλματα. 

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου. 

 Μαθαίνουμε την παραγωγή ρήματος από ουσιαστικό και αντίστροφα.  

 Μαθαίνουμε τον ενικό και τον πληθυντικό αριθμό.  

 Μαθαίνουμε τα επαγγέλματα. 

Δραστηριότητα 1η: Διαβάζω το κείμενο και απαντώ στις ερωτήσεις.  

Η Μαρία δεν εργάζεται εκτός σπιτιού. Είναι υπεύθυνη για το μεγάλ__μα και τη φροντίδα των 

παιδιών και για τις δουλειές του σπιτιού, καθώς ο άντρας της είναι 15 ναυτικός και λείπει συχνά. 

Το πρωί ετοιμάζει τα παιδιά για το σχολείο. Μετά στρ__νει τα κρεβάτια, απλ__νει τα ρούχα και 
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μαγειρεύει. Δεν αγχ__νεται για τις δουλειές, έχει πολύ χρόνο για να προλάβει τα πάντα. Κάθε 

Σάββατο πρωί σιδερ__νει την μπουγάδα όλης της εβδομάδας και μετά βγαίνει βόλτα με τα παιδιά. 

Τις Κυριακές οργαν__νει επισκέψεις στους παππούδες. Της αρέσει επίσης να κάνει 

συγκεντρ__σεις με φίλους στο σπίτι. 

Ερωτήσεις 

1. Τι δουλειά κάνει η Μαρία; 

…………………………………………………………… 

2. Τι δουλειά κάνει ο άντρας της; 

……………………………………………………………. 

3. Ποιες είναι οι συνήθειες της Μαρίας; 

……………………………………………………………. 

4. Τι κάνει κάθε Σάββατο; 

……………………………………………………………. 

 

Δραστηριότητα 2η: Βρίσκω τα ρήματα από τα ουσιαστικά. και το αντίστροφο. 

Κλειδί  

Θυμός  

Λάδι  

Πάγος  

Πληγή  

Κουμπί  
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Σίδερο 

Ζυμώνω  

Απλώνω  

Στρώνω  

Υψώνω  

Ισιώνω  

Μαλώνω  

Δραστηριότητα 3η: Γράφω τις λέξεις  στον άλλο αριθμό. 

Εμείς απλώνουμε   

Εγώ  μαλώνω  

Εσείς παγώνετε  

Αυτοί θυμώνουν - 

Δραστηριότητα 4η: Παρατηρούμε την εικόνα και συζητάμε για το τι επάγγελμα θα θέλαμε να 

κάνουμε.  
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Θεματική Ενότητα 7η: Είμαι παιδί.  

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου. 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου.  

 Μαθαίνουμε τις καταλήξεις των ρημάτων -ε/-αι 

Δραστηριότητα 1η: Διαβάζω το παρακάτω κείμενο και απαντώ στις ερωτήσεις.  

«Γίνετε σαν παιδιά» 

Ένας θίασος είχε έρθει στη Μανωλίτσα, για να δώσει παράσταση δωρεάν. Όλοι οι μεγάλοι 

έδειξαν ενδιαφέρον κι άρχισαν να σχηματίζουν μια μεγάλη ουρά με φασαρία και σπρωξίματα. 

Γυναίκες και άντρες με τα μικρά τους περιμένουν ανυπόμονα μπροστά στην πόρτα. Τα παιδιά 

μαζεύτηκαν εκεί μαζί με τους γονείς τους. 

- Τράβα στη σειρά σου! έλεγε ο ένας. 

- Εγώ είμαι πριν από σένα! έλεγε ο άλλος. 

- Ουρανία, μη σου φύγει το παιδί. 

- Μη σπρώχνεις. 

- Αχ, αχ, το πόδι μου! Ε, κύριος, πάτα και λίγο κάτω!  

Δυο ψηλοί και γεροδεμένοι πατεράδες βρέθηκαν πλάι πλάι. Ήταν όμως δυο παράξενα 

συμπλέγματα: ο καθένας κρατούσε καβάλα στους ώμους του το μικρό του γιο, που δε θα ’ταν 

παραπάνω από τριών χρονών. 

Για να λέμε την αλήθεια, οι δυο μικροί στην αρχή καλοπερνούσαν εκεί πάνω. Ήταν αρκετά 

αναπαυτικά, όπως απάνω σ’ άλογα. Καθώς μάλιστα ήταν γείτονες κοντά κοντά, είχανε πιάσει και 

κουβέντα, ενώ οι άλλοι από κάτω ξεροστάλιαζαν στα πόδια τους. 

Έτσι άρχισαν και το παιχνίδι. Ο ένας κρατούσε ένα καράβι με πανιά, ο άλλος ένα αυτοκινητάκι 

φορτηγό. 

- Μου το ’φερε ο Άγιος Βασίλης, έλεγε ο ένας. 

- Κι εμένα, απαντούσε ο άλλος. 
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- Μη σπρώχνεις, κύριε! φώναζε την ίδια στιγμή ο ένας πατέρας. 

- Εγώ σπρώχνω ή εσύ; απαντούσε ο άλλος. 

- Έχω κι εγώ ένα καραβάκι, έλεγε ο ένας γιος. 

- Να το φέρεις να το βάλουμε στη θάλασσα, απαντούσε ο άλλος γιος. 

Κι από κάτω σκαμπανεβάσματα και βρισιές. 

Ήταν κάτι πολύ παράξενο: δυο και δυο ίσον τέσσερις, δυο να μαλώνουν, δυο να παίζουν. 

- Κατεβάστε τα παιδιά, καλέ! ακούστηκε μια φωνή. 

Μερικά χέρια υψώθηκαν και τα κατέβασαν. Τα τράβηξαν παράμερα σ’ ένα ήσυχο μέρος, ενώ την 

ίδια στιγμή φούντωσε ο καβγάς. Ο κόσμος έτρεχε πέρα δώθε. Η πλατεία αναστατώθηκε. 

Κι όταν τελοσπάντων ο καυγάς πήρε τέλος, όλοι θυμήθηκαν τα παιδιά. Πού είναι αυτοί οι δύο; 

Τα βρήκαν καθισμένα χάμω, να ταξιδεύουν το φορτηγό και το καραβάκι τους. 

Οι  δύο πατεράδες, ιδρωμένοι, στάθηκαν μπροστά στα παιδιά κατάπληχτοι. Ύστερα χαμήλωσαν 

το κεφάλι τους. Ξαφνικά κατάλαβαν. Ξαφνικά ντράπηκαν. Ξαφνικά όλη η πλατεία σώπασε 

ντροπιασμένη. 

Τότε η φωνή του κ. Γουργούρη ακούστηκε:  

- Αν δε γίνετε σαν τα παιδιά, μην περιμένετε προκοπή, πολεμόχαροι άνθρωποι… 

 

Βάλε  δίπλα από τις ορθές προτάσεις (Σ) και  δίπλα από τις λανθασμένες (Λ).  

  Ένας θίασος ήρθε στη Μανωλίτσα, για να δώσει παράσταση δωρεάν. 

  Οι μεγάλοι πήγαν μόνοι τους να παρακολουθήσουν την παράσταση. 

  Περίμεναν όλοι τη σειρά τους, για να μπουν με τάξη μέσα στο χώρο, όπου θα γινόταν η 

παράσταση. 

  Η Ουρανία ήταν μια από τις ηθοποιούς του θιάσου, που θα έδινε την παράσταση. 

  Στην παράσταση πήγαν δύο ψηλοί και γεροδεμένοι πατεράδες, που ο καθένας  κρατούσε 

στον ώμο του το γιο του.    

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για παιδιά πρόσφυγες, ηλικίας 13- 15 ετών.  

 

 

 

51 

Δραστηριότητα 2η: Βάλε αριθμούς από το 1 – 6 για να δείξεις με ποια σειρά έγιναν τα γεγονότα. 

  Οι δυο πατεράδες τσακώνονταν, ενώ την ίδια ώρα οι γιοι τους έπαιζαν.  

  Ένας θίασος ήρθε στη Μανωλίτσα, για να δώσει παράσταση. 

  Οι πατεράδες θυμήθηκαν τα παιδιά τους, όταν ο καβγάς τέλειωσε.    

  Όλοι οι κάτοικοι του χωριού έδειξαν ενδιαφέρον κι άρχισαν να σχηματίζουν μια μεγάλη 

ουρά με φασαρία και σπρωξίματα. 

  Οι δυο πατεράδες είδαν τα παιδιά τους που έπαιζαν και ντράπηκαν. 

  Στην παράσταση πήγαν και δυο πατεράδες που πήραν μαζί τους και τους   μικρούς γιους 

τους. 

 

 

 

Δραστηριότητα 3η: Μιλάμε στη τάξη για τις παιδικές αναμνήσεις μας και φέρνουμε φωτογραφίες 

από την παιδική ηλικία μας.  
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Δραστηριότητα 4η: Να συμπληρώσεις τις λέξεις με -ε- ή -αι: α. 

 Το δάσος καταστρέφετ.... από εμάς που πετάμ.... σκουπίδια, β. Κρατιόμαστ.... γερά απ' τη 

χειρολαβή του λεωφορείου για να μην πέσουμε.... κάτω. γ. Όποιος κάνει αταξία στο σχολείο, 

γράφετ.... στο τετράδιο των τιμωρημένων, δ. Εύχομ.... να πάμ.... αύριο εκδρομή. ε. Γυμνάζομ.... 

καθημερινά. στ. Δεν επιτρέπετ.... να καπνίζεις. 
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Θεματική Ενότητα 8η : Φυσικά φαινόμενα. 

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Εκμάθηση του λεξιλογίου της ενότητας. 

 Μαθαίνουμε τι είναι τα φυσικά φαινόμενα.  

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου. 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου.  

 Μαθαίνουμε οικογένειες λέξεων 

Δραστηριότητα 1η: Διαβάζω το παρακάτω κείμενο, απαντώ στις ερωτήσεις και συζητάω για 

τα φυσικά φαινόμενα.  
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Ερωτήσεις Κατανόησης 

Κύκλωσε τη σωστή απάντηση  

Το κείμενο έχει ως θέμα: 

1. Τους αρχαίους μύθους  

2. Τους θησαυρούς  

3. Τα ουράνια τόξα  

Το ουράνιο τόξο εμφανίζεται: 

1. Όταν βρέχει  

2. Όταν έχει σύννεφα 

3. Μετά από καταιγίδα 

Δραστηριότητα 2η: Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις. Αν η πρόταση είναι σωστή βάλε δίπλα ένα Σ 

(Σωστό). Αν η πρόταση είναι λάθος βάλε δίπλα ένα Λ (Λάθος). 

Το ουράνιο τόξο είναι κακό σημάδι.   …… 

Το ουράνιο τόξο αποτελεί φυσικό φαινόμενο …… 

Το ουράνιο τόξο έχει εφτά χρώματα  …... 

Δραστηριότητα 3η: Να γράψεις λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη φως. 

…………………………………………………………………..……………………………………

……………………………..……………………………………………… 

Δραστηριότητα 4η:Να εξηγήσεις με δικά σου λόγια το φαινόμενο του ουράνιου τόξου. 

…………………………………………………………………..……………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………..……………………………

……………………………………..…………… 
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Θεματική Ενότητα 9η: Το σπίτι μου  

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν το λεξιλόγιο που αφορά το σπίτι και να το 

χρησιμοποιούν σωστά στον προφορικό και γραπτό λόγο. 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου. 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου.  

 Μαθαίνουμε να περιγράφουμε ένα χώρο. 

 Μαθαίνουμε να διαβάζουμε μια αγγελία. 

 Μαθαίνουμε να βάζουμε μία αγγελία.  

Δραστηριότητα 1η:Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και στη συνέχεια παρατηρήστε την εικόνα και 

γράψτε τα μέρη του σπιτιού στις αντίστοιχες γραμμές. 
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Δραστηριότητα 2η:Διαβάστε τις αγγελίες και συμπληρώστε τα έντυπα «Ενοικιάζεται» με τις 

κατάλληλες πληροφορίες.  

 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για παιδιά πρόσφυγες, ηλικίας 13- 15 ετών.  

 

 

 

57 
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Δραστηριότητα 3η:Διαβάζουμε τα παρακάτω κείμενα και συζητάμε για τις ομοιότητες και τις 

διαφορές.  

 

Δραστηριότητα 4η:Περιγράφω το δικό μου σπίτι.   

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  
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Θεματική Ενότητα:10η Φανταστικές Ιστορίες. 

Στόχοι θεματικής ενότητας: 

 Ανάπτυξη δεξιότητας κατανόησης λόγου 

 Καλλιέργεια προφορικού λόγου 

 Καλλιέργεια γραπτού λόγου 

Δραστηριότητα 1η: Διαβάζω το κείμενο και απαντώ στις ερωτήσεις.  

Το μαγαζί του δράκου 

 

 

 

 

 
Ο ιππότης άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε σε ένα παράξενο μαγαζί. Τον υποδέχτηκε ένας 

δράκος που του έλειπαν δύο δόντια. Ο δράκος ήταν καλοντυμένος, φορούσε μια δερμάτινη ποδιά, 

βελούδινα γάντια και καπέλο από εφημερίδα.  

Από το παράθυρο φαινόταν ένα δάσος με δαμασκηνιές, ροδιές και αμυγδαλιές που στα 

κλαδιά τους κελαηδούσαν αηδόνια, καρδερίνες και τρυποκάρυδα. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό. 

Ιππότης : Τι πουλάς; 
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Δράκος : Διάφορα δώρα και δωράκια που τα μαζεύω όταν ταξιδεύω. 

Ιππότης : Δηλαδή τι δώρα; 

Δράκος : Δαντελένια μαντηλάκια, δαχτυλίδια με διαμάντια, κόκκινες κορδέλες και 

κορδόνια για παπούτσια παπουτσωμένων γάτων. 

Ιππότης : Πουλάς τίποτα άλλο ; 

Δράκος : Πώς δεν πουλάω; Πουλάω κουνουπίδια, ντομάτες και αμύγδαλα και ροδάκινα. 

Ιππότης : Ποιος τα αγοράζει όλα αυτά ; 

Δράκος : Οι ροζ κροκόδειλοι και οι μπλε δεινόσαυροι του βασιλιά του δάσους έρχονται 

εδώ, διαλέγουν δώρα, ψωνίζουν και πληρώνουν. 

Ιππότης : Κερδίζεις πολλά λεφτά ; 

Δράκος : Δεν πληρώνουν με λεφτά. 

Ιππότης : Με τι σε πληρώνουν ; 

Δράκος : Με δαμάσκηνα. Κερδίζω πολλά δροσερά δαμάσκηνα. 

Ερωτήσεις Κατανόησης 

1. Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας;  

……………………………………………………………  

2. Που βρίσκονται οι ήρωες μας; 

……………………………………………………………  

3. Τι πουλάει ο δράκος στο μαγαζί του; 

……………………………………………………………  
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Δραστηριότητα 2η: Διαγράφω τη λέξη που δεν ταιριάζει στην κάθε οικογένεια:  

Παίζω: παιδικός, τραμπάλα, παιχνίδι, παιδιά, παιδίατρος  

Κλειδί: κλειδαριά, κλειδώνω, κλειδαράς, κλεισμένος, πορτιέρης  

Κατοικία: σπίτι, κάτοικος, πολυκατοικία, κατοικώ, οικογένεια  

Δουλειά: δουλεύω, δουλεμένος, δουλευτής, εργασία, καλοδουλεμένος 

Δραστηριότητα 3η: Βάζω τις λέξεις στη σωστή σειρά για να κάνω προτάσεις που βγάζουν νόημα: 

1. Ιππότης, ο, πόρτα, άνοιξε, την. 

………………………………………………………….…………………  

2. Ο, πουλάει, δράκος, κουνουπίδια.  

………………………………………………………………………………  

3. Φαινόταν, από, παράθυρο, δάσος, το, ένα. 

…………………………………………………………………………………  

 

Δραστηριότητα 4η: Γράψε τι σκέφτεσαι για την ιστορία με τον ιππότη και τον δράκο.  

…………………………………………………………………..……………………………………

……………………………..………………………………………………  
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Συμπεράσματα 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την 

εκπαίδευση παιδιών προσφύγων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-15 ετών. Αρχικά, 

παρουσιάστηκαν οι οργανισμοί για τη διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, το 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ / Common European Framework for Languages – 

CEFR, καθώς και ο ρόλος του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών 

(Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), αλλά και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τους πρόσφυγες, της έννοιας της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης με στόχο την ένταξη των προσφύγων, αλλά και του περιεχομένου της διδασκαλίας 

της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο 

βασίστηκε στο ήδη υπάρχον υλικό που έχει δημιουργηθεί για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης ξένης γλώσσας σε πρόσφυγες. Τέτοια παραδείγματα είναι η Μαργαρίτα, Το Βαλιτσάκι 

για παιδιά που μετακινούνται κλπ. Η στοχοθεσία του προγράμματος είχε ως βασική εστίαση στην 

κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και στην ενίσχυση του 

λεξιλογίου των μαθητών. Επιπροσθέτως, στόχος ήταν η εκμάθηση γραμματικών φαινομένων. Το 

εκπαιδευτικό υλικό χωρίστηκε σε θεματικές ενότητες έτσι ώστε να είναι σαφές και ακριβές.  

Η συγκεκριμένη έρευνα προσθέτει πολλαπλά στοιχεία στη βιβλιογραφία σχετικά με το 

πλαίσιο εκπαίδευσης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας που υπάρχει στην Ελλάδα και 

παρέχει μια εικόνα για τον τρόπο εκπαίδευσης των προσφύγων. Αξίζει να επισημανθεί ότι θα 

πρέπει για τα ελληνικά δεδομένα να υπάρξει πιο έντονη εκπαιδευτική και ερευνητική 

δραστηριότητα για την εκπαίδευση του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς αποτελεί ένα 

ερευνητικό πεδίο με σοβαρές ελλείψεις. Η σημερινή κοινωνία συνεχώς μεταβάλλεται και αυτό 

αποτελεί μια σημαντική συνισταμένη που πρέπει να ληφθεί υπόψη.  

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιπρόσθετες 

ερευνητικές προσπάθειες παραγωγής και εφαρμογής εκπαιδευτικού υλικού. Για παράδειγμα, μια 
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μελλοντική ερευνητική πρόταση θα μπορούσε να ήταν η κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού και 

στη συνέχεια η πραγματοποίηση μιας έρευνας δράσης, όπου θα είχε στόχο την εφαρμογή, την 

αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό σε πολλά στάδια, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η χρησιμότητα 

και η καταλληλόλητα του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, θα μπορούσε ο ερευνητικός σχεδιασμός 

να περιλαμβάνει και κάποιου άλλου είδους ερευνητικό εργαλείο (π.χ. συνέντευξη προσφύγων 

κλπ.) έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο απόηχος του εκπαιδευτικού υλικού.  
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