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1
η
 Ενόηηηα: Διαπολιηιζμική Εκπαίδεςζη, ζηεπεόηςπα, 

πποκαηαλήτειρ, παηζιζμόρ. 
 

θνπόο ηεο ελφηεηαο εέλαη ε παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΣΪμεσλ Τπνδνράο 

(Σ.Τ.) θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ ΣκεκΪησλ (Φ.Σ.) λα πηνζεηάζνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθά 

παηδαγσγηθνθηινζνθηθά αληέιεςε θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθΫο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο κΫζα απφ κηα αληηξαηζηζηηθά νπηηθά.  

ηόρνη ηεο ελφηεηαο εέλαη: 

 Ζ εηζαγσγά ζηε Γηαπνιηηηζκηθά Δθπαέδεπζε (Γ.Δ.), φπσο Ϋρεη εμειηρηεέ κΫζα απφ 

ηα λΫα παγθφζκηα δεδνκΫλα θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθά επηθνηλσλέα.  

 Ζ ελαιιαθηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ζεκαζέαο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπκβφισλ.  

 Ζ εηζαγσγά ζηελ Ϋλλνηα «Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ», ε αλΪδεημε ησλ ηδηαέηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ νξηζκΫλσλ νκΪδσλ καζεηψλ (π.ρ. πξφζθπγεο), ε 

πξνζΫγγηζε ηεο παηδηθά εξγαζέαο σο αέηην απνηπρέαο ά ειιηπνχο θνέηεζεο ζην 

ζρνιεέν.  

 Ζ αλΪδεημε θνηλψλ ηδενινγηθψλ γεσκεηξηθψλ ηφπσλ: Οη Αλαπηπμηαθνέ ηφρνη ηεο 

Υηιηεηέαο, Ζ Γηαθάξπμε ηνπ ΝηαθΪξ, ν ΓηΪινγνο ησλ Πνιηηηζκψλ – Ζ δηαθάξπμε 

ηεο Unesco γηα ηελ πνηθηιφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ, ε Παγθφζκηα Αλαπηπμηαθά 

Δθπαέδεπζε σο κεηαδηαπνιηηηζκηθά παηδαγσγηθά πξφθιεζε.  

 Ζ πξνζΫγγηζε ηνπ ξαηζηζκνχ (κνξθΫο, ζηξαηεγηθΫο, θξηηάξηα αλέρλεπζεο), ηνπ 

εζληθηζκνχ, ησλ ζηεξενηχπσλ, ησλ πξνθαηαιάςεσλ θαη ηεο κηζαιινδνμέαο.  

 

 

Η διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη 

 

1η Δραζηηριόηηηα: 

 

εμεηχζηε ηη θαηά ηεκ άπμρή ζαξ είκαη μνζυ: 

 Ο υνμξ Δηαπμιηηηζμηθή Γθπαίδεοζε (Δ.Γ.) εμθακίδεηαη, ςξ ακηακαθιαζηηθή 

ζεμαζία ηεξ πμιηηηζμηθήξ πμηθηιίαξ, μένμοξ ή μίαξ μιυθιενεξ θμηκςκίαξ πμο 

ζοκεηδεημπμηεί ημ γεγμκυξ ηεξ πμιοεζκηθυηεηαξ θαη πμιοπμιηηηζμηθυηεηαξ ςξ 

πναγμαηηθυ, ημ εθηημά ςξ ζεηηθυ θαη ημ απμδέπεηαη ςξ μία θαηκμφνηα μμνθή ηεξ 

θμηκςκηθήξ μνγάκςζεξ. 

 Ε δεμημονγία ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ζεμαημδυηεζε θαη ηεκ δεμημονγία πμιιχκ 

εονςπασθχκ πμιοπμιηηηζμηθχκ θμηκςκηχκ με απμηέιεζμα ημ ζέμα ηεξ Δ.Γ. κα 

αθμνά θαη ηεκ εονςπασθή δηάζηαζε ζηα εζκηθά εθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα ηςκ 

ακηίζημηπςκ πςνχκ θαη κα δηεονφκεη ημκ εθπαηδεοηηθυ πνμβιεμαηηζμυ πένα απυ 

ηεκ φπανλε μεηακαζηχκ ή μεημκμηήηςκ ζηηξ θμηκςκίεξ ημοξ. 

 Ε Δ.Γ. είκαη μία ζογθεθνημέκε πνμμπηηθή ζπμιηθήξ εθπαίδεοζεξ γηα ηα κεανά 

άημμα μίαξ πχναξ ζηεκ μπμία δμοκ δηαθμνεηηθέξ εζκυηεηεξ.  

 Ε UNESCO δηεφνοκε ημκ υνμ ηεξ Δ.Γ. ζε δηεζκέξ επίπεδμ απυ ηεκ πιεονά ηεξ 

ζπμιηθήξ δηεζκμφξ αγςγήξ οημζεηχκηαξ πανάιιεια θαη μία πμιηηηθή δηάζηαζε, ε 

μπμία δηαθνίκεηαη ζηεκ εθπαηδεοηηθή πναθηηθή θαη ακαθένεηαη ζηηξ 

ακαπηοζζυμεκεξ πχνεξ με θφνημ ζηυπμ ηε δηαηήνεζε ηεξ εζκηθμπμιηηηθήξ 



ηαοηυηεηαξ ηςκ πμιηηχκ ςξ δηαπναγμαηεοηηθυ επηπείνεμα ίζεξ μεηαπείνηζεξ 

ζηεκ παγθυζμηα θμηκυηεηα θαη ζηεκ θαηακμμή ημο παγθυζμημο πιμφημο. 

 Ηάπμημη επηζηήμμκεξ επηζεμαίκμοκ υηη ε Δ.Γ. είκαη ε θαηάιιειε απάκηεζε ηεξ 

παηδαγςγηθήξ επηζηήμεξ, ζε μία πμιοεζκηθή θαη πμιοπμιηηηζμηθή θμηκςκία.  

 Ε Δ.Γ. είκαη ε ζηναηεγηθή γηα μία μμαιή βηςμαηηθή ιεηημονγία μέζα ζηεκ 

πμιοπμιηηηζμηθή πναγμαηηθυηεηα. 

 Ε εονςθεκηνηθή ζεχνεζε ημο ζέμαημξ δεκ αθήκεη μεγάια πενηζχνηα γηα μηα 

πνμζέγγηζε ηεξ Δ.Γ ςξ ζοκμιηθήξ εθπαηδεοηηθήξ πνυηαζεξ γηα ηα μεγάια 

θμηκςκηθά πνμβιήμαηα πμο ακαθφμκηαη θαζεμενηκά με ηε μμνθή θηκεμάηςκ 

ναηζηζηηθήξ, εζκηθηζηηθήξ θαη θμηκςκηθήξ βίαξ. Αθυμα ιηγυηενμ δε ζε πχνεξ, 

υπςξ μη πνχηεξ απμηθίεξ, υπμο ακαδεημφκηαη ηνυπμη ακαβάζμηζεξ ηςκ 

αοηυπζμκςκ πιεζοζμχκ θαη ελάιεηρεξ ηςκ ανκεηηθχκ ζηενεμηφπςκ θαη ημο 

ζηηγμαηηζμμφ ημοξ ςξ „θαηχηενμο‟. 

 Ε Δ.Γ δεκ κμείηαη μφηε ςξ ελέιηλε μεζυδςκ αθμμμίςζεξ, με ζηυπμ ηεκ 

εκζςμάηςζε πμιηηχκ ή μμάδςκ μίαξ πχναξ, μφηε υμςξ ςξ μέζμδμξ πάναλεξ 

πμιηηηζμηθχκ μνίςκ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ ηδηαηηενμηήηςκ με ηεκ έκκμηα μίαξ 

γθεημπμηεηηθήξ δηαθμνμπμίεζεξ θαη θαηεγμνημπμίεζεξ ηςκ μειχκ μίαξ 

πμιοπμιηηηζμηθήξ θμηκςκίαξ.  

 Ε Δ.Γ πνμηείκεηαη ςξ έκα ζφκμιμ δηαδηθαζηχκ εληζμννυπεζεξ μεηαλφ δηαθνίζεςκ 

θαη εκηάζεςκ, μη μπμίεξ πνμθφπημοκ μεκ απυ ηεκ δηαθμνμπμηεμέκε ζομμεημπή 

ηςκ πμιηηχκ ζηα εονφηενα θμηκςκηθά αγαζά θαη ηε δηαθμνμπμηεμέκε πμιηηηζμηθή 

ηαοηυηεηα, δεκ απμηειμφκ υμςξ θαη ηηξ πναγμαηηθέξ θαη μοζηαζηηθέξ αηηίεξ 

αοηχκ ηςκ εκηάζεςκ. 
 

Αξρέο θαη ζηόρνη ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) 

 

Με ηνλ φξν Γ.Δ. ελλνεέηαη ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνέεο 

ξπζκέδνληαη κΫηξα θαη δηαδηθαζέεο πνπ απεπζχλνληαη ζε φια ηα κΫιε ελφο 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπνπ αλαπφθεπθηα ππΪξρνπλ δηαθνξνπνηάζεηο ζηε λννηξνπέα, 

ηηο αληηιάςεηο, ηνλ ηξφπν δσάο.  

πλεπψο, σο Γ.Δ ραξαθηεξέδεηαη ε εθπαέδεπζε πνπ: 

 ΑπνξξΫεη απφ ηελ πεπνέζεζε φηη φινη νη Ϊλζξσπνη εέλαη έζνη. 

 Θεσξεέ φηη νη πνιηηηζκηθΫο θαη γισζζηθΫο δηαθνξΫο δελ απνηεινχλ 

απνδηνξγαλσηηθφ παξΪγνληα, αιιΪ αληέζεηα εθηηκψληαη σο εκπινπηηζκφο θαη 

πξΫπεη λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηα πεξηερφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ. 

 Πξνζαλαηνιέδεηαη θαη απνζθνπεέ ζηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο. 

 Δέλαη ελΪληηα ζε θΪζε εέδνπο αξλεηηθΫο δηαθξέζεηο. 

Με ηε Γ.Δ εηζΪγεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθά πξαθηηθά ε θξηηηθά, ε αιιειεπέδξαζε, ε 

αιιειεγγχε. Απνδέδεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ ε πιάξεο ζεκαζέα ηνπ, σο Ϋλα ζχλνιν πνπ 

πεξηΫρεη ηξφπνπο δσάο, ζπκβνιηζκνχο, αμέεο, φια εθεέλα ηα ζηνηρεέα πνπ 

ρξεζηκνπνηεέ ν Ϊλζξσπνο σο ζεκεέα αλαθνξΪο ζηηο πξαγκαηηθΫο ηνπ ζρΫζεηο, γηα λα 

αληηιακβΪλεηαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, γηα λα αλαγλσξέδεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηεέ ηελ 

πξνζσπηθά ηνπ αμέα κΫζα ζ‟ απηφλ. Απηφ δελ ζεκαέλεη φκσο φηη φηαλ γέλεηαη ζην 

πιαέζην ηεο Γ.Δ αλαθνξΪ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη πνιηηηζκηθΫο 

ηδηαηηεξφηεηεο γέλεηαη κε εκκνλά ζηηο εζληθΫο, εζλνηηθΫο, γισζζηθΫο ά ζξεζθεπηηθΫο 

δηαθνξΫο, αιιΪ φηη ππΪξρεη κέα ηΪζε απνδνράο θαη αλαγλψξηζεο πνιηηηζκηθψλ 



ηδηαηηεξνηάησλ ζηελ έδηα αλζξψπηλε θνηλφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηξσκΪησλ θαη 

θνηλσληθψλ νκΪδσλ. ΔπηπιΫνλ δε, ε Γ.Δ ζΫηεη θαη ηελ πξνβιεκαηηθά ηεο 

ρεηξαθΫηεζεο απφ ηελ Ϊγνλε πξνζθφιιεζε ζηελ παξΪδνζε θαη απφ ηηο δνηΫο 

θιεξνλνκηθΫο ηεξαξρέεο πνπ δε λνκηκνπνηνχληαη παξΪ κφλν κΫζα απφ ζηεέξα 

ηππνιαηξέα. 

 

2η Δραζηηριόηηηα: 

 

Α) Κα πενηγνάρεηε εκ ζοκημμία πμηα είκαη θαηά ηε Δ.Γ. ε ζεμαζία ημο μμνθςηηθμφ 

πιμφημο θάζε παηδημφ θαη πμηα ε εηδμπμηυξ ηεξ δηαθμνά με ηεκ Ακηηζηαζμηζηηθή 

Γθπαίδεοζε πμο ζηενίδμκηακ ζηεκ ακηίιερε ημο ειιείμμαημξ. 

 

Β) Κα ακαπηφλεηε ηηξ απυρεηξ ζαξ υζμκ αθμνά ηηξ παναθάης ζέζεηξ: 

 Οη αιιυγιςζζμη μαζεηέξ πνέπεη κα δηδάζθμκηαη μυκμ ηε γιχζζα, ηεκ ηζημνία θαη 

ημκ πμιηηηζμυ ηεξ Γιιάδαξ. 

 Οη αιιυγιςζζμη μαζεηέξ πνέπεη, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θμίηεζήξ ημοξ, κα θάκμοκ 

πνήζε ημο δηθαηχμαηυξ ημοξ γηα εθμάζεζε ηεξ μεηνηθήξ ημοξ γιχζζαξ θαη 

θαιιηένγεηαξ ημο μηθείμο πμιηηηζμμφ. 

 Οη αιιυγιςζζμη μαζεηέξ πνέπεη, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θμίηεζήξ ημοξ, κα θάκμοκ 

πνήζε ημο δηθαηχμαηυξ ημοξ γηα εθμάζεζε ηεξ μεηνηθήξ ημοξ γιχζζαξ θαη 

θαιιηένγεηαξ ημο μηθείμο πμιηηηζμμφ, αιιά ζε θαηνμφξ μηθμκμμηθά δφζθμιμοξ αοηυ 

είκαη πμιοηέιεηα.  

 

Γ) Ιε αθμνμή ηε γκςζηή νήζε ημο Günter Grass «πενημέκαμε ενγαηηθά πένηα θαη 

ήνζακ άκζνςπμη» ζπεηηθά με ηεκ μεηακάζηεοζε ζηεκ Γενμακία ζπμιηάζηε ηεκ 

θάηςζη θνάζε: «Ε Δηαπμιηηηζμηθή Γθπαίδεοζε ήηακ ημ ζςζίβημ ζημ καοάγημ ηεξ 

μεηακαζηεοηηθήξ πμιηηηθήξ ηςκ πςνχκ οπμδμπήξ μεηακαζηχκ». 
 

 

Σο ποδήλαηο: Η ζημαζία ηυν ζςμβψλυν 

 



 
Πνηνο είλαη ν Φεξλάλην Σξαβέξζν; 

ηα ρξφληα ηνπ ‟70 κηα νιφθιεξε γεληΪ λΫσλ αλζξψπσλ ζηελ Αξγεληηλά πξνζπΪζεζε 

λα αιιΪμεη ηα πξΪγκαηα θαη ηνλ θφζκν, αγσλέζηεθε πνιχ γηα λα δψζεη δσά ζηα 

φλεηξΪ ηεο. Με ηελ επηβνιά ηεο δηθηαηνξέαο, ην 1976, 30.000 δεκνθξαηηθνέ πνιέηεο 

«εμαθαλέζηεθαλ». Απηφ πνπ πξνζπΪζεζαλ λα θΪλνπλ νη θπξέαξρνη δελ άηαλ κφλν λα 

ηνπο ζθνηψζνπλ αιιΪ λα εμαθαλέζνπλ ηα φλεηξΪ ηνπο, ηε δηΪζεζε ηνπο, λα αιιΪμνπλ 

ηνλ θφζκν, ηνλ αγψλα ηνπο. Να εμαθαλέζνπλ ηε κλάκε ηνπ αγψλα ηνπο. Απφ ηφηε 

κΫρξη ζάκεξα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηθηαηνξέαο αιιΪ θαη κεηΪ ηελ πηψζε ηεο, νη 

νηθνγΫλεηεο θαη νη ζχληξνθνη ησλ «εμαθαληζκΫλσλ» πξνζπαζνχλ λα θξαηάζνπλ 

δσληαλά ηε κλάκε ηνπο, ηα φλεηξΪ θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο, αγσλέδνληαη κε δηΪθνξνπο 

ηξφπνπο θαη κνξθΫο ελΪληηα ζηε ιάζε.  

Ο ΦεξλΪλην ΣξαβΫξζν, πνηεηάο θαη δσγξΪθνο πνπ ζπκκεηεέρε ζηελ αληέζηαζε 

θαηΪ ηεο δηθηαηνξέαο, Ϋρεη βξεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζ‟ απηά ηελ πξνζπΪζεηα: 

δσγξαθέδεη κε ζπξΫη πνδάιαηα ζηνπο ηνέρνπο ηνπ ΡνζΪξην, ηεο πφιεο ζηελ νπνέα δεη 

– αιιΪ θαη ζε φιν ηνλ θφζκν πηα. ια μεθέλεζαλ απφ κηα «παξΪλνκε» ζπλΪληεζε 

ζηα ρξφληα ηεο ρνχληαο. Ο ΣξαβΫξζν πεξηκΫλεη ηνλ ζχλδεζκν κε ην πνδάιαην, αιιΪ 

απηφο ηνλ βιΫπεη απφ καθξηΪ θαη ηνλ πξνζπεξλΪ. Σνλ αγλνεέ γηαηέ ζΫιεη λα ηνλ 

πξνζηαηεχζεη, θαζψο εέλαη ζέγνπξνο φηη ηνλ παξαθνινπζνχλ. Λέγα κΫηξα πην πΫξα 

βξΫζεθε εγθαηαιεηκκΫλν ην πνδάιαην ηνπ θαη απφ ηφηε ν ζχληξνθνο εέλαη 

αγλννχκελνο. Ήηαλ ε πξψηε ζειέδα απηάο ηεο ηζηνξέαο πνπ γξΪθηεθε ζηα ρξφληα ηεο 

δηθηαηνξέαο ηνπ ΒηληΫια (1976-1983). Ζ ζπλΫρεηα γξΪθεηαη εδψ θαη πΫληε ρξφληα 

πεξέπνπ, απφ ηφηε πνπ ν ΦεξλΪλην ΣξαβΫξζν απνηχπσζε κηα λχρηα ζ‟ Ϋλαλ ηνέρν ηνπ 

ΡνζΪξην ην πξψην ηνπ πνδάιαην. ΚΪπσο Ϋηζη αξρέδεη ε ηζηνξέα ησλ πνδειΪησλ, Ϋλα 

θνκκΪηη ηεο Ηζηνξέαο πνπ γξΪθεηαη ζε ρψξνπο θαζεκεξηλνχο.  

άκεξα, ηα πνδάιαηα ηαμηδεχνπλ ζηηο γεηηνληΫο ηνπ ΡνζΪξην θαη φινπ ηνπ 

θφζκνπ γηαηέ ν ΣξαβΫξζν ζΫιεζε λα δσγξαθέζεη 350, φζνη θαη νη αγλννχκελνη απ‟ 

απηά ηελ πφιε. Οη 29 απφ απηνχο άηαλ ζχληξνθνέ ηνπ. Σα πνδάιαηα δηαηξΫρνπλ 

ζρεδφλ φιε ηελ πφιε θαη απνηππψλνληαη ζηνπο ηνέρνπο θηηξέσλ πνπ θΪπνηε άηαλ 

θξαηεηάξηα θαη ρψξνη βαζαληζηεξέσλ, κπξνζηΪ ζε ζρνιεέα ά ζε εγθαηαιεηκκΫλα 

εξγνζηΪζηα. Θπκέδνπλ απηφ πνπ νη ΜεηΫξεο ηεο Πιαηεέαο 5 ηνπ ΜΪε γξΪθνπλ ζηα 

θεέκελΪ ηνπο «ηα παηδηά καο δελ ζα πεζάλνπλ πνηέ, ζα είλαη εθεί όπνπ ππάξρεη έζησ θη 

έλαο άληξαο, κηα γπλαίθα, έλα παηδί πνπ πνιεκά ηελ αδηθία».  



 

3η Δραζηηριόηηηα: 

1) πμιηάζηε ημκ ηνυπμ ακηίζηαζεξ ζηε ιήζε ημο Φενκάκημ Σναβένζμ. 

2)  Οη μεηένεξ ηεξ Πιαηείαξ 5 ημο Ιάε ζα μπμνμφζακ κα είκαη θάπμο αιιμφ. Πμημξ 

ηυπμξ ζαξ ένπεηαη άμεζα ζημ κμο; 

3) Σμ πμδήιαημ ςξ μέζμ μεηαθμνάξ οπάνπεη ζε δηάθμνα μένε ημο θυζμμο. Ακάιμγα 

με ημκ πμδειάηε ακαζφνμκηαη δηαθμνεηηθμί ζοκεηνμμί. Ακηηζημηπείζηε ζημοξ 

πμδειάηεξ ηεξ ανηζηενήξ ζηήιεξ ημοξ ζοκεηνμμφξ ηεξ δεληάξ ζηήιεξ: 

Ποδηλάηες σνειρμοί 

Ε βαζίιηζζα ηεξ Οιιακδίαξ. Ση μηθμιμγηθή ζοκείδεζε! 

Έκαξ μαφνμξ άκηναξ ζε αθνηθακηθή φπαηζνμ. Γοηοπχξ πμο έπεη θαη πμδήιαημ! 

Ιηα μμάδα απυ πμδειάηεξ κηομέκμη 

παναδμζηαθά ζε πυιε ηεξ Ζκδίαξ. 
Παγθυζμηα μένα πςνίξ αοημθίκεημ. 

Ιηα μμάδα απυ πμδειάηεξ ζημ θέκηνμ ηεξ 

Αζήκαξ. 

Δεκ έπμοκ αθυμα αοημθίκεηα. Ε 

θηχπεηα βιέπεηξ… 

Ππψζθςγερ μαθηηέρ 

 

ε φινπο εέλαη νηθεέα ε εηθφλα ηνπο: νξδΫο αλζξψπσλ κε δσγξαθηζκΫλε ζην πξφζσπφ 

ηνπο ηελ θξέθε φισλ ησλ πνιηηηζκψλ παέξλνπλ ην δξφκν ηεο θπγάο κε ηελ ειπέδα φρη 

γηα θαιχηεξε δσά, επαγγεικαηηθά ζηαδηνδξνκέα ά ηαμηδησηηθΫο εκπεηξέεο, αιιΪ γηα 

δσά. Δέλαη πξφζθπγεο, δειαδά Ϊηνκα πνπ ιφγσ δηθαηνινγεκΫλνπ θφβνπ δέσμεο γηα 

ιφγνπο θπιάο, ζξεζθεέαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνράο ζε θνηλσληθά νκΪδα ά ιφγσ ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπο πεπνηζάζεσλ, βξέζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνέαο Ϋρνπλ ηελ 

ηζαγΫλεηα θαη δελ κπνξνχλ, ά εμαηηέαο απηνχ ηνπ θφβνπ, δελ επηζπκνχλ λα 

απνιακβΪλνπλ ηεο πξνζηαζέαο ηεο ρψξαο απηάο. Έλαο πνιηηηζκφο ηνπο δειαδά εέλαη 

ν αγψλαο γηα ηελ επηβέσζε.  

Οη πξφζθπγεο καζεηΫο δηαθΫξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηΫο σο πξνο απηφ 

ην πνιχ νπζηαζηηθφ ζηνηρεέν: θηλδπλεχεη ε δσά ηνπο θαη Ϋγηλαλ πξφζθπγεο γηα λα 

επηβηψζνπλ ά γελλάζεθαλ ζηελ πξνζθπγηΪ. Ζ πνιηηηζηηθά ηνπο ηδηαηηεξφηεηα 

βξέζθεηαη φρη κφλν ζηελ πνιηηηζκηθά θαη Ϊιινπ εέδνπο θαηαγσγά ά ζπλαλεθφηεηα, 

αιιΪ θαη ζην αθξαέν βέσκα αθελφο ηνπ λα Ϋξζεη θαλεέο αληηκΫησπνο κε ην ζΪλαην θαη 

αθεηΫξνπ ηεο απψιεηαο ηεο παηξέδαο ηνπ γηα ιέγν ά γηα πΪληα. Ζ Ϋλλνηα παηξέδα ά 

παηξέδεο δελ απνηεινχλ απηνλφεην θαη ζηαηηθφ δεδνκΫλν αιιΪ πξΫπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεέ απφ ηνλ θαζΫλα θαη λα δνζνχλ απαληάζεηο ζηα εξσηάκαηα “ηη 

εέλαη παηξέδα” θαη “πφζεο παηξέδεο Ϋρεη ν Ϊλζξσπνο”.  

Έλα Ϊιιν ζηνηρεέν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνπο πξφζθπγεο καζεηΫο πνπ δελ ζα 

επηζηξΫςνπλ ζηελ παηξέδα ηνπο, πξΪγκα πνπ απνηειεέ ζρεδφλ πΪληα ην φλεηξν θΪζε 

πξφζθπγα, εέλαη ε αλαγθαηφηεηα λα επηηχρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθΪ ζπζηάκαηα ηεο/ ησλ 

ρψξαο/ ρσξψλ φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πξνζσξηλΪ ά νξηζηηθΪ. Δέλαη δΫληξα 

μεξηδσκΫλα πνπ πξΫπεη λα επδνθηκάζνπλ ζε φπνην ρψκα θαη λα κεηαθπηεπηνχλ. ζνλ 

αθνξΪ δε ηνπο πξφζθπγεο καζεηΫο πνπ επαλαπαηξέδνληαη εέλαη αλαγθαέα ε επηηπράο 

επαλΫληαμά ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαηαγσγάο. Δέλαη πξνθαλΫο 

φηη απαηηεέηαη ζηνηρεηψδεο ζπκβαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκΪησλ κεηαμχ 

ηνπο αιιΪ θαη κηα εθπαηδεπηηθά θηινζνθέα θαη πξαθηηθά πνπ λα δηαζθαιέδεη ηελ 

νκαιά πνξεέα ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηε ζεζκνζεηεκΫλε εθπαέδεπζε.  

 



 

4η Δραζηηριόηηηα: 

 

• φμθςκα με ηεκ Ύπαηε Ανμμζηεία ημο ΟΕΓ γηα ημοξ πνυζθογεξ μη πνυζθογεξ 

είκαη άημμα πμο ιυγς δηθαημιμγεμέκμο θυβμο δίςλεξ γηα ιυγμοξ θοιήξ, 

ζνεζθείαξ, εζκηθυηεηαξ, ζομμεημπήξ ζε θμηκςκηθή μμάδα ή ιυγς ηςκ πμιηηηθχκ 

ημοξ πεπμηζήζεςκ, βνίζθμκηαη εθηυξ ηεξ πχναξ ηεξ μπμίαξ έπμοκ ηεκ ηζαγέκεηα 

θαη δεκ μπμνμφκ ή, ελαηηίαξ αοημφ ημο θυβμο, δεκ επηζομμφκ κα απμιαμβάκμοκ 

ηεξ πνμζηαζίαξ ηεξ πχναξ αοηήξ. Πμηα είκαη ε δηαθμνά ακάμεζα ζημκ πνυζθογα 

θαη ημ μεηακάζηε; 

• Έκα ζεμακηηθυ ζημηπείμ ζηεκ βημγναθία θάζε πνυζθογα είκαη μ αγχκαξ ημο γηα 

ηεκ επηβίςζε θαηά ηεκ δηαδηθαζία δηαθογήξ υζμ θαη θαηά ηεκ δηαδηθαζία 

απυθηεζεξ αζφιμο. ομθςκείηε με ηεκ θνάζε «μη πνυζθογεξ ένπμκηαη πςνίξ 

απμζθεοέξ πςνίξ ηίπμηα»; 

• πμιηάζηε ημοξ υνμοξ «ζογθάημηθμη ζημκ πιακήηε γε», «πμιίηεξ ημο θυζμμο», 

«ηνίημξ θυζμμξ». 
 

Η παιδική επγαζία 

 

άκεξα 246 εθαηνκκχξηα παηδηΪ, δειαδά 1 ζηα 6 παηδηΪ ζηνλ θφζκν, εξγΪδνληαη 

ζθιεξΪ, 73 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελα παηδηΪ εέλαη θΪησ ησλ 10 εηψλ, 171 

εθαηνκκύξηα παηδηΪ εξγΪδνληαη θΪησ απφ επηθέλδπλεο ζπλζάθεο, 8,4 εθαηνκκύξηα 

εμ απηψλ θΪησ απφ απνηξφπαηεο ζπλζάθεο: εμαλαγθαζκΫλα ζε θαηαλαγθαζηηθά 

εξγαζέα ιφγσ ρξεψλ ά ζε δνπιεέα, ζηελ πνξλεέα θαη ηελ πνξλνγξαθέα, ζε Ϋλνπιεο 

ζπξξΪμεηο ά Ϊιιεο παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ην ΠαθηζηΪλ ζάκεξα ην 31% ηνπ 

πιεζπζκνχ δεη θΪησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο κε ιηγφηεξν απφ 1 δνιΪξην ηελ εκΫξα. 

ην ΜπαγθιαληΫο ην 56% ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθάο ειηθέαο Ϋρνπλ βΪξνο κηθξφηεξν 

ηνπ θαλνληθνχ
1
.  

 

5η Δραζηηριόηηηα: 

 

Ιε αθμνμή ημ παναπάκς απυζπαζμα ζοδεηείζηε γηα ηεκ παηδηθή ενγαζία. 

• Ακαηνέληε ζηεκ ειιεκηθή κμμμζεζία2 θαη παναθηενίζηε ηεκ παναθάης θνάζε: 

«Πάκς απυ 1 εθ. παηδηά θάζε πνυκμ δμοιεφμοκ εθηεζεημέκα ζε γεςνγηθά 

θάνμαθα θαη ζθιενή βία ζημοξ βαμβαθχκεξ ηεξ Αηγφπημο θαηαγγέιιεη ε 

παγθυζμηα μνγάκςζε Human Rights Watch». 

• Γηαηί ε παηδηθή ενγαζία ζοκηζηά εμπυδημ-θιεηδί γηα ηεκ επίηεολε ηεξ εθπαίδεοζεξ 

γηα υιμοξ (ομθςκία Dakar, βι. θείμεκμ βηβιημζήθεξ); 

• Ιπμνείηε κα πενηγνάρεηε ηεκ εμένα εκυξ παηδημφ πμο ακαγθάδεηαη κα ενγάδεηαη; 
 

 

                                                 
1
 Έθζεζε Unicef γηα ηελ παηδηθά εξγαζέα, 2009. 

2
 Βι. ζρεηηθφ αξρεέν(ΦΔΚ 875) ηεο Δλφηεηαο 1, ζην θΪθειν „Βηβιηνζάθε‟ ηνπ Dvd. 



Ο σπψνορ 

 

6η Δραζηηριόηηηα: 

 

Έκαξ μαζεηήξ ζαξ ένπεηαη πάκηα ανγμπμνεμέκμξ ζημ ζπμιείμ. Όηακ ημο θάκεηε 

παναηήνεζε δεκ απακηάεη, εκχ ε μεηένα ημο ακηίζημηπα παμμγειάεη ζακ κα μεκ ζαξ 

θαηαιαβαίκεη. Ση θάκεηε; 

Α) Γπημέκεηε πςξ πνέπεη κα ένπεηαη ζηεκ χνα ημο, υπςξ μη άιιμη μαζεηέξ. 

Β) Θεςνείηε πςξ δεκ θαηαιαβαίκμοκ ηη εκκμείηε θαη παναηηείζηε απυ ηεκ 

πνμζπάζεηα. 

Γ) Θεςνείηε πςξ είκαη ζέμα πμιηηηζμηθήξ θαηαγςγήξ θαη αθήκεηε ημ ζέμα. 
 

ηε δηαπνιηηηζκηθά ηεο δηΪζηαζε ε εθπαηδεπηηθά πξαθηηθά λνεέηαη σο 

επηθνηλσλέα, κΫζα απφ ηελ νπνέα νη εηαέξνη (δηδΪζθνληεο - δηδαζθφκελνη) 

απηνπξαγκαηψλνληαη, θαιιηεξγψληαο ηελ αηνκηθφηεηΪ ηνπο ζε κέα ζρΫζε 

αιιειεπέδξαζεο. ΜΫζα απφ ηελ θαηΪιιειε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ, ηελ εθπαέδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ 

νξγΪλσζε αλΪινγεο κεζνδνινγέαο δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηΫο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκηνπξγηθΪ ηα ζηνηρεέα ηνπ νηθεένπ πνιηηηζκνχ πνπ θΫξλνπλ ζην 

ζρνιεέν κε ηε κνξθά βησκΪησλ. Απψηεξνο ζθνπφο εέλαη ε απνθπγά εληΪζεσλ, πνπ 

νδεγνχλ ζπλάζσο ζηελ απφξξηςε θΪζε θαηλνχξγηνπ θαη ζηελ πεηζκαηηθά αληέζηαζε 

ζε θΪζε εμΫιημε. 

 

Ο εθελονηιζμψρ  

 

7η Δραζηηριόηηηα: 

 

ημ ζπμιείμ ζαξ εμθακίδεηαη μηα Ι.Η.Ο. αθνηθακχκ μεηακαζηχκ θαη ζαξ πνμζθένεη 

ζοκενγαζία με εζειμκηέξ πμο ζα δίδαζθακ ειιεκηθά ζε αιιυγιςζζμοξ γμκείξ ε πμο 

ζα ιεηημονγμφζακ ςξ δηαπμιηηηζμηθμί δηαμεζμιαβεηέξ. Γζείξ: 

α) Δίκεηε έμθαζε ζημ θμηκςκηθυ θεθάιαημ θαη ζηεκ ζοκενγαζία ηςκ ακζνχπςκ 

μεηαλφ ημοξ, πςνίξ κα δίκεηε έμθαζε ζηα ηδηαίηενα ελςηενηθά παναθηενηζηηθά 

ημοξ.  

β) Θεςνείηε πςξ ημ ζπμιείμ δεκ είκαη πχνμξ κα μπαηκμβγαίκεη μ θαζέκαξ θαη δεκ 

δέπεζηε ηε ζοκενγαζία.  

γ) Ιε ηεκ άδεηα ηςκ ανμμδίςκ ανπχκ απμδέπεζηε ηεκ ζοκενγαζία, αιιά δεκ ζέιεηε 

κα έπεηε θαμία ζπέζε μαδί ημοξ. 
 

Ο J. Coleman (1988) δέλεη ηνλ νξηζκφ γηα ην θνηλσληθφ θεθΪιαην, σο ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ λα εξγΪδνληαη καδέ γηα θνηλνχο ζθνπνχο ζε νκΪδεο θαη νξγαλψζεηο
3
. 

Δλψ ν Π. ΜπνπξληηΫ (1999) επηζεκαέλεη πσο θνηλσληθφ θεθΪιαην «εέλαη ην ζχλνιν 

ησλ ελ ελεξγεέα ά ησλ ελ δπλΪκεη πφξσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ θαηνρά ελφο δηθηχνπ 

κφληκσλ ζρΫζεσλ, πεξηζζφηεξν ά ιηγφηεξν ζεζκνζεηεκΫλσλ, αιιεινγλσξηκέαο θαη 

                                                 
3
 Απφ Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο ηνλ Ρφκπεξη ΠΪηλακ ζεσξεέηαη πσο ν φξνο ρξεζηκνπνηάζεθε γηα 

πξψηε θνξΪ απφ ηνλ Jane Jacobs ην 1961. 



αιιειναλαγλψξηζεο ά κε Ϊιια ιφγηα, κε ηελ Ϋληαμε ζε κηα νκΪδα, σο ζχλνιν 

θνξΫσλ πνπ δελ εέλαη κφλν πξνηθηζκΫλνη κε θνηλΫο ηδηφηεηεο (επηδεθηηθΫο λα γέλνληαη 

αληηιεπηΫο απφ ηνλ παξαηεξεηά, απφ ηνπο Ϊιινπο ά απφ ηνπο έδηνπο) αιιΪ εέλαη 

επέζεο ελσκΫλνη κε δεζκνχο κφληκνπο θαη ρξάζηκνπο». Γέλεηαη Ϋκθαζε ζηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ πξΫπεη λα ππΪξρεη αλΪκεζα ζηα κΫιε κηαο νκΪδαο, σο «ε 

πξνζδνθέα πνπ δεκηνπξγεέηαη εληφο κηαο θνηλφηεηαο φηη ηα Ϊιια κΫιε ηεο θνηλφηεηαο 

ζα Ϋρνπλ θαλνληθά, ηέκηα θαη ζπλεξγαηηθά ζπκπεξηθνξΪ, βαζηζκΫλε ζε θνηλΫο 

θαλνληζηηθΫο αξρΫο» (Fukuyama 1998: 49). 

 

 

Οι εκπαιδεςηικοί και οι μαθηηέρ ηοςρ 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ηε Γ.Δ. αλαπξνζδηνξέδεηαη θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαιεέηαη λα ιεηηνπξγάζεη φρη πηα σο απζεληέα αιιΪ σο κΫινο ηεο 

δπλακηθάο ηΪμεο, αληηαπηαξρηθΪ θαη αληηξαηζηζηηθΪ. 

ΜΫζα απφ ηελ δηαθνξνπνέεζε θαη ηηο ηδηαέηεξεο πξνζεγγέζεηο ζα κπνξΫζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα βνεζάζεη ζηε δηακφξθσζε ζπλεηδεηνπνηεκΫλσλ πνιηηψλ 

δεκνθξαηηθψλ, αληηξαηζηζηψλ, δηαπνιηηηζκηθΪ ηθαλψλ θαη βεβαέσο θαιιηεξγεκΫλσλ 

θαη κνξθσκΫλσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Kimber, D., Clough, N., M., Harnett, P., Menter, I., and 

Newman, P. (1995) νη απαξαέηεηεο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνπκεληθνχ δΪζθαινπ φζνλ 

αθνξΪ ηελ πξνψζεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθΪ κε ην Ϊηνκν εέλαη:  

 

 Να αθνχεη ελεξγΪ ην παηδέ ζηελ ηΪμε. 

 Να παξαδΫρεηαη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη λα εκπλΫεηαη απφ ηηο εκπεηξέεο 

ηνπο.  

 Να αληαπνθξέλεηαη ζε ηΫηνηεο παξαηεξάζεηο κΫζσ πξνγξακκαηηζκνχ ν νπνένο 

Ϋπεηαη. 

 Να εθηηκΪ ηε ζπλεηζθνξΪ ηνπ θαζελφο ζηε ζπδάηεζε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηεέ ηα πξνβιάκαηα θχινπ θαη ηελ ερζξηθφηεηα πνπ 

αληηκεησπέδνπλ ηα παηδηΪ κε εηδηθΫο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηεέ ηα πνιηηηζκηθΪ ζηεξεφηππα θαη ηελ ερζξηθφηεηα πνπ 

αληηκεησπέδνπλ ηα παηδηΪ απφ δηαθνξεηηθΫο εζλνηηθΫο νκΪδεο ά κεηνλφηεηεο. 

 Να δξα ζεηηθΪ γηα λα δηαζθαιέζεη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηε κΪζεζε γηα φινπο ηνπο 

καζεηΫο. 

 

8η Δραζηηριόηηηα: 

 

 Πχξ ακηηιαμβάκεζηε ημ νυιμ ζαξ ςξ μηθμομεκηθμφ δαζθάιμο; 

 Θεςνείηε πςξ απμιαμβάκεηε ημ γυεηνμ πμο πενηγνάθεηαη ζηε Δηαθήνολε ηεξ 

Unesco γηα ημ θαζεζηχξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ (βιέπε θείμεκμ ζηεκ βηβιημζήθε); 

 Έκαξ λέκμξ ζογγναθέαξ έπεη θάκεη ηεκ παναηήνεζε υηη «ακ μ Δάζθαιμξ δεκ 

πιμοηίδεη μφηε ακαθαηκίδεη ηα επηζηεμμκηθά ημο εθυδηα θαη ηηξ επαγγειμαηηθέξ 

ημο δεληυηεηεξ, είκαη γηαηί έπεη κα θάκεη πάκημηε με παηδηά, ακχνημμοξ δειαδή 

θαη με πενημνηζμέκε ηθακυηεηα ακζνχπμοξ, θαη εφθμια δεζπυδεη ζημκ θφθιμ 

ημοξ. Γπμμέκςξ, ημο ιείπεη μ «ακηαγςκηζμυξ» με μμμίμοξ ημο, πμο είκαη πάκημηε 

έημημμη θαη πμιιέξ θμνέξ ηθακμί κα ημο αμθηζβεηήζμοκ ηεκ οπενμπή, υπςξ 

ζομβαίκεη ζηα άιια επαγγέιμαηα. Δεκ πνεηάδεηαη κα «πμιεμήζεη» ζθιενά θαη 



πνμξ ζθιενμφξ ακηηπάιμοξ, ζακ ημοξ βημπαιαηζηέξ· μέζα ζηεκ ηάλε είκαη μ 

«έκαξ», «μ πακημγκχζηεξ», «μ θςηηζμέκμξ». Πμηα δφκαμε θαη πμηα ζμθία 

μπμνμφκ κ‟ ακηηπαναηάλμοκ ζημ «πκεφμα» ημο μη μηθνμί μαζεηέξ; Ηαη γηα ημφημ 

επακαπαφεηαη ζηα ιηγμζηά πκεομαηηθά ημο θεθάιαηα». πμιηάζηε ημ παναπάκς 

απυζπαζμα: Α) Θεςνείηε πςξ δεκ αιεζεφεη ζηε δηθή μαξ επμπή γηαηί μη πεγέξ 

ηςκ πιενμθμνηχκ έπμοκ πμιιαπιαζηαζηεί ζε βαζμυ εθπιεθηηθυ θαη μη θνμοκμί 

ημοξ (ε εθεμενίδα, ημ πενημδηθυ, ημ ναδηυθςκμ, ε ηειευναζε) νέμοκ μέζα ζημ 

ζπίηη; Β) Ιπμνεί μεκ μ μαζεηήξ, ακάιμγα με ηε δφκαμε θαη ηεκ υνελή ημο, κα 

πνμμεζεφεηαη ειεφζενα θαη απενηυνηζηα «εηδήζεηξ» απυ υιεξ ηηξ πενημπέξ ηεξ 

ακζνχπηκεξ πενηένγεηαξ: ηζημνηθέξ, γεςγναθηθέξ, βημιμγηθέξ, ακζνςπμιμγηθέξ, 

θοζηθήξ, πεμείαξ, θμζμμγναθίαξ, ειεθηνμιμγίαξ, θάζε ιμγήξ «ηεπκηθήξ», αιιά μη 

εθπαηδεοηηθμί δηαηενμφκ ημ νυιμ ημοξ;  
 

Πνιηηηζκηθή θαηαγωγή θαη ζπκπεξηθνξά ηωλ καζεηώλ 

Ζ ζρνιηθά ηΪμε ζην πιαέζην ηεο Γ.Δ νξγαλψλεηαη αλαπηχζζνληαο ηε δπλακηθά ηεο 

Ϋηζη ψζηε: 

 Να ιεηηνπξγεέ σο ζπκπιάξσκα ηνπ θφζκνπ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθάβσλ θαη σο 

πξνΫθηαζε παξΪιιεια ζηνλ θφζκν ησλ ελειέθσλ. 

 Να εμαζθαιέδεη ηελ επηθνηλσλέα κε ην πεξηβΪιινλ θαη λα δηακνξθψλεη πγηεέο 

βΪζεηο θαη κειινληηθΫο ζρΫζεηο. 

 Να πξνζθΫξεηαη σο πεδέν ελέζρπζεο ηεο απηνπεπνέζεζεο ηνπ παηδηνχ θαη σο ηθαλά 

ζπλζάθε δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ κΫζα απφ ηηο ζρΫζεηο ηνπο. 

 Να εληζρχεη ηηο αληηζηΪζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηεγνξηνπνέεζε ησλ αλζξψπσλ 

θαη ζηελ παζεηηθά αθνκνέσζε. 

 

9η Δραζηηριόηηηα: 

 «Σμ ζεμενηκυ «παηδί» έπεη ιεοηενςζεί απυ ημοξ «θιενμκμμηθμφξ» εκδμηαζμμφξ, ηηξ 

πιεγμαηηθέξ ακαπαηηίζεηξ πμο παιαηυηενα έθακακ ημ μαζεηή κα ζθφβεη παζεηηθά ημ 

θεθάιη θαη κα δέπεηαη αδηαμανηφνεηα ηεκ «αοζεκηία» ημο Δαζθάιμο, ημο 

μπμημοδήπμηε Δαζθάιμο. εθχκεηαη θαη δηαηοπχκεη με ζάννμξ πνμξ θάζε 

θαηεφζοκζε ηηξ απμνίεξ, ηηξ ακηηννήζεηξ, ηηξ δηθέξ ημο γκχμεξ. Ηαη επεηδή ζήμενα 

ζεηέηαη πακημφ ημ θμηκςκηθυ έδαθμξ απυ ηα πνμβιήμαηα πμο έπμοκ γεκκήζεη μη 

μηθμκμμηθέξ ελειίλεηξ θαη μη πμιηηηθέξ δομχζεηξ ζε υιεξ ηηξ πχνεξ ημο θυζμμο, ε 

«αμθηζβήηεζε» έπεη εηζβάιεη ζηα ζπμιεία θαη έπεη θάκεη δφζθμιμ ημ ένγμ ημο 

Δαζθάιμο»4. 

ομθςκείηε με ημ απυζπαζμα ςξ πνμξ ηεκ ζομπενηθμνά ηςκ μαζεηχκ ή ζεςνείηε 

πςξ ηζπφεη μυκμ γηα μαζεηέξ πμο πνμένπμκηαη απυ ημκ θονίανπμ πμιηηηζμυ; 

 

                                                 
4
 Παπαλνχηζνο, Δ. Π. (1976) Η Παηδεία, ην κεγάιν καο πξόβιεκα, Αζάλα, Γσδψλε. 



Ραηζιζμψρ – διακπίζειρ – πποκαηαλήτειρ - μιζαλλοδοξία 

 

Τπφ ηηο πην θαλεξΫο κνξθΫο ηεο – ηνλ απνθιεηζκφ ά ηελ εθκεδΫληζε νιφθιεξσλ 

νκΪδσλ – ε κηζαιινδνμέα εέλαη πΪληα θαηΪ βΪζνο ε Ϋθθξαζε κηαο ζΫιεζεο λα 

εμαζθαιηζηεέ ε ζπλνρά απηνχ πνπ ζεσξεέηαη απνξξΫνλ απφ ηνλ εαπηφ, απφ ην 

ηαπηνηηθφ κε ηνλ εαπηφ, θαηαζηξΫθνληαο νηηδάπνηε ελαληηψλεηαη ζ‟ απηά ηελ 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Γελ πξφθεηηαη πνηΫ γηα θΪηη θαζαξΪ ηπραέν: ππΪξρεη κηα 

ινγηθά ηεο κηζαιινδνμέαο, Τπεξεηεέ ζπκθΫξνληα πνπ πηζηεχνπλ πσο απεηινχληαη. 

 

10η Δραζηηριόηηηα: 

 

Δηαβάζηε ημ θάηςζη απυζπαζμα: 

«Έκα ηζπονυ ειαηήνημ …ηεξ μηζαιιμδμλίαξ… ζοκίζηαηαη ζηε βαζηά πεπμίζεζε υηη μη 

άιιμη δεκ ζθέθημκηαη, δεκ αηζζάκμκηαη, δεκ ακηηδνμφκ ζακ εμάξ (μπμημκδήπμηε απυ 

«εμάξ») απέκακηη ζε υ,ηη ζεςνμφμε μοζία ηεξ ακζνχπηκεξ ηδηυηεηαξ θαη ημο 

πμιηηηζμμφ. Αοηυ ηζπφεη υηακ πηζηεφμομε ζηεκ ακαηζζεζία ζημκ ζςμαηηθυ πυκμ, 

πνάγμα πμο δήζεκ παναθηενίδεη ημοξ Αθνηθακμφξ, υηακ πηζηεφμομε ζε έκα είδμξ 

ζοκαηζζεμαηηθήξ ακαηζζεζίαξ. Ηαηά βάζμξ είκαη απαναίηεημ κα ανκεζμφμε ημκ Άιιμ 

ςξ αιεζηκά ακζνχπηκμ γηα κα μπμνέζμομε κα ημκ απμθιείζμομε, κα ημο θάκμομε 

θαθυ, κα ημκ θαηαζηνέρμομε αθυμε θαη κα πνμζπαζήζμομε κα ημο απαγμνέρμομε μηα 

μεηά ζάκαημκ «επηβίςζε». Ε πνςηανπηθή πνυζεζε δεκ είκαη κα ηαπεηκχζεηξ αιιά κα 

ανκεζείξ πένα γηα πένα ηεκ ακζνχπηκε ηδηυηεηα ζημκ Άιιμ» (Heritier 1999: 24-

25).  

Σχνα ακανςηεζείηε: οπάνπεη ςξ ιάζμξ πιενμθμνία, ςξ αζοκείδεημ εμβυιημ μηα 

ηέημηα ακηίιερε γηα μμάδεξ ε μιυθιενα έζκε ακζνχπςκ πμο ζαξ έπεη δμζεί μέζα 

απυ άθνηηε δηάποζε ιάζμξ πιενμθμνηχκ με ημ άιιμζη ηςκ μμνθςηηθχκ αγαζχκ; 
 

Ζ Barret-Ducroco (1999) ζεσξεέ πσο ε κηζαιινδνμέα ππΪξρεη ζε θΪζε αλζξψπηλν 

νλ θαη ζε θΪζε θνηλσλέα, ν Ϊλζξσπνο πξΫπεη λα κΪζεη λα αγσλέδεηαη ελαληένλ ηεο 

κηζαιινδνμέαο πνπ ην αληέζεηφ ηεο εέλαη ν ζεβαζκφο ηνπ Ϊιινπ. Δπηζεκαέλεη φκσο 

πσο ε παζεηηθά απνδνρά θΪζε δηαθνξΪο νδεγεέ ζηελ αδηαθνξέα θαη ελζαξξχλεη ηε 

κηζαιινδνμέα, ελψ ν αγψλαο ελαληένλ ηεο κηζαιινδνμέαο απαηηεέ Ϋλαλ νξηζκφ ηνπ 

κε-αλεθηνχ. 

Μπνξεέηε λα ζθηαγξαθάζεηε ην δηθφ ζαο κε-αλεθηφ φζνλ αθνξΪ ηα παηδηΪ (παηδέ 

ζεσξεέηαη θΪζε Ϊλζξσπνο θΪησ ησλ 18 εηψλ); 

Ζ δχλακε ησλ πξνθαηαιάςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ εγθισβέδνπλ ηελ 

ινγηθά θαη «ηπθιψλνπλ» απνηππψλεηαη ζην παξαθΪησ ζαξθαζηηθφ ζρφιην: «Ξαλζφο 

ζαλ ηνλ Υέηιεξ, δνιηρνθΫθαινο ζαλ ηνλ Ρφδελκπεξγθ, ςειφο ζαλ ηνλ ΓθΫκπειο, 

ιεπηφο ζαλ ηνλ ΓθΫξηλγθ, αξξελσπφο ζαλ ηνλ ηξΪηρεξ»
5
 (Huxley J. & Haddon A.C. 

(1935) We Europeans: A survey of “Racial Problems”, ζην: R. Clark  (1968) The 

Huxleys, Heinemann, London, p. 280). 

 

11η Δραζηηριόηηηα: 

                                                 
5
 Ο Υέηιεξ άηαλ κειαρξηλφο, ν Ρφδελκπεξγθ δελ άηαλ δνιηρνθΫθαινο, ν ΓθΫκπειο άηαλ θνληφο, ν 

ΓθΫξηλγθ άηαλ ππΫξβαξνο, ν ηξΪηρεξ δελ άηαλ αξξελσπφο άηαλ κΪιινλ ζειππξεπάο». 



1) Ο Γηάκκεξ, έκα αγυνη 8 πνμκχκ μπαίκεη ζε έκα μαγαδί θαη δεηάεη απυ ηεκ 

πςιήηνηα κα αγμνάζεη μηα θμφθια απυ ηεκ βηηνίκα. Ηαζχξ εθείκε πάεη κα ηε βγάιεη 

απυ ηεκ βηηνίκα ημο ιέεη : είκαη γηα ηεκ αδενθμφια ζμο; Ο Γηάκκεξ απακηάεη: Όπη, γηα 

μέκα. Ε πςιήηνηα θαη μη άιιμη πειάηεξ αμέζςξ ακηηδνμφκ με ζπυιηα, υπςξ, « αοηά 

είκαη παηπκίδηα γηα θμνίηζηα», «πάνε έκα υπιμ». Ο Γηάκκεξ είκαη ακέκδμημξ. Ιυιηξ 

βγαίκεη ζημ πεδμδνυμημ με ηεκ θμφθια αγθαιηά ηεξ ιέεη …… 

Ση κμμίδεηε πςξ ηεξ ιέεη;  

α) Γίζαη πμιφ υμμνθε, β) Δεκ ημοξ πέναζε, γ) Πάμε κα ζε ηαΐζς, δ) Άιιμ6 

 

2) πμιηάζηε ηηξ θάηςζη θνάζεηξ: 

 Θαηζηνογυκεξ θαη θφθιςπεξ δεκ ζα ημοξ ζοκακηήζεηξ ακ ζηεκ ροπή ζμο δεκ 

ημοξ θμοβακείξ (Ηαβάθεξ). 

 Ο φπκμξ ηεξ ιμγηθήξ γεκκάεη ηέναηα ( Γθμγηα). 

 Ω, εζείξ πμο με κηχζεηε. Παηνηςηάθηα ημο ήιημο (Γιφηεξ). 

  

3) «Δςγνάθε, ακ έπεηξ ροπή μέζα ζημ ζχμα ζμο, δςγνάθηζε θαη μαφνα αγγειάθηα! 

Ηη αοηά πάκε ζημκ μονακυ, θη αοηά ηα αγαπάεη ε Πακαγία…», ηθεηεφεη ημοξ 

δςγνάθμοξ αοημφ ημο θυζμμο έκαξ μαφνμξ παηέναξ πμο έπαζε ημ μαφνμ ημο 

παηδί θαη δεκ βιέπεη πμοζεκά δςγναθηζμέκμ έκα μαφνμ αγγειάθη. Γίκαη ζηίπμξ 

ζημ πμιφ γκςζηυ ιαηηκμαμενηθάκηθμ ηναγμφδη „ακπειίημξ κέγθνμξ‟ πμο με 

ζογθιμκηζηηθυ ηνυπμ επηβεβαηχκεη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ ναηζηζηηθχκ 

δηαθνίζεςκ: θαη ςξ κεθνυξ παναμέκεηξ ζφμα ημοξ, δεκ πνυθεηηαη πμηέ κα 

αιιάλεηξ θαηεγμνία! 

 

4) Έκα άιιμ πμιφ γκςζηυ ιαηηκμαμενηθάκηθμ κακμφνηζμα είκαη ημ „κημοένμε - 

κημοένμε κεγθνίημ‟ (θμημήζμο, κάκη-κάκη μαονμφιε). “Ημημήζμο, κάκη–κάκη, 

μαονμφιε, γηαηί αιιηχξ ζα ένζεη μ άζπνμξ δηάβμιμξ κα ζμο θάεη ημ πμδανάθη”. 

πμιηάζηε ημκ ζηίπμ. Θεςνείηε πςξ επηβεβαηχκεη ηεκ θαθή εμπεηνία ηςκ 

Θαηηκμαμενηθάκςκ με ημοξ «ιεοθμφξ»; Γκςνίδεηε ακηίζημηπα παναδείγμαηα 

ζοκεηηζμμφ, εθθμβηζμμφ θαη ζοκεπαθυιμοζα δηαηχκηζεξ ζηενεμηφπςκ ζπεηηθά με 

ημ «θμβενυ πνχμα»; 
 

 

Θεζκηθόο ξαηζηζκόο (Galtung). Φπιεηηζκόο ηεο λνεκνζύλεο (Μπνπξληηέ) 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξέα ηνπ J. Galtung
7
 πεξέ ζεζκηθάο βέαο θαη ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ 

ηα παηδηΪ πνπ δελ Ϋρνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ εθπαέδεπζε εέλαη ζχκαηα ζεζκηθνχ 

ξαηζηζκνχ. Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Π. ΜπνπξληηΫ
8
 ν ακφξθσηνο εέλαη ζχκα ηνπ 

θπιεηηζκνχ ηεο λνεκνζχλεο.  

 

 

                                                 
6
 Ζ απΪληεζε εέλαη: «Κνπθιέηζα κνπ, ηη Ϊλζξσπνη εέλαη απηνέ πνπ ζΫινπλ λα ζε αθάζνπλ ρσξέο 

κπακπΪ!». 

 

7
 Galtung J. (1969) Violence, Peace and Peace Research», Journal of Peace Research, pp. 167-191. 

8
 ΜπνπξληηΫ, Π. (1999) Κείκελα Κνηλσληνινγίαο, Αζάλα, ηΪρπ, ζει. 86, 87. 



12η Δραζηηριόηηηα: 

 

1) Γίκαη γκςζηή ε ειιεκηθή πανμημία «άκζνςπμξ αγνάμμαημξ λφιμ απειέθεημ». 

πμιηάζηε ηε θάης απυ ημ πνίζμα ηςκ δφμ πνμεγμφμεκςκ ζεςνεηηθχκ. 

2) Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά ημο ακηηναηζηζηηθμφ ζπμιείμο; 
 

Έλα ζρνιεέν ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεέ αληηξαηζηζηηθφ φηαλ:  

 

 

 Έρεη ηε δηθά ηνπ ηαπηφηεηα. 

 Δέλαη Ϋλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ απνηειεέηαη απφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, 

καζεηηθφ πιεζπζκφ, γνλεέο θαη θεδεκφλεο, ηελ πνιηηεέα θαη ηελ θνηλσλέα 

επξχηεξα. 

 Ϋβεηαη, πξνσζεέ θαη θαιιηεξγεέ ηε δεκνθξαηέα θαη ηε δεκνθξαηηθά ζπλεέδεζε, 

 ζΫβεηαη θαη πξνσζεέ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Δέλαη νηθνινγηθΪ επαηζζεηνπνηεκΫλν. 

 Δέλαη ππΫξ ηεο αεηθνξέαο. 

 Καιιηεξγεέ νηθνπκεληθά ζπλεέδεζε ζηνπο καζεηΫο θαη καζάηξηεο. 

 Πξνσζεέ ηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζέα. 

 Ϋβεηαη ηνπο πνιηηηζκνχο σο έζνπο θαη αλαγλσξέδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξέο λα 

ηε ρξεζηκνπνηεέ σο δηαρσξηζηηθφ κΫζν. 

 Δέλαη αληηξαηζηζηηθΪ θαη αληηζηεξενηππηθΪ πξνζαλαηνιηζκΫλν, νξγαλψλεη 

αληηξαηζηζηηθΫο δξΪζεηο θαη παξεκβΪζεηο ζε επέπεδν ζρνιεένπ, ηνπηθάο θνηλσλέαο 

θαη θνηλσλέαο επξχηεξα. 

 Μνξθψλεη θαη εθπαηδεχεη αληηξαηζηζηΫο απξηαλνχο πνιέηεο. 

 Δέλαη θαηΪ ηεο βέαο θαη ππΫξ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.  

 

 

Σν αληηξαηζηζηηθό αιθαβεηάξη/ Η γιώζζα θόθαια δελ έρεη θαη θόθαια ηζαθίδεη 

 

13η Δραζηηριόηηηα 

 Πμηεξ απυ ηηξ ιέλεηξ ζα πνεζημμπμημφζαηε γηα κα ακαθενζείηε ζημοξ θαημίθμοξ 

ηεξ Αθνηθήξ: 

Α) Αοηυπζμκεξ.  

Β) Κηυπημη. 

Γ) Ζζαγεκείξ.  

Δ) Κέγνμη. 

Γ) Ιαφνμη. 

 Πμηα ιέλε/θνάζε ζεςνείηε ναηζηζηηθή; 

Α) Ακχηενεξ θοιέξ. 

Β) Ανάπεξ. 

Γ) Βημιμγηθή ακηζυηεηα. 

Δ) Γνοζνυδενμμξ. 

Γ) Φφιανπμξ. 
 

 



Εκπαίδεςζη για ψλοςρ – Η διακήπςξη ηος Dakar 

 

Οη ηφρνη ηεο Δθπαέδεπζεο γηα ινπο βΪζεη ηεο ζπκθσλέαο ζην ΝηαθΪξ ηεο 

ελεγΪιεο ην 2000 εέλαη νη θΪησζη: 

1) ΔπΫθηαζε θαη βειηέσζε επξχηαηεο θξνληέδαο θαη εθπαέδεπζεο παηδηψλ 

πξνζρνιηθάο ειηθέαο, ηδηαέηεξα γηα ηα πην επΪισηα θαη ιηγφηεξν επλνεκΫλα 

παηδηΪ. 

2) Δμαζθαιέδεηαη φηη κΫρξη ην 2015 φια ηα παηδηΪ, ηδέσο ηα θνξέηζηα, ηα παηδηΪ ζε 

δπζκελεέο ζπλζάθεο θαη εθεέλα πνπ αλάθνπλ ζε εζληθΫο κεηνλφηεηεο, Ϋρνπλ 

πξφζβαζε ζε θαζνιηθά δσξεΪλ, ππνρξεσηηθά θαη πνηνηηθά πξσηνβΪζκηα 

εθπαέδεπζε. 

3) Γηαζθαιέδεηαη φηη ε αλΪγθε γηα κΪζεζε φισλ ησλ λΫσλ θαη ησλ ελειέθσλ 

ηθαλνπνηεέηαη κε έζα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε θαηΪιιεια πξνγξΪκκαηα 

εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο. 

4) Μεέσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαηΪ 50% ζηνπο ελάιηθεο κΫρξη ην 2015, ηδέσο γηα 

ηηο γπλαέθεο, θαη έζεο επθαηξέεο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεηψδε θαη δηα βένπ 

εθπαέδεπζε γηα φινπο ηνπο ελάιηθεο. 

5) ΔμΪιεηςε ησλ αληζνηάησλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξΪ ηελ πξσηνβΪζκηα 

θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε κΫρξη ην 2005, θαη επέηεπμε ηζφηεηαο ησλ δχν 

θχισλ ζηελ εθπαέδεπζε κΫρξη ην 2015, δηαζθαιέδνληαο πιάξε θαη έζε πξφζβαζε 

ζε βαζηθά πνηνηηθά εθπαέδεπζε. 

6)  Βειηέσζε ηεο πνηνηηθάο εθπαέδεπζεο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο θαη εμαζθΪιηζε ηεο 

θαιάο ιεηηνπξγέαο φισλ ψζηε ηα αλαγλσξηζκΫλα θαη κεηξάζηκα απνηειΫζκαηα 

ηεο κΪζεζεο λα επηηπγρΪλνληαη απφ φινπο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηελ αλΪγλσζε θαη 

γξαθά, ηελ αξέζκεζε θαη ηηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο επηβέσζεο. 

 

 

14η Δραζηηριόηηηα: 

 

Α) Ε Δηαθήνολε ημο Κηαθάν ζεμαημδμηεί ηεκ μεηαδηαπμιηηηζμηθή επμπή, ζέημκηαξ 

ηεκ παηδαγςγηθή πνυθιεζε ζε παγθυζμημ επίπεδμ. Ακαδεηείηαη μηα θμηκή εζηθή 

πιαηθυνμα, έκαξ θμηκυξ γεςμεηνηθυξ ηυπμξ εζηθήξ ζομβίςζεξ υιςκ ηςκ 

ζογθαημίθςκ ημο πιακήηε γε. 

πμιηάζηε ζε μμάδα ημ ζφκζεμα: «θέρμο παγθυζμηα, δνάζε ημπηθά». 

 

Β) ε πενίμδμ μηθμκμμηθήξ θνίζεςξ ζεςνείηε πςξ είκαη πενηηηυ κα αζπμιμφμαζηε ή 

κα πνμζπαζμφμε κα επηιφζμομε πνμβιήμαηα άιιςκ πςνχκ πμο βνίζθμκηαη ζε 

μεγάιε απυζηαζε απυ ηεκ Γιιάδα; 
 

 

Οι Αναπηςξιακοί ηψσοι ηηρ Υιλιεηίαρ  

 
Σν ηΫινο ηεο ρηιηεηέαο απνηΫιεζε κηα επθαηξέα γηα λα ιεθζνχλ απνθΪζεηο ζε βΪζνο 

ρξφλνπ θαη αθνξνχλ φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο γεο. Σνλ επηΫκβξην ηνπ 2000 αξρεγνέ 

θξαηψλ θαη θπβεξλάζεσλ ζπλαληάζεθαλ ζηα ΖλσκΫλα Έζλε γηα λα απεπζχλνπλ 

Ϋθθιεζε αλΪιεςεο δξΪζεο γηα Ϋλα «πην εηξεληθφ, επάκεξν θαη δέθαην θφζκν». Απηά 



ε απφθαζε πνπ νλνκΪδεηαη Γηαθάξπμε ηεο Υηιηεηέαο (Millennium Declaration) 

πιαηζηψζεθε απφ κηα ζεηξΪ ζεκειησδψλ αμησκΪησλ αλΪιεςεο δξΪζεο απφ ηηο ρψξεο 

ηφζν ζπιινγηθΪ φζν θαη αηνκηθΪ. Οη αμέεο ζηηο νπνέεο δέλεηαη Ϋκθαζε πξνΫξρνληαη 

απφ ηελ ρΪξηα ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ πνπ νη εθπξφζσπνη αλαγλψξηζαλ φηη Ϋρεη 

δηαρξνληθφ θαη νηθνπκεληθφ ραξαθηάξα. ε Ϋλαλ θφζκν ν νπνένο «γέλεηαη νινΫλα πην 

δηαζπλδεδεκΫλνο θαη αιιεινεμαξηψκελνο», ηδηαέηεξε Ϋκθαζε δφζεθε ζηελ αμέα ηεο 

ρΪξηαο θαη ζηελ ηθαλφηεηΪ ηεο λα εκπλεχζεη. πγθεθξηκΫλεο αμέεο ζεσξάζεθαλ 

θεληξηθάο ζεκαζέαο γηα ηηο δηεζλεέο ζρΫζεηο ζηελ θαηλνχξηα θΪζε ηεο παγθφζκηαο 

αιιεινεμΪξηεζεο. ΑπηΫο εέλαη: 

 Διεπζεξέα. 

 Ηζφηεηα. 

 Αιιειεγγχε. 

 Αλεθηηθφηεηα. 

 εβαζκφο ζηε θχζε θαη ζην πεξηβΪιινλ. 

 Ακνηβαέα επζχλε. 

ηε Γηαθάξπμε ηεο Υηιηεηέαο νη αμέεο απηΫο ζπλδΫνληαη γηα ηε δηεζλά θνηλφηεηα 

κε ηηο θΪησζη Ϋλλνηεο-θιεηδηΪ: 

 Δηξάλε, αζθΪιεηα θαη αθνπιηζκφο. 

 ΑλΪπηπμε θαη εμΪιεηςε ηεο θηψρεηαο. 

 Πξνζηαζέα ηνπ θνηλνχ πεξηβΪιινληνο. 

 Γηαθχιαμε ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ, δεκνθξαηέα θαη θαιά 

δηαθπβΫξλεζε. 

 Πξνζηαζέα ησλ επΪισησλ.  

 Αληαπφθξηζε ζηηο ηδηαέηεξεο αλΪγθεο ηεο Αθξηθάο. 

Γηα ηελ επέηεπμε φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ απαηηεέηαη ε ελέζρπζε θαη ε 

ελδπλΪκσζε δηεζλψλ ζεζκψλ θαη νξγΪλσλ ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ ζην ξφιν νξγΪλνπ 

πνπ ελζαξθψλεη ηε ζπιινγηθά βνχιεζε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. ηε Γηαθάξπμε 

ηεο Υηιηεηέαο ζπκπεξηιακβΪλνληαη δηαπηζησκΫλεο αλΪγθεο γηα: 

 Δθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πκβνπιένπ Αζθαιεέαο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ. 

 ΑλΪδεημε ηεο Γεληθάο πλειεχζεσο ζε θχξην αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ηεο 

πθειένπ. 

 ΔλδπλΪκσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιένπ θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαζηεξένπ. 

ην ηκάκα ηεο Γηαθάξπμεο ηεο Υηιηεηέαο πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ αλΪπηπμε θαη ζηελ 

εμΪιεηςε ηεο θηψρεηαο δφζεθαλ ιεπηνκεξεέο ζηφρνη, ζθνπνέ, δεέθηεο θαη παξΪκεηξνη 

πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε πξφνδν. Απηφ ην ζχλνιν ησλ νθηψ ζθνπψλ θαη ησλ 

ιεπηνκεξψλ ηνπο επηκΫξνπο ζηφρσλ νλνκΪζηεθε Αλαπηπμηαθνέ ηφρνη ηεο Υηιηεηέαο. 

Απφ ηνπο νθηψ ζηφρνπο νη επηΪ επηθεληξψλνληαη ζηε βειηέσζε ησλ αλζξψπηλσλ 

ζπλζεθψλ δηαβέσζεο ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο: θηψρεηα θαη δηαηξνθά, εθπαέδεπζε θαη 

πεξηβΪιινλ. Ο φγδννο ζηφρνο αλαθΫξεηαη ζηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζέα γηα ηελ 

αλΪπηπμε πνπ ζα κπνξνχζε λα ελψζεη αλαπηπγκΫλα θαη αλαπηπζζφκελα Ϋζλε, ηνπο 

θησρνχο θαη ηνπο πινχζηνπο ζε κηα θνηλά ππφζεζε.  

 

Οη αλαπηπμηαθνέ ζηφρνη ηεο ρηιηεηέαο εέλαη νη εμάο: 

 

ηόρνο 1: ΔμΪιεηςε ηεο αθξαέαο Ϋλδεηαο & ηεο πεέλαο. 

ηόρνο 2: Δπέηεπμε θαζνιηθάο πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. 

ηόρνο 3: Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο γΫλνπο & ελδπλΪκσζε γπλαηθψλ. 



ηόρνο 4: Μεέσζε ηεο παηδηθάο ζλεζηκφηεηαο. 

ηόρνο 5: Βειηέσζε ηεο κεηξηθάο πγεέαο. 

ηόρνο 6: Αγψλαο ελΪληηα ζην HIV/ΑIDS, ηελ εινλνζέα & Ϊιιεο αζζΫλεηεο. 

ηόρνο 7: ΔμαζθΪιηζε ηεο δηαηάξεζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

ηόρνο 8: ΑλΪπηπμε ηεο παγθφζκηαο ζπλεξγαζέαο γηα ηελ αλΪπηπμε. 

 

 

 

15η Δραζηηριόηηηα: 

 

Οη Ακαπηοληαθμί ηυπμη ηεξ Υηιηεηίαξ θαηά ηεκ άπμρή ζαξ: 

- Δεκ αθμνμφκ ηεκ Γιιάδα.  

- οκηζημφκ παγθυζμηα οπμπνέςζε.  

- Αθμνμφκ πμιφ θηςπμφξ ιαμφξ.  
 

 

Ο διάλογορ ηυν πολιηιζμϊν – Η διακήπςξη ηηρ Unesco  

 

Σν 2008 γηνξηΪζηεθε σο «Ϋηνο ηνπ δηαιφγνπ ησλ πνιηηηζκψλ», αθνχ πξψηα 

δηαθεξχρζεθε φηη ν πνιηηηζκφο «ζα πξΫπεη λα ζεσξεέηαη σο ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηψλ 

πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκΪησλ ηεο θνηλσλέαο ά κηαο θνηλσληθάο νκΪδαο, θαη φηη πεξηιακβΪλεη, εθηφο 

απφ ηελ ηΫρλε θαη ηε ινγνηερλέα, ηνπο ηξφπνπο δσάο θαη ζπλχπαξμεο, ηα αμηαθΪ 

ζπζηάκαηα, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα πηζηεχσ.
9
 ΔπΫθεηλα επηβεβαηψζεθε φηη «ν 

ζεβαζκφο γηα ηελ πνηθηιφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ, ε αλνρά, ν δηΪινγνο θαη ε 

ζπλεξγαζέα, ζε θιέκα ακνηβαέαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο, απνηεινχλ, κεηαμχ 

Ϊιισλ, ηνπο θαιχηεξνπο εγγπεηΫο γηα δηεζλά εηξάλε θαη αζθΪιεηα»
10

. 

Αληηθξέδνληαο ηελ απεηιεηηθά παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηεέηαη κηα 

θηβσηφο πνπ ζα αλαιΪβεη ηε δηΪζσζε φισλ ησλ πνιηηηζκψλ ηνπ θφζκνπ. Απηά ε 

θηβσηφο φκσο, κΪιινλ Ϋρεη κπξνζηΪ-κπξνζηΪ ζηξνγγπινθαζάκελνπο ηνπο 

εθπξνζψπνπο επξσπατθψλ θαη επξσπατθάο θαηαγσγάο πνιηηηζκψλ. Πην πέζσ 

θΪζνληαη πην Ϊβνια νη εθπξφζσπνη πνιηηηζκψλ πνπ άηαλ γλσζηνέ ζηνπο αξραένπο 

Έιιελεο θαη γεληθΪ εέραλ επαθά καδέ ηνπο νη Δπξσπαένη απφ πνιχ παιηΪ. ην βΪζνο 

ζηξηκψρλνληαη εθεέλνη ησλ Ϊγλσζησλ ά Ϊγξαθσλ πνιηηηζκψλ ηνπ θφζκνπ. Έμσ 

καέλεηαη ε θαηαηγέδα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πεέλαο, ηεο νηθνινγηθάο θαηαζηξνθάο θαη 

ηεο εμαζιέσζεο. ΚΪπνηνη Ϊλζξσπνη επέζεο εθπξφζσπνη πνιηηηζκψλ πξνζπαζνχλ 

απεγλσζκΫλα λα ζθαξθαιψζνπλ, αιιΪ δελ ηα θαηαθΫξλνπλ, πεζαέλνπλ. Δέλαη εθεέλνη 

πνπ νη πινχζηεο θαη ηερλνινγηθΪ αλαπηπγκΫλεο ρψξεο θαη νη πνιηηηζκνέ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ζεσξνχλ κε πνιηηηζκηθά Ϋπαξζε πνιηηηζηηθΪ θαηψηεξνπο ά αθφκα θαη 

απνιέηηζηνπο. Δέλαη νη Ϊλζξσπνη απηνέ πνπ νη πνιηηηζκνέ ηνπο Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηα 

«ηπθιΪ ζεκεέα» ηνπ πιαλάηε, απηΪ δειαδά πνπ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ηα 

πεξηθξνλνχλ, ε θαηαγσγά ηνπο εέλαη απφ ηαπεηλΫο πεξηνρΫο, απφ κηθξΪ θξΪηε.  

                                                 
9
 Δηζαγσγά ζηε δηαθάξπμε, βιΫπε θεέκελν ζηελ ειεθηξνληθά βηβιηνζάθε. 

10
 Δηζαγσγά ζηε δηαθάξπμε, βιΫπε θεέκελν ζηελ ειεθηξνληθά βηβιηνζάθε. 



‟ απηφ ην ηξαπΫδη ηνπ δηαιφγνπ πνπ πξνυπνζΫηεη ηζφηεηα -δελ ππΪξρεη δηΪινγνο 

αλΪκεζα ζε αλψηεξνπο θαη ζε θαηψηεξνπο- αο αθάζνπκε θαηΪ κΫξνο ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζε πνηα γιψζζα ζα κηιάζνπλ νη εηαέξνη, πνηνο ζα θΪλεη ηελ 

αηδΫληα θαη Ϊιια ζπλαθά, αιιΪ αο αλαινγηζηνχκε πνηνη εέλαη απφληεο θαη γηαηέ. Ο 

δηΪινγνο ησλ πνιηηηζκψλ κΪιινλ ζα εμειηρζεέ ζε λεθξνινγέα ησλ πνιηηηζκψλ θαη δελ 

ζα εέλαη παξΪδνμν αλ πξνθχςεη δηακΪρε ζρεηηθΪ κε ην εέδνο ηεο θεδεέαο.  

 

16η Δραζηηριόηηηα: 

 

1) πμιηάζηε ημ παναπάκς απυζπαζμα θεημέκμο. Γηαηί θάπμημη πμιηηηζμμί δεκ ζα 

εθπνμζςπεζμφκ; 

 

2) ‟ αοηυκ ημκ θυζμμ ημκ μηθνυ ημκ μέγα είκαη θαιφηενμ κα γεκκεζείξ εονςπαία 
αγειάδα πανά θηςπυξ ζε πχνα ημο ακαπηοζζυμεκμο θυζμμο, δηαπηζηχκεη μ Ζγκάζημ 
Ραμμκέ αλημιμγχκηαξ ηεκ θαηάζηαζε ζε δηάθμνεξ πχνεξ ημο θυζμμο. Έηζη, εκχ μηα 
αγειάδα επηδμηείηαη ζηεκ Γονχπε με 4 εονχ, πάκς απυ 1 δηξ άκζνςπμη πνμζπαζμφκ 
κα επηβηχζμοκ με ιηγυηενμ απυ 1 δμιάνημ ηεκ εμένα. 510.000.000 άκζνςπμη δεκ 
έπμοκ πνυζβαζε ζε επανθή ηνμθή, εκχ 4.000.000 πεζαίκμοκ εηεζίςξ απυ αηηίεξ 
πμο ζπεηίδμκηαη με ημκ οπμζηηηζμυ. 

πμιηάζηε ημ παναπάκς απυζπαζμα. Ιπμνείηε κα πνμζεγγίζεηε ηε δηαθμνά 

ακάμεζα ζηε θηχπεηα θαη ηεκ έκδεηα, θηχπεηα ζηηξ πιμφζηεξ πχνεξ θαη ζηεκ Αθνηθή, 

αζηηία θαη πείκα, πείκα ςξ θαηάζηαζε θαη ςξ αίζζεμα; 

 

3) οπκά μιυθιενμη ιαμί παναθηενίδμκηαη «απμιίηηζημη». Ιε βάζε ηε δηαθήνολε 

ηεξ Οοκέζθμ (βι.θείμεκμ ζηεκ βηβιημζήθε) ζεςνείηε ημκ παναθηενηζμυ: 

εονςθεκηνηθυ, αθνηβή, «με πμιηηηθά μνζυ»; 

 

4) Οη 8 θηςπυηενεξ πχνεξ ζήμενα ζημκ θυζμμ (HIPCS- Heavily Indebted 

Poor Countries) είκαη oη: Βμιηβία, Ηαμενμφκ, Αθηή Γιεθακημζημφ, Γθάκα, Γμοηάκα, 

Οκδμφναξ, Κηθανάγμοα, Ημκγθυ. Ιε αθμνμή ημ 2010 έημξ θαηά ηεξ θηχπεηαξ θαη 

ημο θμηκςκηθμφ απμθιεηζμμφ θάκεηε έκα μηθνυ ζπέδημ ενγαζίαξ ζε μμάδα λεθηκχκηαξ 

με ημ αναπκυγναμμα.  

Α) Ση ζα πνεζημμπμημφζαηε γηα αθυνμεζε: εηθυκεξ ηεξ μηθείαξ θαζεμενηκυηεηαξ, 

ακαθμνά ζε άιιεξ πχνεξ, ακαμκήζεηξ ηςκ πνμεγμφμεκςκ γεκεχκ πμο ζαξ 

μεηέθενακ απυ αθεγήζεηξ;  

Β) Θομάζηε απυ ηεκ δηθή ζαξ εθπαίδεοζε κα έπεηε αζπμιεζεί με ηεκ θηχπεηα; 

Γ) Θομάζηε κα απεηθμκίδεηαη έκα θηςπυ παηδί ή μηα θηςπή μηθμγέκεηα ζηα ζπμιηθά 

βηβιία; 
 

 

Πεο όρη ζηε βία 

 

17η Δραζηηριόηηηα: 

 



Γάκ ήζαζηακ μαζεηήξ/μαζήηνηα ζεμεηχζηε πχξ ζα ακηηδνμφζαηε: Βιέπεηε ζημ 

πνμαφιημ ημο ζπμιείμο ημκ Άιθε κα πηοπάεη έκακ μηθνυηενμ μαζεηή πμο ζαξ είπε 

κεονηάζεη ανθεηέξ θμνέξ. Ο μαζεηήξ θιαίεη απυ πυκμ θαη ζομυ.  

Α) Γπεηδή θαη εζείξ δεκ ημκ πςκεφεηε ημο νίπκεηε θακά δομ. 

Β) Ιπαίκεηε ακάμεζα ζημοξ δομ θαη ιέηε ζημκ Άιθε: «Φηάκεη! Έθαγε ανθεηέξ!». 

Γ) Ρίπκεηε μηα μπμοκηά ζημκ Άιθε γηα κα μάζεη κα μεκ πηοπάεη μηθνυηενμοξ 

 
 

Σν ρηνύκνξ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

 

Σν ρηνχκνξ εέλαη πνιιΫο θνξΫο ην δεηνχκελν ζηελ δηδαθηηθά πξΪμε.  

 

18η Δραζηηριόηηηα: 

 

Ηάπμημξ μαζεηήξ ζαξ ιέεη έκα ακέθδμημ απυ ηεκ πχνα ημο πμο μάιιμκ δεκ θαίκεηαη 

αζηείμ ζε θάπμημοξ ζομμαζεηέξ ημο θαη ανπίδμοκ κα θάκμοκ ζπυιηα. Γζείξ:  

Α) Γλεγείηε πςξ ε αίζζεζε ημο πημφμμν δηαθένεη απυ άημμμ ζε άημμμ υπςξ θαη απυ 

πμιηηηζμυ ζε πμιηηηζμυ ή απυ ηυπμ ζε ηυπμ, απυ επάγγειμα ζε επάγγειμα. 

Β) Δεηάηε απυ θάπμημκ άιιμ κα πεη έκα «θαιυ» ακέθδμημ. 

Γ) Αθήκεηε κα εθθνάζμοκ ηεκ δοζανέζθεηά ημοξ θαη μεηά ημοξ πανμηνφκεηε κα πμοκ 

έκα ακέθδμημ πμο πηζηεφμοκ πςξ ζα ημ θαηαιάβμοκ υιμη. Δειαδή κα πμοκ έκα 

ακέθδμημ πμο δεκ είκαη δφζθμιμ κα απμδμζεί θαη κα γίκεη ακηηιεπηυ. 
 

Παξνηκίεο 

 

Ζ εθαξκνγά ηεο Γ.Δ επηδηψθεη ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

επαγσγηθψο, κΫζα απφ ελαιιαθηηθΪ αλαιπηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιέαο πνπ: 

 ΛακβΪλνπλ ππφςε ην πεξηβΪιινλ ηεο δσάο θαη κΪζεζεο θαζψο θαη ην επέπεδν 

κΪζεζεο ηνπ θΪζε καζεηά. 

 πκβΪιινπλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νξέδνληα ηνπ 

παηδηνχ θαη ζηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 Γηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλέα ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξχηεξν 

πεξηβΪιινλ ηνπο Ϊκεζα θαη καθξνπξφζεζκα ζηε θνηλσλέα. 

 Αλαβαζκέδνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο γιψζζεο, θαηαπνιεκψληαο παξΪιιεια 

νπνηνδάπνηε εέδνο ξαηζηζκνχ πξνθχπηεη κε ηε κνξθά ζπκβφινπ ά ζπκπεξηθνξΪο 

κΫζα απφ αλΪινγα πνιηηηζηηθΪ θαη γισζζνινγηθΪ ζηνηρεέα. 

 ΔκπλΫνπλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζέα, αιιειεγγχε θαη ηε 

ζπλεξγαζέα. 

 Αληηζηαζκέδνπλ ηελ πνιηηηζκηθά ζηΫξεζε ησλ παηδηψλ ρσξέο δηαθξέζεηο. 

Οη παξνηκέεο ζπρλΪ εθθξΪδνπλ ηηο αληηιάςεηο ησλ αλζξψπσλ κφλν ελφο ηφπνπ ά ελφο 

πνιηηηζκνχ. ΤπΪξρνπλ φκσο αξθεηΫο πνπ κνηΪδνπλ θαη αληηθαηνπηξέδνπλ ηελ θνηλά 

ζνθέα ησλ αλζξψπσλ.  

 

19η Δραζηηριόηηηα: 

 



ε μμάδα μη επημμνθμφμεκμη θαηαγνάθμοκ πανμημίεξ πμο γκςνίδμοκ θαη 

πνμζεγγίδμοκ απυ άιιε μπηηθή γςκία πμιηηηζηηθέξ αλίεξ, υπςξ ε εηιηθνίκεηα, ε 

ηημηυηεηα, ε αγάπε, ε θηιία. Ιεηά ηηξ πανμοζηάδμοκ ζηεκ μμάδα επηζεμαίκμκηαξ ημκ 

πμιηηηζηηθυ πνμζακαημιηζμυ.  
 

 

 

20η Δραζηηριόηηηα: 

 

Ιε αθμνμή μηα πανμημία ειιεκηθή, υπςξ «θάκε ημ θαιυ θαη νίλ‟ ημ ζημ γηαιυ» ή 

«έκαξ θμφθμξ δεκ θένκεη ηεκ άκμηλε» νςηάηε ημοξ μαζεηέξ ζαξ γηα θάπμηα 

ακηίζημηπε απυ ηεκ πχνα ή ημκ πμιηηηζμυ θαηαγςγήξ ημοξ. Παναδείγμαηα: «Σμ θαιυ 

πμο έθακεξ γνάρημ ζηεκ άμμμ, ημ θαιυ πμο ζμο έθακακ γνάρ‟ ημ ζημ μάνμανμ» 

(αιβακηθή πανμημία). «Έκαξ θμφθμξ δεκ θένκεη ηεκ άκμηλε, αιιά άμα ιαιήζεη πάεη κα 

πεη πςξ ε άκμηλε δεκ ζα ανγήζεη κα ένζεη» (νυμηθε πανμημία). 
 

 

Απαμηωηηθή ζπκπεξηθνξά/ ζηηγκαηηζκόο 

 

ΚαηΪ ηνλ Mogdil (Mogdil et.al., 1997: 97) «ηo θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ, ε χπαξμε 

θαηλνκΫλσλ δηαθξέζεσλ (δειαδά αζχκκεηξν πιαέζην ζρΫζεσλ θαη δηαληηδξΪζεσλ) 

θαζψο θαη νη πξνθαηαιάςεηο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα ζπλνδεχνπλ ηηο κεηνλφηεηεο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβΪιινλ, κπνξνχλ λα Ϋρνπλ σο απνηΫιεζκα ηελ απαμησηηθά ζπκπεξηθνξΪ 

ησλ δηδαζθφλησλ αιιΪ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ πξνο ηα παηδηΪ θΪπνησλ κεηνλνηάησλ, ηα 

νπνέα κε ηε ζεηξΪ ηνπο απνκαθξχλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθπαηδεπηηθά 

δηαδηθαζέα. ΠξνθαλΫο εέλαη επέζεο πσο ε γισζζηθά δηαθνξΪ, νη νηθνλνκηθΫο-

θνηλσληθΫο φπσο θαη νη πνιηηηζηηθΫο δηαθνξΫο, δελ εέλαη νη βαζηθνέ παξΪγνληεο ηεο 

νκαιάο πξνζαξκνγάο ζην ζρνιηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ αθαδεκατθνχ 

επηηεχγκαηνο». 

 

21η Δραζηηριόηηηα: 

 

Α) πμιηάζηε ηεκ παναπάκς άπμρε θαη ημπμζεηεζείηε ζημ ενχηεμα: είκαη δοκαηυκ 

κα μεκ επενεαζηείηε απυ ημ « ζηίγμα» πμο ζοκμδεφεη θάπμημοξ μαζεηέξ ζαξ; 

Β) Θεςνείηε πςξ ζα μπμνμφζαηε κα ζομβάιιεηε ζημ κα ακηηζηνέρεηε ηεκ εηθυκα 

εκυξ μαζεηή πμο δηαθνίκεηαη ανκεηηθά με δνάζεηξ έκηαλήξ ημο ζε μμάδα ενγαζίαξ 

θαη ακάδεηλεξ ηςκ αζέαηςκ πιεονχκ ηεξ πνμζςπηθυηεηάξ ημο; 
 

Γνλενπνίεζε παηδηώλ 

 
ΠνιιΫο θνξΫο παηδηΪ πνπ κηιΪλε θαιχηεξα απφ ηνπο γνλεέο ηνπο ειιεληθΪ 

αλαγθΪδνληαη λα επηθνξηηζηνχλ κε επζχλεο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαηαζηΪζεηο θαη 

πξνβιάκαηα ηεο νηθνγΫλεηαο. πλνδεχνπλ ηνπο γνλεέο ηνπο ζε δεκφζηεο ππεξεζέεο, 

θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ αηηάζεηο, λα δψζνπλ απαληάζεηο ζε εξσηάζεηο ζρεηηθΪ 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνλΫσλ ηνπο.  

 

22η Δραζηηριόηηηα: 



 

Θεςνείηε πςξ ζα πνέπεη κα μάζεηε ζημοξ μαζεηέξ ζαξ πχξ ζομπιενχκεηαη μηα 

αίηεζε: 

 Γπεηδή ζέιεηε κα ηα βμεζήζεηε. 

 Γπεηδή ακήθεη ζηεκ ηδηυηεηα ημο πμιίηε ςξ δηθαίςμα θαη οπμπνέςζε. 

 Γπεηδή ακαγκςνίδεηε ηε δοζθμιία αθεκυξ θαη αθεηένμο ζέιεηε κα 

πνεζημμπμηήζεηε ηεκ «θαηάζηαζε θιεηδί» παηδαγςγηθά γηα κα μάζμοκ νη καζεηΫο 

ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο σο πνιέηεο ζηελ δεκνθξαηέα.  

 

Σν ζρνιεέν νθεέιεη λα αλαδεηάζεη Ϊιινπο ηξφπνπο επέιπζεο ηΫηνηαο θχζεσο 

πξνβιεκΪησλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα παηδηΪ απφ ηελ Ϋθζεζά ηνπο 

ζε ηΫηνηεο θαηαζηΪζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηηο ςπρηθΫο θαη πλεπκαηηθΫο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

ΓεδνκΫλα απφ ρψξεο κε καθξνρξφληα αληέζηνηρε εκπεηξέα αλαθΫξνληαη ζην 

θαηλφκελν ηεο γνλενπνέεζεο κε ραξαθηεξηζκνχο φπσο: ηξαπκαηηθά εκπεηξέα, 

θαθνπνέεζε, Ϋθζεζε αλειέθνπ, θαηΪθσξε παξαβέαζε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ. 

 

 

Παγθόζκηεο εκέξεο: Δλαιιαθηηθά κνξθωηηθά αγαζά 

 

Ζ 15
ε
 Μαξηένπ εέλαη παγθφζκηα ΜΫξα Καηαλαισηά θαη θαζηεξψζεθε ην 1983 κε 

απφθαζε ηνπ ΟΖΔ, ζε αλΪκλεζε κηαο νκηιέαο ηνπ ακεξηθαλνχ πξνΫδξνπ Σδσλ 

ΚΫλεληη, πνπ Ϋζεζε ηηο βΪζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θηλάκαηνο. ην πιαέζην απηάο ηεο 

νκηιέαο, ζηηο 15 Μαξηένπ ηνπ 1962 ν Σδσλ ΚΫλεληη ζθηαγξΪθεζε ηα ηΫζζεξα βαζηθΪ 

θαηαλαισηηθΪ δηθαηψκαηα: ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ, αζθάιεηα, 

πιεξνθόξεζε θαη επηινγή. «ΚαηαλαισηΫο εέκαζηε φινη! Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθά κνλΪδα, ε νπνέα επεξεΪδεη, αιιΪ θαη επεξεΪδεηαη ζρεδφλ απφ θΪζε 

δεκφζηα ά ηδησηηθά νηθνλνκηθά απφθαζε. Ο θαηαλαισηάο εέλαη ε κφλε ζεκαέλνπζα 

νηθνλνκηθά κνλΪδα, ε νπνέα δελ εέλαη απνηειεζκαηηθΪ νξγαλσκΫλε θαη ηεο νπνέαο νη 

απφςεηο δελ αθνχγνληαη».  

Σα θΪησζη 8 θαηαλαισηηθΪ δηθαηψκαηα εέλαη αλαγλσξηζκΫλα απφ ηνλ ΟΖΔ θαη 

αλαδεηθλχνληαη Ϋηζη εμέζνπ ζεκαληηθΪ κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα:  

 

1. Γηθαέσκα ζην λεξφ θαη ζηελ πγηεηλά. 

2. Γηθαέσκα ζηελ αζθΪιεηα. 

3. Γηθαέσκα ζηελ πιεξνθφξεζε. 

4. Γηθαέσκα ζηελ επηινγά. 

5. Γηθαέσκα ζηελ εθπξνζψπεζε. 

6. Γηθαέσκα ζηελ απνδεκέσζε. 

7. Γηθαέσκα ζηελ εθπαέδεπζε. 

8. Γηθαέσκα ζε Ϋλα πγηεηλφ πεξηβΪιινλ. 

 

Ζ γλψζε θαη ε ζπλεηδεηνπνέεζε ησλ δηθαησκΪησλ καο, σο θαηαλαισηΫο, θαζψο 

θαη ε ζπκκεηνρά καο, ζε ππαξθηΫο θαη ελεξγΫο ελψζεηο θαηαλαισηψλ καο θαζηζηνχλ 

ελεξγνχο Πνιέηεο, ειεγθηΫο ηεο αγνξΪο, κε απνηΫιεζκα λα πξνζηαηεπφκαζηε, απφ ηηο 

ηπρφλ παγέδεο ηεο.  

 

23η Δραζηηριόηηηα: 

 



1) Ιηα μαζήηνηά ζαξ νυμηθεξ θαηαγςγήξ ένπεηαη ζημ ζπμιείμ με έκακ άηιακηα 

πανςπεμέκμ πμο ηεξ ημκ πμφιεζακ ζημ βηβιημπςιείμ με ηεκ δηθαημιμγία πςξ είκαη 

θαιφηενμξ απυ ημκ ζογθεθνημέκμ πμο δήηεζε. Ση ζα θάκαηε: 

Α) Θα ηεξ επηζεμαίκαηε ηα θαηακαιςηηθά ηεξ δηθαηχμαηα, υπςξ κα επηζηνέρεη ημ 

βηβιίμ θαη κα απαηηήζεη ηα πνήμαηά ηεξ πίζς; 

Β) Θα πεγαίκαηε μαδί ηεξ γηαηί λένεηε πςξ δεκ ζα βγάιεη άθνε θαη ιυγς ημο υηη 

είκαη παηδί θαη ιυγμο ημο υηη είκαη νυμηθεξ θαηαγςγήξ; 

Γ) Θα πεγαίκαηε μαδί ηεξ γηαηί λένεηε πςξ δεκ ζα βγάιεη άθνε θαη ιυγς ημο υηη 

είκαη παηδί θαη ιυγμο ημο υηη είκαη νυμηθεξ θαηαγςγήξ θαη ζα επηζεμαίκαηε ζημοξ 

ηδημθηήηεξ πςξ ακ λακαζομβεί πανυμμημ πενηζηαηηθυ ζα ημ θαηαγγείιεηε; 

 

2) Ιηα μαζήηνηά ζαξ νυμηθεξ θαηαγςγήξ ένπεηαη ζημ ζπμιείμ με μαιιηά βαμμέκα θαη 

πηεκηζμέκα ζακ εκήιηθε γοκαίθα. Πυζα απυ ηα παναθάης ζα θάκαηε; 

Α) Γπηζεμαίκεηε ζηε μεηένα πςξ απάδεη με ηεκ πνμζηαζία θαη αζθάιεηα εκυξ παηδημφ 

αοηή ε αηζζεηηθή; 

Β) Θεςνείηε πςξ είκαη ζέμα πμιηηηζηηθήξ θαηαγςγήξ θαη πανυηη δεκ ζομθςκείηε δεκ 

ιέηε ηίπμηα; 

Γ) ηεκ επυμεκε εοθαηνία παίνκεηε ημ θμοηί μηαξ βαθήξ θαη ελεγείηε ηηξ ζοκέπεηεξ 

ηςκ πεμηθχκ μοζηχκ πμο εμπενηέπμκηαη ζηε βαθή αθεκυξ θαη επηζεμαίκεηε ζε 

υια ηα παηδηά πςξ έπμοκ δηθαίςμα ζε μηα πνμζηαηεομέκε παηδηθή ειηθία;  
 

 

Παγκψζμια Αναπηςξιακή Εκπαίδεςζη: η μεηαδιαπολιηιζμική 
ππψκληζη 

 

«ε Ϋλαλ θφζκν πνπ απνθηΪ νινΫλα θαη πεξηζζφηεξν ραξαθηεξηζηηθΪ ακνηβαέσλ 

εμαξηάζεσλ, ην ελδηαθΫξνλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ζΫκαηα φπσο ε 

ππνβΪζκηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ε βέα, ε θηψρεηα θαη ε αληζφηεηα, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ε κεηαλΪζηεπζε, ε κηζαιινδνμέα ά ε μελνθνβέα δελ αθνξνχλ κηα ρψξα 

ά κηα θνηλφηεηα ά κηα ζπγθεθξηκΫλε εδαθηθά πεξηνρά, αιιΪ απαηηνχλ ζπιινγηθά 

επζχλε θαη ζπιινγηθά αληηκεηψπηζε. 

ΚΪησ απφ απηΫο ηηο ζπλζάθεο, εθηφο απφ εζηθνθηινζνθηθΪ δεηάκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ νκνηνγΫλεηα θαη ηελ εηεξνγΫλεηα, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα, ην 

ηνπηθφ θαη ην παγθφζκην, νη επηκΫξνπο θνηλσλέεο Ϋρνπλ λα αληηκεησπέζνπλ Ϊκεζα 

πξαθηηθΪ πξνβιάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δηακφξθσζε λΫσλ αληηιάςεσλ θαη 

λννηξνπηψλ θαη κε θΪζε εέδνο κΪζεζεο. 

H παγθφζκηα εθπαέδεπζε ζΫηεη ην πιαέζην θνηλνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 

πεπνέζεζε φηη ε ζρΫζε κεηαμχ ηνπηθνχ θαη παγθφζκηνπ δελ εέλαη ζπγθξνπζηαθά, 

αιιΪ κηα ζρΫζε κε λφεκα θνηλφηεηαο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ζηελ νπνέα 

βαζέδεηαη, εμαζθαιέδνληαο ηελ θαιιηΫξγεηα θνηλψλ νξακΪησλ γηα Ϋλα θαιχηεξν 

θφζκν»
11
. 
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 Καλαθέδνπ, ΠαπαγηΪλλε (2010: νπηζζφθπιιν). 

 



24η Δραζηηριόηηηα: 

εμεηχζηε ζςζηυ ε ιάζμξ: 

 Ε δηαπμιηηηζμηθή ακηίιερε εκέπεη ημ παγθυζμημ θαη ημ ημπηθυ. 

 Ε μεηαδηαπμιηηηζμηθή πνυθιεζε ζεμαημδμηείηαη με ηεκ ομθςκία ημο Dakar θαη 

ημοξ Ακαπηοληαθμφξ ηυπμοξ ηεξ Υηιηεηίαξ. 

 Ε Δηαπμιηηηζμηθή Γθπαίδεοζε δεκ επηζεμαίκεη ηε δηαθμνά, απμδέπεηαη ηεκ 

δηαθμνεηηθυηεηα 
     

Πποηεινψμενερ δπαζηηπιψηηηερ για ηην ηάξη 

 

1. ηελ ηΪμε ζαο Ϋρεηε καζεηΫο πνπ θαηΪγνληαη απφ δηΪθνξεο ρψξεο, αιιΪ Ϋρνπλ 

ην έδην ζξάζθεπκα:  

Α) ΦΪμηε καδέ ηνπο ζην Γηαπνιηηηζκηθφ Ζκεξνιφγην γηα ηηο εκεξνκελέεο κε 

ζεκαληηθΫο γηνξηΫο.  

Β) ΦΪμηε ζην ρΪξηε γηα ηελ γεσγξαθηθά ζΫζε φισλ ησλ ρσξψλ θαη 

αλαθεξζεέηε ζηα πξαγκαηνινγηθΪ ζηνηρεέα.  

ΜεηΪ νξγαλψζηε παξνπζέαζε /ενξηαζκφ ηεο γηνξηάο κε εδΫζκαηα, κνπζηθΫο 

θαη ηελ παξνπζέα γνλΫσλ.  

 

2. Υξεζηκνπνηεέζηε ηελ αθέζα «Γηαπνιηηηζκηθφ Ζκεξνιφγην» γηα λα αλαθαιχςηε 

ζηνηρεέα ησλ πνιηηηζκψλ ησλ παηδηψλ, ησλ ζξεζθεηψλ ηνπο θαη βΪιηε ζεκΪδη 

ζηηο ζεκαληηθΫο εκεξνκελέεο. 

 

3. Με αθνξκά ζρφιηα /παξαηζνχθιηα πνπ αθνχηε ζηελ ηΪμε ζαο εμεγεέζηε ζηνπο 

καζεηΫο ζαο ηε ζεκαζέα ηεο παξνηκέαο: «H γιώζζα θόθθαια δελ έρεη θαη 

θόθθαια ηζαθίδεη». 
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η
 Ενόηηηα: Θεζμικό πλαίζιο λειηοςπγίαρ Τάξευν 

Υποδοσήρ (Τ.Υ.) και Φπονηιζηηπιακών Τμημάηυν (Φ.Τ.) 
 

θνπόο ηεο ελφηεηαο απηάο εέλαη ε γλσξηκέα ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ην ζεζκηθφ 

πιαέζην έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ ΣΪμεσλ Τπνδνράο (Σ.Τ.) θαη ησλ 

Φξνληηζηεξηαθψλ ΣκεκΪησλ (Φ.Σ.).  

ηόρνη ηεο ελφηεηαο εέλαη νη εθπαηδεπηηθνέ λα γλσξέζνπλ:  

 Σν ζθνπφ έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Σε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Σηο πξνυπνζΫζεηο έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Σηο δηαδηθαζέεο Ϋληαμεο ελφο καζεηά ζε Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Ση γέλεηαη κε ηνπο καζεηΫο πνπ ρξεηΪδεηαη λα παξαθνινπζάζνπλ κέα Σ.Τ. 

αιιΪ ζην ζρνιεέν ηνπο δελ ππΪξρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο έδξπζάο ηεο.  

 Πνηα εέλαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Σ.Τ./Φ.Σ., ηα 

θξηηάξηα επηινγάο ηνπο, ν ξφινο πνπ επηηεινχλ θαζψο θαη νη ζπλεξγαζέεο πνπ 

πξΫπεη λα αλαπηχμνπλ γηα ηελ νκαιφηεξε Ϋληαμε ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 Πνηνο εέλαη ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληά ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο ζηε ιεηηνπξγέα ησλ 

Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Πνηνο εέλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο «θαλνληθάο» ηΪμεο ζηελ νκαιά 

πξνζαξκνγά θαη Ϋληαμε ησλ καζεηψλ ηνπο κε δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν πνπ παξΪιιεια θνηηνχλ ζε Σ.Τ./Φ.Σ. 

 Πνηνο Ϋρεη ηελ επνπηεέα θαη παηδαγσγηθά θαζνδάγεζε φζσλ εξγΪδνληαη ζηηο 

ζε Σ.Τ./Φ.Σ. 

 

 

κοπψρ ίδπςζηρ και ππψγπαμμα λειηοςπγίαρ ηυν Σ.Τ. 

 

1η Δραζηηριόηηηα: 

 

ημ πιαίζημ μίαξ πμιοπμιηηηζμηθήξ θμηκςκίαξ, υπςξ είκαη ε ειιεκηθή: 

1) Πμημη μαζεηέξ ζεςνείηε υηη πνέπεη κα θμηημφκ ζηηξ Σ.Τ.; 

2) Πμημξ θαηά ηε γκχμε ζαξ πνέπεη κα είκαη μ ζθμπυξ ηςκ Σ.Τ. θαη πχξ κμμίδεηε υηη 

πνέπεη κα δηαμμνθχκεηαη ημ πνυγναμμά ημοξ; 
 

Οη πξψηεο ΣΪμεηο Τπνδνράο (Σ.Τ.) ηδξχζεθαλ ηε δεθαεηέα ηνπ 1980 κε ζθνπφ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. ΑξρηθΪ 

άηαλ εληαγκΫλεο ζην «θαλνληθφ» ζρνιεέν, αιιΪ ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα, κε 

μερσξηζηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. ΜΫζα απφ κέα ζεηξΪ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπο, ζάκεξα νη Σ.Τ. εέλαη εληαγκΫλεο 

κΫζα ζηε ζρνιηθά κνλΪδα, νη καζεηΫο παξακΫλνπλ ζ‟ απηΫο νξηζκΫλεο ψξεο ηελ 

εβδνκΪδα θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ξπζκέζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ 

ππνπξγηθά απφθαζε Φ10/20/Γ1/708 (28-9-1999).  

1) Σηο Σ.Τ παξαθνινπζνχλ παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνέ καζεηΫο θαζψο θαη 

καζεηΫο πνπ δελ Ϋρνπλ ηελ ειιεληθά σο κεηξηθά γιψζζα θαη δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο γισζζηθΫο απαηηάζεηο ηεο ηΪμεο πνπ αληηζηνηρεέ ζηελ ειηθέα 



ηνπο
12

, φπσο: α) καζεηΫο ηεο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο
13

 πνπ θνηηνχλ ζηα 

ειιεληθΪ δεκφζηα ζρνιεέα, β) ΡνκΪ καζεηΫο (ην 2009 ην ΤΠΓΒΜΘ πξνΫβιεςε
14

 ηελ 

Ϋληαμε ησλ ΡνκΪ καζεηψλ ζηηο Σ.Τ. θαη φρη ζε μερσξηζηΫο ΣΪμεηο Σζηγγαλνπαέδσλ). 

 

2) Απψηεξνο ζθνπφο ησλ Σ.Τ. εέλαη ε νκαιά θαη ηζφηηκε Ϋληαμε ησλ καζεηψλ 

απηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην πιαέζην ηεο δηαπνιηηηζκηθάο αγσγάο. 

Σν πξφγξακκα ησλ Σ.Τ. νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ εληΪζζνληαη κΫζα ζην 

Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ ζρνιεένπ:  

 ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Ι, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκΪζεζεο ηεο 

ειιεληθάο σο δεχηεξεο γιψζζαο γηα καζεηΫο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη κε παξΪιιειε 

παξαθνινχζεζε κεξηθψλ καζεκΪησλ ζηελ «θαλνληθά» ηΪμε φπσο: Φπζηθά 

Αγσγά, Δηθαζηηθά Αγσγά, Μνπζηθά Αγσγά, ΞΫλε Γιψζζα, ΔπΫιηθηε Εψλε ά θαη 

Ϊιιν κΪζεκα ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζε ζπλεξγαζέα 

κε ην ρνιηθφ χκβνπιν. Ζ θνέηεζε ζηηο Σ.Τ. Η δηαξθεέ κΫρξη Ϋλα δηδαθηηθφ Ϋηνο. 

Ζ ηαρχηεξε επαλΫληαμε ελφο καζεηά ζηελ «θαλνληθά» ηνπ ηΪμε εέλαη δπλαηά 

Ϋπεηηα απφ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Τ. Η θαη ηεο «θαλνληθάο» ηΪμεο, αλ 

ζην ηΫινο θΪζε ηξηκάλνπ ν καζεηάο κπνξεέ απξφζθνπηα λα παξαθνινπζάζεη φια 

ηα καζάκαηα.  

 ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο ΙΙ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθάο θαη 

εμσηεξηθάο γισζζνινγηθάο θαη καζεζηαθάο ππνζηάξημεο ησλ καζεηψλ πνπ Ϋρνπλ 

εληαρζεέ ζ‟ απηΫο θαη ην νπνέν πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζηηο «θαλνληθΫο» ηΪμεηο κε 

παξΪιιειε ππνζηεξηθηηθά γισζζηθά δηδαζθαιέα. Ζ θνέηεζε δηαξθεέ κΫρξη δχν 

δηδαθηηθΪ Ϋηε (ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο ηξέα Ϋηε) κεηΪ ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ θχθινπ Σ.Τ. Η. θαη επηδηψθεηαη λα εέλαη ζπλεράο γηα λα εέλαη απνηειεζκαηηθά 

ε ππνζηεξηθηηθά πξνζπΪζεηα. ην πξφγξακκα απηφ νη καζεηΫο/ -ηξηεο 

παξαθνινπζνχλ ηηο «θαλνληθΫο» ηΪμεηο ηνπ ζρνιεένπ, ελψ παξΪιιεια Ϋρνπλ 

γισζζηθά θαη καζεζηαθά ππνζηάξημε. Ζ ππνζηάξημε πξνβιΫπεη:  

α. Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε εμαηνκηθεπκΫλε ππνζηάξημε 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλΪπηπμε ησλ αλαγθαέσλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ ηνπο ελψ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο «θαλνληθάο» ηΪμεο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιέα ηεο ειιεληθάο σο δεχηεξεο 

γιψζζαο (ζπλεξγαηηθά δηδαζθαιέα).  

β. Δμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο: πλΫρηζε ηεο εληαηηθάο 

δηδαζθαιέαο ηεο ειιεληθάο σο δεχηεξεο γιψζζαο απφ ηνπο εηδηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

γ. Σν κάζεκα ηεο γιώζζαο θαη θνπιηνύξαο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο είλαη 

πξναηξεηηθό θαη εθφζνλ ππΪξμεη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ (7-15) δηδΪζθεηαη γηα 4 

ψξεο ηελ εβδνκΪδα εθηφο ηνπ σξνινγένπ πξνγξΪκκαηνο ζηελ πεξέπησζε πνπ ε 

ηΪμε Ϋρεη πιάξεο σξνιφγην πξφγξακκα. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζάκαηνο 

απηνχ ρνξεγεέηαη ζην ηΫινο ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο ζρεηηθά βεβαέσζε.  
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 Οη δηαδηθαζέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θνέηεζε ησλ καζεηψλ ζε Σ.Τ./Φ.Σ. (δηαπηζησηηθΪ ηεζη γηα 

επέπεδν ειιελνκΪζεηαο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο Σ.Τ./Φ.Σ., δειψζεηο γνλΫσλ θ.α.) θαζψο θαη 

νη δηαδηθαζέεο εμφδνπ απφ ην πξφγξακκα ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. θαη ηελ πιάξε ελζσκΪησζε ζηελ «θαλνληθά» 

ηΪμε ζα νξηζζνχλ κε ηελ Ϋθδνζε λΫαο ζρεηηθάο εγθπθιένπ απφ ηε Γ/λζε πνπδψλ ΠξσηνβΪζκηαο 

Δθπαέδεπζεο ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ηελ έδηα εγθχθιην ζα νξέδεηαη ν ειΪρηζηνο θαη κΫγηζηνο αξηζκφο γηα 

ηε δεκηνπξγέα Σ.Τ./Φ.Σ. θαζψο θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζΫκα αθνξΪ ζηε ιεηηνπξγέα ησλ ηΪμεσλ απηψλ. 
13

 χκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ αλακελφκελνπ λΫνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 
14

 Δγθχθιηνο Φ.1.Σ.Τ./1073/117052/Γ1/23-9-2009 κε ηέηιν «ΠξνγξΪκκαηα γηα ηελ ελεξγφ Ϋληαμε 

Παιηλλνζηνχλησλ, Αιινδαπψλ θαη ΡνκΪ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα». 



ε θΪζε πεξέπησζε, ην πξφγξακκα ηεο Σ.Τ. ΗΗ, δηΫπεηαη απφ ηε ινγηθά ηνπ λα 

παξαθνινπζεέ ν καζεηάο πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθΫο ψξεο ζηελ θαλνληθά ηνπ ηΪμε, 

ψζηε λα εληαρζεέ πιάξσο ζε απηάλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. 

ηε Β/ζκηα Δθπαέδεπζε, εηδηθφηεξα, γηα ηηο Σ.Τ. πξνβιΫπνληαη ηα εμάο: 

Δθαξκφδεηαη εβδνκαδηαέν σξνιφγην πξφγξακκα 18-22 δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφζπαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ «θαλνληθά» ηΪμε, εθηφο απφ 

ηα καζάκαηα ΚαιιηηερληθΪ, Σερλνινγέα, Φπζηθά Αγσγά, ΜαζεκαηηθΪ (πξναηξεηηθΪ 

ην ηειεπηαέν, κε απφθαζε ησλ δηδαζθφλησλ) φπνπ εληΪζζνληαη θαλνληθΪ. Δηδηθφηεξα 

ην πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη σο εμάο:  

 

Μαζήκαηα εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο (18-22 ώξεο)  

 14 ψξεο ειιεληθΪ  

 (4 ψξεο καζεκαηηθΪ ) 

 4 ψξεο ζηνηρεέα απφ ηα ππφινηπα καζάκαηα  

 Μαζάκαηα θνηλάο παξαθνινχζεζεο (7-13 ψξεο)  

 

         Σάμεηο                    Α' Β΄ Γ΄  

ΜαζεκαηηθΪ   4 4 4  

ΞΫλε Γιψζζα   6 5 5  

Πιεξνθνξηθά-Σερλνινγέα  2 2 1  

Φπζηθά Αγσγά   3 3 2  

Αηζζεηηθά Αγσγά   1 2 2  

Οηθηαθά Οηθνλνκέα  1  2 - - 

ΔΠ    - - 1  

 

ηε Β/ζκηα εθπαέδεπζε ιφγσ ηεο ηδηνκνξθέαο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξΪκκαηνο ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιεένπ απνθαζέδεη κε πνηα/πνηεο ηΪμε/-εηο θαη κε 

πνην/πνηα ηκάκα/-ηα κπνξεέ λα «ζπλδεζεέ» ε Σ.Τ., ψζηε νη καζεηΫο ηνπο λα 

ζπλδηδΪζθνληαη ηα καζάκαηα Φπζηθάο Αγσγάο, Καιιηηερληθψλ, Σερλνινγέαο θαη 

Μαζεκαηηθψλ ά ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα απφ απηΪ. Οη Σ.Τ. πξΫπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαηΪ 

ηΪμε. ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα αηηηνινγεέηαη εγγξΪθσο απφ ην Γηεπζπληά ηνπ 

ζρνιεένπ ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ιεηηνπξγέαο ησλ Σ.Τ.  

 

 

Πποχποθέζειρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ Σ.Τ/Φ.Σ. 

 

 

2η Δραζηηριόηηηα: 

 

1) Πμηεξ κμμίδεηε υηη πνέπεη κα είκαη μη πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ ίδνοζε θαη ιεηημονγία 

ηςκ Σ.Τ.;  

2) Πμημξ θαηά ηε γκχμε ζαξ πνέπεη κα απμθαζίδεη γηα ηεκ θμίηεζε εκυξ μαζεηή ζηηξ 

Σ.Τ. Ζ θαη ΖΖ;  

3) Ση μέηνα μπμνμφκ κα ιεθζμφκ γηα ημοξ αιιμδαπμφξ μαζεηέξ εκυξ ζπμιείμο ζημ 

μπμίμ δεκ ιεηημονγεί Σ.Τ.;  
 

 



1) Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ Σ.Τ. 

 

Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ Σ.Τ. εέλαη ε παξνπζέα 

καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε 

ηνλ νπνέν δεκηνπξγεέηαη Σ.Τ. εέλαη 9 θαη ν κεγαιχηεξνο 17. ηελ πεξέπησζε πνπ ν 

αξηζκφο καζεηψλ εέλαη πΪλσ απφ 17, δεκηνπξγεέηαη επηπιΫνλ Σ.Τ. ζην ζρνιεέν. 

Δηδηθφηεξα:  

Γηα ηε ιεηηνπξγία Σ.Τ. Ι πξνβιέπνληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

 Με δηαπηζησηηθφ ηεζη αληρλεχεηαη ην επέπεδν ειιελνκΪζεηαο ηνπ καζεηά. ηε 

ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε δηαπηζηψλεηαη φηη ν καζεηάο Ϋρεη ειΪρηζηε ά κεδεληθά 

γλψζε ηεο ειιεληθάο γιψζζαο κε απνηΫιεζκα ε θαηαλφεζε θαη παξαγσγά 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ λα εέλαη αλεπαξθεέο ζε φιεο ηηο θνηλσληθΫο θαη 

εθπαηδεπηηθΫο πεξηζηΪζεηο.  

 Δπηδεηεέηαη δάισζε ηνπ γνλΫα φηη επηζπκεέ λα παξαθνινπζάζεη ην παηδέ ηνπ Σ.Τ. 

Η. ε αληέζεηε πεξέπησζε παξαπΫκπεηαη ην ζΫκα ζηελ νκΪδα ςπρνθνηλσληθάο 

ζηάξημεο, θαη  

 Αλαηέζεηαη ε δηδαζθαιέα ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηΪ πξνηέκεζε εμεηδηθεπκΫλν 

ζηε δηδαζθαιέα ηεο ειιεληθάο σο δεχηεξεο γιψζζαο.  

 Δμαζθαιέδεηαη Ϋγθαηξα θαηΪιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ.  

 

Γηα ηε ιεηηνπξγία Σ.Τ. ΙΙ πξνβιέπνληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

 Οη Σ.Τ. αθνξνχλ καζεηΫο αιιφγισζζνπο νπνηαζδάπνηε ηΪμεο ηεο Α/ζκηαο ά 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.  

 Με δηαπηζησηηθφ ηεζη αληρλεχεηαη ην επέπεδν ειιελνκΪζεηαο ηνπ καζεηά. ηε 

ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε φηη εέλαη κΫηξην, δειαδά παξνπζηΪδεη κηα αζηαζά 

επΪξθεηα ζηελ ειιεληθά γιψζζα κε απνηΫιεζκα λα ιεηηνπξγεέ αλεπαξθψο ζην 

ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο.  

 Δπηδεηεέηαη δάισζε ηνπ γνλΫα φηη επηζπκεέ λα παξαθνινπζάζεη ηελ Σ.Τ. ΗΗ. ε 

πεξέπησζε δηαθσλέαο ηνπ, ην ζΫκα παξαπΫκπεηαη ζηελ νκΪδα ςπρνθνηλσληθάο 

ζηάξημεο.  

 ηηο δηδαθηηθΫο δηαδηθαζέεο ησλ Σ.Τ. κπνξεέ λα ζπκκεηΪζρεη θαη δέγισζζνο 

εθπαηδεπηηθφο.  

 

Σα δηαπηζησηηθΪ ηεζη πξνηεέλεηαη λα γέλνληαη ηελ πξψηε ά ε δεχηεξε εβδνκΪδα 

ησλ κελψλ Οθησβξένπ, Φεβξνπαξένπ θαη Ηνπλένπ. Ζ Ϋμνδνο ηνπ καζεηά απφ ην 

πξφγξακκα ησλ Σ.Τ. θαη ε πιάξεο ελζσκΪησζά ηνπ ζηελ θαλνληθά ηνπ ηΪμε δχλαηαη 

λα γέλεη θαη κε θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο, εθηφο ηνπ δηαπηζησηηθνχ ηεζη. 

Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαέδεπζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο ησλ Σ.Τ. Η ά θαη ΗΗ, θξνληέδνπλ ψζηε ε Ϋλαξμε ιεηηνπξγέαο 

ησλ Σ.Τ. λα γέλεηαη ην αξγφηεξν ηελ 1ε Οθησβξένπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ηΫινο ηνπ 

δηδαθηηθνχ Ϋηνπο ππνβΪιινληαη απφ ηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο: Α) ΣεθκεξησκΫλεο 

πξνηΪζεηο γηα έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα Σ.Τ. Β) ηνηρεέα πνπ αθνξνχλ καζεηΫο πνπ 

πξΫπεη λα παξαθνινπζάζνπλ ηηο Σ.Τ. Η ά ΗΗ αιιΪ ε πιηθνηερληθά ππνδνκά ηνπ 

ζρνιεένπ δελ επηηξΫπεη ηελ εθαξκνγά ηνπ πξνγξΪκκαηνο Σ.Τ. -Ϋθζεζε ιφγσλ 

αδπλακέαο πινπνέεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο Σ.Τ. ΜεηΪ ην πξψην δεθαάκεξν ηνπ 

επηεκβξένπ ππνβΪιινληαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Δθπαέδεπζεο ζρεηηθΪ 

ζπκπιεξσκαηηθΪ ζηνηρεέα.  

 

2) Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηελ θνίηεζε ελόο καζεηή ζηελ Σ.Τ Ι θαη ΙΙ; 

   



Ζ απφθαζε γηα ηελ θνέηεζε ελφο καζεηά ζε Σ.Τ. Η ά ΗΗ ιακβΪλεηαη απφ ην χιινγν 

Γηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν: Α) Αθνχ 

ζπλεθηηκάζνπλ ηα δηαγλσζηηθΪ ηεζη κε ηα νπνέα αληρλεχεηαη ην επέπεδν 

ειιελνκΪζεηαο ηνπ καζεηά. Β) Καηφπηλ δάισζεο ηνπ γνλΫα φηη επηζπκεέ λα 

παξαθνινπζάζεη ην παηδέ ηνπ Σ.Τ. Η ά ΗΗ. Γ) Αθνχ ιΪβνπλ ππφςε ηε ζρεηηθά 

εηζάγεζε ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ (ςπρνιφγνπ ά /θαη θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ) πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζέα ζρνιηθάο πξνζαξκνγάο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ καζεηά, 

εθφζνλ ν ζεζκφο ηεο ςπρνθνηλσληθάο ππνζηάξημεο ιεηηνπξγεέ ζηελ εθπαηδεπηηθά 

πεξηθΫξεηα.  

ΜαζεηΫο πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ απφ ηηο Σ.Τ. ζηελ «θαλνληθά» ηΪμε ά Ϋρνπλ 

νινθιεξψζεη ηε δηεηά (ά ηξηεηά) θνέηεζε ζηηο Σ.Τ, δελ κπνξνχλ λα επηζηξΫςνπλ ζε 

Σ.Τ. Ζ πεξαηηΫξσ ζηάξημά ηνπο γισζζηθΪ θαη καζεζηαθΪ κπνξεέ λα γέλεη ζηα 

ΦξνληηζηεξηαθΪ Σκάκαηα (Φ.Σ). 

 

 

3) Ση γίλεηαη εάλ ζε έλα ζρνιείν κε αιινδαπνύο καζεηέο δελ ιεηηνπξγεί Σ.Τ; 

 

ε πεξέπησζε πνπ νη ζρνιηθΫο ζπλζάθεο ά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ δελ επηηξΫπνπλ 

ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα Σ.Τ.: 

 ΚαηαβΪιιεηαη θΪζε δπλαηά πξνζπΪζεηα ψζηε νη καζεηΫο απηνέ λα ππνζηεξηρζνχλ 

γλσζηηθΪ θαη καζεζηαθΪ (π.ρ. κε ηελ θαηΪξηηζε εμαηνκηθεπκΫλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο ζην πιαέζην ηεο «θαλνληθάο» ηΪμεο).  

 ΔΪλ ιεηηνπξγεέ Σ.Τ. ζε θΪπνην γεηηνληθφ ζρνιεέν -ά ηεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο 

εθεέλεο νη νπνέεο θαζηζηνχλ δπλαηά ηελ έδξπζά ηεο- νη καζεηΫο, πνπ Ϋρνπλ 

αλΪγθε λα θνηηάζνπλ ζηηο Σ.Τ, κπνξνχλ λα κεηεγγξαθνχλ ζην ζρνιεέν απηφ κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε: α) ησλ γνλΫσλ ηνπο θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιεέσλ θαη β) 

κε απφθαζε ηνπ πξντζηακΫλνπ Γηεχζπλζεο ά Γξαθεένπ Δθπαέδεπζεο. 

 ΔΪλ ν αξηζκφο ησλ πνιηηηζκηθΪ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ηνπ ζρνιεένπ εέλαη 

κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ έδξπζε Σ.Τ. (δειαδά κηθξφηεξνο 

απφ 9) πξνβιΫπεηαη [Φ10/20/Γ1/708 (28-9-1999)] ε έδξπζε Φξνληηζηεξηαθνχ 

Σκάκαηνο (Φ.Σ.). πγθεθξηκΫλα: 

- Σν πξφγξακκα ησλ Φ.Σ. παξαθνινπζεέηαη απφ καζεηΫο πνπ εέηε δε θνέηεζαλ 

ζε Σ.Τ. Η ά /θαη ΗΗ θαη αληηκεησπέδνπλ γισζζηθΫο δπζθνιέεο εέηε εληΪρζεθαλ 

ζηα ππνζηεξηθηηθΪ γη‟ απηνχο κΫηξα θαη παξαθνινχζεζαλ ηα ζρεηηθΪ 

καζάκαηα αιιΪ εμαθνινπζνχλ λα δπζθνιεχνληαη γισζζηθΪ θαηΪ ηελ Ϋληαμά 

ηνπο ζηελ «θαλνληθά» ηΪμε. Ζ ιεηηνπξγέα ησλ Φ.Σ. πξαγκαηνπνηεέηαη εθηφο 

ζρνιηθνχ σξαξένπ.  

- Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνέν δεκηνπξγεέηαη Φ.Σ. εέλαη ν 3 θαη 

ν κεγαιχηεξνο 8. ΜαζεηΫο επξχηεξσλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα εγγξΪθνληαη ζην 

έδην ζρνιεέν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλΫσλ ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλΪδσλ, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ πξντζηακΫλνπ Γηεχζπλζεο ά 

Γξαθεένπ Δθπαέδεπζεο, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ γηα 

ηελ έδξπζε Φ.Σ.  

- Δπέζεο, κπνξνχλ λα ηδξχνληαη Φ.Σ. ζε ζρνιηθΫο κνλΪδεο θαη λα θνηηνχλ ζε 

απηΪ καζεηΫο ησλ πιεζηΫζηεξσλ ζρνιεέσλ, αθνχ εμαζθαιηζηεέ Ϋγθξηζε ησλ 

γνλΫσλ ηνπο.  

- Γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ Φ.Σ. απαηηεέηαη απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, 

χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο. ηελ απφθαζε 

ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ αλαθΫξνληαη: α) Σα νλφκαηα ησλ καζεηψλ πνπ 

ζα παξαθνινπζάζνπλ ηα Φ.Σ. β) Σα νλφκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 



δηδΪμνπλ ζε απηΪ. γ) Σν εβδνκαδηαέν σξνιφγην πξφγξακκα. Σα παξαπΪλσ 

δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη ζηνλ νηθεέν ρνιηθφ χκβνπιν . 

- ηα Φ.Σ. δηδΪζθνληαη ηα καζάκαηα ζηα νπνέα ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ 

θξέλεη φηη νη αιιφθσλνη καζεηΫο αληηκεησπέδνπλ δπζθνιέεο γισζζηθΫο ά 

καζεζηαθΫο.  

- ην Φ.Σ. παξΫρεηαη ππνζηεξηθηηθά δηδαζθαιέα κΫρξη 10 ψξεο ηελ εβδνκΪδα 

απφ ηηο νπνέεο νη 2 δηαηέζεληαη γηα κειΫηε.  

- Ζ θαηαλνκά ησλ σξψλ δηδαζθαιέαο θαηΪ κΪζεκα, νη ψξεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

Φ.Σ., θαζψο θαη ε ρξάζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζνξέδνληαη απφ ην ρνιηθφ 

χκβνπιν ζε ζπλεξγαζέα κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ.  

 

 ε πεξέπησζε αδπλακέαο δεκηνπξγέαο Σ.Τ./Φ.Σ. ιφγσ Ϋιιεηςεο δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ά αλεπΪξθεηαο ηεο πιηθνηερληθάο ππνδνκάο ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο, ν 

Γηεπζπληάο ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο ππνβΪιιεη Ϋθζεζε ζην ρνιηθφ χκβνπιν ζηελ 

νπνέα επεμεγεέ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ επηηξΫπνπλ ηελ εθαξκνγά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

πξνγξΪκκαηνο. ε θΪζε πεξέπησζε, πξΫπεη λα θαηαβΪιιεηαη θΪζε δπλαηά 

πξνζπΪζεηα γηα δεκηνπξγέα Σ.Τ. απφ ηνπο ΓηεπζπληΫο ησλ ζρνιεέσλ θαη ηνπο 

αξκφδηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, εθφζνλ ηνπο γλσζηνπνηεζεέ ην πξφβιεκα κΫζσ 

ησλ εθζΫζεσλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ επηηξΫπεηαη ε ζηΫγαζε ηεο Σ.Τ. ζε ρψξν 

εθηφο ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο (Δγθχθιηνο Φ.1.Σ.Τ./1073/117052/Γ1/23-9-2009). 

 

Ο πψλορ ηυν εκπαιδεςηικϊν-διδαζκψνηυν ζηιρ Σ.Τ/Φ.Σ. 

 

3η Δραζηηριόηηηα: 

 

1) Πνμζδημνίζηε, θαηά ηεκ άπμρή ζαξ, ηα παναθηενηζηηθά ημο δηδαθηηθμφ 

πνμζςπηθμφ ηςκ Σ.Τ./Φ.Σ., ηα θνηηήνηα επηιμγήξ ημοξ θαζχξ θαη ημ γεκηθυηενμ 

νυιμ πμο επηηειμφκ.  

2) Ση είδμοξ ζοκενγαζίεξ/πανεμβάζεηξ είκαη θαιυ κα ακαπηφλεη μ εθπαηδεοηηθυξ ηςκ 

Σ.Τ/Φ.Σ. γηα ηεκ μμαιυηενε έκηαλε ηςκ μαζεηχκ ημο ηυζμ ζημ ζπμιηθυ υζμ θαη 

ζημ εονφηενμ θμηκςκηθμπμιηηηζμηθυ πιαίζημ ηεξ πχναξ οπμδμπήξ;  
 

1). ρεηηθΪ κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Σ.Τ., ε ζρεηηθά ππνπξγηθά απφθαζε 

[Φ10/20/Γ1/708 (28-9-1999)] αλαθΫξεη: 

Α. ηηο Σ.Τ. δηδΪζθνπλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνέ, πνπ βξέζθνληαη ζηε δηΪζεζε ηνπ 

νηθεένπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιένπ ά πνπ απνζπψληαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ, φπσο θαη αλαπιεξσηΫο ά σξνκέζζηνη εθπαηδεπηηθνέ. ηελ Α/ζκηα Δθπαέδεπζε 

δηδΪζθνπλ κε πιάξεο σξΪξην θαη ζηε Β/ζκηα Δθπαέδεπζε κε πιάξεο σξΪξην ά γηα ηε 

ζπκπιάξσζε ηνπ θαλνληθνχ ηνπο σξαξένπ. 

Οη σξνκέζζηνη εθπαηδεπηηθνέ πξνζιακβΪλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθεένπ 

πξντζηακΫλνπ Γ/λζεο Δθπ/ζεο θαη δηδΪζθνπλ κε σξΪξην πνπ θαζνξέδεηαη απφ ηε 

ζχκβαζε πξφζιεςάο ηνπο. ηηο Σ.Τ. δηδΪζθνπλ θαηΪ πξψην ιφγν δηαζΫζηκνη 

εθπαηδεπηηθνέ ηνπ έδηνπ ζρνιεένπ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη Ϋρνπλ ηα απαξαέηεηα γηα 

ην Ϋξγν απηφ πξνζφληα.  

 

Β. Ζ εμεηδέθεπζε ζηε δηδαζθαιέα ηεο ειιεληθάο σο δεχηεξεο γιψζζαο, ε Ϊξηζηε 

γλψζε ηεο ειιεληθάο γηα ηελ πεξέπησζε ησλ αιινδαπψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πνιχ θαιά 

γλψζε μΫλεο γιψζζαο θαη θαηΪ πξνηέκεζε ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο ησλ καζεηψλ, ε 



παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ ζεκηλαξέσλ, ε πξνεγνχκελε δηδαθηηθά εκπεηξέα ζε Σ.Τ. ά 

Φ.Σ. ινγέδνληαη σο πξνζφληα επηινγάο γηα ηελ αλΪζεζε ηεο δηδαζθαιέαο.  

 

Γ. ηα Φ.Σ. δηδΪζθνπλ κφληκνη ά αλαπιεξσηΫο εθπαηδεπηηθνέ ηεο έδηαο ά, αλ απηφ δελ 

εέλαη δπλαηφ, Ϊιιεο ζρνιηθάο κνλΪδαο, γηα ζπκπιάξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

σξαξένπ ά κε σξηαέα αληηκηζζέα.  

   ε πεξέπησζε πνπ δελ εέλαη δπλαηά ε δηδαζθαιέα απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

παξαπΪλσ θαηεγνξηψλ, πξνζιακβΪλνληαη αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνέ σο σξνκέζζηνη 

θαη αλ απηφ δελ εέλαη δπλαηφ ηδηψηεο εθπαηδεπηηθνέ πνπ δηαζΫηνπλ ηα απαξαέηεηα 

πξνζφληα, σο σξνκέζζηνη.  

 

Γ. Γηα θΪιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκΫλα γηα ηε δηδαζθαιέα ηεο γιψζζαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο κπνξνχλ λα πξνζιακβΪλνληαη σο 

σξνκέζζηνη θαηΪ ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο: 

1. Αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνέ πνπ δηαζΫηνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηελ ειιεληθά 

εθπαέδεπζε θαη εέλαη απνδεδεηγκΫλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο (δηαζΫηνπλ ζρεηηθφ 

ηέηιν) θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο ησλ καζεηψλ (ιφγσ δηακνλάο 

ηνπο ζ‟ απηά). 

2. Διιεέςεη απηψλ εθπαηδεπηηθνέ, Έιιελεο ά αιινδαπνέ, πνπ γλσξέδνπλ επαξθψο 

ηελ ειιεληθά θαη εέλαη απνδεδεηγκΫλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

πξνΫιεπζεο ησλ καζεηψλ.  

 

Δ. Ζ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ Γ, εδαθ. 1,2 πξαγκαηνπνηεέηαη 

κε απφθαζε ηνπ ΝνκΪξρε χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιένπ θαη Ϋγθξηζε ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο.  

 

Σ. Γηα θΪιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο Γ θαη Γ 

κπνξεέ κε νηθνλνκηθά ζηάξημε Ϊιισλ δεκνζέσλ θνξΫσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

εκπιΫθνληαη ζηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπνιηηηζκηθάο λα πξνζιεθζνχλ κε Ϋγθξηζε ηνπ 

αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιένπ εθπαηδεπηηθνέ, ςπρνιφγνη θαη 

θνηλσληθνέ ιεηηνπξγνέ γηα ηηο Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ., εθφζνλ δηαζΫηνπλ ηα πξνζφληα πνπ 

θαζνξέζηεθαλ ζηηο αληέζηνηρεο παξαγξΪθνπο (Γ θαη Γ).  

 

Ε. Με επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ νξγαλψλνληαη 

επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα, ηα νπνέα νθεέινπλ λα παξαθνινπζνχλ φζνη εξγΪδνληαη κε 

νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο ζε Σ.Τ. ά ζε Φ.Σ.  

 

ην ηΫινο ηεο ζρνιηθάο ρξνληΪο κε επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ νξγαλψλνληαη 

ζπλαληάζεηο γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ Σ.Τ. θαη 

ησλ Φ.Σ. θαη ηε δηαηχπσζε πξνηΪζεσλ.  

 

 

2. Γηα ηελ νκαιφηεξε Ϋληαμε ησλ καζεηψλ ηνπο ηφζν ζην ζρνιηθφ φζν θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαέζην ηεο ρψξαο ππνδνράο νη εθπαηδεπηηθνέ ησλ 

Σ.Τ/Φ.Σ. κεηαμχ Ϊιισλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο παξαθΪησ 

ζπλεξγαζέεο/παξεκβΪζεηο: 

 Φξνληέδνπλ γηα ηελ εδξαέσζε ηεο επηθνηλσλέαο θαη ζπλεξγαζέαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ επηδηψθνληαο λα αληρλεχζνπλ θαη λα θαηαλνάζνπλ 

ζηνηρεέα φπσο ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, ηελ 

πξνεγνχκελε ζρνιηθά ηνπο εκπεηξέα, ηηο θαζεκεξηλΫο ηνπο ζπλάζεηεο θ.Ϊ., 



πξνθεηκΫλνπ λα επηιΫμνπλ θαηΪιιεινπο ηξφπνπο γηα λα ηνπο θηλεηνπνηάζνπλ θαη 

λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα.  

 Πξαγκαηνπνηνχλ ηε γισζζηθά δηδαζθαιέα ιακβΪλνληαο ππφςε ηε κεζνδνινγέα 

ηεο δηδαζθαιέαο ηεο ειιεληθάο σο δεχηεξεο/μΫλεο γιψζζαο. 

 ΠξνεηνηκΪδνπλ θαζεκεξηλΪ θαη νξγαλψλνπλ ην κΪζεκΪ ηνπο κε βΪζε ηηο 

ηδηαέηεξεο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, φπσο απηΫο δηακνξθψλνληαη 

απφ ηε γισζζηθά ηνπο επΪξθεηα, ηελ επέδνζά ηνπο ζηα επηκΫξνπο γλσζηηθΪ 

αληηθεέκελα, ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθΫο ηνπο αλΪγθεο, θαζψο θαη ην 

γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν.  

 ηελ αξρά ηεο ρξνληΪο (επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο) ζπλεξγΪδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ «θαλνληθψλ» ηΪμεσλ πξνθεηκΫλνπ λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ελφο θιέκαηνο ζπλεξγαζέαο 

κΫζα ζηηο «θαλνληθΫο» ηΪμεηο.  

 πλεξγΪδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ «θαλνληθψλ» ηΪμεσλ:  

α) Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. 

β) Γηα ηελ νξγΪλσζε ηεο δηδαζθαιέαο θαη ηελ πξνζαξκνγά ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ 

καζεκΪησλ ζηηο Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ. Ϋηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαηΪθηεζε 

βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο «θαλνληθΫο» ηΪμεηο φπνπ νη καζεηΫο 

εληΪζζνληαη (π.ρ. δηδαζθαιέα νξνινγέαο, γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκΫλσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηδαθηΫα χιε 

ηεο «θαλνληθάο» ηΪμεο).  

γ) Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνέεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ κε 

ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο καζεζηαθάο δηαδηθαζέαο γηα φινπο ηνπο καζεηΫο 

ηνπ ζρνιεένπ κΫζα απφ ηελ αμηνπνέεζε ηεο γισζζηθάο θαη πνιηηηζκηθάο 

εηεξφηεηαο.  

 Δθαξκφδνπλ δηαγλσζηηθΪ ηεζη ειιελνκΪζεηαο θαη γισζζηθάο επΪξθεηαο ησλ 

καζεηψλ ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα. 

 Οξγαλψλνπλ θαη ελεκεξψλνπλ ζπλερψο ηνλ Αηνκηθφ ΦΪθειν ηνπ Μαζεηά 

(portfolio) ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα απνηειΫζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ ηεζη 

ειιελνκΪζεηαο, πνηνηηθΫο πεξηγξαθΫο ηεο επέδνζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο πνξεέαο 

ηνπ καζεηά, θαζψο θαη πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ην πξνθέι ηνπ καζεηά θαη ηηο 

ηδηαέηεξεο εθπαηδεπηηθΫο ηνπ αλΪγθεο.  

 Δλεκεξψλνπλ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ γηα ηελ πνξεέα θΪζε καζεηά κε βΪζε ηνλ 

Αηνκηθφ ηνπ ΦΪθειν (portfolio) θαη εηζεγνχληαη ην πξφγξακκα καζεκΪησλ πνπ 

ζα πξΫπεη λα παξαθνινπζεέ θΪζε καζεηάο πνπ θνηηΪ ζε Σ.Τ. ά Φ.Σ.  

 Δπηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλεέο ησλ καζεηψλ πξνθεηκΫλνπ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα 

ηε ζρνιηθά πνξεέα ησλ παηδηψλ ηνπο αιιΪ θαη γηα λα ζπιιΫμνπλ πιεξνθνξέεο γηα 

ην πξνθέι ησλ καζεηψλ.  

 

Δπέζεο, ε ζηαζεξά ζπλεξγαζέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ-δηδαζθφλησλ ζε Σ.Τ./Φ.Σ. κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ «θαλνληθψλ» ηΪμεσλ θξέλεηαη αλαγθαέα, πξνθεηκΫλνπ: 

 Ζ καζεζηαθά ππνζηάξημε ησλ καζεηψλ λα ραξαθηεξέδεηαη απφ ζπλΫρεηα θαη 

ζπλΫπεηα. 

 ΠαξΪιιεια κε ηε γισζζηθά αλΪπηπμε ησλ καζεηψλ λα δηεπθνιχλεηαη θαη ε 

θαηΪθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο «θαλνληθΫο» ηΪμεηο φπνπ νη 

καζεηΫο εληΪζζνληαη.  

 Οη καζεηΫο πνπ θνηηνχλ ζε Σ.Τ./Φ.Σ. λα αλαπηχμνπλ ζρΫζεηο ζπλεξγαζέαο θαη 

αιιεινζεβαζκνχ κε ηνπο ζπκκαζεηΫο ηνπο ζηελ «θαλνληθά» ηΪμε. 



 Οη εθπαηδεπηηθνέ-δηδΪζθνληεο ηνπ ζρνιεένπ λα νξγαλψλνπλ ηε δηδαζθαιέα ηνπο 

ιακβΪλνληαο ππφςε ην επέπεδν ηεο ηΪμεο θαζψο θαη ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 Ζ εηεξφηεηα λα αμηνπνηεέηαη σο πεγά ηδεψλ θαη δξαζηεξηνηάησλ ψζηε φινη νη 

καζεηΫο ηνπ ζρνιεένπ λα σθεινχληαη απφ ηε ζπλχπαξμε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. 

 

Εποπηεία - Παιδαγυγική Καθοδήγηζη ηυν Σ.Τ/Φ.Σ.  

 

4η Δραζηηριόηηηα: 

 

Ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ θαη ηςκ ζηειεπχκ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ πμημκ/πμημοξ 

θαη γηα πμημοξ ιυγμοξ ζεςνείηε θαηαιιειυηενμ/-νμοξ κα αζθήζεη/-ζμοκ ηε 

γεκηθυηενε επμπηεία θαη παηδαγςγηθή θαζμδήγεζε ηςκ Σ.Τ./Φ.Σ.; 
 

 

Ο Γηεπζπληάο ηεο ζρνιηθάο κνλΪδαο θαη ν νηθεένο ΠξντζηΪκελνο ηνπ Γξαθεένπ 

Δθπαέδεπζεο Ϋρνπλ ηε θξνληέδα θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ 

απηψλ ζηελ Ϋληαμά ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιΪ θαη γηα ηελ 

ηάξεζε ηνπ σξαξένπ ιεηηνπξγέαο ησλ Σ.Τ. θαη ησλ Φ.Σ.  

Σελ επζχλε γηα ηελ θαηΪξηηζε εμεηδηθεπκΫλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ, ηελ 

Ϋθδνζε ζρνιηθψλ βηβιέσλ πξνζαξκνζκΫλσλ ζηηο αλΪγθεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ 

ζε Σ.Τ. θαη Φ.Σ., θαζψο θαη ηελ παξαγσγά θαηΪιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ Ϋρνπλ ην 

Ηλζηηηνχην Παηδεέαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθάο Δθπαέδεπζεο (Η.Π.Ο.Γ.Δ.) θαη ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η).  

Ο ρνιηθφο χκβνπινο Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθάο θαη παηδαγσγηθάο 

θαζνδάγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηεο ζχληαμεο θαη εθαξκνγάο 

πξνγξακκΪησλ δηδαζθαιέαο θαη ρξάζεο ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ζε ζπλεξγαζέα 

πΪληνηε κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

 ην ηΫινο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ νη ΓηεπζπληΫο ησλ ζρνιεέσλ ππνβΪιινπλ 

εθζΫζεηο ζην ρνιηθφ χκβνπιν θαη ζηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ά 

Γξαθεένπ Δθπαέδεπζεο ηηο νπνέεο ζπληΪζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνέ πνπ εθΪξκνζαλ ηα 

πξνγξΪκκαηα. 

Οη ρνιηθνέ χκβνπινη απνδειηηψλνπλ, θσδηθνπνηνχλ ηα πξνβιάκαηα θαη ηηο 

πξνηΪζεηο θαη ππνβΪιινπλ ζπλνπηηθά Ϋθζεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ 

ΤΠΓΒΜΘ., ην Η.Π.Ο.Γ.Δ. θαη ην Π.Η.  

 

Ο πψλορ ηυν εκπαιδεςηικϊν ηηρ «κανονικήρ» ηάξηρ  

 

5η Δραζηηριόηηηα: 

 

Πμημ νυιμ κμμίδεηε υηη μπμνμφκ κα δηαδναμαηίζμοκ μη εθπαηδεοηηθμί ηςκ 

«θακμκηθχκ» ηάλεςκ ζηεκ μμαιή πνμζανμμγή θαη έκηαλε ηςκ μαζεηχκ ημοξ με 

δηαθμνεηηθυ εζκμπμιηηηζμηθυ οπυβαζνμ πμο πανάιιεια θμηημφκ ζε Σ.Τ./Φ.Σ.; 
 



Οη εθπαηδεπηηθνέ ησλ «θαλνληθψλ» ηΪμεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ 

Σ.Τ./Φ.Σ. κπνξνχλ λα δηαδξακαηέζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιά πξνζαξκνγά θαη 

Ϋληαμε ησλ καζεηψλ ηνπο κε δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. πγθεθξηκΫλα 

κπνξνχλ: 

 Να δεέρλνπλ Ϋκπξαθηα ην ζεβαζκφ ηνπο ζην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

ησλ καζεηψλ, επηδηψθνληαο λα ην αμηνπνηνχλ θαηΪ ηε δηδαζθαιέα (π.ρ. επηγξαθΫο 

ζε δηΪθνξεο γιψζζεο, ζπγθΫληξσζε αληηθεηκΫλσλ-πιηθνχ απφ δηΪθνξνπο 

πνιηηηζκνχο).  

 Να ζπλεξγΪδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. -ηφζν ζηελ αξρά ηεο 

ζρνιηθάο ρξνληΪο (επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο) φζν θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο- 

πξνθεηκΫλνπ λα νξγαλψλνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζέαο θαη ηεο θαιιηΫξγεηαο ζεβαζκνχ θαη αιιειναπνδνράο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 Να ππνζηεξέδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. ζηελ νξγΪλσζε θαη 

πξνζαξκνγά ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο δηδαζθαιέαο ηνπο θαζψο θαη ζην δηδαθηηθφ ηνπο 

Ϋξγν, πξνθεηκΫλνπ παξΪιιεια κε ηε γισζζηθά αλΪπηπμε ησλ καζεηψλ λα 

δηεπθνιχλεηαη θαη ε θαηΪθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

«θαλνληθΫο» ηΪμεηο φπνπ νη καζεηΫο εληΪζζνληαη.  

 Να ζπλεξγΪδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ κε ζηφρν ηελ αμηνπνέεζε ηεο 

γισζζηθάο θαη πνιηηηζκηθάο εηεξφηεηαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο καζεζηαθάο 

δηαδηθαζέαο γηα φινπο ηνπο καζεηΫο ηνπ ζρνιεένπ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3
η
 Ενόηηηα: Το δίγλυζζο παιδί ζηο ζσολείο. Οι 

ανάγκερ ηος 
 

Σα παηδηΪ πνπ ζα πΪλε ζηηο ΣΪμεηο Τπνδνράο (Σ.Τ.) θαη ηα ΦξνληηζηεξηαθΪ Σκάκαηα 

(Φ.Σ.) κηιΪλε ηελ κεηξηθά ηνπο γιψζζα (Γ1) θαη ζε θΪπνην βαζκφ πνπ πνηθέιιεη (ά 

θαη θαζφινπ) ηελ ειιεληθά (Γ2). Ο ζηφρνο εέλαη ε εθκΪζεζε ηεο ειιεληθάο, γηα ηελ 

νκαιά Ϋληαμά ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Σν παηδέ ινηπφλ εέηε εέλαη άδε 

δέγισζζν εέηε ζα γέλεη δέγισζζν ζην βαζκφ πνπ πξννδεχεη ζηελ εθκΪζεζε ηεο 

ειιεληθάο. Σν ζΫκα επνκΫλσο ηεο δηγισζζέαο ηέζεηαη αθ‟ εαπηνχ. Γηα ηα δεηάκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηγισζζέα ππΪξρεη κηα ηεξΪζηηα βηβιηνγξαθέα θαη κεηαμχ ησλ 

εηδηθψλ δηεμΪγεηαη κηα πνιχ εθηεηακΫλε θαη Ϋληνλε (θαη κε ζαθεέο πνιηηηθΫο 

ζπλεπαγσγΫο) ζπδάηεζε. ΟξηζκΫλα απ‟ απηΪ ηα δεηάκαηα θαέξηαο ζεκαζέαο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθά εξγαζέα ζα δνχκε ζηα πιαέζηα απηάο ηεο ελφηεηαο.  

ηόρνη ηεο ελφηεηαο απηάο εέλαη νη εθπαηδεπηηθνέ: 

 Να θαηαλνάζνπλ ηε δηΪθξηζε κεηαμχ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ 

θαη αθαδεκατθάο γισζζηθάο ηθαλφηεηαο θαη ηε ζεκαζέα απηάο ηεο δηΪθξηζεο 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθά πξΪμε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηάζνπλ φηη νη δπζθνιέεο πνπ αληηκεησπέδνπλ νη αιιφγισζζνη 

καζεηΫο ζην ζρνιεέν Ϋρνπλ θαηΪ θχξην ιφγν γισζζηθΪ αέηηα θαη δελ 

νθεέινληαη ζε Ϊιινπο ιφγνπο. 

 Να αληηιεθζνχλ ην κΫγεζνο ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπέδνπλ 

νη αιιφγισζζνη καζεηΫο θαη ηε ζεκαζέα ηεο καθξφρξνλεο ζηάξημάο ηνπο ζην 

ζρνιεέν. 

 Να γλσξέζνπλ ηελ θξαηνχζα Ϊπνςε ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο δηγισζζέαο πεξέ 

αιιειεμΪξηεζεο ησλ γισζζψλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο εθαξκνγΫο 

πξνγξακκΪησλ δέγισζζεο εθπαέδεπζεο ζηνλ θφζκν. 

 Να ζπλεηδεηνπνηάζνπλ ηε ζεκαζέα ηεο κεηξηθάο γιψζζαο ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη λα απνθχγνπλ αζηνρέεο πνπ κπνξεέ λα ηελ 

ηξαπκαηέζνπλ. 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζέα, γηα ηελ εθκΪζεζε ηεο ειιεληθάο γιψζζαο, ηεο 

επαξθνχο Ϋθζεζεο ηνπ αιιφγισζζνπ παηδηνχ ζ‟ απηάλ. Να ζθεθηνχλ ηξφπνπο 

πνπ κπνξνχλ λα ηελ επλνάζνπλ. 

 Να ελζαξξπλζνχλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθΫο απνδνράο ηεο πνιηηηζκηθάο 

ηαπηφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ θαη ελδπλΪκσζεο ηεο ηαπηφηεηΪο ηνπο. Να 

ελεκεξσζνχλ γηα βνεζεηηθΫο ηερληθΫο πξνο απηάλ ηελ θαηεχζπλζε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηάζνπλ ηε ζεκαζέα ηεο δεκηνπξγέαο καζεζηαθψλ 

θαηαζηΪζεσλ πνπ λα ζΫηνπλ ηνλ αιιφγισζζν καζεηά κπξνζηΪ ζε λνεηηθΪ 

πξνθιεηηθΪ (ελδηαθΫξνληα) θαζάθνληα κε ηαπηφρξνλε εμαζθΪιηζε ελφο 

πιαηζένπ ζηάξημάο ηνπ. 

 

 

 

 

 



Διάκπιζη μεηαξω επικοινυνιακϊν γλυζζικϊν δεξιοηήηυν και 
ακαδημαφκήρ γλυζζικήρ ικανψηηηαρ. Κςνηγϊνηαρ έναν 
κινοωμενο ζηψσο  

 

1η Δραζηηριόηηηα: 

 

Α) Κα ζοδεηήζεηε θαη κα ζπμιηάζεηε ηα αθυιμοζα δφμ παναδείγμαηα πμο αθμνμφκ 

αλημιμγήζεηξ εθπαηδεοηηθχκ γηα δίγιςζζμοξ μαζεηέξ/ηνηεξ ημοξ.  

 

Ακαθένμκηαξ δοζθμιίεξ ζημ δηάβαζμα θαη ηεκ ανηζμεηηθή, ζηε Β΄ ηάλε, μ δάζθαιμξ 

ζπμιίαζε υηη «πανυιμ πμο μ Γθαδμέκη βνίζθεηαη ζηεκ Γιιάδα μυκμ έκα πνυκμ μηιάεη 

πμιφ θαιά ηα ειιεκηθά». εμείςκε ςζηυζμ υηη «έπεη πμιιέξ δοζθμιίεξ με ημ 

πνυγναμμα ηεξ ηάλεξ» θαη ακανςηηυηακ ακ ημ παηδί είπε «εηδηθέξ μαζεζηαθέξ 

δοζθμιίεξ ή μήπςξ βνίζθεηαη απιά πμιφ πημ πίζς απυ ηα παηδηά ηεξ ειηθίαξ ημο». 

«Ηαη πάκηςξ είκαη θαη αδηάθμνμξ, είκαη ηεμπειάθμξ». 

 

Ε Άκκα ήνζε απυ ηεκ Πμιςκία ζε ειηθία 10 εηχκ θαη μπήθε ζηε Β΄ ηάλε. Σνία 

πνυκηα ανγυηενα, ζηεκ Γ΄ ηάλε, ε δαζθάια ηεξ παναηενμφζε υηη «ε ηθακυηεηά ηεξ κα 

θαηακμεί θαη κα απακηά πνμθμνηθά ζε ενςηήζεηξ ήηακ πμιφ θαιφηενε απυ ηα γναπηά 

ηεξ». Γθηημμφζε υηη «ε αηηία ζα πνέπεη κα είκαη θάπμημ ζμβανυ μαζεζηαθυ πνυβιεμα 

θαη υπη απιά ημ γεγμκυξ υηη ε μεηνηθή γιχζζα δεκ είκαη ηα ειιεκηθά»  
 

 Β) Κα ακαπηφλεηε ηηξ απυρεηξ ζαξ υζμκ αθμνά ηεκ παναθάης ζέζε: 

 Ιε ζςζηή ιεηημονγία ηςκ Σ.Τ. θαη ηαθηηθή θμίηεζε ζηεκ «θακμκηθή» ημοξ ηάλε 

μη αιιυγιςζζμη μαζεηέξ/μαζήηνηεξ, ακ δεκ ακηημεηςπίδμοκ άιια πνμβιήμαηα, 

είκαη ζε ζέζε μεηά απυ δφμ πνυκηα κα ζομβαδίδμοκ ςξ πνμξ ημ γιςζζηθυ μάζεμα 

με ημοξ ζομμαζεηέξ/ηνηέξ ημοξ πμο έπμοκ ςξ μεηνηθή γιχζζα ηεκ ειιεκηθή. 
 

Α. ηα δχν παξαπΪλσ παξαδεέγκαηα ε αλΪιπζε ηεο θαηΪζηαζεο πνπ θΪλνπλ 

ηφζν ν δΪζθαινο ηνπ ΓθαδκΫλη ζηε Β΄ ηΪμε φζν θαη ε δαζθΪια ηεο Άλλαο ζηελ Δ΄ 

ηΪμε βαζέδεηαη ζηελ εμάο ζθΫςε: αθνχ ηα παηδηΪ κηιΪλε κε Ϊλεζε ηελ ειιεληθά 

γιψζζα ε ρακειά ηνπο ζρνιηθά επέδνζε θαη νη δπζθνιέεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζε αλεπαξθά γλψζε ηεο ειιεληθάο. Άξα νη αηηέεο ζα πξΫπεη λα 

αλαδεηεζνχλ αιινχ, θαη απηφ ην «αιινχ» κπνξεέ λα εέλαη «εηδηθΫο καζεζηαθΫο 

δπζθνιέεο», κεησκΫλεο λνεηηθΫο ηθαλφηεηεο, ηεκπειηΪ, αδηαθνξέα θηι. 

Πξφθεηηαη σζηφζν γηα ιΪζνο παξαδνρά πνπ νδεγεέ ζε ιαλζαζκΫλα 

ζπκπεξΪζκαηα. Σν φηη ηα δχν παηδηΪ ειΫγρνπλ θαηΪ ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ νξηζκΫλα 

επηθαλεηαθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο γιψζζαο δελ ζεκαέλεη φηη φιεο νη πιεπξΫο ηεο 

επΪξθεηαο ζηελ ειιεληθά γιψζζα Ϋρνπλ θαηαθηεζεέ ζην έδην βαζκφ κε ηηο 

ζπκκαζάηξηεο/ζπκκαζεηΫο ηνπο πνπ ε κεηξηθά ηνπο γιψζζα εέλαη ηα ειιεληθΪ. 

Σα αιιφγισζζα παηδηΪ κΫζα απφ ηελ ηξηβά ηνπο κε ηελ ειιεληθά γιψζζα ζην 

ζρνιεέν, ζηηο παξΫεο, ζηελ ηειεφξαζε, εέλαη ζε ζΫζε κΫζα ζε πεξέπνπ δπν ρξφληα λα 

θαηαθηάζνπλ Ϋλαλ πςειφ βαζκφ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηάησλ ζηε γιψζζα. Δέλαη ε 

γιψζζα ηνπ δηαιεέκκαηνο, πνπ ηνπο επηηξΫπεη λα θΪλνπλ θέινπο, λα ζπκκεηΫρνπλ ζηα 

παηρλέδηα θαη ηηο θαζεκεξηλΫο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ζπκθξαδφκελα, ε πεξέζηαζε, νη 

ρεηξνλνκέεο, ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ν επηηνληζκφο βνεζνχλ πΪξα πνιχ απηά ηελ 



επηθνηλσλέα. Ζ γιψζζα απηά εέλαη πνιχηηκε γηαηέ επηηξΫπεη ζ‟ Ϋλα παηδέ λα Ϋρεη κηα 

θπζηνινγηθά θνηλσληθά δσά. 

κσο ε γιψζζα ηεο απιάο εέλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηε γιψζζα ηεο ηΪμεο. Ζ 

γιψζζα ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε αθαδεκατθά γιψζζα, πνπ ζρεηέδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα αθεξεκΫλεο ζθΫςεο θαη θαηαλφεζεο ζεσξεηηθψλ λνεκΪησλ. πλδΫεηαη κε 

αλψηεξεο λνεηηθΫο ηθαλφηεηεο, φπσο ε δηαηχπσζε ππνζΫζεσλ, ε εμαγσγά 

ζπκπεξαζκΪησλ, ε γελέθεπζε, ε αμηνιφγεζε, θηι. Σν πιαέζην ηεο επηθνηλσληαθάο 

πεξέζηαζεο «πξφζσπν κε πξφζσπν» πνπ πθέζηαηαη ζην δηΪιεηκκα θαη βνεζΪεη ηελ 

θαηαλφεζε απνπζηΪδεη απφ ηελ ηΪμε θαηΪ ηε δηεθπεξαέσζε ελφο κεγΪινπ κΫξνπο 

ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. Δθεέ ην παηδέ ζα πξΫπεη πνιιΫο θνξΫο λα βαζηζηεέ 

κφλν ζην γισζζηθφ ζπγθεέκελν γηα λα θαηαλνάζεη ηη πξΫπεη λα θΪλεη. Καη βεβαέσο 

λα Ϋρεη κηα απμεκΫλε γισζζηθά ηθαλφηεηα γηα λα κπνξΫζεη λα αληαπνθξηζεέ ζην θΪζε 

θνξΪ δεηνχκελν. 

Ο πνιχ ζεκαληηθφο εθπαηδεπηηθφο ςπρνιφγνο Jim Cummins (1996) δηαηχπσζε 

απηφ ην δηαρσξηζκφ θΪλνληαο ιφγν γηα βαζηθέο δηαπξνζωπηθέο επηθνηλωληαθέο 

δεμηόηεηεο θαη γηα γλωζηηθή/αθαδεκαϊθή γιωζζηθή επάξθεηα, ζρεκαηνπνηψληαο 

ην δηαρσξηζκφ κε ηελ εηθφλα ελφο παγφβνπλνπ. ΠΪλσ απφ ηελ επηθΪλεηα βξέζθνληαη 

γισζζηθΫο δεμηφηεηεο φπσο ε θαηαλφεζε θαη ε νκηιέα (ζρεηηθΪ: ε πξνθνξΪ, ην 

ιεμηιφγην, ε γξακκαηηθά) θαη θΪησ απφ ηελ επηθΪλεηα νη δεμηφηεηεο ηεο αλΪιπζεο 

θαη ηεο ζχλζεζεο (ζρεηηθΪ: νη πνιχπινθεο δεμηφηεηεο ησλ ζεκαζηψλ). 

 

 
 

Σσήμα 1: Βαζηθέο δηαπξνζωπηθέο επηθνηλωληαθέο δεμηόηεηεο θαη 

γλωζηηθή/αθαδεκαϊθή γιωζζηθή επάξθεηα (Colin Baker 2001: 247) 

 

ε θαηνπηλΫο επεμεξγαζέεο ηεο ζεσξέαο ηνπ ν Cummins (2005:102) πξφζζεζε θαη κηα 

ηξέηε δηΪζηαζε/πηπρά ζηελ γισζζηθά ηθαλφηεηα πνπ αθνξΪ ηηο δηαθξηηέο 

γιωζζηθέο ηθαλόηεηεο. Ζ πξνζζάθε απηά ζηελ αξρηθά βαζηθά δηΪθξηζε βνεζΪ λα 

θαηαλνάζνπκε φηη ε αλΪπηπμε ηεο αθαδεκατθάο γιψζζαο επΫξρεηαη σο απνηΫιεζκα 

ζπζηεκαηηθάο δηδαζθαιέαο ηεο κε εζηέαζε ζε ζπγθεθξηκΫλεο δεμηφηεηεο θαη Ϊζθεζε 

ησλ καζεηψλ ζ‟ απηΫο
15

.  

 

 

 

 

                                                 
15

 Γηα κηα πιάξε αλΪπηπμε ηνπ ζΫκαηνο βι. θνχξηνπ, E. (2011) ………, Αζάλα, Gutenberg (ππφ 

Ϋθδνζε). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Ζ πξνεγνχκελε δηΪθξηζε καο επηηξΫπεη λα θαηαιΪβνπκε φηη ν ρξφλνο ησλ δχν 

εηψλ δελ εέλαη επαξθάο ψζηε ηα αιιφγισζζα παηδηΪ λα εέλαη ζε ζΫζε λα 

ζπκβαδέδνπλ, σο πξνο ην γισζζηθφ κΪζεκα, κε ηνπο ζπκκαζεηΫο/ηξηΫο ηνπο πνπ εέλαη 

θπζηθνέ νκηιεηΫο ηεο ειιεληθάο. ΤπΪξρνπλ κειΫηεο επξεέαο θιέκαθαο γηα ηελ 

αγγιηθά γιψζζα (νη αλαθνξΫο ζην Cummins 1999: 104) πνπ αλαθΫξνπλ φηη 

απαηηνχληαη ηνπιΪρηζηνλ 5 ρξφληα, θαηΪ κΫζν φξν, γηα λα αλαπηχμνπλ νη 

αιιφγισζζνη/εο καζεηΫο/ηξηεο ηηο αθαδεκατθΫο πιεπξΫο ηεο γισζζηθάο ηθαλφηεηαο. 

Αληέζεηα, σο πξνο ηηο επηθνηλσληαθΫο πιεπξΫο ηεο γιψζζαο απαηηνχληαη ιηγφηεξν 

απφ δχν ρξφληα γηα λα θηΪζνπλ ηα κεηαλαζηφπνπια ην επέπεδν επΪξθεηαο ησλ 

ζπλνκειέθσλ ηνπο πνπ εέλαη θπζηθνέ νκηιεηΫο ηεο γιψζζαο. (Μέα απφ ηηο Ϋξεπλεο 

(Collier 1987) αλαθΫξεη φηη ζπλάζσο απαηηεέηαη ζεκαληηθΪ κηθξφηεξε ρξνληθά 

πεξένδνο γηα λα θηΪζνπλ ηνπο Ϊιινπο ζηα ΜαζεκαηηθΪ). 

 
 

Σσήμα 2: Χπόνορ πος απαιηείηαι για ηην επίηεςξη επικοινωνιακήρ και 

ακαδημαϊκήρ ικανόηηηαρ ανάλογα με ηην ηλικία (από Cummins 1999: 105). 

 

ΥξεηΪδεηαη ινηπφλ γισζζηθά ζηάξημε ζε βΪζνο ρξφλνπ γηα λα κπνξΫζνπλ νη 

κεηαλΪζηεο καζεηΫο θαη καζάηξηεο λα θαηαθηάζνπλ φιεο ηηο πιεπξΫο ηεο γιψζζαο 

θαη λα ζπκβαδέζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηΫο ηνπο. ΠξΫπεη λα ζθεθηνχκε φηη ν ρξφλνο 

πνπ απαηηεέηαη εέλαη ζεκαληηθφο γηαηέ ηα αιιφγισζζα παηδηΪ θπλεγνχλ Ϋλαλ 

θηλνχκελν ζηφρν: ηα ππφινηπα παηδηΪ ηεο ηΪμεο πνπ δελ κΫλνπλ αθέλεηα 

πεξηκΫλνληαο ηνπο μΫλνπο καζεηΫο λα κΪζνπλ ηελ αθαδεκατθά γιψζζα ηνπ ζρνιεένπ, 

αιιΪ πξννδεχνπλ, απνθηψληαο νινΫλα βαζχηεξε γλψζε ηνπ ιεμηινγένπ θαη ηεο 

Θα πξΫπεη ινηπφλ λα μερσξέζνπκε ηελ επηθαλεηαθά γισζζηθά επρΫξεηα απφ ηηο 

πην εμειηγκΫλεο γισζζηθΫο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκΫλνπ λα σθειεζεέ ην 

Ϊηνκν απφ ηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα. Καη πξΫπεη λα Ϋρνπκε ζην λνπ καο φηη νη 

απιΫο επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο πνπ Ϋρεη θαηαθηάζεη ην παηδέ ελδΫρεηαη λα 

απνθξχπηνπλ ηηο ειιεέςεηο ηνπ σο πξνο ηε γισζζηθά επΪξθεηα πνπ απαηηεέηαη γηα λα 

αληαπνθξηζεέ ζηηο γλσζηηθΫο θαη αθαδεκατθΫο απαηηάζεηο ηεο ηΪμεο. Οη δπζθνιέεο 

πνπ αληηκεησπέδεη ζηε θνέηεζά ηνπ Ϋλα αιιφγισζζν παηδέ πνπ βξέζθεηαη κεξηθΪ 

ρξφληα ζηελ ΔιιΪδα εέλαη πνιχ πηζαλφ λα Ϋρνπλ γισζζηθΪ θπξέσο αέηηα θαη λα κελ 

νθεέινληαη ζε Ϊιινπο παξΪγνληεο.  

 



γξακκαηηθάο θαη απμΪλνληαο ηηο αθαδεκατθΫο γισζζηθΫο ηνπο δεμηφηεηεο. Σα 

αιιφγισζζα παηδηΪ πξΫπεη ινηπφλ λα θηΪζνπλ Ϋλα ζηφρν πνπ δηαξθψο 

απνκαθξχλεηαη θαη απηφ εμεγεέ γηαηέ ην εγρεέξεκα εέλαη δχζθνιν θαη γηαηέ ηα δχν 

ρξφληα δελ εέλαη αξθεηΪ. 

 

 

Η αλληλεξάπηηζη ηυν γλυζζϊν. Μέγιζηη έκθεζη 
(«εμβάπηιζη») ζηη γλϊζζα-ζηψσο (Γ2) ένανηι Γλυζζικήρ 
Αλληλεξάπηηζηρ  

 

 

 

2η Δραζηηριόηηηα: 

 

ηεκ Γιιάδα δεκ οπάνπεη δεμυζηα δίγιςζζε εθπαίδεοζε (εθηυξ απυ εηδηθέξ 

πενηπηχζεηξ, υπςξ π.π. ε μεημκμηηθή εθπαίδεοζε ζηε Θνάθε). ε πχνεξ ημο 

ελςηενηθμφ οπάνπμοκ ςζηυζμ δηάθμνμη ηφπμη πνμγναμμάηςκ δίγιςζζεξ 

εθπαίδεοζεξ. Απυ ημ ζοκδοαζμυ δηδαζθαιίαξ ηεξ μεηνηθήξ γιχζζαξ ηςκ μαζεηχκ 

(Γ1) με ηεκ γιχζζα-ζηυπμ (Γ2) πνμθφπηεη ζε γεκηθέξ γναμμέξ ε ελήξ ηοπμιμγία: 

- Απμθιεηζηηθά δηδαζθαιία ηεξ γιχζζαξ Γ2 ζε πνμγνάμμαηα εμβάπηηζεξ ζ‟ υιμ 

ημ δεμμηηθυ 

- Δηδαζθαιία θαη ηεξ μεηνηθήξ γιχζζαξ (Γ1) θαηά ημ 1/3 πενίπμο ημο πνυκμο 

ζημ κεπηαγςγείμ θαη ηεκ Α΄ ηάλε, εκχ ζηηξ οπυιμηπεξ ηάλεηξ απμθιεηζηηθή 

δηδαζθαιία ηεξ Γ2 (δίγιςζζα πνμγνάμμαηα «ηαπείαξ ελυδμο») 

- Πανάιιειε δηδαζθαιία θαη ηςκ δφμ γιςζζχκ ζημ κεπηαγςγείμ θαη υιμ ημ 

δεμμηηθυ, με έμθαζε μέπνη ηεκ Γ΄ δεμμηηθμφ ζηε μεηνηθή γιχζζα (Γ1) θαη 

απυ θεη θαη πένα ζηε Γ2 (δίγιςζζα πνμγνάμμαηα «βναδείαξ ελυδμο»).  

(Οη υνμη «ηαπείαξ» θαη «βναδείαξ» ελυδμο ακαθένμκηαη ζηε πνμκηθή έθηαζε 

ηεξ δηδαζθαιίαξ ηεξ μεηνηθήξ γιχζζαξ) 

 Τπάνπμοκ ζμβανά ενεοκεηηθά δεδμμέκα ςξ πνμξ ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ 

δηαθυνςκ ηφπςκ ηςκ δίγιςζζςκ πνμγναμμάηςκ, ζε Αμενηθή (Αγγιηθά-Ζζπακηθά), 

Οιιακδία (Οιιακδηθά-Σμονθηθά), Ζζπακία (Ζζπακηθά-Βαζθηθά), Κυηηα Αθνηθή 

(Αγγιηθά-Αθνηθάακξ), θ.ά. 

 

Δηαηοπχζηε ηηξ οπμζέζεηξ ζαξ ςξ πνμξ ημ πμημη ηφπμη πνμγναμμάηςκ είκαη πημ 

απμηειεζμαηηθμί θαη ζοδεηείζηε ηηξ ζηεκ μμάδα ζαξ, πνηκ μειεηήζεηε ζηε ζοκέπεηα 

ηα πμνίζμαηα ηςκ ενεοκχκ αοηχκ.  
 

Σα απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ ζπλΪδνπλ κε ηηο πξνβιΫςεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ 

αξρή ηεο αιιειεμάξηεζεο ηωλ γιωζζώλ. Ζ αξρά απηά Ϋξρεηαη ζε αληέζεζε κε ηελ 

επξΫσο δηαδεδνκΫλε ππνζπλεέδεηε πεπνέζεζε φηη νη δχν γιψζζεο ιεηηνπξγνχλ 

μερσξηζηΪ, αληαγσληδφκελεο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν πεξηνξηζκΫλν γισζζηθφ «ρψξν» 

ζηνλ εγθΫθαιν. Σελ ιαλζαζκΫλε απηά ηδΫα απνδέδεη παξαζηαηηθΪ ε εηθφλα δχν 

«γισζζηθψλ κπαινληψλ» ζηνλ εγθΫθαιν ηνπ αηφκνπ. Σν Ϋλα κπαιφλη εέλαη ε 

ηθαλφηεηα ζηε κέα γιψζζα (Γ1) θαη ην Ϊιιν εέλαη ε ηθαλφηεηα ζηε δεχηεξε γιψζζα 

(Γ2). Οη δχν ηθαλφηεηεο εέλαη μερσξηζηΫο. Ζ πξψηε θαη ε δεχηεξε γιψζζα 



θξαηνχληαη ρσξηζηΪ ζηα δπν κπαιφληα κΫζα ζην θεθΪιη. Αλ ε ηθαλφηεηα ζην Ϋλα 

κπαιφλη αλαπηπρζεέ, ζα θαηαιΪβεη ηνλ δσηηθφ ρψξν ηνπ Ϊιινπ κπαινληνχ. Μπνξεέ 

λα ζπκβεέ λα κεέλνπλ θαη ηα δχν κπαιφληα κηζνγεκΪηα – ηφηε ην Ϊηνκν ζα εέλαη κε 

κεησκΫλε ηθαλφηεηα θαη ζηηο δχν γιψζζεο. 

ιεο νη Ϋξεπλεο Ϋδεημαλ σζηφζν φηη ην δηαηζζεηηθφ απηφ κνληΫιν ηεο ρσξηζηάο 

βαζηθάο ηθαλφηεηαο γηα ηε δηγισζζέα εέλαη ιαλζαζκΫλν. Αληέζεηα, θαέλεηαη λα 

επηθξαηεέ ην κνληΫιν ηεο Κνηλήο Τπνθείκελεο Ιθαλόηεηαο πνπ πξεζβεχεη φηη νη 

γισζζηθΫο ηδηφηεηεο δε βξέζθνληαη ζε ρσξηζηΪ ζεκεέα ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηάκαηνο 

αιιΪ κεηαθΫξνληαη θαη βξέζθνληαη ζε αιιειεπέδξαζε (αξρά ηεο αιιειεμΪξηεζεο 

ησλ γισζζψλ). Ζ ηθαλφηεηα θαη ε επΪξθεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηδαζθαιέα ζηε 

κέα γιψζζα κεηαθΫξεηαη θαη ζηελ Ϊιιε γιψζζα, αξθεέ λα ππΪξρεη επαξθάο Ϋθζεζε 

ζ‟ απηάλ (ζην ζρνιεέν ά ζην πεξηβΪιινλ ηνπ αηφκνπ) θαη ηθαλφ θέλεηξν γηα ηελ 

εθκΪζεζε ηεο γιψζζαο απηάο (Cummins 1999:159-162). «Ζ γλσζηηθά ιεηηνπξγέα 

θαη ε επηηπρέα ζην ζρνιεέν κπνξεέ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ Ϋλα κνλφγισζζν θαλΪιη 

ά, εμέζνπ επηηπρψο, απφ δχν θαιΪ αλεπηπγκΫλα γισζζηθΪ θαλΪιηα. Καη ηα δχν 

ηξνθνδνηνχλ ηνλ έδην θεληξηθφ επεμεξγαζηά» (Baker 2001:241). 

 

 
 

Σσήμα 3: Χωπιζηή και Κοινή Υποκείμενη Ικανόηηηα-Μονηέλα Διγλωζζικήρ 

Ικανόηηηαρ (από Cummins 1999:160) 

 

 

 

 



 
 

Σσήμα 4: Παποςζίαζη ηηρ διγλωζζικήρ ικανόηηηαρ: ηο «διπλό παγόβοςνο» (από 

Cummins 1999: 161) 

 

Μέα πνιχ γλσζηά κειΫηε πνπ παξάγγεηιε ην Τπνπξγεέν παηδεέαο ησλ ΖΠΑ εέλαη 

ε Ϋθζεζε Ramirez (1992). Ζ Ϋξεπλα πεξηειΪκβαλε 2.352 καζεηΫο δεκνηηθνχ 

ιαηηλνακεξηθαληθάο θαηαγσγάο απφ 51 ζρνιεέα θαη ζπλΫθξηλε ηε ζρνιηθά πξφνδν 

ησλ παηδηψλ ζηνπο ηξεηο ηχπνπο ησλ πξνγξακκΪησλ πνπ αλαθΫξακε παξαπΪλσ. Ζ 

κεηξηθά γιψζζα ησλ καζεηψλ (Γ1) άηαλ ε ηζπαληθά ελψ ε γιψζζα –ζηφρνο (Γ2) 

άηαλ ηα αγγιηθΪ. Αληέζεηα απφ φηη ζα πεξέκελε θαλεέο δηαηζζεηηθΪ, ηελ θαιχηεξε 

πξφνδν ζηελ αγγιηθά γιψζζα δελ ηελ εέραλ νη καζεηΫο πνπ δηδΪζθνληαλ 

απνθιεηζηηθΪ ηελ γιψζζα απηά θαζ‟ φιν ην ζρνιηθφ ρξφλν, ζ‟ φιν ην δεκνηηθφ, 

αιιΪ νη καζεηΫο ησλ πξνγξακκΪησλ βξαδεέαο εμφδνπ πνπ δηδΪρζεθαλ ζπζηεκαηηθΪ 

ηφζν ηε Γ1 (ηζπαληθΪ) φζν θαη ηε Γ2 (αγγιηθΪ).  

 

Σν ζπκπΫξαζκα ηεο Ϋθζεζεο: 

 

«Οη καζεηΫο ζηνπο νπνένπο πξνζθΫξζεθε Ϋλα νπζηαζηηθφ θαη ζπλερΫο πξφγξακκα 

αλΪπηπμεο ηεο αξρηθάο γιψζζαο (primary language) Ϋκαζαλ ΜαζεκαηηθΪ θαη 

ΑγγιηθΪ θαη απΫθηεζαλ δεμηφηεηεο αλΪγλσζεο ζηα ΑγγιηθΪ ην έδην ά θαη 

πεξηζζφηεξν γξάγνξα απ‟ φηη ν θαλνληθφο πιεζπζκφο πνπ πεξηειάθζεθε ζ‟ απηά ηε 

κειΫηε» (Ramirez 1992:38-39). 

Οη δηαπηζηψζεηο απηΫο εέλαη απφιπηα ζχκθσλεο κε ηηο πξνβιΫςεηο ηεο αξράο ηεο 

αιιειεμΪξηεζεο ησλ γισζζψλ.  

 

ΠξΫπεη σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη ε πνηθηιέα ησλ πξνγξακκΪησλ 

δέγισζζεο εθπαέδεπζεο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν εέλαη πνιχ κεγΪιε, νη ζπλζάθεο πνιχ 

δηαθνξεηηθΫο θαη νη παξΪγνληεο πνπ ππεηζΫξρνληαη πΪξα πνιινέ. ΤπΪξρεη κεγΪινο 

φγθνο απφ κεκνλσκΫλεο Ϋξεπλεο θαη κεηα-Ϋξεπλεο (επηζθνπάζεηο εξεπλψλ) θαη κηα 

κεγΪιε πνηθηιέα απφ απνηειΫζκαηα θαη ζπκπεξΪζκαηα. Γηα κηα πιεξΫζηεξε 

ελεκΫξσζε κπνξεέηε λα ζπκβνπιεπηεέηε ηα ζρεηηθΪ θεθΪιαηα ζηα Ϋξγα ησλ Baker 

2001:312-345 θαη Cummins 1999:162-184. 



  

3η Δραζηηριόηηηα: 

 

Ε δαζθάια ημο Απμέη, μαζεηή ηεξ Β΄ ηάλεξ ζε ζπμιείμ ηεξ Αζήκαξ: 

 

«Πχξ κα μάζεη ειιεκηθά υηακ αθμφεη ζημ ζπίηη ζοκέπεηα ημφνθηθα; Ηαη ηειευναζε 

υιμ ημφνθηθα θακάιηα βιέπμοκ, λένεηε, ηχνα με ηα δμνοθμνηθά πηάηα… Έηζη δε 

γίκεηαη δμοιεηά. Γίπα ζημοξ γμκείξ, ακ ζέιμοκ κα βμεζήζμοκ ημ παηδί ημοξ κα πάεη 

θαιά ζημ ζπμιείμ κα ημο μηιάκε ζημ ζπίηη μυκμ ειιεκηθά, υζμ μπμνμφκ, κα “ηνηθηεί” η‟ 

αοηί ημο! Κα ημο παίνκμοκ ειιεκηθά παναμφζηα θαη ειιεκηθέξ βηκηεμθαζέηεξ με 

παηδηθά γηα ηεκ ηειευναζε. Ηαη υζμ γίκεηαη κα θάκεη πανέα θαη κα παίδεη με 

“ειιεκάθηα”». 

 

ομθςκείηε με ηηξ ζομβμοιέξ ηεξ δαζθάιαξ; Γζείξ πχξ ζα πεηνηδυζαζηακ μηα ηέημηα 

πενίπηςζε; οδεηείζηε ημ ζηεκ μμάδα ζαξ. 
 

Δέδακε παξαπΪλσ φηη ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο αιιειεμΪξηεζεο ησλ γισζζψλ 

ππΪξρεη κεηαθνξΪ απφ ηε κέα γιψζζα ζηελ Ϊιιε, «αξθεέ λα ππΪξρεη επαξθάο Ϋθζεζε 

ζ‟ απηάλ (ζην ζρνιεέν ά ζην πεξηβΪιινλ ηνπ αηφκνπ) θαη ηθαλφ θέλεηξν γηα ηελ 

εθκΪζεζε ηεο γιψζζαο απηάο» (Cummins 1999:159-162).  

Λεηηνπξγψληαο πξνθαλψο δηαηζζεηηθΪ θαη κε ηελ πεπνέζεζε φηη φζν κεγαιχηεξε 

εέλαη ε Ϋθζεζε ζηελ ειιεληθά γιψζζα ηφζν επηηπρΫζηεξε ζα εέλαη ε εθκΪζεζά ηεο, ε 

δαζθΪια ζπκβνπιεχεη ηνπο γνλεέο κε ηνλ παξαπΪλσ ηξφπν.  

ε φ,ηη αθνξΪ ηελ πξνηξνπά γηα ηελ ειιεληθά παηδηθά ινγνηερλέα, ηα παξακχζηα 

θαη ηα παηδηθΪ πξνγξΪκκαηα ζηελ ηειεφξαζε, θαιψο. κσο ε πξνηξνπά πξνο ηνπο 

γνλεέο λα κηιΪλε ζην ζπέηη κφλν ειιεληθΪ εέλαη ζε πνιιαπιΪ ιαλζαζκΫλε 

θαηεχζπλζε. Πξψηα απ‟ φια, νη έδηνη νη γνλεέο εέλαη αιιφγισζζνη θαη πηζαλφηαηα ηα 

ειιεληθΪ ηνπο ζα εέλαη πνιχ κΫηξηα. Σν παηδέ, πξνθαλψο, δελ Ϋρεη ηέπνηα λα 

σθειεζεέ απφ ηελ Ϋθζεζά ηνπ ζηα «ζπαζκΫλα» ειιεληθΪ ησλ γνλΫσλ ηνπ - ζε κηα 

πεξηνξηζκΫλε δει. θαη αηειά εθδνρά ηεο ειιεληθάο γιψζζαο. Ζ έδηα ε ζπκβνπιά, 

θπζηθΪ, εέλαη αλεδαθηθά θαη απξαγκαηνπνέεηε. Δέλαη δπλαηφλ ν θφζκνο ηνπ ζπηηηνχ 

(γνλεέο, γηαγηΪδεο, αδΫιθηα, θηι) λα αθάζεη ηε κεηξηθά ηνπ γιψζζα θαη‟ επηηαγά ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ; Αλ παξ‟ ειπέδα νη γνλεέο επηρεηξάζνπλ θΪηη ηΫηνην, ην ζέγνπξν εέλαη 

φηη ζα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα επηθνηλσλέαο κεηαμχ παηδηνχ θαη 

ελειέθσλ κΫζα ζην ζπέηη, θαζψο ηα ειιεληθΪ ηνπο ζα εέλαη ζρεδφλ βΫβαην ιηγφηεξν 

επαξθά απφ ηα ηνπξθηθΪ. Ζ αιιειεπέδξαζε ελειέθσλ θαη παηδηψλ ζηελ νηθνγΫλεηα 

εέλαη γλσζηφ φηη επεξεΪδεη Ϊκεζα ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιεέν (Wells 1986 

ζην Cummins 1999:194) θαη Ϋηζη ε ηπρφλ εθαξκνγά ηεο ζπκβνπιάο ζα Ϋρεη σο 

ζπλΫπεηα αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηελ αλΪπηπμε ησλ παηδηψλ. Καη εέλαη επέζεο πηζαλφ 

λα νδεγάζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ ξάγκα κεηαμχ παηδηνχ θαη γνλΫσλ θαζψο νη γνλεέο 

έζσο ζεσξάζνπλ φηη ε κεηΪδνζε δεζηαζηΪο θαη ζηνξγάο ζηα ηνπξθηθΪ κπνξεέ λα 

βιΪπηεη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιεέν.  

Καη απφ κηα Ϊιιε φκσο ζθνπηΪ ε πξνηξνπά ηεο θαινπξναέξεηεο δαζθΪιαο λα 

κελ κηιΪεη ε νηθνγΫλεηα ζην ζπέηη ηε θπζηθά ηεο γιψζζα, δει. ηελ ηνπξθηθά, εέλαη 

πνιχ ιαλζαζκΫλε. Αλ ην ζθεθηνχκε θαιχηεξα ζα δνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

εμαηξεηηθΪ βέαηε ελΫξγεηα πνπ πιάηηεη ην παηδέ ζηνλ ελδφηαην ππξάλα ηεο 

πξνζσπηθφηεηΪο ηνπ. Ζ αζψα ζπκβνπιά ηεο δαζθΪιαο κεηαθΫξεη ην ηζρπξφηαην 

Ϋκκεζν κάλπκα ηεο ππνηέκεζεο ηεο κεηξηθάο γιψζζαο θαη ζπλαθφινπζα ηεο 

απφξξηςεο φινπ ηνπ θφζκνπ ηνπ παηδηνχ. Ζ κεηξηθά γιψζζα εέλαη ν θεληξηθφο 



ππιψλαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, εέλαη νη αγαπεκΫλνη ηνπ Ϊλζξσπνη, ε παηδηθά 

ηνπ ειηθέα, ηα πην κχρηα βηψκαηΪ ηνπ, ν θφζκνο ηνπ. ΚαηαδηθΪδνληαο ηε κεηξηθά 

γιψζζα ε δαζθΪια ΪζειΪ ηεο ππνηηκΪεη θαη ηξαπκαηέδεη ην παηδέ. Καη ην ηξαχκα 

απηφ εκπνδέδεη ηελ θαιά ζρΫζε κε ην ζρνιεέν θαη πεξηνξέδεη ηελ πηζαλφηεηα λα γέλεη 

ην παηδέ θαιφο καζεηάο (ΦξαγθνπδΪθε 2007:28-31, Cummins 1999:44-47). Έλα 

Ϋκκεζν κάλπκα ππνηέκεζεο ησλ θέισλ θαη ηεο παξΫαο ηνπ παηδηνχ (ζηε γεηηνληΪ ά 

ζην ζρνιεέν) εκπεξηΫρεη θαη ε Ϊιιε πξνηξνπά ηεο δαζθΪιαο «λα θΪλεη παξΫα κε 

ειιελΪθηα». Να θΪλεη παξΫα κε φινπο, κε φπνηνπο ζΫιεη! 

 

 

Ζ επαξθήο έθζεζε ζηελ ειιεληθά γιψζζα εέλαη απαξαίηεηε γηα λα πξννδεχζεη 

θαη λα θαηαθηάζεη ζηαδηαθΪ ην παηδέ ηελ ειιεληθά γιψζζα. Ζ ινγνηερληθά γσληΪ θαη 

ε πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζέαο ζηελ ηΪμε, νη θηλεκαηνγξαθηθΫο πξνβνιΫο, ηα 

παηρλέδηα, ην δηΪιεηκκα, ηα καζάκαηα, νη κηθξΫο γηνξηΫο ζην ζρνιεέν, ε ζρνιηθά 

εθεκεξέδα, νη πνηθέιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηΪμε, νη εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο, νη 

πξνζθιάζεηο εμσηεξηθψλ αηφκσλ ζηελ ηΪμε, ε ζρνιηθά αιιεινγξαθέα, ε πινπνέεζε 

project, θ.Ϊ. κπνξνχλ λα πξνζθΫξνπλ ζην πεξηβΪιινλ ηνπ ζρνιεένπ ην πιαέζην εληφο 

ηνπ νπνένπ ζα Ϋξζεη ην παηδέ ζε επαθά κε ηελ ειιεληθά γιψζζα. ΑιιΪ απηφ ζε θακέα 

πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα ζεκαέλεη ππνηέκεζε θαη θαηαδέθε ηεο κεηξηθάο γιψζζαο 

θαη ηνπ θφζκνπ ηνπ παηδηνχ. Αληέζεηα, ρξεηΪδεηαη απνδνρά, επαηζζεζέα, ζεβαζκφο, 

δηαθξηηηθνέ ρεηξηζκνέ, ελζΪξξπλζε, ηφλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θΪζε παηδηνχ.  

Ζ ελδπλΪκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ κεηαλΪζηε καζεηά κπνξεέ λα Ϋξζεη κΫζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλΫρεηα.  

 

Η ζημαζία ηηρ μηηπικήρ γλϊζζαρ υρ ζηοισείο ηηρ 
ηαςηψηηηαρ ηος αηψμος 

 

4η Δραζηηριόηηηα: 

 

Σμ Τπμονγείμ Παηδείαξ ηεξ Κ. Δειακδίαξ ημ 1988 οπέδεηλε ζηα εθπαηδεοηηθά 

ηδνφμαηα ηεξ πχναξ μηα ζεηνά ζηναηεγηθχκ: 

- Κα ημπμζεημφκ πηκαθίδεξ ζηε γναμμαηεία θαη αιιμφ πμο κα θαιςζμνίδμοκ 

ημοξ μαζεηέξ ζηηξ δηάθμνεξ γιχζζεξ ηεξ θμηκυηεηαξ. 

- Κα εκζαννφκμοκ ημοξ μαζεηέξ κα πνεζημμπμημφκ ηε Γ1 ζημ πχνμ ημο 

ζπμιείμο θαη κα γνάθμοκ θείμεκα ζηε Γ1 γηα ηηξ ζπμιηθέξ εθεμενίδεξ θαη 

πενημδηθά. 

- Κα πανέπμοκ ζε μαζεηέξ απυ ηεκ ίδηα εζκηθή/εζκμηηθή μμάδα εοθαηνίεξ κα 

επηθμηκςκμφκ μεηαλφ ημοξ ζηε Γ1 υπμο είκαη δοκαηυκ (π.π. ζε μμάδεξ 

ζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ, ζε μενηθέξ πενηπηχζεηξ ημοιάπηζημκ).  

- Κα ημοξ πανέπμοκ βηβιία γναμμέκα ζηε μεηνηθή ημοξ γιχζζα ηυζμ ζημ 

μάζεμα υζμ θαη ζηε ζπμιηθή βηβιημζήθε. 

- Κα δίκμοκ ζημοξ μαζεηέξ ηε δοκαηυηεηα κα μάζμοκ θαιά ηε Γ1 ζε 

μαζήμαηα επηιμγήξ ή μεηά ημ μάζεμα, ζε ζπμιηθέξ μμάδεξ πμιηηηζηηθχκ θαη 

άιιςκ δναζηενημηήηςκ. 

- Κα θαιμφκ ημοξ μαζεηέξ κα πνεζημμπμημφκ ηε Γ1 ζε ζοκειεφζεηξ, απμκμμέξ 

βναβείςκ θαη άιιεξ επίζεμεξ εθδειχζεηξ. 



- Κα θαιμφκ ακζνχπμοξ απυ πμιηηηζμηθά δηαθμνεηηθέξ θμηκυηεηεξ κα 

μηιήζμοκ ζηα παηδηά, ηυζμ ζε επίζεμεξ υζμ θαη ακεπίζεμεξ πενηζηάζεηξ. 

 

Απυ ηεκ Αοζηναιία (1991) έπμοκ πνμηαζεί θαη μη ελήξ ηδέεξ: 

 

- Κα πανμοζηάζμοκ μη εθπαηδεοηηθμί ζηεκ ηάλε ηηξ μεηνηθέξ γιχζζεξ ηςκ 

παηδηχκ. Κα βάιμοκ ηαμπέιεξ ζε δηάθμνεξ γιχζζεξ ζηα ακηηθείμεκα ηεξ 

ηάλεξ θαη κα δείλμοκ ημκ ηνυπμ γναθήξ ηςκ παηδηχκ. 

- Κα θηηάλμοκ μηα ζοιιμγή απυ δίγιςζζα βηβιία βαζηζμέκα ζηα ίδηα ηα 

γναπηά ηςκ παηδηχκ. Σα παηδηά πμο έπμοκ μάζεη κα δηαβάδμοκ θαη κα 

γνάθμοκ ζηε μεηνηθή ημοξ γιχζζα (ή μη γμκείξ ημοξ) μπμνμφκ κα 

βμεζήζμοκ ζηε μεηάθναζε. Ακ ηα θείμεκα ζηε Γ1 θαη ζηε Γ2 είκαη 

ηοπςμέκα ζε ακηηθνηζηέξ ζειίδεξ, υια ηα παηδηά ζα έπμοκ πνυζβαζε ζ‟ 

αοηά. 

- Κα θαιέζμοκ ηα παηδηά κα μάζμοκ ζε υιμοξ μέζα ζηεκ ηάλε θάηη ζηε 

γιχζζα ημοξ, υπςξ έκα ηναγμφδη, έκα παηνεηηζμυ, ηα πνχμαηα ή πχξ κα 

μεηνάκε.  

- Ηάζε πνςί γηα μία εβδμμάδα μη εθπαηδεοηηθμί κα θαιεμενίδμοκ ηα παηδηά ζε 

μηα απυ ηηξ γιχζζεξ ηεξ ηάλεξ θαη κα ηα πνμηνέπμοκ κα απακημφκ ζηεκ 

ίδηα γιχζζα. 

 

ομθςκείηε με αοηέξ ηηξ πνμηάζεηξ; Πμφ ζεςνείηε υηη απμζθμπμφκ; Ση 

απυ υια αοηά είκαη θαηά ηε γκχμε ζαξ εθανμυζημμ ζημ ειιεκηθυ πιαίζημ; 

οδεηείζηε γηα υια αοηά ζηα πιαίζηα ηεξ μμάδαξ ζαξ με ηεκ ηεπκηθή «μέζα 

θφθιμξ» - «έλς θφθιμξ». 
 

Οη πξνηΪζεηο απηΫο δηακνξθψζεθαλ ζηα πιαέζηα εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκΪησλ πνπ 

ζηε ζπγθεθξηκΫλε θΪζε ηεο εμΫιημάο ηνπο πξνζαλαηνιέζηεθαλ πξνο ηελ εθαξκνγά 

πξνγξακκΪησλ δέγισζζεο εθπαέδεπζεο, θαζψο ζηα ζρνιεέα ησλ ρσξψλ απηψλ 

θνηηνχλ παηδηΪ απφ ζπκπαγεέο πξψελ ππνηαγκΫλεο ά απνηθηνπνηεκΫλεο ά 

κεηαλαζηεπηηθΫο νκΪδεο (π.ρ. νη Μανξέ ζηε ΝΫα Εειαλδέα, νη απηφρζνλεο ζηελ 

Απζηξαιέα, Άξαβεο, ΚηλΫδνη, Έιιελεο, Γεξκαλνέ, Ηηαινέ, θ.Ϊ. ζηηο δχν ρψξεο) (βι. 

ΔπαγγΫινπ 2002, ζην ΣξΫζζνπ, Μεηαθέδνπ).  

Ζ εθαξκνγά πξνηΪζεσλ απηνχ ηνπ εέδνπο απφ ηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο απνζθνπεέ 

ζηελ απνδνρά ηεο πνιηηηζκηθάο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηελ ελζΪξξπλζε ηεο 

γισζζηθάο ηνπο αλΪπηπμεο θαη ηνπ εγγξακκαηηζκνχ ηνπο ζηε Γ1 ηνπο. Απνζθνπεέ 

επέζεο ζηελ ελζΪξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνράο ησλ γνλΫσλ ζηε δσά ηνπ 

ζρνιεένπ γεληθφηεξα αιιΪ θαη ζηε δσά ηεο ηΪμεο.  

ΔηδηθΪ γηα ηε ζπλεξγαζέα ζρνιεένπ-νηθνγΫλεηαο, πξΫπεη λα ππνγξακκέζνπκε φηη 

εέλαη πνιχ θαιΪ ηεθκεξησκΫλν (ελδεηθηηθΪ βι. Ada 1988) φηη νη αιιφγισζζνη 

/αιινπνιηηηζκηθνέ καζεηΫο ελδπλακψλνληαη ζην πεξηβΪιινλ ηνπ ζρνιεένπ ζην 

βαζκφ πνπ θαη νη γνλεέο ηνπο ελδπλακψλνληαη κΫζα απφ ηηο αιιειεπηδξΪζεηο ηνπο 

κε ην ζρνιεέν. Οη δεζκνέ ζπλεξγαζέαο ησλ γνλΫσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δεκηνπξγνχλ ζηνπο γνλεέο κηα αέζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνέα κεηαδέδεηαη 

θαη ζηα παηδηΪ κε πνιχ ζεηηθΫο επηδξΪζεηο γηα ηε ζρνιηθά ηνπο δηαδξνκά (βι. θαη 

Γξαγψλα Θ. 2007). Αθφκε θαη απιΫο πξσηνβνπιέεο πνπ επηηξΫπνπλ ζηνπο γνλεέο 

λα ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο ηεο εθπαέδεπζεο ησλ παηδηψλ 



ηνπο κπνξεέ λα Ϋρνπλ ζεκαληηθφηαηα απνηειΫζκαηα. (Έλα παξΪδεηγκα ηΫηνηαο 

πξσηνβνπιέαο, φπνπ εκπιΫθνληαη θαη Έιιελεο κεηαλΪζηεο γνλεέο ζηελ Αγγιέα, κε 

ζεακαηηθΪ απνηειΫζκαηα, κπνξεέηε λα βξεέηε ζην Cummins 1999: 203. Σν 

πξφγξακκα Ϋιαβε ρψξα ζε Ϋμη ζρνιεέα ζην θΫληξν ηνπ Λνλδέλνπ. Οη εθπαηδεπηηθνέ 

Ϋζηειλαλ κε ηα παηδηΪ βηβιέα ζην ζπέηη, ζε θαζεκεξηλά βΪζε, γηα λα ηα δηαβΪδνπλ 

νη καζεηΫο ζηνπο γνλεέο ηνπο, πνιινέ απφ ηνπο νπνένπο δελ κηινχζαλ θαιΪ αγγιηθΪ 

θαη άηαλ αλαιθΪβεηνη θαη ζηε κεηξηθά ηνπο γιψζζα –Μπελγθαιέ θαη ειιεληθΪ. Σα 

απνηειΫζκαηα άηαλ εληππσζηαθΪ. Τπάξμε ηεξΪζηηα βειηέσζε ζηηο αλαγλσζηηθΫο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ζηελ νκΪδα ζχγθξηζεο φπνπ 

πξνζθεξφηαλ επηπιΫνλ γισζζηθά δηδαζθαιέα απφ θΪπνηνλ εηδηθφ ζηε δηδαζθαιέα 

ηεο αλΪγλσζεο). 

 

Ζ γλψκε καο εέλαη φηη ην ζεκαληηθφ δελ εέλαη ε εθαξκνγά ά φρη ηεο κηαο ά 

ηεο Ϊιιεο απφ ηηο παξαπΪλσ πξνηΪζεηο ζηα ζρνιεέα καο. Δέλαη ζέγνπξν φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηΫο πξνζθΫξνληαη θαη γηα ηηο δηθΫο καο ζπλζάθεο θαη εέλαη 

Ϊκεζα εθαξκφζηκεο. Απηφ πνπ εέλαη ζεκαληηθφ σζηφζν εέλαη ε απνδνρά ηνπ 

γεληθφηεξνπ πλεχκαηνο θαη ηεο θηινζνθέαο πνπ δηαπλΫεη απηΫο ηηο πξνηΪζεηο. ηελ 

πεξέπησζε ηεο ρψξαο καο γηα πνιινχο ιφγνπο (π.ρ. αξαηά παξνπζέα ζπγθεθξηκΫλσλ 

νκΪδσλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ) κπνξεέ λα κελ εέλαη δπλαηφλ λα ππΪξμεη 

δηδαζθαιέα ζηε κεηξηθά γιψζζα ησλ καζεηψλ)*. Χζηφζν (θαη απηφ εέλαη Ϋλα 

θεληξηθφ κάλπκα απφ ην Ϋξγν πνιιψλ θσηηζκΫλσλ εξεπλεηψλ θαη παηδαγσγψλ) 

αθφκε θαη κΫζα ζε Ϋλα κνλφγισζζν γισζζηθφ πεξηβΪιινλ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεέ 

λα κεηαδέδεη ζηα παηδηΪ Ϋληνλα κελχκαηα σο πξνο ηελ αμέα θαη ηα πιενλεθηάκαηα 

ηεο αλΪπηπμεο ηεο κεηξηθάο γιψζζαο ηνπ θΪζε παηδηνχ. Δέλαη ζην ρΫξη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα απνδψζεη αμέα ζηελ ηθαλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ λα 

κηιΪλε θαη κηα Ϊιιε γιψζζα∙ λα θΪλεη ηα παηδηΪ λα αηζζαλζνχλ ζπνπδαέα θαη 

μερσξηζηΪ γη‟ απηφ πνπ εέλαη θαη γηα απηΪ πνπ κπνξνχλ λα θΪλνπλ. Καη βΫβαηα ε 

εθαξκνγά νπνηαζδάπνηε απφ ηηο παξαπΪλσ ελδεηθηηθΫο πξνηΪζεηο κεηαδέδεη ζηνπο 

καζεηΫο Ϋλα Ϋληνλν κάλπκα ζεβαζκνχ πξνο ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηνλ 

θφζκν ηνπ ζπηηηνχ, ηελ εκπεηξέα ηνπο. Μηα εθπαηδεπηηθά δνπιεηΪ ζε ηΫηνην πλεχκα 

θαη πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε βνεζΪεη ηα παηδηΪ λα δνκάζνπλ ζηΫξεεο ηαπηφηεηεο. 

 

*Μπνξεί όκσο θαηά ηξόπν ξεαιηζηηθό λα ππάξμεη δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιώζζαο εθηόο ηνπ 

ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ή θαη σο κάζεκα επηινγήο. 

 

 

Η ζημαζία ηηρ νοηηικήρ ππψκληζηρ και ηηρ πλαιζιακήρ 
ζηήπιξηρ  

 

 

5η Δραζηηριόηηηα: 

 

Ε Άιμα, έκα ήζοπμ θαη μαδεμέκμ θμνίηζη 11 πνμκχκ, έβγαιε ηεκ Δ΄ δεμμηηθμφ ζε 

ζπμιείμ ηςκ Σηνάκςκ θαη ένπεηαη γηα εγγναθή ζε ζπμιείμ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. Δεκ 

γκςνίδεη θαζυιμο ειιεκηθά. Σμ ζπμιείμ δεκ δηαζέηεη T.Y./Φ.Σ. Ο ζφιιμγμξ ηςκ 

δαζθάιςκ, με ηε ζφμθςκε γκχμε ημο ζπμιηθμφ ζομβμφιμο, απμθαζίδεη, πανυηη ε 

μαζήηνηα είκαη ηοπηθά εγγεγναμμέκε ζηεκ Γ΄ ηάλε κα πνμηείκεη ζημοξ γμκείξ ηεξ κα 

θμηηήζεη μέπνη ηα Υνηζημφγεκκα ζηεκ Α΄ ηάλε γηα κα μάζεη κα δηαβάδεη θαη κα γνάθεη 



ειιεκηθά θαη ζηε ζοκέπεηα κα μεηαθηκεζεί ζηεκ Γ΄ ηάλε μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ. 

Γηα ημ επυμεκμ έημξ ε θμίηεζή ηεξ ζα ελανηεζεί απυ ηεκ πμνεία ηεξ θαηά ηε 

δηάνθεηα αοηήξ ηεξ πνμκηάξ. 

 ομθςκείηε με ηε νφζμηζε αοηή; Θα μπμνμφζε κα γίκεη θάηη άιιμ; Ση είκαη αοηυ πμο 

θονίςξ ζαξ πνμβιεμαηίδεη; 
 

Σν πξφβιεκα εέλαη φηη ην επέπεδν λνεηηθάο αλΪπηπμεο ηνπ παηδηνχ εέλαη πνιχ 

πςειφηεξν απφ ην επέπεδν ηεο γισζζηθάο ηνπ αλΪπηπμεο. Ζ καζάηξηα εέλαη ζε ζΫζε 

λα εκπιαθεέ ζε λνεηηθΪ απαηηεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο αιιΪ ην γισζζηθφ ηεο εξγαιεέν 

εέλαη αλεπαξθΫο. Ζ «αλαγθαζηηθά» ιχζε ζηελ νπνέα νδεγεέηαη ην ζρνιεέν, λα βΪιεη 

δειαδά ηελ Άικα, πνπ εέλαη 11 ρξνλψλ, ζηελ Α΄ ηΪμε, «γηα λα κΪζεη ηε γιψζζα» 

θΫξλεη ηε καζάηξηα αληηκΫησπε κε καζεζηαθΫο θαηαζηΪζεηο εχθνιεο, αλνχζηεο θαη 

βαξεηΫο, απ‟ φπνπ ην ζηνηρεέν ηεο λνεηηθάο πξφθιεζεο απνπζηΪδεη εληειψο.  

Ζ εθκΪζεζε ηεο πξψηεο αλΪγλσζεο θαη γξαθάο, δειαδά ν θχξηνο γισζζηθφο 

ζηφρνο γηα ηα παηδηΪ ηεο Α΄ ηΪμεο, ζηελ πεξέπησζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο καζάηξηαο 

Ϋρεη άδε επηηειεζζεέ πξηλ απφ 4 ρξφληα. Ζ Άικα Ϋρεη θαηαθηάζεη ην κεραληζκφ ηεο 

αλΪγλσζεο θαη ηεο γξαθάο – Ϋρεη φπσο ιΫγεηαη «ζπΪζεη ηνλ θψδηθα». Ζ θαηΪθηεζε 

απηά πξαγκαηνπνηάζεθε βΫβαηα ζηε κεηξηθά ηεο γιψζζα, ηελ αιβαληθά, αιιΪ ν 

κεραληζκφο εέλαη ν έδηνο θαη ε κεηαθνξΪ κπνξεέ λα γέλεη πνιχ εχθνια απφ ηε Γ1 ζηε 

Γ2. Αλ θΪπνηνο αζρνιεζεέ καδέ ηεο θαη ηεο δηδΪμεη ην ειιεληθφ αιθΪβεην ε Άικα ζε 

ιέγεο κΫξεο ζα εέλαη ζε ζΫζε λα δηαβΪδεη κε ζρεηηθά επΪξθεηα ειιεληθΪ θεέκελα. 

 ΜεραληθΪ βΫβαηα, ρσξέο λα ηα θαηαλνεέ αθνχ δελ Ϋρεη αθφκε επαξθΫο ιεμηιφγην 

ζηελ ειιεληθά. Ζ αιιφγισζζε καζάηξηα ρξεηΪδεηαη αζθαιψο λα απμάζεη ην 

ιεμηιφγηφ ηεο. ΑιιΪ απηά ε εξγαζέα κπνξεέ λα γέλεη πνιχ θαιχηεξα ζε κεγαιχηεξε 

ηΪμε, φπνπ ην παηδέ ζα λνηψζεη πηζαλφηεηα πνιχ πην Ϊλεηα παξΫα κε ζπλνκειέθνπο 

ηνπ, απ‟ φηη «ππνβηβαζκΫλν» κε ηα «κηθξΪ» ηεο Α΄ ηΪμεο. Σα παηδηΪ ηεο Α΄ ζα 

θνπηΪδνπλ γηα κάλεο ζην απαηηεηηθφ Ϋξγν ηεο θαηΪθηεζεο ηεο αλΪγλσζεο θαη ηεο 

γξαθάο θαη ε Άικα ζα εέλαη αλαγθαζκΫλε λα «ζΫξλεηαη» καδέ ηνπο ρσξέο λφεκα.  

 Ζ γλψκε καο εέλαη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπσο εδψ, φπνπ δελ ππΪξρνπλ Ϊιιεο δνκΫο 

ζηάξημεο ηνπ αιιφγισζζνπ παηδηνχ, ηα θχξηα θξηηάξηα γηα ηελ Ϋληαμά ηνπ ζε ηκάκα 

ζα πξΫπεη λα εέλαη, πΫξα απφ ηε πνιχηηκε ζπλχπαξμά ηνπ κε ζπλνκειέθνπο ηνπ, ε 

ελδερφκελε παξνπζέα ζηελ ηΪμε Ϊιισλ παηδηψλ πνπ λα κηιΪλε ηε γιψζζα ηνπ θαη λα 

κπνξνχλ λα ην βνεζάζνπλ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκάκαηνο πνπ δελ πξΫπεη λα 

εέλαη πνιχ κεγΪινο ψζηε λα βξέζθεη ρξφλν ν εθπαηδεπηηθφο λα αζρνιεζεέ καδέ ηνπ 

θαη βΫβαηα (θαη απηφο εέλαη έζσο ν ζεκαληηθφηεξνο παξΪγνληαο) ε παξνπζέα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ επαηζζεηνπνηεκΫλνπ θαη ελεκεξσκΫλνπ πνπ λα Ϋρεη ηε δηΪζεζε λα 

αζρνιεζεέ καδέ ηνπ θαη λα κελ ην αθάζεη «ζηε κνέξα ηνπ» - αλ κΪιηζηα θΪζεηαη 

άζπρν ζηε ζΫζε ηνπ θαη δελ ελνριεέ θαλΫλαλ.  

 Σν πξφβιεκα ηνπ αιιφγισζζνπ καζεηά δελ εέλαη λνεηηθφ, εέλαη γισζζηθφ. Γελ 

θαηαιαβαέλεη π.ρ. ηε γξαπηά εθθψλεζε κηαο Ϊζθεζεο, δελ θαηαιαβαέλεη ηη πξΫπεη λα 

θΪλεη, ελψ Ϋρεη ηε λνεηηθά ηθαλφηεηα λα ην θΪλεη. Ο θέλδπλνο ηνπ ιαλζαζκΫλνπ 

ρεηξηζκνχ απφ ηε κεξηΪ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋγθεηηαη ζην λα νδεγεζεέ λα απινπνηάζεη 

ηελ Ϊζθεζε αληέ λα θξνληέζεη λα γέλεη θαηαλνεηά ε εθθψλεζά ηεο (π.ρ. 

ρξεζηκνπνηψληαο επθνιφηεξε γιψζζα, δέλνληαο εμεγάζεηο δηΪ δψζεο ζηνλ καζεηά, 

αμηνπνηψληαο ηε κεζνιΪβεζε Ϊιινπ παηδηνχ πνπ λα κεηαθξΪδεη, ρξεζηκνπνηψληαο 

Ϋλα ηαηξηαζηφ παξΪδεηγκα γηα λα κπνξΫζεη ην παηδέ λα θαηαιΪβεη, ρξεζηκνπνηψληαο 

ελδερνκΫλσο ζθέηζα, εηθφλεο, θ.Ϊ.). 

 Ζ πνιχ γλσζηά «δψλε ηεο επηθεέκελεο αλΪπηπμεο» ηνπ L. Vygotsky (1997:145-

155) ζρεηέδεηαη Ϊκεζα κε ηελ πξνβιεκαηηθά απηά. Γηα λα σθειεζεέ ην παηδέ θαη λα 

πξννδεχζεη ζα πξΫπεη λα ηέζεηαη κπξνζηΪ ζε θαζάθνληα πνπ λα ζπληζηνχλ λνεηηθά 



πξφθιεζε γη‟ απηφ αιιΪ θαη πνπ λα εέλαη εληφο ηεο εκβΫιεηαο ησλ δπλαηνηάησλ ηνπ - 

λα κπνξεέ δει. λα ηα πεηχρεη κε κηα εχινγε πξνζπΪζεηα θαη ηελ θαηΪιιειε 

θαζνδάγεζε. Αλ ιφγσ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ ην παηδέ ηέζεηαη κπξνζηΪ ζε 

απινπζηεπκΫλα θαζάθνληα, θαηψηεξα ηνπ λνεηηθνχ ηνπ επηπΫδνπ (π.ρ. αζθάζεηο 

αληηγξαθάο, ζπκπιάξσζε γισζζηθψλ αζθάζεσλ θαηΪ ηξφπν κεραληθφ κε βΪζε Ϋλα 

παξΪδεηγκα «ηπθινζνχξηε», αλΪγλσζε απιντθψλ θεηκΫλσλ θαη ηζηνξηψλ 

θαηΪιιεισλ γηα κηθξφηεξα παηδηΪ, επέιπζε καζεκαηηθψλ αζθάζεσλ θαηψηεξσλ ηνπ 

επηπΫδνπ ηνπ – πξΪγκαηα φια απηΪ πνιχ θπζηθφ λα ζπκβνχλ φηαλ θνηηΪ ζε 

ρακειφηεξε ηΪμε, αλαληέζηνηρε ηνπ λνεηηθνχ ηνπ επηπΫδνπ) ηφηε δελ Ϋρεη λα θεξδέζεη 

ηέπνηα∙ παξακΫλεη ζηΪζηκν θαη επηπιΫνλ πιάηηεηαη ζηελ απηνεηθφλα ηνπ θαη ηελ 

απηνεθηέκεζά ηνπ.   

 Ζ πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζΫιεη λα βνεζάζεη ηνλ αιιφγισζζν 

καζεηά εέλαη λα ζπλερέζεη λα ηνλ ζΫηεη, ρσξέο εθπηψζεηο, κπξνζηΪ ζε λνεηηθΪ 

πξνθιεηηθΫο θαη γφληκεο καζεζηαθΫο θαηαζηΪζεηο, απμΪλνληαο φζν κπνξεέ ηελ 

πιαηζηαθά ζηάξημε θαηΪ ηελ επηθνηλσλέα (ηελ Ϋθθξαζε ά ηελ πξφζιεςε δειαδά ηνπ 

λνάκαηνο). 

 Ζ πιαηζηαθά ζηάξημε ζρεηέδεηαη κε ην επηθνηλσληαθφ πιαέζην εληφο ηνπ νπνένπ 

δηαθηλεέηαη ην κάλπκα. ηαλ ην κάλπκα εέλαη κφλν γισζζηθφ θαη κΪιηζηα γξαπηφ 

ηφηε ε πιαηζηαθά ζηάξημε εέλαη ειΪρηζηε. ιεο νη ελδεέμεηο πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζε ηνπ 

ν καζεηάο εέλαη κφλν γισζζηθΫο θαη Ϋηζη ε επηηπράο πξφζιεςε θαη εξκελεέα ηνπ 

κελχκαηνο εμαξηΪηαη θπξέσο απφ ηε γλψζε ηεο έδηαο ηεο γιψζζαο. Ο αιιφγισζζνο 

καζεηάο βξέζθεηαη Ϋηζη ζε πνιχ δχζθνιε ζΫζε. ηελ Ϊιιε Ϊθξε, φηαλ ππΪξρνπλ 

δηαπξνζσπηθΫο θαη θαηαζηαζηαθΫο ελδεέμεηο (π.ρ. ε Ϋθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, νη 

ρεηξνλνκέεο, ν επηηνληζκφο, ε εηθνλνγξΪθεζε ελφο θεηκΫλνπ, θηι) πνπ λα 

ππνζηεξέδνπλ ην γισζζηθφ κάλπκα ηφηε ε πξφζιεςε ηνπ γέλεηαη πνιχ επθνιφηεξε. 

ΣΫηνηνπ εέδνπο επηθνηλσλέα εέλαη απηά πνπ επηηειεέηαη ζπλάζσο εθηφο ηΪμεο, ζηηο 

θνηλσληθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλάο δσάο. Αληέζεηα, θαζψο νη καζεηΫο 

πξνρσξνχλ απφ ηΪμε ζε ηΪμε, ρξεηΪδεηαη νινΫλα θαη πεξηζζφηεξν λα κπνξνχλ λα 

ρεηξέδνληαη ηε γιψζζα ζε ζπλζάθεο πςειψλ γλσζηηθψλ απαηηάζεσλ ρσξέο ηε 

βνάζεηα εμσγισζζηθνχ πιαηζένπ. Ζ ζηάξημε πνπ παξΫρεηαη ζηνλ καζεηά εέλαη πιΫνλ 

ειΪρηζηε. Γηα κηα πιεξΫζηεξε αλΪπηπμε φιεο απηάο ηεο ζεκαηηθάο βι. Cummins 

1999:100-103, 115-131. 

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ πνπ ζΫιεη λα βνεζάζεη ηνλ αιιφγισζζν καζεηά λα 

αληαπεμΫιζεη ζε γφληκεο εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηΫρνπλ ην ζηνηρεέν 

ηεο λνεηηθάο πξφθιεζεο ζα πξΫπεη λα θξνληέζεη λα εμαζθαιέζεη ζην παηδέ ηελ 

χπαξμε πιαηζηαθάο ζηάξημεο. Απηά ζα κπνξνχζε λα πΪξεη ηηο εμάο κνξθΫο: 

 Άξηην γξαπηφ γισζζηθφ κάλπκα, δηαηππσκΫλν φζν ην δπλαηφλ απιΪ θαη 

θαηαλνεηΪ. 

 Αξγά θαη θαζαξά εθθψλεζε ηνπ κελχκαηνο ζε απιά γιψζζα (αλ θαη πξΫπεη λα 

απνθεπρζεέ ε παγέδα ηεο ζπλερνχο απινπνέεζεο ηεο γιψζζαο πνπ ηειηθΪ ζα 

εκπνδέζεη ηελ απαξαέηεηε αλΪπηπμε θαη εκπινπηηζκφ ηεο αθαδεκατθάο γιψζζαο 

ηνπ μΫλνπ καζεηά). 

 ΚαηΪ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηνπνέεζε ησλ εθθξΪζεσλ ηνπ 

πξνζψπνπ, ζεαηξηθά παξνπζέαζε ηνπ λνάκαηνο, Ϋκθαζε θαη αιιαγά ηνπ ξπζκνχ 

θαηΪ ηελ νκηιέα, θηι. 

 Παξνρά πξνθνξηθψλ εμεγάζεσλ, θαηΪ ην δπλαηφλ ζε πξφζσπν κε πξφζσπν 

επηθνηλσλέα, γηα λα δηαζθαιηζζεέ φηη Ϋρεη γέλεη θαηαλνεηφ ην γξαπηφ κάλπκα. 



 Αμηνπνέεζε σο κεηαθξαζηά Ϊιινπ αιιφγισζζνπ καζεηά κε θαιχηεξε γλψζε ηεο 

ειιεληθάο πνπ λα βνεζάζεη ην ζπκκαζεηά ηνπ. 

 Αμηνπνέεζε ηεο εξγαζέαο θαηΪ νκΪδεο, πνπ δεκηνπξγεέ Ϋλα πην επλντθφ πιαέζην γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ηεθηαηλφκελσλ απφ ηνλ αιιφγισζζν καζεηά, θαζψο επλνεέ ηελ 

επηθνηλσλέα θαη ηε ζπλεξγαζέα ησλ κειψλ ηεο νκΪδαο. 

 πζηεκαηηθά ρξάζε πνηθέινπ επνπηηθνχ πιηθνχ.  

 Αμηνπνέεζε νπηηθψλ αλαπαξαζηΪζεσλ (γξαθεκΪησλ, θσηνγξαθηψλ, ζθέηζσλ, 

καθεηψλ) φπσο επέζεο λνεηηθψλ ραξηψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ πιεγκΪησλ γηα λα 

γέλεη πην θαηαλνεηφ ην γισζζηθφ κάλπκα. 

 Αμηνπνέεζε ηερληθψλ ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ηδηαέηεξα ηνπ παημέκαηνο ξφισλ. 

 πλΫπεηα σο πξνο ηηο ζπλάζεηο πξαθηηθΫο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κΫζα ζηελ ηΪμε, 

παξνρά δεηθηψλ (ζεκαδηψλ) πνπ λα επηηξΫπνπλ ζηνπο καζεηΫο λα αληηιακβΪλνληαη 

γξάγνξα ηε δνκά ηνπ καζάκαηνο θαζψο θαη ζε πνην ζεκεέν ηνπ καζάκαηνο 

βξέζθνληαη θΪζε θνξΪ. 

 Αμηνπνέεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξέαο ησλ καζεηψλ, ησλ θηλάηξσλ, ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη κΫξηκλα γηα ζρεηηθφηεηα ησλ ζεκΪησλ πνπ ζέγνληαη κΫζα 

ζηελ ηΪμε κε ην πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν (γηα ην ζΫκα απηφ βι. ΠιεμνπζΪθε Δ. 

2003)– ραξαθηεξηζηηθΪ φια απηΪ πνπ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κηα ζρνιηθά εξγαζέα πην 

νηθεέα ά ελδηαθΫξνπζα ά εχθνιε γηα ηνλ αιιφγισζζν/αιινπνιηηηζκηθφ καζεηά. 
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η
 Ενόηηηα: Η παιδαγυγική/ διδακηική παπέμβαζη 

θνπόο ηεο ελφηεηαο απηάο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πξαθηηθΪ 

ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηεο παηδαγσγηθάο/δηδαθηηθάο παξΫκβαζεο θαη θαζνξέδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ζηε ιεηηνπξγέα ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. 

 ηόρνη: Οη εθπαηδεπηηθνέ πνπ πξφθεηηαη λα δηδΪμνπλ ζε Σ.Τ. /Φ.Σ. ζα πξΫπεη λα 

γλσξέδνπλ: 

 Σν πφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο εέλαη ε κεζνδηθά 

ζπζηεκαηηθά παξΫκβαζε, πνπ Ϋρεη σο ζεκεέν εθθέλεζεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. 

 Σα θξηηάξηα ηα νπνέα πξΫπεη λα ιΪβνπλ ππφςε ηνπο φηαλ θζΪζνπλ ζηελ 

δηαδηθαζέα ρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζε νκΪδεο 

  ηη πξΫπεη λα ηνικνχλ λα ακθηζβεηνχλ ηε κεζνδνινγέα ηνπο ά λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο εΪλ ην παηδέ δελ καζαέλεη. 

 Σν πεξηερφκελν ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξέσλ 1 θαη 2 γηα ηελ «αξρηθά 

εθηέκεζε ηνπ βαζκνχ θαηνράο ηεο ειιεληθάο γιψζζαο» ηνπ Π.Η. 

 Σν πεξηερφκελν ησλ 6 ηεζη «θΫπηνκαη θαη γξΪθσ ειιεληθΪ» γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη θαζνξηζκφ επηπΫδνπ γισζζνκΪζεηαο ηνπ ΚΔ.Γ.Α. 

 Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ Ϋρεη παξαρζεέ απφ ην ΚΫληξν Γηαπνιηηηζκηθάο 

Αγσγάο (ΚΔ.Γ.Α.), θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ζηηο Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ. 

 Σν ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν πνπ νθεέινπλ λα παέμνπλ κΫζα ζην 

ζρνιεέν γηα εθπιάξσζε ησλ ςπρηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ. 

 

Η αξιολψγηζη ηυν αναγκϊν ηος μαθηηή 

  

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. βξέζθεηαη κπξνζηΪ ζε κέα πξφθιεζε: φρη κφλν λα 

κΪζεη ζηα παηδηΪ ειιεληθΪ, φρη κφλν λα ηα εληΪμεη ζηε ζρνιηθά θνηλφηεηα αιιΪ θαη 

λα ηα βνεζάζεη λα αμηνπνηάζνπλ φια ηα ζεηηθΪ ζηνηρεέα πνπ θΫξνπλ καδέ ηνπο απφ ηε 

ρψξα πξνΫιεπζάο ηνπο. Γηφηη ζην δπλακηθφ ηνπο θΫξνπλ κέα «πξνέθα», γλψζεηο 

δειαδά θαη δεμηφηεηεο, πηζαλΪ δηαθνξεηηθΫο απφ ησλ γεγελψλ καζεηψλ αιιΪ ηθαλΫο 

λα εκπινπηέζνπλ ηε ζρνιηθά κνλΪδα. 

 

1η Δραζηηριόηηηα: 

 

Α) «Απμζπάζηε ζε έκα ζπμιείμ θαη μ Δηεοζοκηήξ ζαξ δίκεη μία ιίζηα μαζεηχκ πμο 

ζέιμοκ μη εθπαηδεοηηθμί κα ηα βμεζήζεηε ζηα ειιεκηθά ημοξ. Ση κμμίδεηε υηη 

πνέπεη κα θάκεηε;» 

Β) «Αξ οπμζέζμομε υηη έπεηε ηειεηχζεη ηεκ αλημιυγεζε ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ. Πχξ 

ζθέπηεζηε κα επηιέλεηε ημοξ δηδαθηηθμφξ ζηυπμοξ πμο πνεηάδεηαη κα 

δηδαπζμφκ» 
 

ΠνηΫ δελ αξρέδνπκε λα δηδΪζθνπκε ηα παηδηΪ, εΪλ πξνεγνπκΫλσο, δελ Ϋρνπκε 

θαηαιάμεη ζε ζηφρνπο δει. ζην ηη ζΫινπκε λα κΪζνπκε ζηνπο καζεηΫο καο.  

 Ζ αμηνιφγεζε πξνζθΫξεη ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο γηα ηελ επέδνζε ηνπ καζεηά ζηνλ 

ηνκΫα πνπ δπζθνιεχεηαη π.ρ. γισζζηθά αλΪπηπμε, γξαπηφο ιφγνο... Μαο βνεζΪεη λα 

εθηηκάζνπκε ζσζηΪ ηηο αλΪγθεο, λα ζΫζνπκε ηνπο θαηΪιιεινπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, 

δει. καο εγγπΪηαη ηε κΪζεζε ζε κηα δεκηνπξγηθά ραξνχκελε αηκφζθαηξα. 



Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβΪλεη: α) ηα θξηηάξηα πνπ ζα δψζνπκε ζηα παηδηΪ, β) ηελ 

θαζεκεξηλά παξαηάξεζε κΫζα ζηελ ηΪμε θαη γ) ηελ παξαηάξεζε Ϋμσ ζηελ απιά ά ζε 

Ϊιιν ρψξν δηδαζθαιέαο, φπσο αέζνπζα ππνινγηζηψλ, αέζνπζα αγγιηθψλ, αλ θπζηθΪ 

απηφ ρξεηΪδεηαη. Γει. αλ ζην δηΪιεηκκα πνπ εέκαζηε εθεκεξεχνληεο, παξαηεξάζνπκε 

φηη ζπζηεκαηηθΪ θΪπνην παηδέ παξακΫλεη ζηε γσλέα, απνκνλσκΫλν, δε ζπκκεηΫρεη 

ζηα παηρλέδηα κε ηνπο ζπκκαζεηΫο ηνπ, νθεέινπκε σο παηδαγσγνέ λα δηεξεπλάζνπκε 

ηνπο ιφγνπο πνπ ην παηδέ δελ παέδεη. Γειαδά λα αλαξσηεζνχκε: Μάπσο δελ μΫξεη 

ηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ; Μάπσο δελ θαηαιαβαέλεη ηνπο θαλφλεο ζηα ειιεληθΪ; 

Μάπσο ην θνξντδεχνπλ θΪπνηα Ϊιια παηδηΪ; Απηά ε δηαπέζησζε πξΫπεη λα 

απνηειΫζεη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ Ϊκεζν δηδαθηηθφ ζηφρν.  

 

 

Διαγνυζηικά κπιηήπια 

 

2η Δραζηηριόηηηα: 

 

Πνμβάιιμκηαη, θαη ζπμιηάδμκηαη ζε υιε ηεκ μμάδα, ηα δφμ είδε δηαγκςζηηθχκ 

θνηηενίςκ πμο οπάνπμοκ. Δειαδή ανπίδμομε με ηα θνηηήνηα ημο Τ.Π.Δ.Β.Ι.Θ. - Π.Ζ. 

θαη ζοκεπίδμομε με ηα ηεζη «θέπημμαη θαη γνάθς ειιεκηθά» ημο ΗΓ.Δ.Α. 

(πανμοζίαζε ηεξ πνχηεξ εκυηεηαξ απυ θάζε ηεφπμξ). 
  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απνζθνπεέ ζε κηα αξρηθά εμνηθεέσζε κε ηε ρξάζε ησλ θξηηεξέσλ. 

Δπηζεκαέλνπκε ηε κεγΪιε ζεκαζέα ηεο αμηνιφγεζεο πεξηζζφηεξν απφ ηελ αμέα ησλ 

ζπγθεθξηκΫλσλ θξηηεξέσλ. ΔΪλ νη αλΪγθεο θΪπνησλ καζεηψλ/ηξηψλ δελ θαιχπηνληαη 

ηθαλνπνηεηηθΪ απφ ην εχξνο ησλ δηαζΫζηκσλ θξηηεξέσλ έζσο ρξεηαζηεέ ε ρξάζε 

θΪπνηνπ Ϊιινπ εξγαιεένπ. Μπνξνχκε αθφκε λα πξνζζΫζνπκε θαη δηθΫο καο 

εξσηάζεηο ά/θαη θνκκΪηηα απφ Ϊιια θξηηάξηα, αξθεέ απηφ λα απνζθνπεέ ζηελ 

νπζηαζηηθφηεξε γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Πηζηεχνπκε φηη φζν πεξηζζφηεξν ελεκεξσκΫλνη εέλαη νη εθπαηδεπηηθνέ πΪλσ ζε 

δηαθνξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο αμηνιφγεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξεο ειπέδεο Ϋρνπκε γηα πην 

απνηειεζκαηηθά αμηνπνέεζε ηνπ ππΪξρνληνο πιηθνχ.  

 Σα «θΫθηνκαη θαη γξΪθσ ειιεληθΪ» εέλαη Ϋμη γξαπηΪ ηεζη θιηκαθνχκελεο 

δπζθνιέαο, δχν ηεζη έδηαο δπζθνιέαο (1ν θαη 2ν) γηα θΪζε ηΪμε, Β´ Γεκνηηθνχ, θαη 

νκαδνπνέεζε ησλ ηΪμεσλ, Γ΄& Γ΄ θαη Δ΄ & η΄ Γεκνηηθνχ. ρεδηΪζηεθαλ κε ζθνπφ: 

α) ηελ αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ δπλαηνηάησλ θαη ησλ αλαγθψλ θπξέσο ησλ 

αιιφγισζζσλ καζεηψλ θαη β) ηελ θαηΪηαμά ηνπο ζε ηκάκαηα εληζρπηηθάο 

δηδαζθαιέαο αλΪινγα κε ην επέπεδν γισζζνκΪζεηΪο ηνπο (ΑξρΪξην, ΜΫζν, 

ΠξνρσξεκΫλν), εθφζνλ θξηζεέ απαξαέηεην.  

 Σα ηεζη απηΪ ζρεδηΪζηεθαλ γηα λα βνεζάζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αμηνινγάζνπλ ηε γισζζηθά επΪξθεηα θαη ηηο αλΪγθεο ησλ καζεηψλ. Γελ απνηεινχλ 

εξγαιεέν πηζηνπνέεζεο ειιελνκΪζεηαο θαη νχηε εέλαη ζθφπηκν λα απνηεινχλ ην 

κνλαδηθφ εξγαιεέν αμηνιφγεζεο.  

 Απφ ηηο ηΫζζεξηο δεμηφηεηεο (δεμηφηεηεο πξφζιεςεο: αθξφαζε θαη αλΪγλσζε, 

δεμηφηεηεο παξαγσγάο: νκηιέα θαη γξαθά) εμεηΪδνληαη νη ηξεηο (αθξφαζε, αλΪγλσζε 

θαη γξαθά) ζε αληέζηνηρεο ελφηεηεο. Γελ εμεηΪδεηαη ε νκηιέα θαη γη‟ απηφ ζπζηάλεηαη 

λα ζπλνδεχνληαη θη απφ Ϊιινπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, φπσο π.ρ. πξνθνξηθά 

ζπλΫληεπμε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ, δειηέν 



παξαθνινχζεζεο ηνπ καζεηά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηΪμε, portfolio, γεληθά 

επέδνζε ηνπ καζεηά θ.Ϊ.  

 Χο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ηεζη, Ϋγηλε πξνζπΪζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεέ φζν ην 

δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δεέγκα ηεο αλακελφκελεο γισζζηθάο επΪξθεηαο θαη 

ησλ δεμηνηάησλ πξνο κΫηξεζε. Ηδηαέηεξε πξνζνρά Ϋρεη δνζεέ ζηηο νδεγέεο 

/εθθσλάζεηο, θαζψο θαη ζηελ ηππνινγέα θαη ηελ επηινγά ησλ αζθάζεσλ αλΪινγα κε 

ηελ δεμηφηεηα πνπ εμεηΪδεηαη. Ζ ηππνινγέα ησλ αζθάζεσλ πνηθέιιεη θαη πεξηΫρεη 

αζθάζεηο αληηζηνέρεζεο, αζθάζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, δηρνηνκεκΫλα εξσηάκαηα, 

(ζσζηφ /ιΪζνο), ζπκπιάξσζε θελψλ, γξαπηά παξαγσγά κε βΪζε εηθφλεο, ειεχζεξε ά 

θαζνδεγνχκελε παξαγσγά γξαπηνχ ιφγνπ θ.Ϊ.  

 Οη ελφηεηεο πνπ πεξηιακβΪλεη ην θΪζε ηεζη εέλαη νη αθφινπζεο: 

 

   Α. Αθνχσ θαη θαηαιαβαέλσ (Αθξφαζε/Αθνπζηηθά θαηαλφεζε) 

   Β. ΓηαβΪδσ θαη θαηαιαβαέλσ (ΑλΪγλσζε/θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ) 

   Γ. ΓηαβΪδσ θαη γξΪθσ  (Γξαθά /παξαγσγά γξαπηνχ ιφγνπ) 

   Γ. Γξακκαηηθά (Μνξθνζχληαμε)  

(Από ηνλ Οδεγό, ζει.2 θαη 3) 

 

ην ςεθηαθφ πιηθφ ππΪξρεη νιφθιεξνο ν «Οδεγφο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ», νη νδεγέεο 

δειαδά δηεμαγσγάο θαη δηφξζσζεο γισζζηθψλ ηεζη ηεο ζπγγξαθηθάο νκΪδαο κε 

ππεχζπλε δξΪζεο ηελ Γξ. Λάδα Σξηαληαθπιιέδνπ. Δέλαη απαξαέηεην λα κειεηεζνχλ 

πξνζερηηθΪ εΪλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ηεζη ηνπ ΚΔ.Γ.Α. 

 

Επιλογή διδακηικϊν ζηψσυν 

 

Αθνχ αμηνινγάζνπκε ην παηδέ, επηιΫγνπκε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ρξεηΪδεηαη 

λα δηδαρζεέ. Δέλαη δηαδηθαζέα πνιχ ζεκαληηθά θαη ζα πξνηεέλακε ε ηειηθά απφθαζε 

λα πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεξγαζέα κε ην/ηε δΪζθαιν-α ηεο ηΪμεο. Ζ ζπλαπφθαζε απηά 

εέλαη πνιχηηκε, δηφηη θαζηζηΪ ππεχζπλνπο γηα ηελ εμΫιημε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπο δπν 

εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη απνζαξξχλνπκε ηε ζπλΫρηζε ιαλζαζκΫλσλ λννηξνπηψλ, πνπ 

ππΪξρνπλ αθφκε ζηα ζρνιεέα, φηη ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε ησλ παηδηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ Σ.Τ./Φ.Σ. (ά ην Σκάκα Έληαμεο) ηελ Ϋρνπλ νη εθπαηδεπηηθνέ απηψλ 

ησλ ηκεκΪησλ.  

 ε φιε απηά ηε δηαδηθαζέα, δελ μερλΪκε λα εκπιΫμνπκε θαη ην έδην ην παηδέ ην νπνέν 

δηθαηνχηαη φρη κφλν λα γλσξέδεη ηη ζρεδηΪδνπκε λα ηνπ δηδΪμνπκε, αιιΪ θαη λα 

ζπλεηζθΫξεη κε δηθΫο ηνπ ηδΫεο φπνηε απηφ εέλαη δπλαηφ· π.ρ. κπνξεέ ην παηδέ εΪλ 

λνηψζεη απνδεθηφ θαη ππνζηεξηδφκελν απφ ηνλ δΪζθαιν ηεο Σ.Τ. ά ηνπ Φ.Σ. λα 

δεηάζεη λα κΪζεη πψο λα παέδεη θΪπνηα παηρλέδηα πνπ ηα βιΫπεη ζηνπο/ζηηο 

ζπκκαζεηΫο-ηξηΫο ηνπ. Δδψ, ρξεηΪδεηαη ν δΪζθαινο λα κε δηζηΪζεη λα αθάζεη γηα 

ιέγν ζηελ Ϊθξε ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ πηζαλΪ Ϋρεη εηνηκΪζεη θαη λα 

ηθαλνπνηάζεη ηελ επηζπκέα ηνπ παηδηνχ βνεζψληαο νπζηαζηηθΪ απηφ πνπ ην έδην ην 

παηδέ ζεσξεέ ζεκαληηθφ ζηε δηαδηθαζέα Ϋληαμάο ηνπ ζην ζρνιεέν θαη ζηε γεηηνληΪ. 

 Αθνχ θαηαιάμνπκε ζην ηη ζα δηδΪμνπκε απνθαζέδνπκε θαη ζην πψο ζα ην 

δηδΪμνπκε. ιεο νη κΫζνδνη θαη ηα παηδαγσγηθΪ πιηθΪ ζα εέλαη πην απνηειεζκαηηθΪ, 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηδαζθφκελν ζηφρν. Έηζη, κηθξΫο 

εξγαζέεο, ζεαηξηθφ παηρλέδη, κνπζηθά, ρνξφο, δσγξαθηθά, εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο, 

παέμηκν παηρληδηψλ πξΫπεη λα εέλαη δηαξζξσκΫλα κε ηΫηνηνλ ηξφπν ψζηε λα βνεζνχλ 

ηνπο καζεηΫο λα θηΪζνπλ ζην ζηφρν πην επρΪξηζηα θαη πην γξάγνξα.  

 



  

Κπιηήπια συπιζμοω ηυν παιδιϊν ζε ομάδερ 

 

3η Δραζηηριόηηηα: 

 

Πμηα θαηά ηε γκχμε ζαξ ζα πνέπεη κα είκαη ηα θνηηήνηα πςνηζμμφ ηςκ παηδηχκ ζε 

μμάδεξ ζηεκ Σ.Τ. 

 
 

Σν βαζηθφ θξηηάξην ρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζε νκΪδεο εέλαη νη θνηλΫο γλσζηηθΫο 

αλΪγθεο. κσο κπνξεέ λα ρξεηαζηεέ λα ιΪβνπκε ππφςε καο θαη ην θξηηάξην ηεο 

ειηθέαο ά ηεο θνηλάο εζληθάο θαηαγσγάο ά ηεο θηιέαο ... Αο ππνζΫζνπκε φηη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε κπνξεέ λα πξνθχςεη κέα νκΪδα απφ 7 παηδηΪ πνπ ρξεηΪδεηαη λα 

μεθηλάζνπλ κε ηνπο έδηνπο ζηφρνπο (πρ. ν ΡεηδΫπ, ε ΚιΪξα, ν ΗβΪλ, ν Δγθνχη, ε 

νπδΪλ, ε ερξαδΪη θαη ν Υνπζεΐλ δελ γλσξέδνπλ θαζφινπ λα δηαβΪδνπλ). ια ηα 

παηδηΪ εέλαη ειηθέαο 6-7 εηψλ, εθηφο απφ ην Υνπζεΐλ πνπ εέλαη 12. Δπέζεο, Ϋρνπκε 

πιεξνθνξεζεέ απφ ζπλαδΫιθνπο ά απφ παηδηΪ φηη ν ΡεηδΫπ θαη ε νπδΪλα καιψλνπλ 

ζπλερψο θαη απηφ Ϋρεη πεξΪζεη θαη ζηνπο γνλεέο ηνπο. Σέ θΪλνπκε ινηπφλ εδψ; Χο 

παηδαγσγνέ πξΫπεη λα εέκαζηε επΫιηθηνη ζε δηΪθνξεο ξπζκέζεηο (ελδερνκΫλσο 

πξνζσξηλΫο), αξθεέ απηΫο λα ζηνρεχνπλ ζηε βειηέσζε ησλ παηδηψλ. Αο ππνζΫζνπκε 

φηη δηαζΫηνπκε ζηα παηδηΪ απηΪ 5 ψξεο ηελ εβδνκΪδα απφ ην πξφγξακκα ηεο Σ.Τ. 

Υσξέδνπκε ηα παηδηΪ ζε δχν νκΪδεο θαη βΪδνπκε ην ΡεηδΫπ ζηε κέα θαη ηε νπδΪλα 

ζηελ Ϊιιε. ηε ζπλΫρεηα, απφ ηηο 5 ψξεο ηε βδνκΪδα πνπ απνθΪζηζε ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο φηη ζα θνηηνχλ απηΫο νη δχν νκΪδεο ζηελ Σ.Τ.,ηηο 3 ψξεο ην κΪζεκα 

κπνξεέ λα γέλεηαη ρσξηζηΪ, ελψ ζηηο Ϊιιεο 2 λα ελψλνπκε ηα παηδηΪ. Έηζη, 

πξνζπαζνχκε,θαη κΫζα απφ παηρλέδηα, λα εληζρχζνπκε ηε θηιέα, ηελ απνδνρά ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ηε ζπλχπαξμε, ηε δηαρεέξηζε ησλ ζπλαηζζεκΪησλ θ.ι.π.... Ίζσο 

κεηΪ απφ Ϋλα –δχν κάλεο λα αιιΪμνπκε ηε ζχλζεζε ησλ νκΪδσλ θαη λα βξεζνχλ ηα 

δχν παηδηΪ καδέ. Απηφ κπνξεέ λα γέλεη εΪλ εθηηκεζεέ φηη ε ζηηγκά εέλαη θαηΪιιειε γηα 

ηε ζπλχπαξμε.  

 ζνλ αθνξΪ ην Υνπζεΐλ, ιφγσ ηεο κεγΪιεο δηαθνξΪο ειηθέαο, εέλαη θαιχηεξα, λα 

ηνλ πΪξνπκε κφλν ηνπ ιηγφηεξεο κελ ψξεο, αιιΪ ζέγνπξα πην απνδνηηθΫο. 

 

 

Μπποζηά ζηιρ δςζκολίερ δεν παπαιηοωμαζηε 

 

4η Δραζηηριόηηηα: 

 

Δηδάζθμομε έκα μαζεηή θαη πανά ημ πνμζεθηηθά ζπεδηαζμέκμ πνυγναμμα θαη ηηξ 

πνμζπάζεηεξ πμο θάκμομε «δεκ μπμνεί κα μάζεη». οδεηήζηε ηη μπμνείηε κα θάκεηε 

γηα κα αιιάλεηε ηεκ θαηάζηαζε. 
  

  

Απηφ κπνξεέ παηδαγσγηθΪ λα Ϋρεη πνιιΫο εξκελεέεο. Δέλαη πηζαλφ: Α). Ο 

δηδαζθφκελνο ζηφρνο λα εέλαη πην δχζθνινο απφ απηφλ πνπ ην παηδέ κπνξεέ λα 

θαηαθηάζεη. Β). Να κε δέλνπκε ζην παηδέ αξθεηφ ρξφλν γηα εκπΫδσζε. Γ). Σν 



ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχκε λα κελ εέλαη ηειεέσο θαηαλνεηφ. Γ). Σν παηδέ λα 

βηψλεη δπζΪξεζηεο θαηαζηΪζεηο ζην ζπέηη θ.Ϊ. Οθεέινπκε λα δηεξεπλάζνπκε φιεο ηηο 

πηζαλΫο αηηέεο. 

 ΔΪλ θΪπνηα κΫζνδνο θαλεέ αλαπνηειεζκαηηθά, ηφηε Ϊιιεο ζα πξΫπεη λα 

δνθηκαζηνχλ. Μα, πΪλσ απ‟ φια, λα κΪζνπκε λα κε θνβφκαζηε, λα ακθηζβεηνχκε 

ηνλ εαπηφ καο, γηαηέ κφλν Ϋηζη Ϋρνπκε πηζαλφηεηα λα πεηχρεη ε δηδαζθαιέα καο.  

 Δπεηδά ζα δηδΪζθνπκε παηδηΪ απφ δηαθνξεηηθΪ πνιηηηζκηθΪ πεξηβΪιινληα, ζα 

βξεζνχκε πνιιΫο θνξΫο ζε δχζθνιε ζΫζε. Σα παηδαγσγηθΪ καο αληαλαθιαζηηθΪ 

πξΫπεη λα εέλαη γξάγνξα. Γελ απνγνεηεπφκαζηε. θεπηφκαζηε θαη Ϊιιεο κεζφδνπο 

πνπ κπνξνχλ λα καο βνεζάζνπλ, φπσο ε βησκαηηθά επηθνηλσληαθά κΫζνδνο (project), 

πνπ ζηελ πεξέπησζά καο, κε δεδνκΫλν φηη δελ ππΪξρεη ην Ϊγρνο ηεο χιεο, κπνξεέ λα 

λνεκαηνδνηάζεη θαιχηεξα ηε δνπιεηΪ ησλ παηδηψλ. Ζ κΫζνδνο απηά αθάλεη 

πεξηζψξηα δξΪζεο θαη ζπκκεηνράο ζε φια ηα παηδηΪ, αθνχ κπνξνχλ λα επηιΫγνπλ θαη 

λα δηαπξαγκαηεχνληαη ην αληηθεέκελν ηεο δηδαζθαιέαο. 

 Οη Κ. Υξπζαθέδεο θαη Π. ΠαπαγηΪλλε ζην βηβιέν «Οδεγέεο εηζαγσγάο 

γισζζνδηδαθηηθνχ πιηθνχ» ζηε ζειέδα 10 αλαθΫξνπλ πνιχ θαηαλνεηΪ ηα ηΫζζεξα 

ζηΪδηα ηεο κεζφδνπ project γηα ηα παηδηΪ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνέ ησλ Σ.Τ./Φ.Σ. κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπλαδΫιθνπο ησλ 

«θαλνληθψλ» ηΪμεσλ θαη λα αμηνπνηάζνπλ ηηο ψξεο ηεο ΔπΫιηθηεο Εψλεο γηα λα 

θΪλνπλ απφ θνηλνχ project. 

 

 

Διδακηικψ ςλικψ 

 

 

5η Δραζηηριόηηηα: 

 

Πνμβάιιμκηαη ζηεκ μιμμέιεηα μη πνχηεξ εκυηεηεξ ηςκ βηβιίςκ «Γεηα ζαξ» 1, 2, 3, 

4 γηα μαζεηέξ, θαζχξ θαη ηα Θεληθά 1, 2, 3, 4. Αθμιμοζεί ζοδήηεζε θαη ζπμιηαζμυξ 

ηςκ πενηεπμμέκςκ. 
 

 

ΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

1
ν
 ΣΑΓΙΟ 

Δμσηεξηθεχνπλ ηηο αλΪγθεο ηνπο θαη ηα 

ελδηαθΫξνληΪ ηνπο, βνεζψληαο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ζΫκαηνο 

ΒνεζΪεη ηνπο καζεηΫο ζηελ πξνζπΪζεηα 

αλέρλεπζεο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ ζΫκαηνο 

2
ν
 ΣΑΓΙΟ 

Πξνηεέλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

Πξνζπαζεέ λα ζπλδπΪζεη ηηο πξνηΪζεηο 

ησλ καζεηψλ κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα 

3
ν
 ΣΑΓΙΟ 

Δλεξγφο ζπκκεηνρά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

Οξγαλψλεη, δηεπζεηεέ θαη επνπηεχεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

4
ν
 ΣΑΓΙΟ 

Κξηηηθά-απηνθξηηηθά-αμηνιφγεζε 

πκκεηΫρεη ζηε ζπδάηεζε (θξηηηθά-

απηνθξηηηθά-αμηνιφγεζε) θαη ζηνλ 

πεξαηηΫξσ ζρεδηαζκφ 



Σε ζρνιηθά ρξνληΪ 2010-2011 πξνβιΫπεηαη λα αλαηππσζνχλ ηα παξαθΪησ βηβιέα, 

απφ ηνλ ΟΔΓΒ, γηα ηηο ΣΪμεηο Τπνδνράο θαη ηα ΦξνληηζηεξηαθΪ Σκάκαηα ησλ 

Γεκνηηθψλ ρνιεέσλ: 

 Βηβιέν «Γεηα ζαο», ηεχρε: 1, 2, 3, 4 (γηα ην καζεηά). 

 Βηβιέν «Γεηα ζαο», ηεχρε: 1, 2, 3, 4 (γηα ην δΪζθαιν). 

 Σν κηθξφ κνπ ιεμηθφ, ηεχρε: 1, 2, 3, 4. 

 

 

Γηα ηελ πξνζρνιηθά εθπαέδεπζε πξνβιΫπεηαη ε αλαηχπσζε ησλ παξαθΪησ βηβιέσλ, 

ηα νπνέα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηα παηδηΪ κηθξάο ειηθέαο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηηο Σ.Τ. Η.  

 Ο Αθαλζνχιεο. 

 Ζ Mπνπκπνχ θαη ε Mπακπαινχ. 

 Ζ παξανιπκπηΪδα ηεο ραξΪο. 

 

Ζ ζεηξΪ «Γεηα ζαο» επηδηψθεη λα βνεζάζεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο αιιφγισζζνπο 

καζεηΫο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιεένπ λα απνθηάζνπλ ηηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο ηεο 

ειιεληθάο γιψζζαο γηα λα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

Η ζεηξά «Γεηα ζαο» απνηειείηαη από ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο-βηβιία: 

 

Βηβιίν «Γεηα ζαο 1» [1ε Δλφηεηα: «Πξψηε γλσξηκέα»]. 

Βηβιίν «Γεηα ζαο 2» [2ε Δλφηεηα: «Σν ζρνιεέν κνπ»]. 

Βηβιίν «Γεηα ζαο 3» [3ε Δλφηεηα: «Ζ νηθνγΫλεηΪ κνπ»]. 

Βηβιίν «Γεηα ζαο 4» [4ε Δλφηεηα: «H θαζεκεξηλά κνπ δσά]». 

 

Οη ελφηεηεο Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηα καζάκαηα πνπ δηδΪζθνληαη ζηελ ειηθηαθά ηνπο 

ηΪμε, ψζηε νη καζεηΫο λα Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ηε δηδαθηΫα χιε. ΚΪζε ελφηεηα 

πεξηιακβΪλεη βηβιέν καζεηά, βηβιέν δαζθΪινπ, βηβιέν ειεχζεξεο αλΪγλσζεο κε ηνλ 

ηέηιν «ΓηαβΪδσ», ιεμηθφ κε ηέηιν «Σν Μηθξφ κνπ Λεμηθφ», θαξηΫιεο, αθέζεο θαη 

θαζΫηεο άρνπ. Οη δηΪινγνη, ηα θεέκελα, νη πνηθέιεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα γισζζηθΪ 

παηρλέδηα θαη γπκλΪζκαηα, ην ιεμηιφγην θαζψο θαη νη πνιηηηζκηθΫο αλαθνξΫο πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηε ζεηξΪ «Γεηα ζαο» ζρεδηΪζηεθαλ κε βΪζε ηηο γισζζηθΫο θαη 

επηθνηλσληαθΫο αλΪγθεο ησλ καζεηψλ. 

 

 ηε ζεηξΪ «Γεηα ζαο» ν καζεηήο αλαγλσξίδεηαη σο ζθεπηόκελε πξνζσπηθόηεηα κε 

πξνηηκήζεηο, ηθαλόηεηεο θαη επηινγέο. Ο καζεηήο θαη νη αλάγθεο ηνπ απνηεινύλ ηνπο 

πξσηαγσληζηέο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Μέζα από ηε βησκαηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο ε 

δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ παηδηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα κε ην 

επξύηεξν πεξηβάιινλ όπνπ απηά θηλνύληαη. Δθηόο από ην βησκαηηθό ε θάζε γλώζε 

ζπλδέεηαη κε ην γλσζηηθό, πνιηηηζκηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ππόβαζξν ησλ καζεηώλ, 

πξνζπαζώληαο λα ην εκπινπηίζεη κε λέα ζηνηρεία. Έηζη, ζέβνληαη ηνλ πνιηηηζκηθά 

ηδηαίηεξν δηθό ηνπο θόζκν, αιιά έξρνληαη ζε επαθή θαη δπκώλνληαη θαη κε ην 

δηαθνξεηηθό. ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ, ζηόρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

γηα ηελ αλάπηπμε ελόο επηθνηλσληαθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ ηάμε θαη ε 

ηξνθνδόηεζή ηνπ κε πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ. Σν βηβιίν ηνπ καζεηή έρεη σο θεληξηθνύο ήξσεο κηα παξέα 

παηδηώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ όιεο ηηο επείξνπο. Μέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

παηδηώλ απηήο ηεο παξέαο, πνπ αλαθαιύπηεη έλα παιηό αιθαβεηάξη, καζαίλνπλ νη 



καζεηέο ηελ ειιεληθή γιώζζα θη έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Σα θείκελα ζηελ αξρή είλαη απιά θαη πξνβιέςηκα. ηελ πνξεία, θαη όζν νη καζεηέο 

θαηαθηνύλ ηε γιώζζα, γίλνληαη κεγαιύηεξα θαη πην ζύλζεηα, θαζώο εκπινπηίδνληαη από 

ην ιεμηιόγην θαη ηηο δνκέο ηεο γιώζζαο πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί. ηαδηαθά, εηζάγεηαη ε 

ρξήζε δηάθνξσλ εηδώλ θεηκέλνπ (εκεξνινγίνπ, ζεκεηώκαηνο, αιιεινγξαθίαο, 

ζπλέληεπμεο, ζπληαγήο...) (Γεηα ζαο, Βηβιίν δαζθάινπ 1, ζει. 1 & 2). 

 

Η ζεηξά «Σν κηθξό κνπ ιεμηθό» απνηειείηαη από 4 ηεύρε: 

 

Σν κηθξό κνπ ιεμηθό 1. ΠεξηΫρεη εθνλνγξαθεκΫλεο ιΫμεηο θαζψο θαη ιΫμεηο κε ηα 

αληέζηνηρα Ϊξζξα ηνπο ζε αιθαβεηηθά ζεηξΪ. (ΑξρΪξηνη) 

 

Σν κηθξό κνπ ιεμηθό 2. ΠεξηΫρεη εηθνλνγξαθεκΫλεο ιΫμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε 

θχξην ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγένπ ησλ καζεηψλ, ηελ εθκΪζεζε θαη ρξάζε 

ησλ ξεκΪησλ. Ζ ηδηαέηεξε θαη επρΪξηζηε γηα ηα παηδηΪ εηθνλνγξΪθεζε Ϋρεη σο ζηφρν 

ηελ εμΪζθεζε ζηελ παξαηάξεζε, ηε δπλαηφηεηα πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

δεκηνπξγέαο ηζηνξηψλ. (ΑξρΪξηνη) 

 

Σν κηθξό κνπ ιεμηθό 3. ΠεξηΫρεη εηθνλνγξαθεκΫλεο ιΫμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε 

θχξην ζηφρν ηελ εκπΫδσζε ηνπ ιεμηινγένπ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηάησλ «Ζ νηθνγΫλεηΪ 

κνπ», «Σν ζπέηη κνπ» θαζψο θαη ηελ εθκΪζεζε θαη ρξάζε ησλ επηζΫησλ. Δπέζεο, 

παξνηξχλεη ηνπο καζεηΫο λα πεξηγξΪςνπλ θαη λα δσγξαθέζνπλ ηηο νηθνγΫλεηΫο ηνπο, 

ην ζπέηη ηνπο, ηε γεηηνληΪ ηνπο. Απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηΫο ηεο ειιεληθάο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο πνπ βξέζθνληαη ζην ηΫινο ηνπ πξψηνπ θαη ζηελ αξρά ηνπ 

δεχηεξνπ επηπΫδνπ γισζζνκΪζεηαο. (ΖκηπξνρσξεκΫλνη) 

 

Σν κηθξό κνπ ιεμηθό 4. Σν «Μηθξφ κνπ ιεμηθφ 4» πεξηΫρεη εηθνλνγξαθεκΫλεο ιΫμεηο, 

θεέκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο κε θχξην ζηφρν ηελ πξνθνξηθά θαη γξαπηά Ϋθθξαζε ησλ 

καζεηψλ ζε ζΫκαηα ηεο θαζεκεξηλάο ηνπο δσάο. ΠαξΪιιεια εληζρχεη ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθά επηθνηλσλέα, κε αθφξκεζε ηε ξνά ηνπ 

ρξφλνπ, ηελ ελαιιαγά ησλ επνρψλ, ηηο γηνξηΫο θαη ηηο παγθφζκηεο εκΫξεο. 

Απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηΫο ηεο ειιεληθάο σο δεχηεξεο γιψζζαο πνπ βξέζθνληαη ζην 

ηΫινο ηνπ πξψηνπ θαη ζηελ αξρά ηνπ δεχηεξνπ επηπΫδνπ γισζζνκΪζεηαο. 

(ΠξνρσξεκΫλνη) 

 

Σφζν ζηα βηβιέα «Γεηα ζαο» φζν θαη ζηα ΛεμηθΪ ηα ηεχρε 1 θαη 2 εέλαη γηα 

αξρΪξηνπο, ην ηεχρνο 3 γηα εκηπξνρσξεκΫλνπο θαη ην 4 γηα πξνρσξεκΫλνπο. 

 

Πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό: 

 

Υξάζηκν πιηθφ Ϋρεη παξαρζεέ επέζεο θαη ζηα πιαέζηα ησλ παξαθΪησ πξνγξακκΪησλ 

δηαπνιηηηζκηθάο εθπαέδεπζεο. Αλ θαη ην πιηθφ απηφ δελ αθνξΪ Ϊκεζα ηηο Σ.Τ. ά ηα 

Φ.Σ., κΫξνο ηνπ κπνξεέ -ππφ πξνυπνζΫζεηο- λα αμηνπνηεζεέ θαη ζε Σ.Τ./Φ.Σ. 

δεδνκΫλνπ φηη ζ‟ απηΫο/απηΪ κπνξνχλ λα θνηηνχλ γηα παξΪδεηγκα καζεηΫο ΡνκΪ θαη 

καζεηΫο ηεο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο ηεο ΘξΪθεο. 

1. Πξφγξακκα Δθπαέδεπζεο Μνπζνπικαλνπαέδσλ 

  http://www.museduc.gr/index.php  

2. Πξφγξακκα Έληαμε Σζηγγαλνπαέδσλ ζην ζρνιεέν 

  http://phedps.uoi.gr/eekaae/ROMA/index.htm θαη  

  http://phedps.uoi.gr/eekaae/ROMA/index_edu_books.htm 

http://www.museduc.gr/index.php
http://phedps.uoi.gr/eekaae/ROMA/index.htm
http://phedps.uoi.gr/eekaae/ROMA/index_edu_books.htm)


3. Πξφγξακκα Παηδεέα Οκνγελψλ  

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

 

 

Ο εκπαιδεςηικψρ ηυν Σ.Τ./Φ.Σ. ζε πψλο διαμεζολαβηηή  

 

Οη Σ.Τ. θαη ηα Φ.Σ. κπνξνχλ φρη κφλν λα πξνζθΫξνπλ ην πιαέζην γηα „θαηΪιιειεο 

καζεζηαθΫο παξεκβΪζεηο‟ αιιΪ θαη λα απνηειΫζνπλ θχηηαξα πξνβιεκαηηζκνχ κΫζα 

ζην ζρνιεέν γηα: 

α) Σελ εκβΪζπλζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

β)  Σελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθάο επηθνηλσλέαο, 

γ) Σελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπέδνπλ νη κεηαλΪζηεο, 

δ) Σνλ αιιεινζεβαζκφ κΫζα ζην ζρνιεέν θαη ηε γεηηνληΪ, 

ε) Σελ ελζΪξξπλζε ησλ γνληψλ γηα ηελ θνηλσληθνπνέεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ην 

Ϊλνηγκα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο ζε φια ηα παηδηΪ. 

 Ο ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ γνλΫσλ εέλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ θνηλσληθά Ϋληαμε ησλ 

αιιφγισζζσλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Γηα ηελ επέηεπμε φκσο ηνπ 

παξαπΪλσ ζηφρνπ ρξεηΪδεηαη εηιηθξηλάο θαη ζηελά ζπλεξγαζέα κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γνλΫσλ. 

 Οη Kielhofer & Jonekeit (1983, ζην ΣξηΪξρε-Herman 2000: 128) ζην  πξνηεέλνπλ 

δΫθα (10) αξρΫο-πξνυπνζΫζεηο γηα λα επηηεπρζεέ κηα πεηπρεκΫλε γισζζηθά αλΪπηπμε 

φζν θαη κηα εμηζνξξνπεκΫλε αλΪπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηψλ ησλ αηφκσλ. 

ΔπηιΫγνπκε ηξεηο, Ϊκεζα εθαξκφζηκεο εέηε κΫζα ζην ζρνιεέν εέηε ζηε ζπλεξγαζέα 

καο κε ηνπο γνλεέο: 

 1) ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθπαέδεπζεο ηνπ παηδηνχ, εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

παξΫρνληαη νη δχν γιψζζεο μΫρσξα ζην παηδέ, ζχκθσλα κε ηελ αξρά «Ϋλα πξφζσπν-

κέα γιψζζα ά «γιψζζα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη γιψζζα ηεο νηθνγΫλεηαο». Γπζηπρψο, 

πνιιΫο θνξΫο αθνχγεηαη κΫζα ζην ζρνιεέν σο ζχζηαζε ζηνπο γνλεέο κεηαλΪζηεο 

«κηιΪηε ειιεληθΪ ζην ζπέηη, φρη ηε δηθά ζαο γιψζζα». Αληέζεηα ν θΪζε γνλΫαο ζα 

πξΫπεη λα κηιΪ κε ην παηδέ πΪληνηε ζηε κεηξηθά ηνπ γιψζζα. Γηα ηελ νηθνγΫλεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ απηφ ζεκαέλεη φηη Ϊιιε γιψζζα ζα κηιηΫηαη ζην ζπέηη θαη Ϊιιε ζην 

πεξηβΪιινλ. Μηα κηθηά γιψζζα ζα πξΫπεη λα απνθεχγεηαη. Σν παηδέ ζπλδΫεη θΪζε 

γιψζζα κε Ϋλα πξφζσπν θαη δελ κπεξδεχεη Ϋηζη ηα δχν γισζζηθΪ ζπζηάκαηα πνπ 

αθνχεη θαη κπνξεέ λα ηα θαηαθηάζεη θαιχηεξα θαη επθνιφηεξα       

 2) Θα πξΫπεη λα παξΫρνληαη θαη νη δχν γιψζζεο ζην παηδέ κε ηελ έδηα θξνληέδα, ηελ 

έδηα δηεμνδηθφηεηα αιιΪ θαη κε ηελ έδηα αγΪπε. Απηφ ζεκαέλεη φηη ζηε ζπδάηεζά καο 

κε ηνπο γνλεέο ηνπο ελζαξξχλνπκε φρη κφλν λα δηαθπιΪζζνπλ ηε γιψζζα ηνπο ζαλ 

δηακΪληη αιιΪ θαη λα κελ ζηακαηΪλε λα πξνζθΫξνπλ ζηα παηδηΪ ηνπο επθαηξέεο 

ρξάζεο ηεο γιψζζαο φπσο π.ρ. λα ηα παέξλνπλ καδέ ηνπο φηαλ θΪλνπλ ηαμέδη ζηε 

ρψξα ηνπο, λα ζπκκεηΫρνπλ ζε γηνξηΫο φπνπ κηιηΫηαη ε γιψζζα ηνπο, λα ηνπο 

δηαβΪδνπλ παηδηθΫο ηζηνξέεο, λα ηνπο καζαέλνπλ ηξαγνπδΪθηα, λα βιΫπνπλ παηδηθΪ 

βηληενθέικ θ.ι.π.. Σν ζρνιεέν, φρη κφλν πξνηεέλεη ζηνπο γνλεέο, αιιΪ θαη ην έδην 

κπνξεέ θαη νθεέιεη λα απνδεηθλχεη ην ζεβαζκφ ηνπ ζηηο γιψζζεο πνπ κηιΪλε νη 

καζεηΫο/ηξηεο ηνπ, πξνβΪιινληΪο ηεο ζε γηνξηΫο θαη ζρνιηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. 

3) Θα πξΫπεη λα βνεζάζνπκε ην παηδέ λα βηψλεη ζεηηθΪ ηε δέγισζζε θαηΪθηεζά 

ηνπ. ΠνιιΫο θνξΫο, ηα παηδηΪ κεηνλνηάησλ ληξΫπνληαη γηα ηε δηγισζζέα ηνπο θαη ην 

βηψλνπλ σο αξλεηηθά εκπεηξέα. Δδψ εέλαη πνιχηηκε ε ζπκβνιά ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αλαδεέμνπλ, λα πξνβΪινπλ, λα αμηνπνηάζνπλ, φπνηε εέλαη απηφ δπλαηφλ, ηε 

δηγισζζέα ζαλ Ϋλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ, ηα παηδηΪ πνπ ην Ϋρνπλ, κπνξνχλ λα εέλαη 

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


ππεξάθαλα. Έρεη απνδεηρηεέ ζηηο δηΪθνξεο Ϋξεπλεο φηη ε ζηΪζε πνπ Ϋρεη ην έδην ην 

παηδέ απΫλαληη ζηε δηγισζζέα ηνπ, νη ζθΫςεηο θαη ηα ζπλαηζζάκαηΪ ηνπ επεξεΪδνπλ 

φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο γλσζηηθάο γισζζηθάο θαη ζπλαηζζεκαηηθάο αλΪπηπμεο. 

 ΣΫινο, ην ζρνιεέν κπξνζηΪ ζηελ πξφθιεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ησλ 

πνηθέιισλ αλαγθψλ φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ, ρξεηΪδεηαη λα απαληάζεη κε 

ππεπζπλφηεηα, γλψζε, λεθαιηφηεηα θαη θαληαζέα. 

 

 

Portfolio 
 

 Δέλαη γλσζηφ φηη νη ζπλάζεηο παξαδνζηαθΫο κνξθΫο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηά 

ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπΫδε ζε θΪζε πξνζπΪζεηα αιιαγάο ησλ παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ (Perrenoud 1995). ην εθπαηδεπηηθΪ καο πξΪγκαηα ε αμηνιφγεζε 

πεξηνξέδεηαη σο επέ ην πιεέζηνλ ζηελ ηειηθά (δηαπηζησηηθά) αμηνιφγεζε, πνπ πνιχ 

κηθξά ρξεζηκφηεηα Ϋρεη γηα ηε ξχζκηζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιέαο.  

 Ζ πηνζΫηεζε ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγέζεσλ σο πξνο ηελ θπξέαξρε 

κεησπηθά δαζθαινθεληξηθά δηδαζθαιέα ζπλεπΪγεηαη θαη ηελ αμηνπνέεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο. Μεηαμχ απηψλ κηα ζεκαληηθά ζΫζε θαηΫρεη ην 

portfolio ά θΪθεινο εξγαζηψλ ηνπ καζεηά, ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηΫζηεξε απφδνζε 

ηνπ φξνπ ζηα ειιεληθΪ). Ηδηαέηεξα ρξάζηκε ζα κπνξνχζε λα θαλεέ ε κΫζνδνο απηά 

θαη ζηα ηεο εθπαέδεπζεο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ. 

 ΑλΪινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ πνπ ππεξεηεέ, κπνξνχλ λα ππΪξμνπλ δηΪθνξνη 

ηχπνη ηνπ portfolio. Χο πξνο ηνλ βαζηθφ ηνπ σζηφζν ραξαθηάξα ην portfolio απνηειεέ 

πΪληα Ϋλα πξνζσπηθφ αξρεέν, Ϋλα θΪθειν, πνπ ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξΪ δηαδνρηθψλ 

ηεθκεξέσλ ηεο εξγαζέαο ηνπ καζεηά, απνηππψλνληαο Ϋηζη βαζηθΫο φςεηο ηεο 

καζεζηαθάο ηνπ πνξεέαο κΫζα ζην ρξφλν.  

 Ζ ζπγθξφηεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ θαθΫινπ εέλαη κηα ζπζηεκαηηθά δηαδηθαζέα 

ζηελ νπνέα εέλαη ζεκαληηθφ λα εκπιΫθεηαη ελεξγΪ ν έδηνο ν καζεηάο, ζηε βΪζε 

θξηηεξέσλ πνπ δηακνξθψλεη απφ θνηλνχ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζε ζρΫζε θαη κε ηνλ 

επηδησθφκελν θΪζε θνξΪ ζηφρν. Μηα ηΫηνηα δηαδηθαζέα απνηειεέ κηα κνξθά 

νπζηαζηηθάο απηναμηνιφγεζεο εθ κΫξνπο ηνπ καζεηά ηεο εξγαζέαο ηνπ, πνπ ηνπ 

επηηξΫπεη λα ζηνραζηεέ πΪλσ ζηε κΪζεζά ηνπ θαη λα ηε βειηηψζεη. Γηα λα κπνξνχλ 

θπζηθΪ νη καζεηΫο λα θαηαιΪβνπλ πιάξσο ην ζθνπφ ηεο ηάξεζεο ηνπ portfolio θαη 

ηεο αμηνπνέεζεο ηνπ σο κΫζνπ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπο, 

ζα πξΫπεη λα Ϋρεη πξνεγεζεέ κηα νπζηαζηηθά ζπδάηεζε θαη ελεκΫξσζά ηνπο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα ζθεθηνχλ θαη λα 

απνθαζέζνπλ γηα ηνλ ηξφπν νξγΪλσζεο ηνπ θαθΫινπ, ην ξπζκφ εκπινπηηζκνχ, ηα 

θξηηάξηα επηινγάο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα θαηαηέζεηαη ζηνλ θΪθειν.  

 Ο θΪθεινο κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη θεέκελα, γξαπηΫο αζθάζεηο, δσγξαθηΫο, 

θσηνγξαθέεο, ρεηξνηερλέεο θαη γεληθΪ φ,ηη αληηπξνζσπεχεη ηνλ καζεηά. Καη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν επηηξΫπεη κηα ηεθκεξησκΫλε αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθάο πνξεέαο ηνπ 

παηδηνχ, ησλ επηηεχμεσλ αιιΪ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπ. Μπνξεέ λα Ϋρνπλ πξφζβαζε 

ζ‟ απηφλ, πΫξα απφ ηνλ έδην ην καζεηά θαη ηνπο δαζθΪινπο ηνπ, Ϊιινη εθπαηδεπηηθνέ, 

ελδερνκΫλσο νη ζπκκαζεηΫο θαη θπζηθΪ νη γνλεέο ηνπ παηδηνχ.  
 ηα ζεηηθΪ ηεο κεζφδνπ εέλαη φηη πξνσζεέ ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζέα εθπαηδεπηηθνχ-καζεηά. 
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