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 Για μια σειρά χωρών, ανάμεσα τους και 
η Ελλάδα, η έρευνα συμπεραίνει ότι «οι 
μαθητές ομιλητές μιας γλώσσας 
μειονότητας είναι δυο φορές 
πιθανότερο να βρεθούν στα κατώτερα 
σκαλιά της ακαδημαϊκής επίδοσης, από 
ότι οι μαθητές ομιλητές της γλώσσας 
πλειονότητας» (PISA 2000: 156).  



Έρευνα ΠΙ, 2006 



Μύθοι 

• Τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο κι έχουν 
διαφορετική μητρική γλώσσα,  
– είναι καλό να εγγράφονται σε μικρότερη τάξη από εκείνη 

που αντιστοιχεί στην ηλικία τους. 

– είναι καλό να παρακολουθούν ξεχωριστά τμήματα (ΤΥ) το 
δυνατό περισσότερες ώρες. 

– μπορούν να τα καταφέρουν στο σχολείο μόλις μάθουν να 
επικοινωνούν. 

– πρέπει να αποθαρρύνονται να μιλούν στο σπίτι τη 
γλώσσα τους για να ενισχυθεί η νέα. 

– οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και τη 
μητρική γλώσσα των μεταναστών. 



να παρακολουθούν ξεχωριστά τμήματα; 

 
• Όταν ένας δίγλωσσος μετανάστης μαθητής δεν μπορεί να 

διεκπεραιώσει μία δραστηριότητα, δεν σημαίνει ότι δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις νοητικές απαιτήσεις της.  

• Το σχολείο και ο / η εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέγουν να 
παραμένουν οι δίγλωσσοι μαθητές στην τάξη που 
αντιστοιχεί στην ηλικία τους και να οργανώσουν την 
απρόσκοπτη παροχή βοηθημάτων λεκτικών και μη 
λεκτικών.  

• Η ‘απόσυρση’ για μεγάλο χρονικό διάστημα των μεταναστών 
μαθητών σε φροντιστηριακά τμήματα δεν βοηθά 
μακροπρόθεσμα ούτε τους ίδιους ούτε την υπόλοιπη τάξη.  



να τα καταφέρουν στο σχολείο μόλις 
μάθουν να επικοινωνούν; 

• «…έδωσε ένα κλώτσο στο κοκναρ’ χαθκε στα τσαλιά. Σύντρεξαμ’ 
σύντρεξαμ’ δεν το ηβρήκαμ’». 

 

• «Ο μπαμπάς του Νίκου αγόρασε ένα αυτοκίνητο αξίας 12.500 ευρώ και 
έδωσε προκαταβολή 1.250 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα συμφώνησε να τα 
πληρώσει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Πόσα χρήματα…»  

 

• «Να βρείτε δύο διαδοχικούς άρτιους φυσικούς αριθμούς που έχουν λόγο 
¾». 

 

• Στη βάση της αντίστοιχης έρευνας αναφέρεται ότι  

– η μεν προφορική ικανότητα αναπτύσσεται σε 2-5 χρόνια,  

– η δε ακαδημαϊκή ικανότητα χρειάζεται 4-7 χρόνια για να αναπτυχθεί 
(CRESPAR 2003: 1).  



να αποθαρρύνονται να μιλούν στο σπίτι τη 
γλώσσα τους; 

 

• Επειδή η μάθηση δεν είναι αποκλειστικά μια νοητική 
διαδικασία, αλλά έχει και συναισθηματική διάσταση. 

 

• Οι μετανάστες μαθητές υποστηρίζονται στη μάθηση, όταν 
αναγνωρίζεται έμπρακτα η ταυτότητά τους και νιώθουν ότι 
όχι μόνο επιτρέπεται να φέρουν στην τάξη ένα 
χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, αλλά και ότι αυτό που 
φέρνουν έχει αξία για ολόκληρη την τάξη.  



να αποθαρρύνονται να μιλούν στο σπίτι τη 
γλώσσα τους; 

 
• Στην υπόθεση της «μέγιστης δυνατής έκθεσης» αντιπαραθέτουμε την 

υπόθεση της «αλληλεξάρτησης των γλωσσών» (language 
interdependence) (Baker 2001, Cummins 2000, 2003).  
 

• Σύμφωνα με την υπόθεση της «αλληλεξάρτησης των γλωσσών, οι 
γλώσσες δεν μαθαίνονται ως ανεξάρτητες μονάδες, αλλά ως σχέση: ό,τι 
μαθαίνεται μέσω της μίας, αξιοποιείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και 
μέσω της άλλης.  
 

• Οι δίγλωσσοι μαθητές που αντιμετωπίζονται ως ομιλητές με το συνολικό 
γλωσσικό ρεπερτόριό τους, ενθαρρύνονται να κάνουν τις συνδέσεις 
ανάμεσα στις γλώσσες τους.  
 

• Αυτές οι συστηματικές συνδέσεις ευνοούν την επιτάχυνση στην ανάπτυξη 
της ακαδημαϊκής γλώσσας.  



οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τη μητρική 
γλώσσα των μεταναστών; 

 

• Δεν είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να είναι ομιλητές ή 
γνώστες των γλωσσών καταγωγής, είναι όμως επιθυμητό να 
γνωρίζουν κάποια βασικά, έστω και ελάχιστα, στοιχεία της 
δομής τους, για να είναι δεκτικοί στους τρόπους, με τους 
οποίους οι δίγλωσσοι μαθητές αξιοποιούν την προηγούμενη 
γλωσσική γνώση τους.  

 

• Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. στη Μ. Βρετανία, 
προβλέπεται η σύμπραξη ενός δίγλωσσου βοηθού  



Πώς μπορεί να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός 
γενικά στην τάξη; 

• Να αποδεχθεί την ιδιαιτερότητα του παιδιού.(γονείς-εκπ/κούς-
συμμαθητές) 

 

• Να ορίσει μια καλή θέση στην τάξη μαζί με ένα καλό γείτονα. 

 

• Να του κάνει συνεχείς ερωτήσεις για να πει το μάθημα. 

 

• Να αξιολογεί την προσπάθεια λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 
εκκίνησης και όχι μόνο την επίδοση. 

 

• Να μην υπαγορεύει με γρήγορο ρυθμό κείμενο στο μαθητή. 



 
• Ομαδοσυνεργατική μορφή οργάνωσης της τάξης. 

 
• Να διδάξει Στρατηγικές Μάθησης στα παιδιά.  

 
• Να διαφοροποιεί τη διδασκαλία και τη συμπεριφορά. 

 
• Να απαιτεί πρόσθετο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή 

για την υποστήριξη των παιδιών. 
 

• Να εκδίδουν πληροφοριακά κείμενα που αφορούν το 
σχολείο και στη γλώσσα των μεταναστών.   
 

• Οι προσκλήσεις του σχολείου προς τους γονείς να είναι 
δίγλωσσες  
 

• Το ωράριο των συναντήσεων να είναι ευέλικτο                                                                                  
 



Τι θα πει ενισχυμένο πλαίσιο υποστήριξης; 

 
• να οργανώσει παραδείγματα, εποπτικά μέσα, άλλα υλικά, 

περιφράσεις, περιγραφές, συγκρίσεις, συνεργατική μάθηση 
σε μικρές ομάδες για να καταστήσει το περιεχόμενο της 
δραστηριότητας κατανοητό, σχέδια εργασίας (projects) 

• να προσφέρει μη λεκτικά βοηθήματα (δραματοποίηση),  
• να δώσει τη δυνατότητα χρήσης της πρώτης γλώσσας 

συμπληρωματικά με τη γλώσσα του σχολείου,  
• να δώσει τη δυνατότητα στους δίγλωσσους μαθητές να 

φέρουν στην τάξη το πολιτισμικό τους κεφάλαιο και την 
όποια προηγούμενη γνώση τους, ώστε να διευκολυνθούν 
στην κατανόηση  
 



Τι θα πει ενισχυμένο πλαίσιο υποστήριξης; 

 

• Κατά την προφορική παρουσίαση πληροφοριών ο δάσκαλος 
να χρησιμοποιεί … 

– εκφράσεις προσώπου, δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, 
κατάλληλη έμφαση και ρυθμό ομιλίας  

– ιστογράμματα, χάρτες, εννοιολογικούς χάρτες, 
σχεδιαγράμματα χρονολογιών ή αιτιολογικών ακολουθιών 



Τι θα πει ενισχυμένο πλαίσιο υποστήριξης; 

 

• Υποβοήθηση της ανάγνωσης με ασκήσεις-πρακτικές 
υποβοήθησης της… 
– Φωνολογικής Επίγνωσης (διαφορές φωνημάτων π.χ. b = 

μπ) 

– Αποκωδικοποίησης (με ομοιογενείς ομάδες) 

– Ευχέρειας (τακτική, φωναχτή ανάγνωση με 
υποβοηθούμενη καθοδήγηση) 

– Κατανόησης 

– Λεξιλογίου 

– Ορθογραφίας 



Τι θα πει ενισχυμένο πλαίσιο υποστήριξης; 

• Κατανόηση κειμένου (βελτίωση λεξιλογίου) 
– Αξιοποίηση τίτλου 
– Αξιοποίηση εικονογράφησης 
– Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης-Κατάθεση προσωπικών βιωμάτων 
– Διάθεση και χρήση ηλεκτρονικών λεξικών - εγκυκλοπαιδειών 
– Διδασκαλία απαραίτητου λεξιλογίου πριν τη διδασκαλία του κειμένου 
– Αντικατάσταση της δύσκολης λέξης με πιο εύκολη. 
– Ανάγνωση κειμένων που άπτονται των ενδιαφερόντων 
– Χρήση τηλεοπτικών προγραμμάτων με υπότιτλους 
– Βοήθεια από τα συμφραζόμενα 
– Υποβολή ερώτησης κατανόησης πριν από την ανάγνωση της παραγράφου 
– Δημιουργία ομάδων λέξεων για κάθε περίσταση (ψώνια, διασκέδαση) 
– Χρήση του τροχού ανάγνωσης 
– Εκμάθηση τραγουδιών και ποιημάτων 
– Με τη βοήθεια του διαλόγου σε μικρές ομάδες 





Νοηματική χαρτογράφηση 

ηφαίστειο 

καταστροφές 
σεισμός 
κύματα 

 

κώνος 
κρατήρας 

έκρηξη 
ρωγμή φλοιού 

λάβα 
στάχτη-φωτιά 

υψηλή θερμοκρασία 

Σαντορίνη 
Νίσυρος 
Μέθανα 

Χορτιάτης 

 

ενεργά 
σβησμένα 



Κατηγοριοποίηση 
 



Αναλογίες 

• Σχηματικές αναπαραστάσεις με 
ενσωματωμένη την πληροφορία 
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