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https://www.youtube.com/watch?v=xYxAW7nY3sU&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=xYxAW7nY3sU&t=4s


«Εμείς έχουμε τέταρτη χρονιά

τα προσφυγόπουλα… 35 παιδιά»

4ο Γυμνάσιο Αθήνας

«22 παιδιά προσφυγόπουλα»

38 Γυμνάσιο Αθήνας

«11 παιδιά προσφυγόπουλα»

6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου

2019 - 2020

ΓΚΑΛΙΝΑ ΑΛΤΟΥΧΟΒΑ_«Ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων»

16 – 04 – 2021

Η υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση



Η υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση2020 - 2021
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=G0reZjGpoVQ

ένα παιδί είμαι και εγώ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=G0reZjGpoVQ


ανάπτυξη της 
αυτοεκτίμησης

αλληλεπίδραση

συμπάθεια για 
τους

’’άλλους’’

ισότητα 

ευκαιριών

συνύπαρξη

Η Διαπολιτισμική ικανότητα και ετοιμότητα του/της εκπαιδευτικού

στηρίζονται στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
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ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τι μπορώ να κάνω;

ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ενεργητική συμμετοχή

του μαθητή/

της μαθήτριας

αλληλεπιδράσεις με το 

περιβάλλοντός του/της

Διαφοροποίηση διδασκαλίας

στηρίζεται στη θεωρία μάθησης του κοινωνικού οικοδομισμού

(Vygotsky, 1978)
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Οι δυνατότητες που δίνονται στο/στην πρόσφυγα μαθητή/μαθήτρια μέσα από τις 

παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
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Βασικές διδακτικές τεχνικές 

εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μια πολυγλωσσική - πολυπολιτισμική τάξη

α) προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος και της διδασκαλίας ανάλογα με την 

μαθησιακή ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή 

β) παροχή ευκαιριών μάθησης σε όλους με την ενεργοποίηση της φαντασίας και της 

περιέργειάς τους (Carr& Kemmis, 1997, Χρυσαφίδης, 2005)
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Η ετοιμότητα του μαθητή/της μαθήτριας 

(σύμφωνα με το Vygotsky)  
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Πως μαθαίνω καλύτερα;
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Αποτελεσματικές γλωσσοδιδακτικές προσσεγίσεις

διδασκαλία γραμματικής

διδασκαλία λεξιλογίου

διδασκαλία γλώσσας μέσω περιεχομένου

διδασκαλία μέσω δεδομένων

πολυγλωσσικότητα
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Απλό λεξιλόγιο

Σχεδιαγράμματα 

Πίνακες

Διαγράμματα

Εικόνες

Υποστήριξη της διγλωσσίας

Προϋπάρχουσα γνώση παιδιών

16 – 04 – 2021

Αλτουχόβα, Γκ., Δίγλωσσο βοήθημα Χημείας Β Γυμνασίου, 1999

Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και 

Αλλοδαπών μαθητών», ISBN: 960-8468-26-4
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γνωστική ανάπτυξη

δραστηριότητες σε ζεύγη

16 – 04 – 2021

Διαθεματική προσέγγιση

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1. Τρώω (στερεό) – πίνω (υγρό).  

Συνεργάζομαι με έναν/μία συμμαθητή/τριά μου και συμπληρώνουμε 

το εικονόλεξο με λέξεις: τρώω - πίνω.  

   

 
Πίνω  νερό 

 

 
Τρώω κρέας 

 
__________ κρασί  

   

 

____________ γλυκά 

 

____________  γάλα  

 

___________ τυρί 
 

   

 

____________ ψάρια 
 

 

___________ σαλάτα 

 

__________ χυμό 

 

Τρώω - στερεό

Πίνω - υγρό

Αλτουχόβα, Γκ., Επιμορφωτικό υλικό 

για την Δράση 4 «Επιμορφωτικές 

δράσεις για την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων», 

ΙΕΠ, 2017
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Γνωστική – Γλωσσική 

ανάπτυξη

Total Physical Response Storytelling (TPRS)

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1. Τι φαγητό έχουμε; 

 Παρατηρώ τον παρακάτω πίνακα ζωγραφικής. Γράφω λέξεις που μου 

έρχονται στο μυαλό σε γλώσσες που θέλω. 

Δραστηριότητα 2. Πεινάω – τρώω, διψάω – πίνω.  

Συνεργάζομαι με τους/τις συμμαθητές/τριές μου για να 

αναπαραστήσουμε με παντομίμα αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής. Οι 

υπόλοιποι/ες συμμαθητές/τριες μαντεύουν αυτό που δείχνουμε και 

απαντάμε στις ερωτήσεις: Τι κάνω; Τι κάνεις; Τι κάνει; . 

 

 

         Εγώ  τρώω             Εσύ  τρώς          Αυτός/αυτή τρώει 

         Εγώ  πίνω              Εσύ  πίνεις          Αυτός/αυτή τρώει 

    

                      

 

 

 

πεινάω  

 

Όταν πεινάω – τρώω 

διψάω  

 

Όταν διψάω – πίνω  

ανάπτυξη πολυπολιτισμικής κουλτούρας

γνωστική ανάπτυξη

ατομικές στρατηγικές μάθησης

διαθεματική προσέγγιση
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Απλό λεξιλόγιο

Λέξεις – Φράσεις

Ενικός – Πληθυντικός αριθμός

Παραγωγή γραπτού και προφορικού 

λόγου

16 – 04 – 2021

Γνώση - Γλώσσα

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1. Κίνηση – Κινητική ενέργεια 

Παρατηρώ τις κινήσεις στη  διαφάνεια 3 του PowerPoint  και 

αντιστοιχώ τις παρακάτω εικόνες με τις φράσεις που ταιριάζουν. 

 

 
1 

  

 
α 

 

 
Τα πουλιά πετούν 

 

 
2 

  

 
β 

 

 
Ο άνθρωπος τρέχει 

 
 

 

 
3 

  

 
γ 

 

 
Το ψάρι κολυμπάει 

 

 
 

4 

  
 

δ 

 
 

Ο άνθρωπος περπατάει 
 

 
 

 

Δραστηριότητα 2. Ενικός – Πληθυντικός αριθμός 

Αλλάζω τις φράσεις από ενικό σε πληθυντικό αριθμό ή από 

πληθυντικό σε ενικό αριθμό. 

 

 

 

 

                

Τα ψάρια κολυμπούν. 

 

 

 

 

               

Το πουλί πετάει. 

 

 

 

 

 

 

             

Οι άνθρωποι τρέχουν. 
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Τι μπορώ να κάνω;
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χρόνος στρατηγικές και μέσα διαφοροποίησης 

10 λεπτά δελτίο εισόδου, διαγλωσσικότητα,  διδασκαλία λεξιλόγιο 

 

Αλτουχόβα, Γκ., Επιμορφωτικό υλικό για τη

Θ.Ε.4: Εκπαίδευση προσφύγων, Πράξη:

«Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης

των μαθητών και των μαθητριών στο

πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

(ΔΔ)», ΙΕΠ 2019
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χρόνος στρατηγικές και μέσα διαφοροποίησης 

15λεπτά CLIL, λεξιλόγιο, συμφωνία επίθετου – ουσιαστικού, άρθρου -

ουσιαστικού 
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χρόνος στρατηγικές και μέσα διαφοροποίησης 

20 λεπτά Προβολή βίντεο, αναδόμηση κειμένου με στόχο την εστίαση τον 

τύπο, RAFT 
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χρόνος στρατηγικές και μέσα διαφοροποίησης 

45λεπτά Προβολή βίντεο, Frayer Model, CLIL, διδασκαλία με εργαστηριακή 

υποστήριξη, διδασκαλία της γλώσσας και του λεξιλογίου 
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Δημιουργία του πολύγλωσσου υλικού από τους μαθητές
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Πρόγραμμα-γέφυρα 

για εφήβους 

 

 

Αλτουχόβα, Γκ., Γατσή, Π., Λιόντου, Τ., Μαργαρώνη, Μ., 

Σιμόπουλος, Γ., Σταματελόπουλος, Ν. (2018). LANG FAN

Πάτρα: Ελληνικό .فن Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Πρόγραμμα

Provision of Refugee Education and Support Scheme 

(PRESS). [Πολυτροπικό και πολύγλωσσο εκπαιδευτικό 

υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας διαμέσου 

της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικών, Θεάτρου και 

Μουσικής) (με τη μέθοδο Content and Language

Integrated Learning / CLIL) σε έφηβους πρόσφυγες στα 

πλαίσια ενός προγράμματος-γέφυρας για εφήβους 

(Bridge program for adolescents)
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υποστήριξη της διγλωσσίας

εμβάθυνση της γνώσης της μητρικής 

γλώσσας

ανάπτυξη πολυπολιτισμικής 

κουλτούρας

κατανόηση της διαπολιτισμικότητας
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Πολυγλωσσία

Παρατηρώ… Ταξιδεύω… Συν + Δημιουργώ…  

Βλέπω τις παρακάτω εικόνες και το  βίντεο  «Οι 20 πιο επικίνδυνες διαδρομές για 

το  σχολείο στον κόσμο»  και βρίσκω τις παρακάτω χώρες στον χάρτη και τις 

μαθαίνω: Ελλάδα, Ινδονησία, Μπαγκλαντές, Σουηδία, ΗΠΑ, Ινδία, Αίγυπτος, 

Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Πακιστάν, Κίνα, Κολομβία, Συρία. Στη συνέχεια φτιάχνω με 

την ομάδα μου τον χάρτη με τις χώρες μας.  

https://www.youtube.com/watch?v=oTJxoRYI9GI 

Green School, Bali, Indonesia  Floating school, Bangladesh  

Free School, Sweden  Schools of the Future, USA  
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Σας ευχαριστώ πολύ!!!

Καλή Δύναμη!


