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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1. 

Ερωτηματολόγιο για τον μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό στο τοπικό 

του εκπαιδευτικό σύστημα  

Προσωπικές πληροφορίες του μαθητή  
Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

 

Όνομα Μητέρας: Όνομα πατέρα: 

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email): 

 

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email): 

 

Προηγούμενη χώρα διαμονής: 

Τόπος (χώρα) και ημερομηνία γέννησης: 

 

Οικογενειακή κατάσταση: 

 

 

 

 

 

Λόγοι για τους οποίους η οικογένεια επέστρεψε πίσω στη πατρίδα: 
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Μέρος I 

Προηγούμενη Εκπαίδευση: 

Προηγούμενη εκπαίδευση του μαθητή σε σχολείο του εξωτερικού (περιγραφή πλαίσιο του 

ξένου εκπαιδευτικού συστήματος): 

 

 

 

 

 

 

 

Ικανότητες: 

Ακαδημαϊκές Επιτυχίες : 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίπεδο 

Μαθηματικές δεξιότητες 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Λογικός- αφηρημένος συλλογισμός 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Χωρική ικανότητα 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Λεκτική ικανότητα (ομιλία και 

γραφή στη μητρική του γλώσσα) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Γλωσσικές δεξιότητες (χρήση και 

εκμάθηση ξένων γλωσσών) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Μουσικές δεξιότητες  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Καλλιτεχνικές ικανότητες  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Χειρωνακτικές δεξιότητες  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Κινητικότητα  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Διαπροσωπικές δεξιότητες: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Μοναδικές δεξιότητες και ταλέντα: 

Ενδιαφέροντα: 
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Μέρος II 

Λειτουργία μαθητή:  

Κατάσταση υγείας: 

 

 

 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας  

Δυνατότητες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αδυναμίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικές δεξιότητες: 

 

 

 

 

 

 

Συναισθηματική κατάσταση: 

 

 

 

 

 

Περίληψη των ικανοτήτων του μαθητή που ευνοούν την προσαρμογή του στο σχολικό 

περιβάλλον: 

 

 

Πολιτιστικές συνήθειες και πρακτικές που είναι σημαντικές για την κατανόηση της στάσης 

του παιδιού: 
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Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των γονέων 

Οι ανάγκες των γονέων στη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο: 

 

 

 

 

 

Οι προσδοκίες των γονέων από τη διεύθυνση του σχολείου: 

 

 

 

 

 

 

Οι προσδοκίες των γονέων από τον δάσκαλο της τάξης: 

 

 

 

 

 

Οι προσδοκίες των γονέων από τον οικογενειακό βοηθό: 

 

 

 

 

 

Οι προσδοκίες των γονέων από τους υπόλοιπους δασκάλους: 

 

 

 

 

 

Οι προσδοκίες των γονέων από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς του σχολείου (ψυχολόγος/ 

ειδικός παιδαγωγός) 
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Ημερομηνία Υπογραφή διευθυντή 

Ημερομηνία Υπογραφή γονέων/ κηδεμόνων 

Ημερομηνία Υπογραφή οικογενειακού βοηθού  
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Παράρτημα 2. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΗ                                   

 

Model of Working with a Pupil Returning from Abroad to the Native Education System 

Pupil personal information 
 Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

 

 

 Προηγούμενη τάξη διαμονής:  

 Ηλικία:   

 Τάξη:  

 Ονοματεπώνυμο δασκάλου τάξης :  

 Ονοματεπώνυμο οικογενειακού βοηθού:  

 Ονοματεπώνυμο συμμαθητή-κηδεμόνα:  

 Συνοπτική περιγραφή της προηγούμενης εκπαίδευσης του μαθητή στο σχολείο του 

εξωτερικό: 
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Αναμενόμενα εμπόδια, δυσκολίες, 

προβλήματα, κρίσιμα σημεία που 

σχετίζονται με τη διαδικασία 

προσαρμογής του μαθητή στο νέο 

σχολείο: 

Τρόπο ελαχιστοποίησης ή επίλυσης των 

προβλημάτων: 
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Μέρος I 

 

Προσαρμογή του μαθητή σε κοινωνική, συναισθηματική και πολιτισμική 

διάσταση  

 

Δραστηριότητα 
Υπεύθυνο 

άτομο  
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Μέρος II 

 

Προσαρμογή μαθητή στην ακαδημαϊκή/σχολική πτυχή 

 

Δραστηριότητα 
Υπεύθυνο 

άτομο  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: Υπογραφή Διευθυντή: 

Ημερομηνία: Υπογραφή γονέων/κηδεμόνων:  
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Παράρτημα 3. 

Σενάρια Μαθημάτος Αρ. 1: Ετοιμαζόμαστε για την άφιξή σας  

Διάρκεια: 45 λεπτά. 

Γενικός στόχος: Εξοικείωση των μαθητών με τη χώρα από την οποία προέρχεται ο νέος 

μαθητής  

Ειδικοί στόχοι: Ένδειξη των πιο σημαντικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον πολιτισμό 

και τα έθιμα: προετοιμασία της τάξης για να καλωσορίσει το νέο μαθητή και η ανάπτυξη 

της ενσυναίσθησης στους μαθητές.  

Μεθόδοι διδασκαλίας μαθήματος: διάλεξη (παρουσίαση, επίδειξη), συνομιλία, 

καταιγισμός ιδεών.  

Μορφές εργασίας: εργασία με όλη την τάξη, ομαδική εργασία (ομογενής και ετερογενής) 

Απαραίτητα υλικά και βοηθήματα: διαδραστικός πίνακας/προβολέας, παρουσίαση 

χειρονομιών χαιρετισμού και ευγενικών φράσεων σε διάφορες γλώσσες4, χάρτης, βίντεο 

που παρουσιάζει την προηγούμενη χώρα διαμονής του μαθητή, φύλλα εργασίας, 

μαρκαδόροι, πενάκια, διαδίκτυο, χρωματιστές κάρτες 

Πορεία μαθήματος  Διάρκεια 

I.Εισαγωγή/ Αφόρμηση  

Παρουσίαση χειρονομιών χαιρετισμού και ευγενικών φράσεων 

σε διάφορες γλώσσες (της επιλογής σας). Ρωτήστε τους μαθητές 

αν μπορούν να προσδιορίσουν τη χώρα και τη γλώσσα. Αφού 

αντιστοιχίσετε τη γλώσσα με την χώρα της, εισάγετε τους 

μαθητές στο θέμα του μαθήματος. Πείτε στους μαθητές ότι ένας 

νέος συμμαθητής που έζησε σε άλλη χώρα θα ενταχθεί στην τάξη 

σας και ότι χρειάζεται βοήθεια για να προσαρμοστεί στη νέα 

σχολική πραγματικότητα.  

10 λεπτά 

II. Δραστηριότητες/ Στάδια υλοποίησης  

Δείξτε στους μαθητές έναν παγκόσμιο χάρτη και δείξτε τους τη 

χώρα που ζούσε ο νέος μαθητής. Ρωτήστε τους μαθητές αν 

γνωρίζουν κάτι για τη χώρα και τον πολιτισμό της. Στην 

περίπτωση διαφόρων δηλώσεων από τους μαθητές, καταγράψτε 

συνοπτικά τις δηλώσεις τους.  

25 λεπτά  

Δείξτε ένα βίντεο για τη χώρα που ζούσε ο νέος μαθητής. Όταν 

παρακολουθείτε την ταινία, πείτε τους να παρατηρήσουν την 

ενδυμασία, τις κινήσεις, τον τρόπο ζωής, το κλίμα και τις 

θρησκευτικές αρχές. Αφού παρακολουθήσουν το βίντεο, οι 

μαθητές παρουσιάζουν όσα στοιχεία από τα πιο πάνω εντόπισαν 

στο βίντεο. Εν κατακλείδι, επισημάνετε τις πιο σημαντικές 
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διαφορές μεταξύ του πολιτισμού τη χώρας που ζουν τα παιδιά 

και της χώρας από την οποία έρχεται ο μαθητής. 

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες και αναθέστε σε κάθε ομάδα 

μια από τις ακόλουθες εργασίες: 

Ομάδα I- Πώς να βοηθήσουμε έναν νέο φίλο να βρει το δρόμο 

του στην τάξη μας; 

Ομάδα II - Τι κοινό έχουν η προηγούμενη χώρα διαμονής του 

μαθητή και η χώρα που ζούμε εμείς τώρα;  - η ομάδα εργάζεται 

με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μέρος I του 

μαθήματος και τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν στο 

Διαδίκτυο. 

Ομάδα III - Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

κουλτούρας της προηγούμενης χώρας διαμονής του μαθητή και 

της χώρας που έρχεται τώρα; - η ομάδα εργάζεται με βάση τις 

γνώσεις που έχει αποκτήσει εκ των προτέρων και τις 

πληροφορίες που αποκτήθηκαν στο Διαδίκτυο. 

Για τους νεότερους μαθητές, ετοιμάστε φωτογραφίες για να 

δείξετε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της 

προηγούμενης χώρας διαμονής του μαθητή και της χώρας που 

έρχεται.  

Ομάδα IV - Τι μπορούμε να κερδίσουμε όταν γνωρίσουμε και 

συνεργαστούμε με έναν μαθητή που πήγε σχολείο σε άλλη χώρα; 

Ενημερώστε τις ομάδες ότι έχουν 15 λεπτά για να ολοκληρώσουν 

την εργασία και στη συνέχεια ο αρχηγός της ομάδας ή τα μέλη 

της ομάδας παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους.  

III. Ανακεφαλαίωση/ Τελική αξιολόγηση/ Κλείσιμο μαθήματος 

Μοιράστε χρωματιστές κάρτες στους μαθητές. Πείτε στους 

μαθητές να φανταστούν ότι είναι αυτοί που έφυγαν για μια άλλη 

χώρα και τώρα έρχονται σε νέο σχολείο. Ζητήστε τους να 

γράψουν τι θα τους διευκόλυνε να λειτουργήσουν κατά τις 

πρώτες εβδομάδες στο νέο σχολείο. Μόλις οι μαθητές 

διαβάσουν τις σημειώσεις τους, τονίστε ότι ο νέος συμμαθητής 

τους που θα ενταχθεί σύντομα στην τάξη,  μπορεί να περιμένει 

τις αντίστοιχες ενέργειες από αυτούς. 

10 λεπτά  



 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 

 

 

Παράρτημα 4. 

Σενάριο Μαθήματος Αρ. 2: Ας γνωριστούμε μεταξύ μας  

Διάρκεια: 45-60 λεπτά 

Γενικός στόχος: εισαγωγή του μαθητή που επιστρέφει στο τοπικό του εκπαιδευτικό 

σύστημα με τους νέους συμμαθητές του και με τους κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη. 

Ειδικοί στόχοι: γνωριμία μεταξύ των συμμαθητών,  και υπενθύμιση για την τήρηση των 

κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη, αξιολόγηση και τροποποίηση των κανόνων αυτών στην 

περίπτωση που αποκλίνουν κατά πολύ από τον τρόπο λειτουργίας του νέου μαθητή, 

ανάπτυξη της ικανότητα να μιλάει κανείς για τον εαυτό του (αυτοπαρουσίαση).  

Μεθόδοι διδασκαλίας μαθήματος: επίδειξη-παρουσίαση, καθοδηγούμενη συζήτηση, 

παιχνίδι ένταξης: «Ιστός αράχνης», διδακτικό παιχνίδι (λήψης αποφάσεων), καταγραφή 

ιδεών, παιχνίδι ένταξης: «Ο τοίχος». 

Μορφές εργασίας: εργασία στην ολομέλεια της τάξης (ομογενής), ομαδική εργασία 

(ετερογενής) 

Απαραίτητα υλικά και βοηθήματα: ένα βίντεο "Από τη ζωή της τάξης μας", μια μπάλα, 

χρωματιστά χαρτιά (post-it) , ένα flip-chart, μαρκαδόροι. 

Πορεία μαθήματος   Διάρκεια: 

I.Εισαγωγή/ Αφόρμηση 

Συστήστε στους μαθητές στον νέο συμμαθητή του, μετά δώστε 

χρωματιστά χαρτιά post-it στους μαθητές και ζητήστε τους να 

γράψουν το όνομά τους πάνω και στη συνέχεια να συστήσουν 

τον εαυτό τους στον νέο συμμαθητή. Πείτε τους να καθίσουν σε 

κύκλο και εξηγήστε τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι κανόνες 

είναι: καλείτε το όνομα ενός από τους μαθητές που κάθεται στον 

κύκλο και τους ρίχνετε την μπάλα. Η μπάλα πάνω έχει τυλιγμένες 

πολλές κλωστές, δεμένες μεταξύ τους σε ένα σημείο.   Ο μαθητής 

πρέπει να πιάσει την μπάλα και μια κλωστή από αυτήν και να πει 

κάτι για τα ενδιαφέροντά του, τι του αρέσει, τι θεωρεί σημαντικό 

για την ένταξη στην τάξη. Σημειώστε ότι κάθε μαθητής πρέπει να 

κρατήσει την κλωστή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Μόλις 

κληθούν όλοι οι μαθητές, σχηματίζουν έναν ιστό αράχνης και το 

παιχνίδι τελείωσε. Ρωτήστε τους μαθητές τι έμαθαν ο ένας για 

τον άλλον; Έχουν κοινά ενδιαφέροντα; Τονίστε τη σημασία της 

συνεργασίας στη δημιουργία του ιστού της αράχνης και ότι κάθε 

μαθητής έχει συμβάλει στην εργασία. Μια τέτοια συνεργασία 

είναι επίσης απαραίτητη για την επίτευξη άλλων στόχων που 

10 - 15 λεπτά 
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έχουν τεθεί για την τάξη. Επισημάνετε ότι ανεξάρτητα από το 

πώς είμαστε, δημιουργούμε ένα σύνολο και ένας μαθητής που 

έχει επιστρέψει από άλλη χώρα, μέσα από τις εμπειρίες του, 

μπορεί να διαφοροποιήσει τη ζωή της τάξης μας. Αφού ακούσετε 

τις δηλώσεις των μαθητών, ανακοινώστε τους το θέμα του 

μαθήματος. Σημειώστε ότι το γεγονός ότι ένας νέος μαθητής που 

ζούσε προηγουμένως σε άλλη χώρα συμμετέχει στην τάξη 

παρέχει την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να θυμηθούν 

τους κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη και να εξετάσουν εάν 

όλοι νιώθουν καλά σε αυτό. 

II. Δραστηριότητες/ Στάδια υλοποίησης 

Δείξτε στους μαθητές το βίντεο «Από τη ζωή της τάξης μας». 

Κάντε στους μαθητές τις ακόλουθες ερωτήσεις: «τι ένιωθες ενώ 

παρακολουθούσες το βίντεο;», «ποιες είναι οι αναμνήσεις σου 

που συνδέονται με την τάξη;», «θα ήθελες να επαναλάβεις ή να 

βελτιώσεις κάτι;» Στη συνέχεια, ζητήστε από τον μαθητή που 

επιστρέφει στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα να μιλήσει για 

τις προηγούμενες σχολικές εμπειρίες. Ρωτήστε τι θα ήθελαν να 

μεταφέρουν στη νέα τάξη. 

Χωρίστε τους μαθητές σε 3 ομάδες, μοιράστε μαρκαδόρους και 

φύλλα χαρτιού. Εξηγήστε ότι το καθήκον κάθε ομάδας είναι να 

ετοιμάσει μια αφίσα για ένα συγκεκριμένο θέμα: 

Ομάδα 1 – Οι κανόνες συμπεριφοράς της τάξης μας. 

Ομάδα 2 – Πώς να γίνουμε ομάδα;  

Ομάδα 3 - Τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε κάθε μαθητή 

της τάξης να αισθάνεται καλά; 

Ενημερώστε την τάξη ότι έχουν 10-15 λεπτά για να 

ολοκληρώσουν την εργασία. Όταν τελειώσουν την εργασία τους, 

ο επιλεγμένος αρχηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και 

μοιράζεται τις εντυπώσεις του. Στην ομάδα του μαθητή που 

επέστρεψε στο τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα και που ίσως δεν 

έχει επαρκή επικοινωνιακή γνώση της μητρικής του γλώσσας, 

προτείνετε τη χρήση διαδικτυακών μεταφραστών και δίγλωσσων 

λεξικών.  

10 λεπτά 

 

 

 

 

 

15-20 λεπτά 

III. Ανακεφαλαίωση/ Τελική αξιολόγηση/ Κλείσιμο μαθήματος 
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Χωρίστε την τάξη σε 2 ομάδες. Κάθε ομάδα σχηματίζει έναν 

κύκλο. Ένα άτομο από κάθε ομάδα βρίσκεται εκτός του κύκλου. 

Το καθήκον τους είναι να μπουν στον κύκλο και το καθήκον των 

ανθρώπων στον κύκλο είναι να μην τους αφήσουν να μπουν 

μέσα. Βεβαιωθείτε ότι η άσκηση εκτελείται σε ασφαλές μέρος με 

επαρκή χώρο. Είναι σημαντικό κάθε μαθητής να παίρνει τη σειρά 

του να βρίσκεται έξω από τον κύκλο. Μετά την ολοκλήρωση της 

εργασίας, ρωτήστε τους μαθητές πώς ένιωθαν ότι δεν μπόρεσαν 

να γίνουν μέρος του κύκλου, πώς αυτή η κατάσταση σχετίζεται 

με τη ζωή της τάξης. 

 10-15 λεπτά 
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Παράρτημα 5. 

Σενάριο Μαθήματος Αρ. 3: Γνώρισε το σχολείο μας  

Διάρκεια: 60-90 min. 

Γενικός Στόχος: Εξοικείωση του μαθητή που επιστρέφει από άλλη χώρα με την ιστορία, τα 

έθιμα, τους κανόνες και την οργάνωση της εργασίας στο νέο σχολείο και την εμπέδωση 

αυτής της γνώσης σε άλλους μαθητές.  

Ειδικοί στόχοι: Παρουσίαση των πιο σημαντικών πληροφοριών για τα έθιμα, τους κανόνες 

και τις ρουτίνες του σχολείου. Εξοικείωση των μαθητών με τα πιο σημαντικά στοιχεία από 

την ιστορία του σχολείου. Συζήτηση για την οργάνωση της εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στο σχολικό ημερολόγιο (αργίες, χειμερινές διακοπές, άλλες ημέρες αργία) υποδεικνύοντας 

τις διαφορές μεταξύ της χώρας από την οποία έρχεται ο μαθητής και του συστήματος της 

χώρας που εντάσσεται τώρα.  

Μεθόδοι διδασκαλίας μαθήματος: καθοδηγούμενη συζήτηση, στοιχεία μιας 

εικονογραφημένης διάλεξης ή μιας παρουσίασης με τη χρήση πολυμέσων,  μάθημα που 

διεξάγεται σε κανονική τάξη ή σε μια ειδική αίθουσα - εάν το σχολείο διαθέτει. 

Μορφές εργασίας: ομαδική εργασία, εργασία στην ολομέλεια της τάξης (ομογενής και 

ετερογενής εργασία).  

Απαραίτητα υλικά και βοηθήματα: ένα βίντεο που παρουσιάζει σχολεία σε διάφορες 

περιοχές του κόσμου, παρουσίαση διαφανειών "Ποιος εργάζεται στο σχολείο μας", 

καταστατικό του σχολείου, κανόνες και ρουτίνες του σχολείου, ξενάγηση στην καντίνα και 

το γυμναστήριο. Προαιρετικά - παρουσίαση της ιστορίας του σχολείου, εκθέματα στο 

σχολικό μουσείο- αν υπάρχει.  

 

Πορεία μαθήματος   Διάρκεια: 

I.  Εισαγωγή/ Αφόρμηση 

Δείξτε στους μαθητές ένα βίντεο που παρουσιάζει σχολεία σε 

διάφορες περιοχές του κόσμου. Αφού το παρακολουθήσετε, 

ρωτήστε για τα συναισθήματά τους, τι τους τράβηξε την 

προσοχή τους. Αφού σας έχουν υποδείξει διαφορές, π.χ. 

διαφορετικές ώρες εργασίας στο σχολείο, ρούχα των μαθητών, 

διαφορετικά ονόματα μαθημάτων, εισάγετε τους στο θέμα του 

μαθήματος. 

 

 

10 λεπτά 
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II. Δραστηριότητες/ Στάδια υλοποίησης 

Ζητήστε από τον μαθητή που επέστρεψε στο τοπικό του 

εκπαιδευτικό σύστημα να μιλήσει εν συντομία για το 

εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα όπου ζούσε, την οργάνωση 

της εργασίας και τα πιο ενδιαφέροντα έθιμα του σχολείου που 

φοίτησε (μπορείτε να ζητήσετε από τον μαθητή να ετοιμάσει 

μια παρουσίαση, φωτογραφίες εκ των προτέρων). 

Παρουσιάστε μια σύντομη ιστορία του σχολείου σας. Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε μια παρουσίαση που έχει προετοιμαστεί 

εκ των προτέρων. Εάν το μάθημα γίνεται στο σχολικό μουσείο, 

χρησιμοποιήστε τα συλλεγμένα εκθέματα: χρονικά, 

φωτογραφίες, πίνακες. Συνοψίζοντας, τονίστε ότι το σχολείο 

είναι περήφανο για τα επιτεύγματά του και συνεχίζει τις 

παραδόσεις του. Οι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της 

κληρονομιάς του σχολείου είναι: ο διευθυντής, το διδακτικό 

προσωπικό, το διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό καθώς και 

μαθητές.  

10-15 λεπτά 

 

Δείξτε μια παρουσίαση που έχει προετοιμαστεί εκ των 

προτέρων από τους μαθητές σχετικά με τους δασκάλους και τα 

άλλα μέλη του προσωπικού του σχολείου. 

5-10 λεπτά 

 

Παρουσίαση πανό και ύμνου του σχολείου. Προσκαλέστε τους 

σημαιοφόρους στην παρουσίαση. Μπορούν να περιγράψουν το 

πανό του σχολείου, να συζητήσουν τους κανόνες 

συμπεριφοράς όταν φέρνουν το πανό μέσα και έξω. Αφού 

παρουσιάσετε το πανό του σχολείου, ρωτήστε τους μαθητές αν 

γνωρίζουν τον ύμνο του σχολείου. Ζητήστε τους να το 

τραγουδήσουν. Στη συνέχεια, ρωτήστε πώς πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε όταν τραγουδάμε τον σχολικό ή τον εθνικό 

ύμνο. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δηλώσουν εκδηλώσεις, 

εθνικές γιορτές όπου φέρεται το πανό του σχολείου και 

τραγουδιέται ο σχολικός ύμνος ή ο εθνικός ύμνος. Κάντε μια 

ερώτηση: «ποια άλλα έθιμα καλλιεργούμε στο σχολείο μας;». 

Προτείνετε στους μαθητές να ρωτήσουν τον νέο συμμαθητή 

τους εάν το σχολείο που φοίτησαν είχε παρόμοια έθιμα. 

10-15 λεπτά 
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Χωρίστε την τάξη σε 4 ομάδες και αναθέστε τις παρακάτω 

εργασίες: 

Ομάδα Ι - Κατάλληλη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων, των διαλειμμάτων, στην καντίνα του σχολείου, στο 

γυμναστήριο. 

Ομάδα II - Σχολική στολή που φοριέται κάθε μέρα και σε ειδικές 

περιστάσεις. 

Ομάδα III - Σχέσεις μαθητή - δασκάλου. 

Ομάδα IV - Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μαθητή. 

Ενημερώστε την τάξη ότι έχουν 20 λεπτά για να ολοκληρώσουν 

την εργασία. Όταν τελειώσουν την εργασία τους, ο επιλεγμένος 

αρχηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και μοιράζεται τις 

εντυπώσεις του. Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το καταστατικό του σχολείου, τους 

κανονισμούς σχολικής καντίνας, τους κανόνες χρήσης άλλων 

εγκαταστάσεων - γυμναστήριο, αθλητικά γήπεδα κτλ. 

Στην περίπτωση των μικρότερων μαθητών των τάξεων, είναι 

απαραίτητο ο δάσκαλος της τάξης να συμμετέχει περισσότερο 

στη βοήθεια μεμονωμένων ομάδων. 

Μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε μια τράπεζα από έτοιμες 

προτάσεις που οι μαθητές πρέπει να βρουν και να αναθέσουν 

στις ομάδες τους. 

20-30 λεπτά 

 

III. Ανακεφαλαίωση/ Τελική αξιολόγηση/ Κλείσιμο μαθήματος 

Προσκαλέστε τους μαθητές σε μια ανακεφαλαίωση του 

μαθήματος. Αφήστε τους μαθητές να πουν με τη σειρά τους τι 

βρήκαν πιο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του μαθήματος, να 

αναφέρουν τα νέα πράγματα που έμαθαν, τι θα ήθελαν να 

πουν στους γονείς τους στο σπίτι κτλ. Ρωτήστε τον μαθητή που 

επέστρεψε στο τοπικό του εκπαιδευτικό σύστημα εάν κάτι έχει 

τραβήξει την προσοχή του/της, ποιοι κανόνες ίσχυαν στο 

προηγούμενο σχολείο και ποιοι είναι εντελώς νέοι για αυτόν. 

 5-10 λεπτά 
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Παράρτημα 6. 

Σενάριο Μαθήματος Αρ. 4: Τα ταλέντα μας- πόσο ίδιοι είμαστε;  

Διάρκεια: 45 min. 

Γενικός στόχος: Να μάθουν τα κοινά ενδιαφέροντα που έχουν.  

Ειδικοί στόχοι: Ανάπτυξη της ικανότητας για παρουσίαση των ενδιαφερόντων και τα χόμπι 

των μαθητών, ανάπτυξη ενδιαφερόντων, ενσωμάτωση στην τάξη, ειδικότερα για τον 

μαθητή που επιστρέφει από το εξωτερικό. 

Μεθόδοι διδασκαλίας μαθήματος: συζήτηση, συνομιλία στην ολομέλεια της τάξης, 

καταγραφή ιδεών.  

Μορφές εργασίας: εργασία στην ολομέλεια της τάξης, ομαδική εργασία  

Απαραίτητα υλικά και βοηθήματα: αντικείμενα που φανερώνουν μερικά ενδιαφέροντα πχ. 

Μπάλα, λουλούδια, μουσικά όργανα, πινέλα, χρωματιστά αυτοκόλλητα χαρτιά, flip-chart, 

φωτογραφία διάσημου προσώπου, χρωματιστοί μαρκαδόροι, μεγάλο φύλλο χαρτιού.  

Πορεία μαθήματος  Διάρκεια: 

I. Εισαγωγή/ Αφόρμηση 

Ζητήστε από τους μαθητές να καθίσουν σε κύκλο και ξεκινήστε να 

δείχνετε μια φωτογραφία ενός παγκοσμίου φήμης ατόμου που οι 

μαθητές γνωρίζουν και θαυμάζουν, π.χ. Λεβαντόφσκι, Μέσι, κ.λπ. 

Ρωτήστε αν έχουν κάποια σχέση με αυτό το άτομο; Όταν οι μαθητές 

απαντήσουν ότι παίζουν, για παράδειγμα, αθλήματα, όπως 

ποδόσφαιρο ή παίζουν μουσική, ή ασχολούνται με τον υπολογιστή, 

τα ταξίδια κτλ. Τότε εισαγάγετε τους μαθητές στο θέμα του 

μαθήματος. 

10 λεπτά 

 

II. Δραστηριότητες/ Στάδια υλοποίησης  

Τοποθετήστε διάφορα αντικείμενα/ βοηθήματα στην τάξη: 

τηλέφωνο, tablet, μπάλα, βιβλίο, κάμερα, μουσικά όργανα, 

λουλούδια, κ.λπ. Ζητήστε από τους μαθητές να σταθούν δίπλα σε 

κάθε αντικείμενο και να πουν γιατί ενδιαφέρονται για το 

συγκεκριμένο. Οι μαθητές που δεν ενδιαφέρονται για κανένα από 

τα αντικείμενα μπορούν να αναφέρουν το χόμπι τους 

ζωγραφίζοντας ή γράφοντας το σε ένα κομμάτι χαρτί. Αφού 

ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, ρωτήστε τους μαθητές αν έχουν 

παρατηρήσει ότι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα με κάποιο 

συμμαθητή τους και πως μπορούν να συνεργαστούν και να τα 

20 λεπτά 
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αναπτύξουν μαζί. 

Ζητήστε από τους μαθητές να δώσουν παραδείγματα 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ανάπτυξης των ενδιαφερόντων 

τους που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 

σχολείου. Γράψτε τα σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού με 

χρωματιστούς μαρκαδόρους και κρεμάστε τα σε εμφανές σημείο 

για να παρακινήσετε τους μαθητές να εργαστούν μαζί. 

 

 

5 λεπτά 

III. Ανακεφαλαίωση/ Τελική αξιολόγηση/ Κλείσιμο μαθήματος  

Τέλος, ρωτήστε τους μαθητές ποια νέα πράγματα έχουν μάθει για 

τους συμμαθητές τους και ποιο από τα ενδιαφέροντα τους άρεσε 

από όσα ανέφερε ο μαθητής που ήρθε από άλλη χώρα.  

10 λεπτά 

 

 

 


