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Παραρτήματα 
 

Παράρτημα 1. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ 

ΧΩΡΑ 

Προσωπικά στοιχεία μαθητή 

Όνομα μαθητή: 

 

Όνομα μητέρας: Όνομα πατέρα: 

Επικοινωνία (τηλέφωνο, email): Επικοινωνία (τηλέφωνο, email):  

Προηγούμενη χώρα διαμονής: 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης (χώρα): 

 

Οικογενειακή κατάσταση: 

 

 

 

 

 

Λόγος μετανάστευσης από την πατρίδα: 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

Προηγούμενη εκπαίδευση 

Προηγούμενη εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής (στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

συστήματος αυτής της χώρας): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ικανότητες 

Ακαδημαϊκά επιτεύγματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίπεδο 

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

Λογικός συλλογισμός - κατανόηση 

αφηρημένων εννοιών 

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

Λεκτικές ικανότητες (ομιλία και 

γραφή στη μητρική 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 ικανότητες 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

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

Πρακτικές 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: 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ II 

Λειτουργία του μαθητή 

Κατάσταση υγείας 
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Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

Δυνατά σημεία: 

 

 

Αδύναμα σημεία: 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική λειτουργία: 

 

 

 

 

 

Συναισθηματική σφαίρα: 

 

 

 

 

 

Περίληψη - οι ικανότητες του μαθητή που ευνοούν την προσαρμογή στο σχολείο: 
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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 εκπαιδευτικό της τάξης: 
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Οι προσδοκίες των γονέων από τον διαπολιτισμικό βοηθό: 

 

 

 

 

 

Οι προσδοκίες των γονέων από τους εκπαιδευτικούς: 

 

 

 

 

 

Οι προσδοκίες των γονέων από τους ειδικούς του σχολείου (ψυχολόγο/παιδαγωγό) 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Υπογραφή διευθυντή  

Ημερομηνία Υπογραφή γονέα/γονέων 

Ημερομηνία Υπογραφή διαπολιτισμικού βοηθού 
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Παράρτημα 2. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ                             

Μοντέλο Εργασίας με Αλλοδαπό Μαθητή που Έρχεται σε μια Νέα Χώρα 

Προσωπικά στοιχεία μαθητή 

Όνομα μαθητή: 

 

 

Χώρα καταγωγής:  

Ηλικία:  

Τάξη:  

Όνομα εκπαιδευτικού της τάξης:  

Όνομα διαπολιτισμικού βοηθού:  

Όνομα συμμαθητή-κηδεμόνα:  

Συνοπτική περιγραφή της προηγούμενης εκπαίδευσης του μαθητή στο σχολείο της χώρας 

καταγωγής: 
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Αναμενόμενα εμπόδια, δυσκολίες, 

προβλήματα, κρίσιμα σημεία που 

σχετίζονται με τη διαδικασία 

προσαρμογής του μαθητή στο νέο 

σχολείο: 

Τρόποι ελαχιστοποίησης ή επίλυσης τους: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος I 
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Προσαρμογή του μαθητή σε κοινωνική, συναισθηματική και πολιτισμική 

διάσταση 

 

Δραστηριότητα 

Υπεύθυνο 

συμβαλλόμενο 

μέρος 
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Μέρος II 

 

Προσαρμογή μαθητή σε ακαδημαϊκή/σχολική διάσταση 

 

Δραστηριότητα 

Υπεύθυνο 

συμβαλλόμενο 

μέρος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Υπογραφή διευθυντή 

Ημερομηνία Υπογραφή γονέα/γονέων 
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Παράρτημα 3. 

Σενάριο μαθήματος Νο.1 «Πριν σε γνωρίσουμε» 

 

Θέμα: «Πριν σε γνωρίσουμε».  

Διάρκεια: 45-60 λεπτά. 

 

Γενικός στόχος του μαθήματος: εξοικείωση των μαθητών με τον πολιτισμό και τα έθιμα της 

χώρας του μαθητή που εντάσσεται στην τάξη του και διαμορφώνει τη δεκτικότητα προς 

τους πολιτισμικά διαφορετικούς ανθρώπους. 

Ειδικοί στόχοι: παρουσίαση των πιο ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με τη χώρα 

καταγωγής ενός νέου συμμαθητή: γεωγραφική θέση, ιστορία, θρησκεία, έθιμα, ένδειξη των 

σημαντικότερων διαφορών που προκύπτουν από πολιτισμικές διαφορές, επίδειξη τρόπων 

ένδειξης σεβασμού και καλοσύνης σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, εκμάθηση των 

βασικών χρήσιμων και ευγενικών φράσεων στη μητρική γλώσσα του αλλοδαπού μαθητή. 

ανάπτυξη ενσυναίσθησης στους μαθητές. 

Μέθοδοι διεξαγωγής της τάξης: συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, συσκευή που επιτρέπει τη 

χρήση μεταφραστή, στοιχεία θεάτρου, στοιχεία εικονογραφημένης διάλεξης ή 

παρουσίασης πολυμέσων. 

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

εργασία). 

Απαραίτητα στηρίγματα και βοηθήματα: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, δίγλωσσα λεξικά με 

φωνητική σημειογραφία, παγκόσμιος χάρτης, 10 εικόνες που δείχνουν τη χώρα καταγωγής 

του μαθητή και τη χώρα στην οποία έφτασε, χρωματιστά αυτοκόλλητα φύλλα, πίνακας 

παρουσιάσεων, μαρκαδόροι. 

Η πορεία του μαθήματος/τάξης    Διάρκεια: 

I. Εισαγωγή / Εισαγωγικό στάδιο 

Παρουσιάστε τις φωτογραφίες (βλ. βοηθήματα) που σχετίζονται 

με τον πολιτισμό της χώρας στην οποία έχει φτάσει ο αλλοδαπός 

μαθητής και την πατρίδα του μαθητή. Μετά την προβολή, 

ρωτήστε τους μαθητές ποιες διαφορές παρατήρησαν και αν 

10 λεπτά 
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μερικές από τις εικόνες δεν ταίριαζαν στη χώρα τους. Γράψτε τις 

απαντήσεις τους στον πίνακα. Όταν οι μαθητές 

συνειδητοποιήσουν ότι η παρουσίαση αφορούσε δύο 

πολιτισμούς, εισάγετε τους στο θέμα του μαθήματος. 

II. Δραστηριότητες / Στάδιο Υλοποίησης 

Κρεμάστε τον χάρτη και υποδείξτε τη χώρα για την οποία θα 

μιλήσετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Πείτε τους πού είναι. 

Τονίστε ότι η χώρα από την οποία κατάγεται ο νέος τους φίλος 

έχει διαφορετική κουλτούρα και έθιμα. Δείξτε φωτογραφίες, 

βίντεο κλιπ για το φυσικό περιβάλλον, τη θρησκεία, τα έθιμα, την 

κουζίνα και μιλήστε για αυτά όπως εμφανίζονται στην οθόνη. 

Επισημάνετε στους μαθητές ότι μερικές φορές οι ίδιες χειρονομίες 

έχουν διαφορετική σημασία, συχνά ακόμη και προσβλητική. Όταν 

συζητάτε τα πιο σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού, αναφέρετε 

τις διαφορές που προκύπτουν σε: συμπεριφορά, ένδυση. Κάντε 

δύο ερωτήσεις στους μαθητές: 

- Πώς μπορεί να νιώθει ένας φίλος που συμμετέχει στην τάξη για 

πρώτη φορά;  

- Τι μπορούμε να κάνουμε για να τους κάνουμε να νιώθουν καλά 

στην τάξη μας; 

Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν τις απαντήσεις σε 

χρωματιστές κάρτες (μία απάντηση ανά κάρτα) και να τις 

κολλήσουν σε ένα πίνακα παρουσιάσεων. Στην περίπτωση των 

νεαρότερων μαθητών, ο εκπαιδευτικός βάζει τις απαντήσεις στις 

κάρτες. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι μαθητές 

διαβάζουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ομαδοποιώντας 

παρόμοιες απαντήσεις σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους 

νεαρότερους μαθητές σε αυτή την εργασία. Συνοψίζοντας την 

εργασία, πείτε ότι το γεγονός ότι δεχόμαστε έναν νέο φίλο στην 

15-20 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 λεπτά 
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τάξη θα επηρεάσει την ευημερία του και την περαιτέρω 

αφομοίωση του στο σχολείο. 

Χωρίστε τους μαθητές σε 4 ομάδες, καθήκον των οποίων είναι να 

προετοιμάσουν ένα μίνι λεξικό στη μητρική γλώσσα του 

αλλοδαπού μαθητή στις ακόλουθες ομάδες (ο αριθμός των 

φράσεων, των λέξεων που θα μεταφραστούν εξαρτάται από τη 

διάρκεια της εργασίας και την ηλικία του μαθητή): 

Ομάδα Ι - βασικοί αριθμοί από το 0-10 και ονόματα 5 σχολικών 

ειδών 

Ομάδα II - ευγενικές φράσεις - 5-10 φράσεις επιλεγμένες από την 

τάξη 

Ομάδα III – βασικές σχολικές φράσεις - 5-10 επιλεγμένες από την 

τάξη 

Ομάδα IV - τα πιο σημαντικά μέρη στο σχολείο - 5-10 ονόματα 

Ενημερώστε την τάξη ότι έχουν 10 λεπτά για να ολοκληρώσουν 

την εργασία. Όταν τελειώσουν την εργασία τους, ο επιλεγμένος 

αρχηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και μοιράζεται τις 

εντυπώσεις του. Προτείνετε τη χρήση διαδικτυακών μεταφραστών 

και δίγλωσσων λεξικών. 

Στην περίπτωση των νεαρότερων παιδιών που δεν έχουν 

τελειοποιήσει ακόμη την τέχνη της γραφής και της χρήσης 

λεξικών, μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των λέξεων σε 3-5. 

III. Περίληψη / Λήξη / Τελικό Στάδιο 
 

Οι πρόθυμοι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες απαντώντας 

στις ερωτήσεις που ετοίμασε ο εκπαιδευτικός. Το πιο σημαντικό 

είναι να ολοκληρώσετε τις δύο πρώτες εργασίες. Όταν το 

επιτρέπει ο χρόνος, οι μαθητές ακολουθούν τις υπόλοιπες 

5-10 λεπτά 
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οδηγίες. 

1. Χαιρετίστε και πείτε αντίο στη γλώσσα της χώρας του 

αλλοδαπού μαθητή. 

2.Επιλέξτε τρεις τρόπους που θα βοηθήσουν στην προσαρμογή 

ενός νέου συμμαθητή στην τάξη μας. 

3. Επιλέξτε την τοποθεσία της χώρας του αλλοδαπού μαθητή στον 

χάρτη. 

4. Μεταξύ των εικονογραφήσεων που παρουσιάζονται, αναφέρετε 

αυτές που σχετίζονται με την κουλτούρα της χώρας του 

αλλοδαπού μαθητή. 

Ευχαριστήστε τους μαθητές για την αφοσίωση τους. Τονίστε ότι οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν στην τάξη είναι 

απαραίτητες για την οικοδόμηση φιλικών επαφών με το νέο 

συμμαθητή. 
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Παράρτημα 4. 

Σενάριο μαθήματος 2 «Δημιουργούμε την ομάδα της τάξης μας» 

Θέμα: Δημιουργούμε την ομάδα της τάξης μας 

Διάρκεια: 90 λεπτά (2 x 45 λεπτά) 

Γενικός στόχος μαθήματος: ένταξη των μαθητών με τον αλλοδαπό μαθητή και διδάσκοντας 

του/της τους κανόνες της τάξης. 

Ειδικοί στόχοι: γνωριμία με τον αλλοδαπό μαθητή και γνωριμία του/της με την τάξη, 

υπενθύμιση στους μαθητές για τους κανόνες που ισχύουν, διαμόρφωση κοινής ευθύνης για 

τις σχέσεις μεταξύ συμμαθητών, ενίσχυση της αίσθησης του «ανήκειν» του αλλοδαπού 

μαθητή στην τάξη. 

Μέθοδοι διεξαγωγής της τάξης: καταιγισμός ιδεών, καθοδηγούμενη συζήτηση. 

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

Απαραίτητα στηρίγματα και βοηθήματα: μαρκαδόροι, ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού, συσκευή 

που επιτρέπει τη χρήση μεταφραστή, Διαδίκτυο, δίγλωσσα λεξικά, μαυροπίνακας/πίνακας 

παρουσιάσεων. 

Η πορεία του μαθήματος/τάξης Διάρκεια: 

I. Εισαγωγή / Εισαγωγικό στάδιο 

Μοιράστε χρωματιστές κάρτες στους μαθητές. Ζητήστε τους να 

φανταστούν ότι βρίσκονται σε ένα πλοίο και ξαφνιάζονται από μια 

καταιγίδα. Το πλοίο συντρίβεται και καταλήγουν σε ένα έρημο νησί 

με μόνο δάση και ζώα. Κάντε το ερώτημα: τι πρέπει να γίνει για να 

επιβιώσει κανείς; 

Καταιγισμός ιδεών - οι μαθητές γράφουν προτάσεις σε κάρτες και 

τις κολλούν σε ένα έτοιμο μεγάλο φύλλο χαρτιού ή στον 

μαυροπίνακα. Διαβάστε τις απαντήσεις των μαθητών και 

ομαδοποιήστε τις. Συνοψίστε το έργο τονίζοντας ότι μία από τις 

προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων είναι 

η από κοινού θέσπιση των κανόνων δράσης και η συνεργασία για 

15 λεπτά 
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την εφαρμογή τους. Εισάγετε το θέμα του μαθήματος.                                                                                                                                

II. Δραστηριότητες / Στάδιο Υλοποίησης 

Ζητήστε από τους μαθητές να σχηματίσουν έναν κύκλο με τις 

καρέκλες τους και να καθίσουν. Τοποθετήστε μια καρέκλα δίπλα 

σας. Εισάγετε τους κανόνες του παιχνιδιού. Πείτε ότι θα 

προσκαλέσετε ένα μαθητή που έχει τραβήξει την προσοχή σας να 

καθίσει εκεί. Τότε αυτός ο μαθητής ζητά από έναν άλλο φίλο να 

πάρει μια άδεια θέση. Οι μαθητές μπορούν να πουν, π.χ. «Η 

καρέκλα στα δεξιά μου είναι άδεια, προσκαλώ τον Janek, ο οποίος 

είναι καλός μαζί μου». Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να αλλάξουν 

όλοι θέση. 

Χωρίστε τους μαθητές σε 4 ομάδες και μετά δώστε σε καθεμία από 

ένα φύλλο χαρτιού, χρωματιστούς μαρκαδόρους, μαρκαδοράκια. 

Ζητήστε από κάθε ομάδα να χωρίσει το φύλλο εργασίας της στη 

μέση και να γράψει όλες τις θετικές καταστάσεις για την τάξη στη 

μία πλευρά και όλες τις αρνητικές καταστάσεις στην άλλη. Όταν 

τελειώσουν, ζητήστε από τις ομάδες να παρουσιάσουν τη δουλειά 

τους. Οι ομάδες μπορούν να συζητήσουν πρώτα θετικές 

καταστάσεις και μετά αρνητικές καταστάσεις. Ενημερώστε τους 

μαθητές ότι έχουν 10 λεπτά για να ολοκληρώσουν αυτήν την 

εργασία. 

Αφού παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της εργασίας, ρωτήστε πώς 

μπορούν να εξαλειφθούν οι δυσάρεστες καταστάσεις που 

εντόπισαν οι μαθητές. Ρωτήστε τον αλλοδαπό μαθητή τι του άρεσε 

στην τάξη του στο προηγούμενο σχολείο, τι θα ήθελε να δει στη 

15 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

25 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

25 λεπτά 
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νέα. Παρουσιάστε την επόμενη άσκηση στις ομάδες που 

δημιουργήθηκαν προηγουμένως. Το καθήκον τους θα είναι να 

προετοιμάσουν έναν κωδικό τάξης. Προτείνετε η ομάδα με τον 

αλλοδαπό μαθητή να συμπεριλάβει τις εμπειρίες και τις προσδοκίες 

του αλλοδαπού στην πρόταση της. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι μαθητές παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της εργασίας τους και στη συνέχεια δημιουργούν 

έναν ενοποιημένο κώδικα από ξεχωριστούς. Τονίστε ότι ο κώδικας 

που αναπτύχθηκε από τους μαθητές χρησιμεύει για τη δημιουργία 

μιας φιλικής ατμόσφαιρας στην τάξη, βασισμένη στον αμοιβαίο 

σεβασμό, την ανεκτικότητα και την τήρηση των κανόνων. 

Τοποθετήστε τον κωδικό σε εμφανές σημείο. Ενημερώστε τους 

μαθητές ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούν τις διατάξεις του 

κώδικα, καθώς θα είναι ευεργετικό για τις επαφές και τη 

συνεργασία μεταξύ των συμμαθητών. 

III. Περίληψη / Λήξη / Τελικό Στάδιο 
  

Ρωτήστε τι άρεσε στους μαθητές σχετικά με το μάθημα, τι θα 

ήθελαν να πουν στους γονείς τους για αυτό στο σπίτι. 

10 λεπτά 
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Παράρτημα 5. 

Σενάριο μαθήματος Αρ.3 «Τι μας ενδιαφέρει και τι κοινά έχουμε;» 

 

Θέμα: Τι μας ενδιαφέρει και τι κοινά έχουμε; 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Γενικός στόχος μαθήματος: γνωριμία με κοινά πάθη, ενδιαφέροντα και ενίσχυση της 

ένταξης του αλλοδαπού μαθητή στη νέα τάξη. 

Ειδικοί στόχοι: καλύτερη γνωριμία μεταξύ τους, ιδιαίτερα του αλλοδαπού μαθητή, 

ανάπτυξη ενδιαφερόντων, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτό-παρουσίασης. 

Μέθοδοι διεξαγωγής της τάξης: συζήτηση εικονογραφημένη με ταινία ή φωτογραφίες. 

Μορφές εργασίας: εργασία με όλη την τάξη (ομογενής). 

Απαραίτητα στηρίγματα και βοηθήματα: βίντεο, φωτογραφίες ή εικονογραφήσεις που 

δείχνουν διάφορα ενδιαφέροντα, φύλλα χαρτιού με το περίγραμμα του ανθρώπινου 

σώματος, συσκευή με δυνατότητα χρήσης Διαδικτύου, δίγλωσσα λεξικά με φωνητική 

σημειογραφία, ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού, κάρτες με περιγράμματα μια βαλίτσα, 

πλυντήριο ρούχων, δοχείο απορριμμάτων. 

 

Η πορεία του μαθήματος/τάξης Διάρκεια: 

I. Εισαγωγή / Εισαγωγικό στάδιο 
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Παρέχετε στους μαθητές εικονογραφήσεις, φωτογραφίες ή ένα 

βίντεο που δείχνει διαφορετικά ενδιαφέροντα, π.χ. αθλητισμό, 

ανάγνωση βιβλίων, ποδηλασία, σκάκι, παίζοντας ένα όργανο. Στη 

συνέχεια, ρωτήστε τι είναι ένα χόμπι και αν βρίσκουν τα 

ενδιαφέροντα τους μεταξύ αυτών που παρουσιάζονται. Μόλις οι 

μαθητές απαντήσουν, εισαγάγετε το θέμα του μαθήματος. 

 

 

 

10 λεπτά 

II. Δραστηριότητες / Στάδιο Υλοποίησης 

Μοιράστε στους μαθητές κάρτες με μια εικόνα του ανθρώπινου 

σώματος. Παρουσιάστε μια εργασία που συνίσταται στο να 

ζητήσετε από κάθε μαθητή να γράψει τις ακόλουθες πληροφορίες 

σε ένα συγκεκριμένο μέρος της εικόνας: στον κορμό του σώματος - 

το όνομα του, στο δεξί χέρι - ενδιαφέροντα, στο αριστερό - τι δεν 

αρέσει σε αυτόν/αυτήν να κάνει, στο δεξί πόδι - τρόποι να περνάει 

τον ελεύθερο χρόνο του, στο αριστερό πόδι - τι του/της αρέσει να 

κάνει περισσότερο στο σχολείο, στο κεφάλι - τι είναι αυτό που 

αυτός/αυτή ονειρεύεται. Ενημερώστε τους μαθητές ότι ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της εργασίας είναι 10 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση 

της εργασίας, οι μαθητές μιλούν για τις εικόνες τους και τις κολλούν 

σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός. 

Ρωτήστε τους μαθητές εάν έχουν παρατηρήσει, ενώ ακούνε ο ένας 

τον άλλον, ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα και εάν η κοινή εμπλοκή 

στην ανάπτυξη αμοιβαίων ενδιαφερόντων μπορεί να επηρεάσει την 

ενσωμάτωση τους, ιδιαίτερα την ενσωμάτωση με τον αλλοδαπό 

μαθητή. 

Προτείνετε στους μαθητές να ρωτήσουν τον αλλοδαπό φίλο τους 

25 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 λεπτά 
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για τα ενδιαφέροντα των παιδιών στη χώρα καταγωγής τους. 

III. Περίληψη / Λήξη / Τελικό Στάδιο  
 

Δώστε στους μαθητές κάρτες με το περίγραμμα ενός δοχείου 

απορριμμάτων, πλυντηρίου ρούχων, βαλίτσας. Πείτε τους τι 

συμβολίζουν τα αντικείμενα: Σε ένα πλυντήριο ρούχων, πλένουμε 

τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας για να βελτιώσουμε τη δουλειά 

μας. Σε μια βαλίτσα, πακετάρουμε τα πράγματα που θέλουμε να 

θυμόμαστε. Σε ένα δοχείο απορριμμάτων, βάζουμε πράγματα που 

δεν μας αρέσουν. Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν τις 

εντυπώσεις τους από το σημερινό μάθημα μέσα στα κατάλληλα 

περιγράμματα. 

5 λεπτά 

 

Παράρτημα 6 

Σενάριο μαθήματος Αρ.4 «Γνωρίζουμε όμορφα μέρη στη χώρα μας» 

 

Θέμα: Γνωρίζουμε όμορφα μέρη στη χώρα μας 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Γενικός στόχος μαθήματος: να μιλήσουμε για τα πιο ενδιαφέροντα μέρη στην περιοχή μας 

και να τα παρουσιάσουμε στο μαθητή από άλλη χώρα. 
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Ειδικοί στόχοι: παρουσίαση τόπων με ιστορικές ή φυσικές αξίες, σχεδιασμός 

εκδρομικών διαδρομών, να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές, ειδικά ο αλλοδαπός μαθητής, 

γιατί τα μέρη για τα οποία μιλάμε είναι σημαντικά για εμάς. 

Μέθοδοι διεξαγωγής της τάξης: μίνι διάλεξη, συζήτηση εικονογραφημένη με χάρτη. 

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

Απαραίτητα στηρίγματα και βοηθήματα: χάρτης της περιοχής, φωτογραφίες, 

εικονογραφήσεις, άλμπουμ για την περιοχή, Διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας/προβολέας, 

είδη τέχνης (παστέλ, μπογιές, μαρκαδόροι κ.λπ.), συσκευή που επιτρέπει τη χρήση 

μεταφραστή, δίγλωσσα λεξικά. 

Η πορεία του μαθήματος/τάξης    Διάρκεια: 

I. Εισαγωγή/Εισαγωγικό στάδιο 

Δώστε στους μαθητές ένα χάρτη της περιοχής τους που εμφανίζει 

ιστορικά και φυσικά αξιοθέατα. Επισημάνετε ποια μέρη αξίζουν 

ιδιαίτερης προσοχής. Ρωτήστε τους μαθητές αν γνωρίζουν αυτά τα 

μέρη. Στη συνέχεια, ζητήστε από τον αλλοδαπό μαθητή να 

υποδείξει τα μέρη που τράβηξαν την προσοχή του και γιατί. Ζητήστε 

από τον αλλοδαπό μαθητή να υποδείξει τα πιο ενδιαφέροντα μέρη 

στην περιοχή από την οποία προέρχεται (μπορείτε να ζητήσετε από 

τον μαθητή εκ των προτέρων να φέρει φωτογραφίες και εικόνες της 

περιοχής που ζούσε). Αφού μιλήσουν οι μαθητές, παρουσιάστε το 

θέμα του μαθήματος. 

 

7 λεπτά 

II. Δραστηριότητες / Στάδιο Υλοποίησης 

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα 

ιστορικό ή φυσικό αξιοθέατο για να προετοιμάσει έναν φάκελο 

πληροφοριών σχετικά με αυτό. Ενημερώστε τις ομάδες ότι έχουν 20 

λεπτά για να ολοκληρώσουν την εργασία. Μετά την ολοκλήρωση 

της εργασίας, οι μαθητές παρουσιάζουν τους προετοιμασμένους 

φακέλους που θα τοποθετηθούν στο ενημερωτικό δελτίο του 

30 λεπτά 
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σχολείου ή στην εφημερίδα τοίχου. 

III. Περίληψη / Λήξη / Τελικό Στάδιο 
 

Παρέχετε στους μαθητές 10 εικόνες από τα μέρη που ανακάλυψαν 

οι μαθητές στο δεύτερο μέρος του σημερινού μαθήματος. Το 

καθήκον των μαθητών είναι να μαντέψουν ποιο είναι το μέρος ή το 

μνημείο που παρουσιάζεται σε μια δεδομένη εικόνα και να 

εξηγήσουν στην τάξη, ειδικά στον αλλοδαπό φίλο τους, γιατί αυτό 

το μέρος είναι σημαντικό για εμάς. 

8 λεπτά 

 

 

 

  

 


