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Το υλικό που ακολουκεί είναι αποτζλεςμα κφκλου βιωματικϊν εργαςτθρίων, που ζγιναν ςε 
ξενϊνεσ φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανιλικων προςφφγων ςτθν Ακινα και τθν Πάτρα, από τον 
Απρίλιο ζωσ τον Ιοφλιο του 2016, ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Μονόλογοι από το Αιγαίο». Η Δράςθ 
αυτι είναι μζροσ του προγράμματοσ «Κι αν ιςουν εςφ;» – ζνα πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςε κζματα προςφφγων, με χριςθ βιωματικϊν δραςτθριοτιτων, 
τεχνικϊν κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανελλινιο 

 ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΜΕ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 
 
 

 Αρχική ημείωςη: Η διάκριςη του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε επιμζρουσ κατηγορίεσ (εκπαίδευςη 

 παιδιών προςφφγων, παιδιών Ρομά, παιδιών παλιννοςτοφντων και αλλοδαπών, παιδιών τησ 

 μουςουλμανικήσ μειονότητασ ςτη Θράκη καθώσ και το Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριςη τησ 

 διαφορετικότητασ και για την αντιρατςιςτική εκπαίδευςη) δεν αποκλείει τη δυνατότητα αξιοποίηςήσ 

 του ςε κάθε άλλη κατηγορία εφόςον ζχει προηγηθεί ο κατάλληλοσ παιδαγωγικόσ μεταςχηματιςμόσ. 
 

 

 Εκπαίδευςη παιδιών προςφφγων και μεταναςτών 

 “Xenios Zeus”:
http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr 

Πρόγραμμα Erasmus+/Τομζασ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ. 

Συντονιςτισ του προγράμματοσ με τίτλο «Managing the refugee and migrant flows through the 

development of educational and vocational frames for children and adults» θ Περιφερειακι 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με ελλθνικά και  ξζνα 

πανεπιςτιμια, Διμουσ, ΜΚΟ και τα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ. 

Σκοπόσ θ ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ παιδείασ, με τθ χριςθ υπολογιςτϊν, κακϊσ και θ 

ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

Επιμζρουσ ςτόχοι ο ςχεδιαςμόσ, θ παραγωγι και θ διανομι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν αρχικι 

εξοικείωςθ των παιδιϊν προςφφγων με τθν ελλθνικι γλϊςςα και πολιτιςμό  ςε πλαίςια άτυπθσ  

και τυπικισ εκπαίδευςθσ, εργαλειοκικθσ με δραςτθριότθτεσ και οδθγίεσ κακϊσ και μια ςειρά από 

εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπλζκουν ενιλικεσ πρόςφυγεσ / μετανάςτεσ με τα παιδιά τουσ. 

 
 Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ των Δομών Τποδοχήσ και Εκπαίδευςησ Προςφφγων (Δ.Τ.Ε.Π.) 

*Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ – Ι.Ε.Π.+

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon 
 
 

Επιπλζον υλικό ((με Ctrl + κλικ πάνω ςτουσ τίτλουσ που ακολουκοφν) 
 

 

http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr
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Μζςα από ςτοχευμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ, παραγωγι και διάχυςθ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, όπωσ αυτό που ακολουκε,ί θ Φπατθ Αρμοςτεία προςπακεί να κινθτοποιιςει τουσ 

Τα «Περάςματα» είναι ζνα βιωματικό παιχνίδι τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ, το οποίο βαςίηεται ςτθ μζκοδο τθσ 
προςομοίωςθσ, επιτρζποντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να βιϊςουν πιο αποτελεςματικά μια μακρινι 
κατάςταςθ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ δραματοποίθςθσ και αναπαράςταςθσ τθσ πραγματικότθτασ. 

Το βιβλίο αυτό περιζχει οδθγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν οργάνωςθ ενόσ διακεματικοφ- 
διεπιςτθμονικοφ ςχεδίου εργαςίασ για τουσ πρόςφυγεσ, με διαπολιτιςμικό προςανατολιςμό. Εντάςςεται 
μζςα ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ κεϊρθςθσ των Διαπολιτιςμικϊν Σχεδίων Εργαςίασ ωσ 
ςυμπλθρωματικϊν-εναλλακτικϊν μορφωτικϊν αγακϊν που προκφπτουν από το ενδιαφζρον των μακθτϊν 
(και τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ) ι υπαγορεφονται από τθν παγκόςμια πραγματικότθτα και ζχουν ωσ 

 Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςε ςυνεργαςία με τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ 
 Πρόςφυγεσ, από το 2015. 

 
«Μνλόινγνη από ην Αηγαίν» – Σν ηαμίδη θαη ηα όλεηξα αζπλόδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθύγσλ 

 

 νζουσ ανκρϊπουσ και τουσ μακθτζσ ςτο προςφυγικό ηιτθμα. 
 

«Γξαζηεξηόηεηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ πξνζθύγσλ» 
 

 

«Πεξάζκαηα» – Έλα παηρλίδη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε δσή ησλ πξνζθύγσλ 
 

 απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία μελλοντικϊν ενεργϊν πολιτϊν. 
 

«Γηαπνιηηηζκηθό ζρέδην εξγαζίαο: Πξόζθπγεο» 

 

 

 Εκπαίδευςη παιδιών Ρομά 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ Παιδιών Ρομά (2016-2018)
.http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4 

Εκπαιδευτικό υλικό που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο ζργου με τίτλο «Ένταξθ και εκπαίδευςθ των 

παιδιϊν ΡΟΜΑ» και με τθ ςυνεργαςία τριϊν Πανεπιςτθμίων Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΠΑ), Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (ΑΠΘ) και Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλίασ (ΠΘ). 

 Πρόγραμμα «Ζνταξη Σςιγγανοπαίδων ςτο ςχολείο»(Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ)

 
ΜΙΛΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Βιβλίο δαςκάλου και βιβλία μακθτι (επίπεδα διδαςκαλίασ Α,Β, Γ) 

 Βιβλίο δαςκάλου: Περιλαμβάνει μεκοδολογικζσ οδθγίεσ για τθ δθμιουργικι χριςθ των 

βιβλίων του μακθτι «Μιλϊ και γράφω Ελλθνικά» και των τριϊν επιπζδων. 

https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-vivlio-tou-daskalou/

 Πρώτο επίπεδο: Απευκφνεται κυρίωσ ςε παιδιά τθσ Αϋκαι Βϋ δθμοτικοφ και κατά περίπτωςθ 

κα μποροφςε να απευκυνκεί και ςε μεγαλφτερθσ θλικίασ παιδιά, τα οποία δεν ζχουν μάκει 

ακόμα να γράφουν και να διαβάηουν.

https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-prwto-epipedo-didaskalias/ 

https://www.openbook.gr/monologoi-apo-to-aigaio/
https://www.openbook.gr/drastiriotites-viwmatikis-mathisis-sta-anthropina-dikaiwmata-kai-ta-dikaiwmata-twn-prosfygwn/
https://www.openbook.gr/perasmata/
https://www.openbook.gr/diapolitismiko-sxedio-ergasias-prosfyges/
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4
https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-vivlio-tou-daskalou/
https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-vivlio-tou-daskalou/
https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-vivlio-tou-daskalou/
https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-prwto-epipedo-didaskalias/
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Το υλικό ςτοχεφει ςτθν αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ των Τςιγγάνων μακθτϊν και τουσ επιτρζπει να 
εκφραςτοφν, να δράςουν και να αποκτιςουν προςόντα, ςυλλειτουργϊντασ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 
Τουσ επιτρζπει να επικυρϊςουν τον (όποιο) πολιτιςμό τουσ μζςα ςτθν και μζςα από τθ ςχολικι  
διαδικαςία και να βελτιϊςουν τθ ςχολικι τουσ κζςθ και απόδοςθ. Ωσ εκ τοφτου, θ επικζντρωςθ ςτον 
«τςιγγάνικο πολιτιςμό» δεν μπορεί παρά να είναι κεματικά προςανατολιςμζνθ, να ςυνδζεται οργανικά με 
το αναλυτικό πρόγραμμα και να αποτελεί το κλειδί για τθν πρόςβαςθ ςε αυτό. Περιλαμβάνει γραπτζσ 
αφθγιςεισ,   λογοτεχνικά   κείμενα,   τραγοφδια,   άρκρα   από   τον   τφπο,   πίνακεσ   ηωγραφικισ, εικόνεσ, 

 Δεφτερο επίπεδο: Στο βιβλίο υπάρχουν διάφορα είδθ κειμζνων, όπωσ παραμφκια, μικρά 

κείμενα, παροιμίεσ, χρθςτικά κείμενα όπωσ ζντυπα Υπθρεςιϊν, ανακοινϊςεισ

προςκλθτιρια γάμου κλπ. 
 

https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-deytero-epipedo-didaskalias/ 
 

 Σρίτο επίπεδο: Εκτενζςτερα κείμενα, μφκοι, ποιιματα, χρθςτικά κείμενα όπωσ αγγελίεσ, 

άρκρα και ςυνεντεφξεισ από εφθμερίδεσ, ζντυπα Υπθρεςιϊν, οδικά ςιματα, παροιμίεσ και 

πλθροφορίεσ από ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο κλπ.

https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-trito-epipedo-didaskalias/ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ: Βιβλίο δαςκάλου και βιβλία μακθτι (επίπεδα διδαςκαλίασ Α,Β, Γ) 

 Βιβλίο δαςκάλου: Περιλαμβάνει μεκοδολογικζσ οδθγίεσ για τθ δθμιουργικι χριςθ των 

βιβλίων του μακθτι «Μιλϊ και γράφω Ελλθνικά» και των τριϊν επιπζδων.

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/teachers-book-math.pdf 
 

 Πρώτο επίπεδο: Απευκφνεται ςε παιδιά Νιπια ζωσ και Βϋ Δθμοτικοφ.
 

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math1.pdf 
 

 Δεφτερο επίπεδο: Απευκφνεται ςε παιδιά Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ.
 

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math2.pdf 
 

 Σρίτο επίπεδο: Απευκφνεται ςε παιδιά των τελευταίων δφο τάξεων του Δθμοτικοφ (Εϋ και Στϋ) και 

τθσ Αϋ τάξθσ του Γυμναςίου.
 

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math3.pdf 
 

Επιπλζον υλικό ((με Ctrl + κλικ πάνω ςτουσ τίτλουσ που ακολουθοφν) 
 

 φωτογραφίεσ, ςκίτςα, κ.ά. , από όλο τον κόςμο. 
 

«Σζηγγάλνο ηερλίηεο: Οηθνλνκηθή δσή» – Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

 

«Κνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή δσή» – Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

 

«Ο ρώξνο θαη ηα ηαμίδηα» – Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 
 

 Εκπαίδευςη παιδιών Παλιννοςτοφντων και Αλλοδαπών 

 Πρόγραμμα «ΔΙΑΠΟΛΙ». http://diapolis.auth.gr/index.php/ekpaideutiko-yliko

https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-deytero-epipedo-didaskalias/
https://www.openbook.gr/milw-kai-grafw-ellinika-trito-epipedo-didaskalias/
https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/teachers-book-math.pdf
https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math1.pdf
https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math2.pdf
https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math3.pdf
https://www.openbook.gr/tsigganos-texnitis/
https://www.openbook.gr/koinwniki-kai-oikogeneiaki-zwi-gia-ton-ekpaideytiko/
https://www.openbook.gr/o-xwros-kai-ta-taxidia/
http://diapolis.auth.gr/index.php/ekpaideutiko-yliko
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Το βιβλίο που ακολουκεί αποτελείται από τζςςερα κεφάλαια. Τα δφο πρϊτα ειςάγουν τα βαςικά 
κεωρθτικά ηθτιματα γφρω από τθ διαδικαςία εκμάκθςθσ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ, τισ βαςικζσ αρχζσ για 
τθν αξιολόγθςθ των ομιλθτϊν μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ και τθ μζκοδο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα 
ζρευνα. Τα υπόλοιπα δφο κεφάλαια παρουςιάηουν τα πορίςματα τθσ ζρευνασ που πραγματοποιιςαμε για 
τον κακοριςμό των επιπζδων γλωςςομάκειασ τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ με βάςθ τον 

Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουκεί παράχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Εκπαίδευςθ των Μεταναςτϊν 
ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, τθν Ελλθνικι Ιςτορία και τον Ελλθνικό Πολιτιςμό – Οδυςςζασ» το οποίο 
εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Υπουργείου Παιδείασ, 

Εκπαιδευτικό υλικό που με τον κατάλλθλο παιδαγωγικό μεταςχθματιςμό κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν προςφφγων. Απευκφνεται ςτθν προςχολικι, τθν 

πρωτοβάκμια και τθν δευτεροβάκμια (γυμνάςιο) εκπαίδευςθ. 

Στον υπερδεςμό που ακολουκεί εμφανίηεται ςε πίνακα αναλυτικά το υλικό με αναφορά ςτισ 

κεματικζσ/λεξιλογικζσ ενότθτεσ του και τισ ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ γλωςςικισ επίγνωςθσ ( με κλικ ςτο 

πεδίο: «Τίτλοσ αφίςασ βιβλίου» εμφανίηεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό. 

http://diapolis.auth.gr/index.php/ekp-yliko/index-7 
 

 Ζνταξη παιδιών Παλιννοςτοφντων και Αλλοδαπών ςτο ςχολείο. Το εκπαιδευτικό υλικό που 

ςυγκροτικθκε ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν 

μακθτϊν», εκτόσ από τισ βαςικζσ γλωςςοδιδακτικζσ ςειρζσ για τα Τμιματα Υποδοχισ, ζχει 

ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα. Ζχει δθμιουργθκεί γλωςςοδιδακτικό υλικό, υλικό για τθν υποςτιριξθ 

τθσ γλωςςικισ μάκθςθσ εκτόσ διδακτικοφ πλαιςίου, υλικό υποςτιριξθσ τθσ μάκθςθσ ςτα μακιματα 

του Α.Π., υλικό για τθ διακεματικι διδαςκαλία διαπολιτιςμικοφ προςανατολιςμοφ, κακϊσ και 

υλικό για ανοικτι διδαςκαλία επικοινωνιακοφ-βιωματικοφ προςανατολιςμοφ.

http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html 
 

 ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 

Εκθαλίδεηαη ζε πίλαθα ν θαηάινγνο ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ηεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο εμσηεξηθνύ. Από 

ηνλ θαηάινγν απηό έρεηε ηε δπλαηόηεηα ιήςεο ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθώλ αξρείσλ παηώληαο ηελ αληίζηνηρε 

έλδεημε     ζηε ζηήιε «ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ». 

https://publications.cti.gr/dig-books 
 

ΤΛΙΚΟ ΦΙΛΟΓΛΩΙΑ 

τθν παρακάτω ιςτοςελίδα είναι αναρτθμζνο το υλικό τθσ φιλογλωςςίασ. Προςφζρει μακιματα 

εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε δεκαπζντε κεφάλαια. Απαιτείται θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

προκειμζνου να υλοποιθκοφν τα μακιματα. Απευκφνεται κυρίωσ ςε ενιλικεσ, όμωσ κάποιο υλικό μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί και ςτθ διδαςκαλία εφιβων. 
 

http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/uk_menu.htm 
 

Επιπλζον υλικό ((με Ctrl + κλικ πάνω ςτουσ τίτλουσ που ακολουθοφν) 
 

 προφορικό λόγο. 
«Δπίπεδα γισζζνκάζεηαο ζηελ Διιεληθή σο δεύηεξε γιώζζα» 

 

 

 Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 

http://diapolis.auth.gr/index.php/ekp-yliko/index-7
http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html
https://publications.cti.gr/dig-books
http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/uk_menu.htm
https://www.openbook.gr/epipeda-glwssomatheias-stin-elliniki-ws-deyteri-glwssa/
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Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουκεί απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ που μακαίνουν τθν ελλθνικι 
γλϊςςα ωσ δεφτερθ. Περιζχει γλωςςικζσ αςκιςεισ ςε κείμενα ποικίλων ειδϊν και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για εξάςκθςθ ςτθν ςυγγραφι επιςτολϊν, τθν εκμάκθςθ του ςχετικοφ λεξιλογίου και τθν 

Το υλικό που ακολουκεί αποτελεί υποςτθρικτικό βιβλίο για τθν γλωςςικι διδαςκαλία. Περιλαμβάνει 
αυκεντικά κείμενα για νζουσ και δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ για διαφορετικά επίπεδα 
γλωςςομάκειασ.Το παρόν Α’ Βιβλίο απευκφνεται ςε υψθλό αρχάριο επίπεδο – χαμθλό μζςο επίπεδο. 
Απευκφνεται ςε παλιννοςτοφντεσ και αλλοδαποφσ μακθτζσ 11-15 χρονϊν, αλλά και ςε όλουσ τουσ 
μακθτζσ του Γυμναςίου που μακαίνουν τθν Ελλθνικι ωσ δεφτερθ ι ξζνθ γλϊςςα και κα μποροφςε να 
χρθςιμοποιθκεί και από ελλθνόφωνουσ μακθτζσ (πολφ μεγάλθ επεκταςιμότθτα 

«Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο (επίπεδν Α1)» – Δγρεηξίδην 

 

«Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο (επίπεδν Α1)» – Σεηξάδην Αζθήζεσλ 

 

«Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο (επίπεδν Α2)» – Δγρεηξίδην 

 

«Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο (επίπεδν Α2)» – Σεηξάδην Αζθήζεσλ 
 

 εξοικείωςθ με τα ςτοιχεία δομισ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 
 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Δπηθνηλσλώ» – Δλόηεηα 1 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Δπηθνηλσλώ» – Δλόηεηα 2 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Δπηθνηλσλώ» – Δλόηεηα 3 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Δπηθνηλσλώ» – Δλόηεηα 4 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ» – Δλόηεηα 1 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ» – Δλόηεηα 2 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ» – Δλόηεηα 3 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ» – Δλόηεηα 5 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ κηα δηαδηθαζία» – Δλόηεηα 1 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ κηα δηαδηθαζία» – Δλόηεηα 2 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ κηα δηαδηθαζία» – Δλόηεηα 3 

 

«Βήκαηα ζηνλ θόζκν: Πεξηγξάθσ κηα δηαδηθαζία» – Δλόηεηα 4 
 

 

 

«Κείκελα γηα λένπο ζε απιά Διιεληθά: Βηβιίν Α'» 

 

«Κείκελα γηα λένπο ζε απιά Διιεληθά: Βηβιίν Β'» 

 

«Κείκελα γηα λένπο ζε απιά Διιεληθά: Βηβιίν Γ'» 

 

«Κείκελα γηα λένπο ζε απιά Διιεληθά: Βηβιίν Γ'» 

https://www.openbook.gr/ekmathisi-tis-ellinikis-glwssas-epipedo-a1-egxeiridio/
https://www.openbook.gr/ekmathisi-tis-ellinikis-glwssas-epipedo-a1-tetradio-askisewn/
https://www.openbook.gr/ekmathisi-tis-ellinikis-glwssas-epipedo-a2-egxeiridio/
https://www.openbook.gr/ekmathisi-tis-ellinikis-glwssas-epipedo-a2-tetradio-askisewn/
https://www.openbook.gr/epikoinwnw-enotita-1/
https://www.openbook.gr/epikoinwnw-enotita-2/
https://www.openbook.gr/epikoinwnw-enotita-3/
https://www.openbook.gr/epikoinwnw-enotita-4/
https://www.openbook.gr/perigrafw-enotita-1/
https://www.openbook.gr/perigrafw-enotita-2/
https://www.openbook.gr/perigrafw-enotita-3/
https://www.openbook.gr/perigrafw-enotita-5/
https://www.openbook.gr/perigrafw-mia-diadikasia-enotita-1/
https://www.openbook.gr/perigrafw-mia-diadikasia-enotita-2/
https://www.openbook.gr/perigrafw-mia-diadikasia-enotita-3/
https://www.openbook.gr/perigrafw-mia-diadikasia-enotita-4/
https://www.openbook.gr/keimena-gia-neous-se-apla-ellinika-vivlio-a/
https://www.openbook.gr/keimena-gia-neous-se-apla-ellinika-vivlio-b/
https://www.openbook.gr/keimena-gia-neous-se-apla-ellinika-vivlio-g/
https://www.openbook.gr/keimena-gia-neous-se-apla-ellinika-vivlio-d/
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Το υλικό που ακολουκεί αποτελεί ςυμπλθρωματικό διδακτικό υλικό τθσ ςειράσ «Μαηί». Απευκφνεται ςε 
παλιννοςτοφντεσ και αλλοδαποφσ μακθτζσ αλλά και όλουσ τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου που μακαίνουν 

 

 

 

 
 Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 

«ηνηρεία Διιεληθήο Ηζηνξίαο & Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ» – Δγρεηξίδην 
 

«ηνηρεία Διιεληθήο Ηζηνξίαο & Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ» – Σεηξάδην εξγαζηώλ 
 

 τθν Ελλθνικι ωσ δεφτερθ ι ξζνθ γλϊςςα (πολφ μεγάλθ επεκταςιμότθτα). 
 

«Λίγα ηξαγνύδηα ζα ζνπ πσ» – Γηδαθηηθό πιηθό ησλ Μαξίαο Αλησλίνπ & Εσήο Γεηζνύδε 

 

 Εκπαίδευςη των παιδιών τησ μουςουλμανικήσ μειονότητασ ςτη Θράκη 
τθν παρακάτω ιςτοςελίδα είναι αναρτθμζνο το υλικό που παριχκθ για τθν εκπαίδευςθ των 

παιδιϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ. τισ επιλογζσ «Εκπαιδευτικό Υλικό» και 

«Επιμόρφωςθ» μπορείτε να βρείτε μακιματα και κεωρία για τθ διδαςκαλία των ελλθνικϊν. Όλα 

τα εκπαιδευτικά υλικά βαςίηονται ςε ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και ςε καινοτόμεσ διδακτικζσ 

προςεγγίςεισ. τθρίηονται ςτθ μζκοδο διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ και 

παίρνουν υπόψθ το ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο με βάςθ τθν αρχι ότι ο 

ςεβαςμόσ τθσ γλϊςςασ και τθσ ταυτότθτασ τθσ Μειονότθτασ είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθν 

ζνταξθ των μειονοτικϊν μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθν καλι τουσ επίδοςθ. 

https://museduc.gr/el/ 
 

Ακολουθοφν ιςτοςελίδεσ με εκπαιδευτικό υλικό για διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα «και όχι μόνο» 

(με Ctrl + κλικ πάνω ςτουσ τίτλουσ που ακολουθοφν) 

«Γηδάζθνληαο Γεσγξαθία ζην Γπκλάζην: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ» 

 

«Γηδάζθνληαο Μαζεκαηηθά ζην Γπκλάζην: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ» 

 
 

«Γηδάζθνληαο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Γπκλάζην: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ» 

 

«Γηδάζθνληαο Νενειιεληθή Γιώζζα ζην Γπκλάζην: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ» 

 

«Βαζηθή Γξακκαηηθή ηεο Διιεληθήο» 

 

«Μνπζνπικαληθή Μεηνλόηεηα – Γισζζηθέο δεμηόηεηεο ΗΗ» 

 

«Μνπζνπικαληθή Μεηνλόηεηα – Γισζζηθέο δεμηόηεηεο Η» 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Εκπαίδευςθ των Μεταναςτϊν ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα, τθν Ελλθνικι Ιςτορία και τον Ελλθνικό Πολιτιςμό – Οδυςςζασ» το οποίο εντάςςεται ςτο 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου 

https://www.openbook.gr/stoixeia-ellinikis-istorias-kai-ellinikou-politismou/
https://www.openbook.gr/stoixeia-ellinikis-istorias-kai-ellinikou-politusmou-tetradio-ergasiwn/
https://www.openbook.gr/liga-tragoudia-tha-sou-pw/
https://museduc.gr/el/
https://www.openbook.gr/didaskontas-gewgrafia-sto-gymnasio/
https://www.openbook.gr/didaskontas-mathimatika-sto-gymnasio/
https://www.openbook.gr/didaskontas-fysikes-epistimes-sto-gymnasio/
https://www.openbook.gr/didaskontas-neoelliniki-glwssa-sto-gymnasio/
https://www.openbook.gr/vasiki-grammatiki-tis-ellinikis/
https://www.openbook.gr/mousoulmaniki-meionotita-glwssikes-dexiotites-ii/
https://www.openbook.gr/mousoulmaniki-meionotita-glwssikes-dexiotites-i/
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«Κόζκνη ηεο Φπζηθήο: Θεξκόκεηξα, θσηεηλέο αθηίλεο θαη ειεθηξηθά θπθιώκαηα: Οδεγίεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό» 

 

«Κόζκνη ηεο Φπζηθήο: Θεξκόκεηξα, θσηεηλέο αθηίλεο θαη ειεθηξηθά θπθιώκαηα: Βηβιίν Γξαζηεξηνηήησλ» 

 

«Πεηξάκαηα κε ηε ζεξκόηεηα, ην θσο θαη ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα: Οδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ 

δεκνηηθώλ ζρνιείσλ» 

 

«Γηδάζθνληαο Λνγνηερλία ζην Γπκλάζην: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ» 

 

«Γηδάζθνληαο Ηζηνξία ζην Γπκλάζην: Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ» 
 

 Κλειδιά και αντικλείδια: Εκπαιδευτικό υλικό του ΕΚΠΑ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 
 Εκπαίδευςθσ Μουςουλμανοπαίδων 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γισζζηθή εηεξόηεηα ζηελ Διιάδα» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: ηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Σαπηόηεηεο θαη ινγνηερλία ζην ζρνιείν» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γεκηνπξγώληαο γέθπξεο» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζην ζρνιείν» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γιώζζα ηνπ ζπηηηνύ θαη γιώζζα ηνπ ζρνιείνπ» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Μνπζηθή ζην ζρνιείν» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γηδαζθαιία ζε νκάδεο» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Δπηθνηλσλία θαη ηαπηόηεηεο ζε κηα πνιύγισζζε νηθνγέλεηα» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Σαπηόηεηα θαη εθπαίδεπζε» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Δηεξνγέλεηα θαη ζρνιείν» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Οηθνγέλεηα θαη ρνιείν» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Ζ επαλαηξνθνδόηεζε ησλ καζεηώλ ζηα γξαπηά ηνπο θείκελα» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Πνιηηηζκόο θαη ζρνιείν» 

 
 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Ζ εζληθή ηαπηόηεηα, ην έζλνο θαη ν παηξησηηζκόο» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Μαζαίλνληαο θαη δηδάζθνληαο Μαζεκαηηθά» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ηεο Θξάθεο» 

https://www.openbook.gr/thermometra-fwteines-aktines-kai-ilektrika-kyklwmata-odigies-gia-ton-ekpaideytiko/
https://www.openbook.gr/thermometra-fwteines-aktines-kai-ilektrika-kyklwmata-odigies-gia-ton-ekpaideytiko/
https://www.openbook.gr/thermometra-foteines-aktines-kai-ilektrika-kyklwmata-vivlio-drastiriotitwn/
https://www.openbook.gr/peiramata-me-ti-thermotita-to-fws-kai-ta-ilektrika-kyklwmata-odigies-gia-tous-ekpaideytikous-twn-dimotikwn-sxoleiwn/
https://www.openbook.gr/peiramata-me-ti-thermotita-to-fws-kai-ta-ilektrika-kyklwmata-odigies-gia-tous-ekpaideytikous-twn-dimotikwn-sxoleiwn/
https://www.openbook.gr/didaskontas-logotexnia-sto-gymnasio/
https://www.openbook.gr/didaskontas-istoria-sto-gymnasio/
https://www.openbook.gr/diaforopoiimeni-paidagwgiki/
https://www.openbook.gr/glwssiki-eterotita-stin-ellada/
https://www.openbook.gr/stereotypa-kai-prokatalipseis/
https://www.openbook.gr/taytotites-kai-logotexnia-sto-sxoleio/
https://www.openbook.gr/dimiourgwntas-gefyres/
https://www.openbook.gr/i-mi-lektiki-epikoinwnia-sto-sxoleio/
https://www.openbook.gr/glwssa-tou-spitiou-kai-glwssa-tou-sxoleiou/
https://www.openbook.gr/mousiki-sto-sxoleio/
https://www.openbook.gr/diathematiki-proseggisi-tis-gnwsis/
https://www.openbook.gr/didaskalia-se-omades/
https://www.openbook.gr/epikoinwnia-kai-taytotites-se-mia-polyglwssi-oikogeneia/
https://www.openbook.gr/taytotita-kai-ekpaideysi/
https://www.openbook.gr/eterogeneia-kai-sxoleio/
https://www.openbook.gr/oikogeneia-kai-sxoleio/
https://www.openbook.gr/i-epanatrofodotisi-twn-mathitwn-sta-grapta-tous-keimena/
https://www.openbook.gr/politismos-kai-sxoleio/
https://www.openbook.gr/i-ethniki-taytotita-to-ethnos-kai-o-patriwtismos/
https://www.openbook.gr/mathainontas-kai-didaskontas-mathimatika/
https://www.openbook.gr/i-meionotiki-ekpaideysi-tis-thrakis/
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«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Ζ ηθαλόηεηα ηνπ ιόγνπ θαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Σν ιάζνο σο εξγαιείν κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γηδάζθνληαο Ηζηνξία» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Αλάγλσζε θαη εηεξόηεηα» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Ζ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο ζηε ζρνιηθή ηάμε» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Κνηλσληθέο αληζόηεηεο ζην ζρνιείν» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: «Δκείο» θαη νη «άιινη»: εκπεηξίεο εθπαηδεπηηθώλ» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Κίλεηξν ζηελ εθπαίδεπζε» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γηα ηε κέζνδν project» 
 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Γηδαζθαιία θαη αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ» 

 

«Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα: Κνηλσληθό πιαίζην θαη δηδαθηηθή πξάμε» 

 

 Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριςη τησ διαφορετικότητασ και για την 

 αντιρατςιςτική εκπαίδευςη 
 

Επιπλζον υλικό (με Ctrl + κλικ πάνω ςτουσ τίτλουσ που ακολουθοφν) 
 

«Αληηξαηζηζηηθό Αιθαβεηάξη» – Δθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Βνύιαο Παπαγηάλλε 

 

«Αλαθαιύπηνληαο ηνλ Διέθαληα» – Πξόγξακκα γηα ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 

«Ο Αθαλζνύιεο» – Παξακύζη ηεο Βνύιαο Παπαγηάλλε 

 

«Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεόηππα – Γεκηνπξγία θαη αληηκεηώπηζε» 

 

«Ραηζηζκόο – Κνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο όςεηο κηαο ηδενινγίαο θαη κηαο πξαθηηθήο» 

https://www.openbook.gr/i-ikanotita-tou-logou-kai-i-glwssiki-didaskalia/
https://www.openbook.gr/to-lathos-ws-ergaleio-mathisis-kai-didaskalias/
https://www.openbook.gr/didaskontas-istoria/
https://www.openbook.gr/anagnwsi-kai-eterotita/
https://www.openbook.gr/dimiourgikes-drastiriotites-kai-diadikasies-mathisis/
https://www.openbook.gr/i-epexergasia-tis-eikonas-sti-sxoliki-taxi/
https://www.openbook.gr/koinwnikes-anisotites-sto-sxoleio/
https://www.openbook.gr/emeis-kai-oi-alloi-empeiries-ekpaideytikwn/
https://www.openbook.gr/kinitro-stin-ekpaideysi/
https://www.openbook.gr/gia-ti-methodo-project/
https://www.openbook.gr/didaskalia-kai-axiologisi-tis-epidosis-twn-mathitwn/
https://www.openbook.gr/koinwniko-plaisio-kai-didaktiki-praxi/
https://www.openbook.gr/antiratsistiko-alfavitari/
https://www.openbook.gr/anakalyptontas-ton-elefanta/
https://www.openbook.gr/o-akanthoulis/
https://www.openbook.gr/prokatalipseis-kai-stereotypa-dimiourgia-kai-antimetwpisi/
https://www.openbook.gr/ratsismos-koinwnikes-psychologikes-kai-paidagwgikes-opseis-mias-ideologias-kai-mias-praktikis/

