
Νεοελληνική Γλώσσα  και   Μαθηματικά σε τμήματα μεταναστών-προσφύγων: 

Διδακτικές παρεμβάσεις  στο πλαίσιο της προσέγγισης  CLIL.

Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου

ΣΕΕ Φιλολόγων 2ου ΠΕΚΕΣ

Ελένη  Λυμπεροπούλου

ΣΕΕ Μαθηματικών 4ου ΠΕΚΕΣ

Υπό την αιγίδα



Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων (από την 

Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν 

και άλλες χώρες), τα οποία υπό αντίξοες 

συνθήκες έχουν έρθει στην Ελλάδα και 

διαμένουν προσωρινά  σε χώρους που τους 

παρέχονται,  καλούνται  να μάθουν την 

ελληνική γλώσσα  με στόχο την ένταξη στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.  

(Δασκαλάκη, κ.ά. 2017).



Κατά  την παρούσα περίσταση, η οποία 

χαρακτηρίζεται από «ρευστότητα» στον αριθμό 

των παιδιών αυτών,  τα οποία έχουν δοκιμαστεί 

από πόλεμο, βία, και σοβαρούς αποχωρισμούς, η 

συμμετοχή στην εκπαίδευση σηματοδοτεί «τη 

μετάβαση στην ομαλή ζωή και [αναμένεται να 

συμβάλει]  στη θετική σχέση με την ελληνική 

κοινωνία» (ΙΕΠ). 



ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως 
ξένης/δεύτερης γλώσσας ( στο εξής Ξ/ΔΓ) στις 
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι των Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης   αποτελεί, σύμφωνα με το 
προτεινόμενο Ανοιχτό Πρόγραμμα  Σπουδών του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: «τον γενικό 
σκοπό της φοίτησης των παιδιών μεταναστών στις 
Τ.Υ., [ … ] ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο σε 
βαθμό που να τους επιτρέπει να ενταχθούν 
σταδιακά πλήρως στην κανονική τάξη». 



Επίσης,  δίδεται η  δυνατότητα  φοίτησης  
παιδιών μεταναστών –προσφύγων στα 
σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης . 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-
legacy/nomothetiko_plaisio_diapolitismikis_ekpaideysis.pdf



ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Θεωρούμε ότι για τα παιδιά των μεταναστών και 

προσφύγων η εκμάθηση της γλώσσας  στο σχολείο, 

παράλληλα με τη  διδασκαλία του περιεχομένου των 

άλλων διδακτικών αντικειμένων (μαθηματικά, 

πληροφορική  κ.λπ.), θα στηρίξει και την 

καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας (Χατζηδάκη, 

2001) παρά τις δυσκολίες που υπεισέρχονται από 

παρεμβολές  του γλωσσικού συστήματος  της 

μητρικής τους γλώσσας (αραβικά, φαρσί και άλλες 

διάλεκτοι) με την ανάπτυξη της διαγλώσσας

(David Crystal, 2008)



• Είναι αναγκαίο, επομένως,  να  βλέπουμε τους 

μαθητές  της Δ/ΞΓ «ως πλήρη μέλη της 

σχολικής κοινότητας, οι οποίοι έχουν  ειδικές 

ανάγκες [ανάγκες επικοινωνίας με το σχολείο, 

ακαδημαϊκές, προσωπικές και κοινωνικές] και 

όχι ως μια ξεχωριστή ομάδα» (Glegg, 1996). 



Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CLIL 

Content and Language Integrated 

Learning

• Ο όρος  Ολοκληρωμένη ή Ενιαία Εκμάθηση 

Περιεχομένου  και Γλώσσας είναι σχετικά 

πρόσφατος (χρησιμοποιήθηκε  για πρώτη 

φορά τo 1994)  και αναφέρεται στην  

ταυτόχρονη διδασκαλία γλώσσας και 

περιεχομένου ενός γνωστικού αντικειμένου  

στην ΔΓ. 



Ο εκπαιδευτικός  της (ΝΕ ως ξένης)  γλώσσας 

χρησιμοποιεί το περιεχόμενο ενός άλλου 

διδακτικού αντικειμένου  ως μέσο για την 

επέκταση και τη χρήση της  γλώσσας. Ως  εκ 

τούτου, στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η 

συνεργασία  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση 

του υλικού και την αξιολόγησή του. 



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Τάξη: Β΄τάξη Διαπολιτισμικού  Γυμνασίου

Σχ. Έτος: 2018-2019

Αίθουσα υποδοχής με 12 μαθητές μεταξύ των 
ηλικιών 13-14 ετών. Είναι το δεύτερο έτος του 
σχολείου τους στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι 
από αυτούς είναι γηγενείς ομιλητές αραβικών, 
Φαρσί, Τουρκικά. Κατανοούν εύκολες δομές 
και λεξιλόγιο και αναγνωρίζουν τα γράμματα 
του ελληνικού αλφαβήτου. Μπορούν να 
γράψουν ή να αντιγράψουν απλές λέξεις και 
καθημερινές φράσεις. 



1ο ΒΗΜΑ

• Στην αρχή δώσαμε στα παιδιά ένα φύλλο 

εργασίας με δύο μαθηματικά σχήματα, ένα είδος 

Λαβύρινθου ως παιχνίδι. Αυτός λαβύρινθος 

ξεκινά με μηδέν (0) και στην έξοδο, υπάρχει ένας 

θετικός αριθμός (20 στο πρώτο σχήμα και 50 στο 

δεύτερο). Ακολουθώντας τον λαβύρινθο όπου 

υπάρχουν «μονοπάτια», δηλαδή, οι μαθητές 

πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν το σωστό 

δρόμο και να σταθούν να συμπληρώσουν τα 

ζητούμενα στο κάθε «μονοπάτι» για να φτάσουν 

στην έξοδο του λαβύρινθου.





2ο ΒΗΜΑ

Μετά την παροχή των φύλλων εργασίας 

ζητήσαμε πρώτα από τους μαθητές να 

αποκωδικοποιήσουν το μαθηματικό σχήμα και 

στη συνέχεια να προσπαθήσουν  να  βρουν το 

μονοπάτι ώστε να φτάσουν στο τέρμα της 

διαδρομής… 



Μερικοί μαθητές κατάλαβαν τα ζητούμενα 
ώστε να  ψάξουν  να βρουν τα  σωστά 
μονοπάτια και τους  παρακινήσαμε να 
συνεργαστούν με τους φίλους τους ή /και 
διπλανούς τους.

Όταν άρχισαν  να συνεργάζονται με τους 
συμμαθητές τους, χρησιμοποιώντας τη 
μητρική τους γλώσσα για να εξηγήσουν τη 
λύση (στου συμπατριώτες τους), στην τάξη 
υπήρχε δημιουργική κινητικότητα και μια 
ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα. 



3ο ΒΗΜΑ

• Μόλις αποκωδικοποίησαν το σχήμα, 

κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας, 

προσπάθησαν να κάνουν τις απαραίτητες 

προσθήκες ή αφαιρέσεις και να βρουν τα 

δρομολόγια και τις λύσεις. Στο πρώτο 

σχήμα υπήρχαν δύο λύσεις. Στο δεύτερο 

μόνο μία. 











4ο ΒΗΜΑ

Όταν τελείωσαν με τις μαθηματικές πράξεις 

τους καλέσαμε να εξηγήσουν στους 

συμμαθητές τους τα δρομολόγια και τις 

μαθηματικές πράξεις. 

Τους ζητήσαμε να χρησιμοποιούν την 

ελληνική γλώσσα όσο το δυνατόν περισσότερο 

για τα μαθηματικά σύμβολα και αριθμούς, 

οπότε η γλωσσική τους ικανότητα ανιχνεύθηκε 

με αυτόν τον τρόπο. 



5ο ΒΗΜΑ

Στη συνέχεια οι μαθητές έπρεπε να 

δημιουργήσουν ένα δικό τους σχέδιο με 

ένα νέο πρόβλημα χρησιμοποιώντας 

οποιονδήποτε αριθμό ήθελαν. Τότε 

έπρεπε να δώσουν αυτό στους 

συμμαθητές τους για να λύσουν.









6ο ΒΗΜΑ

Έχοντας ολοκληρώσει τις δραστηριότητες του 5ου 
βήματος, προχωρήσαμε  στην τελευταία δραστηριότητα 
σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Μερικοί από τους 
μαθητές είχαν ήδη χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα 
προφορικά στις προηγούμενες δραστηριότητες. 

Αφού  γράψαμε στον πίνακα  τους αριθμούς ολογράφως ,  
στη συνέχεια  μοιράσαμε  ένα φύλλο εργασίας  για να 
συμπληρώσουν τα κενά. 

Στόχος μας ήταν να ενοποιήσουμε τις ικανότητές τους 
στην γλωσσική έκφραση  και το γράψιμο. Ως μορφή 
πρακτικής γραφής, οι μαθητές έπρεπε, αφού 
συμπληρώσουν τα κενά,  να μεταφράσουν  και να  
γράψουν στη μητρική τους γλώσσα τα μαθηματικά 
σύμβολα και τους αριθμούς. 





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρέμβασή μας αυτή σε μια από τις αρκετά  «δύσκολες» 

πολυπολιτισμικές τάξεις  διαπιστώσαμε ότι με ιδιαίτερα 

ευχάριστη διάθεση οι μαθητές συμμετείχαν και 

συνεργάστηκαν μαζί μας αλλά και μεταξύ τους.

Επιπλέον  κατά την παρέμβαση αυτή : 

• η ικανότητα γραπτού λόγου ανιχνεύτηκε  μέσω του φύλλου 

εργασίας που κάθε μαθητής  έπρεπε να ολοκληρώσει 

μεμονωμένα χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα. 

• η ικανότητα  προφορικής  έκφρασής τους ανιχνεύτηκε μέσω 

της παρουσίασης των  λύσεων  στην τάξη (ζητήθηκε από τους 

μαθητές να συμπληρώσουν στον πίνακα τα μονοπάτια και 

παράλληλα να εξηγούν στα ΝΕ στους συμμαθητές τους τις 

πράξεις που έκαναν προκειμένου να φτάσουν στην έξοδο…). 



• οι γνώσεις τους  στα μαθηματικά 

(πράξεις, κατανόηση συμβόλων, θετικοί 

αριθμοί – αρνητικοί αριθμοί) 

ανιχνεύτηκαν  μέσω της ικανότητας 

κατανόησης και χρήσης των αριθμών και 

των συμβόλων. 





ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

• Πράξεις με αρνητικούς αριθμούς

• Συμβολική γραφή: ( 20+30)-

(15+10)=…



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

• Θα θέλαμε εδώ να αναφερθούμε προσωπικά 

στην ομάδα των μαθηματικών που, 

συμμετέχοντας, στο Ευρωπαικό πρόγραμμα 

QuaMMELOT (Qualification for Minor 
Migrants Education and Learning Open 
access – On line Teacher-training) :

Ανέπτυξαν την θεωρία, έδωσαν παραδείγματα 

και επιμόρφωσαν τους εκπαιδευτικούς.

Καρπός αυτού του προγράμματος είναι η 

παραπάνω εισήγηση. 



• Τα ονόματα των μαθηματικών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

Λόντος Χ. 

Κοκκαλιάρη Μ. 

Λυμπεροπούλου Λ.

Μαυρουδή Μ.

Ροκκά Α.

Στράντζαλος Θ.



Θα θέλαμε,  επίσης,  να 

ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια του 

σχολείου, καθώς  και τις/τους 

συναδέλφους  οι οποίοι με προθυμία 

μας βοήθησαν σε αυτή την  

παρέμβασή μας.




