
«Ενδεικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν σε δομές εκπαίδευσης 

προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) »

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ70 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2ο ΠΕΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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«Η συμβουλή μας για το ενδεικτικό υλικό είναι…»

Μιας και υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα υλικού θα 
σας συμβουλεύαμε να το εξερευνήσετε την περίοδο 
των Χριστουγέννων και στη συνέχεια να επιλέξετε 

αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις μαθησιακές 
ανάγκες των μαθητών σας.
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Α ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΘΕΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Α ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Α ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Β ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

Προϊόν ομάδας εργασίας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ
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Το πρώτο πακέτο υλικού προέρχεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και αφορά υλικό κατάλληλο για 

την αρχική εξοικείωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών με 
την ελληνική γλώσσα. (η οποία συνεργάστηκε στα πλαίσια του 
προγράμματος ERASMUS "Xenios Zeus”, της Περιφ. Δ/νσης Εκπ. 

Κεντρικής Μακεδονίας)

Το υλικό βρίσκεται στη διεύθυνση
(http://kids.mediasuite.gr/en/)

και στη διεύθυνση

(http://kids.mediasuite.gr/en/εκπαιδευτικό-υλικό/ )

Προϊόν ομάδας εργασίας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

Β ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

http://kids.mediasuite.gr/en/
http://kids.mediasuite.gr/en/εκπαιδευτικό-υλικό/
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http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el
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Παρόμοιο υλικό Αρχικού Γραμματισμού

(Από το "Πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών 
Ρομά", ΠΤΔΕ/ΑΠΘ) μπορείτε να βρείτε

http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/ro
ma/docs/021.pdf

& 
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node

/4

Γ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/021.pdf
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4
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http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/021.pdf

http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/021.pdf


11http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4

http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4
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Υλικό για την εκπαίδευση των παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών υπάρχει στην 

ιστοσελίδα του ΙΕΠ (βιβλία, αναλυτικά 
προγράμματα κ.ά.). 
Για το υλικό του ΙΕΠ

Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα

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

Δ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/5-ekpaidefsi-prosfygon
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http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/5-ekpaidefsi-prosfygon

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/5-ekpaidefsi-prosfygon


14Εκπαιδευτικό υλικό που και αυτό (με τον 
κατάλληλο παιδαγωγικό μετασχηματισμό) θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, καθώς και 

στις Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, 
Ενισχυτική Διδασκαλία υπάρχει και στο site του 

προγράμματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ 
("Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλινοστούντων

Μαθητών"). 
Το ΥΛΙΚΟ του προγράμματος είναι στη διεύθυνση
http://diapolis.auth.gr/index.php/ekpaideutiko-

yliko

Ε ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

http://diapolis.auth.gr/index.php/ekpaideutiko-yliko
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http://diapolis.auth.gr/index.php/ekpaideutiko-yliko

http://diapolis.auth.gr/index.php/ekpaideutiko-yliko
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http://diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-00-34

http://diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-00-34
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Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ» δημιούργησε χρήσιμο υλικό για τα Μαθηματικά του 
Δημοτικού Σχολείου. Το υλικό είναι κατάλληλο για ενισχυτική 

διδασκαλία, τάξεις υποδοχής & για πρακτικές 
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

Το υλικό (τρία βιβλία Α+Β, Γ+Δ, Ε+ΣΤ & Βιβλίο Δασκάλου) 
μπορείτε να το κατεβάσετε από: ΕΔΩ

https://app.box.com/s/o6yn19uae0bqjg777isxjtzpgxj9dlb3

ΣΤ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

https://app.box.com/s/o6yn19uae0bqjg777isxjtzpgxj9dlb3
https://app.box.com/s/o6yn19uae0bqjg777isxjtzpgxj9dlb3
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Ζ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

Επιμόρφωση Μουσουλμανοπαίδων

https://museduc.gr/el/

https://museduc.gr/el/
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https://museduc.gr/el/

https://museduc.gr/el/
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Επιμόρφωση Μουσουλμανοπαίδων
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http://www.kleidiakaiantikleidia.net/

ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
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http://www.kleidiakaiantikleidia.net/

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
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https://www.gcr.gr/index.php/el/

https://www.gcr.gr/index.php/el/
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ



25Εκπαιδευτικά υλικά – Ιστοσελίδες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευση των 
παιδιών προσφύγων 
http://www.diapolis.auth.gr/index.php/epimorfotiko-yliko
Επιμορφωτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». 
Πρόκειται για υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως επιμόρφωση και αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από ζητήματα γλώσσας-διγλωσσίας, διδακτικής 
μεθοδολογίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει κείμενα που αναφέρονται τόσο στη 
θεωρία όσο και στη διδακτική πράξη. Διαρθρώνεται σε 4 ενότητες: 1. Επιμορφωτικό υλικό ΕΠΠΑΣ 2. 
Θεωρητικά κείμενα (ενότητες: Γλώσσα/Λογοτεχνία, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Διδακτική 
μεθοδολογία, Ταυτότητα/ετερότητα, Γνωστικά αντικείμενα) 3. Διδακτικές εφαρμογές 
(Γλώσσα/Λογοτεχνία, Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες. Διαπολιτισμικές αναφορές σε 
σχολικά εγχειρίδια, Φυσικές επιστήμες) και 4. Χρήσιμες Συνδέσεις & Υποστηρικτικό Υλικό 

http://www.museduc.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%8
4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1
Εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας της Θράκης. 
Περιλαμβάνει σχολικά βιβλία και υλικά κατάλληλα για αλλόγλωσσους μαθητές για την πρωτοβάθμια 
(για τα μαθήματα γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής) και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (για τα μαθήματα γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, μαθηματικών, φυσικών 
επιστημών, γεωγραφίας), υποστηρικτικά εκπαιδευτικά υλικά, λεξικά, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια και επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς. 

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/epimorfotiko-yliko
http://www.museduc.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1


26http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html
Εκπαιδευτικό υλικό που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη παιδιών 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο» . Εκτός από τις βασικές σειρές για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα Τμήματα Υποδοχής, 
περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας, υλικό για την 
υποστήριξη της γλωσσικής μάθησης εκτός διδακτικού πλαισίου, υλικό υποστήριξης της 
μάθησης στα μαθήματα του Α.Π., υλικό για τη διαθεματική διδασκαλία διαπολιτισμικού 
προσανατολισμού, καθώς και υλικό για ανοικτή διδασκαλία επικοινωνιακού-βιωματικού 
προσανατολισμού. Το υλικό καλύπτει τις βαθμίδες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και 
του γυμνασίου. 

www.kleidiakaiantikleidia.net
Επιμορφωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνει 34 μικρά βιβλία 
χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες: 1.Διδακτική Μεθοδολογία, 2.Κοινωνικοπολιτισμικό 
πλαίσιο της εκπαίδευσης και 3.Ταυτότητες και Ετερότητες. Έχουν γραφτεί από 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται 
σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Όλα τα κείμενα συνδυάζουν τη διδακτική πράξη με 
τη θεωρία και ακολουθούν την ίδια δομή: ξεκινούν από την εκπαιδευτική πράξη (μια σκηνή 
σε ένα σχολικό πλαίσιο) και μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης περνούν από 
τη θεωρία και καταλήγουν στα χέρια των εκπαιδευτικών ως κλειδιά για τη δική τους 
διδακτική πρακτική. 

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


27http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
Εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το υλικό
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και διδακτικού
αντικειμένου (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.).

www.132grava.net : Ιστοσελίδα του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Περιλαμβάνει
εκπαιδευτικό υλικό, παραγωγή των παιδιών και δασκάλων του σχολείου καθώς και
δημοσιευμένα κείμενα με ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI9J3KQvpgGcrbnn6NBoxJJ8_xiKfcShS
Ταινίες παιδιών από το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

http://noracismschools.blogspot.gr : Ιστολόγιο εκπαιδευτικών με ταινίες, βίντεο, οπτικο-
ακουστικό υλικό, σχέδια μαθημάτων και οδηγούς, θεατρικές και βιωματικές δραστηριότητες,
λογοτεχνία, κείμενα, απόψεις κ.ά. Προτείνεται για την προσέγγιση θεμάτων διακρίσεων,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ρατσισμού, φασισμού, σχολικής
βίας, σεβασμού της διαφορετικότητας κ.α.

http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/
Πολύδρομο. Ομάδα για την διγλωσσία, τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και στην
κοινωνία. Περιλαμβάνει ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
http://www.132grava.net/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI9J3KQvpgGcrbnn6NBoxJJ8_xiKfcShS
http://noracismschools.blogspot.gr/
http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/


28Compasito – «Μικρή Πυξίδα», εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για 
παιδιά, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρεται σε θέματα όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 
σχετικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLedmaterial_gr/DMLedmaterial_gr?OpenDocu
ment

www.TheatroEdu.gr : 
Η ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, με υλικό για τη 
διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό 
ζήτημα. 
Χολέβα Ν., (2010), Εσύ όπως κι Εγώ: εξερευνώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το 
θέατρο, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

http://www.unhcr.gr/ypati-armosteia-toy-oie-gia-toys-prosfyges.html?L=0
Ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

http://www.0-18.gr/
Ιστοσελίδα του Συνήγορου του παιδιού

http://ddp.gr/
Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLedmaterial_gr/DMLedmaterial_gr?OpenDocument
http://www.theatroedu.gr/
http://www.unhcr.gr/ypati-armosteia-toy-oie-gia-toys-prosfyges.html?L=0
http://www.0-18.gr/
http://ddp.gr/
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Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλωσσική υποστήριξη 
προσφύγων- παιδιών και ενηλίκων 

To εγχειρίδιο «Τα πρώτα μου Ελληνικά» (Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά) απευθύνεται σε παιδιά 
και ενήλικες και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ): 
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapol
itismiki/2017/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika.pdf

Το «Μαθαίνω Ελληνικά: πολυλεξικό σε πέντε γλώσσες» (ΜΕΤΑδραση) απευθύνεται στους 
αρχάριους αλλά και στους ανεξάρτητους χρήστες και είναι επίσης αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ): 
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm

Το «Μαζί: πολύγλωσσος οδηγός για την εκπαίδευση στην Ελλάδα» απευθύνεται σε γονείς 
πρόσφυγες και δημιουργήθηκε από τη ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του 
Έργου Ατζέντα 2020: 
http://metadrasi.org/wp-content/uploads/2017/05/MAZI_for_print.pdf

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2017/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika.pdf
http://www.metadrasi.org/lexiko/select_language.htm
http://metadrasi.org/wp-content/uploads/2017/05/MAZI_for_print.pdf
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Το «Βαλιτσάκι» (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Terre des Hommes), το "Εντάξει" 
(ΜΕΤΑδραση) και το "Γέφυρες" (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ) ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία (ελληνικά 
επιβίωσης για αρχάριους χρήστες της ελληνικής με μητρικές γλώσσες αραβικά και φαρσί). 

Το πρώτο απευθύνεται σε παιδιά 6-11 ετών, το δεύτερο σε παιδιά και εφήβους 12-17 ετών 
και το τρίτο σε ενήλικες. Το «Γέφυρες» συνοδεύεται και από ένα βασικό λεξιλόγιο από τα 
αραβικά στα ελληνικά και αντίστροφα: 
«Το Βαλιτσάκι» http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044

«Εντάξει» 
http://metadrasi.org/campaigns/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9-
%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%b3%ce%bb%cf%89%cf%83%cf%83%ce%bf%cf%82-
%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82/

«Γέφυρες» 
http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044
http://metadrasi.org/campaigns/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%b3%ce%bb%cf%89%cf%83%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82/
http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf
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«Γέφυρες- λεξικό» http://www.kanep-
gsee.gr/sitefiles/files/Lexico_ellinika_aravika.pdf

«Μικρός οδηγός για την αραβική γλώσσα Μusefir» (Ομάδα Πολύδρομο): 
http://www.polydromo.gr/pdf/odigos_mousefir.pdf

«Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία» (Ομάδα Πολύδρομο) απευθύνεται 
σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας:

http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/my-first-book-on-bilingualism

http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/Lexico_ellinika_aravika.pdf
http://www.polydromo.gr/pdf/odigos_mousefir.pdf
http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/my-first-book-on-bilingualism
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Προσωρινή ανάρτηση υλικού μέχρι να ολοκληρωθεί η 

ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ στις σελίδες των 

ΣΕΕ Απόστολου Παρασκευά
http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/

και ΣΕΕ Απόστολου Καρύδα

http://karidas2009.blogspot.com/

http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/
http://karidas2009.blogspot.com/
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ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ


