
Οι Τάξεις Υποδοχής - στα πλαίσια εντός δημοκρατικού σχολείου 

που ενσωματώνει και σέβεται τη διαφορετικότητα, την 

πολυπολιτισμικότητα και τις ατομικές ανάγκες του μαθητικού 

πληθυσμού- αποτελούν την υποστηρικτική δομή του σχολείου για τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων μάθησης των μαθητών με διαφορετικό 

κοινωνικοπολιτισμικό, εθνικό και γλωσσικό υπόβαθρο. Ο κύριος 

σκοπός των τμημάτων υποδοχής είναι οι μαθητές να ενταχθούν 

ομαλά στην κανονική τους τάξη και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή 

τους.  

Η φοίτηση αποτελεί μέρος ενός προγράμματος που συνδέει την 

εκπαιδευτική διαδικασία που τελείται στις τάξεις υποδοχής με την 

διδασκαλία στην κανονική τάξη που φοιτά ο μαθητής. Για να φοιτήσει 

ένας μαθητής σε τάξη υποδοχής δοκιμάζεται σε ειδικά διαπιστωτικά 

τεστ με στόχο την ανίχνευση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας από τους μαθητές. Απαραίτητη θεωρείται υπεύθυνη 

δήλωση από τον κηδεμόνα, όπου δηλώνεται η επιθυμία να 

παρακολουθήσει ο μαθητής την τάξη υποδοχής. Το πρόγραμμα 

χωρίζεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου. Ο πρώτος κύκλος είναι ο ΖΕΠ (Ι) και ο 

δεύτερος κύκλος είναι ο ΖΕΠ(ΙΙ). 

 1. Στις τάξεις υποδοχής ΖΕΠ Ι φοιτούν μαθητές με πολύ μικρή ή 

καθόλου γνώση της ελληνικής γλώσσας και η φοίτηση είναι ένα 

διδακτικό έτος αλλά υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης για μαθητές 

που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Στις τάξεις αυτές οι 

μαθητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές όμως στα πλαίσια της ομαλής 

ένταξης τους παρακολουθούν και μαθήματα στην κανονική τους 



τάξη, όπως: Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες 

(Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) ή και άλλα μαθήματα.  

2. Στις τάξεις υποδοχής ΖΕΠ II φοιτούν μαθητές με μέτρια γνώση 

ελληνικών, που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

στην κανονική τάξη. Οι μαθητές που φοιτούν στις ΖΕΠ ΙΙ, ανάλογα με 

το μέγεθος των μαθησιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

μπορούν να βοηθηθούν και σε άλλα μαθήματα όπως π.χ. 

μαθηματικά. Η φοίτηση στις τάξεις υποδοχής ΙΙ μπορεί να διαρκέσει 

έως και δυο σχολικά έτη. 

Συνεπώς, οι μαθητές μέσω ενός εξατομικευμένου 

προγράμματος βασισμένου στις ανάγκες τους διδάσκονται την 

ελληνική γλώσσα ως δεύτερη  γλώσσα και προετοιμάζονται 

κατάλληλα για να ανοίξουν τα φτερά τους στην δική τους τάξη σε ένα 

κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αποδοχής.  

Καλώς ορίσατε, λοιπόν, στο τμήμα υποδοχής! 


