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Με τη συνεργασία:



Το α.ε.π θεωρείται ως μια δομημένη κοινωνική 
δραστηριότητα και αξιοποιείται ως δυναμικό 
εργαλείο, δίνοντας στο παιδί ρόλο 
πρωταγωνιστή στην ατομική του πορεία 
κατάκτησης της γνώσης και ολοκλήρωσης της 
προσωπικότητάς του. 



«η έναρξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 
από νωρίς, έχει σημαντικά οφέλη για το 
παιδί σε γνωστικό και κοινωνικό 
επίπεδο» (Dendrinos, 2014).



«στα δίγλωσσα παιδιά  που εκτίθενται σε 
πρώιμες διγλωσσικές εμπειρίες ενισχύονται 
και  προωθούνται η γνωστική τους ανάπτυξη, η 
μεταγλωσσική τους επίγνωση  και η ανάπτυξη  
του γραμματισμού» (Goncz&Kodzopeljic 1991)… 



«Η εισαγωγή ενός ξένου κώδικα στον 
κόσμο του παιδιού, το βοηθάει να 
αναπτύξει ανεκτικότητα απέναντι σε 
ανθρώπους διαφορετικούς από το ίδιο 
και αυτό συμβάλλει μακροχρόνια στην 
παγκόσμια κατανόηση»  (Vilke,1979).



…ένα άτυπο περιβάλλον μάθησης μιας 
ξένης γλώσσας στο  νηπιαγωγείο μας…



«Τα παλιά μοντέλα εκπαίδευσης, καλά για τα χρόνια 
τους, είναι ανεπαρκή και αδύναμα πια να 
προετοιμάσουν τους μαθητές για να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις του σήμερα, πόσο μάλλον του αύριο.
Ο κάθε εκπαιδευτικός, μέσα στην τάξη με τους 

μαθητές του, θα πρέπει να βιώσει τη δύσκολη αλλά 
πολύ γοητευτική διαδικασία του 
επαναπροσδιορισμού και του επανακαθορισμού του 
ρόλου του…»( Πετκανοπούλου, 2014)
…και σε αυτήν την πρόκληση!



Να εκληφθεί  σαν ευκαιρία  προετοιμασίας 
όλων των  μαθητών  να στήσουν και να διαβούν 
γέφυρες επικοινωνίας με άλλους κόσμους, 
ώστε να ανταποκριθούν στις επιταγές του 
παρόντος και του μέλλοντος  και  να 
αναπτύξουν γλωσσικές και διαπολιτισμικές 
ικανότητες και να γίνουν πολύγλωσσοι πολίτες 
του κόσμου (Beacco & Byram, 2007).



Υποχρέωση του σχολείου είναι να 
αναγνωρίζει και να βοηθά στην ανάπτυξη 
των γλωσσικών ρεπερτορίων των 
μαθητών (Coste κ.ά., 2009).



Ανατρέχοντας σε έρευνες, σταχυολογούμε ότι 
οι μαθητές βιώνουν στο περιβάλλον μάθησης 
τις περισσότερες φορές την απόρριψη από τις 
χαμηλές επιδόσεις τους  και την 
περιθωριοποίηση ή την στοχοποίηση που 
μπορεί να αποδοθεί και στο γεγονός ότι η Γ1 
συνήθως δεν αξιοποιείται κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία και δεν έχει καμία 
αξία στο σχολικό περιβάλλον (Γρίβα και 
Στάμου,2014). 



Για  τα δίγλωσσα άτομα
η διγλωσσία  αποτελεί την 
πραγματικότητα της ζωής τους

και   
ΟΧΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!                      

(Li Wei, 2008) 



Τα δίγλωσσα άτομα δεν λειτουργούν ως 
μονόγλωσσα σε δύο γλώσσες, αλλά χαράζουν 
τον ενδιάμεσο δικό τους γλωσσικό χώρο, 
ο οποίος δεν απαρτίζεται από ξεχωριστά 
γλωσσικά συστήματα αλλά συνιστά ένα 
συνεχές, που συγκροτείται από ένα μίγμα από 
κουλτούρες και οπτικές γωνίες και το οποίο για 
κάποιους είναι ακατανόητο και για άλλους 
ανησυχητικό (Brutt-Griffler & Varghese, 2004) 
αλλά είναι αυτό που διαμορφώνει το εύρος της 
δική τους προσωπικής ταυτότητας.



Είναι επιτακτική η ανάγκη ενθάρρυνσης 
και ανάδειξης της διγλωσσίας 
ως συστατικό υλικό στην διαμόρφωση 
υγιούς αυτοεικόνας, ολοκληρωμένης 
ταυτότητας και εξυπηρέτηση των 
επικοινωνιακών αναγκών των δίγλωσσων 
παιδιών… 



Με την παρούσα εργασία προτείνεται ο 
σχεδιασμός, η δημιουργία και το παίξιμο 
δίγλωσσων αυτοσχέδιων επιτραπέζιων 
παιχνιδιών, μετά την ανάγνωση παιδικών 
βιβλίων σε μια πολύγλωσση τάξη …



Με τα δίγλωσσα αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια  τα 
παιδιά έρχονται αβίαστα σε επαφή με μια ξένη γλώσσα, 
καθώς υποστηρίζουν δραστηριότητες γραφής και 
ανάγνωσης σε δύο γλώσσες. Καλλιεργείται η 
επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών κατά τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση 
των κανόνων, εξασκείται η ικανότητα προφορικής 
έκφρασης κατά την επεξήγηση του τρόπου παιξίματος 
του παιχνιδιού, κατακτώνται δεξιότητες γραφής και 
ανάγνωσης μικρών κειμένων σε δύο γλώσσες πάνω σε  
ένα πολυτροπικό κείμενο που είναι το δίγλωσσο 
αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι …



ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ





































Τα δίγλωσσα αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια 
που μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να εμπνευστεί και 
να φτιάξει για τους μαθητές του, δεν είναι μόνο 
πρώιμες διγλωσσικές εμπειρίες απόλυτα αναγκαίες 
για τη γνωστική  ανάπτυξη και την ανάπτυξη  του 
γραμματισμού των δίγλωσσων  για τη διαμόρφωση 
της δικής τους εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, 
μαθαίνοντας όχι από μειονεκτική θέση την κυρίαρχη 
γλώσσα της χώρας όπου διαμένουν και φοιτούν αλλά 
και μια ιδανική ευκαιρία  απόκτησης διγλωσσικών
ευκαιριών για όλα  τα  παιδιά…



…όπου 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ 

είναι χάρισμα, 
ένα δώρο όπως το ονειρεύτηκε 
ο Οδυσσέας Ελύτης 
στο «Δώρο Ασημένιο Ποίημα»



… Όμως ας φανταστούμε σ’ ένα παλαιών καιρών 
αλώνι
που μπορεί να ‘ναι και σε πολυκατοικία ότι παίζουνε
παιδιά και ότι αυτός που χάνει

Πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς να πει στους
άλλους και να δώσει μιαν αλήθεια

Oπόταν βρίσκονται στο τέλος όλοι να κρατούν στο 
χέρι τους ένα μικρό
ΔΩΡΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΠΟΙΗΜΑ!!!



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!


