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Γλωσσικά 
εμπλουτισμένες 

τάξεις…Τι να ακούσω; 
Γιατί; Πώς;



Τι εννοούμε 
όταν λέμε: “oι 
πολλές 
γλώσσες των 
παιδιών “ ;
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“
Γλώσσα δεν είναι, καθώς φαντάζονται κάποιοι, αράδιασμα από λέξεις, τύπους και 
κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές... παρά η έκφραση του 

εσωτερικού μας κόσμου, κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή ψυχών, ανταλλαγή 
αισθημάτων και σκέψεων μέσα σε συνομιλία, ερώτηση και απόκριση, άρνηση και 

κατάφαση, προσταγή, απαγόρευση και παράκληση, μικροεπεισόδια,πεζότητες
και ταπεινότητες της καθημερινής ζωής και έξαρση και κατάνυξη, τραγούδι και 
κλάμα, χαρά και καημός, τρικυμία και γαλήνη, αγάπη και πάθος, αγωνία και 

κατάρα, επιστήμη και ζωή, σκέψη, ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία –

όλα αυτά.

H γλώσσα είναι πολύμορφη!

M. Τριανταφυλλίδης, 



Με ποιο τρόπο  
μπορεί η

διγλωσσία
/πολυγλωσσία  

να ενσωματωθεί
στο σχολείο;
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Διαγλωσσικότητα



Προσεγγίζοντας 
εννοιολογικά τη 
«διαγλωσσικότητα»

• Ο όρος «translanguaging» προέρχεται από το ουαλικό 
trawsieithu, το οποίο επινοήθηκε από τον Cen Williams
(1994, 1996). Ο όρος που χρησιμοποίησε ο Williams για 
να περιγράψει τη διδακτική του πρακτική «trawsieithu» 
στην ουαλική γλώσσα, αποδόθηκε στην αγγλική γλώσσα 
ως «translinguifing» και σε μετέπειτα στάδιο ως 
«translanguaging». 

• Ωστόσο, ο όρος «translanguaging» σε διεθνές επίπεδο 
έχει περισσότερο συνδεθεί με την ερευνήτρια και 
ακαδημαϊκό Ofelia Garcia, η οποία φαίνεται πως έχει 
εστιάσει σε ποικίλες διαστάσεις του φαινομένου αυτού. 

• Αξίζει δε να τονιστεί πως ο όρος «translanguaging» 
μεταφράστηκε και αποδόθηκε στην ελληνική γλώσσα ως 
«διαγλωσσικότητα» (ή ΔΓ) κατά το 3ο Σταυροδρόμι 
Γλωσσών και Πολιτισμών (Τσοκαλίδου, 2015α, 2015β), κι 
έτσι θα χρησιμοποιείται από εδώ και στο εξής στη 
συγκεκριμένη παρουσίαση. 



Τι είναι η «διαγλωσσικότητα»;

Η χρήση του πλήρους γλωσσικού ρεπερτορίου των ατόμων τόσο 
στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο… και η ανάπτυξη 
γλωσσικών πρακτικών!
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Συγκυριακή 

Μη συνειδητή, αυθόρμητη

Τυχαία χρήση της σε

διάφορα περιβάλλοντα

Μορφές 
διαγλωσσικότητας

Συστηματική

Συνειδητή,  στοχευμένη

Σκόπιμη χρήση της στο       
πλαίσιο του σχολείου ως       
εκπαιδευτική πρακτική
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Γιατί 
σήμερα;

Παγκοσμιοποίηση

«Μωσαϊκό εθνοτήτων»

Πολυπολιτισμικότητα

Πολυγλωσσία

Σύγχρονες 
γλωσσολογικές 
τοποθετήσεις 

Ο γλωσσικός χώρος 
ως «συνεχές»

Αδυναμία διάκρισης 
ανάμεσα σε αυτόνομες 

γλώσσες
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Οφέλη 

1.   Γλωσσικά

2.   Γνωστικά

3.   Ψυχο-συναισθηματικά

4.   Κοινωνικά
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“
Ας αφήσουμε τα παιδιά να «φωνάξουν» τις ταυτότητές τους 
“σ’ αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει” (Γ. Σεφέρης, 1963)
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Η προσέγγιση CLIL αποτελεί την πιο

σύγχρονηδιδακτική προσέγγιση, η
οποία στοχεύει στην:

• -καλλιέργεια τωνγλωσσικώνδεξιοτήτων των 

μαθητών σε μία γλώσσα

• -καλλιέργειαγνωστικώνδεξιοτήτων σε σχέση  με

ένα/περισσότερα θεματικά πεδία

• (Dalton–Puffer, 2007)



ΓνωστικάΑντικείμενα
✓Γεωγραφία
✓Ιστορία

✓Μαθηματικά
✓Φυσική

Δεύτερη/ΞένηΓλώσσα













Γιατί & Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την προσέγγιση CLIL 
στο Νηπιαγωγείο ενόψει του νέας αλλαγής;



Βιωματική Μάθηση
(Experiencing)

Νοηματοδότηση
(Conceptualizing)

Ανάλυση
(Analysing)

Εφαρμογή
(Applying)

Τα παιδιά ενεργοποιούν την προϋπάρχουσα 
γνώση τους. 

Παρατηρούν και εξοικειώνονται με στοιχεία 
που σχετίζονται με την εκάστοτε θεματική και 
εκφράζονται είτε στην οικογενειακή τους είτε 
στην ελληνικά για το θέμα. 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών Νοηματοδότησης, 
γίνεται πιο συστηματική εξοικείωση των παιδιών 
με το λεξιλόγιο. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται στο    
να εμπλακούν σε ενέργειες/δραστηριότητες   

ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης. 

Τα παιδιά αναλύουν 
λογικές συνδέσεις, σχέσεις αιτίου-
αποτελέσματος (π.χ. διαλέγουν τα φρούτα 
που ευδοκιμούν την εποχή στην οποία 
βρίσκονται, κατηγοριοποιούν βάσει κριτηρίων)

Σε αυτό το στάδιο, τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν 
κριτικά στοιχεία που αφορούν στη θεματική ενότητα 
και να φτάσουν σε μία προσωπική επιλογή.

Τα παιδιά καλούνται να εφαρμόσουν τη 
γνώση που  αποκόμισαν από όλη τη 

διδασκαλία μέσα σε ένα παιγνιώδες αλλά 
ταυτόχρονα δραστηριοκεντρικό πλαίσιο.  

Οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται εδώ έχουν 
συνάφεια με το θέμα αλλά προσιδιάζουν καταστάσεις 
πραγματικής ζωής (π.χ. role play από ένα σουπερ μάρκετ
για τα φρούτα) 

Διαδικασίες 
Πολυγραμματισμού

(Cope & Kalantzis, 2015)



Βιωματική 
Μάθηση



Βιώνοντας το γνωστό: Τα παιδιά ενεργοποιούν την
προϋπάρχουσα γνώση τους. Παρατηρούν στοιχεία που σχετίζονται
με την εκάστοτε θεματική και εκφράζονται είτε στη δική τους
οικογενειακή γλώσσα είτε στην ελληνικά για το θέμα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
Μπορούν να ζωγραφίσουν κάτι από τη δική τους γνώση και
εμπειρία (φράσεις του εκπαιδευτικού: let’s draw
something…let’s draw a vegetable, let’s draw …(συν το θέμα
μας)

Μπορούν να μιλήσουν στα ελληνικά/άλλη γλώσσα για το
θέμα
(φράσεις του εκπαιδευτικού: tell us about ….and you? And
you?)

Μπορούν να εστιάσουν σε ένα στοιχείο που τους κάνει
ιδιαίτερη εντύπωση (π.χ. ποιο είναι το ένα αγαπημένο τους
φρούτο) χωρίς αιτιολόγηση
(φράσεις του εκπαιδευτικού: what’s your favourite?
Εκπαιδευτικός με τις κινήσεις του και στις ενέργειες του
προσπαθεί να δώσει στα μικρά παιδιά να κατανοήσουν ότι
τους ρωτάει σχετικά με το αγαπημένο τους)



Βιώνοντας το νέο: Τα παιδιά εισάγοντα σταδιακά στο πλαίσιο της 
θεματικής που δουλεύουν. Είναι αναγκαίο να αντιληφθούν ότι όλα αυτά 
που ενδεχομένως ανέφεραν στο «Βιώνοντας το γνωστό», μπορούν να 
λεχθούν και σε μια άλλη γλώσσα, χωρίς να αλλάξει η σημασία τους (π.χ. 
είτε μήλο είτε apple, αναφερόμαστε στο ίδιο πράγμα, αλλά το εκφράζουμε 
με διαφορετικούς τρόπους). 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
Τα παιδιά βλέπουν βίντεο σχετικό με τη θεματική ενότητα
(φράσεις του εκπαιδευτικού: Let’s see… Have a look…)

Τα παιδιά ακούν τραγούδι σε σχέση με τη θεματική ενότητα
(φράσεις του εκπαιδευτικού: let’s listen to the song…Listen!)

Τα παιδιά παρατηρούν προσεκτικά, ώστε να δουν κάτι 
διαφορετικό από αυτά που έχουν ήδη πει/ακούσει στο πρώτο 
στάδιο. 
(φράσεις του εκπαιδευτικού: Oh, what’s this? Oh! And this?)

Δραστηριότητα άμεσης επαφής (π.χ. ο εκπαιδευτικός έχει ένα 
καλάθι με φρούτα και καλεί τα παιδιά να τρέξουν γύρω από 
αυτό με τη συνοδεία του τραγουδιού στην ελληνική ή άλλη 
γλώσσα. Μόλις η μουσική σταματήσει, ένα παιδί παίρνει ένα 
φρούτο και ο εκπαιδευτικός ρωτάει: What’s this? Εάν το παιδί 
θυμάται τη λέξη μετά από την εξοικείωσή του με το λεξιλόγιο 
μέσω του βίντεο, μπορεί να το πει, εάν όχι, ο εκπαιδευτικός 
λέει This is an/a…).



I like to eat
I like to eat, eat, eat, 

Apples and bananas….



Νοηματοδότηση 



Νοηματοδότηση με ορολογία: Σε αυτό το στάδιο, γίνεται 
πιο συστηματική εξοικείωση των παιδιών με το λεξιλόγιο 
της ενότητας που δουλεύεται. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

Χρήση flashcards με λεξιλόγιο σχετικό με τη θεματική 
Αξιοποίηση παιχνιδιού αυτοκόλλητων/κόλλησης καρτών 
στον τοίχο 

Καθόλη τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να ρωτάει:
What’s this? – Τι είναι αυτό; 
This is a/an…. Ενώ γίνονται δεκτές και μονολεκτικές 
απαντήσεις των παιδιών λόγω της μη εξοικείωσης με το 
αόριστο άρθρο. 



Νοηματοδοτώντας με θεωρία: Σε αυτό το στάδιο, τα 
παιδιά ενθαρρύνονται στο να εμπλακούν σε 
ενέργειες/δραστηριότητες ταξινόμησης και 
κατηγοριοποίησης. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
Εικαστικές δραστηριότητες κατηγοριοποίησης (π.χ. ένα 
χαρτόνι με τις 4 εποχές υπάρχει στην αίθουσα και τα παιδιά 
κατηγοριοποιούν τα φρούτα βάσει της εποχής) – Φρούτα σε 
άλλες γλώσσες!

Κινητικό παιχνίδι σκυταλοδρομίας (π.χ. ο εκπαιδευτικός 
χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες, κάθε παιδί έχει στο 
στόμα του ένα καλαμάκι στο οποίο τοποθετούμε σε χάρτινη 
ροδέλα ένα φρούτο. Το παιδί πρέπει να πάρει με το καλαμάκι 
ένα τυχαίο φρούτο και να το τοποθετήσει στην αντίστοιχη 
εποχή) – Λέξεις γραμμένες σε άλλες γλώσσες + οπτικό 
ερέθισμα!

Ψηφιακό παιχνίδι: Κατηγοριοποίηση βάσει των 
προτιμήσεων των μαθητών της τάξης. (π.χ. ποιοι προτιμούν 
το μήλο, ποιο προτιμούν το αχλάδι..κτλ). 



To κολλάζ των εποχών



Σκυταλοδρομία 
του καιρού



Ανάλυση



Αναλύοντας : Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο αναλύουν λογικές
συνδέσεις, σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος (π.χ. διαλέγουν τα
φρούτα που ευδοκιμούν την εποχή στην οποία βρίσκονται,
κατηγοριοποιούν βάσει κριτηρίων) και αποφασίζουν κριτικά.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

Τούνελ σκέψης (π.χ. κάθε παιδί αντιπροσωπεύει ένα φρούτο 
και  όλα τα παιδιά της τάξης σχηματίζουν δύο παράλληλες 
σειρές. Ένα παιδί επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό και καλείται 
να περάσει μέσα από τον διάδρομο που έχουν σχηματίσει οι 
συμμαθητές του με τις δύο παράλληλες σειρές. Κάθε φορά που 
κάνει ένα βήμα, βρίσκεται ανάμεσα στους δύο συμμαθητές 
του. Καθένας από τους δύο συμμαθητές αναφέρει ένα φρούτο 
στο παιδί, μόλις το παιδί ολοκληρώσει την πορεία στον 
διάδρομο, πρέπει να πει δυνατά ποιο φρούτο επιλέγει).

Ο διάλογος της αλήθειας (π.χ. Ο εκπαιδευτικός έχει κάρτες 
flashcards τις οποίες δείχνει διαδοχικά στα παιδιά, τα οποία 
ρωτάει Do you like…. Τα παιδιά θα πρέπει να πουν Yes ή No. 
Εάν πουν YES πρέπει να πάρουν την κάρτα. ).



Εφαρμογή



Εφαρμόζοντας: Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο, εφαρμόζουν 
τη γνώση που αποκόμισαν. Οι δραστηριότητες που 
εφαρμόζονται εδώ έχουν συνάφεια με το θέμα αλλά 
προσιδιάζουν καταστάσεις πραγματικής ζωής (π.χ. role play
από ένα σουπερ μάρκετ για τα φρούτα) 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

Βάσει των καρτών που έχουν επιλέξει πιο πάνω στη 
δραστηριότητα Ο διάλογος της αλήθειας, ενθαρρύνονται να 
πραγματοποιήσουν μια κατασκευή/εικαστικό (π.χ. μπορούν 
να φτιάξουν μια σαλάτα φρούτων μόνο με τα φρούτα που 
επέλεξαν και στη συνέχεια να την παρουσιάσουν)

Παιχνίδια ρόλων - role play (π.χ.από ένα σουπερ μάρκετ για 
τα φρούτα) 



Φρουτοσαλάτα…



Φρούτα & λαχανικά
(μανάβικο)



Κουκλοθέατρο



Πώς να το οργανώσω;



Το ποίημα των γλωσσών…

• Γλώσσα είμαι εγώ.
Γλώσσα είσαι εσύ.
Γλώσσα είναι ο κόσμος.
Γλώσσα είναι ό,τι κάνει ο κόσμος.
Γλώσσα είναι η αγάπη και ο πόνος.
Γλώσσα είναι το ντύσιμο, η έκφραση του προσώπου,οι χειρονομίες, η ανταπόκριση.
Γλώσσα είναι να φαντάζεσαι, να σχεδιάζεις, να δημιουργείς, να καταστρέφεις.
Γλώσσα είναι ο έλεγχος και η πειθώ.
Γλώσσα είναι η επικοινωνία.
Γλώσσα είναι το γέλιο.
Γλώσσα είναι το μεγάλωμα.
Γλώσσα είμαι εγώ.

Goldenberg, S., P. Griffiths, J. Lee. Μ. Sandra,
The English Programme Language, Great Britain, 1979



Το ποίημα των γλωσσών…

• Γλώσσα είμαι εγώ.

Ποιος είμαι εγώ; 
Τι γλώσσα μιλάω; 
Πόσο χρονών είμαι; 
Σε ποια πόλη μένω ;
Από ποια χώρα κατάγομαι; 



Το ποίημα των γλωσσών…

• Γλώσσα είσαι εσύ.
Γλώσσα είναι ο κόσμος.

Πώς σε λένε; 
Πόσο χρονών είσαι; 
Από ποια χώρα κατάγεσαι;
Πού κατοικείς;



Το ποίημα των γλωσσών…

• Γλώσσα είναι ό,τι κάνει ο κόσμος.

Καθημερινή μου ρουτίνα
- Ξυπνάω 
- Πλένω τα δόντια μου
- Ντύνομαι 
- Πηγαίνω στο σχολείο 

Ρουτίνες του σχολείου 

Πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου;
Αθλήματα – αγαπημένος ποδοσφαιριστή; 
Μουσική – μουσικοί/μουσική από τη χώρα των μαθητών μας
Ζωγραφική  - ζωγράφοι/πίνακες από τη χώρα των μαθητών μας

Πολύγλωσσο Ηχητικό Υλικό



Πολύγλωσσο Ηχητικό Υλικό

Τα χέρια μου τα πλένω 
Ελληνικά: Τα Χερακια Πλένω 🛀 Εκπαιδευτικά τραγούδια για 
παιδιά - HeyKids – YouTube

Αγγλικά: Wash Your Hands song for kids | Baby Bath Time + more 
nursery rhymes 🛀 HeyKids – YouTube

Αραβικά: Wash Your Hands song for kids / Arabic - غسل ايدك 

–بالصابون أغاني أطفال  YouTube

Αστεράκι μου μικρό 
Ελληνικά: παιδικά τραγούδια | Greek Twinkle Twinkle Little Star 
- λάμπει λάμπει αστέρι μου - YouTube

Αγγλικά: Twinkle Twinkle Little Star - YouTube

Αραβικά: Arabic kids song : Twinkle Twinkle Little Star - أناشيد 

-يا نجمة اللياللي: عربية لألطفال  YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1IPblAnXKVw&list=RD1IPblAnXKVw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=nb2ha2VvCAI
https://www.youtube.com/watch?v=NiKGT1s-0TY
https://www.youtube.com/watch?v=1yWU9vTESCE
https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU
https://www.youtube.com/watch?v=6rn_L3J-IFs


Το ποίημα των γλωσσών…

• Γλώσσα είναι η αγάπη και ο πόνος.

Λέξεις-Φράσεις που έχουν 
σχέση με την αγάπη 

Η λέξη αγάπη /ρήμα αγαπώ 
σε όλες τις γλώσσες 

How to say I love you in 
different languages for 

Valentines day. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=u_7jPpGqXjI
https://www.youtube.com/watch?v=Bvn7Duh2U8o


Το ποίημα των γλωσσών…
Γλώσσα είναι το ντύσιμο, η έκφραση του προσώπου,οι χειρονομίες, η ανταπόκριση.

Greetings From Around the World | Travel Channel 
– YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nANhSfCGAs4


Το ποίημα των γλωσσών…

• Γλώσσα είναι να φαντάζεσαι, να σχεδιάζεις, να δημιουργείς, να 
καταστρέφεις. Western Painting vs. Eastern Painting - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-wCnYN_UvPg


Το ποίημα των 
γλωσσών…

• Γλώσσα είναι ο έλεγχος και η πειθώ… 

η επικοινωνία.



Το ποίημα των 
γλωσσών…

• Γλώσσα είναι το γέλιο.



Συνοψίζοντας…(δεν είναι το τελικό…)

• Ένα πολυτροπικό/πολυαισθητηριακό/πολυγραμματισμικό
περιβάλλον ενασχόλησης των νηπίων με άλλες γλώσσες:

• Θα προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες επαφής των παιδιών με τα γλωσσικά 
ερεθίσματα. 

• Θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των μαθητών με
• Το εκπαιδευτικό υλικό/εποπτικό υλικό 

• Τους συμμαθητές τους σε διάφορες δραστηριότητες 

• Τις εκπαιδευτικούς της τάξης 

• Θα ικανοποιήσει τα πολλαπλά μαθησιακά στυλ των μικρών παιδιών. 

• Θα προσφέρει ένα ήρεμο και ψυχαγωγικό περιβάλλον εξοικείωσης.  



Ευχαριστώ!


