
Εισαγωγή 

Στην εποχή μας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα  σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο με την εισροή μεγάλου αριθμού αλλόγλωσσων μαθητών οι οποίοι  

προέρχονται από  διαφορετικά πολιτισμικά, θρησκευτικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 

αυτοί οι ‘ανοίκειοι άλλοι‘ θα πρέπει να ενταχθούν υπό δύσκολες συνθήκες στο ήδη 

χειμαζόμενο ελληνικό δημόσιο σχολείο (Κοιλιάρη, 2015). Το σχολείο υποδέχεται μαθητές 

που έχουν ήδη αναπτύξει κάποιες γλωσσικές ποικιλίες, όχι απαραίτητα κοινές για όλους, 

και καλούνται να κατακτήσουν νέες, με στόχο να συμβάλλει στη συνοχή και στην ένταξη 

μέσω της επιτυχούς κατάκτησης των κοινών για όλους γλωσσικών ποικιλιών αλλά και μέσω 

της αναγνώρισης και αξιοποίησης των γλωσσικών ποικιλιών που ήδη γνωρίζουν κάποια 

παιδιά (Χατζηδάκη 2015). 

Το σχολείο, ως κατεξοχήν κοινωνικοποιητικός χώρος, μπορεί να παράσχει εμπειρίες 

που να λειτουργήσουν ενδυναμωτικά, δημιουργώντας πεδία ισότιμης και δημιουργικής 

ανάπτυξης ή αντίθετα να λειτουργήσουν αποδυναμωτικά, δημιουργώντας πεδία 

αποκλεισμού και υποτίμησης (Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών 

Προσφύγων, 2019). Μια από τις προτεραιότητες του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2014) είναι να προωθήσει την 

αναγνώριση και το σεβασμό της διαφορετικότητας μέσω μιας παιδαγωγικής προσέγγισης  

που αποδέχεται ως ‘πλεονεκτήματα’  και όχι ως εμπόδιο  τις ποικίλες οικογενειακές και 

κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες των παιδιών, αξιοποιεί τις διαφορετικές εμπειρίες των 

παιδιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τους δίνει την ευκαιρία να τις 

μοιραστούν με τους άλλους, εξασφαλίζοντας έτσι οφέλη για όλους.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μιας εφαρμογή γλωσσικής επίγνωσης στα πλαίσια της 

διαπολιτισμικής-πολυγλωσσικής εκπαίδευσης, η οποία υλοποιήθηκε στο Τμήμα 1 του 

Νηπιαγωγείου Βλαχάτων τον Απρίλιο 2022.  



Α΄ΜΕΡΟΣ 

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Υλοποίησης της Δράσης 

Πολιτισμικό Υπόβαθρο Μαθητών 

Στην τάξη υλοποίησης της εφαρμογής γλωσσικής επίγνωσης που παρουσιάζεται στη 

συνέχεια, κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 2 δίγλωσσοι μαθητές και 2 αλλόγλωσσοι 

μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.  

Κλίμα Τάξης - Δυσκολίες 

Αναμφισβήτητα η αδυναμία στη χρήση και στην κατανόηση της γλώσσας διδασκαλίας 

και η χαμηλή σε πολλές περιπτώσεις αυτοεκτίμηση των παιδιών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο συνιστούν ένα σκηνικό δύσκολα διαχειρίσιμο από τον εκπαιδευτικό (Σελλά-

Μάζη, Ε.2015). Παράλληλα, ο μονόγλωσσος προσανατολισμός του σχολείου η έλλειψη 

κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών και ειδικών γλωσσικών εγχειριδίων ώστε να 

αντεπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους μπροστά σε μια όχι μόνο δίγλωσση αλλά 

πολύγλωσση και πολυπολιτισμική τάξη καθιστά το εκπαιδευτικό έργο ακόμη δυσκολότερο.  

Ειδικότερα όσον αφορά την τάξη στην οποία υλοποιήθηκε η εφαρμογή γλωσσικής 

επίγνωσης της παρούσας εργασίας, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι αλλόγλωσσοι/δίγλωσσοι 

μαθητές  προσήλθαν στο νηπιαγωγείο χωρίς καμία προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία 

και γνωρίζοντας μόνο τη μητρική τους γλώσσα ή κατέχοντας την ελληνική γλώσσα σε πολύ 

χαμηλό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι το αλλοδαπό παιδί με την είσοδό στο νηπιαγωγείο 

έρχεται αμεσότερα σε επαφή με τη δεύτερη γλώσσα, την οποία καλείται να καταλάβει 

προκειμένου να επικοινωνήσει με το σε μεγάλο βαθμό μονόγλωσσο περιβάλλον της 

σχολικής τάξης. Άμεση συνέπεια ήταν στην αρχή της χρονιάς τα αλλόγλωσσα παιδιά για 

μεγάλο χρονικό διάστημα να παρέμεναν «άφωνα» ή να προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν 

με μη λεκτικούς τρόπους, με μεγάλες ωστόσο δυσκολίες προσαρμογής. 

Για την υπέρβαση των παραπάνω εμποδίων, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δημιουργία 

συνεργατικών/φιλικών σχέσεων και κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη. Ήδη 

από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μέσα από παιχνίδια γνωριμίας και ενδυνάμωσης της 

ομάδας, επιτεύχθηκε η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος αλληλοσεβασμού και αποδοχής 

της ποικιλομορφίας. Με αυτόν τον τρόπο δεν εκδηλώθηκαν φαινόμενα περιθωριοποίησης 

των παιδιών που προέρχονταν από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αυτό το κλίμα 



ασφάλειας βοήθησε σημαντικά τα αλλόγλωσσα παιδιά να αρχίσουν σταδιακά να 

επικοινωνούν και να εκφράζονται. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι  

Σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού η εκπαιδευτικός σέβεται  την πολιτισμική 

ταυτότητα και γλώσσα κάθε παιδιού αλλά παράλληλα τονώνει το αίσθημα αυτοεκτίμησης 

και υπερηφάνιας για την προσωπική του ιστορία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). Σε αυτό 

το πλαίσιο, πρωταρχικοί εκπαιδευτικοί μου στόχοι για το τρέχον σχολικό έτος είναι να 

διαμορφώσω το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα και το ενταξιακό περιβάλλον, ώστε να: 

1. ενθαρρύνω τους μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο να 

νιώσουν περηφάνια για την καταγωγή τους, να ενισχύσω την αυτοεκτίμησή τους αλλά και 

να τους εντάξω αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

χαμηλής γλωσσομάθειας) ώστε να αντλήσουν μαθησιακά οφέλη (σε γλωσσικό, γνωστικό 

και συμπεριφορικό επίπεδο). 

2. καλλιεργήσω σε όλους τους μαθητές θετικές στάσεις απέναντι στην γλωσσική και 

πολιτισμική πολυμορφία ώστε να «αφυπνιστούν» γλωσσικά, υιοθετώντας μια 

πολυγλωσσική οπτική και να αναπτύξουν διαπολιτισμική ευαισθησία, καταρρίπτοντας 

εσφαλμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις. 

 

  



Β΄ΜΕΡΟΣ 

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Γλωσσικής Επίγνωσης 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στη συνέχεια στηρίχθηκε στις 

βασικές αρχές του  

α) Νέου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΙΕΠ, 2014) 

β) στις αρχές της Γλωσσικής Επίγνωσης κι Αφύπνισης 

Η «Γλωσσική Επίγνωση» είναι μια προσέγγιση για τη γλωσσική διδασκαλία η οποία 

συνάδει με την προώθηση της πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Δε 

συνιστά διδασκαλία μητρικής γλώσσας, δίγλωσση εκπαίδευση ή διδασκαλία ξένων 

γλωσσών, αλλά αποσκοπεί στο να έρθουν όλοι οι μαθητές σε επαφή με ένα πλήθος 

γλωσσών ώστε να αντιληφθούν το πώς λειτουργούν οι γλώσσες στο κοινωνικό περιβάλλον 

αλλά και να υιοθετήσουν αρχές αλληλοκατανόησης, σεβασμού και αναγνώρισης της 

γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας (Cavalli et al., 2009:8, στο Χατζηδάκη, 2015). 

Σύμφωνα με το Eθνικό Συμβούλιο για τις Γλώσσες στην Εκπαίδευση «Γλωσσική 

επίγνωση είναι η ευαισθησία και η συνειδητή επίγνωση ενός ατόμου ως προς τη φύση και 

το ρόλο της γλώσσας στην ανθρώπινη ζωή» (Μπουτουλούση, 2006) ενώ η  Ένωση 

Γλωσσικής Επίγνωσης συνέδσε τη Γλωσσική επίγνωση με τη «συνειδητή πρόσληψη και 

ευαισθησία κατά την εκμάθηση, τη διδασκαλία και τη χρήση της γλώσσας» (1996 Publicity 

Sheet of the Association, στο Μπουτουλούση, 2006). 

Εδώ αξίζει να αναφερθούμε και στον όρο «αφύπνιση στις γλώσσες» ο οποίος 

σύμφωνα, με τον Candelier χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που αφορούν γλώσσες, τις οποίες δεν προτίθεται να διδάξει το σχολείο, με 

απώτερο σκοπό την  ευαισθητοποίηση των μαθητών στη γλωσσική πολυμορφία 

(Δαμάσκου, Ε., 2012) 

  



α) Στοχοθεσία 

Μέσα από τις δραστηριότητες γλωσσικής επίγνωσης που παρατίθενται στη συνέχεια 

επιδιώκεται όλοι οι μαθητές να: 

 γνωρίσουν τις χώρες καταγωγής συμμαθητών τους και να τις εντοπίσουν στο χάρτη 

 έρθουν σε επαφή με διαφορετικά αλφάβητα και συστήματα γραφής και να 

συγκρίνουν γλώσσες, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε συστήματα 

γραφής και φωνολογικά συστήματα  

 προσδώσουν αξία σε κάθε γλώσσα  

 διευρύνουν το φάσμα των γλωσσών τις οποίες ενδιαφέρονται να μάθουν (πέρα από 

τις γλώσσες γοήτρου π.χ. αγγλικά)  

 εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες γραφής εξυπηρετώντας συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό στόχο (δημιουργία αφίσας για μετάδοση μηνύματος ειρήνης) 

Ειδικότερα  για τους μαθητές από διαφορετικό γλωσσικό/πολιτισμικό υπόβαθρο 

επιδιώκεται να: 

 αισθανθούν ικανοποίηση από την αναφορά στις δικές τους γλώσσες και την προβολή 

τους 

 παρακινηθούν να προβάλουν τον δικό τους πολιτισμό και κατ’ επέκταση  την ταυτότητά 

τους. 

β) Στάδια Εφαρμογής: 

Εισαγωγή 

Παρουσιάζονται στα παιδιά εικόνες με 5 σημαίες (Ελληνική, Αλβανική, Γερμανική, 

Ρωσική, Αγγλική) από τις χώρες καταγωγής των παιδιών της τάξης. Μέσα από ερωτήσεις 

αναδύονται οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών (τι απεικονίζουν οι εικόνες; τι είναι η 

σημαία; ποια σημαία είναι η ελληνική; γνωρίζετε σε ποιες χώρες ανήκουν οι άλλες 

σημαίες;) και γίνεται σύνδεση των σημαιών με τις χώρες. Στη συνέχεια τα παιδιά 

περιγράφουν τις σημαίες (χρώματα, γραμμές, σχήματα και σύμβολα) και προβαίνουν σε 

ψηφοφορία για την ανάδειξη της δημοφιλούς σημαίας της τάξης. Τέλος, τίθεται ο 

προβληματισμός «ποια γλώσσα μιλάνε σε κάθε χώρα;» και τα παιδιά εκφράζουν τις 

απόψεις τους. Ενθαρρύνουμε τα δίγλωσσα κι αλλόγλωσσα παιδιά να μας πουν λέξεις στη 

μητρική ή τη δεύτερη γλώσσα τους (π.χ. πώς λέγεται το καλημέρα;) 



 

1. Μια αφίσα για την ειρήνη 

Με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλούμε τα παιδιά να φτιάξουμε ομαδικά μια 

αφίσα για να μεταδώσουμε το δικό μας φιλειρηνικό μήνυμα γραμμένο σε όλες τις γλώσσες 

που μιλάνε τα παιδιά της τάξης μας. Τα παιδιά συναποφασίζουν για τις λέξεις που θα 

περιέχει το μήνυμά μας (ΕΙΡΗΝΗ – ΑΓΑΠΗ – ΦΙΛΙΑ) και τα αλλόγλωσσα και δίγλωσσα 

παιδιά καλούνται με τη βοήθεια των γονιών τους να φέρουν στην τάξη καρτέλες με τις 

συγκεκριμένες λέξεις στη γλώσσα τους.  

Μετά τη συγκέντρωση των λέξεων από τους γονείς, τις γράφουμε στον πίνακα κάτω 

από τη σχετική σημαία και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να προβούν σε παρατηρήσεις και 

συγκρίσεις (ποια γράμματα είναι ίδια; ποια διαφορετικά;…).  

 

 

 

 



 

 

Ακολουθεί ακρόαση της προφοράς των 

συγκεκριμένων λέξεων, αξιοποιώντας την εφαρμογή 

Google Tranlslate, με παράλληλη συζήτηση σχετικά με 

τις διαφορές στα φωνήματα και γραφήματα κάθε 

γλώσσας (π.χ. το δικό μας Ρ στα αλβανικά ακούγεται Π) 

 

 

Σε αυτό το 

στάδιο κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθούν σχετικές 

καρτέλες - πίνακας αναφοράς με τις λέξεις στις 

διάφορες γλώσσες και να δημιουργηθεί σχετική 

«γωνιά» («γωνιά του κόσμου»/« culture world’s 

corner »), ένα σταθερό σημείο αναφοράς στην τάξη 

που θα μπορούσε διαρκώς να ανανεώνεται με 

λεξιλογική ένταξη του περιεχομένου της 

διαπολιτισμικής γωνιάς (Καρράς, 2022)  

(Οι καρτέλες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια 

της εφαρμογής είναι διαθέσιμες εδώ) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fUZeMcPoUynx33_Imz-2g4kpm5gRO6ES/view?usp=sharing


Σε 2η φάση τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις  τους  για το τι θα απεικονίζει η αφίσα και 

χωρίζονται σε ομάδες για να συνεργαστούν στην εικαστική απόδοση του μηνύματός μας 

και στην καταγραφή των αντίστοιχων λέξεων.  

 

 

 

 

 

 



Μετά την ολοκλήρωση 

της δράσης, η αφίσα 

αναρτάται σε εμφανές 

σημείο του σχολείου και 

γίνεται διάχυση του 

μηνύματός μας μέσω 

ανάρτησης στο σχολικό 

ιστολόγιο. 

 

 

2. Ταξίδι στην Ευρώπη 

Τα παιδιά σε χάρτη της Ευρώπης εντοπίζουν τις χώρες καταγωγής των παιδιών της 

τάξης και τοποθετούν σχετικές σημαίες. Στη συνέχεια επιλέγουν τυχαία μια καρτέλα με μια 

από τις λέξεις που μάθαμε και προσπαθούν να εντοπίσουν την αντίστοιχη χώρα και να 

«προσγειώσουν» σε αυτή ένα αεροπλανάκι. Το παιχνίδι συνεχίζεται ώστε να συμμετέχουν 

όλα τα παιδιά. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται μπορούν να αξιοποιήσουν τον σχετικό 

πίνακα αναφορά για να την εντοπίσουν. 



Ολοκληρώνοντας προβαίνουμε σε σχετική ανατροφοδότηση-αξιολόγηση της 

εφαρμογής γλωσσικής επίγνωσης στην ολομέλεια, θέτοντας σχετικές ερωτήσεις (Τι σας 

άρεσε; τι μάθαμε; θυμάστε κάποιες λέξεις; τι σας έκανε εντύπωση; σε τι μοιάζουν οι 

γλώσσες και σε τι διαφέρουν;). Παράλληλα, δίνεται στα παιδιά σχετικό φύλλο αξιολόγησης 

(παρατίθεται εδώ). 

 

https://drive.google.com/file/d/1X4lLSmR7cHITjF9rCKcTZxM4QA3gstzZ/view?usp=sharing


Αποτίμηση Εφαρμογής 

Η υλοποίηση της δραστηριότητας κύλησε ομαλά, χωρίς να πραγματοποιηθούν 

σημαντικές αλλαγές από τον αρχικό σχεδιασμό της. Ιδιαίτερα ευνοϊκό για την υλοποίηση 

των δράσεων ήταν το γεγονός ότι από την αρχή τα παιδιά εκδήλωσαν με ενθουσιασμό το 

ενδιαφέρον τους να γνωρίσουν τις γλώσσες που μιλάνε οι συμμαθητές τους.  Η 

ανταπόκριση των παιδιών ήταν εξαιρετικά μεγάλη και ο ενθουσιασμός τους εμφανής σε 

όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.  

Οι στόχοι που τέθηκαν μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό, 

όπως φάνηκε από τα σχόλια των παιδιών στα φύλλα αξιολόγησης και στη συζήτηση 

ανατροφοδότησης.  

Τα δίγλωσσα κι αλλόγλωσσα παιδιά έδειξαν μεγάλη ικανοποίηση,  εκδηλώνοντας 

εμφανώς συναισθήματα περηφάνιας και αυτοπεποίθησης όταν τους δόθηκε η ευκαιρία  να 

μιλήσουν στις γλώσσες τους και να παρουσιάσουν τις χώρες καταγωγής τους, που μέχρι 

τότε βρίσκονταν στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Από την άλλη, όλα τα παιδιά μπόρεσαν , μέσα από τη σύγκριση γλωσσών μεταξύ τους 

ως προς τα φωνήματα και τα γραφήματα, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές. 

Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλιά τους «το δικό μας Ρ ακούγεται Π στα Αλβανικά… τα ρωσικά 

έχουν πολύ περίεργα γράμματα… κάποια δεν μοιάζουν καθόλου με τα δικά μας… το δικό 

τους Η μοιάζει με το δικό μας Ν…  έχουμε πολλά ίδια γράμματα όπως το Ο, το Α και το Ε». 

Εδώ αξίζει να αναφερθώ και στο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν πολλά παιδιά να μάθουν 

γλώσσες που δεν θεωρούνται δημοφιλείς, όπως τα αλβανικά, προκειμένου να μπορούν να 

επικοινωνούν καλύτερα με τους συμμαθητές τους αλβανικής καταγωγής που δεν γνωρίζουν 

την ελληνική γλώσσα. 

Εξίσου σημαντικά ήταν και  τα οφέλη που αποκόμισα προσωπικά ως εκπαιδευτικός 

καθώς είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω μαζί με τους μαθητές μου τη γλωσσική και 

πολιτισμική διαφορετικότητα αλλά και να τη μετατρέψω σε αντικείμενο μάθησης. 

Παράλληλα, είχα μπόρεσα να εφαρμόσω τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 

ειδικότερα της γλωσσικής επίγνωσης και να διαπιστώσω τα σημαντικά οφέλη τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, δεν μπορώ να παραλείψω ότι μέσα από τις συγκεκριμένες 

δράσεις μπόρεσα να συνεργαστώ με τους γονείς δίγλωσσων κι αλλόγλωσσων παιδιών και 

να τους υποστηρίξω στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τις γλώσσες καταγωγής τους. 



Τελειώνοντας, αξίζει να παραθέσω ότι σε περίπτωση που υπήρχαν μεγαλύτερα 

χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή του προγράμματος θα ήταν σημαντικό να 

προσκαλέσουμε στην τάξη τους γονείς των παιδιών από άλλες χώρες, ώστε να 

συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, μαθαίνοντας για παράδειγμα στα παιδιά τραγούδια 

στη γλώσσα τους. Κι εδώ αξίζει να υπογραμμίσουμε ως ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση του 

προγράμματος τη γεφύρωση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας , ενδυναμώνοντας τις 

οικογένειες με μεταναστευτικό κυρίως υπόβαθρο, μέσα από την ανάδειξη της γλώσσας και 

του πολιτισμού τους ως ισότιμης με την κυρίαρχη γλώσσα της τάξης και προσδίδοντάς της 

αξία. 
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