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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής επίγνωσης 

των παιδιών της πρωτοσχολικής ηλικίας με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου 

εκπαιδευτικού υλικού που σχεδιάστηκε για αυτό το σκοπό. Παράλληλα δίνεται βάση 

στην εξέλιξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από την 

επιτέλεση δραστηριοτήτων και ομαδικών παιχνιδιών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

τους και οδηγούν στη δημιουργία ενός θετικού και ευχάριστου κλίματος στην τάξη.   

Σε ένα ήδη πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό της Ελλάδας, καθώς και η έλευση 

χιλιάδων προσφύγων στη χώρα, η ανάγκη αποδοχής του διαφορετικού και η αρμονική 

συνύπαρξη είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Μέσω του υλικού που δημιουργήθηκε, τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή με δέκα διαφορετικές χώρες και κυρίως με τον πολιτισμό 

τους. Αποκτούν γνώσεις, εμπειρίες και αναπτύσσουν καλύτερες διαπροσωπικές 

σχέσεις με τους συμμαθητές τους με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια του σεβασμού 

προς τους άλλους και την ισότητα.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, πρωτοσχολική ηλικία, 

γλωσσικές δραστηριότητες, παιχνίδια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The present work deals with the development of multicultural awareness of children 

of early age, using specially designed educational material for this purpose. At the 

same time, it is based on the development of the four language skills of children, 

through the performance of activities and group games that stimulate their interest and 

lead to the creation of a positive and happy climate in the classroom. 

In an already multicultural environment, like Greece’s, as well as with the advent of 

thousands of refugees in the country, the need to accept the different and the 

harmonious coexistence is more relevant than ever. Through the material designed, 

the children come in contact with ten different countries and mainly with their culture. 

They acquire knowledge, experience and develop better interpersonal relationships 

with their peers with the ultimate goal of cultivating respect for others and equality. 

 

Keywords: multicultural, early age, language activities, games 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή 
 

Από την απαρχή του ανθρώπινου είδους, οι πληθυσμιακές μετακινήσεις για λόγους 

καλύτερης διαβίωσης ήταν συχνό φαινόμενο. Πόσο μάλλον στη σύγχρονη εποχή, υπό 

την επήρεια της παγκοσμιοποίησης, άνθρωποι μετακινούνται για οικονομικούς, 

κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς λόγους ή λόγω συγκρούσεων και πολέμων με την 

ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Οι πληθυσμοί αυτοί φέρουν τη δική τους γλώσσα, το 

δικό τους πολιτισμό και θρησκεία ενώ παράλληλα, δημιουργούν νέες κοινωνικές 

ανάγκες. Μια από αυτές είναι η ανάγκη για πολυπολιτισμική και 

διαπολιτισμική επίγνωση και ευαισθητοποίηση των χωρών υποδοχής.  

Μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση. Οι πλέον πολυπολιτισμικές 

τάξεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από ισότητα ευκαιριών, σεβασμό και αποδοχή όλων 

των πολιτισμικών διαφορών. Για να γίνει αυτό πρέπει εκτός από τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό της κυρίαρχης κουλτούρας να δίνεται έμφαση στη γλώσσα και το 

πολιτισμικό υπόβαθρο των μειονοτήτων.   

Η Ελλάδα υπήρξε πάντοτε χώρα υποδοχής νέων πληθυσμών. Τα τελευταία χρόνια η 

μεγάλη εισροή μεταναστών από χώρες της ανατολής κατέστησε επιτακτική ανάγκη 

τη μεταβολή του εκπαιδευτικού συστήματος. Το γλωσσικό μάθημα οφείλει να 

επικεντρώνεται στη γλώσσα όλων των παιδιών καθώς και στο πολιτισμικό τους 

υπόβαθρο. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινώντας από την εκπαίδευση, καλλιεργείται μια 

πανανθρώπινη και διαπολιτισμική αφύπνιση με στόχο την καλύτερη επικοινωνία και 

διαβίωση όλων των πληθυσμών.   

Προς αυτό τον δρόμο κινείται η παρούσα εργασία. Μέσω αναγνώρισης και επαφής των 

παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας με άλλους λαούς και πολιτισμούς αναπτύσσεται 

η πολυπολιτισμική τους επίγνωση, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται 

άλλους πολιτισμούς ενώ παράλληλα, εξασκούνται γλωσσικά. Μια ιστορία καθώς και 

πολλές παιγνιώδεις δραστηριότητες δίνουν το κίνητρο στα παιδιά να γνωρίσουν, να 

αποδεχτούν και να μάθουν για νέους πολιτισμούς, να εξασκήσουν και να αναπτύξουν 

τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Η ιστορία κερδίζει το ενδιαφέρον των παιδιών αφού 

είναι κοντά στην ηλικία τους, τους είναι κάτι αγαπητό και τα ψυχαγωγεί. Οι 

δραστηριότητες και τα κείμενα είναι πολυτροπικά, παροτρύνουν την κίνηση των 

παιδιών, παρακινούν τη σκέψη και την έκφρασή τους. Τέλος οι ομαδικές 



δραστηριότητες προάγουν τη συνεργασία και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

ευχάριστου κλίματος μέσα στην τάξη.   

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται νύξη για όλα τα θεωρητικά και εννοιολογικά 

ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα 

μοντέλα αυτής, επισημαίνονται θέματα γλώσσας, διγλωσσίας και γλωσσικής 

διδασκαλίας ενώ, τονίζεται ο ρόλος των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας της 

δεύτερης γλώσσας. Εν συνεχεία, αναφέρονται και οι στρατηγικές κατάκτησης των 

γλωσσικών δεξιοτήτων. Τονίζεται επίσης, η διαπολιτισμική προσέγγιση στη γλωσσική 

εκπαίδευση όπως και η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και επικοινωνιακής 

ικανότητας. Ως συμπλήρωμα των ανωτέρω, δε θα μπορούσαν να παραληφθούν οι 

πρακτικές ενθάρρυνσης της διαπολιτισμικής επίγνωσης στα παιδιά κατά τη διδασκαλία 

της γλώσσας. Τέλος, γίνεται αναφορά στο γλωσσικό υλικό, στους στόχους αυτού, στις 

αρχές στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός του και πως το υλικό προάγει τη 

διαπολιτισμική επίγνωση.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε, η ιστορία, 

οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια. Πιο αναλυτικά, το διδακτικό υλικό αποτελείται 

από έντεκα ενότητες όπου η κάθε ενότητα σχετίζεται με μία χώρα του κόσμου ενώ, η 

τελευταία ενότητα αποτελεί σύνοψη όλων. Στην κάθε ενότητα διαδραματίζεται ένα 

μέρος της ιστορίας που παρουσιάζεται με τη χρήση διαφανειών PowerPoint και την 

παράλληλη αφήγηση του εκπαιδευτικού. Η παρούσα ιστορία δημιουργήθηκε για τις 

ανάγκες αυτής της εργασίας. Μαζί με την ιστορία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους 

λαούς των προς μελέτη χωρών, με νέους πολιτισμούς, με πρωτόγνωρα μουσικά 

ακούσματα και γιορτές. Ακολουθεί η επιτέλεση πρωτότυπων δραστηριοτήτων και 

παιχνιδιών είτε ατομικά είτε ομαδικά. Μέσω αυτών, τα παιδιά εξασκούν και 

αναπτύσσουν τις τέσσερις γλωσσικές τους δεξιότητες, διασκεδάζουν, βελτιώνουν τις 

σχέσεις τους και ευαισθητοποιούνται πολιτισμικά. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται ένας 

τελικός σχολιασμός του εκπαιδευτικού υλικού και προτείνονται προτάσεις εφαρμογής 

του.    

Τέλος, στο παράρτημα της εργασίας παρατίθεται αυτούσια η ιστορία καθώς 

και οι διαφάνειες PowerPoint με την παρουσίαση της τελευταίας.  

 

 



1. Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 

 

1.1 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η πολιτισμική διαφορετικότητα στην εκπαίδευση αποτελεί σήμερα ένα 

αδιαμφισβήτητο και παγκόσμιο φαινόμενο, δεδομένων των επιδράσεων της 

παγκοσμιοποίησης, της κινητικότητας των πληθυσμών και των αυξανόμενων 

μεταναστευτικών ρευμάτων, οικοδομώντας μια σαφώς πλουραλιστική και 

πολυγλωσσική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρότυπο που στοχεύει στην αλλαγή του σχολείου 

και της κοινωνίας στο σύνολό της, σεβόμενη τη διαφορετικότητα που πηγάζει από τις 

πολλαπλές πολιτισμικές ταυτότητες, ομάδες και κοινότητες, και προάγοντας την 

κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της παροχής ίσως ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους 

(James, 2005). Επίσης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποσκοπεί στην καταπολέμηση 

των εθνικών, γλωσσικών και άλλων στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων, 

προωθώντας τη συνύπαρξη και τη συνοχή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μειονοτικών ομάδων.  

Βάσει αυτού του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υποδείγματος, μαθητές 

διαφορετικού πολιτισμικού και γλωσσικού υποβάθρου έχουν τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδρούν συνεχώς, να αναπτύσσουν διαπολιτισμικό διάλογο, να ενισχύουν τη 

διαπολιτισμική τους επικοινωνιακή ικανότητα και να αναβαθμίζουν τη διαπολιτισμική 

τους επίγνωση, διατηρώντας και εμπλουτίζοντας την πολιτισμική τους ταυτότητα 

ερχόμενοι σε ουσιαστική και όχι επιφανειακή επαφή με το διαφορετικό (Coulby, 2006). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό 

μοντέλο που αντιτίθεται των παλαιότερων προσεγγίσεων της πλήρους αφομοίωσης και 

της πολυπολιτισμικής ένταξης, προβάλλοντας ως βασική αξία της εκπαίδευσης τη 

δυναμική προσέγγιση του πολιτισμού και της πολιτισμικής ταυτότητας στο πλαίσιο 

ενός κοινωνικού μετασχηματισμού (Νικολάου, 2000). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό ως μια δυναμικά εξελισσόμενη οντότητα που καθορίζει 

και καθορίζεται από το εκάστοτε κοινωνικό συγκείμενο, ενθαρρύνοντας την 

κατανόηση του διαφορετικού υπό το πρίσμα μιας ευρύτερης οπτικής που δεν 

συρρικνώνεται σε φολκλορικά στοιχεία (Ανδρούσου και συν, 2001).  



Ως εκ τούτου, ευνοεί την ανταλλαγή πληροφορικών και πολιτισμικών εμπειριών και 

βιωμάτων, διευκολύνει την επικοινωνία, καλλιεργεί ένα αίσθημα πολιτισμικής 

ευαισθησίας και ενσυναίσθησης και αναπτύσσεται στη βάση του διαπολιτισμικού 

σεβασμού. Παράλληλα, το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει σαφείς 

επιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και εφαρμόζεται η γλωσσική 

εκπαίδευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές μειονοτικών πολιτισμικά ομάδων 

(Perry & Southwell, 2011). Ουσιαστικά, βασικός στόχος του εν λόγω υποδείγματος 

είναι η ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής γλωσσικής διδασκαλίας και μάθησης, μέσω της 

παροχής ενισχυμένων, πλουραλιστικών και διαφοροποιημένων προγραμμάτων 

εκμάθησης και κατάκτησης της γλώσσας-στόχου, αναγνωρίζοντας παράλληλα την 

ανάγκη διδασκαλίας των μητρικών γλωσσών των μαθητών μεταναστευτικής 

προέλευσης. Βέβαια, η γλωσσική εκπαίδευση βάσει της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το εκάστοτε πρότυπο που υιοθετείται και 

εφαρμόζεται, όπως αναλύεται διεξοδικότερα παρακάτω.  

1.2 Μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Τα βασικά μοντέλα πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που έχουν 

αναπτυχθεί μέχρι και σήμερα περιλαμβάνουν το αφομοιωτικό, το ενταξιακό και το 

συμπεριληπτικό πρότυπο (Χατζησωτηρίου, 2014). Το αφομοιωτικό μοντέλο, το οποίο 

αποτελεί και την παλαιότερη και πλέον ξεπερασμένη προσέγγιση της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, βασίζεται στην ιδέα της πολιτισμικής υστέρησης των μειονοτικών 

πολιτισμικών ομάδων, οι οποίες παρουσιάζουν εκπαιδευτικά και μαθησιακά 

μειονεκτήματα που εν πολλοίς οφείλονται στους προϋπάρχοντες πολιτισμούς τους 

(Νικολάου, 2000). Σκοπός του μοντέλου αυτού είναι η αφομοίωση των μεταναστών 

στον κυρίαρχο πολιτισμό, μέσω της προσαρμογής τους στις ισχύουσες πολιτισμικές 

αξίες και της οικοδόμησης ενός μονοπολιτισμικού σχολείου, το οποίο διευκολύνει τη 

διατήρηση της εθνικής παράδοσης (Banks & Banks, 2009). Δεδομένου ότι βασικός 

στόχος ενός τέτοιου σχολείου είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών μεταναστευτικού 

υποβάθρου στον κυρίαρχο πολιτισμό, η εκπαίδευση είναι μονογλωσσική, καθώς αυτή 

θεωρείται η καταλληλότερη προσέγγιση για την ολοκλήρωση αυτών ων μαθητών ως 

πολίτες του εθνοκεντρικού κράτους (Modood, 2007). Παράλληλα, το αφομοιωτικό 

μοντέλο παρουσιάζει την εθνοτική ταυτότητα ως μια ομοιογενή οντότητα, υιοθετώντας 

μια στατική προσέγγιση του πολιτισμού, με την εκπαίδευση να λειτουργεί ως 

μηχανισμός διατήρησης και επιβολής της κυρίαρχης εθνικής κουλτούρας στους 



«άλλους». Το αφομοιωτικό μοντέλο κυριάρχησε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες 

τόσο στις ευρωπαϊκές χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γαλλία, όσο και στην 

Ελλάδα (Κοντογιάννη, 2002).  

Με τη συνειδητοποίηση της αποτυχίας του αφομοιωτικού μοντέλου λόγω της 

διαιώνισης των εθνοτικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων αναπτύχθηκε το 

ενταξιακό μοντέλο, υιοθετώντας μια πολυπολιτισμική προσέγγιση της εκπαίδευσης 

(Hajisoteriou, 2009). Το ενταξιακό σχολείο, υιοθετώντας μια πλουραλιστική 

προοπτική, αναγνωρίζει μεν την πολιτισμική διαφορετικότητα αλλά αντιμετωπίζει τις 

διαφορετικές κοινότητες ως αυτοτελείς και διαφοροποιούμενες τόσο μεταξύ τους όσο 

και από τον κυρίαρχο πολιτισμό (Banks & Banks, 2009). Ως εκ τούτου, έχει ως 

επίκεντρο τη διατήρηση του διαφορετικού πολιτισμού και των παραδόσεών του, 

αγνοώντας ωστόσο το στοιχείο της πολιτισμικής σύγκρουσης και το ρόλο του μαθητή 

ως δημιουργού πολιτισμού και όχι ως απλό φορέα του. Το ενταξιακό μοντέλο, σε 

αντίθεση με το αφομοιωτικό, υποθέτει ότι οι πολιτισμοί των μειονοτικών ομάδων, 

όπως είναι τα παιδιά μεταναστευτικής προέλευσης, δεν είναι κατώτεροι του κυρίαρχου 

αλλά, αντίθετα, επαρκώς δομημένοι. Ως εκ τούτου, ένα ενταξιακό σχολείο αναγνωρίζει 

τις διαφορετικές γλώσσες και την προσφορά των μειονοτικών κοινοτήτων στον 

πολιτισμό, με τη γλωσσική εκπαίδευση να βασίζεται στη διδασκαλία γλωσσών πέραν 

της κυρίαρχης (Grant & Sleeter, 2005). Ωστόσο, το ενταξιακό υπόδειγμα συχνά 

υιοθετεί μια στατική προσέγγιση του πολιτισμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

εστίαση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας σε στοιχεία της παράδοσης 

των άλλων πολιτισμών που επιβιώνουν μέσα στο χρόνο και επικεντρώνονται στο 

παρελθόν (Ανδρούσου και συν, 2001). 

Τέλος, η σύγχρονη προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βασίζεται στο 

συμπεριληπτικό μοντέλο, το οποίο υιοθετεί μια δυναμική προοπτική του πολιτισμού 

και επιδιώκει την αναδιάρθρωση του πολιτισμικού συγκείμενου της σχολικής 

πραγματικότητας με απώτερο στόχο τον ανασχηματισμό του (Stables, 2005). Στο 

διαπολιτισμικό-συμπεριληπτικό σχολείο, ο πολιτισμός είναι μια δυναμική έννοια και 

συνίσταται σε ένα σύνολο πρακτικών αλληλεπίδρασης και διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, εκφράζοντας έτσι ένα συνεκτικό σύνολο αξιών που επιτρέπουν στο 

μαθητή να αλληλεπιδρά δυναμικά τόσο με τον κυρίαρχο όσο και με το «δικό» του 

πολιτισμό (Moya, 2002). Ως προς τη γλωσσική εκπαίδευση, το συμπεριληπτικό 

πρότυπο προάγει τη διαπολιτισμική γλωσσική μάθηση και διδασκαλία, βασιζόμενο σε 



μια διαδικασία υβριδισμού των διαφορετικών πολιτισμικών και γλωσσικών 

ταυτοτήτων (Luchtenberg, 2005). Στόχος αυτής είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης, η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και η ενθάρρυνση της ουσιαστικής 

πολιτισμικής επίγνωσης και ικανότητας επικοινωνίας με το διαφορετικό πολιτισμό. Σε 

ένα διαπολιτισμικό σχολείο, οι εκπαιδευτικοί προωθούν την αλληλεπίδραση των 

μαθητών, τους ενθαρρύνουν να εκφράζουν τις απόψεις τους και παρέχουν ευκαιρίες 

βιωματικής μάθησης με επίκεντρο τον πολιτισμό (Petrou et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Γλώσσα, διγλωσσία και γλωσσική διδασκαλία 
 

2.1 Μητρική, δεύτερη γλώσσα και διγλωσσία 

Ως μητρική γλώσσα μπορεί να οριστεί η γλώσσα που μαθαίνει το άτομο από τη μητέρα 

του, η πρώτη γλώσσα που μαθαίνει γενικά ή αυτή που χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερη 

ισχύ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ζωής του (Baker, 2001: 61-62). Η 

μητρική γλώσσα μπορεί να εννοιολογηθεί βάσει διάφορων διαστάσεων, όπως είναι η 

προέλευσή της, η γλωσσική επάρκεια του ομιλητή, η λειτουργία και χρήση της, καθώς 

και οι στάσεις απέναντί της, οι οποίες εκφράζουν την ταύτιση του ομιλητή με τη 

γλώσσα. Ο όρος πρώτη γλώσσα (Γ1) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ουσιαστικά τη 

μητρική γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα που κατακτάται στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ατόμου από το άμεσο περιβάλλον στο οποίο αυτό ζει και επικοινωνεί (Τριάρχη-

Herrmann, 2000: 54). Μάλιστα, ο όρος πρώτη γλώσσα έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει 

αυτόν της μητρικής, καθώς ενδέχεται η γλώσσα της μητέρας και η γλώσσα που 

κατακτά πρώτη ένα παιδί να μην ταυτίζονται απαραίτητα. Σε συνάρτηση με τον όρο 

της πρώτης γλώσσας, η δεύτερη γλώσσα (Γ2) είναι οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός 

της πρώτης, η κατάκτηση της οποίας πραγματοποιείται χρονικά μεταγενέστερα, 

εφόσον το άτομο τη μαθαίνει είτε ταυτόχρονα με την κατάκτηση της πρώτης είτε μετά 

την κατά το ήμισυ ή ολοκληρωμένη ανάπτυξη της τελευταίας (Σκούρτου, 1997: 54).  

Το δίπολο πρώτη και δεύτερη γλώσσα (Γ1/Γ2) αναφέρεται ουσιαστικά στον τρόπο 

ιεραρχικού προσδιορισμού των δύο γλωσσών που ενυπάρχουν στο δίγλωσσο άτομο, 

καθώς και στους τρόπους με τους οποίους αυτές επιστρατεύονται και συνιστούν 

στοιχείο της ταυτότητάς του (Γρίβα & Στάμου, 2014: 12). Σημαντική διαφοροποίηση 

μεταξύ των δύο υφίσταται αν ληφθεί υπόψη το κριτήριο της ύπαρξης μιας 

μονόγλωσσης ή δίγλωσσης κοινότητας, καθώς στην πρώτη περίπτωση η Γ1 είναι μία 

και μοναδική και άρα, ο όρος «πρώτη γλώσσα» δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση, η μητρική γλώσσα δεν είναι μία και αναντικατάστατη και, άρα 

απαιτείται αυτή να προσδιορίζεται ως «πρώτη» συγκριτικά με τη «δεύτερη» (Γρίβα & 

Στάμου, 2014: 12). Στην περίπτωση μιας δίγλωσσης κοινότητας, οι δύο γλώσσες 

αναπτύσσονται σε χρονική διαδοχή βάσει της χρονικής σειράς κατάκτησής τους, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσουν μεταξύ τους και μια ποσοτική και ποιοτική σχέση, εκ των 

οποίων η πρώτη αναφέρεται στο κατά πόσον κάθε γλώσσα χρησιμοποιείται 

περισσότερο, και η δεύτερη σχετίζεται με το περιβάλλον αξιοποίησής τους και το 



βαθμό ταύτισης του ατόμου με την κάθε μία (Skutnabb-Kangas, 1984, όπ. αναφ. σε 

Γρίβα & Στάμου, 2014: 12). Μάλιστα, ποιοτική και ποσοτική αυτή σχέση δύναται να 

επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, δεδομένης της εξελικτικής φύσης των επικοινωνιακών 

και κοινωνικών αναγκών ενός δίγλωσσου ατόμου.  

Αναφορικά με τη διγλωσσία, αυτή αφορά στην εναλλακτική χρήση δύο ή 

περισσότερων γλωσσών από το ίδιο άτομο, η οποία αναπτύσσεται σε χώρους όπου η 

επικοινωνία είναι απαραίτητο να γίνεται μέσω διαφορετικών γλωσσών (Δραγώνα και 

συν, 2001). Η ανάπτυξη της γλωσσικής πολυμορφίας συνδέθηκε με αυτήν της 

προσθετικής διγλωσσίας, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσών 

που επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες, σε αντίθεση με την αφαιρετική μορφή της που 

υποδηλώνει ότι η εκμάθηση της πλειονοτικής γλώσσας υπονομεύει την πρώτη και 

αναπτύσσεται εις βάρος της μητρικής. Στο πλαίσιο της προσθετικής διγλωσσίας 

απαιτείται η διατήρηση των γλωσσών, μια διαπίστωση που αναδεικνύει σημαντικές 

προβληματικές γύρω από τη σχέση μάθησης και διγλωσσίας.  

Βασική συνθήκη για τη μάθηση σε καταστάσεις διγλωσσίας είναι ότι οι γλώσσες που 

συγκροτούν το γλωσσικό υπόβαθρο ενός δίγλωσσου μαθητή αντιπροσωπεύουν μια 

σχέση μεταξύ γνωστικών και γλωσσικών δραστηριοτήτων που αποτελούν καίριο 

συστατικό της μαθησιακής του πορείας (Σκούρτου, 2011: 29). Δεδομένου ότι στο 

παραδοσιακό μονογλωσσικό σχολείο οι μαθητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των γνωστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

κυρίαρχης γλώσσας, η δίγλωσση εκπαίδευση αναδεικνύεται σε κρίσιμη μεταβλητή της 

απόδοσης του μαθητή, καθώς η σχέση διγλωσσίας και μάθησης είναι ζωτική για την 

κατανόηση και κατασκευή νοημάτων, καθώς και για την αξιοποίηση της 

προϋπάρχουσας γνώσης. Ένας κεντρικός προβληματισμός στην περίπτωση αυτή είναι 

η διάκριση μεταξύ χωριστής και κοινής υποκείμενης γλωσσικής ικανότητας. Η πρώτη 

θεώρηση θέλει τις γλώσσες να αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά αυτόνομα συστήματα 

χωρίς εννοιολογικές ή γλωσσικές επικαλύψεις, ενώ η δεύτερη προωθεί την αντίληψη 

ότι οι διαφορετικές γλώσσες αντιπροσωπεύουν μια γνωστική/γλωσσική σχέση βάσει 

της αρχής της αλληλεξάρτησης των γλωσσών (Δραγώνα και συν, 2001). 

Η σχέση μεταξύ πρώτης και δεύτερης γλώσσας όσον αφορά τη γλωσσική μάθηση και 

διδασκαλία αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, βασική συνέπεια για τη 



μάθηση της δεύτερης γλώσσας και τη μάθηση μέσω της δεύτερης γλώσσας είναι η 

αντίληψη των γλωσσών ως ένα πλέγμα σχέσεων (Σκούρτου, 2011). Ωστόσο, η 

μονόγλωσση εκπαίδευση αποτέλεσε ένα μοντέλο που κυριάρχησε στα εκπαιδευτικά 

συστήματα των περισσότερων χωρών ανά τον κόσμο,  και βασίστηκε κυρίως στα 

επιχειρήματα περί γλωσσικής ασυμφωνίας, υπό την έννοια ότι η εναλλαγή μεταξύ 

μητρικής και σχολικής γλώσσας οδηγεί σε μαθησιακές δυσκολίες, και μέγιστης 

έκθεσης, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι η δίγλωσση εκπαίδευση που μειώνει το 

ποσοστό του διδακτικού χρόνου στην πλειονοτική γλώσσα έχει παρόμοια 

αποτελέσματα (Cummins, 2005). Οι υπέρμαχοι της δίγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία 

εφαρμόστηκε κυρίως μέσω των προγραμμάτων εμβάπτισης, θεωρούν ότι αυτή 

συμβάλλει στον εμπλουτισμό της Γ1 μέσω του εμπλουτισμού της προσθετικής 

διγλωσσίας και της κοινής υποκείμενης γλωσσικής ικανότητας (Cummins, 2005). Σε 

κάθε περίπτωση (μονόγλωσση ή δίγλωσση εκπαίδευση) και ανεξαρτήτως της σειράς 

κατάκτησης των δύο γλωσσών, καθώς και της επάρκειας στη χρήση τους, οι Γ1 και Γ2 

χαρακτηρίζονται από μια συμπληρωματική σχέση σε ένα δίγλωσσο άτομο, και έτσι, ο 

όρος της δεύτερης γλώσσας συνδέεται με τη φυσική διγλωσσία, κατά την οποία 

λαμβάνει χώρα η φυσική και άτυπη κατάκτηση της γλώσσας σε ένα πρωτογενές 

περιβάλλον (Γρίβα & Στάμου, 2014: 30). 

2.2 Στρατηγικές εκμάθησης και διδασκαλίας δεύτερης γλώσσας 

Οι στρατηγικές εκμάθησης δεύτερης γλώσσας αποτελούν στρατηγικές που στοχεύουν 

στις ψυχογλωσσικές διεργασίες, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια των ικανοτήτων 

αυτοδιαχείρισης του μαθητή, ώστε αυτός να είναι σε θέση να κατακτήσει μια γλώσσα 

πέραν της μητρικής του (Cohen & Macaro, 2007). Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, οι στρατηγικές αυτές αποτελούν μέσα που 

αξιοποιεί ο χρήστης της γλώσσας για να κινητοποιήσει και να εξισορροπήσει τα μέσα 

εκμάθησης, να ενεργοποιήσει τις δεξιότητες και διαδικασίες, ώστε να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της επικοινωνίας σε ένα περικείμενο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία αυτό το 

καθήκον με τον πιο πλήρη ή οικονομικό κατά το δυνατό τρόπο, ανάλογα με το σκοπό 

του (Council of Europe, 2001: 69). Αν και μέχρι σήμερα έχουν προταθεί πολυάριθμοι 

ορισμοί για τις στρατηγικές εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας, κοινό χαρακτηριστικό 

τους είναι η θετική επίδραση που αυτές ασκούν στην κατάκτηση της τελευταίας από 

την πλευρά του εκπαιδευόμενου. 



Εκτός των διάφορων εννοιολογικών προσεγγίσεων, οι στρατηγικές εκμάθησης 

δεύτερης γλώσσας μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες. Σύμφωνα με 

την Oxford (2011), μια βασική ταξινόμηση τις διακρίνει σε: (1) γνωστικές στρατηγικές, 

οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να διαχειριστεί το γλωσσικό υλικό με 

άμεσους τρόπους, όπως η συλλογιστική, η ανάλυση, η σύνοψη, η σύνθεση, η 

περιγραφή, η αναδιοργάνωση των πληροφοριών και η σημείωση, (2) μεταγνωστικές 

στρατηγικές, οι οποίες δίνουν έμφαση στο μαθησιακό στυλ, τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου και εφαρμόζονται για τη διαχείριση όλης της 

μαθησιακής διαδικασίας, (3) στρατηγικές σχετιζόμενες με τη μνήμη, οι οποίες βοηθούν 

τους μαθητές να συνδέουν ένα στοιχείο ή μια έννοια της δεύτερης γλώσσας με μια 

άλλη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται βαθιά κατανόησή τους, (4) αντισταθμιστικές 

στρατηγικές, οι οποίες στοχεύουν στην αντιστάθμιση γνωστικών ελλείψεων, (5) 

συναισθηματικές στρατηγικές, μέσω των οποίων χρησιμοποιούνται πρακτικές όπως η 

ανταμοιβή για την καλή επίδοση με σκοπό την πρόκληση θετικών συναισθημάτων στο 

μαθητή, και (6) κοινωνικές στρατηγικές, οι οποίες υποστηρίζουν το μαθητή να 

εμπλέκεται σε ομαδικές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, με απώτερο στόχο 

την πολιτισμική κατανόηση.  

Σε συνάρτηση με τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις, μέχρι και σήμερα έχουν αναπτυχθεί 

πολυάριθμες στρατηγικές εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας, όπως είναι το μοντέλο 

των Pearson & Dole (1987), το μοντέλο της Oxford (1990), το μοντέλο των O’Maley 

& Chamot (1994), το μοντέλο SSBI (Styles and Strategies-based Instruction) του 

Cohens (1998), το μοντέλο των Grenfell & Harris (1999), το μοντέλο CORI (Concept-

Oriented Reading Instruction) των Guthrie et al (2004), και το μοντέλο CALLA 

(Cognitive Academic Language Learning Approach) του Chamot (2005) (όπ. αναφ. σε 

Γρίβα & Ντίνας, 2017: 7). Εξ αυτών, ίσως η πιο διαδεδομένη στρατηγική εκμάθησης 

δεύτερης γλώσσας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής προσέγγισης της γλωσσικής 

εκπαίδευσης είναι το μοντέλο CALLA (Cohen, 2014). Συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή 

αναπτύχθηκε για την αξιοποίησή της σε Πολιτισμικά και Γλωσσικά Διαφοροποιημένα 

(Culturally and Linguistically Diverse – CLD) περιβάλλοντα, βάσει της οποίας κάθε 

επιμέρους στρατηγική συνδέεται με μια αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα 

(O’Maley & Chamot, 1994). Οι επιμέρους στρατηγικές διακρίνονται σε γνωστικές, 

μεταγνωστικές και κοινωνικοσυναισθηματικές, ενώ η απόκτηση μιας γλωσσικής 

δεξιότητας διέρχεται του γνωστικού σταδίου (εμπλοκή σε συνειδητή δραστηριότητα 



που καταλήγει στην απόκτηση της δηλωτικής γνώσης), του σταδίου συσχετισμού 

(ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των γλωσσικών στοιχείων και της δεξιότητας που 

καταλήγει στη διαδικαστική γνώση) και του αυτόματου σταδίου (χειρισμός και σχεδόν 

αυτόνομη εφαρμογή της γνώσης).  

Εκτός των στρατηγικών εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας, ανάλογες προσεγγίσεις 

έχουν αναπτυχθεί και για τη διδασκαλία της. Ιδιαίτερα διαδεδομένες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις περιλαμβάνουν την επικοινωνιακή, τη φυσική, την ολική αισθητηριακή 

κινητική απόκριση, τη δραστηριοκεντρική μέθοδο και την ολοκληρωμένη εκμάθηση 

περιεχομένου και γλώσσας (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Η επικοινωνιακή προσέγγιση 

υποθέτει ότι η γλώσσα είναι ένας κώδικας επιτέλεσης ποικίλων λειτουργιών, εκ των 

οποίων η σημαντικότερη είναι η επικοινωνία σε ένα φυσικό και ρεαλιστικό πλαίσιο. 

Βασικός πυρήνας της διδασκαλίας είναι οι ανάγκες των μαθητών, οι οποίοι 

συμμετέχουν σε ποικίλες επικοινωνιακές δραστηριότητες και ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία για να βοηθήσουν την 

επικοινωνία τους στη γλώσσα-στόχο (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 57).  

Η φυσική προσέγγιση, η οποία αναπτύχθηκε στη βάση της προηγούμενης, βασίζεται 

στην οικοδόμηση ενός ευχάριστου και δημιουργικού μαθησιακού πλαισίου, 

στοχεύοντας στη γλωσσική ανάπτυξη και κυρίως στη μετάδοση του νοήματος και στη 

πρόσκτηση λεξιλογίου. Έτσι, οι μαθητές εκτίθενται σε όσο το δυνατόν περισσότερο 

γλωσσικό εισαγόμενο, το οποίο είναι ένα επίπεδο πάνω από το υπάρχον επίπεδο της 

γλωσσικής τους ικανότητας (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 58-59). Η προσέγγιση της 

Ολικής Αισθητηριακής Κινητικής Απόκρισης (Total Physical Response) βασίζεται στη 

συνεργασία λεκτικών πράξεων και εξωλεκτικών ενεργειών, με στόχο τη μετάδοση ενός 

νοήματος, και αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας της 

δεύτερης γλώσσας, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια εκμάθησής της. Στα θετικά 

χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται ο βιωματικός χαρακτήρας που λαμβάνει η 

μάθηση και διδασκαλία, η ευκολία στην εφαρμογή, η ενεργός εμπλοκή των μαθητών 

και η αποτελεσματικότητά της σε μικτά μαθησιακά περιβάλλοντα (Γρίβα & Σέμογλου, 

2013: 60-63).  

Η δραστηριοκεντρική διδασκαλία (Task-Based Language Teaching – TBLT) αποτελεί 

μια στρατηγική που στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών σε ουσιαστικές 

επικοινωνιακές δραστηριότητες (tasks), με σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής 



ικανότητας στη δεύτερη γλώσσα (Ellis & Shintani, 2013). Μια τέτοια δραστηριότητα 

θα πρέπει να επικεντρώνεται σε νοήματα, να έχει ένα σαφώς προσδιορισμένο 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα, να εστιάζει σε ορισμένα «γνωστικά κενά» και να δίνει 

έμφαση σε συνθήκες χρήσης της γλώσσας του πραγματικού κόσμου, απαιτώντας 

περισσότερες από μια γλωσσικές δεξιότητες. Ως μια εξελιγμένη μέθοδος της 

επικοινωνιακής προσέγγισης, η δραστηριοκεντρική διδασκαλία προωθεί τη 

συνδυαστική ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και την αλληλεπίδρασή της μέσα από την επικοινωνία (Γρίβα 

& Σέμογλου, 2013; 64).  

Τέλος, η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (Content and Language 

Integrated Learning) θεωρείται μια ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική στη 

διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας, προωθώντας την εκμάθησή της μέσω του 

περιεχομένου ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου (Dalton-Puffer, 2011). Η μέθοδος 

αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε δίγλωσσα προγράμματα εμβάπτισης, στα οποία οι 

μαθητές μαθαίνουν τη Γ2 ως «υποπροϊόν» της μελέτης διάφορων προγραμμάτων του 

αναλυτικού προγράμματος. Η εφαρμογή της εστιάζει σε τρεις βασικές περιοχές, τη 

γλώσσα, το περιεχόμενο και τις μαθησιακές δεξιότητες, ενθαρρύνοντας τη χρήση 

ποικίλων γλωσσικών και γνωστικών διεργασιών που μπορούν να μεταφερθούν τόσο 

μεταξύ γνωστικών αντικειμένων όσο και μεταξύ της Γ1 και Γ2 (Γρίβα & Σέμογλου, 

2013: 67). Όλες οι προαναφερθείσες στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας της 

δεύτερης γλώσσας ουσιαστικά αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη κατάκτησή της 

από τους μαθητές και μπορούν να αξιοποιηθούν σε μαθησιακά περιβάλλοντα όπου 

υιοθετείται η διαπολιτισμική προσέγγιση στη γλωσσική εκπαίδευση, με αντίστοιχες 

βέβαια τροποποιήσεις.  

2.3 Στρατηγικές κατάκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων 

Οι γλωσσικές δεξιότητες αναφέρονται στην πρόσληψη/κατανόηση και την παραγωγή 

του προφορικού και του γραπτού λόγο. Ως ειδικότερες γλωσσικές δεξιότητες 

διακρίνονται η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή, οι οποίες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε περαιτέρω εκφάνσεις της γλωσσικής κατάκτησης, όπως η 

προφορά, το λεξιλογικό εύρος, η γραμματική ορθότητα και η νοηματική απόδοση 

(Baker, 2001: 47-49). Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι πολυδιάστατες και 

αναπτύσσονται σε κάθε άτομο με διαφορετικό ρυθμό, ο οποίος εξαρτάται από 

πολυάριθμους ατομικούς, περιβαλλοντικούς, δομικούς και επικοινωνιακούς 



παράγοντες. Σήμερα, αποτελεί κοινό τόπο ότι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων 

της κατανόησης του προφορικού και της παραγωγής του γραπτού λόγου μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της ενεργοποίησης διάφορων γνωστικών διαδικασιών και 

μεταγνωστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες γίνονται αντιληπτές σε ένα συνεχές 

γραμματισμού (Γρίβα & Ντίνας, 2018). Όπως αναφέρει ο Σπαντιδάκης (2004), οι 

ποικίλες αυτές γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές θα πρέπει να αναπτύσσονται 

και να αξιοποιούνται παράλληλα, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους συντονισμένα.  

Ως προς τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου, αυτές 

μπορούν να διακριθούν σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες (O’Malley & Chamot, 1990): 

(1) τις γνωστικές, οι οποίες αφορούν τις γνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

κατά την εκμάθηση της γλώσσας και καθοδηγούν το μαθητή προς το γλωσσικό υλικό, 

εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές για κάθε συγκεκριμένη μαθησιακή 

δραστηριότητα, (2) τις μεταγνωστικές, οι οποίες εμπλέκουν το μαθητή στη μαθησιακή 

διαδικασία και στοχεύουν στην επίβλεψη, ρύθμιση και κατεύθυνση της διαδικασίας 

της γλωσσικής εκμάθησης, και (3) τις κοινωνικοσυναισθηματικές, οι οποίες αφορούν 

δραστηριότητες κοινωνικής συναλλαγής και επικοινωνίας, μέσω των οποίων οι 

μαθητές συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν στενά τόσο με τον εκπαιδευτικό όσο και 

μεταξύ τους. Στις γνωστικές στρατηγικές συγκαταλέγονται η εξάσκηση (π.χ. 

επανάληψη λέξεων ή χρήση τους σε γλωσσικές προτάσεις), η οργάνωση (π.χ. 

ομαδοποίηση πληροφοριών με τρόπους που υποστηρίζουν την κατανόηση), και η 

επεξήγηση (π.χ. συσχετισμός πληροφοριών με άλλες που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη 

μνήμη), ενώ στις μεταγνωστικές στρατηγικές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση του συνόλου της μαθησιακής δραστηριότητας. 

Τέλος, οι κοινωνικοσυναισθηματικές στρατηγικές αναφέρονται κυρίως στα στοιχεία 

της συνεργατικής και βιωματικής μάθησης, του συναισθηματικού ελέγχου επί της 

μαθησιακής διαδικασίας, της ομαδικής εργασίας και άλλων παρόμοιων εκφάνσεων που 

εμπλέκονται στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας.  

Όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, οι 

αντίστοιχες στρατηγικές μπορούν ομοίως να διακριθούν σε γνωστικές (π.χ. 

αποκωδικοποίηση, οπτικοποίηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, πρόβλεψη, επανάγνωση, 

παράφραση, υλοποίηση εικασιών βάσει του κειμένου) και μεταγνωστικές (π.χ. 

προσδιορισμός στόχων, επιλεκτική προσοχή, σχεδιασμός, οργάνωση, παρακολούθηση, 

ρύθμιση, αυτοαξιολόγηση) (Γρίβα & Ντίνας, 2017). Η επιτυχία της αναγνωστικής ή 



συγγραφικής διαδικασίας εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματική χρήση αυτών των 

στρατηγικών, οι οποίες αποτελούν ενέργειες που προσανατολίζονται στην επίλυση 

προβλήματος και αντανακλούν συνειδητά και ασυνείδητα σχέδια του μαθητή στην 

αντίστοιχη προσπάθειά του, ενώ παράλληλα συνδέονται με χαρακτηριστικά όπως η 

δράση, η επίγνωση, η επιλογή, η ρύθμιση, η εστίαση και η επίτευξη συγκεκριμένων 

μαθησιακών στόχων (Γρίβα & Ντίνας, 2018).  Συνολικά, στη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος, βασική εστίαση είναι η δημιουργία μαθητών που είναι σε θέση 

να σχεδιάζουν εκ των προτέρων αυτά που στοχεύουν να κάνουν, να θέτουν υπό έλεγχο 

τις διαδικασίες ανάγνωσης και παραγωγής γραπτού λόγου, και να επιχειρούν να 

βρίσκουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο αυτών 

των διαδικασιών (Γρίβα & Ντίνας, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Διαπολιτισμική προσέγγιση στη γλωσσική εκπαίδευση 
 

3.1 Διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι 

και σήμερα, η γλώσσα γινόταν κατανοητή απλά ως ένα σύστημα λέξεων και 

γραμματικών κανόνων, η γνώση των οποίων θεωρούνταν ως απαραίτητη αλλά και 

επαρκής προϋπόθεση επίτευξης γλωσσικής επάρκειας (Lee, 2013). Οι παλαιότερες 

προσεγγίσεις σχετικά με την κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας σπάνια λάμβαναν 

υπόψη τους το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο η γλώσσα-στόχος χρησιμοποιείται ή 

διδάσκεται, με αποτέλεσμα οι σχετικές διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις να 

αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες για τη χρήση της γλώσσας αυτής σε μια γλωσσικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά πλουραλιστική κοινωνία (Moeller & Nugent, 2014). Ωστόσο, σύγχρονες 

θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη γλωσσική εκπαίδευση, με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα την Επικοινωνιακή Γλωσσική Διδασκαλία (Communicative Language 

Teaching – CLT) και τη Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση βάσει Έργου (Task-Based 

Language Teaching and Learning – TBLT) έχουν σηματοδοτήσει τη μεταστροφή σε 

μια περισσότερο διαπολιτισμική προοπτική της διδασκαλίας της γλώσσας-στόχου 

(Scarino & Liddicoat, 2009).  

Με την ανάδειξη αυτών των νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη γλωσσική 

εκπαίδευση, αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η γλώσσα είναι μια πολυεπίπεδη και 

πολύπλοκη οντότητα που συνδέεται άρρηκτα με τον πολιτισμό, συμβάλλοντας στη 

διαπολιτισμική κατανόηση (Byram et al, 2002). Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί η 

ανάγκη επιδίωξης μιας περισσότερο νατουραλιστικής εκμάθησης της δεύτερης 

γλώσσας, μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν με 

άτομα διαφορετικών πολιτισμών, με έναν παρόμοιο τρόπο όπως συμβαίνει και με τη 

μητρική (Skehan, 2003). Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι το διαπολιτισμικό 

στοιχείο της γλωσσικής εκπαίδευσης συχνά αγνοείται μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα στο 

πλαίσιο των επίσημων προγραμμάτων σπουδών, λαμβάνοντας συχνά μια επιφανειακή 

προσέγγιση του πολιτισμού και της πολιτισμικής διαφορετικότητας (Corbett, 2003).  

Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής γλωσσικής 

εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρου του ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη την 

παγκοσμιοποίησης, την κινητικότητα των πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 



προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα και τη συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσών 

και πολιτισμικών πρακτικών στον ίδιο χώρο, εντός και εκτός εκπαίδευσης (Barrett et 

al, 2014). Η διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση στοχεύει στην ουσιαστική 

κατάκτηση της γλώσσας, η οποία συντίθεται όχι μόνο στην απόκτηση της γλωσσικής 

ικανότητας αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, κατανόησης και 

οικοδόμησης σχέσεων με μέλη άλλων πολιτισμικών κοινοτήτων, διατηρώντας μια 

ανοιχτή στάση απέναντι στο διαφορετικό (Byram et al, 2002). Μέσω της 

διαπολιτισμικής γλωσσικής εκπαίδευσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

αποδεχθούν τον άλλο πολιτισμό, αποφεύγοντας και καταπολεμώντας στερεότυπα και 

προκαταλήψεις του παρελθόντος (House, 2007). 

Εν ολίγοις, είναι πλέον απαραίτητο για τους χρήστες των ξένων αλλά και των μητρικών 

γλωσσών να αναπτύξουν τις απαραίτητες επικοινωνιακές ικανότητες στο πλαίσιο μιας 

πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα 

καταδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση της πολιτισμικής διάστασης στη γλωσσική 

διδασκαλία και μάθηση στα σχολεία και σε άλλες εκπαιδευτικές δομές είναι συνήθως 

περιορισμένη και έχει μια στατική, απλοϊκή και στερεοτυπική μορφή, εστιάζοντας σε 

πολιτισμικά γεγονότα και προϊόντα που δεν προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες 

μαθησιακής ενδυνάμωσης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας και κατανόησης των 

πολιτισμικών διαφορών (Young & Sachdev, 2011). Δεδομένης μάλιστα της δυναμικής 

μορφής του πολιτισμού, ο οποίος συνεχώς μεταβάλλεται, η σύγχρονη διαπολιτισμική 

γλωσσική εκπαίδευση οριοθετείται από τη διαπολιτισμική επίγνωση και τη 

διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα που αναπτύσσεται στους μαθητές.   

3.2 Διαπολιτισμική επίγνωση  

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα σε πολλές θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες της 

σχέσης μεταξύ πολιτισμού και γλώσσας είναι η θεώρηση της τελευταίας ως 

πρωτογενούς σημειωτικού μέσου τόσο για την αναπαράσταση όσο και για την 

παραγωγή πολιτισμού (Halliday, 1979). Σε συνδυασμό με τις θεωρίες της γλωσσικής 

κοινωνικοποίησης και της κοινωνικοπολιτισμικής μάθησης, η σχέση μεταξύ της 

χρήσης της γλώσσας, της μάθησης και του πολιτισμού είναι άμεσα συνδεδεμένη 

(Lantolf & Thome, 2006). Πράγματι, η πολιτισμική διάσταση της γλώσσας ήταν πάντα 

παρούσα στη γλωσσική παιδαγωγική, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να διδαχθεί μια 

γλώσσα χωρίς να αναγνωριστεί το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αυτή 

χρησιμοποιείται (Risager, 2007). Έτσι, ο πολιτισμός αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της 



κατανόησης της επικοινωνιακής ικανότητας του ατόμου, μια άποψη που έχει 

οικοδομηθεί στη βάση των πρώιμων αντιλήψεων περί κοινωνικοπολιτισμικής γνώσης 

(Hymes, 1972). 

Κατά τα επόμενα χρόνια, η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα (Intercultural 

Communicative Competence – ICC), υποστηριζόμενη από την έννοια της κριτικής 

πολιτισμικής επίγνωσης (Cultural Awareness – CA), έχει διευρύνει το ρόλο του 

πολιτισμού στην επιτυχή προετοιμασία των μαθητών και στη διδασκαλία της γλώσσας 

στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Byram, 1997). Βάσει αυτής της 

προσέγγισης, η γνώση του λεξιλογίου, της γραμματικής και της φωνολογίας ενός 

συγκεκριμένου γλωσσικού κώδικα δεν επαρκεί για την επιτυχή διαπολιτισμική 

επικοινωνία μέσω της κυρίαρχης γλώσσας (Γ1) (Porto, 2010). Αντίθετα, απαιτείται μια 

βαθύτερη κατανόηση τόσο του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, όσο και των πολιτισμικών νορμών, αξιών και προτύπων 

της πλειονοτικής γλωσσικής κοινότητας (Suzuki, 2010). 

Υπό αυτό το πρίσμα, μια προσέγγιση για την εννοιολογική ενοποίηση των διάφορων 

τύπων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται για την επιτυχή 

διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία αναγνωρίζει ρητά την πολιτισμική διάσταση της 

επικοινωνιακής ικανότητας, είναι η πολιτισμική επίγνωση (Tomalin & Stempleski, 

1993). Κατά τον Byran (1997), η πολιτισμική επίγνωση ορίζεται ως η συνειδητή 

κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει ο πολιτισμός στην εκμάθηση και επικοινωνία 

των γλωσσών, τόσο στην πρώτη όσο και στην ξένη γλώσσα. Στην πρακτική διδασκαλία 

της γλώσσας, η πολιτισμική επίγνωση προσεγγίζεται με διάφορους τρόπους, οι 

περισσότερες εκ των οποίων αφορούν στη σημασία ενός συστηματικού πλαισίου για 

τη διδασκαλία του πολιτισμού και της γλώσσας ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας την 

ανάγκη των μαθητών να συνειδητοποιήσουν τους πολιτισμικούς κανόνες, τις 

πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές τόσο της δικής τους κουλτούρας όσο και 

των άλλων πολιτισμών. 

Ωστόσο, η πολιτισμική επίγνωση χαρακτηρίζεται από ορισμένους περιορισμούς, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τη συσχέτισή της με τη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ 

αυστηρώς προκαθορισμένων πολιτισμικών ομάδων, κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ 

τούτου, οι σύγχρονες προσεγγίσεις τονίζουν τη σημασία της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης (Intercultural Awareness, ICA), η οποία ως έννοια επεκτείνει αυτήν της 



πολιτισμικής επίγνωσης. Το πιο δημοφιλές και λεπτομερές έργο που έχει παραχθεί 

μέχρι και σήμερα σχετικά με τη διαπολιτισμική επίγνωση είναι αυτό του Michael 

Byram (Byram, 1997; Byram & Fleming, 1998; Byram et al, 2001), σύμφωνα με τον 

οποίο αυτή ορίζεται ως η ικανότητα κριτικής αξιολόγησης στη βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων, οπτικών, πρακτικών και προϊόντων του πολιτισμού ενός ατόμου και των 

πολιτισμών των άλλων. Επίσης, η διαπολιτισμική επίγνωση είναι μια συνειδητή 

κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι διαφορετικές πολιτισμικά μορφές και 

πρακτικές στη διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς και η ικανότητα υλοποίησης των 

παραπάνω σε ένα ευέλικτο και συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας που λαμβάνει χώρα 

σε πραγματικό χρόνο (Baker, 2011). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Byram et al (2001), η διαπολιτισμική επίγνωση 

αποτελείται από τρία στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν επιμέρους στοιχεία. Τα τρία 

αυτά στάδια είναι: (1) η βασική πολιτισμική επίγνωση (επίγνωση του πολιτισμού ως 

ένα σύνολο κοινών αξιών, αντιλήψεων και συμπεριφορών, επίγνωση του ρόλου του 

πολιτισμού και του πολιτισμικού πλαισίου, επίγνωση της ατομικής συμπεριφοράς, των 

αξιών και πεποιθήσεων που απορρέουν από τον ατομικό πολιτισμό και ικανότητα 

έκφρασής τους, επίγνωση του πολιτισμού των άλλων και ικανότητα σύγκρισής του με 

τον ατομικό), (2) η προηγμένη πολιτισμική επίγνωση (επίγνωση της φύσης των 

πολιτισμικών νορμών, κατανόηση του πολιτισμού ως πεδίου ανοιχτού σε 

αναθεωρήσεις, επίγνωση πολλών πολιτισμικών αντιλήψεων μέσα σε μία πολιτισμική 

ομάδα, κατανόηση του ρόλου του μέλους μιας πολιτισμικής ομάδας, επίγνωση των 

διαφορών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών), και (3) διαπολιτισμική επίγνωση 

(επίγνωση πολιτισμικών αναφοράς, μορφών και επικοινωνιακών πρακτικών που 

σχετίζονται τόσο με συγκεκριμένους πολιτισμούς όσο και με αναδυόμενες μορφές 

αυτών στη διαπολιτισμική επικοινωνία, επίγνωση της αρχικής αλληλεπίδρασης στη 

διαπολιτισμική επικοινωνία που πιθανώς βασίζεται σε πολιτισμικά στερεότυπα ή 

γενικεύσεις, ικανότητα διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης μεταξύ διαφορετικών 

κοινωνικοπολιτισμικών μεθόδων επικοινωνίας και πλαισίων αναφοράς που βασίζονται 

στην παραπάνω κατανόηση του πολιτισμού).  

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι βασικό στοιχείο της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης είναι η κατανόηση της φύσης των πολιτισμικών προϊόντων, αξιών και 

κανόνων, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην ικανότητα σύγκρισης και 

διαμεσολάβησης μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών που παίρνουν μέρος στη 



διαπολιτισμική επικοινωνία (Seidlhofer, 2009). Επιπλέον, εστιάζοντας τόσο στον 

πολιτισμό του μαθητή όσο και στις διαφορετικές αντιλήψεις του για τους άλλους 

πολιτισμούς, ο Byram (1997) υπογραμμίζει την ανάγκη κατανόησης της πολυφωνικής 

φύσης του πολιτισμού που ενσωματώνει αντιφατικές προσεγγίσεις. Η αντίληψη αυτή 

επισημαίνεται και από την κριτική προσέγγιση της διαπολιτισμικής επίγνωσης του 

Guilherme (2002), η οποία δίνει έμφαση στη ρευστή και ενίοτε διστακτική φύση των 

πολιτισμικών ταυτοτήτων.  

Βασιζόμενοι στο έργο του Byram (1997; 1998; 2008), έχουν προταθεί εναλλακτικές 

προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής επίγνωσης από διάφορους θεωρητικούς. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Heyward (2002) ανέπτυξε την έννοια του διαπολιτισμικού 

γραμματισμού (Intercultural Literacy), ο οποίος αποτελεί το σύνολο των δεξιοτήτων, 

στάσεων, ταυτοτήτων και συμπεριφορών που απαιτούνται στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Δεδομένης της εξελικτικής φύσης του πολιτισμού, η 

μάθηση και διδασκαλία της γλώσσας οριοθετείται μεν από το προηγούμενο 

πολιτισμικό υπόβαθρο του μαθητή, αλλά παράλληλα εμπλουτίζεται μέσω της 

επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς. Έτσι, ο διαπολιτισμικός γραμματισμός 

διαμορφώνεται από την επίγνωση του τρόπου λειτουργίας κάθε πολιτισμού, την 

ικανότητα ενσυναίσθησης και ανοχής, την κατανόηση της δυναμικής και την ευελιξία 

των στάσεων απέναντι σε έναν πολιτισμό, της δίγλωσσης ή πολύγλωσσης επάρκειας, 

και της ανάγκης συμμετοχής μέσω της οικοδόμησης διαπολιτισμικών σχέσεων. 

Συγγενής με την έννοια της διαπολιτισμικής επίγνωσης είναι και αυτή της 

διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης (Intercultural Empathy), η οποία αφορά στην 

ικανότητα αντίληψης των άλλων πολιτισμών, κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο ο 

άλλος βιώνει την επικοινωνία χωρίς να υπάρχει σύγχυση με τις ατομικές σκέψεις και 

συναισθήματα (Zhu, 2011). Στο πλαίσιο διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, η 

διαπολιτισμική ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα κατανόησης της άλλης πολιτισμικής 

ταυτότητας, βασική προϋπόθεση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και μετατόπισης 

του ατομικού πολιτισμικού πλαισίου αναφοράς. Επίσης, το μοντέλο της 

διαπολιτισμικής ευαισθησίας (Intercultural Sensitivity) του Bennett (1993) προτείνει 

μια εξελικτική διαδικασία που ξεκινά από τον εθνοκεντρισμό και καταλήγει στον 

εθνοσχετικισμό, οικοδομώντας ένα συνεχές στο οποίο το άτομο διέρχεται από την 

άρνηση της διαφορετικότητας και συνεχίζει στην άμυνα, την ελαχιστοποίηση των 

πολιτισμικών διαφορών, την αποδοχή, την προσαρμογή και τέλος την ενσωμάτωση. 



Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτισμική αυτοεπίγνωση (cultural self-awareness) αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση της διαπολιτισμικής επίγνωσης. Μια ακόμη σύγχρονη 

προσέγγιση της τελευταίας είναι και η έννοια της διαπολιτισμικής ιθαγένειας 

(Intercultural Citizenship) του Byram (2008), η οποία αναφέρεται στη δημιουργία μιας 

διαπολιτισμικής ταυτότητας που οικοδομείται από άτομα που επικοινωνούν σε πολλές 

γλώσσες και σε μειονοτικές πολιτισμικές ομάδες.  

3.3 Διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα  

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι διαπολιτισμική επίγνωση δίνει τη δυνατότητα 

στους ομιλητές να κατανοούν και να αποδέχονται διαφορετικά πολιτισμικά 

συστήματα, διατηρώντας τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα και, παράλληλα, 

εμπλουτίζοντάς την (Πιατά, 2014). Η διαπολιτισμική επίγνωση αποτελεί τη βάση της 

διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, η οποία συνίσταται στην ικανότητα 

επεξεργασίας της πληροφορίας με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ 

μαθητών διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου (Camilleri, 2002). Η διαπολιτισμική 

ικανότητα συνιστά αποτέλεσμα της γλωσσικής μάθησης και είναι ένα ατομικό 

χαρακτηριστικό που αναπτύσσεται κοινωνικά σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά 

πλαίσια. Μάλιστα, μπορεί να διακριθεί σύμφωνα με την προσέγγιση των Bernaus et al 

(1997) σε τέσσερα βασικά συστατικά: (1) την κοινωνικοσυναισθηματική, η οποία 

αφορά στη θετική προδιάθεση απέναντι στο διαφορετικό και στην ικανότητα 

επαναπροσδιορισμού της πολιτισμικής ταυτότητας ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, 

(2) τη γλωσσική-επικοινωνιακή, η οποία σχετίζεται με τις λειτουργικές ποικιλίες που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, (3) 

τις στρατηγικές μάθησης, οι οποίες αφορούν στην ικανότητα αξιοποίησης 

διαφορετικών στρατηγικών κατανόησης και επεξεργασίας του λόγου με στόχο την 

αντιμετώπιση προβλημάτων στην επικοινωνία, και (4) τη διαχείριση της 

αλληλεπίδρασης, η οποία σχετίζεται με την εναλλαγή γλωσσικών κωδίκων σε 

συνθήκες πολιτισμικού και γλωσσικού πλουραλισμού.  

Η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα πρόκειται για μια ποικιλόμορφη και 

δυναμική ικανότητα που επιτρέπει στο άτομο να αλληλεπιδρά με άτομα διαφορετικών 

πολιτισμικών ταυτοτήτων, αποδεχόμενο διαφορετικές θεωρήσεις του κόσμου και 

διερχόμενο μεταξύ αυτών (Byram et al, 2001). Εναλλακτικά, αυτή ορίζεται ως η 

ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης ενός ομιλητή με άτομα πολιτισμών που 

αυτός αναγνωρίζει ως διαφορετικούς από το δικό του (Ντίνας & Γρίβα, 2017). Το πιο 



γνωστό υπόδειγμα της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας είναι αυτό του 

Byram (1997), ο οποίος αναγνωρίζει πέντε αλληλοσυμπληρούμενες και 

αλληλοεμπλεκόμενες συνιστώσες (saviors): (1) τη γνώση, η οποία αφορά στην 

πληροφόρηση και ενημέρωση για τις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, τα προϊόντα 

του πολιτισμού, τις πρακτικές και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και ταυτοτήτων, (2) τις στάσεις που σχετίζονται 

με τις αντιλήψεις και προδιαθέσεις του ατόμου απέναντι σε διαφορετικούς από τον δικό 

του πολιτισμού, καθώς και με την προθυμία του να αναθεωρεί τις κυρίαρχες 

πολιτισμικές αξίες και πεποιθήσεις του με σκοπό να αλληλεπιδράσει με τους άλλους, 

(3) τις δεξιότητες εντοπισμού και ερμηνείας γεγονότων που αναφέρονται σε άλλους 

πολιτισμούς, οι οποίες σχετίζονται και με την ικανότητα συσχέτισης αυτών των 

συμβάντων με αντίστοιχα του ατομικού πολιτισμού, (4) τις δεξιότητες ανακάλυψης 

νέων πολιτισμών, μέσω του εντοπισμού και της διερεύνησης νέων πολιτισμικών 

γνώσεων, πρακτικών, προϊόντων, αξιών, πεποιθήσεων και ερμηνειών, και (5) την 

κριτική πολιτισμική επίγνωση, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα κριτικής 

αξιολόγησης του ατόμου του δικού του πολιτισμού και των άλλων με τους οποίους 

αλληλεπιδρά σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο.  

Το μοντέλο του Byram (1997) προτείνει ότι οι βασικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής γλωσσικής εκπαίδευσης 

περιλαμβάνουν την πολιτισμικό σχετικισμό, την κριτική διαπολιτισμική επίγνωση, την 

ενσυναίσθηση, την περιέργεια και τη ρευστότητα της πολιτισμικής ταυτότητας 

(Spitzber & Changnon, 2009). Η γνώση για τους άλλους πολιτισμούς συνιστά κρίσιμο 

συστατικό της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της μάθησης και διδασκαλίας της 

γλώσσας, ενώ οι δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και ερμηνείας των πολιτισμών μέσω 

της συσχέτισης είναι ζωτικής σημασίας για την αλληλεπίδραση ατόμων διαφορετικού 

πολιτισμικού υποβάθρου, τον κριτικό προβληματισμό και την ενθάρρυνση της 

«αποκέντρωσης» των πολιτισμικών πεποιθήσεων μέσω της προβολής των πολιτισμών 

από μια εθνο-σχεσιακή και όχι εθνοκεντρική οπτική (Sinicrope et al, 2012). Μέσω των 

πέντε συνιστωσών του υποδείγματος του Byram (1997), οι μαθητές μιας ξένης 

γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν πολιτισμικές ασάφειες όταν 

αλληλεπιδρούν με άτομα διαφορετικών πολιτισμών, να εξηγούν τις ερμηνείες τους, να 

αυτοπαρακινούνται στο πλαίσιο μιας ενεργούς μάθησης και να αναλαμβάνουν δράση 



για να αποφεύγουν προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας (Sercu, 2002). 

Εκτός του υποδείγματος του Byram (1997), η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα 

έχει προσεγγιστεί και από άλλους θεωρητικούς αυτού του πεδίου, με έμφαση στη 

γλωσσική εκπαίδευση. Παραδειγματικά, ο Stone (2006) πρότεινε ότι αυτή αντανακλά 

τη διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα, υπό την έννοια της ικανότητας της 

αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικού πολιτισμού με σκοπό τη μεγιστοποίηση των 

αμοιβαίων οφελών που προκύπτουν από αυτήν. Οι Chen & Starosta (1999) όρισαν τη 

διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα ως την ικανότητα αποτελεσματικής και 

κατάλληλης εκτέλεσης των επικοινωνιακών συμπεριφορών που θέτουν σε πλαίσιο 

διαπραγμάτευσης τις πολιτισμικές ταυτότητες σε ένα πλουραλιστικό πολιτισμικά 

περιβάλλον. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα 

αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, τη διαπολιτισμική ευαισθησία (συναισθηματική 

διάσταση), τη διαπολιτισμική επίγνωση (γνωστική διάσταση) και τη διαπολιτισμική 

δεξιότητα (συμπεριφορική διάσταση), η οποία αντανακλάται στις λεκτικές και μη 

λεκτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση.  

Επίσης, οι Wiseman & Koester (1993) υποστηρίζουν ότι η διαπολιτισμική 

επικοινωνιακή ικανότητα αποτελείται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την 

παρακίνηση, τα οποία απαιτούνται για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με άτομα 

διαφορετικών πολιτισμών. Η παρακίνηση αποτελεί ένα καινοτόμο στοιχείο που δεν 

αναφέρεται σε άλλες σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και ουσιαστικά σχετίζεται με 

το σύνολο των συναισθημάτων, προθέσεων και αναγκών που αναφέρονται στην εν 

δυνάμει ή πραγματική εμπλοκή στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Τέλος, ο Kim (1992), 

αξιοποιώντας τη θεωρητική προσέγγιση των συστημάτων, θεωρεί ότι η διαπολιτισμική 

επικοινωνιακή ικανότητα αναφέρεται στην προσαρμοστική ικανότητα του ατόμου, η 

οποία με τη σειρά της αποτελείται από γνωστικές, συναισθηματικές, λειτουργικές και 

συμπεριφορικές διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας είναι σήμερα 

αδιαμφισβήτητα αναγκαία τόσο στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον όσο και στη 

διδασκαλία της γλώσσας, δεδομένου του γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού 

που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. 



3.4 Πρακτικές ενθάρρυνσης της διαπολιτισμικής επίγνωσης και επικοινωνιακής 

ικανότητας στη διδασκαλία της γλώσσας 

Η σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας έχει αναγνωριστεί από 

τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς που αναλαμβάνουν εκπαιδευτική δράση, 

όπως η UNESCO (2009) και το Συμβούλιο της Ευρώπης (2001). Το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες προτείνει την ενσωμάτωση της πολιτισμικής 

διάστασης στη διδασκαλία των γλωσσών, αναφέροντας ότι η γνώση και κατανόηση 

της σχέσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής είναι απαραίτητη 

για την πολυπολιτισμική επίγνωση, η οποία παράλληλα εμπλουτίζεται μέσω της 

επίγνωσης της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν και άλλοι πολιτισμοί πέραν αυτών 

της Γ1 και Γ2 (Council of Europe, 2001: 103). Ως εκ τούτου, όταν οι μαθητές μιας 

γλώσσας αναπτύσσουν διαπολιτισμική ικανότητα, έχουν τη δυνατότητα 

αποτελεσματικού μετασχηματισμού της γνώσης και πληροφόρησης σε ένα πλαίσιο 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Byram et al, 2002).  

Σε γενικές γραμμές, η ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής επίγνωσης στην τάξη, 

ανεξαρτήτως μαθησιακού αντικειμένου, θα πρέπει να διέπεται από ένα σύνολο 

παιδαγωγικών αρχών, εκ των οποίων σύμφωνα με τους Liddicoat et al (2003) οι 

σημαντικότερες είναι οι εξής: (1) η ενεργή οικοδόμηση της μάθησης, μέσω της οποίας 

οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργούν τη δική τους γνώση σχετικά με τους 

πολιτισμούς υπό το πρίσμα της προσωπικής τους ανάπτυξης, (2) η ενθάρρυνση της 

δημιουργίας και ανάδειξης συσχετίσεων μεταξύ του κυρίαρχου και άλλων πολιτισμών, 

(3) η προαγωγή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με εστίαση στον πολιτισμό και τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία κοινών πολιτισμικών 

βιωμάτων και την ανάδειξη τυχόν πολιτισμικών διαφορών και συγκρούσεων, (4) ο 

προβληματισμός, μέσω της παροχής δυνατοτήτων κριτικής αξιολόγησης των 

πολιτισμικών εμπειριών των άλλων και της επίδρασής τους στις πεποιθήσεις και αξίες 

του ατόμου, και (5) η απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσφέροντας ευκαιρίες ανάληψης δράσης για την 

κατανόηση της διαφορετικής γλώσσας και πολιτισμού.  

Η προώθηση της διαπολιτισμικής επίγνωσης και διαπολιτισμικής επικοινωνιακής 

ικανότητας στη σχολική τάξη μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα 

με τον Baker (2011), βασικές πρακτικές για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες ανακάλυψης του κυρίαρχου πολιτισμού και 



διερεύνησης των πολιτισμών των άλλων, την ανάπτυξη κατάλληλου γλωσσικού υλικού 

και την αξιοποίηση πολυμέσων. Επίσης, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια 

ακόμα αποτελεσματική στρατηγική για το μάθημα της γλώσσας, όταν στην τάξη 

υπάρχουν και αλληλεπιδρούν μαθητές διαφορετικού πολιτισμικού και γλωσσικού 

υποβάθρου, προσφέροντας ποικίλες ευκαιρίες ενεργούς μάθησης, διευκολύνοντας την 

ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 

συμβάλλοντας στην ένταξη παιδιών πολιτισμικών μειονοτήτων (Ντίνας & Γρίβα, 

2017). Μέσω μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας της γλώσσας, η οποία 

προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, οι 

τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα να εκτεθούν σε πολλαπλά γλωσσικά ερεθίσματα, να 

μάθουν σε πολλαπλές ομάδες εργασίας και να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες 

διαπολιτισμικού περιεχομένου (Taylor, 2010). 

Επιπρόσθετα, η διαπολιτισμική διδασκαλία της γλώσσας απαιτεί τη δημιουργία ενός 

πολυαισθητηριακού και πολυτροπικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο 

προσφέρει πολυπολιτισμικά ερεθίσματα και ενισχύει εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά 

την επικοινωνία (Ντίνας & Γρίβα, 2017). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Γρίβα 

& Σέμογλου (2013: 36), η εκμάθηση της Γ2 από μαθητές μικρής ηλικίας κατά την 

πρωτοσχολική εκπαίδευση αποτελεί μια πολυαισθητηριακή και πολυσύνθετη 

διαδικασία, η οποία διεκπεραιώνεται σε ένα πλαίσιο που συνιστά μέρος του «όλου». Η 

διαμόρφωση ενός τέτοιου μαθησιακού περιβάλλοντος υποδηλώνει ότι ο εκπαιδευτικός 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τους ατομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

μάθηση, όπως είναι η προσωπικότητα του μαθητή, τα κίνητρα, οι στάσεις, τα 

μαθησιακά στυλ και το επίπεδο αυτοεκτίμησης (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 37-38). Σε 

έρευνα των Soleimani et al (2012) πράγματι διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία ενός 

πολυτροπικού περιβάλλοντος μάθησης που στηρίζεται στην ενίσχυση πολλαπλών 

τύπων νοημοσύνης κατά τη διδασκαλία της γλώσσας έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου των μαθητών και την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης. 

Επιπλέον, η διαμόρφωση ενός τέτοιου μαθησιακού περιβάλλοντος μπορεί να 

επιτευχθεί και μέσω της ανάπτυξης αλληλοδραστικών δραστηριοτήτων με την 

εμπλοκή όλων των μαθητών διαφορετικού πολιτισμικού προφίλ, με στόχο την 

ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής και της αξιοποίησης της γλώσσας ως 

μέσο επαφής με τον πολιτισμό (Ντίνας & Γρίβα, 2017: 9). Η αυθεντική επικοινωνία 

που επιτυγχάνεται μέσω αυτών των δραστηριοτήτων μεταξύ εκπαιδευτικού και 



μαθητών αλλά και των τελευταίων μεταξύ τους αποτελεί βασικό στοιχείο της 

διαπολιτισμικής γλωσσικής εκπαίδευσης, ενώ η συνεχής αλληλόδραση οδηγεί σε 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας, καθώς και καλύτερη 

ανάπτυξη των αντίστοιχων γλωσσικών δεξιοτήτων (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 86).  

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τα κινητικά παιχνίδια, τα παιχνίδια ρόλων, 

τις προσομοιώσεις και τις δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες 

προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες εξάσκησης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε 

διάφορα πλαίσια, με τους μαθητές να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους προς 

διεκπεραίωση (Γρίβα & Σέμογλου, 2013: 87). Παρόμοια επίδραση έχουν και 

δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, κριτικής ανταλλαγής απόψεων και κάλυψης 

πληροφοριακών κενών. Ιδιαίτερα το παιχνίδι αποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο που 

βασίζεται στην αλληλόδραση και συμβάλλει καθοριστικά στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και, κατά συνέπεια, στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και 

διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας (Qing, 2011).  

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας της διαπολιτισμικής διδασκαλίας της γλώσσας είναι 

και η χρήση πολυμέσων (π.χ. CD/ROM, διαδίκτυο), με σκοπό την αύξηση της 

ποικιλίας των πηγών μάθησης και πληροφόρησης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

εναλλακτικών διδακτικών εργαλείων (π.χ. τραγούδια, παραμύθια, λογοτεχνία, 

εφημερίδες, περιοδικά) (Cullen & Sato, 2000). Όπως αναφέρει ο Smith (1997), η χρήση 

εικονικών εργαλείων (Virtual Realia), δηλαδή ψηφιοποιημένων αντικειμένων από τον 

πολιτισμό-στόχο που εντάσσονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας και ενσωματώνουν 

αναπαραστάσεις της παραγωγής γραπτής ή προφορικής γλώσσας μπορούν να 

συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης και 

επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.  

Φυσικά, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, του 

οποίου η διαπολιτισμική επίγνωση και ο βαθμός διαπολιτισμικής κατανόησης 

επηρεάζει σημαντικά το πολιτισμικό αντικείμενο της διδασκαλίας, καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο διαφορετικός πολιτισμός στη σχολική τάξη 

(Crozet & Liddicoat, 1999). Ένας εκπαιδευτικός με υψηλά επίπεδα διαπολιτισμικής 

επίγνωσης μπορεί να αξιοποιήσει το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών κατά τη 

διδασκαλία της γλώσσας, παροτρύνοντάς τους να εμπλέκονται σε δραστηριότητες 

πολιτισμικής ανταλλαγής (Ντίνας & Γρίβα, 2017: 11). Τέλος, εξίσου σημαντική είναι 



και η συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι μηχανισμοί επικοινωνίας 

με τους γονείς των μαθητών και το ενταξιακό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην τάξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ανάπτυξη γλωσσικού υλικού 
 

4.1 Βασικές έννοιες και στόχοι 

Ως γλωσσικό υλικό νοείται κάθε υλικό που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση και 

κατάκτησης μιας γλώσσας, συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε πηγή μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας (Tomlinson, 2012). 

Παραδειγματικά, το γλωσσικό υλικό περιλαμβάνει διδακτικά εγχειρίδια, μαθητικά 

βιβλία, παιχνίδια, ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητού και άλλες πολυμεσικές εφαρμογές 

(π.χ. έντυπες ή τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες, κινούμενα σχέδια, ραδιοφωνικά 

προγράμματα, μουσική, λογοτεχνία, παραμύθια, φωτογραφίες, κλπ.). Σύμφωνα με τον 

Tomlinson (2012), το γλωσσικό υλικό μπορεί να διακριθεί σε πέντε κατηγορίες, οι 

οποίες περιλαμβάνουν: (1) το πληροφοριακό υλικό, το οποίο αποσκοπεί κατά κύριο 

λόγο στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τη γλώσσα-στόχο, 

(2) το καθοδηγητικό υλικό, το οποίο παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την 

εξάσκηση της γλώσσας, (3) το εμπειρικό υλικό, σκοπός του οποίου είναι η παροχή 

εμπειριών χρήσης μιας γλώσσας λαμβάνοντας μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης, 

(4) το παρωθητικό υλικό, το οποίο στοχεύει στην ενθάρρυνση του μαθητή να 

χρησιμοποιήσει και να κατακτήσει μια γλώσσα, και (5) το ανακαλυπτικό υλικό, το 

οποίο επίσης λαμβάνει μια βιωματική προσέγγιση και παρακινεί το μαθητή να 

εμπλακεί σε δραστηριότητες γλωσσικής ανακάλυψης. Ένα ιδανικό γλωσσικό υλικό 

συγκεντρώνει όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 

ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του μαθητή, καθώς και τα διαφορετικά μαθησιακά 

στυλ. 

Στόχος ενός αποτελεσματικού γλωσσικού υλικού είναι η παροχή όλων των τρόπων 

γλωσσικής κατάκτησης, οικοδομώντας ένα «πλούσιο», πολυαισθητηριακό και 

πολυτροπικό μαθησιακό περιβάλλον. Επιμέρους στόχοι ενός γλωσσικού υλικού 

περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό ρεαλιστικών μαθησιακών στόχων, την προσαρμογή 

του μαθησιακού αντικειμένου στις ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, την 

εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής όλων των μαθητών, την παροχή ευκαιριών 

στήριξης και διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας, τη συμπερίληψη των 

προϋπαρχόντων γνώσεων και εμπειριών, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των 

μαθητών μεταξύ τους, την παροχή ευκαιριών αξιοποίησης γνώσεων και εξάσκησης 

των γλωσσικών δεξιοτήτων, την παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης επικοινωνιακών 



σχέσεων υποστηρικτικού χαρακτήρα, και την υποβοήθηση της συνεχιζόμενης μάθησης 

μέσω της προαγωγής, της αναζήτησης και της κριτικής σκέψης (Ντίνας και συν, 2017). 

Αντίστοιχα, η ανάπτυξη ενός γλωσσικού υλικού αναφέρεται στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων που αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για την παραγωγή και 

χρήση αυτού του υλικού, περιλαμβάνοντας διαδικασίες όπως ο σχεδιασμός, η 

προσαρμογή, η αξιοποίηση, η αξιολόγηση και η έρευνα (Tomlinson, 2012). Όλες αυτές 

οι διαδικασίες αναπτύσσονται σε ένα αλληλεξαρτώμενο πλαίσιο, αποτελώντας σήμερα 

ένα διακριτό πεδίο μελέτης που σχετίζεται με τις αρχές, τους στόχους, τις πρακτικές 

εφαρμογές και άλλες σχετικές δραστηριότητες που αφορούν τη χρήση των γλωσσικών 

υλικών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

4.2 Αρχές ανάπτυξης γλωσσικού υλικού 

Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού γλωσσικού υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

ένα σύνολο αρχών και προϋποθέσεων, καθώς μια πλούσια εμπειρία στη χρήση της 

γλώσσας διευκολύνει την κατάκτησή της όταν αυτή είναι κατανοητή και τοποθετημένη 

σε ένα συγκεκριμένο εννοιολογικό πλαίσιο, και όταν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

επίτευξης μιας πολυδιάστατης και εις βάθος επεξεργασίας της γλώσσας (Tomlinson, 

2008). Σύμφωνα με τον Tomlinson (2011), ένα αποτελεσματικό γλωσσικό υλικό θα 

πρέπει να: (α) εκθέτει το μαθητή σε μια αυθεντική χρήση της γλώσσας, (β) τον βοηθάει 

να επικεντρώνει την προσοχή του σε γλωσσικά στοιχεία αυθεντικού εισερχόμενου, (γ) 

παρέχει ευκαιρίες χρήσης της γλώσσας στόχου για την επίτευξη επικοινωνιακών 

στόχων, (δ) ανατροφοδοτεί σχετικά με τα γλωσσικά αποτελέσματα, (ε) προκαλεί και 

διατηρεί την περιέργεια και την προσοχή, και (στ) προάγει τη διανοητική, 

αισθητηριακή και συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή.   

Για να είναι οι παραπάνω στόχοι εφικτοί, το γλωσσικό υλικό θα πρέπει να παρέχει 

ευκαιρίες συνεχούς ακρόασης και ανάγνωσης μέσω της ανάπτυξης παράλληλων με τα 

κείμενα δραστηριοτήτων, οι οποίες δίνουν τον απαραίτητο χρόνο για να εμπλακεί ο 

μαθητής με το μαθησιακό αντικείμενο (Elley, 2000). Επίσης, το υλικό θα πρέπει να 

προσφέρει ευκαιρίες γλωσσικής επίγνωσης μέσω της εστίασης σε γλωσσικά 

γνωρίσματα που δεν είναι προφανή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ετοιμότητας του 

μαθητή για την κατάκτηση της γλώσσας (Bolitho et al, 2003). Παράλληλα, ένα 

αποτελεσματικό γλωσσικό υλικό θα πρέπει να ακολουθεί μια εμπειρική και βιωματική 

προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η κατανόηση του νοήματος και των γλωσσικών 

στοιχείων ακολουθεί τη σύλληψή τους, δίνοντας έμφαση σε προσωπικές απόψεις των 



νοημάτων των κειμένων, οι οποίες συνδυάζονται με αναλυτικές δραστηριότητες 

(Tomlinson, 2008). Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η παροχή ευκαιριών χρήσης της 

γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες για την επίτευξη επικοινωνιακών στόχων.  

Η αποτελεσματικότητα ενός γλωσσικού υλικού εξαρτάται από διάφορους επιπλέον 

παράγοντες, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι η καινοτομία (π.χ. ασυνήθιστη 

θεματολογία, εικονογραφημένες αναπαραστάσεις, αυθεντικές δραστηριότητες), η 

ποικιλία (π.χ. χρήση διαφορετικών πηγών, αξιοποίηση μη αναμενόμενων μαθησιακών 

δραστηριοτήτων), η ελκυστική παρουσίαση (π.χ. χρήση φωτογραφιών, χρωματισμός 

κειμένων), το ελκυστικό περιεχόμενο (π.χ. θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές, 

ιστορίες που δίνουν τη δυνατότητα αμεσότερης εμπλοκής του), και ο προσδιορισμός 

υψηλών αλλά ρεαλιστικών στόχων απόδοσης (π.χ. καθήκοντα με διαβαθμισμένο 

βαθμό δυσκολίας) (Tomlinson, 2012). Επίσης, το γλωσσικό υλικό θα πρέπει να δίνει 

τη δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσω 

δραστηριοτήτων που τους παροτρύνουν να επιτύχουν έναν υψηλότερο βαθμό 

γλωσσικής κατάκτησης, καθώς και μέσω αυθεντικών καθηκόντων που στοχεύουν στις 

αισθητηριακές τους δεξιότητες, παρέχουν ευκαιρίες προβληματισμού και τους 

ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν τις υπάρχουσες εξωγλωσσικές τους ικανότητες 

(McGrath, 2002).  

Επιπλέον, το μαθησιακό αντικείμενο ενός γλωσσικού υλικού θα πρέπει να γίνεται 

αντιληπτό ως «σχετικό» και «χρήσιμο» από το μαθητή, δύο στοιχεία που μπορούν να 

επιτευχθούν μέσω της συσχέτισης των βασικών «διδακτικών σημείων» με 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στην τάξη, ή μέσω της παρουσίασής τους με τρόπους 

που διευκολύνουν τη μαθησιακή επίτευξη (Tomlinson, 2011). Ακόμη, όπως αναφέρουν 

οι Bolitho et al (2003), η ανάπτυξη ενός γλωσσικού υλικού θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στη «δέσμευση» και «επένδυση» των μαθητών στο μαθησιακό αντικείμενο, 

υπό την έννοια της παρότρυνσής τους να καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια 

σε κάθε αντίστοιχη δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του γλωσσικού 

υλικού είναι η παροχή ευκαιριών αλληλεπίδρασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω: 

(1) δραστηριοτήτων «χάσματος πληροφόρησης ή άποψης», οι οποίες απαιτούν από 

τους μαθητές να επικοινωνούν μεταξύ τους για να καλύψουν αυτό το χάσμα, (2) 

δραστηριοτήτων που ακολουθούν την ακρόαση και την ανάγνωση, οι οποίες απαιτούν 

την αξιοποίηση πληροφόρησης από το κείμενο για την επίτευξη ενός επικοινωνιακού 

σκοπού, και (3) καθηκόντων δημιουργικής γραφής και ομιλίας (π.χ. δημιουργία μιας 



προφορικής ιστορίας) (Tomlinson, 2011). Επίσης, κατά την ανάπτυξη ενός γλωσσικού 

υλικού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: (α) τα θετικά αποτελέσματα της κατάκτησης 

της γλώσσας που συχνά αργούν να επιτευχθούν, (β) τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ 

των μαθητών που επηρεάζουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητά του, (γ) τις 

διαφοροποιήσεις των μαθητών όσον αφορά τις συναισθηματικές τους αποκρίσεις στο 

υλικό, και (δ) τις δυνατότητες ανατροφοδότησης που παρέχονται αναφορικά με την 

απόδοση του μαθητή στην κατάκτηση της γλώσσας (Tomlinson, 2012). 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα ενός γλωσσικού υλικού 

εξαρτάται και από τα σχεδιαστικά και δομικά του χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, το 

γλωσσικό υλικό θα πρέπει να αποτελείται από μια ποικιλία κειμενικών τύπων, να έχει 

κατάλληλη εικονογράφηση και να αξιοποιεί τις απαραίτητες πηγές πολυμέσων, 

προσφέροντας έτσι μια πλούσια γλωσσική μαθησιακή εμπειρία που διακρίνεται από 

υψηλά επίπεδα ποικιλομορφίας (Tomlinson & Avila, 2007). Η χρήση πολυμέσων και 

των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) υποστηρίζει την 

οικοδόμηση ενός πολυτροπικού και πολυαισθητηριακού μαθησιακού περιβάλλοντος, 

στο οποίο η γλώσσα δεν αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας και κατάκτησης της 

γλώσσας. Πράγματι, η πολυαισθητηριακή μάθηση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

αυτού του πλουραλισμού σε μέσα και πηγές αποτελεί την καταλληλότερη προσέγγιση 

για την κατάκτηση μιας γλώσσας, ειδικότερα σε μαθητές μικρότερης ηλικίας, 

ενισχύοντας παράλληλα τη λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία μέσω αυθεντικών 

δραστηριοτήτων (Γρίβα & Σέμογλου, 2013).  

4.3 Ανάπτυξη γλωσσικού υλικού για την προαγωγή της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης 

Η ανάπτυξη γλωσσικού υλικού για την προαγωγή της διαπολιτισμικής επίγνωσης και 

επικοινωνιακής ικανότητας αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει περιορισμένο 

αριθμό ερευνητών, αν και συγκεντρώνει αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον κατά τα 

τελευταία χρόνια. Σε σχετικές με το θέμα μελάτες έχει διαπιστωθεί ότι το υλικό του 

μαθήματος της γλώσσας που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση της Γ1 ή Γ2 στα 

σχολεία σπανίως δίνει έμφαση στις διάφορες πολιτισμικές διαστάσεις, εστιάζοντας 

κυρίως σε γραμματικούς κανόνες, λεξιλόγιο ή χρήσιμες εκφράσεις που επιτρέπουν την 

καθημερινή επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα (Byram et al, 2001). Αναφορικά με τη 

σχέση γλώσσας και πολιτισμού, τα παραδοσιακά βιβλία γλώσσας την αντιμετωπίζουν 

με μια πληροφοριακή προσέγγιση, παρέχοντας δηλαδή βασικές πληροφορίες για 



πολιτισμικά γεγονότα, προϊόντα ή έθιμα, ώστε οι μαθητές να μπορούν απλά να τα 

αναγνωρίζουν (Lazar, 2007). Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις, ο πολιτισμός της 

μειονοτικής ομάδας αγνοείται εντελώς ή περιορίζεται σε απλές αναπαραστάσεις, 

υιοθετώντας μια στατική διάσταση του πολιτισμού με αποτέλεσμα να μην 

ενθαρρύνεται η ουσιαστική διαπολιτισμική επίγνωση (Sercu et al, 2005). Σε παρόμοιες 

διαπιστώσεις κατέληξε και ο Pulverness (2003), ο οποίος βρήκε ότι η πλειονότητα των 

διδακτικών εγχειριδίων της ξένης γλώσσας σπάνια σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

ενσωματώνουν την πολιτισμική ταυτότητα του μαθητή, ο οποίος καλείται να συγκρίνει 

επιφανειακά το δικό του με τον προς μελέτη πολιτισμό.  

Σε σχετική έρευνα των Dacheva & Sercu (2005) που διενεργήθηκε σε εφτά χώρες 

(Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μεξικό, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία) διαπιστώθηκε ότι 

ο πολιτισμός δεν αποτελεί εγγενές στοιχείο του γλωσσικού υλικού, με τις διάφορες 

δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής 

ικανότητας να αναπτύσσονται εκτός βιβλίου ή τελείως εκτός του προγράμματος 

σπουδών, με πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η ανάπτυξη 

γλωσσικού υλικού για την προώθηση της διαπολιτισμικής επίγνωσης των μαθητών δεν 

αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετικά περιορισμένη έρευνα 

που έχει υλοποιηθεί σε αυτό το πεδίο, ένα γενικότερο πλαίσιο που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη γλωσσικού υλικού αυτού του σκοπού είναι το υπόδειγμα 

της προσέγγισης με βάση το κείμενο (Text Driven Approach – TDA) (Tomlinson, 

2003). Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να 

βιώσουν συναισθηματικά το γλωσσικό υλικό, καθώς τα κείμενα θεωρούνται ως 

πολιτισμικά αντικείμενα που τους επιτρέπουν να σκεφτούν κριτικά, να 

αντικατοπτρίσουν τις διάφορες εκφράσεις του πολιτισμού και να επικοινωνήσουν σε 

ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο, δραστηριότητες εξαιρετικά σημαντικές για την αφύπνιση 

μιας ουσιαστικής διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας. Το υπόδειγμα TDA 

αναπτύσσεται σε δύο βασικά στάδια, πρώτον, τη συλλογή, επιλογή και ανάπτυξη του 

γλωσσικού υλικού, και δεύτερον, την ανάπτυξη σχετικών με το υλικό δραστηριοτήτων 

(π.χ. ασκήσεις πολιτισμικής ετοιμότητας, βιωματική απόκριση) (Tomlinson, 2003).  

Σύμφωνα με τον Rico (2012), οι βασικές αρχές ανάπτυξης γλωσσικού υλικού για την 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας περιλαμβάνουν τα εξής: (1) 

την βιωματική μάθηση, (2) την εφαρμογή μιας προσέγγισης βάσει της διαπολιτισμικής 

μάθησης, και (3) τη διασύνδεση της διαπολιτισμικής με τη γλωσσική μάθηση. Βάσει 



αυτών των αρχών, η προαγωγή της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας στο 

μάθημα της γλώσσας μπορεί να επιτευχθεί μέσω δραστηριοτήτων βιωματικής 

μάθησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έρχονται αντιμέτωποι με νέες 

καταστάσεις, να έρθουν σε επαφή ή ακόμα και σύγκρουση με άλλους πολιτισμούς και 

να συσχετιστούν συναισθηματικά με το γλωσσικό υλικό (Moon, 2004). Επίσης, η 

δομική προσέγγιση της διαπολιτισμικής μάθησης υποδηλώνει την έκθεση των μαθητών 

σε διαφορετικές πολιτισμικά καταστάσεις. Για να είναι αυτό εφικτό, οι Fennes & 

Hapgood (1997) προτείνουν το μοντέλο της «τριαδικής διδασκαλίας», βάσει του 

οποίου αναπτύσσεται μια σχέση τριών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

του μαθητή του κυρίαρχου πολιτισμού, του μαθητή της μειονοτικής ή διαφορετικής 

πολιτισμικής ομάδας και της κοινής δραστηριότητας στην οποία οι δύο προηγούμενοι 

πρέπει να συμμετέχουν.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την προαγωγή της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας, το σχετικό γλωσσικό υλικό θα πρέπει να είναι 

«αυθεντικό», προσφέροντας ευκαιρίες διαπολιτισμικού διαλόγου και κάλυψης του 

χάσματος μεταξύ της σχολικής τάξης και της πραγματικότητας που αναπτύσσεται στο 

εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με τον πολιτισμό (Berardo, 2006). Τα αυθεντικά 

γλωσσικά υλικά δεν εστιάζουν απλά σε γλωσσικές δομές και κανόνες αλλά δίνουν τη 

δυνατότητα γνωριμίας με τον άλλο πολιτισμό, κατανόησης του διαφορετικού και 

επίγνωσης των πολιτισμικών διαφορών, χωρίς να αντικαθιστούν τα βασικά γλωσσικά 

διδακτικά εγχειρίδια. Για την ανάπτυξη ενός αυθεντικού γλωσσικού υλικού απαιτείται 

αρχικά ο εντοπισμός των μαθησιακών αναγκών των μαθητών βάσει και του 

πολιτισμικού τους υποβάθρου και, ακολούθως, η ανάπτυξη σχετικών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων με εστίαση στις πολιτισμικές εκφάνσεις της γλώσσας (Gilmore, 

2007). Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη γλωσσικού υλικού που στοχεύει στην ενθάρρυνση 

του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διαπολιτισμικής επίγνωσης θα πρέπει συνολικά 

να υιοθετεί μια βιωματική μαθησιακή προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία της 

αυθεντικότητας και της προσαρμοστικότητας. 

 

 

  

 



5. Το εκπαιδευτικό υλικό: «Ταξιδεύω και μαθαίνω με παιχνίδια όλη 

τη γη» 
 

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό που 

δημιουργήθηκε. Σκοπός είναι η καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής συνείδησης των 

παιδιών της πρωτοσχολικής ηλικίας με παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

κατανόησης και παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου 

μέσω ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Το υλικό περιλαμβάνει 

μια ιστορία, η οποία διαδραματίζεται σε δέκα διαφορετικές ενότητες, που 

συμπεριλαμβάνουν χώρες από όλες τις ηπείρους του πλανήτη καθώς και ποικίλες 

δραστηριότητες και παιχνίδια για κάθε ενότητα. Οι ήρωες της ιστορίας είναι πέντε 

παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον που ταξιδεύουν στις χώρες αυτές, 

μαθαίνουν για τον πολιτισμό τους, διασκεδάζουν με τα παιχνίδια και 

ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα.   

Οι επιμέρους στόχοι του διδακτικού υλικού είναι οι εξής:  

1. η ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου των παιδιών μέσω 

ακουσμάτων κατανοητών για την ηλικία τους και ενδιαφέρον προς αυτά, όπως 

είναι μία ιστορία.  

2. η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου των παιδιών μέσω 

πολλαπλών ευκαιριών για συζήτηση, διάλογο, λεκτική και 

εξωλεκτική έκφραση. 

3. η ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης γραπτού λόγου των παιδιών μέσω 

απλών πολυτροπικών κειμένων και σύντομων οδηγιών. 

4. η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου των παιδιών μέσω 

επιτέλεσης κατάλληλων για την ηλικία τους δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν 

πραγματικές επικοινωνιακές ανάγκες. 

5. η ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής επίγνωσης των παιδιών 

μέσω της αναγνώρισης και επαφής τους με τους προς μελέτη πολιτισμούς, τη 

σύγκριση αυτών και την καλλιέργεια της αποδοχής και του σεβασμού προς το 

διαφορετικό.  

 



 5.1 Αρχές σχεδιασμού υλικού 

Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας έγινε αναφορά στις βασικές αρχές ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού υλικού για την διαπολιτισμική αφύπνιση των παιδιών μικρής ηλικίας. 

Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε η σημασία της βιωματικής μάθησης των παιδιών, η 

εφαρμογή προσεγγίσεων βασισμένων στην διαπολιτισμική μάθηση και στην 

αναγκαιότητα διασύνδεσης της διαπολιτισμικής με τη γλωσσική μάθηση στα πλαίσια 

ενός πολυπολιτισμικού σχολείου (Rico, 2012). Σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού 

υλικού αναδεικνύεται ο αυθεντικός χαρακτήρας της γλώσσας, καθώς δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να εκτίθενται σε πραγματικές ανάγκες χρήσης της γλώσσας – 

στόχου. Ο  πολυτροπικός χαρακτήρας των κειμένων και των δραστηριοτήτων που 

προκαλούν αλλά και διατηρούν την περιέργεια και την προσοχή των μαθητών, καθώς 

και ο παιγνιώδης τους χαρακτήρας, συμβάλουν στην ενεργό συμμετοχή του κάθε 

μαθητή σε καταστάσεις λεκτικής και έξω λεκτικής επικοινωνίας. Συν τοις άλλοις, ο 

μαθητής εμπλέκεται διανοητικά, αισθητηριακά και συναισθηματικά στη μάθηση 

αναπτύσσοντας έτσι και τη δημιουργικότητα του (Tomlison, 2011).   

Αναφορικά με τα παιχνίδια που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, είναι τα εξής: 

παιχνίδια κατασκευών (π.χ. κατασκευή του Σινικού Τείχους της Κίνας), κοινωνικά 

παιχνίδια (π.χ. παραδοσιακά παιχνίδια χωρών), κινητικά παιχνίδια (χορός), παιχνίδια 

με κανόνες, παιχνίδια πνευματικής ικανότητας, γλωσσικά παιχνίδια. Στα τελευταία 

συγκαταλέγονται τα παιχνίδια αντιστοίχισης, ταξινόμησης, σύγκρισης, λεζάντας. 

Τέλος, ενυπάρχουν και τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα παιχνίδια φαντασίας (π.χ. εκπομπή 

στην τηλεόραση), τα παιχνίδια ρόλων και η παντομίμα (Γρίβα & Σέμογλου, 2013).   

Όπως σχετικά αναφέρει και ο Tomlison (2012), το εκπαιδευτικό υλικό της παρούσας 

εργασίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πληροφοριακό, καθοδηγητικό, 

εμπειρικό, παρωθητικό, αποκαλυπτικό. Ως εκ τούτου, δίνεται προτεραιότητα στις 

ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, καθώς και στην αναγνώριση 

και διατήρηση της πολιτισμικής του ταυτότητας. Επιπλέον, μέσω του διδακτικού 

υλικού αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών της 

πρώτης σχολικής ηλικίας, παρέχοντας έτσι ευκαιρίες ενεργού συμμετοχής καθ’ όλη τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό οι δραστηριότητες οφείλουν να 

προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, να προάγουν ευκαιρίες για γλωσσική 

εξάσκηση, κριτική σκέψη σε καίρια ζητήματα της καθημερινότητας, καθώς επίσης και 

να επιδιώκουν την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους.  



Σε γενικότερο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε πως αξιοποιήθηκε η προσέγγιση με 

βάση το κείμενο (Text Driven Approach – TDA) του Tomlinson (2003). Βάσει αυτής, 

οι μαθητές βιώνουν συναισθηματικά το γλωσσικό υλικό που παράχθηκε και 

επικοινωνούν σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την κατανόηση 

και αποδοχή του πολιτισμικού υπόβαθρου όλων των μαθητών. Η προσέγγιση με βάση 

το κείμενο (TDA) χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τη συλλογή και 

την ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού ενώ, το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με την 

ανάπτυξη των γλωσσικών δραστηριοτήτων. Το περιεχόμενο αυτών παρέχει στους 

μικρούς μαθητές μια ελκυστική παρουσίαση, πολυτροπικότητα κειμένων, ιδιαίτερα με 

τη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην εκπαίδευση (ΤΠΕ), καθώς και 

ποικιλία στις γλωσσικές δραστηριότητες (Tomlinson, 2012).   

Βέβαια, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη πως τα θετικά 

αποτελέσματα αναδεικνύονται σε βάθος χρόνου, καθώς αυτά επηρεάζονται από τα 

διαφορετικά μαθησιακά στυλ και τις συναισθηματικές αποκρίσεις του κάθε μαθητή. 

Παρόλα αυτά δε θα πρέπει να λείπει από καμία διδακτική προσέγγιση η δυνατότητα 

ανατροφοδότησης των μαθητών (Tomlinson, 2012).   

Σε συμπλήρωμα των ανωτέρω, οφείλει να επισημανθεί πως η επιλογή των χωρών που 

αξιοποιούνται στο παρόν διδακτικό υλικό δεν ήταν τυχαία. Αρχικά, έγινε προσπάθεια 

κάλυψης όλων των ηπείρων του κόσμου, που σημαίνει ότι επιλέχθηκε έστω μια χώρα 

από την κάθε ήπειρο της γης. Γι’ αυτό το λόγο οι χώρες που επιλέχθηκαν είναι η 

Νιγηρία και η Αίγυπτος, όντας χώρες της Αφρικής, η Συρία και η Κίνα, χώρες της 

Ασίας, η Ελλάδα και η Αλβανία, χώρες της Ευρώπης, η Ρωσία που εκτείνεται σε δύο 

διαφορετικές ηπείρους, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και η Βραζιλία από την Αμερική.  

Λόγω της αναγκαιότητας αφύπνισης της διαπολιτισμικής επίγνωσης των παιδιών της 

πρώτης σχολικής ηλικίας, τέθηκε ως βάση η αξιοποίηση πολιτισμών που βρίσκει 

εύκολα κάποιος στην ελληνική πολυπολιτισμική τάξη. Αυτό σημαίνει ότι και τα 

ελληνόπουλα, εφόσον αναγνωρίσουν το δικό τους πολιτισμό και τον αποδεχτούν, 

έρχονται σε επαφή με νέα πολιτισμικά περιβάλλοντα, τα περισσότερα των οποίων 

αντιστοιχούν σε άτομα του κοινωνικού τους περίγυρου, αλλά και τα παιδιά από 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια έχουν την ευκαιρία να βιώσουν το ίδιο. Έτσι, 

προάγεται η αποδοχή και ο σεβασμός στο διαφορετικό, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 



το ένα το άλλο, έρχονται πιο κοντά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ευχάριστο 

περιβάλλον στην τάξη, ένα περιβάλλον αποδοχής και κατανόησης.   

Επιπροσθέτως, έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών έχοντας υπόψη και τη 

δυνατότητα εύρεσης υλικού για τον εκάστοτε πολιτισμό. Μια χώρα όπως η Αίγυπτος 

και η Κίνα, για παράδειγμα, με μακραίωνη ιστορία και ποικίλα πολιτισμικά και 

πολιτιστικά στοιχεία, κατέστησαν ευκολότερη την συλλογή όλων των απαιτούμενων 

στοιχείων προς εκμετάλλευση από το εκπαιδευτικό υλικό. Συν τοις άλλοις, η 

πλειονότητα των επιλεγμένων χωρών αφορά πολιτισμούς αρκετά διαφορετικούς από 

τον κυρίαρχο, ως προς τη γλώσσα, την ιστορία, τη θρησκεία, τη μουσική, την τέχνη 

κ.ά. δίνοντας την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να γνωρίσουν κάτι νέο, διαφορετικό από 

όσα γνωρίζουν, να αποκτήσουν εμπειρίες με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής τους επίγνωσης και την αποδοχή του διαφορετικού.   

5.2 Το σενάριο για τη δημιουργία του υλικού 

Για την παρούσα εργασία δημιουργήθηκε η ιστορία αυτή με πρωτότυπο και ελκυστικό 

σενάριο. Οι  πέντε ήρωες της ιστορίας είναι πέντε πολύ διαφορετικά παιδιά: 

η Αντιμού από τη Νιγηρία, η Ιμπτισάμ από τη Συρία, ο Φλοριάν από την Αλβανία, 

η Τζι από την Κίνα και ο Αλέξανδρος από την Ελλάδα. Η ιστορία ξεκινά όταν 

η Αντιμού παρουσιάζει στα υπόλοιπα παιδιά τη μαγική υδρόγειο σφαίρα που της 

δώρισε η γιαγιά της. Η υδρόγειος σφαίρα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα παιδιά 

σε όποιο μέρος αυτά επιθυμούν, αρκεί να το δείξουν στο χάρτη. Έτσι, το ταξίδι ξεκινά 

από τη Νιγηρία και συνεχίζεται στην Αίγυπτο, τη Συρία, την Κίνα, την Αυστραλία, την 

Ελλάδα, την Αλβανία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τέλος στη Βραζιλία. Σε όλες αυτές τις 

χώρες οι ήρωες και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό αυτών των 

χωρών, τις γιορτές, τα έθιμα, τη μουσική, το χορό, τα παραδοσιακά εδέσματα, την 

ιστορία τους. Με το πέρας του ταξιδιού, τα παιδιά καλούνται να επιτελέσουν 

δραστηριότητες αναφορικά με τις προαναφερθείσες χώρες.   

5.3 Διάρθρωση του υλικού 

Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε φέρει τον τίτλο «Ταξιδεύω και μαθαίνω με 

παιχνίδια όλη τη γη!» και αποτελείται από έντεκα ενότητες. Βασικός άξονας των 

ενοτήτων είναι η ιστορία που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς του εκπαιδευτικού 

υλικού. Κεντρικοί ήρωες της ιστορίας είναι πέντε παιδιά από διαφορετικές χώρες στην 

προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλες οι ήπειροι της γης. Τα παιδιά αποτελούν τρία 



κορίτσια και δύο αγόρια, τα κορίτσια κατάγονται από την Αφρική, τη Συρία, την Κίνα 

και τα αγόρια από την Αλβανία και την Ελλάδα. Η ιστορία ξεκινά στην Ελλάδα, σε ένα 

σχολείο, όπου τα πέντε παιδιά ανακαλύπτουν τη μαγική υδρόγειο σφαίρα που θα τα 

ταξιδέψει σε δέκα χώρες. Το κάθε παιδί παρουσιάζει τη χώρα προέλευσής του, ακόμα 

και τη χώρα που γνωρίζει ή έχει ταξιδέψει στο παρελθόν. Γίνεται λόγος για τη 

γεωγραφική θέση της κάθε χώρας, για την ιστορία της, την πρωτεύουσα της, τα ζώα, τα 

φαγητά, την τέχνη, τις κατοικίες, τα προϊόντα παραγωγής της, τη θρησκεία, τις 

ενδυμασίες της, τη γλώσσα, την εκπαίδευση της, πάντοτε μέσα στα πλαίσια 

της πρωτοσχολικής ηλικίας για να καταστεί κατανοητό το υλικό και να κρατήσει 

αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών.   

Οι δέκα πρώτες ενότητες αναφέρονται σε δέκα διαφορετικές χώρες, ενώ η ενδέκατη 

αποτελεί σύμπτυξη όσων προηγήθηκαν και αφορά μόνο στην επιτέλεση ατομικών και 

ομαδικών δραστηριοτήτων. Η κάθε μια από τις πρώτες δέκα ενότητες φέρει στον τίτλο 

το όνομα της χώρας στην οποία διαδραματίζεται η πλοκή και ταξιδεύουν οι ήρωες της 

ιστορίας. Αρχικά,  παρουσιάζονται οι στόχοι  τις εκάστοτε ενότητας, οι οποίοι 

χωρίζονται σε γνωστικούς, δια/πολυπολιτισμικούς και γλωσσικούς ενώ, αποτελούν 

τον προάγγελο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν.  

Η διάρθρωση των ενοτήτων, στη συνέχεια, έχουν την εξής σειρά: το προστάδιο, το 

κυρίως στάδιο και το μεταστάδιο. Στο προστάδιο γίνονται αναγνωριστικές 

δραστηριότητες που κύριο στόχο έχουν να αφυπνίσουν τη διαπολιτισμική επίγνωση 

των παιδιών και να τα παροτρύνουν θα σκεφτούν με ενσυναίσθηση. Στο κυρίως στάδιο 

γίνεται η παρουσίαση της ιστορίας με αφήγηση του εκπαιδευτικού και παράλληλη 

προβολή διαφανειών PowerPoint. Η ιστορία και οι διαφάνειες PowerPoint της κάθε 

ενότητας βρίσκονται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Οι εικόνες που έχουν 

επιλεγεί για τις διαφάνειες PowerPoint είναι εύκολα κατανοητές και ευδιάκριτες ώστε 

να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους σε 

ένα πολυτροπικό περιβάλλον. Επιπλέον αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που δίνει το 

πρόγραμμα του PowerPoint για κίνηση των εικόνων γεγονός που ζωντανεύει την 

αφήγηση της ιστορίας. Με το πέρας της αφήγησης, το κάθε παιδί λαμβάνει τη 

«σφραγίδα» της αντίστοιχης χώρας στο διαβατήριό του που έλαβε εξ αρχής. Εν 

συνεχεία, πραγματοποιούνται οι ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες από τα 

παιδιά, οι οποίες με διαβαθμισμένη δυσκολία στοχεύουν στην ανάπτυξη των τεσσάρων 

γλωσσικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών από 



τις προς μελέτη χώρες. Τέλος στο μεταστάδιο λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες οι 

οποίες είτε αποτελούν περίληψη όλης της ενότητας είτε αποσκοπούν στη διασκέδαση 

των παιδιών και στη βελτίωση του κλίματος της σχολικής τάξης.  

Σύμφωνα με την πλοκή της ιστορίας, τα παιδιά - ήρωες ξεκινούν το ταξίδι τους από 

την Ελλάδα στη Νιγηρία, από εκεί μεταφέρονται στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην 

Κίνα, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στη Ρωσία, στις ΗΠΑ και τέλος 

στη Βραζιλία.   

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα οι ήρωες ανακαλύπτουν τη μαγική υδρόγειο 

σφαίρα και ξεκινούν το ταξίδι τους από τη Νιγηρία. Ξεκινώντας την πρώτη ενότητα, ο 

εκπαιδευτικός εισάγει τα παιδιά στο θέμα που θα ακολουθήσει, με τη χρήση 

διαφανειών PowerPoint, παρουσιάζει ονομαστικά τους ήρωες της ιστορίας, τις χώρες 

στις οποίες θα ταξιδέψουν και μοιράζει στα παιδιά τα ατομικά τους διαβατήρια. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιούνται δύο δραστηριότητες που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν 

την πολυπολιτισμική επίγνωση των παιδιών (συζήτηση για το χρώμα του δέρματος) 

ώστε στη συνέχεια να παρουσιαστεί το πρώτο επεισόδιο της 

ιστορίας. Έπειτα, πραγματοποιούνται όλες οι ατομικές και ομαδικές γλωσσικές 

δραστηριότητες π.χ. αναγραμματισμός, συμπλήρωση κενών και τέλος, στο μεταστάδιο 

συζητάται ένα επίκαιρο θέμα όπως είναι η φτώχεια και η πεινά των παιδιών της 

Αφρικής.  

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η Αίγυπτος. Όπως και στην πρώτη ενότητα έτσι 

κι εδώ, προηγείται μια δραστηριότητα αφύπνισης της διαπολιτισμικής επίγνωσης των 

παιδιών, αποδοχής του διαφορετικού και στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορία με την 

αφήγηση του εκπαιδευτικού και την παράλληλη προβολή διαφανειών PowerPoint. 

Επίσης, δίνεται σε κάθε παιδί η «σφραγίδα» της Αιγύπτου για να την προσθέσει στο 

διαβατήριό του. Στο κυρίως στάδιο πραγματοποιούνται οι γλωσσικές δραστηριότητες 

όπως π.χ. επιτραπέζια, φύλλα εργασίας με αντιστοίχιση, ζωγραφική, ακόμα και 

παιχνίδι ρόλων. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν για τον πολιτισμό της αρχαίας Αιγύπτου και 

παράλληλα διασκεδάζουν και δημιουργούν.   

Για την επόμενη ενότητα οι ήρωες ταξιδεύουν στη Συρία, της οποίας την ιστορία 

αφηγείται ένα από τα κορίτσια ήρωες. Στο προστάδιο επιτελείται μια αναγνωριστική 

δραστηριότητα που στοχεύει στην καλλιέργεια του σεβασμού προς το διαφορετικό. Εν 

συνεχεία, παρουσιάζεται η ιστορία και οι αντίστοιχες διαφάνειες PowerPoint ενώ, ο 



εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές του τη «σφραγίδα» της Συρίας για τα διαβατήριά 

τους. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν είναι ατομικές (π.χ. κρυπτόλεξο) και 

ομαδικές καθώς τα παιδιά παίζουν ένα συριακό παιχνίδι. Επιπροσθέτως, καλούνται να 

συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις τους καθώς τις καταγράφουν, όπως επίσης 

παροτρύνονται να σκεφτούν κριτικά και δημιουργικά για τη τελευταία δραστηριότητα 

της ενότητας. 

Το ταξίδι συνεχίζεται από τη Συρία στην Κίνα και δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να 

αναγνωρίσουν τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. Έπειτα, παρουσιάζεται η 

ιστορία και οι αντίστοιχες διαφάνειες PowerPoint που διηγούνται το ταξίδι των ηρώων 

στην Κίνα και συμπληρώνεται το ατομικό διαβατήριο του καθενός με τη «σφραγίδα» 

της Κίνας. Αρκετά δημιουργικές είναι και σε αυτήν την ενότητα οι δραστηριότητες 

καθώς παρακινούν τη φαντασία των παιδιών, τη δημιουργικότητά τους 

(π.χ. τυπογραφία με πατάτες, δημιουργία Σινικού τείχους από τουβλάκια), αλλά 

παράλληλα δίνουν και το έναυσμα για γλωσσική εξάσκηση με ευχάριστο τρόπο 

(π.χ. επιτραπέζιο συμπλήρωσης του πληθυντικού αριθμού, αντιστοιχία 

μικρών - μεγάλων γραμμάτων αλφαβήτου, επισήμανση των άρθρων, συμπλήρωση 

σταυρόλεξου κ.ά.). Στη δραστηριότητα του τελευταίου σταδίου της ενότητας δίνεται 

η ευκαιρία στα παιδιά να δημιουργήσουν αφού πρώτα ακολουθήσουν 

οδηγίες “μαγειρέματος” ενός παραδοσιακού πιάτου της Κίνας. 

Από την Ασία η ιστορία ταξιδεύει τα παιδιά στην Αυστραλία. Στην πρώτη 

δραστηριότητα τονίζεται η σημασία της αποδοχής και ανεκτικότητας 

προς το διαφορετικό καθώς τα παιδιά έρχονται στη θέση ενός περιθωριοποιημένου 

ανθρώπου ώστε να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση τους. Η αφήγηση της ιστορίας 

και η προβολή διαφανειών PowerPoint πραγματοποιείται και σε αυτήν την ενότητα, 

όπως και η συμπλήρωση του διαβατηρίου των παιδιών. Στο κυρίως στάδιο, μετά την 

αφήγηση της ιστορίας, λαμβάνουν χώρα όλες οι δραστηριότητες. Κάποιες από αυτές 

αφορούν στην αντιστοίχιση, τη συμπλήρωση κενών, τη δημιουργικότητα καθώς και τη 

διασκέδαση και την εκτόνωση των παιδιών μέσω του χορού και της κίνησης. Όπως και 

σε προηγούμενη ενότητα έτσι και σε αυτήν, στο μεταστάδιο παίζεται από τα παιδιά ένα 

παιχνίδι από την Αυστραλία.   

Σύμφωνα με την πλοκή της ιστορίας, οι ήρωες επιστρέφουν στην Ελλάδα για να 

γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό. Στην πρώτη δραστηριότητα 



αυτής της ενότητας τα παιδιά γνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν 

μεταξύ τους μέσα από τη δημιουργία σύντομων μικρών ομάδων.  Έτσι, έρχονται πιο 

κοντά και δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη, ένα κλίμα αποδοχής. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορία όπως και οι διαφάνειες PowerPoint μέσα από την 

αφήγηση ενός παιδιού εκ των ηρώων και δίνεται η αντίστοιχη «σφραγίδα» για τα 

ατομικά διαβατήρια. Στις δραστηριότητες συγκαταλέγονται η ακροστιχίδα, η δόμηση 

παζλ, η δημιουργία της ελληνικής σημαίας από παραδοσιακά ελληνικά υλικά, το 

παιχνίδι ντόμινο και τέλος η διασκέδαση μέσω της μουσικής και του χορού.   

Δίπλα από την Ελλάδα, στην Αλβανία είναι ο επόμενος προορισμός των ηρώων. Αφού 

προηγηθεί μία δραστηριότητα αποδοχής του άλλου και επίδειξης σεβασμού 

παρουσιάζεται το επόμενο επεισόδιο της ιστορίας το οποίο αφηγείται ένα από τα 

παιδιά που κατάγεται από την Αλβανία και παράλληλα προβάλλονται διαφάνειες 

PowerPoint. Έπεται, συμπληρώνεται το διαβατήριο των παιδιών και εκτελείται η 

επιτέλεση ατομικών δραστηριοτήτων (π.χ. δημιουργία λέξεων, αντιστοίχιση, 

συμπλήρωση ακροστιχίδας) αλλά και ομαδικών δραστηριοτήτων (π.χ. τρίλιζα, 

συμπλήρωση κενών, παιχνίδι ρόλων).   

Στην όγδοη ενότητα, οι ήρωες φτάνουν στη Ρωσία. Αρχικά πραγματοποιείται μια 

δραστηριότητα κατανόησης της ποικιλομορφίας του περίγυρου του κάθε παιδιού, στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η αφήγηση και οι διαφάνειες PowerPoint της ιστορίας και 

συμπληρώνεται το διαβατήριο των παιδιών με τη «σφραγίδα» της Ρωσίας. Τις ατομικές 

δραστηριότητες που ακολουθούν αποτελούν η συμπλήρωση κενών και τονισμού και 

τις ομαδικές ένα παιχνίδι από τη Ρωσία, ο χορός, η ζωγραφική.   

Για την προτελευταία ενότητα οι ήρωες ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και πριν την παρουσίαση 

και αφήγηση της συνέχειας της ιστορίας πραγματοποιείται μία δραστηριότητα 

αντίληψης και αποδοχής του διαφορετικού. Όπως και στις προηγούμενες ενότητες, έτσι 

κι εδώ, ο εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά τις «σφραγίδες» της χώρας. Οι 

δραστηριότητες που ακολουθούν παροτρύνουν τα παιδιά να εξασκήσουν την 

παραγωγή γραπτού λόγου μέσω της δημιουργίας προτάσεων, να φέρουν στην 

επιφάνεια τη δημιουργικότητά τους, να εξασκηθούν στο αλφάβητο αλλά και στα 

υποκοριστικά. Καλούνται να δημιουργήσουν μία δική τους ιστορία ενώ για 

το μεταστάδιο απολαμβάνουν ένα φαγητό από τις ΗΠΑ.   



Στην τελευταία ενότητα της ιστορίας παρουσιάζεται η Βραζιλία. Πρώτα-πρώτα τα 

παιδιά παρουσιάζουν τον εαυτό τους και έπειτα ακολουθεί η αφήγηση της ιστορίας, 

η προβολή διαφανειών PowerPoint και η συμπλήρωση του διαβατηρίου τους. Για τη 

γλωσσική εξάσκηση στην παρούσα ενότητα συμπληρώνονται φύλλα εργασίας ατομικά 

όπως επίσης χρησιμοποιείται και η ζωγραφική ως μέσο γλωσσικής έκφρασης και 

εξάσκησης. Φυσικά υπάρχουν και ομαδικές δραστηριότητες, βάσει των οποίων 

δημιουργούνται από τα παιδιά κατασκευές και παρακινούνται τα τελευταία να 

χορέψουν και να διασκεδάσουν.   

Η ενδέκατη ενότητα είναι συμπληρωματική και εμπεριέχει όλες τις προηγούμενες. Σε 

αυτή την ενότητα δεν υπάρχει αφήγηση ιστορίας καθώς η ιστορία τελειώνει με το 

ταξίδι στη Βραζιλία. Εν αντιθέσει, εδώ πραγματοποιούνται διάφορες 

δραστηριότητες, κυρίως ομαδικές, που αποσκοπούν στην επανάληψη και στην 

εξάσκηση των παιδιών σε όσα προηγήθηκαν (π.χ. αναγνώριση των ηπείρων της γης, 

αναγνώριση των παραδοσιακών ενδυμασιών των προς μελέτη χωρών, 

αντιστοίχιση, παντομίμα, ζωγραφική αλλά  και δημιουργία του πανό της τάξης).  

5.4 Οι δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες των ενοτήτων απευθύνονται σε παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας 

και πιο συγκεκριμένα σε παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού. Τόσο οι δραστηριότητες όσο 

και τα παιχνίδια έχουν διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας. Μέσω των δραστηριοτήτων 

τα παιδιά εξασκούν τις τέσσερις γλωσσικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό 

τους και εμπλέκονται σε πραγματικές επικοινωνιακές ανάγκες. Προωθείται η ενεργός 

μάθηση, ο διάλογος και η συζήτηση ώστε να συμμετέχουν εξίσου όλα τα παιδιά στην 

κατασκευή της νέας γνώσης. Επιπλέον, με τα παιχνίδια των ενοτήτων ενεργοποιείται 

το ενδιαφέρον, η φαντασία των παιδιών ενώ ταυτόχρονα, συνεργάζονται 

και υπάρχει αλληλόδραση για την εκπλήρωση του στόχου του κάθε παιχνιδιού.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι δραστηριότητες είναι ατομικές αλλά και ομαδικές και 

συμπεριλαμβάνουν εκτός από τη γλώσσα και άλλους τομείς της εκπαίδευσης. 

Αναλυτικότερα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη γεωγραφία των χωρών, με χάρτες, 

πόλεις, αξιοθέατα και σημαίες. Επίσης, αναγνωρίζουν τη χλωρίδα και την πανίδα όλων 

των ηπείρων του κόσμου. Έρχονται σε επαφή με την ιστορία των χωρών, τη θρησκεία, 

τα μουσικά ακούσματα, τους χορούς. Κινούνται, χορεύουν, καλλιτεχνούν, 

διασκεδάζουν. Βρίσκουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των διαφόρων πολιτισμών. 



Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην πολυπολιτισμική τους αφύπνιση και 

ευαισθητοποίηση, στη γνωριμία με νέους λαούς, στην απόκτηση νέων εμπειριών, στον 

αλληλοσεβασμό και στην αποδοχή του διαφορετικού. Τέλος, προλαμβάνεται η 

εμφάνιση ρατσιστικών και στερεοτυπικών αντιλήψεων.  

Η κάθε ενότητα αποτελείται από τρία στάδια: το προστάδιο, το κυρίως στάδιο και 

το μεταστάδιο.   

Στο προστάδιο πραγματοποιούνται δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των παιδιών 

αναφορικά με πολυπολιτισμικά θέματα, θέματα αποδοχής του διαφορετικού 

κ.α. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι να κινητοποιήσει τα παιδιά, να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον τους και να τα προετοιμάσει για ό,τι ακολουθεί.   

Στο κυρίως στάδιο προβάλλεται η ιστορία με την προβολή διαφανειών PowerPoint ενώ 

παράλληλα, ο εκπαιδευτικός την αφηγείται στα παιδιά και έπειτα τους μοιράζει τις 

«σφραγίδες» της εκάστοτε χώρας. Ακολουθεί η επιτέλεση όλων των παιχνιδιών και 

των δραστηριοτήτων. Σε αυτό το στάδιο, λοιπόν, σκοπός είναι να προκληθεί το 

ενδιαφέρον των παιδιών αναφορικά με τις χώρες και τους πολιτισμούς τους, 

μέσω πολυτροπικών κειμένων και παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούνται 

οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών ως βάση για συζήτηση και ενεργό συμμετοχή 

όλων ενώ παράλληλα, έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν τα πολιτισμικά στοιχεία 

διαφόρων χωρών, παίζουν, διασκεδάζουν και εκφράζονται. Πολύ σημαντική επίσης 

είναι η συνεργασία των παιδιών ως προαπαιτούμενο για τις ομαδικές δραστηριότητες, 

η οποία σε δεύτερο χρόνο επιφέρει ένα θετικό και ευχάριστο περιβάλλον στην 

τάξη, ένα κλίμα αποδοχής. Οι ομάδες διαμορφώνονται έτσι ώστε να είναι ισοδύναμες 

και να λαμβάνεται υπόψη το στυλ μάθησης του κάθε παιδιού. 

Στο μεταστάδιο, τα παιδιά παίζουν παιχνίδια και φέρουν εις πέρας δραστηριότητες με 

κάποιο νόημα. Σκοπός είναι να γίνει ανακεφαλαίωση των όσων προηγήθηκαν καθώς 

και να προκληθεί η κριτική σκέψη των παιδιών πάνω σε κοινωνικά ζητήματα.   

Ακολουθούν οι έντεκα ενότητες με τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 



5.5 Οι ενότητες του υλικού 

5.5.1 Πρώτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Νιγηρία» 

Η πρώτη ενότητα του γλωσσικού υλικού και της ιστορίας διαδραματίζεται στη 

Νιγηρία, μια χώρα της Αφρικής. Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να αφυπνίσει την 

διαπολιτισμική συνείδηση των παιδιών καθώς και να αναπτύξει τις τέσσερις γλωσσικές 

τους δεξιότητες μέσω δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Επιπλέον, τα παιδιά έρχονται 

σε επαφή με τον πολιτισμό της Νιγηρίας, τα ήθη κι έθιμα ενός διαφορετικού λαού με 

παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο.  

 

Επιμέρους στόχοι ενότητας 

Γνωστικοί  

 αναγνώριση της Νιγηρίας στη γη και στο χάρτη 

 αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας της Νιγηρίας 

 επαφή με την ιστορία της Νιγηρίας 

 επαφή με μύθους και ιστορίες  

 εξοικείωση με τις ενδυμασίες της Νιγηρίας  

Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 αποδοχή και σεβασμός του διαφορετικού  

 επαφή με τη μουσική και τους χορούς της Νιγηρίας 

 αναγνώριση πολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών  

 αναγνώριση δύσκολων συνθηκών διαβίωσης παιδιών της Αφρικής 

Γλωσσικοί στόχοι  

 ομαδοποίηση λέξεων σύμφωνα με το αρχικό γράμμα 

 συμπλήρωση γραμμάτων που λείπουν 

 αναγραμματισμός λέξεων  

 συμπλήρωση προτάσεων 

 ακολουθία οδηγιών 

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας 



 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών  μέσα στην ομάδα 

 βιωματική εμπλοκή σε λεκτική επικοινωνία (παιχνίδια ρόλων) 

 

Διαδικασία  

Προστάδιο 

«Γάλα κακάο!» (10’) 

Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη ένα ποτήρι γάλα, ένα κουτάλι και κακάο σε σκόνη. 

Αρχικά, πριν εμφανίσει τα παραπάνω υλικά στην τάξη, ρωτά τα παιδιά εάν γνωρίζουν 

γιατί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το 

ποτήρι με το γάλα και ρωτά εάν κάποιο από τα παιδιά έχει τέτοιο χρώμα δέρματος. Η 

απάντηση είναι αρνητική κι αυτό διότι το δέρμα του ανθρώπου έχει μια ουσία, τη 

λεγόμενη μελανίνη, η οποία είναι μαύρη και δίνει χρώμα στο δέρμα. Στη συνέχεια 

εξηγεί πως οι λευκοί άνθρωποι έχουν λίγη μελανίνη  και παράλληλα προσθέτει λίγο 

κακάο στο γάλα, οι πιο μελαμψοί άνθρωποι έχουν λίγο παραπάνω μελανίνη και 

προσθέτει επιπλέον κακάο μέσα στο γάλα, τέλος, οι πιο σκουρόχρωμοι άνθρωποι έχουν 

αρκετή μελανίνη στο δέρμα τους και τότε τοποθετεί κι άλλο κακάο μέσα στο γάλα. 

Μετά το πέρας της δραστηριότητας ρώτα τα παιδιά αν γνωρίζουν γιατί οι άνθρωποι 

έχουν διαφορετική μελανίνη στο δέρμα τους. Γίνεται συζήτηση με όλη την τάξη και ο 

εκπαιδευτικός εξηγεί πως η μελανίνη λειτουργεί σαν «κουρτίνα» στο δέρμα και το 

προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου. Ο ήλιος ενώ είναι απαραίτητος για την 

ανάπτυξη του σώματος του ανθρώπου, η υπερβολική έκθεση σε αυτόν κάνει κακό στο 

δέρμα. Το χρώμα του δέρματος του κάθε ανθρώπου σχετίζεται με τους προγόνους του. 

Οι λευκοί άνθρωποι που προέρχονται από βόρειες χώρες, που δεν έχουν πολύ ήλιο και 

είναι πιο κρύες, ανέπτυξαν δέρμα με λιγότερη μελανίνη για να εκμεταλλευτούν τον 

λιγοστό ήλιο. Οι άνθρωποι που ζούσαν σε μέρη με αρκετό ήλιο ανέπτυξαν δέρμα με 

περισσότερη μελανίνη για να τους προστατέψει από αυτόν και τέλος, οι άνθρωποι που 

κατοικούσαν στην Αφρική, που έχει υπερβολική ζέστη και ήλιο, ανέπτυξαν ακόμα 

περισσότερη μελανίνη για να τους προστατέψει από τις καυτές ακτίνες του 

ήλιου. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να συζητήσουν για το αν το 

χρώμα του δέρματος κάνει κάποιον καλό ή κακό, έξυπνο ή λιγότερο έξυπνο, όμορφο ή 

άσχημο.  



 «Σπασμένα αυγά» (5’)  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Ο εκπαιδευτικός 

φέρνει στην τάξη δύο αυγά, το ένα είναι καφέ χρώματος και το άλλο λευκό. Η τάξη 

σχολιάζει το χρώμα των αυγών και έπειτα ο εκπαιδευτικός σπάει τα αυγά μέσα σε ένα 

πιάτο. Παρατηρείται, λοιπόν, πως ενώ τα αυγά ήταν διαφορετικού χρώματος 

εξωτερικά, το εσωτερικό τους είναι ίδιο. Έτσι, δίνεται έναυσμα συζήτησης σχετικά με 

τις ομοιότητες, τις διαφορές των ανθρώπων καθώς και το σεβασμό και την αποδοχή 

που πρέπει να δείχνει ο καθένας στον συνάνθρωπό του γιατί εν τέλει είμαστε όλοι το 

ίδιο άνθρωποι. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1: Τα δύο αυγά                              Εικόνα 1.2: Τα δύο σπασμένα αυγά 

 

Κυρίως στάδιο   

«Γνωριμία με τους ήρωες και τις χώρες!» 

Αρχικά, μόνο στην παρούσα ενότητα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους ήρωες της 

ιστορίας, τις χώρες με τις οποίες θα ασχοληθούν τα παιδιά στην πορεία, καθώς 

πραγματοποιείται και συζήτηση όλης της τάξης σχετικά με τη σημασία του πολιτισμού. 

Τέλος, δίνει στο κάθε παιδί από ένα προσωπικό διαβατήριο, στο οποίο θα 

συμπληρώνουν τις «σφραγίδες» της κάθε χώρας που ταξιδεύουν. Παρακάτω 

παρατίθενται οι προαναφερθείσες διαφάνειες PowerPoint. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ένα σαφάρι στην Αφρική!» (20’)   

Η πρώτη χώρα στην οποία ταξιδεύουν οι ήρωες της ιστορίας είναι η Νιγηρία. Αφού 

πρώτα η τάξη συζητήσει για τη χώρα αυτή, στη συνέχεια προβάλλεται η ιστορία μέσω 

παρουσίασης σε PowerPoint με παράλληλη αφήγηση του εκπαιδευτικού (βλ. 

Παράρτημα σελ.162, 174). Μέσω της ιστορίας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον 

πολιτισμό της Νιγηρίας, τις ενδυμασίες, τις γιορτές, τα ήθη – έθιμα, την ιστορία της, 

καλούνται να σκεφτούν κριτικά, να συγκρίνουν τον πολιτισμό της Νιγηρίας με το δικό 

τους και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα. Μετά την αφήγηση της 

ιστορίας, πραγματοποιείται σχολιασμός της από όλη την τάξη, επισημαίνονται καίρια 

σημεία για την πλοκή της και δίνει ο εκπαιδευτικός στο κάθε παιδί τη «σφραγίδα» της 

Νιγηρίας ώστε να την προσθέσει στο διαβατήριό του. 

«Ώρα για παιχνίδι!» (60’)  

Η Αφρική προσφέρει πολλές δυνατότητες δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Τα παιδιά 

διεκπεραιώνουν τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες ενώ, παράλληλα 

εξασκούν τις τέσσερις γλωσσικές τους δεξιότητες με ευχάριστο και δημιουργικό 

τρόπο.  

Στην πρώτη ομαδική δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να ετοιμάσουν τη βαλίτσα 

που θα πάρουν μαζί τους στην Νιγηρία. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει μία μικρή βαλίτσα 

και κάποιες εκτυπωμένες εικόνες, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. Όσες 

από αυτές τις εικόνες ξεκινάνε με το γράμμα «Ν» τις τοποθετούν μέσα στη βαλίτσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3: Η βαλίτσα και οι εικόνες            Εικόνα 1.4: Οι εικόνες μέσα στη βαλίτσα 



Στη δεύτερη δραστηριότητα συμμετέχει όλη η τάξη χωρισμένη σε τρεις ή τέσσερις 

ομάδες. Το κάθε παιδί ετοιμάζεται για το σαφάρι στην Αφρική. Ο εκπαιδευτικός 

μοιράζει γιλέκα, κιάλια αλλά και καπέλα στο κάθε ένα και κολλά στον πίνακα τον 

χάρτη για το σαφάρι. Η κάθε ομάδα έχει πέντε με έξι κάρτες ζώων με το όνομα τους 

από κάτω, από το οποίο λείπουν κάποια γράμματα. Τα παιδιά καλούνται να 

συμπληρώσουν πρώτα τα ονόματα των ζώων και ακολουθώντας τη σειρά του χαρτί να 

τοποθετήσουν το κάθε ζώο πάνω σε αυτόν ανάλογα με την περιοχή όπου κατοικεί. Στις 

παρακάτω εικόνες διαφαίνονται όλα τα υλικά του παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5: Σαφάρι στην Αφρική, ταμπλό και κάρτες με ζώα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6: Γιλέκο και κιάλια για το σαφάρι           Εικόνα 1.7: Καπέλο για το σαφάρι 



Η επόμενη δραστηριότητα είναι ατομική. Το κάθε παιδί συμπληρώνει το φύλλο 

εργασίας κάνοντας αναγραμματισμό στις λέξεις, οι οποίες είναι σχετικές με την 

Νιγηρία και την Αφρική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η επόμενη δραστηριότητα απαιτεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

παιδιών. Μέσω παρουσίασης διαφανειών PowerPoint, προβάλλονται οι παραδοσιακές 

ενδυμασίες της Αφρικής και σύμφωνα με αυτές τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, 

φτιάχνουν τις δικές τους ενδυμασίες. Έπειτα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από την 

προηγούμενη δραστηριότητα, φτιάχνουν ένα μικρό παιχνίδι ρόλων και το 

παρουσιάζουν σε όλη την τάξη. Παρακάτω προβάλλονται οι διαφάνειες με τις 

αφρικάνικες ενδυμασίες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ατομική δραστηριότητα που έχει σειρά περιλαμβάνει γνωμικά από τη Νιγηρία σε 

φύλλο εργασίας. Από τα γνωμικά αυτά λείπουν τα άρθρα τα οποία πρέπει να 

συμπληρώσουν τα παιδιά.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στην τελευταία δραστηριότητα του κύριου μέρους της ενότητας, τα παιδιά 

παρακολουθούν ένα βίντεο με παραδοσιακό νιγηριανό χορό 

(https://www.youtube.com/watch?v=caNo0GxZgAE&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49

Uf8pUg&index=63&t=0s) ενώ, στέκονται σε μια σειρά και τους έχουν ήδη μοιραστεί 

αφρικανικές μαράκες. Όταν σταματά το βίντεο, ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες στα 

παιδιά κι αυτά κουνούν τις μαράκες και χορεύουν. Για παράδειγμα, όταν ο 

εκπαιδευτικός αναφέρει το γράμμα «Α» τα παιδιά στρίβουν αριστερά κουνώντας 

τις μαράκες τους, όταν αναφέρει το γράμμα «Β» στρίβουν δεξιά, με το γράμμα «Γ» 

γυρνάνε μπροστά και με το γράμμα «Δ» γυρνάμε πίσω. Η εικόνα που ακολουθεί 

παρουσιάζει τις αφρικανικές μαράκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8: Οι αφρικανικές μαράκες 

 

Μεταστάδιο  

«Δώσε ένα τέλος στη φτώχεια!» (15’) 

Πριν από την τελευταία ομαδική δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός, με τη βοήθεια 

προβολής διαφανειών PowerPoint, παρουσιάζει εικόνες παιδιών από την Αφρική. Οι 

εικόνες αυτές αναδεικνύουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια και την 

πείνα που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Γίνεται συζήτηση σχετική με το θέμα κι 

έπειτα ο εκπαιδευτικός μοιράζει στην κάθε ομάδα της τάξης ένα λευκό χάρτη της 

Αφρικής. Στο εσωτερικό του χάρτη καλείται η κάθε ομάδα παιδιών να σκεφτεί και να 

ζωγραφίσει πως μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά.  

https://www.youtube.com/watch?v=caNo0GxZgAE&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=63&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=caNo0GxZgAE&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=63&t=0s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.9: Ο κενός χάρτης της Αφρικής 



5.5.2 Δεύτερη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αίγυπτο» 

Στη δεύτερη ενότητα η ιστορία ταξιδεύει τους ήρωές μας στην αρχαία Αίγυπτο. Σκοπός 

της παρούσας ενότητας είναι να έλθουν τα παιδιά σε επαφή με τον αρχαίο αιγυπτιακό 

πολιτισμό και κυρίως με μια πολύ διαφορετική γι’ αυτά θρησκεία μέσω ατομικών και 

ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής επίγνωσης καθώς και στην ενεργό συμμετοχή 

όλων των παιδιών στη μάθηση.   

 

Επιμέρους στόχοι ενότητας   

Γνωστικοί  

 αναγνώριση της Αιγύπτου στη γη και στο χάρτη 

 αναγνώριση αξιοθέατων και περιοχών της Αιγύπτου 

 επαφή με την ιστορία της Αιγύπτου (αρχαία Αίγυπτος) 

 επαφή με μύθους και ιστορίες της Αιγύπτου 

Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 αναγνώριση σημασίας αποδοχής του διαφορετικού  

 επαφή με θρησκεία άλλου πολιτισμού 

 εξοικείωση με τη μουσική της Αιγύπτου 

 αναγνώριση πολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών  

Γλωσσικοί στόχοι  

 σύνθεση λέξεων από γράμματα 

 κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές 

 αντιστοίχιση εικόνας με λέξη 

 αντιγραφή λέξεων 

 ακολουθία κανόνων 

 δημιουργία κανόνων τάξης 

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας 



 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών  μέσα στην ομάδα 

 βιωματική εμπλοκή σε λεκτική επικοινωνία (παιχνίδια ρόλων) 

 

Διαδικασία  

Προστάδιο 

«Τα δύο μήλα!» (10’) 

Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη δύο ίδια μήλα. Εξηγεί πως στο ένα μήλο τα παιδιά 

πρέπει να μιλάνε όμορφα και να το φροντίζουν ενώ, το άλλο μήλο το πετάνε κάτω και 

του μιλάνε άσχημα και προσβλητικά. Τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να δράσουν και 

ύστερα από λίγο πραγματοποιείται διάλογος με την ολομέλεια της τάξης. Τα παιδιά 

συζητούν μεταξύ τους σχετικά με το αν ήταν εύκολο να μιλάνε όμορφα στο ένα μήλο 

ή όχι και αν ήταν εύκολο να μιλάνε άσχημα στο άλλο μήλο ή όχι. Επίσης, κάνουν 

εικασίες σχετικά με το τι θα έλεγαν τα  μήλα αν μιλούσαν. Τέλος, γίνεται συζήτηση 

σχετικά με την αποδοχή του διαφορετικού και το σεβασμό που πρέπει να δείχνουν προς 

όλους, είτε είναι ίδιοι είτε διαφορετικοί με αυτά. 

 

Κυρίως στάδιο 

«Τα μυστικά της Αιγύπτου!» (20’) 

Οι ήρωες της ιστορίας ταξιδεύουν στην αρχαία Αίγυπτο για την οποία συζητά η τάξη 

και αναφέρει τυχόν προϋπάρχουσες γνώσεις. Εν συνεχεία, προβάλλεται η ιστορία, 

μέσω παρουσίασης σε PowerPoint, με παράλληλη αφήγηση του εκπαιδευτικού και 

συζήτηση στην τάξη (βλ. Παράρτημα σελ.163, 180). Επιπλέον, προβάλλεται η ιστορία 

της Αιγύπτου, ο πολιτισμός, τα ήθη κι έθιμα, η τέχνη της, η φύση, η μουσική και δίνεται 

έμφαση στη θρησκεία της. Τέλος, πραγματοποιείται σχολιασμός της ιστορίας, 

επισήμανση ορισμένων καίριων για την πλοκή σημείων της και δίνεται η «σφραγίδα» 

της για τα διαβατήρια των παιδιών.  

«Ώρα για παιχνίδι!» (60’) 

Ώρα για παιχνίδι με τις πυραμίδες, τους Αιγύπτιους θεούς και τα ζώα. Οι 

δραστηριότητες και τα παιχνίδια αυτής της ενότητας είναι τόσο ατομικά όσο και 



ομαδικά. Επιπλέον, προωθούν την ενεργό συμμετοχή όλης της τάξης καθώς αυτή με 

δημιουργικό τρόπο μαθαίνει την ελληνική γλώσσα και διασκεδάζει με τα παιχνίδια που 

δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα.  

Η πρώτη δραστηριότητα πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζει η τάξη 

χωρισμένη σε τέσσερις ομάδες. Το ταμπλό είναι ένας λαβύρινθος στο εσωτερικό μιας 

πυραμίδας, τα πιόνια είναι τέσσερις Αιγύπτιοι θεοί και το ζάρι απαρτίζεται από 

τέσσερα σύμβολα. Όποια ομάδα τύχει τη γάτα στο ζάρι παίζει κανονικά, όποια τύχει 

το σκαθάρι παίζει δύο φορές, με τη μούμια χάνει τη σειρά της και τέλος, με το ankh 

παίζουν όλες οι ομάδες ξανά ένα γύρο. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει 

σωστά τα ονόματα των Αιγύπτιων θεών, με τη βοήθεια των καρτών, και θα φτάσει 

μέχρι την έξοδο του λαβύρινθου. Στην αρχή γίνεται κλήρωση για το ποια ομάδα θα 

παίξει πρώτη, αυτή τραβά μια κάρτα και κάνοντας ένα βήμα τη φορά, ανάλογα και με 

τη ζαριά που θα ρίξει, προσπαθεί να δημιουργήσει το όνομα του θεού που έτυχε στην 

κάρτα ακολουθώντας τα γράμματα του ονόματός του ένα ένα. Στην εικόνα που 

ακολουθεί παρατίθεται το επιτραπέζιο με τα πιόνια, τις κάρτες και το ζάρι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Το επιτραπέζιο λαβύρινθος  

 

Η δεύτερη δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ομαδικό επίπεδο. Τα παιδιά χωρίζονται 

σε τέσσερις ομάδες, στην κάθε μία δίνεται ένα ταμπλό με τέσσερις πυραμίδες και 

διάφορες εικόνες. Οι ομάδες καλούνται να τοποθετήσουν σωστά τις εικόνες στο πλάι 



της αντίστοιχης πυραμίδας ανάλογα με τις συλλαβές της κάθε εικόνας. Για παράδειγμα, 

η λέξη «γάτα» θα τοποθετηθεί στην πυραμίδα των δισύλλαβων λέξεων. Παρακάτω 

παρατίθενται οι φωτογραφίες με το ταμπλό των πυραμίδων και τις εικόνες. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2: Το ταμπλό με τις πυραμίδες των συλλαβών 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3: Οι εικόνες που δίνονται στην κάθε ομάδα 

 

Η τρίτη δραστηριότητα είναι ατομική και πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας 

αντιστοίχισης εικόνας με λέξη.  Τα παιδιά αντιστοιχούν τα ζώα της Αιγύπτου με την 

ονομασία τους.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η επόμενη δραστηριότητα αφορά τη δημιουργία πάπυρου και γίνεται με τη συνεργασία 

όλης της τάξης. Αρχικά, προβάλλεται μέσω βίντεο ο τρόπος δημιουργίας ενός φύλλου 

πάπυρου (https://www.youtube.com/watch?v=6nhIR-

MK08E&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=55), έπεται η δημιουργία 

πάπυρου στην τάξη και τέλος, στο φύλλο πάπυρου που φτιάχτηκε, γράφει το κάθε παιδί 

το όνομά του στα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν 

δοθεί σε φύλλο που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παραλλαγή της δραστηριότητας 

είναι η χρήση χοντρών φύλλων χαρτιού κομμένων σε λωρίδες, αντί για πραγματικό 

φυτό πάπυρου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.4: Το φύλλο πάπυρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6nhIR-MK08E&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=6nhIR-MK08E&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=55


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύμφωνα με την πέμπτη δραστηριότητα αυτής της ενότητας, τα παιδιά, ατομικά, 

χρωματίζουν το επόμενο φύλλο εργασίας με τα χρώματα των Αιγυπτίων, δίνοντας 

προσοχή στα δίφθογγα γράμματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Στην τελευταία δραστηριότητα του κύριου μέρους της ενότητας, παρουσιάζεται ο 

μύθος της γέννησης του Ρα, ο θεός του ήλιου των αρχαίων Αιγυπτίων, μέσω προβολής 

διαφανειών PowerPoint. Αφού πρώτα γίνει συζήτηση γύρω από τη δημιουργία του 

κόσμου, όπως τη γνωρίζει το κάθε παιδί ανάλογα με τη θρησκεία και τα πιστεύω του, 

ακολουθεί παιχνίδι ρόλων. Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ή τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες 

σκηνοθετούν το δικό τους μύθο δημιουργίας του κόσμου και το παρουσιάζουν στην 

ολομέλεια της τάξης. Παρακάτω παρατίθενται οι διαφάνειες με το μύθο γέννησης του 

θεού Ρα, μέσω PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταστάδιο  

«Γινόμαστε φαραώ» (20’) 

Τα παιδιά, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, κατασκευάζουν μάσκες φαραώ, 

βραχιόλια και «μπαίνουν στο ρόλο» ενός πραγματικού φαραώ. Παράλληλα, ακούνε 

αιγυπτιακή μουσική 

(https://www.youtube.com/watch?v=965KWmhUzoQ&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49

https://www.youtube.com/watch?v=965KWmhUzoQ&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=48


Uf8pUg&index=48) και τέλος, δημιουργούν τους δέκα κανόνες της τάξης. Στις 

παρακάτω εικόνες δίνονται κάποια παραδείγματα από τις κατασκευές που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5: Τα βραχιόλια του φαραώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6: Η μάσκα του Φαραώ                      Εικόνα 2.7: Οι δέκα κανόνες της τάξης 

 

https://www.youtube.com/watch?v=965KWmhUzoQ&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=48


5.5.3 Τρίτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Συρία» 

Στην τρίτη ενότητα οι ήρωες ταξιδεύουν από την Αίγυπτο στη Συρία. Στην ενότητα 

αυτή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό της Συρίας, τα ήθη και έθιμα, τις 

γιορτές της. Αναπτύσσουν τις τέσσερις γλωσσικές τους δεξιότητες, τη διαπολιτισμική 

τους επίγνωση και διασκεδάζουν μαθαίνοντας. Φέρουν εις πέρας ατομικές και 

ομαδικές δραστηριότητες ενώ παράλληλα μαθαίνουν και έρχονται πιο κοντά με τους 

συμμαθητές τους.  

  

Επιμέρους στόχοι ενότητας  

Γνωστικοί στόχοι  

 αναγνώριση της Ασίας και της Συρίας στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση της χλωρίδας και της πανίδας της Συρίας  

 αναγνώριση παραδοσιακών συριακών εδεσμάτων 

Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι  

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 επαφή με τη θρησκεία της Συρίας (Ισλάμ) 

 εξοικείωση με τη μουσική και το χορό της Συρίας  

 αναγνώριση πολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών  

 επιτέλεση παιχνιδιού από τη Συρία 

 επαφή με την παράδοση και τα ήθη – έθιμα της Συρίας 

Γλωσσικοί στόχοι  

 αναζήτηση λέξεων σε κρυπτόλεξο  

 σύνθεση προτάσεων από λέξεις  

 σωστή ορθογραφία λέξεων  

 αναγνώριση αντίθετων ουσιαστικών και επιθέτων  

 σύνθεση ποιήματος ή κειμένου  

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας  

 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών μέσα στην ομάδα  

 βιωματική εμπλοκή σε λεκτική επικοινωνία (παιχνίδια ρόλων) 



 Διαδικασία   

Προστάδιο  

«Οι ταμπέλες» (15’)   

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά ταμπέλες φτιαγμένες από χαρτί στις οποίες 

αναγράφονται τα εξής: «Χαιρέτησε με!», «Χαμόγελα μου!», «Σφίξε μου το 

χέρι!» αλλά και «Φύγε μακριά…», «Μη μου μιλάς…». Πραγματοποιείται συζήτηση 

με την ολομέλεια της τάξης σχετικά με το αν οι άνθρωποι βάζουν ταμπέλες σε 

άλλους ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Μετά τη συζήτηση ο 

εκπαιδευτικός κόλλα τυχαία τις ταμπέλες στα μέτωπα κάποιων παιδιών χωρίς αυτά να 

δουν τι γράφει η ταμπέλα τους. Στη συνέχεια σηκώνονται όλα τα παιδιά όρθια και 

ξεκινά το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα παιδιά, που δεν έχουν κάποια ταμπέλα, 

συμπεριφέρονται στα παιδιά με την ταμπέλα ανάλογα με αυτό που αναγράφεται επάνω 

στην ταμπέλα τους. Στο τέλος τα παιδιά απαντούν σε ερωτήσεις όπως: «Πώς νιώθεις;», 

«Τι πιστεύεις ότι λέει η ταμπέλα σου;», «Πώς το κατάλαβες;», «Ποιοι πιστεύεις ότι 

αντιμετωπίζουν πιο συχνά αυτές τις συμπεριφορές;». Κάθε παιδί που είχε ταμπέλα 

αναφέρει την εμπειρία του και στο τέλος συζητούν όλα μαζί σχετικά με το τι μπορούν 

να κάνουν για να μειώσουν τέτοιου είδους αρνητικές συμπεριφορές. 

  

Κυρίως στάδιο  

«Μια βασανισμένη χώρα, η Συρία!» (20’)   

Τα παιδιά συζητούν για τη Συρία και αναφέρουν προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Στη 

συνέχεια προβάλλεται το τρίτο επεισόδιο της ιστορίας, μέσω παρουσίασης 

σε PowerPoint ενώ, ο εκπαιδευτικός αφηγείται προφορικά την ιστορία και συζητά με 

την τάξη για τη Συρία (βλ. Παράρτημα σελ. 164, 185). Σειρά έχει η προβολή, κι εδώ 

μέσω PowerPoint, της Ασίας και της Συρίας στη γη και στο χάρτη, η ιστορία της 

Συρίας, ο πολιτισμός της, τα ήθη – έθιμα, οι ενδυμασίες, η θρησκεία, η μουσική και τα 

παραδοσιακά εδέσματα. Όπως και στις προηγούμενες ενότητες έτσι και εδώ, τα παιδιά 

σχολιάζουν την ιστορία, επισημαίνονται σημαντικά για την πλοκή σημεία και 

συμπληρώνουν τα διαβατήριά τους με τη «σφραγίδα» της Συρίας. 

 



 «Ώρα για παιχνίδι!» (60’)  

Οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια, ατομικά και ομαδικά, διεκπεραιώνονται σε αυτό 

το σημείο της ενότητας. Όλα τα παιδιά ωθούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 

μάθηση ενώ παράλληλα διασκεδάζουν και μαθαίνουν για τον πολιτισμό της Συρίας.  

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την εύρεση λέξεων μέσα στο κρυπτόλεξο. Τα παιδιά 

διεκπεραιώνουν ατομικά το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η επόμενη δραστηριότητα, η οποία είναι ομαδική, αφορά τη σύνθεση προτάσεων από 

ανακατεμένες λέξεις. Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ή τέσσερις ομάδες, στην κάθε ομάδα 

δίνονται διάφορα κομμάτια παζλ τα οποία πρέπει να ενώσουν για να φανερωθούν πέντε 

προτάσεις. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα αυτής της 

δραστηριότητας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Κομμάτια παζλ με λέξεις   Εικόνα 3.2: Τα ολοκληρωμένα παζλ – προτάσεις  

  

Για την επόμενη δραστηριότητα η τάξη παραμένει ως έχει σε ομάδες. Στην κάθε ομάδα 

μοιράζεται ένα φύλλο εργασίας και ένα ζάρι. Τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι με τη σειρά 

και ανάλογα με τον αριθμό που θα τύχουν συμπληρώνουν το όνομα του ζώου της 

Συρίας πάνω στο φύλλο εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ο εκπαιδευτικός στην τέταρτη ομαδική δραστηριότητα παραδίδει σε κάθε ομάδα 

παιδιών περιοδικά και εφημερίδες. Η κάθε ομάδα πρέπει να βρει, ξεφυλλίζοντας τις 

σελίδες, αντίθετα ουσιαστικά και επίθετα, είτε σε μορφή εικόνας είτε σε μορφή λέξης, 

να τα κολλήσει σε ένα μεγάλο χαρτόνι και να αναφέρει κάτω από κάθε εικόνα το όνομα 

και το αντίθετό της.   

  

Έπειτα, για την πέμπτη δραστηριότητα, τα παιδιά παρακολουθούν ένα βίντεο με 

φαγητά από τη Συρία 

(https://www.youtube.com/watch?v=4TSIqGPhDEE&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49

Uf8pUg&index=41&t=0s) και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση σχετικά με τις 

ομοιότητες και τις διαφορές με τα φαγητά που ήδη γνωρίζουν.   

  

Στην 6η δραστηριότητα τα παιδιά παίζουν ένα παραδοσιακό παιχνίδι από τη Συρία. Το 

παιχνίδι αυτό λέγεται «Τα τα ταϊέ». Σύμφωνα με αυτό, τα παιδιά κάθονται κάτω σε 

κύκλο ενώ ένα από αυτά είναι όρθιο, γυρίζει γύρω από τον κύκλο με ένα μαντήλι στο 

χέρι και τραγουδά το εξής τραγουδάκι:  

Τα τα ταϊέ 

Άνα μπάλα ταϊέ 

Ρεν ρεν γιαντζαράς 

Χάνσελ γιέρκαπ αλφαράς 

Τάχτεκ μπέντα 

Τάχτεκ ρις 

Τάχτεκ έμελ 

Α ρα ις 

Κάθε στίχο που τραγουδά το παιδί με το μαντήλι τον επαναλαμβάνουν τα παιδιά που 

είναι στον κύκλο. Όταν τελειώσει το τραγούδι, το παιδί με το μαντήλι αφήνει στον ώμο 

κάποιου παιδιού από τον κύκλο το μαντήλι και τρέχει γύρω από τον κύκλο να πιάσει 

τη θέση του πριν να καθίσει το άλλο παιδί. Όποιο από τα δύο παιδιά παραμείνει όρθιο, 

ορίζεται ως το παιδί με το μαντήλι. 

https://www.youtube.com/watch?v=4TSIqGPhDEE&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4TSIqGPhDEE&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=41&t=0s


Στην επόμενη δραστηριότητα προβάλλεται ένα βίντεο σχετικό με τη Δαμασκό, την 

πρωτεύουσα της Συρίας, (https://vimeo.com/110594162) και τα παιδιά συμπληρώνουν 

το ημερολόγιο των αισθήσεων. Σύμφωνα με αυτό, καταγράφουν τι είδαν, τι άκουσαν, 

τι μύρισαν, τι γεύτηκαν και πως ένιωσαν βλέποντας το βίντεο. Στη συνέχεια, με την 

προβολή διαφανειών μέσω PowerPoint, που παρουσιάζονται παρακάτω, ο 

εκπαιδευτικός δείχνει φωτογραφίες και εικόνες από τον πόλεμο στη Συρία και 

πραγματοποιείται συζήτηση με όλη την τάξη, η οποία αποτελεί το έναυσμα για την 

επόμενη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, δίνει σε κάθε παιδί ένα φύλλο με τη 

συνταγή για την «ειρήνη» καθώς και πλαστελίνη για να φτιάξουν τα παιδιά τη δική 

τους «ειρήνη». Τέλος, η τάξη ομαδικά ζωγραφίζει κάτι για την «ειρήνη» πάνω σε 

λευκά μπλουζάκια, το δείχνουν στην τάξη και το περιγράφουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/110594162


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3: Η συνταγή της «ειρήνης» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4: Το λευκό μπλουζάκι για την «ειρήνη» 

 

Μεταστάδιο  

«Μια εκπομπή στην τηλεόραση!» (15’)   

Για την τελευταία δραστηριότητα της ενότητας τα παιδιά καλούνται να γράψουν ένα 

ποίημα ή ένα κείμενο για την «ειρήνη» και να το παρουσιάσου στην τάξη σαν να 

κάνουν εκπομπή στην τηλεόραση. 



5.5.4 Τέταρτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Κίνα» 

Οι ήρωες της ιστορίας μας συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ασία, επισκέπτονται την 

Κίνα. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την Κίνα, τον 

πολιτισμό, τις γιορτές, τα ήθη – έθιμα, τα φαγητά της. Διεκπεραιώνουν ομαδικές και 

ατομικές δραστηριότητες μέσω των οποίων αναπτύσσουν τόσο τις τέσσερις γλωσσικές 

τους δεξιότητες όσο και τη διαπολιτισμική τους επίγνωση με έναν ευχάριστο τρόπο.   

  

Επιμέρους στόχοι ενότητας  

Γνωστικοί στόχοι  

 αναγνώριση της Ασίας και της Κίνας στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση πόλεων και περιοχών της Κίνας  

 επαφή με την ιστορία της Κίνας  

 αναγνώριση παραδοσιακών κινεζικών πιάτων  

 αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας της Κίνας  

 Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 αναγνώριση παραδοσιακής κινέζικης μουσικής  

 επαφή με την κινεζική παράδοση και τα ήθη έθιμα  

 Γλωσσικοί στόχοι  

 σύνθεση λέξεων  

 ακολουθία οδηγιών  

 πληθυντικός αριθμός λέξεων  

 αντιστοιχία κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων  

 ανεύρεση άρθρων σε κείμενο  

 επίλυση σταυρόλεξου  

 τοποθέτηση οδηγιών στη σωστή σειρά  

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας  

 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών μέσα στην ομάδα  

  



Διαδικασία   

Προστάδιο  

«Ομοιότητες διάφορες!» (10’)   

Δύο παιδιά της τάξης στέκονται στη μέση της αίθουσας πλάτη με πλάτη και τα 

υπόλοιπα αναφέρουν τις διαφορές αυτών των δύο παιδιών. Σε κάθε διαφορά κάνουν 

ένα βήμα μπροστά ώστε να απομακρυνθούν το ένα από το άλλο. Στη συνέχεια κάνουν 

το ίδιο και για τις ομοιότητές τους αλλά αυτή τη φορά κάνουν ένα βήμα πίσω ώστε να 

έλθουν πιο κοντά. Τέλος γίνεται συζήτηση με όλα τα παιδιά σχετικά με το πόσες από 

τις διαφορές των δύο παιδιών είχαν να κάνουν με την εξωτερική τους εμφάνιση και 

πόσες από τις ομοιότητες είχαν να κάνουν με στοιχεία του χαρακτήρα τους. Τελικό 

συμπέρασμα από όλους είναι η αποδοχή κάθε μέλους της ομάδας παρά τις διαφορές.  

  

Κυρίως στάδιο  

«Καλώς ήρθατε στην Κίνα!» (20’)  

Τα παιδιά συζητούν για την Κίνα, τι γνωρίζουν για αυτήν την χωρά και τι έχουν 

ακούσει. Γίνεται συζήτηση. Όπως και στις προηγούμενες ενότητες έτσι και εδώ, η 

συνέχεια της ιστορίας προβάλλεται μέσω παρουσίασης σε PowerPoint ενώ, ο 

εκπαιδευτικός αφηγείται προφορικά την ιστορία και προωθεί, με ερωτήσεις, το 

διάλογο στην τάξη (βλ. Παράρτημα σελ.165, 189). Επίσης προβάλλεται η Ασία και η 

Κίνα στη γη και στο χάρτη, η ιστορία της Κίνας, ο πολιτισμός της, οι παραδοσιακές 

ενδυμασίες, η τέχνη, η θρησκεία, η μουσική της. Ό,τι παρακολούθησαν τα παιδιά το 

σχολιάζουν, επισημαίνουν σημαντικά για την πλοκή σημεία και συμπληρώνουν τα 

διαβατήριά τους με τη «σφραγίδα» της Κίνας.   

«Ώρα για παιχνίδι!» (60’)  

Οι δραστηριότητες σε αυτό το στάδιο είναι ατομικές και ομαδικές γι’ αυτό και όλα τα 

παιδιά καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στη διεκπεραίωση τους.  

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την τυπογραφία και είναι ομαδική. Ο εκπαιδευτικός 

δίνει ένα φύλλο εργασίας και μικρές πατάτες στα παιδιά που είναι χωρισμένα σε τρεις 

ομάδες. Με τη βοήθεια του σκαλίζουν τις πατάτες δημιουργώντας λέξεις που ξεκινάνε 

από το γράμμα «Κ», χρωματίζουν τα γράμματα με τη χρήση ακουαρέλας και τα 



«τυπώνουν» στο χαρτί. Η δραστηριότητα αυτή θέλει προσοχή διότι οι πατάτες πρέπει 

να σκαλιστούν με τα γράμματα από δεξιά προς τα αριστερά ώστε όταν θα τυπωθούν 

στο χαρτί να εμφανίζονται τα γράμματα με τη σωστή σειρά. Η παρακάτω εικόνα δίνει 

ένα παράδειγμα αυτής της δραστηριότητας.   

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 4.1, 4.2, 4.3: Η διαδικασία τυπογραφίας με πατάτες 

  

Μετά την τυπογραφία σειρά έχει η δημιουργία του Σινικού Τείχους. Τα παιδιά 

παραμένουν στις προηγούμενες ομάδες και ο εκπαιδευτικός τους δίνει από μία πυξίδα, 

την οποία κρατούν σταθερά σε ένα προκαθορισμένο σημείο, και αρκετούς ξύλινους 

κύβους. Τα παιδιά ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, χρησιμοποιώντας και 

την πυξίδα, για να φτιάξουν το Σινικό Τείχος. Οι οδηγίες του εκπαιδευτικού μπορεί να 

είναι οι εξής: «Τοποθετούμε τα θεμέλια προς το Βορά», «Συνεχίζουμε το χτίσιμο με 

πέντε κύβους ανατολικά» κ.ο.κ. Ένα παράδειγμα δημιουργίας είναι και αυτό της 

παρακάτω εικόνας.   

 

 

 

  

 

Εικόνα 4.4: Η πυξίδα                                Εικόνα 4.5: Το Σινικό Τείχος 



Την επόμενη δραστηριότητα παίζουν τα παιδιά όλα μαζί χωρισμένα σε τέσσερις 

ομάδες. Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο σκοπός του οποίου είναι να σωθούν όλα τα ζώα 

υπό εξαφάνιση. Υπάρχει ένα ταμπλό με ζώα, ένα ζάρι και τέσσερα πιόνια, όπως 

φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Οι ομάδες ρίχνουν ζάρι για τη σειρά που θα 

παίξουν. Κερδίζει η ομάδα που θα σώσει τα πιο πολλά ζώα. Αυτό θα γίνει εφόσον 

τύχουν πάνω σε κάποιο ζώο στο ταμπλό και γράψουν, πίσω από την κάρτα του κάθε 

ζώου, σωστά τον πληθυντικό του αριθμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.6: Το επιτραπέζιο «Σώσε τα ζώα» 

 

Ένα από τα παραδοσιακά αθλήματα της Κίνας είναι και το Πινγκ Πονγκ. Στην επόμενη 

δραστηριότητα τα παιδιά παίζουν ένα διαφορετικό Πινγκ Πονγκ όλα μαζί. Όσο 

ακούγεται κινέζικη μουσική (https://www.youtube.com/watch?v=OL5-

fYnqHUo&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=37&t=0s) τα παιδιά, σε 

σειρά, πρέπει να στοχεύσουν ώστε να τοποθετήσουν το κάθε μπαλάκι του Πινγκ Πονγκ 

στη σωστή στήλη για να αντιστοιχίσουν τα κεφάλαια με τα μικρά γράμματα. Όταν 

σταματάει η μουσική θα πρέπει να σταματούν το παιχνίδι. Στην εικόνα που έπεται 

παρουσιάζονται τα υλικά του παιχνιδιού. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OL5-fYnqHUo&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=37&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OL5-fYnqHUo&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=37&t=0s


 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 4.7: Τα μπαλάκια του Πινγκ Πονγκ και οι στήλες με τα γράμματα 

 

Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ένα από τα αποφθέγματά 

του Κομφούκιου. Σε αυτό θα πρέπει να κυκλώσουν τα άρθρα και να απαντήσουν 

προφορικά στις ερωτήσεις που έπονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Σειρά έχει η γνωριμία των παιδιών με την κινέζικη νέα χρονιά. Αφού 

παρακολουθήσουν ένα βίντεο σχετικό με αυτήν 

(https://www.youtube.com/watch?v=io2xPJRl6Ec&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8

pUg&index=39) έπειτα συμπληρώνουν το σταυρόλεξο του φύλλου εργασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=io2xPJRl6Ec&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=io2xPJRl6Ec&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=39


Μεταστάδιο  

«Μάστερ σεφ!» (15’)  

Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα φύλλο εργασίας στα παιδιά το οποίο έχει οδηγίες για να 

φτιάξουν νούντλς, ένα παραδοσιακό κινέζικο φαγητό. Όμως οι οδηγίες είναι 

μπερδεμένες και πρέπει τα παιδιά, ακολουθώντας τις εικόνες, να βάλουν τις οδηγίες 

στη σωστή σειρά και μετά να φτιάξουν τα δικά τους νούντλς χρησιμοποιώντας 

πλαστελίνη. Μόλις φτιάξουν το δικό τους πιάτο το παρουσιάζουν σε διαγωνισμό 

μαγειρικής της τάξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.5 Πέμπτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αυστραλία» 

Σειρά στο ταξίδι των ηρώων της ιστορίας έχει η Αυστραλία. Αυτή η ενότητα έχει σκοπό 

να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την Αυστραλία και τον πολιτισμό της. Μέσα από 

δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν για τις γιορτές της Αυστραλίας τα 

ήθη και έθιμα, τα φαγητά και την ιστορία της. Παράλληλα εξασκούν τις τέσσερις 

γλωσσικές τους δεξιότητες και αφυπνίζουν την διαπολιτισμική τους επίγνωση.  

  

Επιμέρους στόχοι ενότητας  

Γνωστικοί στόχοι  

 αναγνώριση της Ωκεανίας και της Αυστραλίας στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση αξιοθέατων και περιοχών της Αυστραλίας  

 επαφή με την ιστορία της Αυστραλίας  

 αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας της Αυστραλίας  

 Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 επαφή με την παράδοση και τα ήθη έθιμα της Αυστραλίας  

 εξοικείωση με την μουσική και το χορό της Αυστραλίας  

 εκτέλεση παιχνιδιού από την Αυστραλία  

 κατανόηση σημασίας αποδοχής του διαφορετικού  

 Γλωσσικοί στόχοι  

 σύνθεση λέξης από γράμματα  

 ομαδοποίηση επιθέτων  

 περιγραφή αντικειμένου  

 σωστή καταγραφή ακολουθίας ημερών  

 ανεύρεση λέξεων από συγκεκριμένο γράμμα  

 δημιουργία υποκοριστικών  

 

 

 



Διαδικασία   

Προστάδιο  

«Αποδοχή ή όχι;» (15’)  

Η τάξη χωρίζεται σε τέσσερις ή πέντε ομάδες. Από αυτές τις ομάδες τέσσερις με πέντε 

εθελοντές βγαίνουν έξω από την τάξη. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τις ομάδες πως δεν 

πρέπει να αφήσουν κανέναν από τους εθελοντές να γίνει μέλος στην ομάδα τους. Στη 

συνέχεια ενημερώνει τους εθελοντές ότι πρέπει να προσπαθήσουν να γίνουν μέλη σε 

μία από τις ομάδες. Τα παιδιά αφήνονται να δράσουν και να παίξουν. Στη συνέχεια ο 

εκπαιδευτικός και όλη η τάξη ευχαριστούν τα παιδιά που ήταν εθελοντές για το θάρρος 

που έδειξαν και την προσπάθεια που έκαναν. Ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις 

στις οποίες απαντούν οι εθελοντές: «Πώς νιώσατε όταν δεν σας ήθελαν στην 

ομάδα;», «Πόσο προσπαθήσατε να γίνετε μέλη στην ομάδα;», «Τι κάνατε για να σας 

δεχτούν στην ομάδα;», «Τι έκανε η ομάδα για να μη σας αφήσει να γίνετε μέλη;», αλλά 

και οι ομάδες: «Πόσο μακριά θα φτάνατε να τους κρατήσετε εκτός ομάδας;». Αυτό 

ήταν μόλις ένα παιχνίδι. Στην πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι περιθωριοποιούνται 

λόγω της διαφορετικότητας τους. Ο εκπαιδευτικός ρώτα τα παιδιά εάν κάποια στιγμή 

στη ζωή τους αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά από τους άλλους, αν είχαν 

περιθωριοποιηθεί από κάποια ομάδα που ήθελα να συμμετέχουν, εάν έκαναν κάτι για 

να μπούνε στην ομάδα αυτή. Στη συνέχεια παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν ένα 

άτομο που θεωρούν διαφορετικό κι έπειτα να βρουν δύο ομοιότητες που έχουν με αυτό 

το άτομο. Η συζήτηση καταλήγει στο ότι όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι μεταξύ 

τους τόσο ίδιοι είναι αλλά με διαφορετικούς τρόπους.   

  

Κυρίως στάδιο  

«Μία βόλτα στην Αυστραλία» (20’)  

Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με την Αυστραλία και στη συνέχεια τα παιδιά 

παρακολουθούν, μέσω προβολής σε PowerPoint, τη συνέχεια της ιστορίας την οποία ο 

εκπαιδευτικός αφηγείται προφορικά και παράλληλα προωθεί το διάλογο στην τάξη (βλ. 

Παράρτημα σελ.166, 195). Εκτός από την ιστορία προβάλλεται ο πολιτισμός της 

Αυστραλίας, η ιστορία της, τα παραδοσιακά φαγητά, οι ενδυμασίες, η μουσική 



της. Μετέπειτα σχολιάζεται από την ολομέλεια της τάξης η εξέλιξη της ιστορίας και 

μοιράζονται σε όλους οι «σφραγίδες» για τα διαβατήρια.  

«Ώρα για παιχνίδι» (60’) 

Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια της 

ενότητας τα οποία, εκτός από τη γλωσσική εξάσκηση που προσφέρουν, δημιουργούν 

ένα ευχάριστο κλίμα και προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών.  

Μια από τις μεγαλύτερες διαφορές της Αυστραλίας με τις περισσότερες χώρες του 

κόσμου είναι ότι έχει διαφορετικό κλίμα. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες 

παραλαμβάνουν από τον εκπαιδευτικό τέσσερις κάρτες με τους μήνες του χρόνου, 

χωρισμένους σε τριάδες, και μανταλάκια με γράμματα. Κάθε ομάδα καλείται να 

τοποθετήσει τα μανταλάκια στη σωστή σειρά πάνω στις κάρτες ώστε να φτιάξει την 

εποχή που έχουν οι μήνες στην Αυστραλία, όπως φαίνεται και στις εικόνες παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 5.1 & 5.2: Οι κάρτες με τους μήνες και τις εποχές με τα μανταλάκια 

 

Για την επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά ζωγραφίζουν ατομικά τη σημαία της 

Αυστραλίας. Εν συνεχεία παίζουν όλα μαζί, χωρισμένα σε τρεις ή τέσσερις ομάδες, ένα 

παιχνίδι. Σύμφωνα με το παιχνίδι αυτό πρέπει να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις 

των καρτών και να τοποθετήσουν το σημαιάκι τους σε έναν από τους τρεις κάδους που 

βρίσκονται στη μέση της τάξης. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές είναι κάποιο 

επίθετο γι’ αυτό και οι τρεις κάδοι αναγράφουν επάνω την κατάληξη του κάθε 

επιθέτου, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.3: Οι κάρτες με τις ερωτήσεις και οι τρεις κάδοι του παιχνιδιού 

 

Μέσω προβολής διαφανειών PowerPoint προβάλλονται τα ζώα της Αυστραλίας. Για 

την επόμενη δραστηριότητα, λοιπόν, η κάθε ομάδα παιδιών διαλέγει ένα ζώο που της 

αρέσει, το ζωγραφίζει, γράφει γιατί έκανε αυτή την επιλογή, αναφέρει κάποια 

χαρακτηριστικά του ή το περιγράφει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια όλη η τάξη βλέπει ένα βίντεο με την Αυστραλία σε γιορτινούς ρυθμούς 

(https://www.youtube.com/watch?v=NWmntlv50Vg&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49

Uf8pUg&index=34&t=0s). Έπειτα είναι ώρα για γιορτή και μαγειρική. Στην 

προκειμένη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός επιλέγει να φτιάξουν «hot dog». Προμηθεύει 

την τάξη με όλα τα απαραίτητα υλικά όπως ψωμάκια, έτοιμα βρασμένα λουκάνικα,  

διάφορες σως, λαχανικά και διάφορα άλλα υλικά. Αφού τα παιδιά φτιάξουν τα δικά 

τους «hot dog» και τα απολαύσουν στη συνέχεια συμπληρώνουν τη δική τους ρουτίνα 

φαγητού σε φύλλο εργασίας. Σύμφωνα με αυτήν, καταγράφουν τι τρώνε κάθε ημέρα 

της εβδομάδας. 

https://www.youtube.com/watch?v=NWmntlv50Vg&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NWmntlv50Vg&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=34&t=0s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το μπούμερανγκ προέρχεται από την Αυστραλία και γι’ αυτό στην επόμενη 

δραστηριότητα τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους μπούμερανγκ. Ο εκπαιδευτικός δίνει 

σε κάθε ομάδα παιδιών ένα λευκό μπούμερανγκ από χαρτόνι, τη μία πλευρά του οποίου 

τα παιδιά ζωγραφίζουν όπως θέλουν και στην πίσω πλευρά γράφουν όσο πιο πολλές 

λέξεις από «μπ» γνωρίζουν. Η ομάδα που θα γράψει τις πιο πολλές λέξεις είναι η 

αρχηγός στην επόμενη δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα μπούμερανγκ είναι και το 

παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.4: Το ζωγραφισμένο μπούμερανγκ   Εικόνα 5.5: Το μπούμερανγκ με τις λέξεις 

 

Αφού η τάξη παρακολουθήσει ένα βίντεο με το χορό των Αβορίγινων 

(https://www.youtube.com/watch?v=FCBHQU9UVWA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D

49Uf8pUg&index=33&t=0s), η νικήτρια από την προηγούμενη δραστηριότητα ομάδα 

κάνει χορευτικές κινήσεις και οι υπόλοιποι γίνονται καθρέφτης και τις αντιγράφουν.  

 

Μεταστάδιο  

«Κόλλησα στη λάσπη!» (10’) 

Τέλος, τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι από την Αυστραλία που λέγεται «Stuck in 

the mud» (μτφ.: Κόλλησα στη λάσπη). Ένα παιδί κυνηγάει, όποιον πιάσει μένει 

ακίνητος, «τον κολλά στη λάσπη», με τα πόδια ανοιχτά και μόνο αν περάσει κάποιος 

από κάτω «ξεκολλάει» και συνεχίζει το παιχνίδι. Εδώ θα προστεθεί η εξής παραλλαγή: 

όταν κάποιο παιδί περνάει κάτω από ένα «κολλημένο» παιδί θα πρέπει να αναφέρει 

ένα υποκοριστικό για να το ελευθερώσει, αλλιώς χάνει και βγαίνει εκτός παιχνιδιού. 

Επίσης χάνει όποιος αναφέρει την ίδια λέξη για δεύτερη φορά. 

https://www.youtube.com/watch?v=FCBHQU9UVWA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=33&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FCBHQU9UVWA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=33&t=0s


5.5.6 Έκτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα» 

Στην ενότητα αυτή οι πέντε ήρωές μας ταξιδεύουν πίσω στην Ελλάδα. Σκοπός της 

ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα την χώρα στην οποία 

κατοικούν, να έλθουν σε επαφή τόσο με την αρχαία όσο και με τη νεότερη πλευρά της 

μέσα από την επιτέλεση ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων.  Επίσης, δίνετε βάση 

στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, στην κατανόηση και παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου, στην προαγωγή διαπολιτισμικής επίγνωσης και στην 

προώθηση της συνεργασίας και της δημιουργικότητας.  

 

Επιμέρους στόχοι ενότητας 

Γνωστικοί στόχοι 

 αναγνώριση της Ευρώπης και της Ελλάδας στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση πόλεων και περιοχών της Ελλάδας 

 επαφή με την ιστορία της Ελλάδας (αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης) 

 αναγνώριση παραδοσιακών ελληνικών εδεσμάτων 

 επαφή με την παράδοση και τα ήθη-έθιμα  

 γνωριμία με τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 αναγνώριση παραδοσιακών τραγουδιών και χορών της Ελλάδας 

 αναγνώριση πολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών  

Γλωσσικοί στόχοι  

 αποκωδικοποίηση λέξεων 

 δόμηση λέξεων από συλλαβές 

 σύνθεση προτάσεων με λέξεις  

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας 

 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών  μέσα στην ομάδα 

 βιωματική εμπλοκή σε λεκτική επικοινωνία (παιχνίδια ρόλων) 



Διαδικασία 

Προστάδιο  

«Τόσο διαφορετικοί, τόσο ίδιοι!» (5’) 

Η ενότητα ξεκινά με τη δραστηριότητα κατά την οποία τα παιδιά, αναλόγως των 

κριτηρίων που θέτει ο εκπαιδευτικός, σχηματίζουν μικρές βραχύχρονες ομάδες με 

σκοπό να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να αναγνωρίσουν ομοιότητες και 

διαφορές. Αρχικά, στέκονται όλα τα παιδιά σε όρθια θέση. Ο εκπαιδευτικός θέτει τα 

παρακάτω κριτήρια δημιουργίας των ομάδων και το κάθε παιδί καλείτε να βρει την 

ομάδα στην οποία ανήκει. Μόλις ο εκπαιδευτικός ολοκληρώσει το δικό του κομμάτι, 

ενθαρρύνει τα παιδιά να θέσουν τα δικά τους κριτήρια.  

Θέλουμε να μάθουμε… 

 ποιοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ποιοι γεννήθηκαν σε άλλη χώρα 

 ποιοι έχουν αδέλφια και ποιοι είναι μοναχοπαίδια 

 σε ποιους αρέσει να παίζουν στην αυλή και σε ποιους αρέσει να παίζουν 

σε κλειστό χώρο 

 ποιοι προτιμούν τη θάλασσα και ποιοι το βουνό 

 σε ποιους αρέσουν τα γλυκά και σε ποιους τα αλμυρά  

 ποιοι θέλουν να ταξιδέψουν στο παρελθόν και ποιοι στο μέλλον 

 σειρά σας να μας πείτε τι θέλετε να μάθετε! 

 

Κυρίως στάδιο 

«Επόμενη στάση, next stop, Ελλάδα!» (20’) 

Αρχικά, πραγματοποιείται μια γρήγορη εισαγωγή στο θέμα και συζητά η ολομέλεια 

της τάξης για την Ελλάδα. Έπειτα προβάλλεται η συνέχεια της ιστορίας, μέσω 

παρουσίασης σε PowerPoint, με παράλληλη αφήγηση του εκπαιδευτικού και συζήτηση 

της τάξης (βλ. Παράρτημα σελ. 167, 200). Παράλληλα με την ιστορία, μέσω προβολής 

PowerPoint, προβάλλεται η Ευρώπη και η Ελλάδα στη γη και στο χάρτη, η ιστορία της 

Ελλάδας, ο πολιτισμός, τα ήθη κι έθιμα, οι παραδοσιακές ενδυμασίες, τα φαγητά και η 

τέχνη της, η φύση, η θρησκεία, η μουσική. Τέλος, πραγματοποιείται σχολιασμός της 



ιστορίας, επισήμανση ορισμένων καίριων για την πλοκή σημείων της και μοιράζονται 

οι «σφραγίδες» της Ελλάδας.  

«Ώρα για παιχνίδι!» (60’) 

Σε αυτό στάδιο διεκπεραιώνονται όλες οι δραστηριότητες, οι ατομικές και οι ομαδικές. 

Είναι «ώρα για παιχνίδι και δημιουργία» καθώς το κάθε παιδί, μέσα από τις ομαδικές 

δραστηριότητες, λαμβάνει ενεργό ρόλο στη μάθηση της γλώσσας, διασκεδάζει, 

μαθαίνει για τον ελληνικό πολιτισμό με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο.  

Στην πρώτη, λοιπόν, και μοναδική ατομική δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να 

συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας με την ακροστιχίδα. Τα στοιχεία για την 

συμπλήρωσή της δίνονται γραπτώς δίπλα από την κάθε λέξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Οι επόμενες δραστηριότητες διεκπεραιώνονται ομαδικά. Στην πρώτη ομαδική 

δραστηριότητα δημιουργούνται τέσσερις ή πέντε ομάδες. Στην κάθε ομάδα δίνονται 

ανακατεμένα κομμάτια παζλ τα οποία καλούνται τα παιδιά να ενώσουν όσο πιο 

γρήγορα μπορούν ώστε να δημιουργήσουν τις σωστές λέξεις και να φανερωθούν τα 

ζώα που ζουν στην Ελλάδα. Παρακάτω προβάλλονται τα ανακατεμένα κομμάτια των 

μίνι παζλ καθώς και η δόμηση των τελικών λέξεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Εικόνα 6.1: Ανακατεμένα κομμάτια παζλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.2: Δόμηση των παζλ λέξεων 

 

 



Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με παραδοσιακά υλικά και 

τρόφιμα από την Ελλάδα με τα οποία καλούνται, ομαδικά, να φτιάξουν την ελληνική 

σημαία. Κάποια από αυτά τα υλικά είναι η φέτα, οι ελιές, διάφορα όσπρια, το γιαούρτι, 

τα σταφύλια κ.ά. Ο εκπαιδευτικός προμηθεύει την τάξη με όλα τα απαραίτητα υλικά 

και αφήνει στην φαντασία των παιδιών να δουλέψουν ομαδικά και να δημιουργήσουν 

τη δική τους ελληνική σημαία από τρόφιμα. Μια πρόταση σημαίας είναι και η εικόνα 

παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.3: Ελληνική σημαία από φέτα και ελιές 

 

Η τρίτη ομαδική δραστηριότητα έχει θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έναν αρχαίο και 

πανανθρώπινο θεσμό που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αρχικά, προβάλλεται σε 

βίντεο ένα απόσπασμα από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων που έλαβαν 

χώρα στην Αθήνα το 2004 και πιο συγκεκριμένα το ζεϊμπέκικο της έναρξης 

(https://www.youtube.com/watch?v=Zfla6ZScIsI&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8p

Ug&index=21&t=0s). Όλη η τάξη με τη χρήση διαλόγου, σχολιάζει το βίντεο και 

συζητά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα αθλήματα που τους απαρτίζουν. Έπεται 

το παιχνίδι της σκυταλοδρομίας που προτείνεται να διαδραματιστεί σε εξωτερικό χώρο 

ή σε μεγάλο εσωτερικό χώρο. Σύμφωνα με αυτό, τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις μεγάλες 

ομάδες και η κάθε μια έχει τη σκυτάλη της καθώς και ένα φύλλο εργασίας. Σκοπός του 

https://www.youtube.com/watch?v=Zfla6ZScIsI&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Zfla6ZScIsI&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=21&t=0s


παιχνιδιού είναι το κάθε παιδί να συμπληρώνει με τη σειρά το φύλλο εργασίας που 

βρίσκεται μέσα στη σκυτάλη, να αναδιαμορφώνει και να φτιάχνει δηλαδή τις προτάσεις 

του φύλλου, ώστε να παραχωρήσει την σκυτάλη στον επόμενο παίχτη της ομάδας του 

που περιμένει μερικά μέτρα πιο πέρα για να κάνει κι εκείνος το ίδιο. Κάθε φορά που 

ένας παίκτης συμπληρώνει το φύλλο εργασίας, το επανατοποθετεί μέσα στη σκυτάλη 

για να το βρει ο επόμενος. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα συμπληρώσει πιο γρήγορα 

και πιο σωστά το φύλλο εργασίας της. Στο τέλος, γίνεται απονομή μεταλλίων και 

στεφανιού δάφνης στην πρώτη ομάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.4: Η σκυτάλη των ομάδων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.5: Το στεφάνι δάφνης και τα τρία μετάλλια (χρυσό, αργυρό, χάλκινο) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, τα παιδιά ομαδικά παίζουν ένα διαφορετικό 

ντόμινο, ένα ντόμινο εθίμων. Ανά ομάδα τους παραχωρούνται ορισμένα κομμάτια 

ντόμινο τα οποία αναγράφουν έθιμα από την Ελλάδα και το παιχνίδι ξεκινά. Όπως 

παίζεται το ντόμινο έτσι κι εδώ, αντί για αριθμούς, τα παιδιά αντιστοιχούν τις λέξεις 

των ντόμινο μεταξύ τους και παράλληλα μαθαίνουν το ένα από το άλλο για τα έθιμα 

της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.6: Ντόμινο εθίμων 

 

Η τελική ομαδική δραστηριότητα αφορά το μύθο της αρπαγής της Ευρώπης από τον 

μεταμορφωμένο σε ταύρο Δία. Αφού πρώτα παρουσιάζεται ο μύθος μέσω προβολής 

βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=PWOIZRKEp20), τα παιδιά καλούνται να 

σκηνοθετήσουν τη δική τους αρπαγή της Ευρώπης και να την παρουσιάσουν σε όλη 

την τάξη. Οι ομάδες αυτής της δραστηριότητας θα πρέπει να είναι δύο ή τρεις το πολύ.  

 

Μεταστάδιο 

«Η μουσική είναι έκφραση!» (10’) 

Στο τελευταίο στάδιο της παρούσας ενότητας είναι η σειρά της μουσικής, του 

τραγουδιού, του χορού και της έκφρασης. Ακούγεται στην τάξη αρχαία ελληνική 

μουσική 

https://www.youtube.com/watch?v=PWOIZRKEp20


(https://www.youtube.com/watch?v=69Wt3brzrzI&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8

pUg&index=26&t=46s), βυζαντινή μουσική με ύμνους και ψαλμούς 

(https://www.youtube.com/watch?v=wwE6fWtAL30&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49

Uf8pUg&index=25&t=27s), καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της νεότερης 

ελληνικής ιστορίας, κυρίως ηρωικά και κλέφτικα 

(https://www.youtube.com/watch?v=XOoNUUMEuPA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D4

9Uf8pUg&index=23&t=32s). Γίνεται σχολιασμός όλων με διάλογο από όλη την τάξη 

και στη συνέχεια προβάλλονται παραδοσιακοί χοροί και παροτρύνονται όλα τα παιδιά 

να σηκωθούν και να χορέψουν. Οι χοροί που παρουσιάζονται είναι ο «Ζορμπάς» 

(https://www.youtube.com/watch?v=CbmbSjeUrxc&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf

8pUg&index=27&t=0s), ο κυκλαδίτικος «Μπάλος» 

(https://www.youtube.com/watch?v=qOZTRT8jNuc&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49U

f8pUg&index=28&t=0s) και διάφοροι ποντιακοί χοροί 

(https://www.youtube.com/watch?v=buCflHwH2F4&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49U

f8pUg&index=26&t=0s). Όλα τα παιδιά διασκεδάζουν, εκτονώνονται σωματικά και 

αποκτούν, μέσω της μουσικής και του χορού, καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους σε ένα 

δημιουργικό και ευχάριστο σχολικό κλίμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69Wt3brzrzI&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=26&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=69Wt3brzrzI&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=26&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=wwE6fWtAL30&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=25&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=wwE6fWtAL30&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=25&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=XOoNUUMEuPA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=23&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=XOoNUUMEuPA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=23&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=CbmbSjeUrxc&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=27&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CbmbSjeUrxc&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=27&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qOZTRT8jNuc&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qOZTRT8jNuc&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=buCflHwH2F4&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=buCflHwH2F4&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=26&t=0s


5.5.7 Έβδομη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αλβανία» 

Σειρά έχει η Αλβανία, η επόμενη χώρα που επισκέπτονται οι ήρωές μας. Σκοπός της 

ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την Αλβανία ως χώρα, γεωγραφικά και 

πολιτισμικά, αλλά και να βρουν ομοιότητες και διαφορές του πολιτισμού της με τον 

δικό τους. Τα παιδιά φέρουν εις πέρας ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες οι οποίες 

προάγουν την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης με παιγνιώδη τρόπο. 

 

Επιμέρους στόχοι ενότητας 

Γνωστικοί στόχοι 

 αναγνώριση της Αλβανίας στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση πόλεων και περιοχών της Αλβανίας 

 επαφή με την ιστορία της Αλβανίας 

 αναγνώριση παραδοσιακών εδεσμάτων 

Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 επαφή με παραδοσιακά τραγούδια της Αλβανίας 

 γνωριμία με γιορτές και παραδόσεις 

 αναγνώριση πολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών  

 ανάπτυξη σεβασμού προς το διαφορετικό 

Γλωσσικοί στόχοι  

 αποκωδικοποίηση λέξεων 

 σύνθεση λέξεων  

 αντιστοίχιση σύνθετων λέξεων  

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας 

 συμπλήρωση μισοτελειωμένων προτάσεων 

 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών  μέσα στην ομάδα 

 βιωματική εμπλοκή σε λεκτική επικοινωνία (παιχνίδια ρόλων) 



Διαδικασία 

Προστάδιο  

«Όπου υπάρχει σεβασμός υπάρχει και φιλία!» (10’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα κάθε παιδί καλείται να γίνει ζευγάρι με ένα παιδί που δε 

γνωρίζει καλά και να συζητήσουν για το τι σημαίνει σεβασμός για τον καθένα. Για 

παράδειγμα σεβασμός για κάποιον μπορεί να σημαίνει να είναι ειλικρινής, να κατανοεί 

και να δέχεται τις ιδέες του άλλου ακόμα κι αν δεν συμφωνεί μαζί του, να αποδέχεται 

τη διαφορετικότητά του, να μιλά με ευγένεια και καλοσύνη. Έπειτα, τα ζευγάρια 

παρουσιάζουν με λίγα λόγια ό,τι συζήτησαν μεταξύ τους και γίνετε ένας μεγάλος 

διάλογος με την ολομέλεια της τάξης.  

 

Κυρίως στάδιο 

«Ένα βήμα παραπέρα, φτάσαμε στην Αλβανία!» (20’) 

Πραγματοποιείται συζήτηση στην τάξη για την Αλβανία. Στη συνέχεια προβάλλεται η 

συνέχεια της ιστορίας, μέσω παρουσίασης σε PowerPoint, με ταυτόχρονη αφήγηση του 

εκπαιδευτικού και διάλογο στην τάξη (βλ. Παράρτημα σελ.169, 206). Παράλληλα με 

την ιστορία, μέσω προβολής PowerPoint, προβάλλεται η Αλβανία στη γη και στο 

χάρτη. Επίσης, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιστορία της Αλβανίας, τον 

πολιτισμό, τα ήθη – έθιμα και τις γιορτές, τη μουσική της, τα παραδοσιακά εδέσματα. 

Στο τέλος, γίνετε σχολιασμός της πλοκής της ιστορίας, επισήμανση των σημαντικών 

σημείων και συμπληρώνονται τα διαβατήρια των παιδιών με τη «σφραγίδα» της 

Αλβανίας.  

«Ώρα για παιχνίδι!» (50’) 

Μετά την αφήγηση της ιστορίας και της γνωριμίας των παιδιών με την Αλβανία, σειρά 

έχουν οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια. Μέσω αυτών, τα παιδιά διασκεδάζουν και 

με ευχάριστο τρόπο εξασκούνται γλωσσικά ενώ παράλληλα μαθαίνουν για μια χώρα 

γειτονική με την Ελλάδα απ’ όπου προέρχονται πολλά από τα παιδιά που φοιτούν στα 

ελληνικά σχολεία εδώ και χρόνια.  



Οι δραστηριότητες ξεκινούν με ένα φύλλο εργασίας το οποίο πραγματοποιείται σε 

ατομικό επίπεδο και αφορά στη δημιουργία λέξεων σχετικών με την Αλβανία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου φύλλου εργασίας, τα παιδιά παίζουν τρίλιζα 

ομαδικά. Η τρίλιζα αυτή είναι διαφορετική γιατί, αντί για σύμβολα, χρησιμοποιούνται 

εικόνες σχετικές με τη χώρα αναφοράς της ενότητας. Νικητής είναι αυτός που κάνει 

τριάδα με λέξεις – εικόνες που ξεκινούν από το ίδιο γράμμα. Στην παρακάτω εικόνα 

βλέπουμε ένα παράδειγμα της τρίλιζας αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.1: Τρίλιζα λέξεων  

 

Στην επόμενη δραστηριότητα μοιράζεται από τον εκπαιδευτικό στα παιδιά η σημαία 

της Αλβανίας χωρίς χρώματα. Αυτά με τη σειρά τους καλούνται να χρησιμοποιήσουν 

τα χρώματα της πραγματικής σημαίας, δηλαδή το κόκκινο και το μαύρο, αλλά αντί να 

τη χρωματίσουν, επιλέγουν δύο λέξεις ή ονόματα σχετικά με την Αλβανία, που τους 

έκαναν εντύπωση, και τις γράφουν. Στην εικόνα παρακάτω παρουσιάζεται ένα 

παράδειγμα μια διαφορετικής σημαίας. Το μαύρο χρώμα χρησιμοποιήθηκε στον αετό 

για να γραφεί το όνομα της πρωτεύουσας της Αλβανίας, τα Τίρανα, και στο μεγάλο 

κομμάτι της σημαίας, με κόκκινο χρώμα, γράφτηκε η λέξη «αετός». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.2: Μια διαφορετική σημαία  

 

Οι επόμενες δύο δραστηριότητες γίνονται ατομικά με την συμπλήρωση φύλλου 

εργασίας. Στην πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά αντιστοιχούν τις σύνθετες λέξεις για 

να φτιάξουν ζευγάρια και στη δεύτερη συμπληρώνουν την ακροστιχίδα για να 

φανερωθεί η χώρα της παρούσας ενότητας.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τέλος, πραγματοποιείται μια δραστηριότητα με τη συμμετοχή της ολομέλειας της 

τάξης. Σύμφωνα με αυτήν, το κάθε παιδί κρατά μια κάρτα πάνω στην οποία 

αναγράφεται μια πρόταση που της λείπει η κατάληξη. Αφού πρώτα συμπληρώσουν την 

πρόταση, έπειτα με τη σειρά κολλάνε σε χαρτόνι στον πίνακα τις κάρτες. Στην 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται κάποιες από τις κάρτες της δραστηριότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.3: Κάποιες από τις κάρτες τις τελικής δραστηριότητας 

 

Μεταστάδιο 

«Παραμυθάδες – Σκηνοθέτες» (30’) 

Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ή τέσσερις ομάδες και τραβούν κλήρο από το κάθε ένα 

από τα τρία σακουλάκια που τους παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός. Από το πρώτο 

σακουλάκι διαλέγουν τυχαία ένα πρόσωπο ή πρόσωπα, από το δεύτερο μια ενέργεια ή 

δράση και από το τρίτο έναν τόπο. Ανάλογα με το τι επέλεξε η κάθε ομάδα, φτιάχνουν 

ένα δικό τους παραμύθι, μια δική τους ιστορία, την σκηνοθετούν και την παρουσιάζουν 

στην τάξη. Κι έτσι ολοκληρώνεται η έβδομη ενότητα.   

 



5.5.8 Όγδοη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Ρωσία» 

Η Ρωσία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία, και αποτελεί 

το επόμενο ταξίδι των ηρώων της ιστορίας. Σε αυτό το ταξίδι τα παιδιά μαθαίνουν για 

τη Ρωσία, τον πολιτισμό της Ρωσίας, τις γιορτές, τα ήθη – έθιμα και τα φαγητά της. 

Αναπτύσσουν την πολυπολιτισμική τους επίγνωση ενώ παράλληλα εξασκούν τις 

τέσσερις γλωσσικές τους δεξιότητες διεκπεραιώνοντας δραστηριότητες και παιχνίδια.  

  

Επιμέρους στόχοι ενότητας   

Γνωστικοί στόχοι   

 αναγνώριση της Ρωσίας στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση αξιοθέατων και περιοχών της Ρωσίας  

 επαφή με την ιστορία της Ρωσίας   

 αναγνώριση ρωσικών παραδοσιακών φαγητών  

 αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας της Ρωσίας  

 Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 εξοικείωση με ήθη και έθιμα της Ρωσίας  

 εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών στη θρησκεία  

 αναγνώριση και αποδοχή διαφορετικότητας του καθενός  

 επιτέλεση παιχνιδιού από τη Ρωσία  

 Γλωσσικοί στόχοι  

 ορθή γραφή λέξεων  

 σωστός τονισμός λέξεων  

 σωστή κλίση λέξεων  

 ανάκληση λέξεων στη μνήμη  

  

 

 



Διαδικασία   

Προστάδιο  

«Το σύμπαν μου» (15’)  

Ο εκπαιδευτικός, στη μέση ενός κύκλου παιδιών, βάζει χάντρες διάφορων χρωμάτων 

μέσα σε διάφανα ποτήρια. Το κάθε χρώμα είναι ξεχωριστά σε ένα ποτήρι και έχει τη 

δική του εξήγηση. Για παράδειγμα, το μπλε χρώμα μπορεί να αναφέρεται στην Ελλάδα 

ενώ το κόκκινο στη Ρωσία. Το κάθε παιδί παίρνει ένα άδειο ποτήρι και μετά από κάθε 

ερώτηση του εκπαιδευτικού επιλέγει μία χρωματιστή χάντρα και την προσθέτει στο 

ποτήρι του. Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού έχουν να κάνουν με την εθνικότητα των 

ανθρώπων από τον περίγυρο του κάθε παιδιού. Στο τέλος γίνεται ανασκόπηση για το 

σύμπαν του κάθε παιδιού και σχολιάζεται αν είναι ή όχι καλό, κατά πόσο είναι 

διαπολιτισμικό και γιατί, πώς μπορεί να το αλλάξει και γιατί είναι σημαντικό κάποιος 

να ζει με ανθρώπους διαφορετικούς από αυτόν.   

  

Κυρίως στάδιο   

«Είναι η Ρωσία στην Ασία;» (20’)  

Οι ήρωες της ιστορίας φτάνουν στη Ρωσία. Μαζί με αυτούς φτάνουνε και τα παιδιά 

της τάξης τα οποία συζητούν για τη Ρωσία και αναφέρουν ότι γνωρίζουν για αυτή τη 

χώρα. Έπειτα παρακολουθούν, μέσω προβολής διαφανειών PowerPoint, τη συνέχεια 

της ιστορίας ενώ ο εκπαιδευτικός την αφηγείται προφορικά και θέτει ερωτήσεις για να 

προάγει το διάλογο (βλ. Παράρτημα σελ. 170, 211). Μαζί με την ιστορία 

παρουσιάζεται η Ρωσία στη γη και στο χάρτη, παρουσιάζεται η ιστορία της, ο 

πολιτισμός της, η τέχνη, τα παραδοσιακά εδέσματα και η θρησκεία της. Όλα αυτά 

σχολιάζονται στο τέλος από τα παιδιά, επισημαίνονται τα σημαντικά σημεία της 

ιστορίας και συμπληρώνονται τα διαβατήριά τους με τη «σφραγίδα» της Ρωσίας.   

«Ώρα για παιχνίδι!» (60’)  

Σε αυτό το κομμάτι της ενότητας, τα παιδιά φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες και 

τα παιχνίδια, διασκεδάζουν, χορεύουν, γεύονται καινούριες γεύσεις και παράλληλα 

αναπτύσσουν τον προφορικό και το γραπτό τους λόγο. 



Οι πρώτες δύο δραστηριότητες γίνονται ατομικά συμπληρώνοντας ένα φύλλο 

εργασίας. Στην πρώτη δραστηριότητα τα παιδιά συμπληρώνουν τα ονόματα των ζώων 

κάτω από την αντίστοιχη εικόνα ενώ, στη δεύτερη τονίζουν σωστά τις προτάσεις που 

είναι σχετικές με το διάστημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η επόμενη δραστηριότητα πραγματοποιείται ομαδικά. Το κάθε παιδί έχει από μια 

κάρτα την οποία συμπληρώνει και ζωγραφίζει. Στη συνέχεια, η ομάδα μαζεύει όλες τις 

κάρτες, τις βλέπει, τις ελέγχει και τις βάζει σε χρονική σειρά. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνονται οι κάρτες και ένα παράδειγμα εκπλήρωσης της δραστηριότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.1: Διάφορες κάρτες                   Εικόνα 8.2: Συμπληρωμένες κάρτες 

 

Πολύ γνωστές κούκλες στη Ρωσία είναι οι «μπαμπούσκες» ή πιο σωστά «ματριόσκες». 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα το κάθε παιδί έχει τρία ποτήρια που μοιάζουν με 

«ματριόσκες», ένα μεγάλο, ένα μεσαίο και ένα μικρό, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. Με αυτά τα ποτήρια καλείται να αναδείξει τρεις συμμαθητές του 

ζωγραφίζοντας τους επάνω σε αυτά και γράφοντας ένα θετικό τους στο πάνω μέρος 

του ποτηριού. Στο τέλος, τα παιδιά μοιράζονται τα ποτήρια και συζητούν μεταξύ τους 

για τις δημιουργίες τους.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.3: Οι «ματριόσκες» ζωγραφισμένες 



Το ρωσικό παιχνίδι «Films» αποτελεί την επόμενη δραστηριότητα και παίζεται ως 

εξής: ένα παιδί είναι ο αρχηγός και λέει από μέσα του την αλφάβητο. Κάποιο παιδί τον 

σταματά και με το γράμμα που θα πετύχει πρέπει όλα τα υπόλοιπα παιδιά να πουν από 

μία λέξη που να ξεκινάει από το γράμμα αυτό. Όσα παιδιά πουν σωστά τη λέξη 

προχωρούν στον επόμενο γύρο, όσα πουν λάθος τη λέξη ή πουν λέξη που έχει ήδη πει 

συμμαθητής τους, ο αρχηγός τα κυνηγά  και οποίο πιάσει το μετατρέπει σε αρχηγό.  

 

Τα παιδιά χορεύουν στην επόμενη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός αρχικά δείχνει πως 

χορεύεται η «Καλίνκα» και το μπαλέτο, για όσα παιδιά δεν το γνωρίζουν. Όταν, 

λοιπόν, βάζει να ακούγεται κλασική μουσική τα παιδιά πρέπει να κάνουν κινήσεις 

μπαλέτου (https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY) και όταν βάζει 

«Καλίνκα» πρέπει να κάνουν τις κινήσεις της «Καλίνκα» 

(https://www.youtube.com/watch?v=qn06W-iBfkQ).  

  

Μεταστάδιο  

«Μασλενίτσα!» (15’) 

Ένα από τα έθιμα της Ρωσίας είναι και η «Μασλενίτσα». Σύμφωνα με αυτό το έθιμο 

οι Ρώσοι φτιάχνουν κρέπες και καίνε μια κούκλα από άχυρο για να γιορτάσουν το 

τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το έθιμο 

αυτό γεμίζοντας έτοιμες φτιαγμένες από τον εκπαιδευτικό κρέπες με τα υλικά που έχει 

φέρει ο τελευταίος στην τάξη. Έπειτα τρώνε τις κρέπες τους και ζωγραφίζουν μία 

κούκλα από άχυρο, τη «Μασλενίτσα». 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY
https://www.youtube.com/watch?v=qn06W-iBfkQ


5.5.9 Ένατη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στις ΗΠΑ» 

Τελευταίος προορισμός της ιστορίας είναι η Αμερική. Αρχικά, τα παιδιά καταφτάνουν 

στις ΗΠΑ και έρχονται σε επαφή με την ιστορία, τα φαγητά και τις παραδόσεις 

τους. Παίζουν και διασκεδάζουν με ποικίλες δραστηριότητες ενώ, παράλληλα 

αναπτύσσουν την διαπολιτισμική τους επίγνωση και εξασκούν τη γλώσσα τους.   

  

Επιμέρους στόχοι ενότητας  

Γνωστικοί στόχοι  

 αναγνώριση της Αμερικής και των ΗΠΑ στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση πόλεων και περιοχών των ΗΠΑ  

 επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό των ΗΠΑ  

 αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας των ΗΠΑ  

 Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 αναγνώριση παραδοσιακής μουσικής των ΗΠΑ  

 επιτέλεση παιχνιδιού από τις ΗΠΑ  

 αποδοχή της διαφορετικότητας  

 Γλωσσικοί στόχοι   

 σύνθεση προτάσεων από λέξεις  

 ανάκληση αλφαβήτου 

 αντιστοίχιση υποκοριστικών  

 καταγραφή συνταγής  

 παρουσίαση και περιγραφή δημιουργίας  

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας  

 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών μέσα στην ομάδα  

  

 

 



Διαδικασία   

Προστάδιο  

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι!» (15’) 

Η παρούσα δραστηριότητα επιτελείται για να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν πως 

ακόμα κι αν κάποιος έχει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό από τους υπόλοιπους, δεν 

παύει να είναι άνθρωπος που έχει συναισθήματα, ανάγκες και θέλει να του 

συμπεριφέρονται όπως τους υπόλοιπους. Τα παιδιά, λοιπόν, φτιάχνουν διάφορες 

κάρτες που περιγράφουν τύπους ανθρώπων όσον αφορά τη φυλή, τη θρησκεία, τις 

ικανότητες. Στη συνέχεια, το κάθε παιδί κολλά σε κάποιον συμμαθητή του την κάρτα 

που έφτιαξε, χωρίς αυτός να γνωρίζει ποια κάρτα είναι αλλά πρέπει να μαντέψει 

σύμφωνα με το πώς του συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι. Με το πέρας της 

δραστηριότητας πραγματοποιείται συζήτηση με όλη την τάξη. 

  

Κυρίως στάδιο   

«Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής!» (20’) 

Τα παιδιά ταξιδεύουν στην τελευταία ήπειρο, την Αμερική, και πιο συγκεκριμένα στη 

Βόρεια Αμερική και στις ΗΠΑ. Η ιστορία εξελίσσεται εκεί, τα παιδιά παρακολουθούν 

τις διαφάνειες μέσω PowerPoint, τον εκπαιδευτικό που αφηγείται την ιστορία και 

συζητούν μεταξύ τους (βλ. Παράρτημα σελ. 171, 216). Παράλληλα μαθαίνουν για τις 

ΗΠΑ, για την ιστορία των ΗΠΑ, τον πολιτισμό, τη μουσική και τα 

φαγητά. Συγκρίνουν ότι έμαθαν με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, τις οποίες 

συζητούν πριν την παρουσίαση της ιστορίας, έπειτα σχολιάζουν για την πλοκή της και 

συμπληρώνουν στα διαβατήριά τους τη «σφραγίδα» των ΗΠΑ. 

«Ώρα για παιχνίδι!» (60’)  

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια αφού 

αυτά ωθούν τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή τους.  

Η πρώτη δραστηριότητα είναι ατομική. Το κάθε παιδί έχει ένα φύλλο εργασίας 

και εικόνες – κομμάτια που μοιάζουν με τα υλικά ενός μπέργκερ. Επάνω στα πιάτα του 

φύλλου εργασίας πρέπει να σχηματίσουν με τη σωστή σειρά τα μπέργκερ ώστε να 

δημιουργήσουν προτάσεις.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.1 & 9.2: Το φύλλο εργασίας, τα «κομμάτια» μπέργκερ και το τελικό 

αποτέλεσμα 

 

Με το άγαλμα της ελευθερίας θα ασχοληθούν τα παιδιά στην επόμενη 

δραστηριότητα. Ομαδικά φτιάχνουν το στέμμα και τη δάδα του αγάλματος και έπειτα 

ατομικά ενώνουν τις τέλειες από το φύλλο εργασίας που τους δίνει ο εκπαιδευτικός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.3: Το στέμμα και η δάδα του αγάλματος της Ελευθερίας 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά γίνονται Ινδιάνοι. Η τάξη είναι χωρισμένη σε 

τρεις-τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα έχει κομμάτια τοτέμ τα οποία πρέπει να 

ενώσει ώστε να εμφανιστούν σωστά τα υποκοριστικά. Εν συνεχεία, οι ομάδες 

φτιάχνουν κολιέ και στέμμα ινδιάνου, ακούν Ινδιάνικη μουσική και χορεύουν 

(https://www.youtube.com/watch?v=9UglUjiJifA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8

pUg&index=3).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.4 & 9.5: Τα τοτέμ της δραστηριότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.6: Ένα ινδιάνικο στέμμα και κολιέ 

 

Μια πολύ γνωστή γιορτή των ΗΠΑ είναι το «Χάλογουιν». Ο εκπαιδευτικός μοιράζει 

φύλλα εργασίας στα οποία τα παιδιά  χρωματίζουν την κολοκύθα και από 

κάτω απαντούν  σωστά στις ερωτήσεις. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UglUjiJifA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9UglUjiJifA&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα περισσότερα παιδιά έχουν δει κάποια στιγμή ταινία του Χόλυγουντ. Ήρθε η ώρα να 

φτιάξουν και να παρουσιάσουν τη δική τους ταινία. Χωρίζονται σε τρεις ομάδες και 

παραλαμβάνουν ένα αυτοσχέδιο κουτί που μοιάζει με τηλεόραση, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Μέσα στο κουτί υπάρχει μια λευκή κόλλα χαρτί με πέντε πλαίσια 

για ζωγραφική. Τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν μία ιστορία, να τη ζωγραφίσουν στα 

πλαίσια και να την παρουσιάσουν σε όλη την τάξη γυρνώντας τις πλαϊνές ρόδες ώστε 

να εναλλάσσονται οι εικόνες.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.7: Η αυτοσχέδια τηλεόραση 

 

Ένα από τα παραδοσιακά παιχνίδια των ΗΠΑ είναι το λεγόμενο «Μάρκο Πόλο» το 

οποίο μοιάζει με τη γνωστή τυφλόμυγα. Ένα παιδί έχει κλειστά μάτια και φωνάζει τη 

λέξη «μάρκο» ενώ, κάποιο από τα υπόλοιπα παιδιά φωνάζει «πόλο». Το «τυφλό» παιδί 

πρέπει να βρει το άλλο παιδί, να το πιάσει και να αναφέρει το όνομα του για να 

αλλάξουν θέσεις. Και το παιχνίδι συνεχίζεται.  

   

Μεταστάδιο  

«Αμερικάνικα μπέργκερς» (15’) 

Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη διάφορα υλικά για να φτιάξουν τα 

παιδιά μπέργκερ. Στη συνέχεια τα παιδιά γράφουν τη συνταγή από το μπέργκερ που 

έφτιαξαν και το παρουσιάζουν στην τάξη. Στο τέλος τρώνε και απολαμβάνουν 

τα μπέργκερ τους.   



5.5.10 Δέκατη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Βραζιλία» 

Η ιστορία μας φτάνει στο τέλος της με τους ήρωες να ταξιδεύουν στη Βραζιλία. Εκεί 

έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό της Βραζιλίας, τις γιορτές, τα ήθη – έθιμα, τη 

μουσική και το χορό. Όλες οι δραστηριότητες προωθούν την ανάπτυξη των τεσσάρων 

γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, την διαπολιτισμική τους επίγνωση και βοηθούν 

στη δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού κλίματος στην τάξη.   

  

Επιμέρους στόχοι ενότητας  

Γνωστικοί στόχοι   

 αναγνώριση της Βραζιλίας στη γη και στο χάρτη  

 αναγνώριση πόλεων και αξιοθέατων της Βραζιλίας 

 επαφή με την ιστορία της Βραζιλίας  

 αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας του Αμαζονίου   

 Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 αναγνώριση μουσικής και χορού της Βραζιλίας   

 αποδοχή του εαυτού και των άλλων   

 Γλωσσικοί στόχοι   

 σωστή κατάληξη λέξεων   

 ανεύρεση δίφθογγου  

 κλίση ουσιαστικών   

 κλίση ρημάτων   

 χρονική ακολουθία   

 ακολουθία οδηγιών   

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας   

 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών μέσα στην ομάδα   

 

 

 



Διαδικασία   

Προστάδιο  

«Καθρέφτη καθρεφτάκι μου!» (15’)  

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Με τη σειρά σηκώνεται κάθε παιδί από τον κύκλο και 

συμπληρώνει τις παρακάτω προτάσεις για τον εαυτό του φωναχτά:  

 Όταν κοιτώ στον καθρέφτη κάθε πρωί βλέπω…  

 Θα περιέγραφα τον εαυτό μου με τις εξής τρεις λέξεις…  

 Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στον εαυτό μου είναι…  

 Μια εμπειρία που είχα και με βοήθησε να έχω αυτήν την άποψη για τον 

εαυτό μου είναι…  

 Μια συμβουλή που θα έδινα στον μεγαλύτερο εαυτό μου είναι…  

  

Κυρίως στάδιο  

«Χορός, τραγούδι, Βραζιλία!» (20’)  

Τελευταίος προορισμός της ιστορίας είναι η Νότια Αμερική και πιο συγκεκριμένα η 

Βραζιλία. Πραγματοποιείται συζήτηση με όλη την τάξη για τη χώρα αυτή κι έπειτα τα 

παιδιά παρακολουθούν την ιστορία, μέσω προβολής διαφανειών PowerPoint, και τον 

εκπαιδευτικό που αφηγείται την ιστορία ενώ, παράλληλα γίνεται διάλογος για την κάθε 

διαφάνεια (βλ. Παράρτημα σελ. 172, 219). Μέσω της ιστορίας μαθαίνουν για τη 

Βραζιλία, για τις γιορτές της Βραζιλίας, για τον πολιτισμό, την ιστορία, τη μουσική 

της ενώ, σχολιάζουν και το τέλος της ιστορίας. Τέλος, συμπληρώνουν και την 

τελευταία «σφραγίδα» στο διαβατήριό του.  

«Ώρα για παιχνίδι!» (55’)  

Όλα τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες που ακολουθούν, 

διασκεδάζουν, παίζουν, χορεύουν και μαθαίνουν.   

Στην πρώτη δραστηριότητα συμμετέχει όλη η τάξη σαν μια ομάδα. Τα παιδιά μπαίνουν 

σε μια σειρά και μπροστά τους έχουν τοποθετηθεί δύο στήλες για ρήματα με κατάληξη 

σε «-ενώ» και «-αινω». Δίπλα τους υπάρχουν δίσκοι με φράσεις των οποίων το ρήμα 

δεν έχει κατάληξη. Ανάλογα με τη σωστή κατάληξη, λοιπόν, πρέπει να στοχεύουν και 



να ρίξουν το δίσκο στη σωστή στήλη. Το παιχνίδι παίζεται κυκλικά για να συμμετέχουν 

όλα τα παιδιά. Ένα παράδειγμά του είναι και η παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10.1: Οι στήλες και κάποιοι από τους δίσκους 

 

Οι επόμενες δύο δραστηριότητες γίνονται ατομικά και αφορούν στη συμπλήρωση 

φύλλου εργασίας. Στην πρώτη, τα παιδιά καλούνται να βάλουν σε 

κύκλο το δίφθογγο «βρ» από τις λέξεις που δίνονται και στην επόμενη να 

συμπληρώσουν σωστά τη γενική των ουσιαστικών, στην προκειμένη περίπτωση των 

ζώων του Αμαζονίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η επόμενη δραστηριότητα είναι ομαδική και έχει να κάνει με ένα πολύ αγαπητό 

άθλημα στη Βραζιλία, το ποδόσφαιρο. Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ή τέσσερις ομάδες 

και η κάθε μια φτιάχνει τη δική της ποδοσφαιρική φανέλα. Ένα παράδειγμα της 

δραστηριότητας αποτελεί και η εικόνα που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10.2: Μια ποδοσφαιρική φανέλα της τάξης 

 

Τα παιδιά γυρνάνε τον τροχό και διασκεδάζουν. Είναι όλα καθισμένα σε κύκλο 

και έχουν τον τροχό, ο οποίος μοιάζει με αυτόν της εικόνας, στη μέση. Για να 

περάσουν στον επόμενο γύρο θα πρέπει να κάνουν ότι τους πει ο τροχός. Όσα παιδιά 

δεν τα καταφέρουν βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. Ο νικητής είναι ένας και είναι αυτός 

που θα καταφέρει να εκτελέσει όλες τις δοκιμασίες του τροχού.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10.3: Ο τροχός 



Η ατομική δραστηριότητα που ακολουθεί έχει να κάνει με το χρωματισμό ενός 

καρναβαλικού κλόουν σε φύλλο εργασίας. Το κάθε παιδί ακολουθεί τις οδηγίες που 

του δίνονται για να χρωματίσει τον κλόουν.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταστάδιο  

«Ξέφρενο καρναβάλι!» (25’)  

Η Βραζιλία λατρεύει το καρναβάλι και το χορό. Για να ξεκινήσει το καρναβάλι, 

όμως, προηγείται η δημιουργία μάσκας, καπέλου, κολιέ και μαράκας. Ιδέες για 

δημιουργίες αποτελούν και οι εικόνες που ακολουθούν. Στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτικός, με μουσικές καρναβαλιού 

(https://www.youtube.com/watch?v=m1E6L6zphZY&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49

Uf8pUg&index=7&t=2694s), παροτρύνει όλη την τάξη να χορέψει, να διασκεδάσει 

και να περάσει καλά στην τελευταία αυτή δραστηριότητα.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10.4: Το καπέλο και το κολιέ του καρναβαλιού 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10.5 & 10.6: Η μάσκα και οι μαράκες του καρναβαλιού 

https://www.youtube.com/watch?v=m1E6L6zphZY&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=7&t=2694s
https://www.youtube.com/watch?v=m1E6L6zphZY&list=LLBfyLQ55uCFhV0D49Uf8pUg&index=7&t=2694s


5.5.11 Ενδέκατη Ενότητα: «Όλος ο κόσμος!» 

Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα έξτρα υλικό και μπορεί να θεωρηθεί το μεταστάδιο όλων 

των ενοτήτων που έχουν προηγηθεί. Στη συγκεκριμένη ενότητα τα παιδιά επιτελούν 

ομαδικές δραστηριότητες, διασκεδάζουν, παίζουν και έρχονται πιο κοντά το ένα με το 

άλλο. Παράλληλα με το παιχνίδι, η ενότητα λειτουργεί ως επανάληψη όλων των 

προηγούμενων ενοτήτων και ως το τελευταίο στάδιο για το «δέσιμο» όλης της τάξης.   

 

Επιμέρους στόχοι ενότητας  

Γνωστικοί στόχοι   

 αναγνώριση των ηπείρων και της γεωγραφικής τους θέσης   

 αναγνώριση παραδοσιακών ενδυμασιών των χωρών  

 αναγνώριση παιδιών από διάφορες χώρες 

 αναγνώριση της σημαίας κάθε χώρας 

Δια/πολυπολιτισμικοί στόχοι   

 ανάπτυξη πολυπολιτισμικής επίγνωσης  

 αποδοχή του εαυτού και των άλλων   

 αναγνώριση διαφορετικότητας κάθε λαού 

 Γλωσσικοί στόχοι   

 σωστή ορθογραφία λέξεων   

 αντιστοίχιση χώρας με τη σημαία της 

 ανεύρεση όμοιων 

 εκτέλεση παντομίμας 

 ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας   

 ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών μέσα στην ομάδα 

 

Οι δραστηριότητες (90’) 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα μεγάλο μπλε μπαλόνι σε όλη την τάξη, το 

οποίο θα λειτουργήσει ως υδρόγειος σφαίρα. Τα παιδιά, χωρισμένα 

σε έξι ομάδες, κόβουν περιμετρικά από μία ήπειρο και γράφουν επάνω το όνομά 



της, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Στο τέλος η κάθε ομάδα κολλάει πάνω στο 

μπαλόνι – υδρόγειο σφαίρα, στη σωστή θέση, την ήπειρό της.   

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.1: Το μπαλόνι – υδρόγειος σφαίρα                          Εικόνα 11.2: Οι ήπειροι 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.3: Οι ήπειροι κολλημένοι στο μπαλόνι 

 

Οι ομάδες από έξι συμπτύσσονται σε τρεις. Στην καθεμία δίνει ο εκπαιδευτικός ένα 

χαρτόνι με τις παραδοσιακές ενδυμασίες των χωρών που μελετήθηκαν καθώς και τις 

αντίστοιχες σημαίες των χωρών. Οι ομάδες πρέπει να κολλήσουν τη σωστή σημαία 

κάτω από την αντίστοιχη ενδυμασία. Όλα τα υλικά της δραστηριότητας διαφαίνονται 

παρακάτω.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.4: Οι παραδοσιακές ενδυμασίες των χωρών με τις σημαίες τους 

 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μοιράζει στις ήδη υπάρχουσες ομάδες ένα φύλλο 

εργασίας. Σε αυτό τα παιδιά αντιστοιχούν τις σημαίες με τις σωστές εικόνες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη δραστηριότητα, έπεται το παιχνίδι «Βρες το 

ζευγάρι». Η κάθε ομάδα παραλαμβάνει κάρτες με εικόνες παιδιών από διάφορες χώρες 

οι οποίες είναι γυρισμένες ανάποδα και καλείται να βρει τα ζευγάρια ανάμεσα στις 

κάρτες. Ένα παράδειγμα είναι και η παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.5: Οι κάρτες του παιχνιδιού «Βρες το ζευγάρι» 

 

Τα παιδιά παίζουν όλα μαζί παντομίμα στην επόμενη δραστηριότητα. Το κάθε παιδί 

που σηκώνεται να κάνει την παντομίμα, διαλέγει μια μάσκα και την κρατά κρυφή από 

τους υπόλοιπους. Κάποιες από τις μάσκες φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Η 

υπόλοιπη τάξη πρέπει να καταλάβει σε ποια χώρα αναφέρεται κάθε φορά η παντομίμα 

και μόνο όταν βρει κάποιο από τα παιδιά τη λύση, φανερώνεται η μάσκα.  

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 11.6: Κάποιες από τις μάσκες τις παντομίμας 



Μετά από τόσα ταξίδια, τα παιδιά έχουν λάβει πολλές εμπειρίες και άλλες τόσες 

εικόνες που θα τους μείνουν αξέχαστες. Γι’ αυτό και στην επόμενη δραστηριότητα 

μπορούν να αποτυπώσουν όλες τις αγαπημένες τους εικόνες. Δίνεται από τον 

εκπαιδευτικό σε κάθε ομάδα μία χάρτινη κάμερα, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα, καθώς και φιλμ στο οποίο τα παιδιά ζωγραφίζουν ότι τους έκανε εντύπωση, ότι 

θα τους άρεσε να φωτογραφίσουν από όλες  τις χώρες που γνώρισαν και εν τέλει, το 

παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11.7: Η φωτογραφική μηχανή με τις ζωγραφιές – φωτογραφίες 

 

Όλος ο κόσμος μπορεί να παρομοιαστεί με μια φρουτοσαλάτα. Ο εκπαιδευτικός φέρνει 

στην τάξη κάθε λογής φρούτα, τα κόβει και τα τοποθετεί σε ξεχωριστά μπολ. Ρωτά το 

κάθε παιδί ποιο είναι το αγαπημένο του φρούτο, το παροτρύνει να πάρει ένα κομμάτι 

και να το φάει. Έπειτα τοποθετεί όλα τα φρούτα σε ένα μεγάλο μπολ δημιουργώντας 

μία φρουτοσαλάτα. Συζητά με όλη την τάξη πως όλοι οι άνθρωποι είναι 

διαφορετικοί και ξεχωριστοί, όπως τα φρούτα, αλλά είναι ακόμα καλύτεροι όλοι μαζί, 

όπως και η φρουτοσαλάτα είναι πιο νόστιμη από τα μεμονωμένα φρούτα.   

 

Στην τελική δραστηριότητα συμμετέχει όλη η τάξη. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί στο 

πάτωμα της τάξης ένα πολύ μεγάλο χαρτόνι. Με τη σειρά το κάθε παιδί ζωγραφίζει το 

περίγραμμα του χεριού του περιμετρικά και το χρωματίζει. Στο τέλος, μετά από 

συζήτηση, συμφωνούν όλοι ομόφωνα σε ένα σύνθημα για την τάξη το οποίο και 



γράφουν στη μέση του χαρτονιού ενώ παράλληλα ακούνε το τραγούδι του John Lennon 

“Imagine” (https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8) καθώς και διάφορα 

άλλα τραγούδια για την ειρήνη. Το θέμα που συζητάται σε αυτή τη δραστηριότητα 

είναι αρχικά οι εντυπώσεις των παιδιών για την ιστορία, για τις χώρες, τις 

δραστηριότητες, τα παιχνίδια. Επίσης, γίνεται νύξη για την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, το σεβασμό και την κατανόηση που πρέπει να δείχνουν στους 

συμμαθητές και στους συνανθρώπους τους καθώς και την αποδοχή ανθρώπων από 

άλλους πολιτισμούς και θρησκείες. Ο εκπαιδευτικός κολλά στον τοίχο της τάξης σε 

περίοπτη θέση το χαρτόνι για να το βλέπουν όλα τα παιδιά και να θυμούνται αυτήν την 

ξεχωριστή εμπειρία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8


6. Συζήτηση – Προτάσεις 

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής και 

πολυπολιτισμικής επίγνωσης των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας μέσω ειδικά 

σχεδιασμένου διδακτικού υλικού. Το επίπεδο των μαθητών που αφορά στο 

συγκεκριμένο υλικό είναι της Α’ και B’ δημοτικού. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές 

της κυρίαρχης πολιτισμικά ομάδας αλλά και σε παιδιά μειονοτήτων που γεννήθηκαν 

και μεγάλωσαν στην Ελλάδα.   

Η πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει το σημερινό σχολείο και κατ’ επέκταση 

την  κοινωνία, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενασχόλησης του πρώτου με τον 

πολιτισμό και τη γλώσσα της κάθε πολιτισμικής ομάδας. Το μάθημα της γλώσσας στη 

σύγχρονη εποχή οφείλει να αναγνωρίζει και να αναδεικνύει την ισότητα των 

πολιτισμών και να προωθεί τη διαπολιτισμική επίγνωση και διαπολιτισμική 

επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών. Μέσω της διαπολιτισμικότητας τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με νέους πολιτισμούς μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να 

αποδέχονται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του καθενός, αλλά επίσης, καθίστανται 

ικανά να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με συμμαθητές και ανθρώπους από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, το σχολείο πρέπει να μεριμνάει για 

την παύση της αναπαραγωγής προκαταλήψεων και στερεοτύπων καθώς και 

ρατσιστικών εκδηλώσεων.   

Εκτός από την αφύπνιση της διαπολιτισμικής επίγνωσης των παιδιών, δίνεται βάση 

στην εξάσκηση και ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών τους δεξιοτήτων, την 

κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου. Για να επιτευχθεί 

αυτό δημιουργήθηκε ένα σενάριο – ιστορία γύρω από το οποίο  σχεδιάστηκαν 

ανάλογες δραστηριότητες και παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία αποτελεί 

ευχάριστο άκουσμα για τα παιδιά καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και διατηρεί την 

προσοχή τους σε ένα πολυτροπικό πλαίσιο που υποβοηθά την κατάκτηση των 

γνώσεων. Αντίστοιχα οι ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια 

προάγουν τη γλωσσική εξάσκηση ενώ, παράλληλα δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην 

τάξη.   

Τα πλεονεκτήματα των πολυπολιτισμικών γλωσσικών δραστηριοτήτων είναι ποικίλα. 

Αρχικά οι μαθητές αποκτούν νέες εμπειρίες και εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα 



σε αυθεντικά πλαίσια (Tomlinson, 2012). Όσοι μαθητές είναι πρακτικοί τύποι 

επωφελούνται από τις hands - on δραστηριότητες ενώ παράλληλα είναι ενεργοί σε όλη 

τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης ενθαρρύνονται να σκεφτούν κριτικά χωρίς να είναι 

παθητικοί δέκτες της γνώσης.   

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες 

τεχνικές διδασκαλίας για την επίτευξη των δραστηριοτήτων και να ενθαρρύνει όλη την 

τάξη να συμμετέχει ενεργά. Επιπροσθέτως, με σωστό προγραμματισμό της κάθε 

δραστηριότητας καθίσταται ευέλικτος και ικανός να δίνει χρόνο όπου χρειάζεται. 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιεί ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ώστε να 

ωθήσει τους μαθητές να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά. Τέλος, ο εκπαιδευτικός, 

όντας πρότυπο των μαθητών, δείχνοντας σεβασμός στη γνώμη του κάθε μαθητή 

προωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής στην τάξη.   

Με βάση όλα τα ανωτέρω, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε η παρούσα εργασία. Όπως 

προαναφέρθηκε, στόχος της δημιουργίας της είναι η διαπολιτισμική αφύπνιση των 

παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας με παράλληλη ανάπτυξη των τεσσάρων 

γλωσσικών τους δεξιοτήτων,  θέματα που αναλύονται διεξοδικά στο θεωρητικό 

κομμάτι της εργασίας.  

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργήθηκε μια ιστορία που λειτουργεί ως 

το σενάριο των δέκα ενοτήτων που σχεδιάστηκαν. Οι ήρωες της ιστορίας είναι πέντε 

παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, τα οποία ταξιδεύουν σε δέκα χώρες του 

κόσμου με τη χρήση μιας μαγικής υδρογείου σφαίρας. Μέσω των ταξιδιών τους 

έρχονται σε επαφή με νέους για αυτά πολιτισμούς, δημιουργούν εμπειρίες, 

διασκεδάζουν, μαθαίνουν καινούρια πράγματα και αντιλαμβάνονται την 

ποικιλομορφία του κόσμου. Παράλληλα, τα παιδιά, ατομικά και ομαδικά, επιτελούν 

δραστηριότητες και παιχνίδια που εξασκούν την κατανόηση και παραγωγή του 

προφορικού και του γραπτού λόγου και ασχολούνται με αυθεντικές καταστάσεις της 

καθημερινότητας.   

Στη συνέχεια, παρέχονται προτάσεις και διευκρινίσεις για τους εκπαιδευτικούς που 

ενδεχομένως ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το παρόν εκπαιδευτικό υλικό στην 

τάξη τους. Όπως προαναφέρθηκε, το παρόν υλικό αφορά τις τάξεις της Α’ και Β’ 

Δημοτικού και λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την καθορισμένη διδακτέα ύλη, 



και μπορεί να πραγματοποιείται είτε κατά το μάθημα της Γλώσσας, είτε κατά την 

Ευέλικτη Ζώνη.  

Πιο αναλυτικά, προτείνεται η πραγματοποίηση των ενοτήτων σε τρία διαφορετικά 

στάδια, το προστάδιο, το κυρίως στάδιο και το μεταστάδιο. Στο προστάδιο 

πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες αφύπνισης της διαπολιτισμικής επίγνωσης των 

παιδιών, αφού οι συγκεκριμένες καθίστανται ως η αφορμή για την προώθηση του 

διαλόγου μέσα στην τάξη με απώτερο σκοπό την αποδοχή του διαφορετικού. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι η προδιάθεση των παιδιών αναφορικά με το τι θα 

ακολουθήσει, η διατήρηση της προσοχής τους και η βελτίωση των διαπροσωπικών 

τους σχέσεων.  

Εν συνεχεία, στο κυρίως στάδιο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το σενάριο της 

ιστορίας με πολυτροπικότητα. Δίνεται έμφαση στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και 

στην ενεργό συμμετοχή τους μέσω διαλόγου στην τάξη. Συν τοις άλλοις, αναγνωρίζουν 

και έρχονται σε επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία δέκα χωρών, συγκρίνουν το δικό 

τους πολιτισμό με άλλους και κατανοούν την πολιτισμική ποικιλότητα του κόσμου. 

Εφόσον προηγηθεί η παρουσίαση της ιστορίας, σειρά έχει η επιτέλεση των ατομικών 

και ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Φέροντας εις πέρας τα 

προαναφερθέντα, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αποδέχονται τη γνώμη 

των συμμαθητών τους, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να εκφέρουν άποψη και 

να στοχεύουν στο κοινό όφελος της τάξης. Επίσης, εξασκούν την κατανόηση και 

παραγωγή του προφορικού και γραπτού τους λόγου μέσα σε αυθεντικά πλαίσια 

μάθησης. Πρέπει ακόμη να τονιστεί πως το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει μεριμνήσει 

και για την εκτόνωση των παιδιών αφού, περιλαμβάνει δραστηριότητες χορού, 

τραγουδιού και   κίνησης.  

Τέλος, το μεταστάδιο της κάθε ενότητας αποτελεί τη σύνοψη των όσων προηγήθηκαν 

και παρακινεί την κριτική σκέψη των παιδιών στην επίλυση καθημερινών αυθεντικών 

καταστάσεων. Πολλές φορές λειτουργεί ως αφορμή για την βελτίωση του κλίματος της 

τάξης, λόγω ομαδικών δραστηριοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας, καθώς και ως 

προαγωγός της εξωτερίκευσης της δημιουργικότητας των παιδιών. 

Συμπερασματικά, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα και προσαρμόζοντας αυτό το 

εκπαιδευτικό υλικό στην εκάστοτε τάξη, ο ενδιαφερόμενος στην εφαρμογή 

εκπαιδευτικός μπορεί να το αξιοποιήσει σε μια κοινή πρωτοσχολική τάξη. Η εφαρμογή 



μπορεί να γίνει σε μαθητές από την κυρίαρχη κουλτούρα, στην προκειμένη περίπτωση 

σε Έλληνες μαθητές αλλά, και σε μαθητές που  έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην 

Ελλάδα και έχουν κοινό επίπεδο γλωσσομάθειας με τα ελληνόπαιδα. Η 

αποτελεσματικότητα του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να διαπιστωθεί μέσω 

της εφαρμογής του σε πραγματική τάξη και εν τέλει αποτίμησης και αξιολόγησής του 

με την παροχή προτάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωσή του.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως η παρούσα εργασία πρόκειται για κατασκευή 

υλικού, γι’ αυτό και κατά την εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης 

είναι πιθανό να προκύψουν δυσκολίες και αδυναμίες τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα 

κληθεί να αντιμετωπίσει. Αρχικά, επισημαίνεται πως το παρόν γλωσσικό υλικό μπορεί 

να εφαρμοστεί τόσο στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων, όσο και κατά το 

ολοήμερο σχολείο. Και στις δύο περιπτώσεις, αν ληφθεί υπόψη η ελληνική 

πολυπολιτισμική σχολική πραγματικότητα, τότε τα παιδιά που θα ασχοληθούν με το 

διδακτικό υλικό πιθανότατα να προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά υπόβαθρα. Εκτός 

αυτού, πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ομαλή έκβαση του 

σχεδιασμένου υλικού είναι και ο ατομικός. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναγνωρίζει 

την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, τα κίνητρα, τις στάσεις του σε ποικίλα ζητήματα 

και να μπορεί να αντιμετωπίσει και να αλλάξει αυτά σε περιπτώσεις που δε συνάδουν 

με τους στόχους που έχουν τεθεί.  

Πιο αναλυτικά, λόγω της εστίασης του διδακτικού υλικού σε χώρες άμεσου 

ενδιαφέροντος για η χώρα μας, όπως π.χ. η Συρία, η Αλβανία και η Νιγηρία, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει πιθανά ζητήματα που θα προκύψουν από την 

καταγωγή των παιδιών στην τάξη. Τα ζητήματα αυτά πιθανόν να περιλαμβάνουν 

εκδηλώσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και προκαταλήψεων. Εξ αρχής, ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να δείχνει σεβασμό και κατανόηση στο κάθε παιδί ξεχωριστά κι αυτό γιατί 

λειτουργεί ως πρότυπο προς μίμηση στην τάξη. Επιπλέον, πρέπει να κρατά σε επαφή 

το σχολείο με τις οικογένειες των παιδιών, μέσα από δραστηριότητες γνωριμίας π.χ. 

δραστηριότητες παιδιών – γονέων με όλη την τάξη, παρουσίαση οικογενειακού 

άλμπουμ φωτογραφιών, παραδοσιακών φαγητών κ.ά., αλλά και με την ίδια την 

κοινωνία με επισκέψεις πεδίου π.χ. μουσεία, θέατρο ή παρακολούθηση ταινίας 

σχετικής με το ρατσισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να διαμεσολαβεί ώστε να εξασφαλίζει πάντοτε την επίλυση των 

συγκρούσεων και των διαφορών που τυχόν προκύψουν στη σχολική τάξη.  
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Παράρτημα 

 

Παρουσίαση Ιστορίας 

Εδώ παρουσιάζεται αυτούσια η ιστορία που αφηγείται ο εκπαιδευτικός και η οποία 

δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 

Πρώτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Νιγηρία» 

Είναι μια μέρα όπως όλες οι άλλες και τα πέντε παιδιά της ιστορίας μας 

πηγαίνουν πρωί πρωί στο σχολείο. Πρώτη εμφανίζεται η Αντιμού. Τι κρατάει στα 

χέρια της; Μια υδρόγειο σφαίρα. Αλλά δεν είναι μια οποιαδήποτε 

υδρόγειος σφαίρα, είναι μια μαγική υδρόγειος σφαίρα. Ξάφνου 

προβάλλει ο Αλέξανδρος μαζί με τον Φλοριάν και βρίσκουν την Αντιμού να μιλάει με 

την Τζι και την Ιμπτισάμ.   

-Γεια σας κορίτσια! λένε τα αγόρια. Μα τι βλέπετε εκεί; ρωτάνε.  

-Η Αντιμού έφερε μία μαγική υδρόγειο σφαίρα λέει η Τζι.  

-Μαγική υδρόγειο σφαίρα; Δηλαδή τι κάνει; ρωτάει ο Φλόριαν.  

-Σκέφτεσαι ένα μέρος που θέλεις πολύ να ταξιδέψεις και μαγικά σε μεταφέρει εκεί. 

Αυτή η υδρόγειος σφαίρα είναι δώρο της γιαγιάς μου από τη Νιγηρία! λέει η Αντιμού.   

-Τι περιμένουμε τότε; Ας τη δοκιμάσουμε! λέει ο Αλέξανδρος.  

Η Αντιμού δείχνει στους φίλους της, με τη χρήση της υδρογείου σφαίρας, που 

βρίσκεται η Νιγηρία.  

-Η Νιγηρία βρίσκεται στην Αφρική! λέει η Αντιμού.  

Και έτσι όπως κρατάει την υδρόγειο σφαίρα, κλείνει τα μάτια της και σκέφτεται ένα 

μέρος που θέλει πολύ να ταξιδέψει. Θέλει να ταξιδέψει στη Νιγηρία, τη χώρα από όπου 

κατάγεται. Ξαφνικά η υδρόγειος σφαίρα αρχίζει να γυρνάει πολύ γρήγορα και ένα πολύ 

έντονο φως κατακλύζει το χώρο. Τα παιδιά μαγεύονται από την ομορφιά της υδρογείου 

σφαίρας και χαίρονται που ξεκινούν μια καινούργια περιπέτεια.   

Μόλις φτάνουν στη Νιγηρία η Αντιμού τους ξεναγεί.   



-Η Αφρική είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος σε πληθυσμό και αποτελείται πάνω 

από 50 χώρες! λέει η Αντιμού. Είναι μια ζεστή ήπειρος και έχει τη μεγαλύτερη ερήμου 

του κόσμου, την έρημο Σαχάρα. Έχει και το μεγαλύτερο ποταμό του κόσμου, τον 

ποταμό Νείλο. Η Νιγηρία είναι η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής σε πληθυσμό και 

πρωτεύουσα της είναι η Αμπούζα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι 

έζησαν στην Αφρική καθώς έχουν βρει πολλές μάσκες και γλυπτά από πολύ παλιά. 

Παιδιά, αναγνωρίζετε τα ζώα της Αφρικής; ρώτα η Αντιμού.   

-Ναι! λένε τα παιδιά και αρχίζουν να αναφέρουν τα ζώα.   

Η Αντιμού συνεχίζει να ξεναγεί τους φίλους της και λέει: οι περισσότεροι άνθρωποι 

της Νιγηρίας ζουν σε χωριά, εκτρέφουν ζώα και καλλιεργούν τη γη. Ζουν σε καλύβες 

από λάσπη και δύσκολα βρίσκουν καθαρό νερό. Τα παιδιά από 4 - 5 χρόνων βοηθούν 

στο σπίτι όπως έκανα και εγώ! λέει η Αντιμού. Οι παραδοσιακές ενδυμασίες είναι 

πολύχρωμες και φανταχτερές. Ακόμα και στο γάμο οι ενδυμασίες έχουν έντονα 

χρώματα και ταιριάζουν το φόρεμα της νύγης με την ενδυνασία του γαμπρού. Στη 

Νιγηρία έχουμε πολλές γιορτές και φεστιβάλ. Γιορτάζουμε τα καρναβάλια και το 

φεστιβάλ «έγιο» στο οποίο κανείς δεν επιτρέπεται να φοράει καπέλο. Ένα ακόμα 

φεστιβάλ που γιορτάζουμε είναι το “Μπουρμπάρ”. Σε αυτό το φεστιβάλ γίνεται 

παρέλαση με άλογα και με τη συνοδεία μουσικών αυτά πηγαίνουν προς το παλάτι του 

εμίρη. Παιδιά, πρέπει να δείτε και να δοκιμάσετε από τα φαγητά της Νιγηρίας! λέει 

η Αντιμού. Στη Νιγηρία, συνεχίζει, η μουσική και ο χορός είναι κομμάτι της ζωής μας. 

Το ίδιο και η τέχνη. Το σχολείο μας όμως είναι πολύ διαφορετικό με το σχολείο της 

Ελλάδας. Βρίσκεται ομοιότητες και διαφορές; ρώτα. Και τώρα είναι ώρα για 

παιχνίδι! Είστε έτοιμοι; ρωτάει η Αντιμού και τα παιδιά ενθουσιασμένα απαντάνε 

φωναχτά: Ναι!!  

Δεύτερη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αίγυπτο» 

-Παιδιά τι θα λέγατε να πηγαίναμε μια βόλτα και από την Αίγυπτο; ρωτάει η Αντιμού. -

Φύγαμε! απαντάνε οι φίλοι της.   

Έτσι λοιπόν η Αντιμού δείχνει στην υδρόγειο σφαίρα που βρίσκεται η Αίγυπτος και 

ξεκινά το ταξίδι. Η Αντιμού επειδή έχει επισκεφτεί στο παρελθόν την Αίγυπτο 

αναλαμβάνει να ξεναγήσει και σε αυτό το ταξίδι τους φίλους της.   



-Η Αίγυπτος υπήρχε για σχεδόν 3.000 χρόνια! λέει η Ανιμού. Η πρωτεύουσα της 

Αιγύπτου είναι το Κάιρο, μια πόλη με πολύ μεγάλη ιστορία. Το ξέρατε 

ότι Κάιρο σημαίνει νικητής; Μήπως αναγνωρίζετε τα ζώα της Αιγύπτου; 

ρωτά η Αντιμού. Ο Νείλος ήταν και είναι πηγή ζωής για την Αίγυπτο. Οι άνθρωποι 

καλλιεργούσαν γύρω από το Νείλο, ψάρευαν από αυτόν και έκαναν τις μετακινήσεις 

τους. Ο πάπυρος που φτιάχνουν στην Αίγυπτο δημιουργείται από το φυτού του 

πάπυρου και εκεί επάνω έγραφαν στα ιερογλυφικά και απέδιδαν με εικόνες τους θεούς 

και τους φαραώ που τιμούσαν. Το ντύσιμο των αρχαίων Αιγύπτιων αποτελούσαν 

ελαφριά λευκά υφάσματα, κοσμήματα, δερμάτινα σανδάλια και περούκες για 

το κεφάλι. Παιδιά, σίγουρα έχετε δει κάπου τις πολύ γνωστές πυραμίδες της γκρίζας, 

λέει η Αντιμού. Οι πυραμίδες ήταν χώρος ταφής των Φαραώ. Αφού τους έκαναν 

μούμιες, τους τοποθετούσαν μέσα στις σαρκοφάγους με περίτεχνες μάσκες, δικά 

τους αντικείμενα και πολλές τοιχογραφίες. Οι θεοί των αρχαίων Αιγύπτιων ήταν 

πολλοί, κάποιοι από αυτούς είναι ο Ρα, η Ίσιδα, ο Όσιρις, ο Ανούβης. Στη σημερινή 

Αίγυπτο οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στο Ισλάμ γι’ αυτό και η Αίγυπτος έχει 

αρκετά τζαμιά. Όπως εμείς έχουμε τα γράμματα του αλφαβήτου, συνεχίζει η Αντιμού, 

έτσι και στην αρχαία Αίγυπτο είχαν τα ιερογλυφικά. Πρώτη φορά που 

αποκρυπτογραφήθηκαν τα ιερογλυφικά ήταν από τη στήλη της ροζέτας. Σε αυτή τη 

στήλη υπήρχε το ίδιο κείμενο σε δύο διαφορετικές γλώσσες, στα ιερογλυφικά και στα 

αρχαία ελληνικά. Κάποια από τα ιερά σύμβολα της Αιγύπτου ήταν ο Άνκ, που το 

θεωρούσαν το κλειδί της ζωής, το μάτι, το σκαθάρι και η γάτα την οποία λάτρευαν. Η 

αρχαία Αίγυπτος έχει πολλά να δείξει όπως: αγγεία, τοιχογραφίες, μικρά αντικείμενα 

όπως κοσμήματα, αγαλματίδια θεοτήτων, μέχρι και επιτραπέζια παιχνίδια! Πλέον στην 

Αίγυπτο μιλάνε την αραβική γλώσσα. Πιστεύετε ότι το σχολείο στην αρχαία Αίγυπτο 

μοιάζει με το δικό μας; Τα αγόρια πήγαιναν σχολείο από εφτά χρόνων και σπάνια τα 

κορίτσια, λέει η Αντιμού.   

-Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ διαφορετικό, απαντά η Ιμπτισάμ.   

-Εσείς τι πιστεύετε ;   

Τρίτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Συρία» 

-Ήρθε η σειρά μου να σας ξεναγήσω στη χώρα μου, λέει η Ιμπτισάμ και δείχνει στους 

φίλους της που βρίσκεται η Συρία στην υδρόγειο σφαίρα. Η Συρία βρίσκεται στην 



Ασία, τη μεγαλύτερη ήπειρο του κόσμου και σε μέγεθος και σε πληθυσμό, λέει 

η Ιμπτισάμ καθώς ταξιδεύουν τα παιδιά από την Αίγυπτο προς τη Συρία.   

Μόλις φτάνουν, η Ιμπτισάμ ενημερώνει τα παιδιά πως εδώ και αρκετά χρόνια η Συρία 

βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο.   

-Πρωτεύουσα της Συρίας είναι η Δαμασκός, συνεχίζει να ξεναγεί τα υπόλοιπα παιδιά. 

Η Συρία έχει μεγάλη ιστορία και το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού της πιστεύει στο Ισλάμ. Τα ζώα της Συρίας τα αναγνωρίζετε; ρώτα. Πολλά 

φρούτα, λαχανικά και λουλούδια παράγονται στη χώρα μου. Ξέρετε ποια είναι αυτά ; 

ρώτα ξανά και περιμένει απάντηση από τους φίλους της και από εσάς! Όπως σας 

είπα, παιδιά, στη Συρία πιστεύουμε στο Ισλάμ γι’ αυτό και έχουμε πάρα πολλά 

τζαμιά και λίγες μόνο ορθόδοξες εκκλησίες. Πολλά από τα σπίτια μας έχουν 

καταστραφεί από τις επιθέσεις του πολέμου γι’ αυτό και πολλοί από εμάς έχουν 

προσφύγει σε άλλες χώρες. Ο καθημερινός ρουχισμός στη Συρία είναι απλός, οι άντρες 

φοράνε καφτάνι και οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν όλο το σώμα τους καθώς και τα 

μαλλιά τους φορώντας μαντήλες. Το φαγητό μας είναι πεντανόστιμο και έχει πολλά 

κοινά στοιχεία με το ελληνικό. Βλέπετε κάποια γνώριμα πιάτα ; ρωτάει η Ιμπτισάμ. Η 

γλώσσα που μιλιέται στη Συρία είναι η αραβική και το σχολείο είναι υποχρεωτικό από 

έξι έως έντεκα χρόνων. Μοιάζει το σχολείο της Συρίας με το δικό σας; ρώτα 

η Ιμπτισάμ. Παιδιά, νομίζω είναι ώρα για παιχνίδι, τι λέτε;  

Τέταρτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Κίνα» 

-Παιδιά, ωραία περάσαμε στη Συρία αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε στην 

Κίνα, στη δική μ χώρα! λέει η Τζι χαρούμενη.   

Και αφού συμφώνησαν όλα τα παιδιά, η Τζι δείχνει στην υδρόγειο σφαίρα που είναι η 

Κίνα και με μιας μεταφέρονται εκεί.   

-Η Κίνα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό σε όλη τη γη και πρωτεύουσα της 

είναι το Πεκίνο όπου το 2008 έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες. Η όπερα του Πεκίνου είναι 

πολύ διάσημη για τα θέαμα της με ακροβατικά, χορό και τραγούδι. Ιδρυτής 

της Κίνας ήταν ο κίτρινος αυτοκράτορας. Πρέπει να δείτε και το Σινικό τείχος, 

συνεχίζει η Τζι και δείχνει στους φίλους της το Σινικό τείχος που φτιάχτηκε για 

προστασία από τους εχθρούς.   

-Είναι πραγματικά τεράστιο το Σινικό τείχος! λένε με μια φωνή τα παιδιά.   



-Εμείς στην Κίνα έχουμε τρεις διαφορετικές θρησκείες με πολλούς 

συμβολισμούς, κάποιοι πιστεύουμε στον Βούδα, κάποιοι στον Κομφούκιο. Μοιάζει η 

δική μου θρησκεία με τη δική σας; Βρίσκετε ομοιότητες και διαφορές; ρωτάει η Τζι. 

Επίσης στην Κίνα έχουμε παρά πολλά διαφορετικά ζώα! Αναγνωρίζετε κάποια από 

αυτά;   

-Εγώ ξέρω κάποια, λέει ο Φλοριάν.   

-Κι εγώ, λέει η Ιμπτισάμ. Κι αρχίζουν να αναφέρουν όσα ζώα της Κίνας γνωρίζουν.   

-Στην Κίνα παράγουμε ρύζι, τσάι, σιτάρι, αφού πολλοί από μας είναι αγρότες αλλά και 

υφάσματα, αυτοκίνητα και πολλά παιχνίδια. Ακόμα και τα σπίτια της Κίνας είναι 

διαφορετικά από της Ελλάδας. Παρατηρείτε τις διάφορες; ρωτά η Τζι. Όπως και τα 

ρούχα που φοράω εγώ  έτσι και οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Κίνας έχουν κυρίαρχο 

χρώμα το κόκκινο. Το κόκκινο συμβολίζει τη χαρά, την επιτυχία και την καλή τύχη. Γι 

αυτό και στους γάμους το ζευγάρι φοράει περίτεχνες κόκκινες παραδοσιακές 

ενδυμασίες. Η κινεζική νέα χρονιά γιορτάζεται αργότερα από τις υπόλοιπες χώρες. 

Γίνεται μεγάλη γιορτή με χάρτινα φαναράκια, παραδοσιακούς χορευτές που 

μεταμφιέζονται σε δράκους ή σε λιοντάρια, με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και 

παρελάσεις. Πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας είναι το φαγητό. Αγαπάμε 

το ρύζι, τα νουντλς και τις σούπες. Έχετε δοκιμάσει κάποιο από τα παραδοσιακά μας 

φαγητά; ρωτά η Τζι στη συνέχεια. Η εφεύρεση της τυπογραφίας και του χαρτιού έγινε 

στην Κίνα, πολύ παλιά. Επίσης, εφευρέθηκαν η πυξίδα, η πυρίτιδα και το σεισμοσκόπιο 

που μετράμε τους σεισμούς. Η τέχνη της Κίνας αποτελείται από περίτεχνες βεντάλιες, 

ζωγραφιές πάνω σε μετάξι, γλυπτά και σκεύη μαγειρικής άξια θαυμασμού. Τέλος, στο 

σχολείο στην Κίνα οι μαθητές φοράνε στολές. Συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες 

χώρες; ρώτα η Τζι τους φίλους της και ξεκινούν τη συζήτηση.  

Πέμπτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αυστραλία» 

-Έχω μια ιδέα, λέει ο Αλέξανδρος. Θέλετε να ταξιδέψουμε στην Αυστραλία; Έχω πάει 

διακοπές με τους γονείς μου πέρυσι και μπορώ να σας ξεναγήσω.   

Τα υπόλοιπα παιδιά συμφώνησαν στην ιδέα του Αλέξανδρου. Ο τελευταίος δείχνει 

στους φίλους του στην υδρόγειο σφαίρα που βρίσκεται η Αυστραλία και ξεκινούν το 

ταξίδι.   



Ο Αλέξανδρος ξεκινά την ξενάγηση στην Αυστραλία: η Αυστραλία 

είναι η μικρότερη ήπειρος του κόσμου. Η πρωτεύουσα της είναι η Καμπέρα. Το ξέρατε 

ότι Αυστραλία σημαίνει άγνωστη νότια γη; Τώρα Το μάθατε! Στο Σίδνεϋ της 

Αυστραλίας έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2000. Η ιστορία της Αυστραλίας πάει 

πολλά χρόνια πίσω με τους Αβορίγινες να είναι οι πρώτοι κάτοικοι της. 

Οι Αβορίγινες εφηύραν και το μπούμερανγκ, συνεχίζει ο Αλέξανδρος. Δείτε τα ζώα 

της Αυστραλίας. Γνωρίζετε κάποια από αυτά; ρωτά ο Αλέξανδρος. Εκτός από τα 

πολλά είδη ζώων στην Αυστραλία υπάρχουν και πολλά σπάνια είδη φυτών και 

λουλουδιών. Μήλα, ακτινίδια, σπόροι, μαλλί και χρυσαφί είναι μερικά από 

τα προϊόντα που παράγονται στην Αυστραλία. Τα περισσότερα σπίτια στην Αυστραλία 

είναι μονοκατοικίες σε αντίθεση με πολλές μεγάλες πόλεις που έχουν 

πολυκατοικίες. Τζι, όπως και στην Κίνα έτσι και εδώ έχουμε μια πολύ γνωστή 

όπερα, την όπερα του Σίδνεϋ, αναφέρει ο Αλέξανδρος. Επίσης, στην Αυστραλία οι 

περισσότεροι άνθρωποι είναι καθολικοί στο θρήσκευμα. Αυτό που θα σας πω τώρα δεν 

θα το πιστέψετε παιδιά, λέει με θαυμασμό ο Αλέξανδρος. Στην Αυστραλία οι εποχές 

είναι ανάποδα!  

-Αυτό είναι πολύ περίεργο, λέει η Αντιμού.  

-Κι όμως συμβαίνει στα αλήθεια, απαντά ο Αλέξανδρος. Στις 25 Δεκεμβρίου 

γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην παραλία με πολλή ζέστη και ήλιο!  

-Αυτό πρέπει να έχει πολλή πλάκα, λέει ο Φλοριάν.  

-Και τα φαγητά της Αυστραλίας είναι αρκετά γνωστά. Έχετε δοκιμάσει κάποιο από 

αυτά τα φαγητά ή γλυκά; Δείτε και το σχολείο στην Αυστραλία, συνεχίζει ο 

Αλέξανδρος. Στην Αυστραλία μιλάνε αγγλικά και το σχολείο μοιάζει με το δικό μας. 

Εσείς τι λέτε;  

Και κάπως έτσι τα παιδιά ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους στην Αυστραλία.  

Έκτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα» 

Επόμενος προορισμός είναι η Ελλάδα. Οι ήρωές μας επιστρέφουν για λίγο πίσω στην 

Ελλάδα για να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τη χώρα στην οποία ζουν και τον πολιτισμό 

της. Ο Αλέξανδρος και τα παιδιά συμφωνούν με αυτή την απόφαση. Όλα μαζί δείχνουν 

στην υδρόγειο σφαίρα που βρίσκεται η Ελλάδα και μεμιάς μεταφέρονται εκεί.   



-Φίλοι μου, όπως όλοι γνωρίζετε, η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Αθήνα, ξεκινάει 

την ξενάγηση και αυτή τη φορά ο Αλέξανδρος. Η Αθήνα πήρε το όνομα της από τη θεά 

Αθηνά των αρχαίων Ελλήνων. Η ιστορία της χώρας που ζούμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. 

Επιστήμονες, ιστορικοί και αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει πολλά αρχαία 

αγάλματα, πολλές τοιχογραφίες, πολλά γλυπτά και αντικείμενα, συνεχίζει την 

ξενάγηση. Η αρχαία Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, των 

Μαθηματικών, της αστρονομίας, της τραγωδίας, της κωμωδίας και πολλών άλλων 

επιστημών. Εσείς παιδιά τι ξέρετε για την αρχαία Ελλάδα; ρωτά ο Αλέξανδρος και 

περιμένει την απάντηση των φίλων του.   

-Εγώ γνωρίζω τους άθλους του Ηρακλή, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του 

Ομήρου, λέει η Τζι.  

-Εγώ ξέρω πως γεννήθηκε η θεά Αθηνά, λέει η Ιμπτισάμ. Γεννήθηκε από το κεφάλι 

του Θεού Δία του πατέρα της.   

-Αφού είπες για τη θεά Αθηνά, εγώ γνωρίζω και τους δώδεκα Θεούς του Ολύμπου της 

αρχαίας Ελλάδας, λέει η Αντιμού.  

-Εγώ έχω επισκεφθεί ιστορικούς τόπους όπως το αρχαίο θέατρο στην Αθήνα, το Λευκό 

Πύργο και την αψίδα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη, λέει με τη σειρά του ο Φλοριάν.  

-Τελεία! λέει ενθουσιασμένος ο Αλέξανδρος. Τα ζώα της Ελλάδας τα γνωρίζετε;  

Όλα τα παιδιά απαντούν θετικά και αρχίζουν να αναφέρουν ένα-ένα τα ζώα. Στη 

συνέχεια, αναγνωρίζουν και αναφέρουν όλα τα φαγώσιμα προϊόντα που παράγονται 

στην Ελλάδα.   

-Εμείς ζούμε στην πόλη, παιδιά, όμως πολλοί κάτοικοι της Ελλάδας ζούνε στα όμορφα 

ελληνικά νησιά! Έχετε επισκεφθεί κάποιο ελληνικό νησί και αν ναι ποιο ήταν αυτό και 

τι σας εντυπωσίασε πιο πολύ; ρωτά τους φίλους του ο Αλέξανδρος. Πολύ ιδιαίτερες 

είναι και οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Ελλάδας. Σίγουρα έχετε δει 

κάποιο παραδοσιακό γλέντι με χορούς και τραγούδια της Ελλάδας. Όπως επίσης έχετε 

ζήσει κάποιο από τα ελληνικά έθιμα, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η 

Καθαρά Δευτέρα και άλλα. Οι δυο μεγάλες εθνικές γιορτές της Ελλάδας είναι την 

25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, συνεχίζει την ξενάγηση ο Αλέξανδρος. Πήγατε 

ποτέ σε Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία; Υπάρχουν πολλές  εκκλησίες  στην Ελλάδα.   



-Να πούμε και για τα φαγητά; σχολιάζει η Αντιμού.  

-Μα φυσικά! Δεν γίνεται να παραλείψουμε τα παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, λέει 

η Τζι που της αρέσει πολύ το φαγητό.   

-Ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνικό φαγητό; ρωτά ο Αλέξανδρος. Οι Έλληνες ήταν 

πάντα λάτρεις του καλού φαγητού αλλά και της καλής μουσικής. Από τα πιο γνωστά 

μουσικά όργανα της Ελλάδας είναι το μπουζούκι, η λίρα, το μαντολίνο και το 

ακορντεόν. Παλιότερα, στην Ελλάδα χρησιμοποιούσαμε δραχμές αντί για ευρώ. 

Επίσης, μία πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 

2004 στην Αθήνα, λέει ο Αλέξανδρος.   

-Για μένα μια πολύ σημαντική στιγμή ήταν όταν άφησα τη χώρα μου, τη Συρία, και 

ήρθα στην Ελλάδα με τους γονείς μου, λέει η Ιμπτισάμ. Κατέφθασαν στην Ελλάδα 

πάρα πολύ δικοί μας άνθρωποι.   

Τα παιδιά συζητούν για τους πρόσφυγες από τη Συρία και η Ιμπτισάμ τους διηγείται τη 

δική της περιπέτεια. Και κάπως έτσι αποφασίζουν, μετά την πρόταση του Φλόριαν, 

να επισκεφτούν την Αλβανία.   

Έβδομη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αλβανία» 

-Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξεναγήσω στη δική μου χώρα, την Αλβανία, λέει 

ο Φλόριαν και δείχνει στα παιδιά τη χώρα του στην υδρόγειο σφαίρα.   

Ο Φλόριαν ξεναγεί τους φίλους του στη “Χώρα των Αετών” όπως αποκαλείται η 

Αλβανία.  

-Η πρωτεύουσα της χώρας μου είναι τα Τίρανα και εθνικός μας ήρωας είναι ο 

Γεώργιος Καστριώτης ή Σκεντέρμπεης. Και τα ζώα της Αλβανίας είναι πολύ γνωστά. 

Πείτε μου ποια είναι αυτά, λέει στους φίλους του ο Φλόριαν. Επίσης, στη χώρα μου 

παράγουν καλαμπόκι, ελιές, σύκα και σιτάρι. Τα σπίτια και οι κατοικίες στην Αλβανία 

μοιάζουν με τα δικά σας σπίτια; ρωτάει ο Φλοριάν. Δείτε αυτά τα τοπία και τα ιστορικά 

κτίρια. Πώς σας φαίνονται; Οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Αλβανίας, συνεχίζει 

ο Φλόριαν, μοιάζουν αρκετά με αυτές της Ελλάδας. Στις 14 Μαρτίου γιορτάζουμε την 

ημέρα της άνοιξης, τα παιδιά εύχονται χαρούμενη ανοίξη σε όλους και παντού 

μοιράζονται μπισκότα. Κάποιοι κάτοικοι της Αλβανίας είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί 

όπως και οι Έλληνες γι’ αυτό και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Τον 



Οκτώβριο οι μισοί κάτοικοι της χώρας μου ακολουθούν το λεγόμενο “μπαϊράμι” που 

είναι η νηστεία των μουσουλμάνων. Και αφού μιλάμε για νηστεία και φαγητό, έχετε 

δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα φαγητά της Αλβανίας; ρώτα τα παιδιά ο Φλοριάν.   

-Ναι, εγώ έχω δοκιμάσει τα “μπολουκούμε”, τα μπισκότα της άνοιξης.   

-Είναι τα αγαπημένα μου! λέει ο Φλοριάν. Και το σχολείο στην Αλβανία είναι ίδιο με 

αυτό της Ελλάδας, συμφωνείτε;  

Όλα τα παιδιά συμφωνούν και ψάχνουν τον επόμενο προορισμό στην υδρόγειο 

σφαίρα.  

Όγδοη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Ρωσία» 

Τελικά αποφασίζουν να ταξιδέψουν στη Ρωσία. Ο Φλοριάν αναλαμβάνει να ξεναγήσει 

και εδώ τους τέσσερις φίλους του γι’ αυτό και τους δείχνει τη Ρωσία στο χάρτη για να 

ξεκινήσει η περιπέτειά τους. Φτάνουν στη Ρωσία και πιο συγκεκριμένα στη 

Μόσχα, την πρωτεύουσα της Ρωσίας.   

Ο Φλοριάν ξεκινάει την ξενάγηση στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου: η Ρωσία 

βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία, λέει στα υπόλοιπα 

παιδιά. Είναι μια κρύα χώρα και το χειμώνα οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. 

Κάποια σημαντικά πρόσωπα της Ρωσίας είναι οι συγγραφείς Λέων Τολστόι και 

Άντον Τσέχωφ.   

-Ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα ήταν Ρώσος, σωστά; ρώτα ο 

Αλέξανδρος.  

-Ακριβώς, απαντάει ο Φλόριαν, ήταν ο Γιούρι Γκαγκάριν ο πρώτος άνθρωπος που 

ταξίδεψε στο διάστημα. Πάμε να δούμε τα ζώα της Ρωσίας; Ποια μπορείτε να 

αναγνωρίσετε από αυτά; Επίσης, στη Ρωσία, συνεχίζει ο Φλόριαν, παράγουν 

φουντούκια, πατάτες, σιτάρι, καστανιές και λινό ύφασμα. Ανάλογα με το κλίμα της 

κάθε πόλης, τα σπίτια είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Και οι παραδοσιακές ενδυμασίες 

της Ρωσίας αποτελούν περίτεχνα φορέματα για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες, 

λέει ο Φλοριάν. Έχουν κοινά στοιχεία με τις παραδοσιακές ενδυμασίες του τόπου σας; 

Όπως στην Ελλάδα έτσι και στη Ρωσία το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι 

Ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι ορθόδοξες εκκλησίες στη Ρωσία είναι  εντυπωσιακές  και 



περίτεχνες. Στη Ρωσία λατρεύουν τις σούπες, τις πίτες και τις κρέπες. Έχετε δοκιμάσει 

κάποιο από τα φαγητά της Ρωσίας ή κάποιο παρόμοιο με αυτά;   

Ο Φλόριαν συνεχίζει να ξεναγεί τους φίλους του: το μπαλέτο Μπολσόι της Ρωσίας 

είναι πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και οι μπαμπούσκες είναι γνώριμες σε όλο τον 

κόσμο. Στη Ρωσία αντί για τον Άγιο Βασίλη που φέρνει τα δώρα, έχουν 

τη μπαμπούσκα, λέει με θαυμασμό ο Φλοριάν. Δεν μπορώ να παραλείψω και τα 

ιδιαίτερα μουσικά όργανα της Ρωσίας όπως είναι η μπαλαλάικα, το γκούσλι και το 

σαντούρι.   

-Στη Ρωσία μιλάνε Ρωσικά, λέει η Ιμπτισάμ.  

-Σωστά, απαντάει ο Φλοριάν. Δείτε και το σχολείο της Ρωσίας. Πιστεύετε ότι μοιάζει 

με το δικό σας;   

Ένατη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στις ΗΠΑ» 

-Θέλω πολύ να πάμε στην Αμερική, λέει η Ιμπτισάμ και όλα τα παιδιά συμφωνούν να 

ξεκινήσουν το ταξίδι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη 

Βόρεια Αμερική.   

Η Ιμπτισάμ παρουσιάζει στην υδρόγειο σφαίρα τη Βόρεια Αμερική και έτσι ξεκινά το 

ταξίδι των παιδιών στις ΗΠΑ.   

-Θα ξεκινήσω την ξενάγηση μου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον, λέει 

η Ιμπτισάμ. Άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ είναι η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. 

Συνολικά όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι 50. Η Αμερική 

ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Πριν από αυτόν 

στη χώρα κατοικούσαν Ινδιάνοι και ιθαγενείς πληθυσμοί. Μια από αυτούς ήταν και η 

γνωστή σε μας “Ποκαχόντας”. Το όνομα της σημαίνει μικρό παιχνιδιάρικο κορίτσι 

αλλά στην πραγματικότητα ήταν “Ματοάκα”, λέει η Ιμπτισάμ. Γνωρίζετε κάποια από 

τα ζώα των ΗΠΑ; Σε αυτήν την πολύ ισχυρή χώρα παράγονται 

καλαμπόκι, σιτάρι,, βαμβάκι, ζαχαροκάλαμο, πορτοκάλια αλλά και προϊόντα 

τεχνολογίας όπως αυτοκίνητα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τα σπίτια των ΗΠΑ είναι 

είτε μονοκατοικίες είτε πολυκατοικίες και ουρανοξύστες. Υπάρχουν κοινά με τα σπίτια 

στη χώρα σας;   

-Ιμπτισάμ, πες μας για τις γιορτές των ΗΠΑ, λέει η Αντιμού.   



-Στις 31 Οκτωβρίου γιορτάζουν το Halloween, σκαλίζουν κολοκύθες και τα παιδιά 

πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να πάρουν καραμέλες και γλυκά. Όποιο σπίτι δεν 

τους δώσει, τότε κάνουν φάρσα. Επίσης γιορτάζουν την ημέρα των ευχαριστιών στα 

τέλη Νοεμβρίου όπου μαζεύεται όλη η οικογένεια, τρώει γαλοπούλα και 

κολοκυθόπιτα. Η ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, συνεχίζει η Ιμπτισάμ, είναι στις 4 

Ιουλίου. Τα φαγητά των ΗΠΑ είναι πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα έχετε 

δοκιμάσει κάποιο από αυτά. Αν ναι ποιο δοκιμάσετε; Σας άρεσε; ρώτα η Ιμπτισάμ.   

-Εμένα μου αρέσουν οι ταινίες και η μουσική από τις ΗΠΑ, λέει ο Φλοριάν.   

-Το Hollywood είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ταινιών στον κόσμο. Η μουσική που 

γεννήθηκε στις ΗΠΑ είναι η ποπ, το ροκ εν ρολ και η country μουσική. Τέλος, δείτε 

και το σχολείο των ΗΠΑ. Πώς σας φαίνεται;   

Δέκατη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Βραζιλία» 

Τελικός προορισμός της περιπέτειας των ηρώων μας είναι η Βραζιλία. Τη Βραζιλία την 

επέλεξε η Τζι καθώς τα υπόλοιπα παιδιά συμφώνησαν μαζί της. Η Τζι έχει επισκεφτεί 

τη Βραζιλία στο παρελθόν και είναι πρόθυμη να ξεναγήσει τα παιδιά στο τελευταίο 

τους ταξίδι. Αυτή, λοιπόν, δείχνει τη Βραζιλία στην υδρόγειο σφαίρα και μαγικά 

μεταφέρονται εκεί.   

-Φίλοι μου, πολύ χαίρομαι που στο τελευταίο μας ταξίδι θα σας ξεναγήσω εγώ, λέει 

η Τζι με χαρά. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας είναι η Μπραζίλια. Στη Βραζιλία λατρεύουν 

το ποδόσφαιρο ενώ, έχουν πραγματοποιηθεί και Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο το 2016, ξεκινάει την ξενάγησή της η Τζι. Όπως στη Βόρεια Αμερική 

έτσι και στη νότια υπήρχαν παλιά πολλές φυλές και ιθαγενείς που ζούσαν στην περιοχή. 

Κάποιοι από αυτούς είναι οι Αζτέκοι, οι Μάγιας και οι Ίνκας. Στη Βραζιλία υπάρχει 

ένας πολύ μεγάλος ποταμός, ο Αμαζόνιος, και ένα τροπικό δάσος που εκτείνεται γύρω 

από αυτόν. Εκεί κατοικούν πολλά είδη ζώων. Αναγνωρίζετε κάποιο από αυτά; Επίσης 

η Βραζιλία είναι πολύ γνωστή για την παραγωγή της στον καφέ αλλά και το 

καλαμπόκι, το ρύζι, το βαμβάκι, το ζαχαροκάλαμο, συνεχίζει η Τζι. Ο μεγαλύτερος 

πληθυσμός της Βραζιλίας κατοικεί σε καλύβες, τις λεγόμενες “φαβέλες”. Ποιες είναι 

οι ομοιότητες και οι διαφορές αυτών των σπιτιών με τα δικά σας; ρωτά η Τζι. Στη 

Βραζιλία για πέντε μέρες πριν το Πάσχα γιορτάζουν το καρναβάλι που είναι η πιο 

μεγάλη γιορτή της χώρας. Όλοι διασκεδάζουν, χορεύουν, τραγουδούν στους ρυθμούς 

του καρναβαλιού. Μικροί και μεγάλοι φοράνε ειδικά κουστούμια, παραδοσιακές 



ενδυμασίες και τρώνε παραδοσιακά βραζιλιάνικα φαγητά. Εσείς έχετε δοκιμάσει 

κάποιο από αυτά; ρωτά η Τζι τους φίλους της. Δείτε τις εκκλησίες της Βραζιλίας, τι 

κοινά έχουν με αυτές που έχετε δει εσείς; Το σχολείο της Βραζιλίας μοιάζει με το δικό 

σας;   

Και με αφορμή αυτήν την ερώτηση οι ήρωες της ιστορίας μας ξεκινούν να συζητούν 

για τα σχολεία του κόσμου. Ώσπου κάποια στιγμή, εκεί που μιλούσαν μεταξύ τους, 

η μαγική υδρόγειος σφαίρα αρχίζει ξανά να φέγγει με ένα έντονο εκτυφλωτικό φως. 

Στη στιγμή μεταφέρει τα παιδιά από τη Βραζιλία πίσω στην Ελλάδα.  

-Παιδιά, περάσαμε πολύ όμορφα σε όλες αυτές τις χώρες! λέει η Αντιμού.  

-Μάθαμε τόσα πολλά για τον πολιτισμό των χωρών, λέει η Ιμπτισάμ.  

-Αποκτήσαμε εμπειρίες, λέει ο Αλέξανδρος.  

-Μάθαμε πολλά καινούρια πράγματα, λέει ο Φλοριάν.  

-Και φυσικά, παίξαμε και γνωριστήκαμε ακόμα καλύτερα, λέει η Τζι.   

Και αυτή, λοιπόν, ήταν η περιπέτεια των πέντε παιδιών της ιστορίας. Γίνατε μαζί με τα 

παιδιά αυτά συνταξιδιώτες, γνωρίσατε νέες χώρες, νέους πολιτισμούς, αποκτήσατε 

εμπειρίες και γνώσεις. Το διασκεδάσατε κι εσείς όσο οι φίλοι μας; Τι σας άρεσε 

περισσότερο από την κάθε χώρα; Θα κάνατε ξανά το ίδιο ταξίδι;  

 

 

 

 

 

 

 

 



Παρουσίαση Διαφανειών PowerPoint 

Παράλληλα με την ιστορία που αφηγείται ο εκπαιδευτικός, προβάλλονται διαφάνειες 

PowerPoint με πολυτροπικό κείμενο ανά ενότητα. Στις διαφάνειες αυτές 

παρουσιάζεται τόσο η πλοκή της ιστορίας όσο και εικόνες από την κάθε χώρα. Τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή με την κάθε χώρα, τον πολιτισμό της και παροτρύνονται να 

σκεφτούν κριτικά προς απάντηση των ερωτήσεων που προκύπτουν. Παρακάτω 

παρατίθενται οι διαφάνειες ανά ενότητα. Η μορφή των διαφανειών είναι μορφή εικόνας 

γι’ αυτό και λείπει τυχόν κίνηση από την πρωτότυπη μορφή.  

Πρώτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Νιγηρία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δεύτερη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αίγυπτο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τρίτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Συρία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τέταρτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Κίνα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πέμπτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αυστραλία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έκτη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έβδομη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στην Αλβανία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όγδοη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Ρωσία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ένατη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στις ΗΠΑ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δέκατη Ενότητα: «Ταξιδεύουμε στη Βραζιλία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


