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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ άζθεζεο θαη  έρεη 

ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα γηα 

ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο πξφζθπγεο κηθξήο 

ειηθίαο, ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθή σο μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο- πξφζθπγεο  κηθξήο ειηθίαο, αλαδεηθλχνληαο 

παξάιιεια, ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη ηνλ πνιπηξνπηθψλ θαη 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηελ παξαπάλσ  δηαδηθαζία. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Παίδσ θαη καζαίλσ ηελ ειιεληθή γιψζζα». Αλαθνξά γίλεηαη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηνπο ζηφρνπο, ζηελ πινπνίεζε θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο 

παξέκβαζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα κία βξαρχρξνλε πηινηηθή παξέκβαζε πνπ 

πινπνηήζεθε ην έηνο 2018 ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ, ζηελ Αζήλα, ζε 

αξαβφθσλνπο καζεηέο πξφζθπγεο (θπξίσο απφ πξία θαη Ιξάθ). ηελ ζπγθεθξηκέλε 

παξέκβαζε, απφ ηηο έμη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ, εθαξκφζηεθαλ 

πηινηηθά κφλν νη ηξεηο. 

Βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο παξέκβαζεο, είλαη ε  δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο 

γιψζζαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο παηγληψδνπο, απζεληηθνχ θαη πνιπηξνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζην νπνίν νη καζεηέο ζα ληψζνπλ επραξίζηεζε θαη αζθάιεηα 

λα εθθξαζηνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

 

Λέξειρ – κλειδιά: καζεηέο πξφζθπγεο κηθξήο ειηθίαο, ειιεληθή σο μέλε γιψζζα, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, παηρλίδη, πνιπηξνπηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, απζεληηθή κάζεζε 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract 

 

The current task completed my master desertation and its main purpose is the 

construction of educational material with intercultural character for the learning of 

Greek as a foreign language in pupils of young refugees, which responds to their 

special needs.  

The first part of the task includes a bibliographic review of the principles of 

designing a learning material for learning Greek as a foreign language for young 

refugee students, while enhancing the pedagogical value of the game as well as the 

multimodal and multi-sensory learning environments in the above process. 

In the second part of the task, the educational material "I play and learn the Greek 

language" is presented. Reference is made to the design, objectives, implementation 

and valuation of the intervention.  

More specifically, this is a short-term pilot intervention that took place in 2018 in 

Exarchia, Athens, to Arab-speaking refugee students (mainly Syria and Iraq). In the 

specific intervention, only three of the six thematic units were designed.  

 The main aims of the intervention are the teaching of Greek as a foreign language 

through the creation of a playful, authentic and multimodal learning environment in 

which students will feel pleasure and security to express themselves in any way. 

 

Key-words: pupils of younger refugees, Greek as a foreign language, educational 

material, play, multimodal learning environment, authentic learning. 
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Δπραξηζηίεο 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπλέβαιαλ πνηθηινηξφπσο 

πνιινί άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ. 

Αξρηθά, ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. 

Γξίβα Διέλε γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζε θαζψο 

θαη γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο 

κνπ. 

Αθφκα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο αλζξψπνπο απφ ην 

πξφηππν θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ Welcommon, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ 

έδεημαλ θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ. Κπξίσο φκσο, ζα ήζεια λα πσ επραξηζηψ 

ζηα παηδηά πξφζθπγεο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαζψο θαη γηα φια απηά ηα 

πνιχηηκα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζα καδί ηνπο κέζα ζε ηφζεο ιίγεο κέξεο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ βαζηά κνπ επγλσκνζχλε ζηνπο δηθνχο κνπ 

αλζξψπνπο πνπ είλαη δίπια κνπ φια απηά ηα ρξφληα θαη κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε κνπ 

βήκα. Μακά, Μπακπά, Νηίλν, Έιελα, Νηίλα έλα κεγάιν επραξηζηψ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγηθή ξνή, «ν πιεζπζκφο ησλ 

αλαγθαζηηθά εθηνπηζκέλσλ έρεη θηάζεη ηα πςειφηεξα επίπεδα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

πνηέ. ε φινλ ηνλ θφζκν, 65,6 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, έλαο αξηζκφο άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ, έρνπλ αλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο. ηνλ αξηζκφ 

απηφ πεξηιακβάλνληαη πεξίπνπ 22,5 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο θαη αλάκεζά ηνπο πάλσ 

απφ ηα κηζά είλαη παηδηά» (βι. UNHCR, (2017) .  

Η Διιάδαο σο βαζηθή ρψξα δηέιεπζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ πξνο ηηο 

ρψξεο πξννξηζκνχ ηνπ ή αθφκα θάπνηεο θνξέο θαη πην κφληκεο παξακνλήο γηα 

νξηζκέλν αξηζκφ πξνζθχγσλ, ήξζε αληηκέησπε κε ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 

θαη δηαθαηψκαησλ ηνπο, κέζα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ-έθεβσλ πξνζθχγσλ. 

Παξ‟ φιν πνπ έρεη μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη ε πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο θαη 

Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (Γ.Τ.Δ.Π) θαη ησλ ζρνιείσλ γεληθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί 

σζηφζν δελ ζηεξίδνληαη ζε θάπνην εηδηθά δηακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ (γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο θ.ιπ). Όια ηα 

πξνηεηλφκελα εθπαηδεπηηθά πιηθά βξίζθνληαη αθφκα ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, αθνχ 

κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη εγθξηζεί θάπνην απφ απηά απφ Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Πνιππαηρληδίζκαηα: Οη καζεηέο 

πξφζθπγεο παίδνπλ θαη καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη εληάζζνληαη ζην λέν 

πνιηηηζκφ», έρεη ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο, πξνζαξκνζκέλν φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πξνζθχγσλ κηθξήο ειηθίαο, 

θαζψο θαη ζηα απνηειέζκαηα απφ ηελ βξαρππξφζεζκε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο, ζηελ 

αληίζηνηρε νκάδα αηφκσλ. Η πεηξακαηηθή απηή παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζην 

Welcommon έλα πξφηππν θέληξν θηινμελίαο θαη έληαμεο επάισησλ νκάδσλ 

πξνζθχγσλ, ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ, ηεο Αζήλαο θαη έιαβε ρψξα ηνλ κήλα 

Ιαλνπάξην. Η εξγαζία απηή, απνηέιεζε κία πξφθιεζε γηα ηελ εξεπλήηξηα θαζψο 

κέρξηο ζηηγκήο δελ έρεη ππάξμεη θάπνην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε επίζεκε 

κνξθή γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο καζεηψλ. Χο βαζηθφο ηεο ζηφρνο, 
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ήηαλ νη καζεηέο πξφζθπγεο λα βξεζνχλ ζε έλα αζθαιέο θαη επράξηζην πνιπηξνπηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα ηνπο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα κέζα απφ παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα παίδνληαο. 

Αλαιπηηθφηεξα ε εξγαζία απηή δηαξζξψλεηαη ζε 6 θεθάιαηα. 

ηα πξψην θεθάιαην «Γηακνλή πξνζθχγσλ», αξρηθά, γίλεηαη κία ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ δνκψλ ζηέγαζεο πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην «Δθπαίδεπζε παηδηψλ πξνζθχγσλ» ην ελδηαθέξνλ 

εζηηάδεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, αλαθέξνληαο πνιχ ζπλνπηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην πξψην πξνεληαμηαθφ έηνο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ. πλνπηηθή αλαθνξά γίλεηαη επίζεο, ζε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο θαη 

Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (Γ.Τ.Δ.Π.) αιιά θαη ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

απηψλ (σξνιφγην πξφγξακκα, θαηαλνκήο καζεκάησλ). 

ην ηξίην θεθάιαην «Αξρέο ρεδηαζκνχ Τιηθνχ γηα κηθξνχο καζεηέο Πξφζθπγεο», 

γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ επεξέαζε ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Παίδσ θαη 

καζαίλσ ηελ ειιεληθή γιψζζα».  Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηψλ πξνζθχγσλ κηθξήο ειηθίαο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαμαγσγή κηαο δηδαζθαιίαο, γηα ηελ 

εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ δηδαζθαιία αιιά θαη πσο 

κπνξεί λα ηα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζχγρξνλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο (Οιηθή Αηζζεηεξηαθή Κηλεηηθή Απφθξηζε, Γηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε) θαηάιιειεο γηα ηελ εθκάζεζε κίαο μέλεο γιψζζαο πνπ βξίζθεηαη ζε 

πξσηαξρηθφ ζηάδην. Αλαθνξά γίλεηαη αθφκα, ζε έλαλ λενζχζηαην φξν, ηε 

Γηαγισζζηθφηεηα θαη πσο απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ νκαιφηεξν θαη πην πγηή 

ηξφπν δηδαζθαιίαο κηαο μέλεο γιψζζαο ζε δίγισζζνπο ή πνιχγισζζνπο 

καζεηέο/ηξηεο. εκαληηθέο είλαη θαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηηο ζεσξίεο ζρεηηθά 

κε ην παηρλίδη θαη πσο απηφ βνεζά ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή αιιά θαη 

ζηα πνιπηξνπηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ζηνλ ξφιν ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην «Σν παηρλίδη σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν», αλαδεηθλχνληαη ηα 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ. Σνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη θπξίσο ζηελ εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο κηθξήο ειηθίαο. 

Δπίζεο, επηρεηξείηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηα γισζζηθά 

παηρλίδηα, ηα δεκηνπξγηθά παηρλίδηα θαη ηα θηλεηηθά παηρλίδηα. 

ην πέκπην θεθάιαην «ρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Παίδσ θαη καζαίλσ 

ηελ ειιεληθή γιψζζα», αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ θαη ε ζηνρνζεζία ηνπ 

παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δπίζεο, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ έμη ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηηο θάζε 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

ην έθην θεθάιαην «Τινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο», παξαηίζεληαη 

ζηνηρεία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην πιαίζην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηινηηθή 

παξέκβαζε, θαζψο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ ηξηψλ απφ 

ησλ έμη ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

ην έβδνκν θεθάιαην «πδήηεζε», πξαγκαηνπνηείηαη κία «απνηίκεζε» ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πηινηηθήο παξέκβαζεο. Η εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηελ εκπεηξία ηεο, 

αλαθέξεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαη ηνλίδεη ηα 

ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ζηελ δηεμαγσγή απηήο. 
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1. Γηακνλή πξνζθύγσλ 

 

Σν πνζνζηφ ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ εθηνμεχηεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Απγνχζηνπ 2015 έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πξνζθχγσλ λα θαηεπζχλεηαη απφ ηελ Σνπξθία κέζσ ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή «αλεπίζεκα, ν 

αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ πνπ έθηαζαλ ζηελ Διιάδα, ππνινγίδεηαη ζην 1 εθ. 

άλζξσπνη», νη νπνίνη έπεηηα απφ ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ εγθισβίζηεθαλ πεξίπνπ 

60.000. Σν πνζνζηφ απηφ δηαηεξήζεθε κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 απ‟ φπνπ 

θη άξρηζε λα κεηψλεηαη. (Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, ΤΠΠΔΘ, 2017). 

Παξφιν απηά, ππήξμε αλάγθε γηα δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα 

εμαζθάιηδε ηα δηθαηψκαηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Κχξην κέιεκα ήηαλ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε πξνζηαζία θαη ζηέγαζε. Έηζη, ζηαδηαθά πξνο ηα ηέιε  

ηνπ 2015, δεκηνπξγήζεθαλ ζηα λεζηά θαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα ηα πξψηα 

νξγαλσκέλα Κέληξα Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ. Με ηνλ εγθισβηζκφ, φκσο, ησλ 

πξνζθχγσλ  ζηελ Διιάδα ππήξμε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ Κέληξσλ Φηινμελίαο 

Πξνζθχγσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ – θαη πνιιά ραξαθηεξίδνληαη κέρξη θαη 

ζήκεξα – γηα ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

 Αθφκα, «δεθάδεο πξψελ ζηξαηφπεδα πνπ  κεηαηξάπεθαλ απφ ην Τπνπξγείν  

Δζληθήο Άκπλαο ζε θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ, κε εγθαηάζηαζε ζε πξψηε θάζε 

αληίζθελσλ εθζηξαηείαο θαη ζε δεχηεξε θάζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθηζκψλ. Λίγα 

camps θαηαζθεπάζηεθαλ απφ Γήκνπο θαη νξηζκέλνη μελψλεο απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σνλ Μάην ηνπ 2016 ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Γηαρείξηζεο ηεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο, ιεηηνπξγνχζαλ 

ηέζζεξα θιεηζηά Κέληξα Κξάηεζεο (hotspots) ζηα λεζηά, 42 Κέληξα Φηινμελίαο 

Πξνζθχγσλ ζηελ ππφινηπε ρψξα θαη πέληε άηππεο δνκέο» (Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, 

ΤΠΠΔΘ, 2017).  

εκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα πνπ παξείραλ νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) 

αιιά θαη ε Ύπαηε  Αξκνζηεία  ηνπ  ΟΗΔ  γηα παξνρή πξνζσξηλήο ζηέγαζεο 

πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν ζηελ ρψξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελν 
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πξνγξάκκαηνο ESTIA,  απφ ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (βι. Ύπαηε Αξκνζηεία, Πξφγξακκα ηήξημεο Έθηαθηεο 

Αλάγθεο γηα ηελ Έληαμε θαη ηε ηέγαζε-ESTIA, 2018).  

ηε ζηέγαζε θαη θξνληίδα ησλ πξνζθχγσλ επίζεο, ζπλέβαιιαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

ζπκβάιινπλ «πνιηηηθέο νκάδεο ή θηλήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

αληηξαηζηζηηθφ θίλεκα θαη ζην θίλεκα δηθαησκάησλ» νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζε 

θαηαιήςεηο θηεξίσλ, κε πην γλσζηέο θαη θαιά νξγαλσκέλεο ην πξψελ μελνδνρείν 

City Plaza ζηελ Αζήλα θαη ην πξψελ ΠΙΚΠΑ ζηελ Μπηηιήλε. «Παξάιιεια, νκάδεο 

εζεινληψλ δεκηνχξγεζαλ δίθηπα θηινμελίαο ζε δηακεξίζκαηα κε ή ρσξίο ηελ 

ππνζηήξημε δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ΜΚΟ (π.ρ. OMNES Κηιθίο)» (Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή, ΤΠΠΔΘ, 2017). 
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2. Δθπαίδεπζε παηδηώλ πξνζθύγσλ 

Δθηφο απφ ην βαζηθφ ζέκα ηεο ζηέγαζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ έπξεπε 

λα ιεθζνχλ κέηξα θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ  παηδηψλ πξνζθχγσλ. Με βάζε ην 

άξζξν 28, παξάγξαθνο 1, ηεο Γηεζλήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ φηη 

«ηα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε» 

ην νπνίν ηζρχεη θαη γηα ηα παηδηά πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22, παξάγξαθνο 

1, ηεο Γηεζλήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (βι. http://www.0-18.gr/gia-

megaloys/dsdp). 

 Πνιινί απφ ηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, είραλ κείλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

καθξηά απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, εμαηηίαο ησλ 

εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε ρψξα ηνπο, αιιά θαη ιφγσ ησλ 

αλαγθαίσλ κεηαθηλήζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηελ πξνζθπγηθή θξίζε απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, επηδηψρζεθε κία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ππφ ηελ πξφηαζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο. Η πξφηαζε απηή, 

ζχκθσλα κε ην Έξγν ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Πξνζθπγψλ, ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηε ηήξημε ηνλ Παηδηψλ Πξνζθχγσλ (2017: 33), βαζίζηεθε ζηηο εμήο 

δηαπηζηψζεηο: 

 «α)  ε  ξεπζηφηεηα  ηνπ  πξνζθπγηθνχ  πιεζπζκνχ  θαη  ην  πξσηφγλσξν  ηνπ 

εγρεηξήκαηνο  απαηηνχζε θαη  εμαθνινπζεί  λα  απαηηεί ζπλερή  επνπηεία, εθηίκεζε  

ησλ  κεηαβαιιφκελσλ  ζπλζεθψλ  θαη  δηαξθείο αλαπξνζαξκνγέο  κε δηνηθεηηθά αιιά 

θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα. 

β) ε δηαρείξηζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθχγσλ απαηηνχζε θαη 

εμαθνινπζεί λα απαηηεί ηε ζπλέξγεηα δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,  

πνιιψλ  ππνπξγείσλ,  δηεζλψλ  νξγαληζκψλ  θαη  ΜΚΟ.  Υξεηάδεηαη ζπλεπψο έλαο 

επνπηηθφο θαη ζπληνληζηηθφο κεραληζκφο κε εηδηθή επηζηεκνληθή γλψζε θαη 

ηερλνγλσζία.  

γ)  ην  φιν  εγρείξεκα  απνηεινχζε θαη  εμαθνινπζεί  λα  απνηειεί πνιηηηθφ 

δηαθχβεπκα πςειήο επζχλεο πνπ απαηηεί γξήγνξεο απνθάζεηο ζε επηηειηθφ επίπεδν.  

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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Δίλαη  ινηπφλ  απαξαίηεηε  κηα  δνκή,  ε  νπνία  λα  είλαη  ζε  ζέζε  λα εηζεγείηαη 

άκεζα πξνηάζεηο ζηνλ ΓΓ θαη ηνλ Τπνπξγφ». 

Απφ ην 2016 μεθίλεζε ζηαδηαθά λα νξγαλψλεηαη ε παξαπάλσ πξφηαζε, κε ηε 

δεκηνπξγία ηεο Οκάδαο  Γηαρείξηζεο, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο θαη 

Δθπαίδεπζεο ησλ Πξνζθχγσλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ζέζεηο ππεπζχλσλ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο πξνζθχγσλ (ΔΠ), απνζπάζηεθαλ κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγήο ηνπο κε βάζε ηνλ 

πίλαθα πξνζφλησλ (Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, ΤΠΠΔΘ, 2017). 

 ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ-πξφηαζεο  ζεζκνζεηήζεθαλ νη Γνκέο 

Τπνδνρήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΓΤΔΠ), σο κία ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. 

«Απφ ηνλ Οθηψβξην 2016 κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 ιεηηνχξγεζαλ 107 ΓΤΔΠ 

ζηηο νπνίεο θνίηεζαλ 2.643 καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην)». ηε 

ζπλέρεηα, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2017, παξαηεξήζεθε κία κηθξή δηαθνξνπνίεζε, αθνχ 

ν αξηζκφο ησλ δνκψλ απμήζεθε ζηηο 111 ΓΤΔΠ κε 145 ηκήκαηα, θαιχπηνληαο έηζη, 

37 Κέληξα Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ ζε φιε ηε ρψξα, εθηφο ησλ λεζηψλ (Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή, ΤΠΠΔΘ, 2017) 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα πνπ αθνινπζνχλ νη ΓΤΔΠ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ, άξζξν 3, 

παξάγξαθνο 1, είλαη 8:30 ην πξσί κε 12:30 ην κεζεκέξη (πξσηλφ σξνιφγην 

πξφγξακκα) γηα ηηο ΓΤΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ Κέληξσλ Φηινμελίαο 

Πξνζθχγσλ ελψ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ γηα ηηο ΓΤΔΠ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη 14:00 ην κεζεκέξη έσο 18:00 ην 

απφγεπκα (απνγεπκαηηλφ σξνιφγην πξφγξακκα). 

 Αθφκα, ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ζην Γεκνηηθφ θαη νη 

αληίζηνηρεο ψξεο αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαηαλέκνληαη σο εμήο: Διιεληθή 

Γιψζζα (6 ψξεο), Αγγιηθά (4 ψξεο), Μαζεκαηηθά (3 ψξεο), Φπζηθή Αγσγή (3 ψξεο), 

ΣΠΔ (2 ψξεο), Αηζζεηηθή Αγσγή, δειαδή Δηθαζηηθά, Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή (2 

ψξεο) (βι. ΦΔΚ, άξζξν 4, παξάγξαθνο 2). 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε «Μεραληζκφο Παξαθνινχζεζεο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη ζηελ Διιάδα» (Ινχιην- Γεθέκβξηνο 2016) ηνπ πλεγφξνπ 
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ηνπ Πνιίηε/πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε UNICEF, ε απνηίκεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην πξψην πξνεληαμηαθφ έηνο παξνπζίαδε 

αξθεηέο δπζθνιίεο  θαη φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο θαη 

Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (Γ.Τ.Δ.Π) αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ 

πξνζθχγσλ καζεηψλ ζε ηκήκαηα ππνδνρήο ηεο πξσηλήο δψλεο, ιφγσ ηνπ φηη ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνο λα δερηνχλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο νη ηάμεηο ππνδνρείο μεπεξάζηεθε, εμαηηίαο ησλ κε πξνγξακκαηηζκέλσλ 

κεηαθνξψλ ηνπο απφ πξνεγνχκελα κέξε δηακνλήο (Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, 

ΤΠΠΔΘ, 2017: 37).  
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3. Αξρέο ζρεδηαζκνύ πιηθνύ γηα κηθξνύο καζεηέο πξόζθπγεο 

 Οη παξαθάησ ζεσξίεο ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο 

πξφζθπγεο κηθξήο ειηθίαο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ην πιηθφ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

3.1 Μαζεηέο πξόζθπγεο 

«Σα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ είλαη ζπρλά ζχκαηα βίαο ή κάξηπξεο πνιέκνπ θαη βίαο. 

Πνιιά έρνπλ δεη ζπγγελείο ηνπο λα δνινθνλνχληαη  ή δελ μέξνπλ πνχ βξίζθνληαη 

κεξηθνί απφ απηνχο...Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ βηψζεη θάπνηα κνξθή απνρσξηζκνχ» 

(Elisabeth Coelho, 2007). Σα γεγνλφηα πνπ έρνπλ βηψζεη νη καζεηέο πξφζθπγεο, 

πνιιέο θνξέο είλαη πέξα απφ ηελ θαληαζία. Ο θφβνο, ην άγρνο, ε αλαζθάιεηα, ε 

απψιεηα θαη γεληθφηεξα νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ θέξεη καδί ε θξίθε ηνπ 

πνιέκνπ, ζηέθνληαη ζπρλά ε αηηία γηα λα παξνπζηάζνπλ λεπξψζεηο, θαηάζιηςε θαη 

γεληθφηεξα ζπκπηψκαηα κεηα-ηξαπκαηηθήο αγρψδνπο δηαηαξαρήο. 

 Σα άηνκα απηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ρξήδνπλ βνήζεηαο απφ εηδηθνχο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ξχζκηζε ηεο ςπρνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο.  «Απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ή ηνπιάρηζηνλ πηπρέο ηεο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ» (βι. https://4peoplematters.com). Αμίδεη βέβαηα λα αλαθεξζεί, φηη 

ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά ιφγσ ησλ ζθιεξψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ βηψζεη, είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, λα μεπεξλνχλ εκπφδηα θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα (Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, ΤΠΠΔΘ, 2017). 

«Μέζα ζηε ηάμε, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ εζσζηξέθεηα, 

ππεξθηλεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο, θνβηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη αληηδξάζεηο έληνλεο αγσλίαο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζπκίδνπλ θάπνην ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο» (Elisabeth Coelho, 2007).  Γη‟ απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη λα κελ 

δηζηάδνπλ λα δεηνχλ βνήζεηα αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο θιάδνπο (π.ρ. 

ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θ.ιπ.) γηα ηελ ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε 

δεηήκαηνο.  
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Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλν γισζζηθφ  θαη 

γλσζηαθφ ππφβαζξν ζηελ κεηξηθή ηνπο θαη γεληθφηεξα έρνπλ ιάβεη πην 

νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε, ζεκεηψλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, αθνχ πνιιέο έλλνηεο ηνπο είλαη γλψξηκεο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε-πξσηαξρηθή εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη.  Όζνλ αθνξά, ηελ εθκάζεζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη πξφζθπγεο καζεηέο 

θαηαθηνχλ πξσηα ηηο δεθηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη αξθεηά αξγφηεξα πξνρσξνχλ ζε θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ. Αλεμάξηεηα βέβαηα κε ην αλ είλαη πξφζθπγαο ή νρη, ν θάζε καζεηήο 

καζαίλεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο. Γη‟ απηφ, ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

πνιπκεζνδηθφ θαη πνιπαηζζεηεξηαθφ ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. 

3.2. Μαζεηέο κηθξήο ειηθίαο 

Οη κηθξνί καζεηέο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηελ ελεξγεηηθφηεηα, ηε 

θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπο. χκθσλα κε ηηο  Γξίβα 

θαη έκνγινπ (2016), «ηνπο αξέζεη λα πεηξακαηίδνληαη κε ηηο λέεο εκπεηξίεο θαη ηε 

λέα γλψζε». Γη‟ απηφ, ζπρλά νη απνξίεο πνπ δηαηππψλνπλ θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη πνιιέο θαη γεκάηεο πεξηέξγεηα. 

 

Έλα αθφκε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κηθξψλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Mur, 

είλαη φηη ηνπο αξέζεη λα εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Mur, 

1998: 5 ζην Γξίβα & έκνγινπ, 2016). Η ελεξγεηηθφηεηα πνπ δηαθαηέρεη ηνπο 

καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο, δελ ηνπο επηηξέπεη λα κέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη γηα πνιιή 

ψξα ζε θάηη (Shipton et al, 2006 ζην Γξίβα & έκνγινπ, 2016). Απηφ δίλεη ην 

έλαπζκα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηέηνηνπ ηχπνπ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα αλαπηχμνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

(ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηζνξξνπία, ζπληνληζκφο θηλήζεσλ), ζα ηνπο δψζνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα γηα εθηφλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ζα ηνπο εκπιέμνπλ 

ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο. Σα θαηαιιειφηεξα παηρλίδηα πνπ πξνβιέπνληαη κε 

βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα (7 – 12 εηψλ), αιιά θαη ηε (ςπρνθνηλσληθή) αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, είλαη ηα νκαδηθά παηρλίδηα κε θαλφλεο, αζινπαηδίεο. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ «ζε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε κπάιεο θαη άιια πιηθά» θαη 



16 

 

καζαίλνπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ, 

απνθηψληαο ζηαδηαθά «θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ζπκπεξηθνξά» (Γξίβα & έκνγινπ, 

2016).  

 

Χζηφζν, δελ απνιακβάλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν ζε θηλεηηθέο αιιά θαη ζε 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

(ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία), λα ελεξγνπνηήζνπλ  ηε δεκηνπξγηθή ηνπο 

ζθέςε θαη θαληαζία θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε.  

 

Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ, φηη ηα παηδηά έρνπλ έκθπηνπο κεραληζκνχο πνπ ηνπο 

βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε λέσλ γισζζψλ «αζπλείδεηα θαη κε θπζηθφ ηξφπν» αξθεί λα 

βξεζνχλ ζην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Guillén & Bermejo, 2008 ζην 

Γξίβα & έκνγινπ, 2016). ε φηη αθνξά ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζα γίλεη 

εθηελέζηεξε αλαθνξά  ζε επφκελα θεθάιαηα. 

 

3.3  Oιηθή Αηζζεηεξηαθή Κηλεηηθή Απόθξηζε 

Η Οιηθή Αηζζεηεξηαθή Κηλεηηθή Απφθξηζε (ΟΑΚΑ) είλαη κία πνιχ ρξήζηκε 

κέζνδνο γηα πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο δελ κηινχλ θαζφινπ 

ηελ γιψζζα-ζηφρν, αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζε «απιέο ιεθηηθέο 

εληνιέο», φπσο “έια εδψ”, “πεο γεηα”, “θάζηζε”, ζπλνδεχνληάο ηεο κε εμσιεθηηθά 

ζηνηρεία. «Όπσο ππνζηήξημε ν Asher, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη πξψηα κε ην άθνπζκα 

ηεο λέαο γιψζζαο, ελψ ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ιφγνπ είλαη κεηαγελέζηεξε» (Γξίβα & 

έκνγινπ, 2016: 60). Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ΟΑΚΑ, πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ 

ρξήζηκα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ 

κφλν ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά ζηε μέλε γιψζζα, αιιά θαη εμσιεθηηθά 

θαη παξαγισζζηθά ζε έλα αζθαιέο πιαίζην θαη λα απνδψζνπλ ζε απηφ κεηψλνληαο 

παξάιιεια ην άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ πηζαλψο λα ληψζνπλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία, θαζψο ε κέζνδνο απηή, ζηεξίδεηαη ζηε δηαηθπεξαίσζε εληνιψλ-νδεγηψλ. 

Έηζη, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία «λα εμαζθεζνχλ ζην λα „απνθξίλνληαη‟ ζηε γιψζζα θαη 

φρη λα ζθέθηνληαη γηα ηε γιψζζα». εκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη αθφκα φηη 

«ζπκβάιιεη ζηελ καθξνπξφζεζκε απνκλεκφλεπζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαζψο δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα γηα ζπλερή επαλάιεςε θαη αλαθχθισζε» (Γξίβα & έκνγινπ, 2016: 63), 

θπξίσο κέζα απφ  παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ θίλεζε θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

Χο πξνέθηαζε ηεο ΟΑΚΑ (ηνπ Asher) ζεσξείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο Tomlinson 

(1998), ε ΟΑΚΑ-ζπλ (Total Physical Response-plus). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε έλα 

αξρηθφ ζηάδην, ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη νξηζκέλεο απιέο πξνθνξηθέο νδεγίεο ζηνπο 

καζεηέο, νη νπνίνη κε  ηε ζεηξά ηνπο θαινχληαη λα εθηειέζνπλ κία ζεηξά απφ απιέο 

ελέξγεηεο. Σν αξρηθφ ζηάδην ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί ζχκθσλα κε ηνλ Krashen 

(1985), σο κηα πεξίνδνο «ζησπήο» γηα ηνπο καζεηέο απαξαίηεηε, ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα αληηιεθζνχλ ηε γιψζζα λνεηηθά πξηλ κπνξέζνπλ λα παξάγνπλ ιφγν.  

Πξνρσξψληαο φκσο, ηε δηαδηθαζία έλα ζηάδην παξαπέξα, νη καζεηέο ζπλδπάδνπλ ηηο 

πξάμεηο απηέο θηλεηηθά θαη γισζζηθά (Παππαδφπνπινο Ιο., Αλαγλψζηνπ Δ., 

Καξαθνχζε Φ., Πέïνπ Β., έκνγινπ Κ., Γξίβα Δ., 2012).  Οη καζεηέο, κε βάζε πάληα 

ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε απηφ ην λέν θαη 

εκπινπηηζκέλν πιαίζην λα αζρνιεζνχλ κε δηάθνξνπο ηχπνπο παηρληδηψλ θαη λα 

εκπιαθνχλ ζε απζεληηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γξίβα & εκνγινπ, 2016). 

 

3.4. Γηαγισζζηθόηεηα 

 

Ο φξνο δηαγισζζηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα 

δίγισζζα ή πνιχγισζζα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκνχο γισζζηθψλ θσδίθσλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη πην 

νινθιεξσκέλα ηε ζθέςε ηνπο (βι. Λεκνληά Νεζηνξίδνπ, 2017). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, παξαηεξείηαη φηη ζηα κνλφγισζζα ή θαη δίγισζζα 

πξνγξάκκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαγισζζηθφηεηα, είλαη πην δχζθνιν γηα 

ηνπο δί/πνιχγισζζνπο καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ νινθιεξσκέλα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

θαη λα αμηνπνηήζνπλ φιν ην εχξνο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. (βι. Λεκνληά Νεζηνξίδνπ, 

2017).  χκθσλα κε κία νκηιία ηεο Garcia, «...ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε γισζζηθέο 

κεηνλφηεηεο...φηαλ ηα αμηνινγείηε...εμεηάδνληαη ζε ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ηνπο 

ξεπεξηφξην» (ελλνψληαο γισζζηθφ ξεπεξηφξην). (βι. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5l1CcrRrck0&t=665s) Με βάζε απηή ηε ζέζε, 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ βίληεν, δίλεη έλα πνιχ ζρεηηθφ θαη εχζηνρν παξάδεηγκα γηα ηελ 

θνηλσληθή αδηθία πνπ βηψλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο, φηαλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα δελ αμηνπνηείηαη ε δηαγισζζηθφηεηα. «Δίλαη ζαλ λα αμηνινγνχκε 

ληξάκεξο, θάπνηνο παίδεη κε ηα δχν ρέξηα θαη ν άιινο παίδεη κφλν κε ην έλα θαη 

ζθέθηεζηε φηη ν ήρνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο. Απηφ είλαη αδχλαηνλ». Σν 

πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θεθάιαην ηνπ δη/πνιχγισζζνπ καζεηή πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

ζηα πιαίζηα  ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη νη εκπεηξίεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε απηή, 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαγισζζηθφηεηα, είλαη πην 

εχθνιν γηα απηφλ λα ην επηθνηλσλήζεη θαη λα ην ζπζρεηίζεη κε ηηο λέεο έλλνηεο, 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο (βι. https://www.youtube.com/watch?v=5l1CcrRrck0&t=665s).  

Η  δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απιή ελαιιαγή θσδίθσλ θαη ηε δηαγισζζηθφηεηα 

έγθεηηαη ζην φηη ε δεχηεξε, ζε αληίζεζε κε ηε πξψηε, δελ αληηκεησπίδεη ζαλ έλα 

“αλαγθαίν θαθφ” ηελ κεηξηθή γιψζζα γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ θελψλ επηθνηλσλίαο. Η 

δηαγισζζηθφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ θαη άιισλ γισζζηθψλ 

πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ ηζφηηκε ζπλχπαξμε θαη ηνλ δχν γισζζψλ κέζα απφ κία 

πξάιιειε αλάπηπμή ηνπο θαη κία ακνηβαία αληαιιαγή ζηνηρείσλ. Έηζη, δελ 

απνβιέπεη απιψο ζην λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηξηθή γιψζζα κέρξη ην ζεκείν πνπ δελ 

ζα ρξεηάδεηαη πηα, αιιά λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη καδί κε ηνλ καζεηή θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, απνθηψληαο έηζη θαη έλαλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα (βι. 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, Κνηλσληνγισζζνινγηθέο θαη Γηαπνιηηηζκηθέο Πξνζεγγίζεηο 

ζηελ Πνιηηηζκηθή Δηεξφηεηα ζην ρνιείν, 2015).  

 

3.5. Πνιπηξνπηθόηεηα 

χκθσλα κε ηνπο Kress θαη van Leewen, ε πνιπηξνπηθφηεηα είλαη «ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζεκεησηηθνχ πξντφληνο ή 

ζπκβάληνο» (Πνπξθφο, 2011). Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε πνιπηξνπηθφηεηα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ηα νπνία πιένλ πεξηιακβάλνπλ θαη 

καζεηέο πξφζθπγεο. Απηφ αλαθέξεηαη, δηφηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λενθεξζέληεο 

καζεηέο  δελ κηινχλ θαζφινπ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηπιένλ  πνιινί απφ απηνχο 

βξίζθνληαη αξθεηφ δηάζηεκα καθξηά απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, εμαηηίαο ησλ 
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πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο. Δπνκέλσο, ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, θαζψο θαη ε εθκάζεζεο ηεο λέαο γιψζζαο, θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε αθνχ πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη θαλ γιψζζα δηακεζνιάβεζεο 

κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη,  αμηνπνηψληαο ζηε δηδαζθαιία ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα, παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο κία πνηθηιία ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ 

(modes), κέζσ δειαδή, ηεο εηθφλαο, ηνπ ήρνπ, ηνπ ιφγνπ (πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο), 

ηνπ ζψκαηνο (ζηάζε-θίλεζε, ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο),  νη νπνίνη έρνπλ ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα 

ηνληζηεί, φηη πέξα απφ ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε γιψζζα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ην ίδην ζεκαληηθνί είλαη θαη φινη νη ππφινηπνη (κε γισζζηθνί) 

ζεκεησηηθνί ηξφπνη. Θα ιέγακε, δειαδή, φηη ηα πνιπηξνπηθά πεξηβάιινληα  απαηηνχλ 

έλαλ ζπλδπαζκφ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ κε βάζε ηνλ νπνίν θάζε θνξά παξάγνληαη 

δηαθνξεηηθά λνήκαηα θαη επηηπγράλνληαη «δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο 

αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο» (βι. Πνπξθφο, 2011: 69).  Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί, φηη ε εμέιημε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ έρεη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά 

ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ πνιπηξνπηθψλ θαη θαη‟ επέθηαζε 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ  πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, αλαβαζκίδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

χκθσλα κε ηηο Γξίβα θαη έκνγινπ (2016), ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία 

πνιπηξνπηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, «θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε γλσζηηθά 

θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ επηθνπξνχκελεο απφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, παηρλίδηα 

θαη αληηθείκελα, ψζηε λα εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

κέζα απφ δηάθνξα αηζζεηηθά θαη αηζζεηεξηαθά „θαλάιηα‟». Έηζη, κέζα ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ ε δηδαζθαιία γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα δηάθνξα καζεζηαθά ζηπι θαη ηχπνπο λνεκνζχλεο ησλ καζεηψλ, ζπκβάιινληαο 

παξάιιεια, ζηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

λέαο γλψζεο θαη εκπεηξίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Καζζσηάθεο & Φινπξεο, 

2013).  
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3.6. Φξήζε πνιπζεκαηηθώλ θαη δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  

Με ηνλ φξν πνιπζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαθεξφκαζηε ζηε ρξήζε πνηθίισλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο, νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ επαθή θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ηνκέα 

ελδηαθέξνληνο. Η ρξήζε πνιπζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή 

ζηελ εθκάζεζε κίαο μέλεο γιψζζαο θαζψο ε ελαιιαγή απηή ησλ δηαθφξσλ 

ζεκαηηθψλ βνεζάεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο  απφ ηε «δνκή ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ» ηνπ ζην 

πεξηερφκελν ησλ εθάζηνηε δξαζηεξηνηήησλ (Γξίβα & έκνγινπ, 2016). Σν 

πεξηερφκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζηνπο καζεηέο, φηαλ ζπλάδεη κε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο.  

Οη πνιπζεκαηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκάζεζε 

θαη δηεξεχλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

καζεκάησλ. Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ν καζεηήο θαηαθέξλεη λα εμεηάζεη πην 

ζθαηξηθά ην ζέκα κε ην νπνίν θαιείηαη λα αζρνιεζεί  θαη έηζη απφ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίζεη ηε 

δηαδηθαζία κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο (Γεκεηξηάδνπ, 2016).  

 3.7. Θεσξίεο γηα ην Παηρλίδη 

Καηά θαηξνχο έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα απνδνζεί έλαο ζαθήο νξηζκφο γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ, φκσο ε πξνζπάζεηα απηή έξρεηαη ζε αδηέμνδν θαζψο είλαη 

απηή ε πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ, πνπ δελ δίλεη ηα πεξηζψξηα, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί  

κε αθξίβεηα. Χζηφζν, ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην 

παηρλίδη είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη  ε έκθπηε ηάζε 

θαη αλάγθε ησλ παηδηψλ λα ζέινπλ λα ην  δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηφ. Η ζεκαληηθφηεηά ηνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα αξραία θηφιαο ρξφληα ζηα νπνία 

γλσζηνί θηιφζνθνη, φπσο ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο, φρη κφλν ζπκβνχιεπαλ 

ηνπο γνλείο λα αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα παίδνπλ, αιιά ηνπο παξφηξπλαλ θηφιαο λα 

δίλνπλ ζηα παηδηά πξσηφηππα παηρλίδηα γηα λα απαζρνινχληαη θαη λα αλαπηχζζνπλ 

παξάιιεια ηε δεκηνπξγηθή ηνπο θαληαζία (βι. Καδαλά, Κξηηζηιίγθνπ, Λνΐδνπ, 

Παρίηζα, 2013). Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κνληέξλεο ζεσξίεο, νη νπνίεο φρη κφλν 

ππνζηεξίδνπλ πσο ην παηρλίδη αλαπηχζζεη ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ, αιιά θαη πσο 
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απνηειεί ην κέζν γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. ην ζεκείν απηφ, ζεσξήζεθε 

αλαγθαίν, λα  παξαζέζνπκε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ζεσξίεο νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ παηρληδηνχ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ 

(Γξίβα & έκνγινπ, 2016). 

 

 Η θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε ζχκθσλα κε ηελ Γξίβα & έκνγινπ (2016):  

 

Ξεθηλψληαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ εκπλεπζηή ηεο Φπραλαιπηηθήο Θεσξίαο 

(Psychoanalytic theory), ηνλ  Freud, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ην παηρλίδη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ιπηξσηηθά γηα έλα παηδί πνπ έρεη βηψζεη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, αθνχ 

θαηαθέξλεη λα  επαλαιάβεη ηελ εθάζηνηε  αξλεηηθή εκπεηξία ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

παηρληδηνχ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα θπξηαξρήζεη ζε απηή (βι. 

http://travasaros.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE

%B4%CE%B9/).  

πλερίδνληαο,  ζα πεξάζνπκε ζηελ ζεσξία ηεο δηέγεξζεο (Arousal Modulation 

theory), βάζεη ηεο νπνίαο ην παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα 

εμεξεχλεζε αιιά θαη πεηξακαηηζκφ κε λέα αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο (Γξίβα & 

έκνγινπ, 2016). 

Έπεηηα, ζχκθσλα κε ηελ κεηεπηθνηλσληαθή ζεσξία ηνπ Bateson (Bateson's 

Metacommunicative theory) «ηα παηδηά παίδνπλ γηα λα κάζνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο 

δσήο θαη ηνπο θαληαζηηθνχο ζθνπνχο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη δξάζεσλ» (Βateson, 1955 

ζην https://www.iscool.gr/blog). Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δεκηνπξγνχλ έλα ξεαιηζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ κέζα ζε απηφ αλαιακβάλνπλ ξεαιηζηηθνχο ξφινπο θαη απνθηνχλ 

κία ξεαιηζηηθή ηαπηφηεηα. 

Αθφκα,  ζχκθσλα  κε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο, κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Piaget, ην 

παηρλίδη ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Γξίβα & έκνγινπ, 

2016). Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο πνπ βξίζθνληαη ηα 

άηνκα δηακνξθψλνληαη θαη νη αληίζηνηρνη ηχπνη παηρληδηψλ (αηζζεζην-θηλεηηθφ 

παηρλίδη ή παηρλίδη άζθεζεο,  ζπκβνιηθφ παηρλίδη θαη παηρλίδη κε θαλφλεο). Απφ ηελ 

άιιε ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Vygotsky. χκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ην 

παηρλίδη είλαη θαληαζηηθφ. Σν παηδί κέζσ ηνπ παηρληδηνχ δηακνξθψλεη ηνλ δηθφ ηνπ 

θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζεη θάζε ηνπ επηζπκία πνπ 

http://travasaros.gr/παιχνιδι/
http://travasaros.gr/παιχνιδι/
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ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δελ κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη άκεζα θαη γη‟απηφ έλησζε 

έληαζε. Έηζη, κέζα απφ ην θαληαζηηθφ παηρλίδη θαηαθέξλεη λα μεζπάζεη θαη λα 

εθπιεξψζεη θάζε αλαδπφκελε επηζπκία ηνπ (βλ. 

http://travasaros.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE

%B9/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://travasaros.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
http://travasaros.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
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4. Τν Παηρλίδη σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ησλ παηδηψλ λα ππαθνχλ ζε θαλφλεο 

φρη απφ ππνρξέσζε, αιιά ιφγσ ηεο αλάγθεο ηνπο λα αλήθνπλ θαη λα απαξηίδνπλ κία 

νκάδα κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη θνηλέο επηδηψμεηο, δεκηνπξγείηαη έλα 

ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.  Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά 

ζηελ πξνζπάζεηα ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ελφο παηρληδηνχ δελ δηαθαηέρνληαη απφ θφβν, 

αιιά απφ εζσηεξηθή επηζπκία, δειψλεη απφ κφλν ηνπ ηελ αλάγθε λα εληάμνπκε ην 

παηρλίδη, σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δε 

ζηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο κίαο μέλεο γιψζζαο, αθνχ πξνζθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε δπλαηφηεηα εμσιεθηηθήο αιιά θαη εμσγισζζηθήο επηθνηλσλίαο. 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν ζέιεη ηνλ καζεηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία θαη 

φρη απιψο λα δέρεηαη θαη λα απνζηεζίδεη πιεξνθνξίεο ζαλ έλαο απιφο παζεηηθφο 

δέθηεο. Έηζη, ζε απηφ ην ζεκείν, έξρεηαη ην παηρλίδη λα απνηειέζεη κία βαζηθή 

ηερληθή κάζεζεο πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή λα ξηζθάξεη ρσξίο θφβν 

θαη θάλνληαο ιάζε, λα εληζρχζεη ηηο κλεκνληθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο, λα έξζεη ζε επαθή 

κε ην εθάζηνηε πιηθφ, λα εμαζθήζεη ηηο επηνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη λα 

απνθηήζεη εκπεηξίεο (Γξίβα & έκνγινπ, 2016: 112).  

Καζψο ην παηρλίδη είλαη ηαπηηζκέλν ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ απφ κηθξή θηφιαο 

ειηθία κε δηαζθέδαζε, θαλφλεο, αλαηξνπέο, πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζηφρσλ, 

αληαγσληζκφ-ζπλαγσληζκφ, νκαδηθφ/εηαηξηθφ πλεχκα θαη άιια αθφκα ζεηηθά 

ζηνηρεία, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν γηα 

λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, λα ηνπο ελεξγνπνηήζεη ηα θίλεηξα θαη 

έηζη λα κεηαηξέςεη έλα ζπλεζηζκέλν θαη αληαξφ κάζεκα ζε έλα κάζεκα πξσηφηππν 

θαη  δειεαζηηθφ. Έηζη, κέζα απφ ην παηρλίδη «εληζρχνληαη ιεηηνπξγίεο φπσο 

επαλάιεςε, εμάζθεζε, κίκεζε, ξχζκηζε, αλαθάιπςε, ζχλζεζε» (Ψαθά, 2017) νη 

νπνίεο αλαπηχζζνπλ ηφζν ηηο πξνζιεπηηθέο φζν θαη ηηο παξαγσγηθέο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Γξίβα & έκνγινπ, 2016: 115).  

Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ην παηρλίδη δελ βνεζάεη  κφλν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ θαη  γισζζηθνχ επηπέδνπ, αιιά επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηελ 

θνηλσληθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλέιημε ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ παηγληψδεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά θνηλσληθνπνηνχληαη, απνθηνχλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» 

πξνζθέξνληαο ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζηελ νκάδα, αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηεο 
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αιιειεγγχεο,  καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα ζέβνληαη φηαλ κηιάεη θάπνην απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο, λα  ηεξνχλ ν θαζέλαο ηε ζεηξά ηνπ, λα αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ ππεχζπλα. Αθφκα, ζπκβάινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ άγρνπο θαη 

ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ νξηζκέλνη καζεηέο, θπξίσο νη πην εζσζηξεθήο θαη 

γεληθφηεξα βνεζνχλ ζηελ απηνξχζκηζε ηνπ αηφκνπ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη νη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα «καζεζηαθά ζηηι» ησλ καζεηψλ. «Ο φξνο μαθηζιακά ζηιλ 

(learning styles) αλαθέξεηαη ζε πνηνηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο, ζηηο έμεηο θαη ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε 

κάζεζε θαη ζηε κειέηε».  (Reiff, 1992
. 

Messick, 1994
.
, Sternberg, 1997 ζην 

Φξπδάθε, 2012). Γη‟ απηφ ν εθπαηδεπηηθφο, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπ, ηηο 

«θχξηεο αηζζήζεηο» πνπ επηιέγνπλ θαη  ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη γεληθφηεξα λα έρεη εηθφλα ησλ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ. Οη 

«αηζζεηεξηαθέο πξνηηκήζεηο» (Φξπδάθε, 2012: 274) ησλ καζεηψλ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ ζεσξία πνπ δηαηχπσζε ν Gardner, ζρεηηθά κε ηνπ πνιιαπινχο ηχπνπο 

λνεκνζχλεο.  

 χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ην θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ, αθνχ δηαζέηεη 

δηαθνξεηηθφ πξνθίι λνεκνζχλεο άξα αμηνπνηεί θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα (Φξπδάθε, 

2012). Η λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ ην εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ αιιά θαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη βηψζεη θαη ζπλερίδεη λα βηψλεη 

(Καζζσηάθεο & Φινπξεο, 2013). Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξία ε αλζξψπηλε 

λνεκνζχλε ζπγθξνηείηαη απφ νρηψ ηχπνπο λνεκνζχλεο: α) ηε Γισζζηθή λνεκνζχλε 

β) ηε Λνγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε γ) ηε Μνπζηθή λνεκνζχλε, δ) ηελ Οπηηθή ή 

Υσξναηζζεηηθή λνεκνζχλε, ε) ηελ Κηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε, ζη) ηε Γηαπξνζσπηθή 

λνεκνζχλε, δ) Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε, ε) Οηθνινγηθή ή Φπζηνγλσζηηθή 

λνεκνζχλε (Φξπδάθε, 2012). 

Η παξαπάλσ ζεσξία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη «εθφζνλ 

δηαζέηνπλ δηαθνξνπνηεκέλνπο ηχπνπο λνεκνζχλεο, άξα  καζαίλνπλ δηαθνξεηηθά, 

επνκέλσο πξέπεη λα δηδάζθνληαη δηαθνξεηηθά». (Φξπδάθε, 2012:  277). Γη‟ απηφ ν 
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εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνηθηιία  

δξαζηεξηνηήησλ-παηρληδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηνχληαη φινη νη ηχπνη 

λνεκνζχλεο θαη θαη‟ επέθηαζε λα αλαδεηθλχνληαη νη θιίζεηο  θαη «ηαιέληα» ησλ 

καζεηψλ Γεκεηξηάδνπ, 2016: 192) Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο γηα 

ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ δηδαζθαιία. 

πκπεξαζκαηηθά, ην παηρλίδη σο εξγαιείν κάζεζεο έρεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα αλαδείμεη ηα  δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζε θαη ησλ 

πνιιαπινχο ηχπνπο λνεκνζχλεο θαη λα ελεξγνπνηήζεη  ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ ηα νπνία δηαθέξνπλ. «Σν παηρλίδη ελεξγνπνηεί ζθαηξηθά ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ παηδηνχ, ηελ νξγαλψλεη θαη ηελ πιαηζηψλεη ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ σξηκφηεηα, 

δηαζέηνληαο φιεο ηηο ηδηφηεηεο ελφο εξγαιείνπ κάζεζεο θαη ιεηηνπξγψληαο σο 

“θπζηθφ παηδαγσγηθφ κέζν” (βι. Υαηδεθακάξε, 2004 ςτο 

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/23/%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-

%CF%89%CF%82-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%B

A%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-

%CE%BC/. 

 

4.1 Τππνινγία Παηρληδηώλ 

Όπσο ζα παξαηεξήζνπκε θαη παξαθάησ ηα παηρλίδηα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ 

ηνπο αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δηεμάγνληαη θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ. «χκθσλα κε ην Hughes (1996), θάζε 

ηχπνο παηρληδηνχ ζπκβάιεη ζε κία δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, 

δειαδή ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θηλεηηθή, γισζζηθή» (Hughes 

1996 ζην Γξίβα & έκνγινπ, 2016: 104). Με βάζε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ζχκθσλα 

κε ηε Γξίβα & έκνγινπ (2016), ε θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη σο εμεο: 

Σν ζησπειφ παηρλίδη: ρεηίδεηαη κε ην αηζζεζην-θηλεηηθφ παηρλίδη. Σν παηδί 

παξαηεξεί εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία θαη απνιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ 

http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/23/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/23/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/23/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/23/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/23/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC/
http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/23/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC/
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ρξεζηκνπνηψληαο  δηάθνξα αληηθείκελα φπσο, θνχθιεο, θνπδηληθά θ.ά., ρσξίο λα 

ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ην ηειηθφ πξντφλ. 

Παηρλίδη θαηαζθεπψλ/δνκηθφ παηρλίδη: Σν είδνο ηνπ παηρληδηνχ απηνχ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην παηδί λα πεηξακαηηζηεί κε δηάθνξα αληηθείκελα θαη πιηθά θαη λα 

δεκηνπξγήζεη δηάθνξεο θαηαζθεπέο κε ηα ρέξηα ηνπ, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ζηνλ ζπληνληζκφ καηηψλ-ρεξηψλ. 

Κνηλσληθφ παηρλίδη: ην παηρλίδη απηφ νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 

έλα άηνκν. Σα άηνκα κέζσ απηνχ εμαζθνχληαη ζηνπο θαλφλεο, ζηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε.  θνπφο ηνπ είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ε 

νκαιφηεξε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ. 

Κηλεηηθφ παηρλίδη: Σν παηρλίδη απηφ αθνξά ζε θηλεηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

πνπ εκπεξηέρνπλ φξγαλα γπκλαζηηθήο (π.ρ. κπάιεο, ζρνηλάθη) αιιά απνηειείηαη  θαη 

απφ θαζεκεξηλνχ ηχπνπ παηρλίδηα (π.ρ. ζηελ παηδηθή ραξά, ζηελ παξαιία). πκβάιεη 

ζεκαληηθά «ζηελ αλάπηπμε αδξψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, θαη ην γεληθφ 

ζπληνληζκφ κπηθνχ θαη λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο» 

Παηρλίδη κε θαλφλεο: θνπφο ηνπ παηρλδηνχ απηνχ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ 

κε ηνπο θαλφλεο πνπ ην δηέπνπλ, πξνεηνηκάδνληάο ηα, ψζηε «λα ιεηηνπξγήζνπλ 

παξαγσγηθά» θαη ππεχζπλα ζηε κειινληηθή ελήιηθή δσή ηνπο. 

Παηρλίδηα πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο: Σα ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα αλαπηχζζνπλ ηεο 

ινγηθέο-λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ παηδηνχ εκπιέθνληάο ηα ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο  

πξνβιήκαηνο , θαηαζθεπήο παδι, ζηαπξφιεμνπ θ.ιπ. 

Γισζζηθά παηρλίδηα: ηα παηρλίδηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: α) «ηα παηρλίδηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε γισζζηθά ζηνηρεία» φπσο 

αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο ζπλψλπκσλ θαη αληψλπκσλ, ζηαπξφιεμα θ.ά., β) 

«επηθνηλσληαθά γισζζηθά παηρλίδηα» ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηελ επίηεπμε ηνπ 

εθάζηνηε επηθνηλσληαθνχ κελχκαηνο.  
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χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ζηελ ηαμηλνκία ηεο Hadfield (1999), πνπ γίλεηαη ζηηο 

Γξίβα θαη έκνγινπ (2016), ην γισζζηθφ παηρλίδη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

ππνθαηεγνξίεο. 

o Παηρλίδηα αληηζηνίρεζεο, ηαμηλφκεζεο 

o Παηρλίδηα ζχγθξηζεο 

o Παηρλίδηα „πιεξνθνξηαθνχ θελνχ‟ 

o Παηρλίδηα εηθαζίαο 

o Παηρλίδηα ιεδάληαο 

o Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα  

o Παηρλίδηα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ή παηρληδνκεραλψλ 

o Γεκηνπξγηθφ παηρλίδη: Η ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία παηρληδηνχ 

πεξηιακβάλεη θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, ηδηαίηεξα γλσζηνχο ηχπνπο 

παηρληδηψλ πνπ φηαλ επηιέγνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ηελ θάλνπλ ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθή γηα ηνπο καζεηέο.  

a) Παηρλίδηα θαληαζίαο: Σα ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα αλαπηχζζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ αθνχ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο ηνπ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη λα πεηξακαηηζηνχλ 

γεληθφηεξα κε ην ιεμηιφγην. 

b) Παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο: Σα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο δηαθξίλνληαη ζε: 

θςζικήρ πποζομοίυζηρ: πξνζνκνίσζε κηαο θαηάζηαζεο φπνπ νη ελέξγεηεο ησλ 

καζεηψλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

παξαηεξήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηξνπέο πνπ απηή ζα πάξεη.  

διαδικαζηικήρ πποζομοίυζηρ: «...νη καζεηέο ρεηξίδνληαη αληηθείκελα κε 

ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ νξζφ θαη θξηβή 

ρεηξηζκφ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ». 
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  καηαζηαζιακήρ πποζομοίυζηρ: «...νη καζεηέο αλαπαξηζηνχλ ζπκπεξηθνξέο 

αηφκσλ ή νκάδσλ, πνπ δξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο» 

c) Παηρλίδηα ξφισλ: Σα παηρλίδηα απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, λα 

ζπλεξγαζηνχλ, λα εκπιαθνχλ ζε απζεληηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

γεληθφηεξα λα αιιειεπηδξάζνπλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ηνπ θέξλνπλ ην καζεηή 

πην θνληά κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν αιιά θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

απνθηψληαο έλα πνιχηηκν γηα ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ, ηελ 

«ελζπλαίζζεζε» (Γεκεηξηάδνπ, 2016: 235).  Δπηπιένλ,  κέζσ απηψλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο  καζεηέο λα αλαπηχμνπλ «βησκαηηθή εκπεηξία» 

(Γεκεηξηάδνπ, 2016: 235), αθνχ αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη πξνζπαζνχλ λα 

ηνπο θέξνπλ εηο πέξαο φζν ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθά. Δίλαη θαηάιιειεο γηα 

καζεηέο πνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθά ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν, 

αθνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο εμσιεθηηθά 

ζηνηρεία (ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ). 

d) Παληνκίκα: ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ν ιφγνο δελ έρεη ζέζε. Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ην ζψκα ηνπο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαζηήζνπλ θάηη (ζπλαίζζεκα, ζπκβάλ, 

πξνζσπηθφηεηεο, αληηθείκελα θιπ.). Έηζη, ν καζεηήο γλσξίδεη ην ζψκα ηνπ 

θαη καζαίλεη λα ην ρξεζηκνπνηεί-ρεηξίδεηαη αλάινγα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

παηρλίδη εμάπηεη ηελ θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα ειεχζεξε έθθξαζε. «Δπηπιένλ, σο δηδαθηηθή ηερληθή κπνξεί 

λα έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ παξνπζίαζε, εκπέδσζε θαη 

αλαθχθισζε ηνπ ιεμηινγίνπ» (Dodson, 2000 ζην Γξίβα θαη έκνγινπ, 2016). 

4.2. Κηλεηηθό παηρλίδη θαη μέλε γιώζζα 

«Μέζα απφ ηα θηλεηηθά παηρλίδηα  θαίλεηαη φηη ζπληειείηαη ε νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο πξνζειθχεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, δηεπθνιχλεηαη ε 

κάζεζε θαη ε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή» (Garcia et al, 1996. 

Pang & Kamil, 2004 ζην Γξίβα θαη έκνγινπ, 2016: 118). Σα ζπγθεθξηκέλα 

παηρλίδηα έρνπλ μερσξηζηή ζέζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζε, αθνχ εληζρχνπλ ελ 

απηελέξγεηα θαη ηνλ ελεξγφ ξφιν ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, κε απνηέιεζκα λα 
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ζπκκεηέρνπλ θαη λα κελ βαξηνχληαη. ηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο πνπ ηα παηρλίδηα 

θαη θπξίσο ηα θηλεηηθά δελ έρνπλ ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο εξγαιεία 

κάζεζεο, παξαηεξείηαη θνχξαζε, απφζπαζε ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ απν ην 

κάζεκα θαη ε αλππνκνλεζία λα βγνπλ δηάιεηκκα. ην δηάιεηκκα νη καζεηέο 

εθθξάδνληαη ειεχζεξα, παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα θαη θαη‟ επέθηαζε 

εθηνλψλνληαη. Δληάζζνληαο ην θηλεηηθφ παηρλίδη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, 

επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε δξάζε ε έθθξαζε αιιά θαη ε νκαδηθή 

ζπλεξγαζία.  

Δηδηθφηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, νη καζεηέο ράλνπλ εχθνια ηελ 

ζπγθέληξσζή ηνπο γεγνλφο, πνπ εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα 

ζπκκεηνρή απηψλ ζε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. «Άιισζηε φπσο ππνζηήξημε ε 

Donaldson (1987), ηα παηδηά έρνπλ κία θπζηθή επηζπκία λα θηλνχληαη θαη λα 

εθθξάδνληαη εμσιεθηηθά» (Γξίβα, έκνγινπ, Σαλακπάζε, 2014).  

Σα παηρλίδηα απηά, εθηφο ησλ άιισλ, απνηεινχλ θαη ρξήζηκν κέζν γηα ηελ 

γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη βνεζνχλ ηδηαίηεξα ζηελ δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο κίαο μέλεο γιψζζαο. Δίλαη γλσζηφ, πσο φζα πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα 

ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηφζν θαιχηεξεο επηδφζεηο ζα 

έρεη. «Αθφκε, ηα θηλεηηθά παηρλίδηα είλαη απηά πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα απηψλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπλαληνχλ 

δπζθνιίεο». (Carlsson-Paige, 2008 ζην Γξίβα θαη έκνγινπ, 2016:  119) 
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5. Σρεδηαζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ «Παίδσ θαη Μαζαίλσ 

ηελ ειιεληθή γιώζζα» 

 

5.1 Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα (βι. Κεθ. 3 & 4)  ζρεδηάζηεθε 

θαη εθαξκφζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηίηιν «Παίδσ θαη καζαίλσ 

ηελ ειιεληθή γιψζζα» ζε καζεηέο πξφζθπγεο ζρνιηθήο ειηθίαο. εκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηε δεκηνπξγία απηνχ, ήηαλ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ 

καζεηψλ πνπ επξφθεηην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

αθνχ φπσο αλαθέξζεθε ήηαλ πξφζθπγεο πνιέκνπ, θάηη πνπ δειψλεη απφ κφλν ηνπ 

ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ηνλ ιεπηφ ρεηξηζκφ πνπ ζα έπξεπε λα ππάξμεη απέλαληη ζε 

απηά ηα παηδηά (ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη), αιιά θαη ζηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (γλσζηηθφ θνκκάηη). 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη δεδνκέλεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ καζεηψλ, 

επηρεηξήζεθε ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ειθπζηηθνχ θαη επθάληαζηνπ. 

Θεσξήζεθε ινηπφλ αλαγθαίν, νη καζεηέο λα βξεζνχλ ζε έλα θηιηθφ, άλεην θαη 

δειεαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, φπνπ λα κελ ππάξρεη ην άγρνο θαη ν θφβνο 

έθθξαζεο θαη ην «ιάζνο» λα είλαη κία επθαηξία πξνζσπηθήο αλέιημεο ηνπ θαζελφο 

μερσξηζηά, αιιά θαη ηεο νκάδαο ζπλνιηθά.  

Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγεζήθαλ ιακβάλνληαο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ππφςε ηα δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο θαη ηνπο πνιιαπινχο ηχπνπο 

λνεκνζχλεο, φπσο ππνζηήξημε άιισζηε θαη ν Howard Gardner. χκθσλα κε ηνλ 

πξναλαθεξζέληα «ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ζηπι θαη ησλ 

πνηθίισλ ηχπσλ λνεκνζχλεο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία» (Γξίβα & έκνγινπ, 2016: 39). Δπνκέλσο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα είλαη καζεηνθεληξηθέο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα νη δπλαηφηεηεο ηνπ, ιακβάλνληαο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα.  
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Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ήηαλ πνιπζεκαηηθέο, θαζψο ην 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απέβιεπε θπξίσο ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο 

μέλεο γιψζζαο (βι. ππνθεθ. 3.6). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηιέρζεθε λα 

εθαξκνζηνχλ ζε έλα δηαζεκαηηθφ πιαίζην. Λακβάλνληαο φκσο, ππφςηλ ηα πηζαλά 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο θνηλήο 

γιψζζαο, δελ είλαη εχθνιν λα γίλνπλ δηαθξηηά ηα φξηα κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθάζηνηε ζεκαηηθή ελφηεηα.  

 πλδπαζηηθά κε ηελ δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε αμηνπνηήζεθε θαη 

εθαξκφζηεθε θαη ε Οιηθή Αηζζεηεξηαθή Κηλεηηθή Απφθξηζε {Total physical 

Response} (βι. ππνθεθ. 3.3), ζεσξήζεθε απνιχησο θαηάιιειε γηα ηελ  ζπγθεθξηκέλε 

παξέκβαζε, αθνπ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ δηαθνξεηηθνχ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη πεξηζζφηεξνη  δελ κηινχζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ηα ειιεληθά θαη έηζη 

ν κφλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ήηαλ ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηα 

αγγιηθά σο κεηαβαηηθή γιψζζα. 

Αθφκα, ν ζρεδηαζκφο ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ, 

πνιπαηζζεηεξηαθνχ θαη απζεληηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, φπνπ νη καζεηέο ζα 

κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, παηρλίδηα θαη 

δηάθνξα αληηθείκελα θαη κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπο –ρξεζηκνκνπνηψληαο ν 

θαζέλαο ην «αηζζεηεξηαθφ θαλάιη» (φξαζε, αθνή, θίλεζε θιπ.) πνπ ηνλ βνιεχεη- λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ γλψζε (Γξίβα & έκνγινπ, 2016).  

Δπηδηψρζεθε, επίζεο, ε δεκηνπξγία απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηνπο 

δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπλ ηε ιεθηηθή, αιιά θαη εμσιεθηηθή ηνπο 

επηθνηλσλία. Μέζα απφ ην απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, νη καζεηέο θαηαθέξλνπλ 

λα αιιεινδξάζνπλ θαη λα επηθνηλσζήζνπλ, ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην, 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο  θαη δίλνληάο ηνπο 

ηε δηλαηφηεηα λα εηθάζνπλ ηε ζεκαζία ηπρφλ άγλσζησλ ιέμεσλ απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα.  

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ είλαη, φπσο αλαθέξζεθε  θαη παξαπάλσ, 

ην παηρλίδη (βι. ππνθεθ. 3.7 & θεθ. 4). Θα ιέγακε, φηη παηρλίδη, κπνξεί λα απνηειέζεη 

έλα κέζν ςπραγσγίαο θαη ραιάξσζεο, αιιά παξάιιεια θαη έλα εθπαηδεπηηθφ κέζν 
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θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ δηακνξθψλεηαη έλα 

θπζηθφ επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σα παηδηά ληψζνπλ πην νηθεία, 

εμσηεξηθεχνπλ ζπλαηζζήκαηα, θνηλσληθνπνηνχληαη, αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία ηνπο 

θαη ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη εθθξάδνληαη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο (ιεθηηθή θαη 

κε ιεθηηθή επηθνηλσλία).  

Σέινο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν  ζρεδηαζκφ θαζνξηζηηθφο ήηαλ θαη ν ξφινο  ησλ ΣΠΔ 

(Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπκεζηθά πξνγξάκκαηα φπσο, “Animate It”, “Audacity”, 

“Photoshop”, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά βίληεν θαη νη 

απαξαίηεηεο ερνγξαθήζεηο. Παξάιιεια, γηα ηελ πξνβνιή απηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα φπσο πξνηδέθηνξαο, ιάπηνπ θαη ερεία. Όια ηα παξαπάλσ, 

ζηφρεπαλ ζηελ θάιπςε ηπρφλ επηθνηλσληαθψλ θελψλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη πξννξίδνληαλ σο βνεζεηηθά εξγαιεία γηα 

ηελ κεηάθξαζε -θαη κε θπξηνιεθηηθή έλλνηα (ερνγξαθήζεηο) αιιά θαη κε ηελ 

κεηαθνξηθή έλλνηα (βίληεν) - ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ. 

 

5.2. Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κε ζθνπφ λα 

παίμνπλ νη καζεηέο πξφζθπγεο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε μέλε 

γιψζζα θαη λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζην λέν πνιηηηζκφ. Δίλαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πξνζαξκνζκέλν ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ-πξνζθχγσλ θαη βαζηζκέλν 

θπξίσο ζε απζεληηθέο θαη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε νπηηθναθνπζηηθά πιηθά 

θαη κέζα.  πγθεθξηκέλα, ε παξέκβαζε ζηφρεπε: 

•      ηελ  αλάπηπμε ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπο ιεμηινγίνπ ζηε γιψζζα-ζηφρν έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ λέν 

ηνπο πεξηβάιινλ. 

• ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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• ηε δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ψζηε λα 

κπνξεί ν θάζε καζεηήο λα αληαπνθξηζεί αλάινγα κε ην ζηπι κάζεζήο ηνπ. 

• ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ λα αμηνπνηήζνπλ εμσγισζζηθά θαη 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία. 

• ηελ αλάπηπμε θαη ησλ δχν γισζζψλ (κεηξηθήο γιψζζα θαη ειιεληθήο 

γιψζζαο) παξάιιεια, ψζηε λα κελ κείλεη θακία αδξαλήο. 

• ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία ζηε γιψζζα –

ζηφρν πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ νπνηαδήπνηε νκαδνζπλεξγαηηθή ή 

εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο έρεη αλαηεζεί, ζηα πιαίζηα ηεο αιιειφδξαζεο 

θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνχ. 

• ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ ζα κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

απνιακβάλνπλ κία επράξηζηε καζεζηαθή εκπεηξία, θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία 

ηνπο. 

 

 

5.3 Θεκαηηθέο Δλόηεηεο 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ παξφληνο πιηθνχ ιάβακε ππφςηλ ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθηελή αλάιπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηα 

νπνία ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο αλεμαηξέησο. Πξψην θαη θχξην ζηνηρείν, είλαη 

φηη γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα αληίζηνηρα βίληεν. Κνηλφ 

ζηνηρείν ησλ βίληεν είλαη νη δχν ήξσεο, ε Γηάξα θαη ν Γηψξγνο, δχν παηδηά 

πξνεξρφκελα απφ δχν δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ηελ πξία θαη ηελ 

Διιάδα αληίζηνηρα. Οη δχν απηνί θεληξηθνί ήξσεο ζα ζπληξνθεχνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

θάζε βίληεν γηα θάζε κία ελφηεηα θαη ζα ηνπο πξντδεάδνπλ γηα ην ζέκα-ιεμηιφγην ηνπ 

εθάζηνηε καζήκαηνο. Έηζη, γηα θάζε ελφηεηα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ηα αληίζηνηρα 

βίληεν κε ηε ηέρλε ηνπ stopmotion. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ δχν playmobil, 

έλα αγφξη έλα θνξίηζη σο βαζηθνί ραξαθηήξεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ καθέηεο 

αλάινγεο κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ επξφθεηην λα δηδαρζνχλ. Απαξαίηεηα κέζα 

θαη πιηθά ήηαλ κία webcamera, έλα ιάπηνπ θαη δχν πξνγξάκκαηα. Έλα γηα ηε ιήςε 

θσηνγξαθηψλ θαη έλα γηα ην κνληάδ. 
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 Δπηπιένλ, γηα ηε δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο, εθηφο ηεο 6
εο

, αθνινπζνχηαλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνηίβν δηδαζθαιίαο, ην νπνίν δηαθνξνπνηνχηαλ σζηφζν σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο αλάινγα κε ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα. Σν κνηίβν είρε σο 

εμήο: α) Πξνβνιή βίληεν κέζσ πξνηδέθηνξα, β) Παξνπζίαζε θαη εθκάζεζε 

ιεμηινγίνπ κε ηε ρξήζε εηθφλσλ, κεζσ πξνηδέθηνξα θαη ερνγξαθήζεσλ, γ) 

Δθαξκνγή ησλ φζσλ δηδάρζεθαλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνρεχνπλ ζην λα θαηαθέξνπλ νη καζεηέο λα αληηζηνηρίζνπλ έλλνηεο ηεο γιψζζαο- 

ζηφρνπ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο εδψ ζηελ Διιάδα αιιά θαη κε ηε  πξνυπάξρνπζα  

γλψζε θαη ηα βηψκαηα πνπ θέξνπλ απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο. Έηζη ε επηινγή 

ιεμηινγίνπ βαζίζηεθε ζε ζεκαηηθέο ζρεηηθέο κε ηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Παξάιιεια 

επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ε δηαπνιηηηζκηθή ηνπο επίγλσζε, βνεζψληαο ηνπο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην θνξίηζη, ε Γηάξα, παξφιν πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθή 

ρψξα απφ ηνλ Γηψξγν έρεη ζρεδφλ ηη ίδηεο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο κε απηφλ.  Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα λνηψζνπλ νηθεία αθνχ ζα πξνβάιιεηαη θαη ν 

δηθφο ηνπο πνιηηηζκφο θαη φρη κφλνλ ν ειιεληθφο θαη νη θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ 

Διιήλσλ. 

ην ζεκείν απηφ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαζψο θαη νη 

επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ε θάζε κία επηδηψθεη λα επηηχρεη. 

 

5.3.1.  1
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: «Έια λα ζπζηεζνύκε!» 

 Βαζηθνί ζηφρνη  ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη  ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ 

δεμηνηήησλ : 

 Γισζζηθέο/επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: 

 Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα απηνπαξνπζηάδνληαη, λα ζπζηήλνληαη,  λα 

θαισζνξίδνπλ θάπνηνλ, λα δηαηππψλνπλ θξάζεηο ραηξεηηζκνχ θαη 

απνραηξεηηζκνχ θαη απιέο δνκηθέο πξνηάζεηο-εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξίζεη ην φλνκα, ηελ ειηθία, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θάπνηνπ. 

 Να θαηαλννχλ ηε ρξήζε ησλ θξάζεσλ «κνπ αξέζεη» θαη «δελ κνπ αξέζεη». 
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 Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να κάζνπλ ην λέν ιεμηιφγην. 

 Να ζπλδέζνπλ ηηο έλλνηεο ζηε λέα γιψζζα κε γλσζηέο έλλνηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 Να γλσξίζνπλ ηνπο δχν βαζηθνχο ήξσεο ησλ βίληεν. 

 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

 Να γλσξίδνληαη θαη λα αιιεινζπζηήλνληαη. 

 Να ληψζνπλ άλεζε θαη αζθάιεηα ζην λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Να γλσξίζνπλ - ζπλεηδεηνπνηήζνπλ  ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο αιιά 

θαη θνηλά ελδηαθέξνληα κε ηνπο ππνινίπνπο. 

 

 

 Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να αληαπνθξίλνληαη ζε νπηηθά θαη ερεηηθά εξεζίζκαηα (νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή αληίιεςε). 

 Να ηθαλνλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα θίλεζε. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ εμσιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλεία. 

 

ηελ ελφηεηα απηή  καζεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ιέμεηο φπσο «Γεηα ζνπ», 

«νλνκάδνκαη», «είκαη απφ...», «θαιψο φξηζεο», «κνπ αξέζεη», «δελ κνπ αξέζεη» θ.ά., 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη ζηα ειιεληθά αιιά θαη λα εθθξάδνπλ 

επηζπκίεο ηνπο. Γηα αξρή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλα παηρλίδη γλσξηκίαο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ζηφρν λα κάζνπλ λα ζπζηήλνληαη ζηε 

γιψζζα-ζηφρν, λα ληψζνπλ άλεηα θαη νηθεία κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ καζαίλνληαο παξάιιεια λα εξγάδνληαη ζε θχθιν. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη 

πξνβνιή ηνπ βίληεν ηεο 1εο ελφηεηαο κε ηίηιν «Έια λα ζπζηεζνχκε!», κέζσ 

πξνηδέθηνξα. Σν ζπγθεθξηκέλν βίληεν ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην παξνπζηάδεη 

ηνπο δχν θεληξηθνχο ήξσεο φισλ ησλ βίληεν, ηνλ Γηψξγν θαη ηελ Γηάξα, λα 

ζπλαληηνχληαη ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα ε Γηάξα εκθαλίδεηαη λα θεχγεη απφ ηελ 

ρψξα ηεο ηε πξία θαη λα θαηεπζχλεηαη ζηελ Διιάδα. Δθεί ζπλαληά ηνλ Γηψξγν κε 

ηνλ νπνίν θαη ζπζηήλνληαη ζηελ γιψζζα-ζηφρν. Ο Γηψξγνο πξνηείλεη ζηε Γηάξα λα 

πάλε κία βφιηα ζηνλ Δζληθφ Κήπν ηεο Αζήλαο πξνθεηκέλνπ λα ηελ μελαγήζεη θαη λα 

ζπδεηήζνπλ γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαηαιήγνληαο ζην φηη νη δχν πνιηηηζκνί έρνπλ 

πνιιά θνηλά ζηνηρεία. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ βίληεν. Μέζα 

απφ ηα βίληεν επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε κία πξψηε επαθή κε ην ιεμηιφγην 

πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ, πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπο θαη 

δεκηνπξγψληαο ηνπο κία ζεηηθή πξψηε εληχπσζε γηα ηελ παξνχζα παξέκβαζε. 

Αθφηνπ νινθιεξσζνχλ ηα βίληεν, ζα γίλεη αλάδεημε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ κέζα απφ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε έλαλ δηάινγν ζηε γιψζζα-ζηφρν, ν νπνίνο ζα 

βαζίδεηαη θπξίσο ζην πξψην βίληεν πνπ παξαθνινχζεζαλ νη καζεηέο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ζα παξαιεηθζεί ε παξνπζίαζε εηθφλσλ κέζσ πξνηδέθηνξα, 

πνπ λα αλαπαξηζηνχλ ιέμεηο θαη θξάζεηο φπσο «εγψ», «εζχ», «Με ιέλε» «Δίκαη 

απφ...», «Μνπ αξέζεη» θιπ., δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηππψζνπλ κε θάπνην 

ηξφπν ηελ ιέμε ή θξάζε θαη άξα δελ ζα  γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο. 

Γηα θαιχηεξε εκπέδσζε θαη αλαθχθισζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζα αθνινπζήζνπλ έλα 

παηρλίδη ξφισλ θαη έλα παηρλίδη παληνκίκαο. ηφρνη ησλ παηρληδηψλ είλαη κέζα απφ 

έλα άλεην θαη θηιηθφ θιίκα, λα ελεξγνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηελ θαληαζία ηνπο, λα 

κπνξέζνπλ λα εθθξαζηνχλ  ηφζν ιεθηηθά φζν θαη εμσιεθηηθά θαη παξαγισζζηθά. Σα 

εμσιεθηηθά θαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία είλαη δχν βαζηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ 

καζεηψλ ηνπ κε πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ επίπεδν. 

 

 

5.3.2.  2
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: «Να ζνπ ζπζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ...» 

Βαζηθνί ζηφρνη  ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη  ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ 

δεμηνηήησλ : 
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 Γισζζηθέο/επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: 

Οη καζεηέο λα: 

 Καηνλνκάδνπλ ηα κέξε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. 

 ρεκαηίδνπλ ηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ φισλ πξναλαθεξζέλησλ. 

 Πεξηγξάθνπλ θάπνηνλ/α ζχκθσλα κε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

 

 Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Μάζνπλ ην λέν ιεμηιφγην. 

  πλδέζνπλ ηηο έλλνηεο ζηε λέα γιψζζα κε γλσζηέο έλλνηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 Να δηαθξίλνπλ θαη θαηνλνκάδνπλ ηα ρξψκαηα. 

 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

 Σεξνχλ ηε ζεηξά ηνπο. 

 

 

 Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

 Δθθξάδνληαη δεκηνπξγηθά κε ην ζψκα ηνπο. 

 Καιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηζνξξνπίαο. 

 Αληαπνθξίλνληαη ζε ερεηηθά θαη νπηηθά εξεζίζκαηα (αθνπζηηθή θαη νπηηθή 

αληίιεςε). 

 Καιιηεξγνχλ ηε κε ιεθηηθή ηνπ επηθνηλσλία.  Γειαδή, βξίζθνπλ ηξφπνπο λα 

εθθξαζηνχλ εμσιεθηηθά κε ζθνπφ λα κεηαδψζνπλ θάπνην κήλπκα. 

 

ε απηή ηε ζεκαηηθή ην ιεμηιφγην απνηειείηαη απφ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

κέξε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα κάηη-κάηηα, κχηε-κχηεο, 

ρέξη-ρέξηα, δάρηπιν-δάρηπια, πφδη-πφδηα θαη κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ελφο 

αλζξψπνπ, φπσο ςειφο, θνληφο, αδχλαηνο, μαλζφο, θιπ, καζαίλνληαο παξάιιεια θαη 

ηα ρξψκαηα πξάζηλα κάηηα, καχξα καιιηά.  



38 

 

Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, θξίζεθε ζθφπηκν ε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν κέξεο, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα αθνκνηψζνπλ θαιχηεξα ηηο λέεο ιέμεηο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πξψηε κέξα ζα γίλεη πξνβνιή ελφο βίληεν ζην νπνίν ζα 

παξνπζηάδνληαη νη δχν βαζηθνί ήξσεο φισλ ησλ ελνηήησλ, ν Γηψξγνο θαη ε Γηάξα, 

έμσ απφ έλα ζρνιείν πξνθεηκέλνπ ε Γηάξα λα δεη ην ζρνιείν πνπ πεγαίλεη 

θαζεκεξηλά ν Γηψξγνο, φρη κφλν γηα κάζεκα αιιά θαη γηα παηρλίδη θαη παξάιιεια λα 

γλσξίζεη ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο ηνπ θαη λα παίμνπλ φινη καδί. Ο Γηψξγνο 

πεξηγξάθεη ηνπο θίινπο ηνπ κε βάζε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ 

αλαθέξνληαο θαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, αθνχ ήηαλ δχζθνιν λα απνδνζνχλ 

κέζσ εηθφλσλ θαη άξα λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. 

Έπεηηα, ζα αθνινπζήζεη κία παξνπζίαζε εηθφλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ιέμεηο πνπ ζα 

δηδαρζνχλ θαη εθκάζεζε απηψλ, κέζσ ηεο επαλάιεςεο, ρξεζηκνπνηψληαο ε 

εθπαηδεπηηθφο έλα κπαιάθη.  

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη καζεηέο κέζσ ηεο 

επαλάιεςεο, ζε ζπλδπαζκφ κε θίλεζε, λα είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξνπλ ζσζηά ηελ 

ιέμε θαη λα ηελ ζπζρεηίδνπλ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο. 

Η ζεκαηηθή απηή ζπλνδεχεηαη απφ δχν παηρλίδηα. Σν πξψην είλαη έλα δνκηθφ 

παηρλίδη/παηρλίδη θαηαζθεπήο θαη ην άιιν είλαη έλα ρεηξνπνίεην επηηξαπέδην παηρλίδη 

ηχπνπ «Μάληεςε πνηνο» πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ 

καζεηψλ θαη πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ λέν ιεμηιφγην. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

ζα δίλεηαη θάζε θνξά απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ έλα παξάγγεικα ζηελ γιψζζα-ζηφρν, 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εμνηθεηψλνληαη κε ην άθνπζκα (πξψην παηρλίδη) ηεο λέαο 

γιψζζαο θαη λα αλαθπθιψζνπλ θαη λα παγηψζνπλ ην λέν ιεμηιφγην (δεχηεξν 

παηρλίδη). Παξάιιεια, ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο αμηνιφγεζε, γηα λα δνχκε αλ νη 

καζεηέο θαηαλφεζαλ ην λέν ιεμηιφγην θαη άξα αλ κπνξνχλ λα θάλνπλ πξάμε απηφ 

πνπ ηνπο ιέεη ε εθπαηδεπηηθφο. 

 

5.3.3.  3
ε 

ζεκαηηθή ελόηεηα: «Τν πεξηβόιη ηεο γηαγηάο θαη ηνπ παππνύ» 

Βαζηθνί ζηφρνη  ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη  ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ 

δεμηνηήησλ : 
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 Γισζζηθέο/επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: 

Οη καζεηέο: 

 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ θξνχηα θαη ιαραληθά. 

 Να εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 Να θαηαλννχλ ηε ρξήζε ησλ θξάζεσλ «κνπ αξέζεη» θαη «δελ κνπ αξέζεη». 

 

 

 Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να γλσξίζνπλ νξηζκέλα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο (π.ρ. δσή ζηελ 

ειιεληθή χπαηζξν). 

 Να αληηπαξαβάιινπλ, λα αληηζηνηρνχλ, λα ηαμηλνκνχλ. 

 

 

 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

 Να αλαιακβάλνπλ ξφινπο. 

 Να ζπλεξγάδνληαη. 

 Να παίδνπλ κε θαλφλεο. 

 

 Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να καζαίλνπλ λα κνηξάδνληαη ηνλ ρψξν κε άιινπο (γλψζε ρψξνπ). 

 Να βειηηψλνπλ ηηο ιεπηέο δεμηφηεηεο. 

 Να αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηα. 

 Να αληαπνθξίλνληαη ζε νπηηθά θαη ερεηηθά εξεζίζκαηα (νπηηθή θαη αθνπζηηθή 

αληίιεςε). 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο, ζθνπφο είλαη νη καζεηέο λα 

είλαη ζε ζέζε λα μερσξίδνπλ ηα θξνχηα απφ ηα ιαραληθά θαη λα ηα νλνκάδνπλ ζηελ 

γιψζζα-ζηφρν. Ξεθηλψληαο, ζα γίλεη πξνβνιή ζρεηηθνχ βίληεν, πνπ ζα παξνπζηάδεη 

ηελ Γηάξα θαη ηνλ Γηψξγν λα έρνπλ πάεη κία εθδξνκή ζην ρσξηφ γηα λα επηζθεθζνχλ 
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ηελ γηαγηά θαη ηνλ παππνχ ηνπ Γηψξγνπ. Με αθνξκή ην κεζεκεξηαλφ γεχκα θαη ηα 

θαγεηά πνπ έρεη θηηάμεη ε γηαγηά γηα ηνπο δχν ήξσεο, ν παππνχο βξίζθεη ηελ επθαηξία  

λα πξνζθαιέζεη ηα παηδηά λα πάλε καδί ηνπ ζηνλ θήπν θαη ζηε θάξκα γηα λα δνπλ 

απφ πνπ πξνέξρνληαη φια απηά πνπ έθαγαλ. ηφρνο, είλαη νη καζεηέο λα αθνχζνπλ 

γηα ην ζεκεξηλφ ιεμηιφγην κέζα απφ έλα δειεαζηηθφ θαη επράξηζην  νιηγφιεπην 

βίληεν.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ζα εκπιαθνχλ ζηελ πιένλ γλσζηή δηαδηθαζία εθκάζεζεο 

ιεμηινγίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο σο πιηθά θαη κέζα ην κπαιάθη, ηηο εηθφλεο θαη ηηο 

θαηάιιειεο ερνγξαθήζεηο. 

Πξνρσξψληαο, ζα αθνινπζήζεη έλα απζεληηθφ παηρλίδη πξνζνκνίσζεο φπνπ ζα 

ππάξρνπλ κπξνζηά ηνπο δηάθνξα αιεζηλά θξνχηα θαη ιαραληθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

νλνκάζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο. Μέζσ απηνχ ηνπ παηρληδηνχ 

επηδηψθεηαη νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα έλα 

θξνχην ή γηα έλα ιαραληθφ ρξεζηκνπνηψληαο ην λέν ιεμηιφγην.  Σν παηρλίδη επίζεο, ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο επαλάιεςε ηεο 1
εο

 ελφηεηαο αθνχ ζα πξέπεη λα μαλαζπκεζνχλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θξάζεηο φπσο «κνπ αξέζεη» θαη «δελ κνπ αξέζεη».  

Σέινο, ζα αθνινπζήζεη κία θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θξνχηα ζην αληίζηνηρν θαθάζη πνπ ζα έρεη θνιιεκέλε 

πάλσ ηε θσηνγξαθία ελφο θξνχηνπ θαη ηα ιαραληθά ζην αληίζηνηρν θαθάζη πνπ ζα 

έρεη πάλσ ηνπ ηελ θσηνγξαθία απφ έλα ιαραληθφ θαη λα ηα νλνκάζνπλ. θνπφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αλαθχθισζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ θαη παξάιιεια ε 

αμηνιφγεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

 

5.3.4.  4ε ζεκαηηθή ελόηεηα: «Πεο κνπ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ!» 

Βαζηθνί ζηφρνη  ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη  ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ 

δεμηνηήησλ : 

 Γισζζηθέο/επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηε 

γιψζζα-ζηφρν. 

 Να θάλνπλ ρξήζε εμσιεθηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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 Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 Να θαηαλννχλ θαη λα αθνκνηψλνπλ ηηο έλλνηεο κέζα πφ ηελ θίλεζε. 

 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

 Να αλαπηχμνπλ ελζπλαίζζεζε. 

 

 Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να εμσηεξηθεχνπλ ζπλαηζζήκαηα  ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφζσπν θαη ζψκαηα 

ηνπο. 

 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, νη καζεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ιέμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα φπσο «ραξνχκελνο», «ιππεκέλνο» «ζπκσκέλνο» 

«αγρσκέλνο», «ελζνπζηαζκέλνο» θιπ. θνπφο ηεο ελφηεηαο, είλαη λα κπνξνχλ λα 

αληηιακβάλνληαη ην ζπλαίζζεκα θάπνηνπ αλάινγα κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ην 

θαη θάζε θνξά λα ην νλνκάδνπλ. 

 Γηα αξρή, ζα παξνπζηαζηεί ην αληίζηνηρν κε ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο βηληεάθη 

φπνπ ζα δηαδξακαηίδεηαη ζην ζπίηη ηνπ Γηψξγν θαη ζπγθεθξηκέλα νη δχν ήξσεο ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζην δσκάηηφ ηνπ. Η ζπδήηεζε μεθηλάεη κε ηε Γηάξα λα ξσηάεη ην 

Γηψξγν πφζν θαηξφ έρεη ην ζθπιάθη ηνπ. Ο Γηψξγνο απαληάεη ζην εξψηεκα θαη 

επηπιένλ, μεθηλάεη λα κηιάεη γηα ην πσο έλησζε φηαλ πήγε ζην θαηαθχγην γηα λα ην 

πηνζεηήζεη θαη πσο ην ζθπιάθη ηνπ άιιαμε ηε δσή. ηε ζπλέρεηα ξσηάεη ηελ Γηάξα αλ 

έρεη δήζεη θάηη ην νπνίν λα επεξέαζε θαη λα θαζφξηζε ηε κέρξη ηφηε πνξεία ηεο δσή 

ηεο. Έηζη ε Γηάξα μεθηλάεη λα ηνπ εμηζηνξεί  κε ιίγα ιφγηα ηελ εκπεηξία ηεο σο 

πξφζθπγαο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζε θαη βηψλεη. 

 Να ζεκεησζεί φηη, παξφιν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν δηαδξακαηίδεηαη ζην ζπίηη 

ηνπ Γηψξγνπ, φηαλ νη ήξσεο κηινχλ γηα ηα βηψκαηα ηνπο  ζα εκθαλίδνληαη ζρεηηθέο 

εηθφλεο κε ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ θάζε παηδηνχ πξνθεηκέλνπ, λα γίλεη ην βίληεν πην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη λα δνπλ κέζα απφ εηθφλεο θαη ζηηγκηφηππα πσο 

απνηππψλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θάζε θνξά. 
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 Με αθνξκή ην βίληεν, ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ κέζσ εηθφλσλ 

θαη ερνγξαθήζεσλ, κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηηο λέεο έλλνηεο θαη λα 

κάζνπλ λα πξνζθέξνπλ ζσζηά ην εηδηθφ ιεμηιφγην. 

πλερίδνληαο, ζα αθνινπζήζνπλ δχν δξαζηεξηφηεηεο. Η πξψηε ζα είλαη έλα 

παηρλίδη παληνκίκαο φπνπ νη καζεηέο ζα δηαιέγνπλ ηπραία κία θάξηα, ε νπνία ζα 

είλαη γπξηζκέλε αλάπνδα ψζηε λα κελ βιέπνπλ ηη απεηθνλίδεη. ηηο θάξηεο ζα 

ππάξρνπλ πξφζσπα κε δε δηάθνξεο εθθξάζεηο-ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα αλαπαξαζηήζνπλ, κέζσ ηνπ παληνκίκα, αλάινγα κε ηελ θάξηα πνπ ζα 

επηιέμνπλ. Οη ππφινηπνη θαινχληαη λα ζθεθηνχλ ην ζπλαίζζεκα  θαη λα ην 

νλνκάζνπλ. Η δηαδηθαζία ζα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο έσο φηνπ νη καζεηέο λα 

κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ηελ εθάζηνηε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ αιιά θαη ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε ιέμε-ζπλαίζζεκα. 

 Η δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα βαζίδεηαη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο 

κνπζηθήο. Ο θάζε καζεηήο ζα έρεη κπξνζηά ηνπ θάπνηεο θάξηεο κε δηάθνξεο 

εθθξάζεηο πξνζψπσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα Η εθπαηδεπηηθφο 

ζα βάιεη ζηνπο καζεηέο λα αθνχζνπλ θάπνηα κνπζηθά θνκκάηηα θαη εθείλνη ζα 

θιεζνχλ λα δηαιέμνπλ θάπνηεο απφ ηηο θάξηεο  πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην εθάζηνηε 

ζπλαίζζεκά ηνπο. Δάλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ληψζνπλ φηη θάπνηα θάξηα δελ ηνπο 

εθθξάδεη, ηφηε ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δσγξαθίζνπλ απηφ πνπ θαληάδνληαη ζε έλα 

ραξηί.  

ην ηέινο, ν θάζε καζεηήο ζα θιεζεί λα αλαθέξεη ζηε γιψζζα ζηφρν ηηο θάξηεο 

πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη κπξνζηά ηνπ. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη λα γίλεη 

αλαθχθισζε θαη εκπέδσζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ θαη ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 

 

5.3.5.  5ε ζεκαηηθή ελόηεηα: «Αο ρνξέςνπκε!» 

Βαζηθνί ζηφρνη  ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη  ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ 

δεμηνηήησλ : 

 Γισζζηθέο/επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: 

Οη καζεηέο: 
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 Να αληηιακβάλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αξηζκνχο σο ην 10. 

 Να νλνκάδνπλ ζηε γιψζζα-ζηφρν ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα 

αλάινγα κε ηε κνπζηθή θαη ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη ζην ράξηε. 

 Να νλνκάδνπλ ζηε γιψζζα-ζηφρν ηα κνπζηθά φξγαλα αλάινγα κε 

ηε κνπζηθή πνπ αθνχλ  θαη ην ρνξφ πνπ βιέπνπλ. 

 

 Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να γλσξίζνπλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηε κνπζηθή θαη ρνξεπηηθή παξάδνζε ηεο Διιάδαο. 

 Να κάζνπλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά  κνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη λα κπνξνχλ λα ηα θαηαηάζζνπλ 

ζην αληίζηνηρν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα. 

 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

 Να αλαπηχμνπλ κία δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε. 

 Να αληηιεθζνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δχν πνιηηηζκψλ. 

 Να ηεξνχλ ηε ζεηξά ηνπο. 

 

 Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να κπνξνχλ λα ρνξέπνπλ ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. 

 

 

ηε ζεκαηηθή απηή νη καζεηέο ζα κάζνπλ γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηεο 

Διιάδαο, θαζψο θαη γηα ηα βαζηθά κνπζηθά φξγαλα πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ αλάινγα κε 

ην κέξνο (π.ρ. πνληηαθή ιχξα ζηνλ Πφλην, θξεηηθή ιχξα ζηελ Κξήηε θιπ.). Η 

ζεκαηηθή απηή ζα ρσξηζηεί ζε ηξεηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. ε θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

καζαίλνπλ γηα ηξία γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδνο θαη πσο αλάινγα κε απηά 

αιιάδεη ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 1
ε
 δηδαθηηθή παξέκβαζε ηεο 5

εο
 ζεκαηηθήο, ζα κάζνπλ γηα 

ηελ Κξήηε, ηα λεζηά ηνπ Ινλίνπ θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. ηελ επφκελε γηα ηελ 
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Πεινπφλλεζν, ηελ ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Ήπεηξν θαη ζηελ  ηειεπηαία γηα ηελ 

Μαθεδνλία, ηε  Θεζζαιία, ηε Θξάθε. 

ην πξψην κάζεκα ζα πξνβιεζεί ην θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα απηή ηελ 

ελφηεηα βίληεν, ζην νπνίν ε Γηάξα θαη ν Γηψξγνο ζα παξεπξίζθνληαη ζηελ γηνξηή 

ππνδνρήο πνπ έρεη νξγαλψζεη ην ζρνιείνπ ηνπο γηα ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο. ηε 

γηνξηή απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ειιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί, θαζψο θαη 

παξαδνζηαθνί ρνξνί απφ ηε πξία, ην Ιξάθ θιπ. ηφρνο είλαη λα κάζνπλ ν έλαο γηα 

ηνλ άιινλ, λα αλαπηχμνπλ κία δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε θαη λα δηαθξίλνπλ ηπρφλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κέζα ζε έλα πιαίζην αγάπεο θαη αιιειεγγχεο.   

πλερίδνληαο, κε αθνξκή ην βίληεν ζα αθνινπζήζεη κία παξνπζίαζε ησλ λέσλ 

φξσλ κε έλαλ ιίγν δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο άιιεο ελφηεηεο. ηε ζεκαηηθή απηή δελ 

ελδηαθέξεη ηφζν λα κάζνπλ θάπνην εηδηθφ ιεμηιφγην, αιιά θπξίσο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ θάπνηεο πηπρέο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ φπσο είλαη νη παξαδνζηαθνί 

ρνξνί θαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά παξαδνζηαθά κνπζηθά φξγαλα πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ. 

Γελ ζα ππάξρεη δειαδή θάπνηα ερνγξάθεζε καδί κε εηθφλεο. Οη καζεηέο ζα βιέπνπλ 

ζε βίληεν ηνλ εθάζηνηε παξαδνζηαθφ ρνξφ θαη ε εθπαηδεπηηθφο  ζα ηνπο δείρλεη 

παξάιιεια ζην ράξηε απφ πνην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα πξνέξρεηαη θαη ζα ην 

νλνκάδεη. Η παξαπάλσ παξνπζίαζε ζηνρεχεη ζην λα κάζνπλ νη καζεηέο ηα νλνκάηα 

ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο θαη λα κπνξνχλ λα ηα νλνκάδνπλ.  

Δπηπιένλ, καδί κε θάζε βίληεν ζα ππάξρνπλ εηθφλεο πνπ ζα δείρλνπλ νξηζκέλα 

βαζηθά παξαδνζηαθά φξγαλα γηα θάζε κέξνο. Η εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη ζε 

κηθξνγξαθία ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδνζηαθά φξγαλα ηα νπνία ζα 

θνιιάεη κε πάηαθημ (γηα λα κπνξεί λα ηα βγάδεη θαη λα ηα βάδεη φπνηε ρξεηάδεηαη) ζην 

αληίζηνηρν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα. Θα ηα νλνκάδεη θαη ζα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

ηα επαλαιάβνπλ. 

Γηα θαιχηεξε εκπέδσζε θαη ηαχηηζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Η εθπαηδεπηηθφο 

ζα παξνπζηάζεη ηα βήκαηα ηνπ ρνξνχ ρσξίο κεισδία, αιιά κεηξψληαο θαη ζα θαιεί 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ ην ίδην, ζηελ αξρή ν θαζέλαο ρσξηζηά θαη ζηε 

ζπλέρεηα φινη καδί.  

Έπεηηα, ζα κπαίλεη κνπζηθή θαη ζα αξρίδεη ν ρνξφο. Ξεθηλάεη λα  ρνξεχεη πξψηε ε 

εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία πξννδεπηηθά ζα παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζην δηπιαλφ 
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καζεηή θη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζην δηπιαλφ ηνπ. Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη 

φηαλ έρνπλ ιάβεη φινη ηε ζέζε ηνπ πξσηνρνξεπηή. ην ζεκείν απηφ νη καζεηέο ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπλ έλα δηθφ ηνπο παξαδνζηαθφ ρνξφ πνπ  ηνπο 

έξρεηαη ζην κπαιφ. 

Οινθιεξψλνληαο, σο αμηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ 2 δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πξψηε, ε εθπαηδεπηηθφο ζα βάιεη ηπραία 

έλα βηληεάθηα κε ηνπο ρνξνχο πνπ έκαζαλ θαη εθείλνη ζα πξέπεη λα πνπ ην φλνκα ηνπ 

γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

 ηελ δεχηεξε ζα δψζεη αηνκηθνχο ράξηεο ζε θάζε καζεηή θαη θσηνηππεκέλεο 

κηθξέο εηθφλεο απφ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ δηδάρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ηα 

θνιιήζνπλ ζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα πνπ αλήθνπλ. 

 

5.3.6.  6
ε
 ζεκαηηθή ελόηεηα: «Πάκε γηα παηρλίδη!» 

Βαζηθνί ζηφρνη  ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη  ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ 

δεμηνηήησλ : 

 

 Γισζζηθέο/επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: 

Οη καζεηέο: 

 Να κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ρξεζηκνπνηψληαο 

θαζεκεξηλέο εληνιέο. 

 Να εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ παξαγισζζηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

 

 

 Γλσζηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να γλσξίζνπλ ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ θαη παίδνπλ ζηελ Διιάδα. 

 Να βξίζθνπλ αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζε παηρλίδηα ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ 

θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

 Να ζπλδένπλ ηε λέα γλψζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ηνπο. 

 Να εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. 
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 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

 Να ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιεινδξνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο. 

 Να αλαπηχζζνπλ ηελ νκαδηθφηεηα, ην ζεβαζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία. 

 

 Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο: 

 Να αληαπνθξίλνληαη ζε νπηηθά θαη ερεηηθά εξεζίζκαηα (νπηηθή θαη αθνπζηηθή 

αληίιεςε). 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Να βειηηψζνπλ ηελ ιεπηή ηνπο θηλεηηθφηεηα. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο. 

 Να αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηα. 

 Να ππνδέρνληαη θαη λα πεηνχλ ηελ κπάια (ρεηξηζκνί). 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (εθθξαζηηθή θίλεζε, δεκηνπξγηθή 

θίλεζε). 

 

Η ζεκαηηθή απηή ηνπνζεηήζεθε ζην ηέινο κε ζθνπφ φιε ε εθαξκνγή, ζηε 

πεξίπησζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ λα θιείζεη φζν πην επράξηζηα ζα κπνξνχζε. 

Έηζη ζηελ ελφηεηα απηή νη 2 πνιηηηζκνί ζα ελσζνχλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

ελφηεηα κέζα απφ ηελ πην επράξηζηε, απζφξκεηε θαη ελνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 

ιέγακε, πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιε απφ ην παηρλίδη απηφ θαζεαπηφ. 

 Η εθπαηδεπηηθφο ζα παίμεη κε ηνπο καζεηέο δηάθνξα  παηρλίδηα πνπ ζπλήζηδαλ θαη 

ζπλεζίδνπλ λα παίδνπλ ζηελ Διιάδα (π.ρ. κήια, ςείξεο, ηπθιφκπγα θ.ά) αιιά θαη 

παηρλίδηα απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ πξνζθχγσλ. Μέζα απφ απηφ νη καζεηέο εθηφο 

ηνπ φηη ζα γλσξίζνπλ έλα αθφκε θνκκάηη  ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ζα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο φπσο «Γψζε κνπ/Πέηα ηελ κπάια» θ.ά., 

θαζψο επίζεο ζα ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ δηθφ ηνπο 

πνιηηηζκφ, λα μαλαζπκεζνχλ δηάθνξα παηρλίδηα θαη λα μαλαβξνχλ ηελ ρακέλε 

παηδηθφηεηα θαη μεγλνηαζηά πνπ ηνπο ζηέξεζε ν πφιεκνο. Σέινο, κέζα απφ απηφ ην 

παηγληψδεο θαη απζεληηθφ θιίκα απνδνρήο νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαη λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζηε λέα ρψξα ππνδνρήο. 
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6. Υινπνίεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο 

6.1. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξέκβαζεο 

 

Η πηινηηθή εθαξκνγή πινπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ Welcommon, κηαο θνηλφηεηαο 

πνπ παξείρε πξνζσξηλή θηινμελία ζε επάισηεο νκάδεο πξνζθχγσλ. Οη καζεηέο κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα ήηαλ θπξίσο, 2 θνξίηζηα θαη έλα 1 αγφξη. Οξηζκέλνη 

θάπνηεο κέξεο ζπκκεηείραλ ελψ θάπνηεο άιιεο φρη, αιιά πάληα ε αίζνπζα 

απνηεινχηαλ απφ 4 καζεηέο. Όινη ήηαλ πξφζθπγεο πνιέκνπ θαη νη ειηθίεο 

θπκαίλνληαλ  απφ 10 έσο 16 ρξνλψλ.  

Σα ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ γηα ηνπο καζεηέο φζνλ αθνξά ηε 

δσή ηνπο πξηλ ην Welcommon είλαη ειάρηζηα, θαζψο ην κφλν πνπ γλψξηδαλ νη 

ππεχζπλνη ηνπ θέληξνπ κε βεβαηφηεηα, ήηαλ ε ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ην πφηε 

μεθίλεζαλ λα θηινμελνχληαη ζηε δνκή. Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία αθνξνχζε ηε 

δσή ηνπο πξηλ ην Welcommon, θαζψο θαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα, 

ζα ιέγακε πσο είλαη αβέβαηε.  

Παξφια απηά, θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ, είλαη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα 

ηεο ςπρνιφγνπ πνπ παξαθνινπζνχζε ηα παηδηά, αιιά θαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία ηεο εθπαηδεπηηθνχ καδί ηνπο θαη είλαη ηα παξαθάησ:  

α) Όινη νη καζεηέο ήηαλ απφ ηε πξία εθηφο απφ έλαλ πνπ ήηαλ απφ ην Ιξάθ. 

 β) Όινη είραλ κείλεη πνιχ θαηξφ εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 γ) Κάπνηνη κφιηο είραλ μεθηλήζεη λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην ζρνιείν.    

δ)Τπήξραλ δχν καζεηέο κε ζνβαξέο γλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ην ελδερφκελν 

θάπνηνπ βαζκνχ λνεηηθήο πζηέξεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο αληηκεηψπηδε θαη ζνβαξφ 

πξφβιεκα κε ηελ φξαζή ηνπ. 

 Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε δελ κηινχζε ηα ειιεληθά, πέξαλ απφ 

θάπνηεο ιέμεηο φπσο ην «γεηα» θαη κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ηνπ ρψξνπ πνπ δελ 

ήμεξαλ Αξαβηθά ζπλήζηδαλ λα ζπλελλννχληαη ζηα αγγιηθά. Χζηφζν, είραλ ζπλεζίζεη 

λα αθνχλ ειιεληθά, αθνχ πνιινί εξγαδφκελνη ή εζεινληέο πνπ βξίζθνληαλ ζην ρψξν, 

ηνπο κηινχζαλ ειιεληθά.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε κία απφ ηα θνξίηζηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα 

δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξνχζε λα θαηαιάβεη αιιά θαη λα κηιήζεη ζηα ειιεληθά κε 
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απνηέιεζκα ζε φια ηα καζήκαηα λα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη δηεξκελέα. 

Σν θνξίηζη βέβαηα, ήμεξε απνζπαζκαηηθά έλα κηθξφ αξηζκφ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα 

λα κελ έρεη ηελ επρέξεηα λα αλαπηχμεη έλαλ νξζά δνκεκέλν ιφγν.  

Αίζζεζε πξνθαινχζε ην πφζν εχθνια νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα απαληνχλ ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο, αλεμαξηήησο γισζζηθνχ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο 

κπνξεί λα κηινχζε κε ηνλ γνλέα ηνπ ζηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη παξάιιεια λα 

ξσηνχληαλ απφ θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν ηνπ ρψξνπ θάηη ζηα αγγιηθά θαη ακέζσο 

κεηά λα ηνπ κηινχζε ιίγν ειιεληθά θαη παξφια απηά έδεηρλε λα κπνξεί λα θαηαιάβεη 

ηα πεξηζζφηεξα θαη φπνπ κπνξνχζε θηφιαο, απαληνχζε. 

 Δπίζεο, πνιιέο θνξέο παξαηεξνχηαλ ην γεγνλφο, παηδηά πνπ  κηινχζαλ ηελ ίδηα 

γιψζζα, δειαδή ηα αξαβηθά, λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηα αγγιηθά. Δπεηδή 

ππήξραλ κεγάια θελά ζηελ επηθνηλσλία αλαγθαζηηθά φιεο νη γιψζζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ηζφηηκα. Αλαπφθεπθηα, επεηδή νη καζεηέο δελ γλψξηδαλ ζρεδφλ 

θαζφινπ ηελ ειιεληθή γιψζζα, ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά βάζε ηα αξαβηθά, ρσξίο  

φκσο απηφ λα ππνδειψλεη φηη ηα άηνκα ηηο δνκήο θαη ε εθπαηδεπηηθφο αληηκεηψπηδαλ 

ηελ θαηάζηαζε απιά θαη κφλν ζαλ έλα ζπκβηβαζκφ. Αληίζεηα, απέδηδαλ ζεβαζκφ θαη 

αμία ζηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ πξνζθχγσλ δεκηνπξγψληαο έηζη έλα δηαγισζζηθφ 

πεξηβάιινλ (βι. ππνθεθ. 3.4 ). 

Όζνλ αθνξά ηελ αίζνπζα πνπ πινπνηήζεθε ε πεηξακαηηθή παξέκβαζε, ήηαλ πνιχ 

επξχρσξε, αθνχ ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα δηάθνξεο ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάζεηο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ δηέζεηε πξνηδέθηνξα θαη έλα κεγάιν ηξαπέδη κε θαξέθιεο. ηνλ ρψξν 

ππήξραλ επίζεο ηνπαιέηα, απνζήθε θαη έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν θπιάζζνληαλ βηβιία 

θαη πνιιέο θνξέο ηα παηδηά έηξσγαλ. Ο βαζηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ θαη ν 

πξνηδέθηνξαο, θηινμελνχζε δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη γηα 

δηάθνξα πξφηδεθη. 

Γηα ηελ παξέκβαζε ν ρψξνο δηακνξθψζεθε σο εμήο. Σα ηξαπέδηα παξακεξίζηεθαλ 

θαη έκεηλαλ κφλν νη θαξέθιεο γηα λα κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα παξαθνινπζήζνπλ 

ην βίληεν ζηελ αξρή ηνπ θάζε καζήκαηνο. Η δηάηαμε ηεο αίζνπζα, δεδνκέλνπ φηη ηα 

ηξαπέδηα θαη νη θαξέθιεο είραλ παξακεξηζηεί, δηέζεηαη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ παηρληδηψλ-δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνυπέζεηαλ θίλεζε. 
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Η δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα Ιαλνπάξην θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

εκεξνκελίεο 15 έσο 19 θαη δηήξθεζε ζπλνιηθά 4 εκέξεο απφ δπφκηζη ψξεο πεξίπνπ ε 

θάζε δηδαζθαιία, ρσξίο θάπνην ελδηάκεζν δηάιεηκκα. Χζηφζν, ππήξραλ ζηηγκέο 

γέιηνπ θαη θίλεζεο πέξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ην πιαίζην επηδηψρζεθε λα είλαη 

φζν πην άλεην γηλφηαλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο ηελ αίζζεζε ηνπ εγθισβηζκνχ 

ή ηεο θαηαπίεζεο, πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη ζε παξαδνζηαθέο ζρνιηθέο ηάμεηο. Όπσο 

απνδείρηεθε, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ εχζηνρε αθνχ 

παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο κεηά ηηο δχν κε δπφκηζη ψξεο έραλαλ ηελ ζπγθέληξσζε 

ηνπο.  

Δπηπιένλ, πξνγξακκαηίζηεθε, νη δηδαζθαιίεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά 

έηζη ψζηε λα κελ ράλνπλ νη καζεηέο επαθή κε ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηελ φιε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κάζε κέξα πξαγκαηνπνηνχηαλ θαη απφ κία δηαθνξεηηθή 

ζεκαηηθή ελφηεηα. Δμαίξεζε σζηφζν, απνηειεί ε 2
ε 

ζεκαηηθή γηα ηελ νπνία 

αθηεξψζεθαλ δχν εκέξεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπ ιεμηινγίνπ. 

 

 

6.2. Σηάδηα πηινηηθήο εθαξκνγήο 

Απν ην πιηθφ απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε εθαξκφζηεθαλ πηινηηθά νη 3 πξψηεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 

6.2.1.  1
ε
 πηινηηθή εθαξκνγή 

Πποζηάδιο: Γνυπιμία και εξοικείυζη με ηο θέμα  

Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο, ην πξνζηάδην, κηαο θαη βξηζθφκαζηε ζηελ 

πξψηε κέξα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, νη καζεηέο καδί κε άιινπο εζεινληέο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλαλ θχθιν θαζηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα 

γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ε νπνία εξρφηαλ ζε επαθή κε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο γηα πξψηε θνξά. 

 

 Γηα ηε επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ παίρηεθε έλα παηρλίδη γλσξηκίαο (βι. εηθ. 

1). Γηα ην παηρλίδη ρξεηάζηεθε έλαο ρξσκαηηζηφο ζπάγθνο απφ ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

θξαηνχζαλ έλα ζεκείν ηνπ  θαη πεηνχζαλ ηνλ ππφινηπν, πνπ ήηαλ ηπιηγκέλνο, ν έλαο 
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ζηνλ άιινλ ιέγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θξάζε «Με ιέλε» θαη ην φλνκά ηνπο. Πνιινί 

φκσο απφ ηνπο καζεηέο κπεξδεχνληαλ θαη ζπζηήλνληαλ ζηα αγγιηθά, αθφκε θαη ζηα 

αξαβηθά. 

  Όηαλ ν ζπάγθνο πέξαζε απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη φινη είραλ ζπζηεζεί 

θιήζεθαλ λα θαληαζηνχλ κε ηη ηνπο κνηάδεη απηφ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη κε ην 

ζρνηλί, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη κία κηθξή ζπδήηεζε θαη έηζη «λα ζπάζεη ν πάγνο». 

Οη καζεηέο αλέθεξαλ δηάθνξεο ηδέεο φπσο φηη κε κνηάδεη κε αζηέξη, αξάρλε θιπ. ην 

ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα δψζεη ε εθπαηδεπηηθφο ηηο νδεγίεο ηνπ 

παηρληδηνχ ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αγγιηθά σο γιψζζα δηακεζνιάβεζεο.  

Όιε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ήηαλ ζα ιέγακε κία θάζε πξνζαξκνγήο ζην λέν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο έγηλε κία πξνζπάζεηα γηα ειεχζεξε έθθξαζε ηνπ ιφγνπ 

ρσξίο ην θφβν ιάζνπο. 

 

Δηθφλα 1: Παηρλίδη γλσξηκίαο κε ζπάγγν 

 

πλερίδνληαο, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαθεξζνχλ απφ ην ραιί ζηηο 

θαξέθιεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην βίληεν (βι. εηθ. 2, 3) θαη έηζη λα 

πξντδεαζηνχλ γηα ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνβνιήο νη καζεηέο ήηαλ πξνζεισκέλνη ζην βίληεν, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

δελ θαηαιάβαηλαλ ειιεληθά. 
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Δηθφλεο 2,3: Πξνβνιή ησλ δχν βίληεν ηεο 1
εο

 ελφηεηαο 

 

Κςπίυρ ζηάδιο: Δκμάθηζη και επεξεπγαζία ηος νέος λεξιλογίος 

Σν βίληεν πξνβιήζεθε γηα δεχηεξε θνξά κε ζθνπφ λα μαλαθνχζνπλ ηηο λέεο ιέμεηο 

θαη θξάζεηο θαη λα γίλεη κία γεληθή επεμεξγαζία ηνπ βίληεν. Έπεηηα απφ ην βίληεν 

αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ. Η παξνπζίαζε απηψλ έγηλε κέζσ ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία  ρξεζηκνπνηνχζε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο γηα λα ηηο 

πεξηγξάςεη (βι. εηθ. 4) 
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Δηθφλα 4: Η εθπαηδεπηηθφο επεμεγεί ην λέν ιεμηιφγην 

 

 Παξάιιεια κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ-θξάζεσλ αθνχγνληαλ ζε κνξθή 

ερνγξάθεζεο ε θάζε κία ιέμε πξψηα ζηα αξαβηθά θαη έπεηηα ζηα ειιεληθά. Οη 

καζεηέο θάζε θνξά πνπ αθνπγφηαλ ε ιέμε ζηα αξαβηθά ελζνπζηάδνληαλ θαη ηελ 

επαλαιάκβαλαλ πξνζπαζψληαο λα ηελ αληηζηνηρίζνπλ ζηα ειιεληθά, πξηλ αθφκε 

πξνιάβεη λα αθνπζηεί απφ ηελ ερνγξάθεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ. Η δηαδηθαζία 

ζπλερίζηεθε κε ηνπο καζεηέο λα πξνζπαζνχλ λα πξνθέξνπλ ζσζηά ηηο ιέμεηο ζηε λέα 

γιψζζα.  

Όηαλ φινη νινθιήξσζαλ ε εθπαηδεπηηθφο εμήγεζε ζηνπο καζεηέο, 

ρξεζηκνπνηψληαο εμσιεθηηθά θαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηα αγγιηθά, φηη 

φζνη θάζνληαη απέλαληη ζα θάλνπλ έλαλ δηάινγν κε ηηο ιέμεηο πνπ έκαζαλ θαη 

άθνπζαλ ζην βίληεν (βι. εηθ. 5). Γηα λα είλαη ζίγνπξε φηη ην θαηάιαβαλ φινη, ην 

έδεημε θαη κέζα απφ ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο καζήηξηεο. Η 

εθπαηδεπηηθφο ηεο έιεγε γηα παξάδεηγκα «θαιψο φξηζεο» θαη κεηά ηεο δεηνχζε λα ηεο 

απαληήζεη ιέγνληαο «θαιψο ζαο βξήθα» θνθ.  

Η δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε νξίδνληαο αξρηθά ηα δεπγάξηα κε βάζε ην πνηνο 

θαζφηαλ απέλαληη απφ πνηνλ θαη έπεηηα επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία πνπ έδεημε 

ε εθπαηδεπηηθφο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε κία καζήηξηα ε 
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νπνία κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ιίγν ειιεληθά θαη έηζη φπνπ ρξεηαδφηαλ θάπνηα 

επεμήγεζε θιπ. ηελ κεηέθξαδε ζηα αξαβηθά. 

 

 

 

Δηθφλα 5: Πξαγκαηνπνίεζε δηαιφγσλ ζηε γιψζζα-ζηφρν 

 

Μεηαζηάδιο: Ανακύκλυζη και εμπέδυζη ηος νέος λεξιλογίος 

Έπεηηα, αθνινχζεζε έλα παηρλίδη ξφισλ (βι. εηθ. 5, 6, 7, 8)  πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα επαλαιάβνπλ απηή ηε θνξά ην ιεμηιφγην πνπ έκαζαλ ζε απηή ηελ ελφηεηα 

κέζα ζε έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην νπνίν ζα ηνπο έδηλε ηελ δπλφηεηα λα 

ληψζνπλ άλεζε, λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά θαη εμσιεθηηθά, λα ξηζθάξνπλ θάλνληαο 

ιάζε θαη γεληθφηεξα λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηε λέα γιψζζα.  

Γηα ην παηρλίδη, νη καζεηέο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  δεκηνχξγεζαλ έλα  

απηνζρέδην ζπίηη θηηαγκέλν κε ζεληφλη θαη ηξαπέδηα θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ βάδνληαο 

θνπδηληθά. Η εθπαηδεπηηθφο γηα ηηο αλάγθεο ηηο δηδαζθαιίεο είρε θαηαζθεπάζεη κία 

πφξηα, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζαλ είζνδνο ηνπ ζπηηηνχ.  

Σν αξρηθφ ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ έλαο καζεηήο λα θάλεη ηνλ επηζθέπηε θαη 

νη ππφινηπνη ηνπο νηθνδεζπφηεο. Ο καζεηήο πνπ ζα παξίζηαλε ηνλ επηζθέπηε ζα 

θαινχηαλ λα παξνπζηαζηεί-ζπζηεζεί ζηνπο ππφινηπνπο ρξεζηκνπνηψληαο ιεμηιφγην 
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πνπ έκαζε ζην ζεκεξηλφ κάζεκα θαη νη ππφινηπνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηνλ 

ππνδερηνχλ θαισζνξίδνληάο ηνλ θιπ.  

Οη καζεηέο σζηφζν, εκπινχηηζαλ ην ζελάξην κε λένπο ξφινπο νξίδνληαο επηπιένλ 

κία κεηέξα θαη παηδηά. Κάζε θνξά νη ξφινη άιιαδαλ αιιά πάληα ππήξρε έλαο 

επηζθέπηεο θαη νηθνδεζπφηεο. Ο θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα βξεζεί ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνξέο ζηε ζέζε ηνπ επηζθέπηε αιιά θαη ηνπ νηθνδεζπφηε, έηζη ψζηε λα επαλαιάβεη 

ην ιεμηιφγην πνπ έκαζε.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πφξηα απνηέιεζε ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, αθνχ φινη ήζειαλ λα γίλνπλ επηζθέπηεο θαη λα 

ρηππήζνπλ ην θνπδνπλάθη αιιά ζπληέιεζε ζεηηθά θαη ζηελ ππφινηπε πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο θάλεθε λα απειεπζεξψλνληαη ηφζν πνιχ κέζα απφ ην 

παηρλίδη, πνπ ηνπο γελλήζεθε ε αλάγθε λα ξσηήζνπλ θαη λα  κάζνπλ θη άιιεο ιέμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζηε λέα γιψζζα. 

 

   

Δηθφλα 5                                                         Δηθφλα 6 
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Δηθφλα 7                                                      Δηθφλα 8 

 

Δηθφλεο 5, 6, 7, 8: Παηρλίδη ξφισλ 

 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα αθνινχζεζε έλα παηρλίδη 

παληνκίκα (βι. εηθ. 9, 10, 11, 12) φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

θξάζεηο "κνπ αξέζεη", " δελ κνπ αξέζεη", γηα λα εθθξάζνπλ  ηηο επηζπκίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε θνξά ζεθσλφηαλ έλαο καζεηήο θαη παξνπζίαδε θάηη ην 

νπνίν ηνπ αξέζεη λα θάλεη, ιέγνληαο αξρηθά ηε θξάζε "κνπ αξέζεη" θαη έπεηηα 

δείρλνληαο απηφ πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

Παξάιιεια, νη ππφινηπνη πνπ είλαη θαζηζκέλνη πξνζπαζνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη 

ελλνεί θαη λα ην εθθξάζνπλ κε ιφγηα, επηηξέπνληάο ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

αγγιηθά σο κεηαβαηηθή γιψζζα.  

Σελ ίδηα δηαδηθαζία αθνινχζεζαλ θαη γηα ηε θξάζε "δελ κνπ αξέζεη". Όινη νη 

καζεηέο έπξεπε λα ζεθσζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο γηα λα δείμνπλ ηη ηνπο αξέζεη 

θαη δχν γηα λα δείμνπλ ηη δελ ηνπο αξέζεη. 

 Χζηφζν, επεηδή ε δηαδηθαζία ηνπο θάλεθε ηδηαίηεξα επράξηζηε δήηεζαλ λα 

επαλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία. Όπσο κε ην πξνεγνχκελν παηρλίδη έηζη θαη κε απηφ νη 

καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βξνπλ ηη ζέιεη λα δείμεη ν θαζέλαο κε ην παληνκίκα 
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αλέθεξαλ δηάθνξεο ιέμεηο ζηα ειιεληθά, αιιά θπξίσο ζηα αγγιηθά, ηηο νπνίεο 

κεηέθξαδε ε εθπαηδεπηηθφο ζηα ειιεληθά θη έηζη θαηέιεμαλ λα καζαίλνπλ θαηλνχξγηεο 

ιέμεηο ρξήζηκεο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

   

Δηθφλα 9                                                         Δηθφλα 10 

   

Δηθφλα 11                                                    Δηθφλα 12 

Δηθφλεο 9, 10, 11, 12: Παηρλίδη παληνκίκα 
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6.2.2.  2
ε
 πηινηηθή εθαξκνγή 

Πποζηάδιο: Γνυπιμία και εξοικείυζη με ηο θέμα 

Η δηδαζθαιία μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ βίληεν ηεο 2
εο

 ελφηεηαο κε ηίηιν 

«Να ζνπ ζπζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ» θαη νη καζεηέο  ήξζαλ ζε κηα πξψηε επαθή κε 

ην ζέκα θαη ην ιεμηιφγην ηεο λέα ελφηεηαο (βι. εηθ. 13). 

 

 

Δηθφλα 13. Πξνβνιή βίληεν 2
εο

 ελφηεηαο 

 

Κςπίυρ ζηάδιο: Δκμάθηζη και επεξεπγαζία ηος νέος λεξιλογίος 

Δίδαλ γηα δεχηεξε θνξά ην βίληεν ψζηε λα αθνχζνπλ θαιχηεξα ηηο λέεο ιέμεηο θαη 

λα ηηο επεμεξγαζηνχλ.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαζηζκέλνη ζε θχθιν παξαθνινπζνχζαλ ηηο εηθφλεο πνπ 

πξνβάιινληαλ κέζσ πξνηδέθηνξα (βι. εηθ. 14, 15) θαη παξάιιεια άθνπγαλ ηηο 

αληίζηνηρεο ιέμεηο πξψηα ζηα αξαβηθά θαη έπεηηα δχν θνξέο ζηα ειιεληθά, κία 

θαλνληθά θαη κία ζπιιαβηζηά. Δπηιέρζεθε λα αθνχγνληαη νη ιέμεηο θαη ζηα αξαβηθά, 

έηζη ψζηε λα θαηαιαβαίλνπλ ζε πνηα ιέμε αλαθεξφκαζηε κε ηε βνήζεηα βέβαηα θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ εηθφλσλ.  

Η δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επαλαιακβάλεη θαη ηαπηφρξνλα λα 

αλαπαξηζηά ηελ ιέμε πνπ άθνπγε θάζε θνξά κέζσ ηεο ερνγξάθεζεο (βι. εηθ. 16). Γηα 
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ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο είρε ζηε δηάζεζε ηνπ θαη έλα κπαιάθη ην νπνίν φηαλ ην 

πεηνχζε ζε θάπνηνλ καζεηή, εθείλνο έπξεπε λα πξνθέξεη ηελ ιέμε θαη λα ηνπ 

επηζηξέςεη ην κπαιάθη ψζηε λα ζπλερίζεη κε άιινλ καζεηή (βι. εηθ. 17).  

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία παξαιιάρηεθε ιίγν απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη αληί λα 

πεηάλε ην κπαιάθη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ην πεηνχζαλ ν έλαο ζηνλ άιινλ κε ηε ζεηξά 

κέρξη λα πνπλ φινη (βι. εηθ. 18). Απηφ βέβαηα δελ δεκηνχξγεζε θαλέλα πξφβιεκα 

ζηελ δηδαζθαιία αληίζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο αμηνπνίεζε ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε ραξά 

ησλ καζεηψλ πξνο φθεινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη νη καζεηέο κε αθνξκή ηα ρξψκαηα ησλ καιιηψλ θαη 

ησλ καηηψλ έκαζαλ λα νλνκάδνπλ θαη άιια πνιιά ρξψκαηα (βι. εηθ. 19). Η 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ αίζνπζα πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ην κάζεκα είρε ζηε δηάζεζή ηεο 

πνιινχο πίλαθεο δσγξαθηθήο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεηψλ, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δείμεη αθφκα πην μεθάζαξα ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ. 

 

Δηθφλα 14 
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Δηθφλα 15 

 Δηθφλεο 14,15: Οη καζεηέο παξαηεξνχλ ηηο εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λέν 

ιεμηιφγην.  

 

 

Δηθφλα 16: Η εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη θαη αλαπαξηζηά ηε ιέμε πνπ κφιηο 

αθνχζηεθε. 
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Δηθφλα 17: Η εθπαηδεπηηθφ εμεγεί ηελ λέα ιέμε θαη εηνηκάδεηαη λα πεηάμεη ην 

κπαιάθη ζε θάπνηνλ καζεηή ηπραία. 

 

Δηθφλα 18: Οη καζεηέο πεηνχλ θπθιηθά ην κπαιάθη ν έλαο ζηνλ άιινλ 
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Δηθφλα 19: ην ηέινο ην κπαιάθη θαηαιήγεη θαη πάιη ζηελ εθπαηδεπηηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα αθνπζηεί ε λέα ιέμε θαη λα επαλαιεθζεί ε γλσζηή έσο ηψξα  

δηαδηθαζία. 

 

Εικόνα 20 
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Εικόνα 21 

 

 

 

Εικόνα 22 
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Εικόνα 23 

Εικόνεσ 20, 21, 22,23: Η εκπαιδευτικόσ προςπαθεί με τη βοήθεια εξωλεκτικών 

μηχανιςμών να εξηγήςει το νζο λεξιλόγιο.  

 

 

Δηθφλα 24 
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Δηθφλα 25 

Δηθφλεο 24, 25: Η εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί ηα ρξψκαηα θαη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 

αίζνπζαο γηα λα κάζεη ζηα παηδηά ηα ρξψκαηα  

 

 

Μεηαζηάδιο: Ανακύκλυζη και εμπέδυζη ηος νέος λεξιλογίος 

 πλερίδνληαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν δξαζηεξηφηεηεο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ 

πξψηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ 2 θνχθιεο, απνηεινχκελεο απφ ρξηηο-ρξαηο, νη νπνίεο είραλ σο 

απνζπψκελα κέξε ηα καιιηά θαη ηα κάηηα. Σα κάηηα ήηαλ δηαζέζηκα ζε δηάθνξα 

ρξψκαηα (βι. εηθ. 28) θαη νη πεξνχθεο ζε δηάθνξα κήθε θαη ρξψκαηα πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα κάζνπλ ηα  είδε θαη ρξψκαηα καιιηψλ θαη καηηψλ θαη λα κπνξνχλ λα 

δίλνπλ ηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή (βι. εηθ. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33) 
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    Δηθφλα 26      

Γηα ηελ θνχθια-θνξίηζη ππήξραλ δηαζέζηκεο πέληε γπλαηθείεο πεξνχθεο ζε θφθθηλν 

ρξψκα, μαλζφ, θαζηαλφ, πνξηνθαιί, καχξν. Σα κήθε θαη ην ρηέληζκα (ίζην, ζγνπξφ) 

άιιαδαλ αλάινγα κε ην ρξψκα ηεο πεξνχθαο. 

 Δηθφλα 27 

Γηα ηελ θνχθια-αγφξη ππήξραλ δηαζέζηκεο ηξεηο πεξνχθεο, ζε μαλζφ θαζηαλφ θαη 

καχξν. Οη δχν ήηαλ ζγνπξέο ελψ ε κία ίζηα. 

Καη γηα ην θνξίηζη θαη γηα ην αγφξη ππήξραλ ηέζζεξεηο απνρξψζεηο καηηψλ: 

 Δηθφλα 28 
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Δηθφλα 29   Δηθφλα 30   

Δηθφλα 31  Δηθφλα 32        

                                        Δηθφλα 33 
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 Η δηαδηθαζία εμειίρηεθε σο εμήο. Η εθπαηδεπηηθφο είρε ηνπνζεηήζεη πάλσ ζε έλα 

ηξαπέδη ηηο θνχθιεο, ηα καιιηά θαη ηα κάηηα κε ηε ζεηξά ψζηε λα θαίλνληαη. Κάζε 

θνξά απεπζπλφηαλ θαη ζε έλαλ καζεηή θαη ηνπ ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο σο πξνο το 

πσο λα θηηάμεη ηελ θνχθια (βι. εηθ. 34). 

 Γηα παξάδεηγκα, ηνπ έιεγε «Η θνχθια λα έρεη καχξα, καθξηά, ίζηα καιιηά θαη 

πξάζηλα κάηηα». Ο καζεηήο κε ηε ζεηξά ηνπ επέιεγε ηα ζσζηά ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

νλφκαδε θαη ηα θνιινχζε ζηε ζσζηή ζέζε. Η δξαζηεξηφηεηα επαλαιήθζεθε αξθεηέο 

θνξέο κέρξη πνπ νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ηα ζσζηά είδε κε βάζε ην 

παξάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθφκα θαη αλ δελ κπνξνχζαλ φινη πάληα λα ηα 

νλνκάζνπλ ζσζηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γηλφηαλ εμάζθεζε θαη αλαθχθισζε ηνπ 

λένπ ιεμηινγίνπ κέζσ ηεο επαλάιεςεο. 

 

Δηθφλα 34: Η καζήηξηα ηνπνζεηεί πάλσ ζηελ θνχθια ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά 

κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. 
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Εικόνα 35 

 

Γηα ην ηέινο, θαηαζθεπάζηεθε θαη πάιη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη  γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ καζήκαηνο κε ηίηιν «Μάληεςε Πνηνο» (βι.εηθ. 36, 37) κε ζθνπφ απηή ηε θνξά νη 

καζεηέο λα αλαθπθιψζνπλ θαη λα παγηψζνπλ ην λέν ιεμηιφγην πνπ αθνξνχζε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καιιηψλ, ησλ καηηψλ αιιά θαη ηεο κχηεο. ην επηηξαπέδην απηφ 

θαηά ηε θαηαζθεπή δφζεθε έκθαζε ζηα κάηηα (κέγεζνο, ρξψκα), ηε κχηε (κεγάιε, 

κηθξή) θαη ηα καιιηά (κάθξνο, ζρήκα, ρξψκα).  

 

 

Δηθφλα 36 
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Δηθφλα 37: Η εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ην παηρλίδη 

   

 

 

Δηθφλα 38: Η καζήηξηα πνπ έρεη ην ξφιν ηεο «δηεξκελέα» εμεγεί ζηνλ ζπκκαζεηή 

πνπ δελ κηιάεη ειιεληθά  ην παηρλίδη 
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Αληίζεηα κε ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ ραξνπνίεζε ηνπο καζεηέο θαη 

ππήξμε θαη πνιχ απνηειεζκαηηθή, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δελ κπφξεζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Ο ιφγνο ήηαλ φηη νη καζεηέο έλησζαλ αξθεηά θνπξαζκέλνη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ήηαλ αξθεηά 

ζχλζεηεο κε απνηέιεζκα αθφκα θαη ε καζήηξηα πνπ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη 

νξηζκέλα ειιεληθά λα κελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη αθξηβψο ηη ήζειε λα πεη ε 

εθπαηδεπηηθφο θαη άξα λα αδπλαηεί ην κεηαθέξεη ζηνπο ππφινηπνπο. Παξφια απηά 

έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθνχ, κέζσ ηεο πξάμεο, λα ην δείμεη 

ζηνπο καζεηέο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία, ε πξναλαθεξζείζα καζήηξηα θάλεθε λα θαηαιαβαίλεη ζηγά 

ζηγά πσο παίδεηαη ην παηρλίδη θαη έηζη ην εμήγεζε ζηνλ αληίπαιν ηεο ν νπνίνο δελ 

κηινχζε θαζφινπ ηα ειιεληθά. Ο δεχηεξνο φκσο δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη 

αθξηβψο έπξεπε λα πεη θαη λα θάλεη, κε απνηέιεζκα ε καζήηξηα ήδε ήηαλ 

θνπξαζκέλε απφ πξηλ λα έρεη  αξρίζεη λα δπζαλαζρεηεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Έηζη, ε 

εθπαηδεπηηθφο ζεψξεζε θαιφ λα ζηακαηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα κηαο θαη νη καζεηέο 

δελ κπνξνχζαλ λα δερζνχλ άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην κάζεκα.  

Άιισζηε ζηφρνο ήηαλ κέζσ ησλ παηγλησδψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

λα πεξάζνπλ επράξηζηα θαη λα ηνπο δεκηνπξγεζνχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη φρη λα 

εμαληιεζνχλ θαη λα ληψζνπλ απνηξνπή απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

 

6.2.3.  3ε πηινηηθή εθαξκνγή 

Πποζηάδιο:  Γνυπιμία και εξοικείυζη με ηο θέμα 

Η δεχηεξε κέξα μεθίλεζε κε ηελ επαλάιεςε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο πξνεγνχκελεο 

κέξαο, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ηνπ σο ζεκείν αλαθνξάο. 

 

Κςπίυρ ζηάδιο: Δκμάθηζη και επεξεπγαζία ηος νέος λεξιλογίος 

Πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε θαη εθκάζεζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ έγηλε θαη ηελ πξνεγνχκελε κέξα, φκσο απηή ηε θνξά ζρεηηδφηαλ κε ηα 

κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη πσο απηά δηακνξθψλνληαη ζηνλ εληθφ θαη ζηνλ πιεζπληηθφ 

αξηζκφ (εηθ. 39). 
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Δηθφλα 39 

 

Μεηαζηάδιο: Ανακύκλυζη και εμπέδυζη ηος νέος λεξιλογίος 

αλ πξψηε δξαζηεξηφηεηα  θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνιιάδ βάδνληαο ηα 

κέξε ηνπ ζψκαηνο ζηελ ζέζε θαη ηαπηφρξνλα νλνκαηίδνληάο ηα (βι. εηθ. 40, 41). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δφζεθε ζηνλ θαζέλα κία ιεπθή θφιια ραξηί θαη  έλα ζαθνπιάθη πνπ 

κέζα πεξηείρε έλα ζψκα, καιιηά, κάηηα, κχηε, ζηφκα, απηηά, ρέξηα, πφδηα, ηα νπνία 

θάζε θάζε θνξά πνπ ηα θνιινχζαλ θάπνπ έπξεπε λα ιέλε ηελ αληίζηνηρε ιέμε. Γηα 

παξάδεηγκα πξηλ θνιιήζνπλ ην ζηφκα έπξεπε λα πνπλ «ζηφκα».  

      

     Δηθφλα 40 
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Δηθφλα 41 

 

 

   

Δηθφλα 42                                                 Δηθφλα 43 
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Δηθφλα 44                                               Δηθφλα 45 

Δηθφλεο 42, 43, 44, 45: Η ηειηθή κνξθή ησλ θνιιάδ.  

 

Γηα ην ηέινο, είρε πξνγξακκαηηζηεί έλα θηλεηηθφ παηρλίδη ιεμηινγίνπ. Η 

εθπαηδεπηηθφο κνίξαζε ζηνπο καζεηέο αξρηθά απφ έλα θηεξφ θαη έβαιε κνπζηθή. Σνπο 

εμήγεζε ηη πξέπεη λα θάλνπλ δείρλνληάο ηνπο ην. ηελ αξρή, φζν έπαηδε ε κνπζηθή ε 

εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνπο καζεηέο ρφξεπαλ ειεχζεξα ζηνλ ρψξν. Όηαλ φκσο ε 

κνπζηθή ζηακάηεζε  εθείλε έδσζε ην εμήο παξάγγεικα «Βάιηε ην θηεξφ ζηε κχηε 

ζαο» θαη ηαπηφρξνλα έδεημε ηη ελλνεί πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα απιψο λα δίλεη έλα 

παξάγγεικα θαη λα ην θάλνπλ απφ κφλνη ηνπο, θαηαιαβαίλνληαο θάζε θνξά ηελ 

δηαθνξεηηθήο ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. κάηη, καιιηά).  

Οη καζεηέο φζνλ αθνξά ηη δηαδηθαζία έπξεπε λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ην θηεξφ ηνλ 

ζεκείν πνπ ηνπ είρε δεηεζεί κέρξη λα ζηακαηήζεη ε κνπζηθή θαη λα ηνπ δεηεζεί λα ην 

αθνπκπήζνπλ ζε θάπνην άιιν ζεκείν. Όηαλ θάπνην παξάγγεικα δελ κπνξνχζε λα 

δνζεί θαη γηα ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ή κέιε ηνπ ζψκαηνο, νη καζεηέο 

ξσηνχληαλ επί ηφπνπ γηα πσο ζα ζρεκαηηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε ζηνλ πιεζπληηθφ.  

Πην αλαιπηηθά, νη καζεηέο επεηδή ήηαλ αδχλαηνλ λα βάινπλ ην θηεξφ θαη ζηα δχν 

απηηά ην παξάγγεικα δηλφηαλ σο εμήο «Βάιηε ην θηεξφ π.ρ. ζην απηί». Ακέζσο κεηά 

ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο έδεηρλε κε ηα δάρηπια ηνλ αξηζκφ δχν θαη ηνπο ξσηνχζε «Πσο 
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ιέγνληαη ηα 2;» θαη νη καζεηέο απαληνχζαλ «απηηά». Η ίδηα δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο κφλν πνπ αληί γηα θηεξφ ηνπο 

δφζεθε κπαιφλη (βι. εηθ. 46) γηα λα δπζθνιέςεη ιίγν απφ άπνςε δεμηνηήησλ ιεπηήο    

θηλεηηθφηεηαο θαη ηζνξξνπίαο. 

 

Δηθφλα 46 

 

Όηαλ ε εθπαηδεπηηθφο νινθιήξσζε ηα φζα είρε λα πεη θαη δηαπίζησζε πσο νη 

καζεηέο θαηαλννχζαλ ηηο λέεο ιέμεηο θαη ηηο πξφθεξαλ ζσζηά, ηνπο έδσζε ηνλ ιφγν 

ψζηε ν θάζε έλαο μερσξηζηά λα αλαθέξεη ηα δηθά ηνπ παξαγγέικαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην λέν ιεμηιφγην ζηε γιψζζα-ζηφρν. 

 

6.2.4.  4
ε
 πηινηηθή εθαξκνγή 

 

Πποζηάδιο: Γνυπιμία και εξοικείυζη με ηο θέμα 
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Η δηδαζθαιία μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ βίληεν πνπ είρε θηηαρηεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηηο ελφηεηαο «Σν πεξηβφιη ηεο γηαγηάο θαη ηνπ παππνχ» (βι. εηθ. 47) θαη νη 

καζεηέο  ήξζαλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ην ζέκα θαη ην ιεμηιφγην ηεο λέα ελφηεηαο. 

 

 

Δηθφλα 47 

 

Κςπίυρ ζηάδιο: Δκμάθηζη και επεξεπγαζία ηος νέος λεξιλογίος 

Πξνβιήζεθε γηα δεχηεξε θνξά ην βίληεν ψζηε λα μαλά αθνχζνπλ θαιχηεξα ηηο 

λέεο ιέμεηο.  

Έπεηηα, παξνπζηάζηεθε ην λέν ιεμηιφγην πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία εθηελέζηεξε 

επεμεξγαζία θαη αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία εθκάζεζεο, κε ην κπαιάθη. Οη 

εηθφλεο ήηαλ ζρεηηθέο κε θξνχηα θαη ιαραληθά. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, πέξα απφ ην λέν 

ιεμηιφγην πνπ ήξζαλ ζε επαθή νη καζεηέο, επηδηψρζεθε λα γίλεη θαη έλαο δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ. 

 

 

Μεηαζηάδιο: Ανακύκλυζη και εμπέδυζη ηος νέος λεξιλογίος 

Η δηδαζθαιία ζπλερίζηεθε κε ηελ 1
ε
 δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ε 

εθπαηδεπηηθφο θξαηνχζε απφ ην αξηζηεξφ ρέξη έλα θξνχην θαη απφ ην δεμί έλα άιιν 

θξνχην θαη ξσηνχζε έλαλ έλαλ καζεηή πνην θξνχην ηνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν θαη πνην 

δελ ηνπ αξέζεη. Ο καζεηήο έπξεπε λα απαληήζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θξάζε «Μνπ 

αξέζεη π.ρ. ην κήιν, ελψ δελ κνπ αξέζεη ηφζν ην π.ρ. πνξηνθάιη». ε θάζε καζεηή ζα 

παξνπζηάδνληαλ θαη δηαθνξεηηθά θξνχηα (βι. εηθ. 48)  
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Δηθφλα 48: Η εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηελ καζήηξηα πνην απφ ηα δχν θξνχηα ηηο 

αξέζεη πεξηζζφηεξν. 

 

Όηαλ ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ηφηε θιήζεθαλ λα 

πάξνπλ απηνί ηνλ ξφιν πνπ είρε πξηλ ε εθπαηδεπηηθφο θαη λα ξσηήζνπλ  κε ηνλ ίδην 

ηξφπν θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (βι. εηθ. 49) Σν ίδην έγηλε θαη γηα ηα 

ιαραληθά. 

 Έηζη, νη καζεηέο θαη κάζαηλαλ λα δηαρσξίδνπλ ηα θξνχηα απφ ηα ιαραληθά, αθνχ 

έπξεπε απηά πνπ ζα δηάιεγαλ γηα λα δείμνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο λα είλαη ηεο ίδηα 

θαηεγνξίαο, λα ηα νλνκάδνπλ θαζψο επίζεο θαη λα δειψζνπλ ηελ πξνηίκίζε ηνπο 

αληηπαξαβάιινληάο ηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε πξφηαζε «Μνπ αξέζεη ... ελψ, δελ κνπ 

αξέζεη ...». Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάλεθε λα βξίζθνληαη 

ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν φζνλ αθνξά ην λέν ιεμηιφγην πνπ δηδάρζεθαλ, αθνχ 

κπνξνχζαλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα θξνχηα θαη ιαραληθά θαη λα δηαθξίλνπλ 

ηηο δχν θαηεγνξίεο. 
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Δηθφλα 50 

 

     Δηθφλα 51 

 

Δηθφλα 52 

Δηθφλεο 50, 51, 52: Ο καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν πνπ είρε πξηλ ε 

εθπαηδεπηηθφο 
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 Χο ηειηθή δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έλα θηλεηηθφ παηρλίδη. Πην 

αλαιπηηθά, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο (βι. εηθ. 53). Γχν άηνκα απφ ηε κία 

νκάδα θαη δχν απφ ηελ άιιε. ε θάζε νκάδα δφζεθαλ απφ δχν θαπέια έλα πξάζηλν 

θαη έλα κπιε θαη έηζη νλνκάζηεθαλ σο ε πξάζηλε νκάδα θαη σο ε κπιε νκάδα 

αληίζηνηρα. Οξίζηεθε κε κία θσζθνξηδέ ηαηλία ην ζεκείν εθθίλεζεο. 

 

 

Δηθφλα 53 

 Απέλαληί ηνπο βξηζθφηαλ έλα ηξαπέδη, πάλσ ζην νπνίν ππήξραλ 4 θαθάζηα 

ζπλνιηθά, 2 γηα θάζε νκάδα, απφ αιεζηλά θξνχηα θαη ιαραληθά, ηζφπνζα θαη γηα ηηο 2 

νκάδεο. Γηα λα γίλνπλ πην δηαθξηηά ηα φξηα ε εθπαηδεπηηθφο ρψξηζε κε ηελ ηαηλία ην 

ηξαπέδη ζηε κέζε. Δμήγεζε κέζσ ηεο πξάμεο ην παηρλίδη ζηνπο καζεηέο θαη έπεηηα 

πήξε ζέζε πίζσ απφ ην ηξαπέδη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία 

ψζηε λα κελ ππάξμνπλ  αδηθίεο. Με ην ζχλζεκα ηεο εθπαηδεπηηθνχ (βι. εηθ. 54)  νη 

καζεηέο μεθίλεζαλ λα ηξέρνπλ κε ζθνπφ λα θζάζνπλ ζην ηξαπέδη θαη λα βάινπλ ζηα 

ζσζηά θαθάζηα ηα αληίζηνηρα θξνχηα θαη ιαραληθά, αθνχ πξψηα νλφκαδαλ απηφ πνπ 

έβαδαλ. Σν παηρλίδη αξρηθά, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν έηζη ψζηε θάζε θνξά λα είλαη 

κφλν 2 άηνκα πάλσ ζην ηξαπέδη (βι. εηθ. 55). 
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Δηθφλα 54 

 

 

Δηθφλα 55 

 

 ηε ζπλέρεηα, επεηδή θάλεθε λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία,  

παξαιιάρηεθε ιίγν ην παηρλίδη θαη ην δεχηεξν άηνκν πνπ ππφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο 

ζηεθφηαλ πίζσ ζηε γξακκή εθθίλεζεο θαη πεξίκελε λα έξζεη ε ζεηξά ηνπ, ηψξα 

κπνξνχζε θάζε θνξά πνπ ν ζπλεξγάηεο ηνπ «θνιινχζε» ζε θάπνηα ιέμε λα ηνλ 

βνεζάεη θαη λα πεγαίλεη πάιη πίζσ ζηε ζέζε ηνπ πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπ (βι. εηθ. 

56). Νηθήηξηα, ήηαλ ε νκάδα πνπ ζηελ κεξηά ηεο δελ ζα ππάξρνπλ έμσ απφ ηα 

θαθάζηα  θξνχηα θαη  ιαραληθά. Η δηαδηθαζία θάλεθε λα είλαη ηδηαίηεξα 

δηαζθεδαζηηθή γηα ηα παηδηά, αθνχ δήηεζαλ λα μαλαπαίμνπλ ην παηρλίδη θη άιιεο 

θνξέο. 
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     Δηθφλα 56 
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7. Σπδήηεζε 

θνπφο ηεο παξoχζαο πηινηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ λα έξζνπλ νη καζεηέο 

πξφζθπγεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη άιισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (βίληεν, 

εηθφλεο, ερνγξαθήζεηο), κε θαζεκεξηλέο ιέμεηο θαη θξάζεηο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζηε λέα ρψξα ππνδνρήο.  Σν 

γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έζεζε ηηο βάζεηο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πνιπηξνπηθνχ θαη πνιπαηζζεηεξηαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο κε βαζηθά εξγαιεία 

ην παηρλίδη θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, θάλεθε λα ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα κάζεζε. 

 

Πην αλαιπηηθά, ε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηηο ζεκαηηθέο 

λα κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη φρη κφλν ιεθηηθά αιιά θαη  εμσιεθηηθά δεκηνχξγεζε έλα 

άλεην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 

αλεμάξηεηα κε ην γισζζηθφ επίπεδν πνπ βξηζθφηαλ ν θαζέλαο. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ε εθκάζεζε ηνπ εθάζηνηε 

ιεμηινγίνς, κέζσ πξνβνιήο εηθφλσλ απφ ηνλ πξνηδέθηνξα θαη ερνγξάθεζεο ησλ 

ιέμεσλ ζηα αξαβηθά θαη ζηα ειιεληθά. 

 

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο βξαρχρξνλεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο, νη νπνίεο σζηφζν δελ ήηαλ πνιιέο θαη νχηε επεξέαζαλ ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θχξηα δπζθνιία πξνέθπςε ηελ πξψηε κέξα θαηά ηελ νπνία, 

ελψ ήηαλ θαλνληζκέλν ε εθπαηδεπηηθφο λα ππνδερηεί 5-6 άηνκα ειηθίαο 8-10 ρξνλψλ, 

ζηελ ηάμε ππήξραλ παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ, γνλείο, εζεινληέο θιπ., κε απνηέιεζκα, 

λα ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ ζπληνληζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε δηδαζθαιία.  

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο νξηζκέλνη γνλείο θαη παηδηά, νη νπνίνη 

πηζαλφλ λα κελ είραλ θαηαλνήζεη αθξηβψο ηνλ ιφγν πνπ γίλνληαλ φια απηά, έκπαηλαλ 

θαη έβγαηλαλ απφ ηελ αίζνπζα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο. Έηζη 

πάξζεθε ε απφθαζε λα δηαθνπεί γηα ιίγν ε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί κε 
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ηελ ππεχζπλε ζπληνλίζηξηα πνηα παηδηά ζα παξακείλνπλ ζηελ αίζνπζα γηα κάζεκα  

θαη πνηα ζα απνρσξίζνπλ.  

Σα παηδηά πνπ έκεηλαλ ελ ηέιε, δελ είραλ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ειηθίεο αθνχ ηα 

πεξηζζφηεξα ήηαλ 10-11 ρξνλψλ εθηφο απφ έλα θνξηηζάθη 5 ρξνλψλ, πνπ φκσο 

θαηαιάβαηλε ειιεληθά θαη κπνξνχζε ιίγν λα ηα κηιήζεη.  

 Παξφια απηά, απφ ηελ επφκελε κέξα θη έπεηηα νη καζεηέο ήηαλ ζπλήζσο νη ίδηνη, 

γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ ζπζηεκαηηθφηεξε παξαηήξεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ απφ κέξα ζε κέξα θαη έηζη ζηελ θαηάιεμε νξζφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ φζνλ 

αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

Οη εληππψζεηο σζηφζν, απφ απηή ηε ζχληνκε δηαδηθαζία θαη φπσο θαηαγξάθεθαλ 

ζην εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο, κφλν ζεηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη. Κάζε ελφηεηα 

ήηαλ θαη κία έθπιεμε γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη έξρνληαλ ζπλερψο ζε επαθή κε λέεο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο.  

Σν ζεηηθφ θιίκα πνπ είρε δηακνξθσζεί αλάκεζα ζηε  εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

καζεηέο αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ, επέηξεπε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ 

δηδαζθαιηψλ. Σν επράξηζην πεξηβάιινλ απηφ, θάλεθε λα ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ γηα κάζεζε θαη λα πξνάγεη ηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. Γηα λα 

δεκηνπξγεζεί φκσο απηφ ην θιίκα ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ν εθπαηδεπηηθφο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε εθπαηδεπηηθφο επηδίσθε λα δηακνξθψλεη ζπλερψο ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. 

 Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ κε ην ζθεπηηθφ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

πξφζθπγεο καζεηέο κέζα απφ απζεληηθέο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζην λέν πεξηβάιινλ αλαδεηθλχνληαο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ λέα θαζεκεξηλφηεηα θαη παξνπζηάδνληαο ζηνηρεία ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ επηπιένλ, δηακνξθψζεθε κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηα ηδηαίηεξα 

πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ ηα άηνκα απηά 

απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ρσξίο λα γίλεηαη επηβνιή ηεο λέα θνπιηνχξαο, παξά 
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κφλν κία πξνζπάζεηα γλσξηκίαο κε απηή. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα ηελ 

γιψζζα, αθνχ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαλ ζπλερψο λα ρξεζηκνπνηνχλ φρη κφλν ηελ 

ειιεληθή αιιά θαη ηελ κεηξηθή ηνπο.  

Αθφκα, σο πξνο ηελ επηθνηλσλία-αιιειφδξαζε, ζα ιέγακε φηη θπξηαξρνχζε  ε 

ελαιιαγή θσδίθσλ ζε έλα θπζηθφ δηαγισζζηθφ πεξηβάιινλ (translanguaging) (βι. 

ππνθεθ. 3.4) Η Garcia (2009) «Τπνζηεξίδεη πσο ε δηαγισζζηθφηεηα είλαη έλαο 

ηξφπνο λα θαηαζθεπάζνπλ νη άλζξσπνη λνήκαηα, λα ζπκπεξηιάβνπλ αιιά θαη λα 

κεζνιαβήζνπλ λνήκαηα κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ νκάδσλ (Garcia, 2009 :64 ζην 

Νεζηνξίδνπ, 2017: 33). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε φηη ζε δηάθνξεο θάζεο ηεο δηδαζθαιίαο νη 

καζεηέο αληηθαζηζηνχζαλ ηελ ειιεληθή κε ηελ αγγιηθή θαη ηελ αξαβηθή γιψζζα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο δηεπθξηλίδνληαο γηα παξάδεηγκα θάηη 

πνπ θάπνηνο καζεηήο είρε θαηαιάβεη ζηνλ άιινλ πνπ δπζθνιεπφηαλ, ιεηηνπξγψληαο 

σο δηεξκελέαο.  

Αθφκα, πηζαλψο, ήηαλ έλαο ηξφπνο λα δείμνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθφ φηη ην έρνπλ 

θαηαιάβεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην παληνκίκα, φπνπ ελψ έβξηζθαλ απηφ πνπ ήζειε 

λα αλαπαξαζηήζεη ν ζπκκαζεηήο ηνπο δελ ήμεξαλ ζπλήζσο λα ην  εθθέξνπλ ζηα 

ειιεληθά γη‟απηφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έιεγαλ ηελ ιέμε ζηα αγγιηθά ελψ άιιεο 

θνξέο ζηα αξαβηθά. ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κέζσ ερνγξαθήζεσλ, φηαλ 

θάπνηνη καζεηέο δελ ζπκφληνπζαλ ηελ ιέμε ζηα ειιεληθά ηελ επαλαιάκβαλαλ μαλά 

θαη μαλά ζηα αγγιηθά κέρξη πνπ ηελ έιεγαλ ηειηθά απφ κφλνη ηνπο ζηε γιψζζα-

ζηφρν. Άιιεο θνξέο απηή ε επαλάιεςε, θπξίσο ζηελ αγγιηθή, ήηαλ έλαλ έκκεζνο 

ηξφπνο λα δεηήζνπλ ηελ βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

«καξηπξήζεη» ηελ ιέμε πνπ ηνπο δεηνχζε λα πνπλ ζηε γιψζζα ζηφρν.  

Γηαπηζηψλεηαη δειαδή, φηη νη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κέρξη θαη ηφηε νη 

καζεηέο γηα λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ γίλνληαλ κέζν ζηήξημεο γηα ηελ θαηάθηεζε 

θαη εθκάζεζεο ηεο λέαο γιψζζαο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί,  πσο απηφ γηλφηαλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθνχ ε 

νπνία είρε δεκηνπξγήζεη έλα άλεην επηθνηλσληαθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηλφηαλ ε 
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δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θσδίθσλ ρσξίο λα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο θάπνηαο απφ ηηο 3 γιψζζεο, σο ηζρπξφηεξε.  

Η εθπαηδεπηηθφο, σζηφζν, επεηδή δελ γλψξηδε αξαβηθά δελ κπνξνχζε λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, φκσο κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ είρε ζρεδηαζηεί, γηλφηαλ ρξήζε αξαβηθψλ ιέμεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  Παξάιιεια, απφ ηε κεξηά ηεο, ππήξρε ηδηαίηεξνο δήινο σο 

πξνο ηε γλσξηκία ηεο κε ηελ αξαβηθή γιψζζα, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιέο θνξέο θαη ην 

ηάκπιεη ηεο πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο γηα κεηάθξαζε πνπ δίλεη ην google 

translate, λα  κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη αιιά θαη λα κάζεη ηελ αξαβηθή, 

αλαδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηηο 3 γιψζζεο.  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί, φηη «ε 

ελίζρπζε ηεο κεηξηθήο γιψζζα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε δηαθνξεηηθά εζλνηηθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά» (Bowen, 1977 ζην 

Γξίβα & ηάκνπ, 2014) αθνχ ζα ιέγακε, ιεηηνπξγεί ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο Γ2. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πξφζθπγεο καζεηέο  ζα πξέπεη λα 

παξνηξχλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη κέζσ απηήο, λα αλαπηχζζνπλ 

παξάιιεια κε ηε λέα γιψζζα θαη ηελ κεηξηθή ηνπο, πξνζαξκφδνληαο έηζη, ηηο έλλνηεο 

κε ηηο νπνίεο είλαη εμνηθεησκέλνη απφ ηελ Γ1 ζηελ Γ2.  

Οη καζεηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο θάλεθαλ λα θξαηνχλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά θάζε θνξά πνπ κάζαηλαλ θάηη θαηλνχξην θαη απηφ θάλεθε λα ζπκβαίλεη 

ιφγσ ηνπ φηη ηα καζήκαηα βαζίδνληαλ ζην παηρλίδη θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο θαη 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είραλ θαη 

νη Νέεο Σερλνινγίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ θαηάθεξε λα θξαηεζεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξνπζίαζεο θαη εθκάζεζεο ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ.  

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί ε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ θαη πνιπαηζζεηεξηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο πξφζθπγεο πνπ δελ κηινχλ 

ζρεδφλ θαζφινπ ηα ειιεληθά, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηάθνξα «αηζζεηεξηαθά θαλάιηα» λα πεηξακαηηζηνχλ, λα ξηζθάξνπλ δίρσο θφβν, λα 
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εθθξαζηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, λα παίμνπλ, λα αλαθαιχςνπλ θαη έηζη λα 

θαηαθηήζνπλ ηε λέα γλψζε.  
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