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Η σηµερινή εισήγηση απορρέει από τη διαπίστωση της αναγκαιότητας για περισσότερη 
πρακτική, µετά και από ερωτήσεις που µου έγιναν κατά τη διάρκεια του 2ου Συνεδρίου. Έτσι, 
σήµερα θα γίνω περισσότερο «πρακτική» επιθυµώντας να βοηθήσω µ’ αυτό τον τρόπο εκείνους 
που προετοιµάζονται να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.  

Στόχος: Να µπορέσουµε να κάνουµε τα παιδιά να µιλήσουν ελληνικά µέσω του παιχνιδιού, 
να αποκαλύψουν το δυναµισµό τους και τη µοναδικότητά τους, ώστε να γίνουν ικανοί να 
αναπτύξουν τα θετικά ατοµικά χαρακτηριστικά τους.  
  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ/∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ - ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
  

Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καταρτισθεί στην παιδαγωγική της µάθησης γλωσσών. 
Πρόκειται για µια ατοµική προσέγγιση και συνεπώς απαιτείται ικανότητα ατοµικής διάγνωσης από 
τον εκπαιδευτικό, ένας διανοητικός εξοπλισµός και µια διαφοροποιη-µένη/προσωπική 
µεθοδολογία. Συνοδεύει την προσπάθεια του κάθε µαθητή κατά τη διαδικασία της µάθησης, δίνει 
στο µαθητή αυτό που έχει ανάγκη τη στιγµή που το έχει ανάγκη. Νοιάζεται γι’ αυτόν. Αυτό είναι 
εξάλλου υπευθυνότητα: νοιάζοµαι πρώτα τον άλλον. Μία αναγκαιότητα στη µάθηση που πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ο εκπαιδευτικός είναι να καταφέρει να οδηγήσει το µαθητή να έρθει 
αντιµέτωπος µε τη δική του υπευθυνότητα. Ο ρόλος του όµως δεν είναι µόνο εκπαιδευτικού 
/παιδαγωγού. Είναι πολύ περισσότερο ρόλος εµψυχωτή και αυτό είναι εµφανές, όταν χρησιµοποιεί 
το παιχνίδι ή παιγνιώδεις δραστηριότητες ως µέσο µάθησης.  

Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται µόνοι και ανίσχυροι να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις των τάξεων µικτής δυναµικότητας. Είναι αναγκασµένοι εκ των πραγµάτων να 
ερευνούν, να πειραµατίζονται για να βρουν τρόπους - λύσεις µε τις οποίες θα κάνουν τις τάξεις 
τους λειτουργικές. Έτσι όµως παράγουµε παιδεία. Το βιβλίο - τυφλοσούρτης δεν ενδείκνυται πια. 
Αυτό είναι η καλύτερη εξέλιξη για όλους. Έχουµε ανάγκη από πολλά βιβλία, για να επιλέγουµε 
την κατάλληλη άσκηση-δραστηριότητα για τη συγκεκριµένη στιγµή και περίπτωση µαθητή - 
οµάδας, για να διαµορφωθεί ο προσωπικός τρόπος προσέγγισης και αντιµετώπισης των διδακτικών 
προβληµάτων.  

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να πει: «Έλα να ψάξουµε µαζί» και ο µαθητής να µάθει ότι µπορεί 
να ψάξει τη γνώση και ότι δεν είναι κάτι που απλά την κατέχει ο δάσκαλος. Ο µαθητής µπορεί να 
πει: «∆εν καταλαβαίνω», και ο εκπαιδευτικός να νιώσει άσχηµα. ∆εν έχει όµως παρά να συνεχίσει 
το διάλογο, για να ενσωµατώσει το µαθητή στην τάξη. Όταν όµως ο µαθητής ρωτήσει το δάσκαλο: 
«Πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά;», έχει κερδίσει το 80% της µάθησης. 

Κάθε φορά ξεκινάµε µ’ αυτό που κάνουν τα ίδια τα παιδιά, κάτι το συγκεκριµένο και 
γενικότερα µ’ αυτό που τα ενδιαφέρει. Για παράδειγµα, η χειροτεχνική δραστηριότητα είναι πολύ 
καλός τρόπος, για να δουλέψει κανείς τη γλώσσα, επειδή είναι ζωντανός τρόπος. Τα παιδιά 
κατασκευάζουν µια µαριονέτα και µετά ανά δύο µπορούν να περάσουν στο διάλογο. Η µεγαλύτερη 
δυσκολία είναι να κάνει κανείς το µαθητή να µιλήσει. Πρέπει να του δώσει αυτή τη δυνατότητα. 
Τα παιδιά αγαπούν το διάλογο.  

Είναι πολύ σηµαντικό να φτάσουµε έως το συναίσθηµα, όταν διδάσκουµε µια γλώσσα. Όχι 
όµως πάντα. Όταν για παράδειγµα έχουµε ένα µαθητή ντροπαλό, µπλοκαρισµένο, έχουµε 
δυσκολίες να συνεχίσουµε. ∆εν ενδείκνυται να τον σπρώχνουµε, γιατί υπάρχει σίγουρα κάποιος 
λόγος που τον εµποδίζει. Όσο πιο πολύ τον πλησιάσουµε τόσο µεγαλώνει το ρίσκο να κλειστεί 
ακόµα περισσότερο στον εαυτό του. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να βρούµε έναν ενδιάµεσο τρόπο. 
Είναι καλύτερα να προσπαθήσουµε να τον βάλουµε στο παιχνίδι, για να αρχίσει να µιλήσει. Μ’ 
αυτά τα παιδιά είµαστε τρυφεροί όπως και µε τα µωρά. Ξεκινάµε µε παιγνιώδεις γλωσσικές 
δραστηριότητες, για να ενσωµατώσουν το ρυθµό της γλώσσας, την αναπνοή της γλώσσας. Για να 
τα κάνουµε να βγάλουν έναν ήχο, ξεκινάµε από τη χαλάρωση, ο ήχος µας οδηγεί στη συλλαβή και 
αυτή µε τη σειρά της στη λέξη και η λέξη στο διάλογο µε τη µαριονέτα ή σ’ ένα πιο καθορισµένο 
διάλογο.  



Για παράδειγµα, µπορούµε να κάνουµε ότι κολυµπάµε και ανοιγοκλείνοντας τα χείλη µας 
σαν ψαράκια να βγάλουµε έναν ήχο που σιγά σιγά το µετατρέπουµε σε ήχο ελληνικού γράµµατος 
και στη συνέχεια τον βάζουµε σε υπαρκτή ελληνική λέξη, η οποία, όταν επαναλαµβάνεται σε 
διαφορετικούς ρυθµούς, καταλήγει σε παιχνιδοτράγουδο. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να 
µαθαίνει, να επαναλαµβάνει, να παίζει, αλλά και η δυνατότητα στο επίπεδο της σύλληψης της 
γλώσσας.  

Ένα άλλο παράδειγµα καθοδήγησης του µαθητή από τη σιωπή στο λόγο είναι να καθίσει 
κάτω στο πάτωµα και να προσπαθήσει να ακούσει τη σιωπή. Μετά σαν δέντρο που µεγαλώνει 
πατώντας καλά στις ρίζες/πόδια του φτάνει στους ήχους. Πετά σαν πουλί, γρατζουνά όπως η γάτα, 
φυσά ένα πούπουλο, φυσά για να σβήσει ένα κερί κ.λπ. Σε άλλες περιπτώσεις µπορούµε να 
ξεκινήσουµε και ανάποδα: από το διάλογο στη χαλάρωση, από το λόγο στη σιωπή (ακοή). Η πιο 
χαλαρωτική άσκηση που οδηγεί στην ολοκληρωτική ακοή είναι να ακούει κανείς ξαπλωµένος. 
Μπορεί να αξιοποιηθεί, αν για παράδειγµα η τάξη είναι πολύ ταραγµένη και δεν υποφέρεται ο 
θόρυβος και συνεπώς δεν ακούει κανείς τίποτε. Αν όµως κρατήσει πολύ ώρα η χαλαρωτική 
άσκηση, ο µαθητής δύσκολα επαναποκτά ενέργεια για δράση. Μπορούµε για πρακτικούς λόγους 
να χρησιµοποιήσουµε ανάλογα µουσικά κοµµάτια ή και ρυθµικούς θορύβους που µπορούµε να 
κάνουµε µε το ίδιο µας το σώµα. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση δεν αφήνει να εµφανιστεί το 
πρόβληµα της απειθαρχίας στην τάξη που ξεκινά από το µειωµένο ενδιαφέρον του µαθητή και 
συνεπώς δεν έχουµε το φαινόµενο της απώλειας µαθητή, όπως πολύ σωστά έχουν παρατηρήσει 
την ύπαρξη αυτού του φαινοµένου και ο κος Γεωργογιάννης και η κα Βασιλοπούλου στο 2° 
συνέδριο εδώ στην Πάτρα1. 

Τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη να µιλήσουν και µιλούν για να µιλούν, ακόµα κι αν δεν 
ξέρουν τίποτε ή δεν ξέρουν καλά να το πουν. Γιατί για το παιδί είναι σηµαντικό το µήνυµα. Η 
επικοινωνία. ∆εν το ενδιαφέρει αν το λέει καλά ή όχι. Αν το παιδί δεν τολµά να µιλήσει, δεν το 
διορθώνουµε εκείνη τη στιγµή, αλλά µια άλλη στιγµή σ’ ένα παιχνίδι διόρθωσης, για να µιλήσουµε 
τα τέλεια ελληνικά. Έτσι κάνει εξάλλου και η µητέρα, όταν µιλά µε το µωρό της. ∆εν το 
διορθώνει, όταν εκείνο προσπαθεί να γίνει κατανοητό, αλλά του δίνει αυτό που ζητά λέγοντάς το 
σωστά και γεµάτο τρυφερότητα. Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρατηρούµε τα παιδιά, όταν 
αλληλοδιορθώνονται. Είναι όµως και σηµαντικό να τους δώσουµε τον απαραίτητο χρόνο για την 
εµπέδωση. 
  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 
 

Κάθε στιγµή ο εκπαιδευτικός φαντάζεται µε ποιο τρόπο θα δώσει τη γνώση. Η µάθηση της 
γλώσσας αγγίζει τα πάντα γι’ αυτό και εργάζεται µε όλες τις αισθήσεις. Έτσι ποικίλλουν οι 
δραστηριότητες: από τον ήχο στη λέξη, στο διάλογο, στα παιχνίδια ρόλων, µνήµης, ερωτήσεις-
απαντήσεις, τραγούδια, παιχνιδοτρά- γουδα, λαχνίσµατα, χοροί κ.λπ. Στα πλαίσια όµως της 
υπευθυνότητας, η οποία ορίζεται όπως είπαµε απλά ως η έγνοια πρώτα του άλλου, ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να γνωρίσει τη γνώση που κουβαλάει ο µαθητής του και συνεπώς στοιχεία του πολιτισµού 
του. Έτσι, έρχεται πιο κοντά στο µαθητή και κάνοντας µαζί του κάποιες αντιστοιχίες, π.χ. 
παιχνιδιών ανάµεσα στο ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και της χώρας υποδοχής, δεν του διδάσκει 
κάτι το εντελώς άγνωστο κι ας µην µιλάει ελληνικά . (Το ίδιο γίνεται εξάλλου κι όταν διδάσκουµε 
τα γράµµατα και οτιδήποτε άλλο. Είναι κέρδος γλωσσολογικού χρόνου η διαπίστωση της γνώσης 
του µαθητή που έχει αποκτήσει από το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής). Παίζει ως 
εκπαιδευτικός/παιδαγωγός διαρκώς ανάµεσα στο γνωστό και στο άγνωστο κι έτσι δηµιουργεί και 
διατηρεί το κίνητρο του µαθητή για µάθηση. Οι αντιστοιχίες που µπόρεσα να κάνω σε 
παραδοσιακά παιχνίδια για µικρά και µεγαλύτερα παιδιά µε τη βοήθεια µαθητών είναι τα 
παρακάτω, όσον αφορά τη Γαλλία: 
  



Ελληνικά Γαλλικά 
1) Ο λύκος 1) Le loup 
2) Το µαντηλάκι πέρασε   2) Le facteur n’ est pas 
ή αλάτι ψιλό passe 
3) Τυφλόµυγα 3) Colin-maillard 
4) Βαρελάκια  4) Saute-mouton 
5) Τα αγάλµατα  5) Les statues (un, deux, trois 
  soleil) 
6) Σχοινάκι 6) La corde ΰ sauter 
7) Κρυφτό 7) Cache-cache 
8) Περνά περνά η µέλισσα 8) La petite hirondelle 
9) Τα µήλα 9) La balle au prisonnier 

10) Η µικρή Ελένη 10) Le petit lapin 
11) Κουτσό 11) La marelle 
12) Κυνηγητό 12) Le chat 
13) Γκαζές 13) Les billes 
14) Η γάτα και το ποντίκι 14) Le chat et la souris 
15) Πετραδάκια (αστράγαλοι)  15) Les osselets 

  
Πίσω από το παραδοσιακό παιχνίδι κρύβεται ένας ολόκληρος πολιτισµός. Παίζοντας το 

παιχνίδι ο λύκος στα γαλλικά και στα ελληνικά ανακαλύπτουµε ότι ο Γάλλος λύκος θα φορέσει 
παπιγιόν, µπότες και θα πάρει το όπλο για να κυνηγήσει, ενώ ο Έλληνας λύκος θα βάλει 
παπούτσια, αφού δε βρέχει πολύ στην Ελλάδα και θα πάρει µπαστούνι ή µαγκούρα, ό,τι δηλαδή 
έχει ή βρει µπροστά του για να κυνηγήσει. Είναι λογικό, αφού δεν είναι ακόµα οργανωµένος και 
δεν κατασκευάζει µέσα τεχνολογικού πολιτισµού. ∆ιαπιστώνουµε όµως παράλληλα ότι ο 
άνθρωπος - είτε Έλληνας είτε Γάλλος - διαθέτει την ίδια φαντασία, έχει τους ίδιους φόβους που 
προβάλλονται στην προκειµένη περίπτωση πάνω στο ίδιο ζώο, τον κακό το λύκο. Ένα άλλο 
παράδειγµα που καταδεικνύει την κοινή µητρική φαντασία είναι το βρεφικό τραγουδάκι στα 
ελληνικά: «κούπεπε - κούπεπε, ο µπαµπάς του έρχεται, να του φέρει κάτι τι, λουκουµάκια στο 
χαρτί» και στα γαλλικά: «ainsi font font font, les petites marionnettes, ainsi font font font, trois 
petits tours et puis s’ en vont». Η µητέρα - είτε Ελληνίδα είτε Γαλλίδα - κουνά τα δυο της χέρια 
ταυτόχρονα και κυκλικά , µία φορά προς τα µέσα και µία προς τα έξω, όπως ακριβώς κάνει και το 
παιδί της. Ξεκινάει από αυτό που ξέρει να κάνει εκείνο. Βέβαια τα λόγια δείχνουν τη φτώχεια της 
ελληνικής οικογένειας από τη µια µεριά σε σύγκριση µε τη γαλλική, αφού οι γαλλίδες µητέρες 
φαντάζονται µαριονέτες να έχουν στα χέρια τους και παράλληλα φαίνεται το παραδοσιακό 
ελληνικό οικογενειακό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η µητέρα περιµένει στο σπίτι µαζί µε τα 
παιδιά το σύζυγο/πατέρα κουβαλητή. 

Παίζοντας φτάνουµε και στο τραγούδι, κι εκεί ανακαλύ-πτουµε τα κοµµάτια που έχουν 
την ίδια µουσική ή και τα ίδια λόγια µεταφρασµένα. Όπως για παράδειγµα µε τη µουσική του 
γαλλικού τραγουδιού «Frere Jacques» και παραλλαγή στα λόγια, τραγουδάµε τα λόγια του 
ελληνικού τραγουδιού «Την καµπάνα του χωριού µας, την ακούτε παιδιά, τι γλυκά σηµαίνει τι 
γλυκά σηµαίνει, ντιν νταν ντον». Οι ανακαλύψεις και οι εκπλήξεις δε σταµατούν και κάνουν τη 
µάθηση πιο ενδιαφέρουσα. Για παράδειγµα, στο τραγούδι «Ένα ελάφι µια φορά στο παράθυρο 
µπροστά .... γεια σου φίλε, γεια», το οποίο τόσο στα λόγια όσο και στη µουσική είναι ίδιο µε το 
αντίστοιχο γαλλικό «Dans sa maison, un grand cerf, regardait par la fenetre, .....Lapin, lapin, entre 
et viens, me serrer la main», διαπιστώνουµε, από τις µιµητικές κινήσεις που συνοδεύουν τα λόγια, 
ότι η γλώσσα του σώµατος δεν είναι η ίδια στα ελληνικά και γαλλικά. Ο Γάλλος λαγός και το 
ελάφι θα χαιρετηθούν, όπως φαίνεται και από τα λόγια στο τέλος του τραγουδιού, κάνοντας 
χειραψία, ενώ η ελληνική µετάφραση προτίµησε το «γεια σου φίλε, γεια» σύµφωνα µε το οποίο 
κουνάµε το χέρι από ψηλά δείχνοντας την παλάµη.  

Στο ελληνικό παιχνιδοτράγουδο «Γύρω-γύρω εκκλησίτσα, ο Χριστός κ’ η Παναγίτσα, η 
πορτούλα, ντιν νταν η καµπανούλα» έχουµε τις ίδιες κινήσεις (γλώσσα σώµατος), τον ίδιο ρυθµό 
µε το αντίστοιχο γαλλικό «je fais le tour de ma maison, je ferme les fenetres, la porte a cle», αλλά 
όχι το ίδιο περιεχόµενο.  

Σ’ όλη την πιο πάνω προσπάθεια µαθησιακής διαδικασίας αλλά και κατανόησης του 
άλλου, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο µαθητής δεν µπορεί παρά να βγουν κερδισµένοι και οι δυο, 



επειδή θα συνειδητοποιήσουν παράλληλα την ετερότητα και θα αγαπήσουν την ταυτότητά τους 
µέσα στη ρευστότητά της, η οποία θα ξεπεράσει τα όρια της διοικητικής (αστυνοµικής) 
ταυτότητας, γιατί «Το γίγνεσθαι είναι ρευστό όπως η ψυχική πραγµατικότης»2. Η µάθηση µιας 
γλώσσας διαπιστώνουµε ότι είναι µια ευκαιρία αναµόρφωσης και ανακάλυψης εκ νέου. Είναι ένας 
άλλος τρόπος οµιλίας αλλά και στάσης ζωής. Είναι ένα άνοιγµα σε άλλες αναφορές, ικανότητες 
αλλά και σχέσεις µε τον «άλλον». 
            Τέλος, το παιχνίδι ικανοποιεί ως µέσο διδασκαλίας, επειδή ενσωµατώνει στην οµάδα τόσο 
το ντροπαλό παιδί όσο και τον απείθαρχο µαθητή, επειδή τον ένα τον ξεδιπλώνει και τον άλλον τον 
εκτονώνει. Στο παιχνίδι του «κερδισµένου-κερδισµένου» όλοι αποχωρούν ικανοποιηµένοι, γιατί ο 
καθένας έχει ανακαλύψει τα όριά του και έχει γευθεί την αναγνώριση. Μέσα από αυτό το παιχνίδι 
θα γίνει πραγµατικότητα η επιθυµία όλων των συνέδρων που συχνά µιλούν για «σεβασµό στην 
ετερότητα, ...διαφορετικό τητα, ...µοναδικότητα, ...ιδιαιτερότητα, ...αλληλοεκτίµηση, ...αµοιβαία 
εµπιστοσύνη, ...ισοτιµία, …αµοιβαία αναγνώ- ριση,...ίσες ευκαιρίες, ...αλληλοκατανόηση, 
...αλληλοαποδοχή, ...ισονοµία, ...πνεύµα συναντίληψης, ...αλληλεξάρτησης ...» (2° Συνέδριο, 
Πάτρα). 
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