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Résumé 
 

L’Eveil aux Langues constitue un programme éducatif d’innovation et de recherche 
consacré à une approche originale des langues et des cultures à l’école primaire 
(Candelier, 2003a). À travers une série d’activités éducatives, comprenant entre 
autres une multitude de langues différentes que l’école n’a pas l’ambition 
d’enseigner aux élèves, cette approche innovante vise à la sensibilisation et à 
l’ouverture des élèves à la diversité linguistique et culturelle ainsi qu’au 
développement d’attitudes, de comportements et d’aptitudes qui permettront aux 
citoyens européens de coexister en harmonie et en paix dans des sociétés 
linguistiquement et culturellement pluralistes. 
À travers la présentation d’un manuel didactique sous le titre « Tiyatro, muzica, 
filozofia ... d’où viennent tous ces mots ?» (auteur Androniki Charitonidou), nous 
montrons comment l’Eveil au Langues peut être intégré au sein de l’enseignement 
des langues et plus particulièrement au sein de l’enseignement du français langue 
étrangère à l’école primaire. Effectivement, via la présentation d’une série d’activités 
éducatives traitant des relations entre les langues et des emprunts linguistiques et de 
leurs prolongements interdisciplinaires, nous constatons que l’éveil en question ne 
constitue pas un objectif flou et général des activités mises en application en classe, 
mais qu’il est au contraire mis en pratique et soutenu par des objectifs éducatifs 
concrets qui précèdent chaque séance éducative et qui visent au développement chez 
les élèves de savoirs, d’attitudes et d’aptitudes bien définis. Plus précisément, par un 
travail en groupe ou individuel les élèves cherchent, découvrent et vivent des 
éléments linguistiques et culturels familiers et non familiers tout en développant une 
curiosité et un intérêt pour la diversité linguistique et culturelle, pour le différent, 
ainsi que des aptitudes qui facilitent la communication interculturelle. 
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1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια η όλο και εντονότερη παρουσία ξένων μαθητών στις τάξεις του 
ελληνικού σχολείου μας θέτει εμπρός σε μια αναμφισβήτητα νέα κοινωνική και 
πολιτισμική πραγματικότητα. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 
ως αναπόσπαστος ζωντανός οργανισμός της διεθνούς κοινωνικής πραγματικότητας 
δεν θα μπορούσε να μείνει στο περιθώριο της έντονης οικονομικής, πολιτικής και 
κοινωνικής κινητικότητας που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες τις σύγχρονες 
κοινωνίες. Βλέπουμε λοιπόν μια χώρα που υπήρξε στο παρελθόν έντονα 
μονοπολιτισμική και μονογλωσσική να διανύει εδώ και αρκετά χρόνια μια 
μεταβατική περίοδο κατά την οποία η προσέλευση και εγκατάσταση σε αυτήν 
μεγάλου αριθμού μεταναστών από χώρες με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική 
ταυτότητα της δίνουν έναν χαρακτήρα έντονα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό. 

Η νέα αυτή κοινωνική πραγματικότητα μας τοποθετεί μπροστά σε μια μεγάλη 
πρόκληση. Να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στα 
δεδομένα και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας προκειμένου 
το ελληνικό σχολείο να επιτύχει με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους που υπηρετεί 
και που χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Υπηρετώντας τα νέα 
αυτά κοινωνικά δεδομένα, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης που τέθηκαν σε εφαρμογή από το 2005 στη χώρα μας αναγάγουν σε 
κεντρικούς θεματικούς άξονες της γενικής παιδείας την πολυγλωσσία και την 
πολυπολιτισμικότητα θέτοντας ως γενική αρχή της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, την 
ενίσχυση και το σεβασμό της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας στο πλαίσιο 
μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 
Τόμος Α’, 2002: σσ. 2-6). Αυτό ωστόσο αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα προς το 
άνοιγμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος στη γλωσσική και πολιτισμική 
πολυμορφία της ελληνικής κοινωνίας. Η ουσιαστική εφαρμογή των όσων 
προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών θα τεθεί με την 
επεξεργασία, υλοποίηση και εφαρμογή στην τάξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων 
και εγχειριδίων που προβλέπουν και αξιοποιούν τη γλωσσική και πολιτισμική 
πολυμορφία της τοπικής κοινωνίας και της σχολικής τάξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το μάθημα της γλώσσας, είτε 
πρόκειται για τη διδασκαλία της ελληνικής είτε για τη διδασκαλία μιας 
οποιασδήποτε ξένης γλώσσας που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών, δεδομένου του κυρίαρχου ρόλου που κατέχει η γλώσσα στη διαμόρφωση 
της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητας ενός λαού, αποτελεί ευνοϊκό πεδίο για 
την ένταξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων που καλλιεργούν την περιέργεια 
απέναντι στη διαφορετικότητα και προωθούν την ευαισθητοποίηση και το 
« άνοιγμα » των μαθητών απέναντι στη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. 
 
2. Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών (Eveil 

aux Langues) 
Στην παραπάνω προσπάθεια προώθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
καλλιεργούν την περιέργεια και το άνοιγμα των μαθητών στη γλωσσική και 
πολιτισμική διαφορετικότητα εντάσσεται μια καινοτόμος δράση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης με την ονομασία «Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των 
πολιτισμών» (Eveil aux Langues). Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
καινοτομίας και έρευνας αφιερωμένο σε μία πρωτότυπη προσέγγιση των γλωσσών 
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και των πολιτισμών στο δημοτικό σχολείο (Candelier, 2003a:19). Στους κόλπους της 
εν λόγω δράσης υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 1997-2003 δύο 
εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας και έρευνας με την ονομασία Evlang1 
(1997-2001) και Janua Linguarum2

Πιο συγκεκριμένα, η καινοτόμος αυτή προσέγγιση των γλωσσών στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού συστήματος, στοχεύει μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων πλήθος διαφορετικών 
γλωσσών τις οποίες δεν φιλοδοξεί το σχολείο να διδάξει στους μαθητές, στην 
ευαισθητοποίηση και το άνοιγμα των μαθητών απέναντι στην γλωσσική και 
πολιτισμική διαφορετικότητα και στην ανάπτυξη στάσεων, συμπεριφορών και 
δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτες να ζουν ειρηνικά και 
αρμονικά σε μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινωνία (Candelier, 2000). 

 (Ja-Ling) (2000-2003) αντίστοιχα. Η Ελλάδα 
συμμετείχε μεταξύ άλλων χωρών στο δεύτερο πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα αφύπνισης στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των 
πολιτισμών εντάχθηκε επίσημα και στην ελληνική εκπαίδευση μετά την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 2001. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
προβλέπει την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Αφύπνισης ως προτεινόμενη 
θεματική ενότητα της Ευέλικτης Ζώνης για το δημοτικό σχολείο (Αλαχιώτης, 2002: 
5-14, Καγκά, 2001: 37-48). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν 
δραστηριότητες Αφύπνισης στο 10% του συνολικού χρόνου διδασκαλίας 
οποιουδήποτε μαθήματος καθώς ο χρόνος αυτός μπορεί να αφιερωθεί σύμφωνα με 
το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη διαθεματικότητα. 
 
3. Ενδεικτικές δραστηριότητες αφύπνισης για τους μαθητές του δημοτικού 

σχολείου στην Ελλάδα 
Το διδακτικό εγχειρίδιο που φέρει τον τίτλο «Tiyatro, muzica, filozofia ... d’où 
viennent tous ces mots ?» (Charitonidou, 2006) αποτελεί μία πρόταση ενδεικτικών 
δραστηριοτήτων αφύπνισης για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. 
Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο εγχειρίδιο αυτό εντάσσονται στο πλαίσιο 
διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας και αφορούν κυρίως μαθητές των δύο 
τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Οι γλώσσες που πραγματεύεται το 
διδακτικό εγχειρίδιο είναι έξι: ελληνικά, γαλλικά, ουγγρικά, πολωνικά, ρουμανικά 
και τούρκικα και ο διδακτικός χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι τουλάχιστον τρεις διδακτικές ενότητες των 45 
λεπτών η κάθε μία. Επιπλέον, οι προτεινόμενες δραστηριότητες αφύπνισης στη 
διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών αναπτύσσονται πάνω σε δύο 
θεματικούς τομείς: σχέσεις μεταξύ των γλωσσών/πολιτισμών και γλωσσικά δάνεια. 

Η επιλογή των παραπάνω γλωσσών δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, επιλέχθηκαν 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Βασική επιδίωξη ήταν να προβληθεί μεταξύ άλλων 
η σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας, η οποία αν και ομιλείται από σχετικά μικρό 

                                                 
1 Candelier, M. (dir.) (2003a), Evlang – l’éveil aux langues à l’école primaire – Bilan d’une 
innovation européenne, Bruxelles : De Boeck. 
2 Candelier, M. (dir.) (2003b), Janua Linguarum – La porte des langues – L’introduction de 
l’éveil aux langues dans le curriculum, Strasbourg : Centre Européen pour les Langues 
Vivantes/Conseil de l’Europe. [http://www.ecml.at/] 
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αριθμό ανθρώπων σήμερα, έχει συμβάλλει σημαντικά στη γέννηση γλωσσών που 
φαινομενικά δεν έχουν καμία κοινή καταγωγή και συγγένεια με αυτήν. Επίσης, 
σημαντικό κριτήριο κατά την επιλογή των γλωσσών ήταν οι περισσότερες από αυτές 
να μην αποτελούν κυρίαρχες γλώσσες έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα 
να ανακαλύψουν διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς που το σχολείο δεν 
φιλοδοξεί να διδάξει και οι οποίες ωστόσο αποτελούν μητρική γλώσσα αρκετών 
παιδιών που ζουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και φοιτούν στο ελληνικό 
σχολείο. Ένα τελευταίο κριτήριο επιλογής ήταν η παρουσία διαφορετικών 
οικογενειών γλωσσών. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εν λόγω αφύπνιση δεν αποτελεί 
έναν γενικό και ακαθόριστο επιθυμητό στόχο των δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται στην τάξη, αλλά αντίθετα υλοποιείται μέσα από συγκεκριμένους 
μαθησιακούς στόχους που τίθενται στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας και που 
αφορούν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ορισμένων γνώσεων, στάσεων, 
συμπεριφορών και δεξιοτήτων στους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ερευνούν, 
ανακαλύπτουν και βιώνουν μη οικεία γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ενδιαφέρον και περιέργεια για την γλωσσική και 
πολιτισμική πολυμορφία, για το διαφορετικό, καθώς και δεξιότητες που 
διευκολύνουν την διαπολιτισμική επικοινωνία. 
 
3.1 Στόχοι του διδακτικού εγχειριδίου 
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι μαθησιακοί στόχοι που θέλουμε να επιτύχουμε με το 
πέρας των δραστηριοτήτων αφύπνισης τίθενται στην αρχή κάθε διδακτικής 
ενότητας.  

Στην πρώτη διδακτική ενότητα επιθυμούμε οι μαθητές να αναπτύξουν τις 
ακόλουθες ικανότητες (γνώσεις και δεξιότητες) και στάσεις συμπεριφοράς: α) 
στηριζόμενοι στις ενδείξεις των λέξεων που περιέχονται σε έναν φάκελο να κάνουν 
υποθέσεις για τη σχέση μεταξύ των λέξεων αυτών, β) συγκρίνοντας τα λεξικολογικά 
στοιχεία ανάμεσα σε μια άγνωστη, μή οικεία γλώσσα και σε μια γνώριμη γλώσσα να 
κάνουν υποθέσεις για το νόημα των λέξεων στην άγνωστη γλώσσα, γ) κατόπιν 
παρατήρησης της συστηματικής εμφάνισης ομοίων γλωσσολογικών στοιχείων σε 
λέξεις διαφορετικών και μή οικείων γλωσσών, να συμπεράνουν την κοινή 
προέλευση των λέξεων αυτών. 

Στη δεύτερη διδακτική ενότητα επιθυμούμε οι μαθητές να αναπτύξουν τις 
ακόλουθες ικανότητες (γνώσεις και δεξιότητες) και στάσεις συμπεριφοράς: α) να 
κάνουν υποθέσεις για την ταυτότητα των γλωσσών στηριζόμενοι σε γλωσσολογικές 
ενδείξεις, β) να αναπτύξουν περιέργεια για την προέλευση μεγάλου αριθμού λέξεων 
τόσο της γλώσσας του σχολείου όσο και άλλων μη οικείων γλωσσών, γ) να 
εξασκήσουν την προσεκτική ακρόαση, δ) να διακρίνουν ήχους οικείους και μή 
οικείους σε γλώσσες μη οικείες και να αντιστοιχούν σε κάθε γραπτή λέξη τον 
ηχητικό τύπο που της ταιριάζει, ε) να πραγματοποιούν αρχικά βήματα ανάλυσης της 
φωνητικής απόδοσης των λέξεων σε γλώσσες μη οικείες, στηριζόμενοι στην 
φωνητική γραφή της γλώσσας του σχολείου, στ) να πραγματοποιούν σε γλώσσες μη 
οικείες αντιστοιχία γραφής-ήχου διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούν για τις 
γνώριμες γλώσσες. 

Στην τρίτη διδακτική ενότητα επιθυμούμε οι μαθητές να αναπτύξουν τις 
ακόλουθες ικανότητες (γνώσεις και δεξιότητες) και στάσεις συμπεριφοράς: α) να 



«Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών»  
(Eveil aux Langues): Ενδεικτικές δραστηριότητες αφύπνισης για τους μαθητές του 
δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα 

 

835 

πραγματοποιούν προσεκτική ακρόαση με στόχο να αντιστοιχίσουν τα γλωσσικά 
δάνεια στη λέξη προέλευσής τους, β) να παρατηρήσουν ότι τα γλωσσικά δάνεια που 
πραγματοποιούνται στο πέρασμα της ιστορίας μιας γλώσσας συμβάλλουν στον 
εμπλουτισμό της γλώσσας αυτής, γ) να απομνημονεύουν και να αναγνωρίζουν 
στοιχεία γραφής και ήχου μιας γλώσσας μη οικείας, δεδομένου της κοινής 
προέλευσης των στοιχείων αυτών με αντίστοιχα στοιχεία της γλώσσας του σχολείου 
ή άλλων μη οικείων γλωσσών, δ) να αναγνωρίζουν ορισμένους τύπους γραφής (μη 
οικείας) επισημαίνοντας το όνομα μίας ή και περισσότερων γλωσσών που την 
χρησιμοποιούν, ε) να γνωρίζουν ότι οι γλώσσες και οι πολιτισμοί είναι κόσμοι 
«ανοιχτοί» που μοιράζονται και ανταλλάσσουν στοιχεία σύμφωνα με την ιστορική 
τους γένεση ή τις επαφές που πραγματοποιούνται μεταξύ των λαών. 
 
3.2 Υλοποίηση των στόχων 
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι οι μαθητές καλούνται να 
εργαστούν άλλοτε ομαδοσυνεργατικά, άλλοτε συλλογικά ως τάξη και άλλοτε 
ατομικά αξιοποιώντας γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες που έχουν ήδη αποκτήσει από 
το οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, αλλά και 
ικανότητες που αναπτύσσουν σιγά-σιγά μέσα από τις δραστηριότητες που καλούνται 
να πραγματοποιήσουν μέσα στην τάξη. Άλλοτε με τρόπο πιο «παιχνιδίστικο» (π.χ. 
φάκελος με λέξεις, φύλλο χαρτί Α3, κόλλα στικ) και άλλοτε ενεργοποιώντας 
στρατηγικές ερευνητικής και κριτικής σκέψης, συνδυάζοντας στοιχεία, κάνοντας 
αντιστοιχίσεις ήχου/γραφής, συγκρίνοντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 
λέξεων που έχουν στη διάθεσή τους φθάνουν σε ανακαλύψεις, και συμπεράσματα 
γύρω από τις γλώσσες/πολιτισμούς που περιλαμβάνονται σε κάθε δραστηριότητα. 

Προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις προτεινόμενες δραστηριότητες, και 
σύμφωνα πάντα με το ζητούμενο της κάθε δραστηριότητας, οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τα ακόλουθα υλικά: φύλλο εργασίας μαθητή, φάκελος με λέξεις σε 
διαφορετικέ γλώσσες, φύλλο χαρτί Α3, κόλλα στικ, μολύβια διαφορετικών 
χρωμάτων. 
 

1) FICHE ÉLÈVE 2 : 
Consigne

 

 : Vous avez à votre disposition la fiche suivante contenant plusieurs 
mots en langues différentes. Pourriez-vous repérer les mots grecs ? Si oui, 
encerclez-les à l’aide d’un crayon de couleur bleue. 

 
φοβία, Katasztrófa, delfin, μουσείο, drame, muzeum, 

 
ιστορία, embriyon, χάρτης, pedagógus, ψυχολόγος, 

 
μαθηματικά, praca, fobia, καταστροφή, pszichológus, 

 
παιδαγωγός, oxigen, πρόγραμμα, problème, δράμα, 

 
matematyka, πράξη, mythologie, historia, δελφίνι, ocean, 
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έμβρυο, teknoloji, μυθολογία, harta, πρόβλημα, ωκεανός, 
 

program, οξυγόνο, τεχνολογία. 
 

 
[Charitonidou A. (2006), « Tiyatro, muzica, filozofia … d’où viennent tous ces 

mots ? », p. 24. http://edilbase.univ-lemans.fr/] 
 

Επιπλέον, για τις δραστηριότητες που προβλέπουν ηχητικό υλικό ο 
εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του CD ήχου καθώς και το φύλλο εργασίας 
προορισμένο για τον εκπαιδευτικό με τις σωστές απαντήσεις των αντίστοιχων 
ασκήσεων.  
 

2) FICHE ENSEIGNANT 3 : 
 

Mots grecs Emprunt linguistique 
convenable 

Katasztrófa, delfin, 
drame, muzeum, 

embriyon, pedagógus, 
praca, fobia, 

pszichológus, oxigen, 
problème, matematyka, 

mythologie, historia, 
ocean, harta, 

program, teknoloji 

1 φοβία fobia 
2 μουσείο muzeum 
3 ιστορία historia 
4 χάρτης harta 
5 ψυχολόγος pszichológus 
6 μαθηματικά matematyka 
7 καταστροφή Katasztrófa 
8 παιδαγωγός pedagógus 
9 πρόγραμμα program 
10 δράμα drame 
11 πράξη praca 
12 δελφίνι delfin 
13 έμβρυο embriyon 
14 μυθολογία mythologie 
15 πρόβλημα problème 
16 ωκεανός ocean 
17 οξυγόνο oxigen 
18 τεχνολογία teknoloji 

 
 

Στο φύλλο εργασίας του εκπαιδευτικού που παρατίθεται παραπάνω ως 
παράδειγμα διακρίνουμε έναν πίνακα που περιέχει μεγάλο αριθμό λέξεων σε έξι 
διαφορετικές γλώσσες. Κατά την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές, αφού προηγουμένως έχει 
μοιράσει το φύλλο εργασίας 3, να εργαστούν ατομικά και κατόπιν προσεκτικής 
ακρόασης να γράψουν δίπλα σε κάθε ελληνική λέξη την αντίστοιχη ξένη λέξη η 
οποία αποτελεί γλωσσικό δάνειο από τα ελληνικά. Για την πραγματοποίηση της 
δραστηριότητας αυτής οι μαθητές χρησιμοποιούν 5 διαφορετικά χρώματα 
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μαρκαδόρου, ένα για κάθε γλώσσα οι λέξεις της οποίας αποτελούν δάνεια από τα 
ελληνικά. 

 
Remarque : les différentes couleurs indiquent les mots qui appartiennent à la 
même langue. Réponses attendues : couleur bleu (donné):grec, couleur 
rose:français, couleur vert:polonais, couleur orange:turc, couleur 
violet:roumain, couleur marron:hongrois (Charitonidou 2006: 27).  
 

3.3 Διαθεματικές προεκτάσεις 
Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προχωρήσουν 
στην υλοποίηση περαιτέρω διαθεματικών δραστηριοτήτων στηριζόμενοι στα 
ενδιαφέροντα των μαθητών, τις ανάγκες της τοπικής και σχολικής κοινωνίας και τις 
δυνατότητες που παρέχει η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. 

Ενδεικτικά, θα μπορούσαν οι καθηγητές να προτείνουν δραστηριότητες που 
αξιοποιούν στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε διαφορετικά μαθήματα όπως 
Ιστορία, Γεωγραφία, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία, κ.α. (π.χ. χρήση 
γεωγραφικών χαρτών για τον εντοπισμό των χωρών στις οποίες χρησιμοποιούνται οι 
γλώσσες που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες αφύπνισης). Με αυτόν τον 
τρόπο οι δραστηριότητες αφύπνισης στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των 
πολιτισμών ευνοούν τη διασύνδεση επιμέρους γνωστικών αντικειμένων 
λειτουργώντας στη βάση της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. 
 
4. Επίλογος 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κλείνουμε την παρουσίαση αυτή θεωρώντας 
ότι η αναγκαιότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αφύπνισης στην 
διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών στις σχολικές αίθουσες γίνεται 
όλο και πιο επιτακτική τα τελευταία χρόνια στη χώρας μας, καθώς καλούμαστε όλοι 
μας, και περισσότερο οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί ενεργοί πολίτες, να 
αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε την γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα την 
δική μας και του Άλλου, προκειμένου να πορευθούμε ειρηνικά μέσα σε μια κοινωνία 
πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική.  
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