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Τι σημαίνει για ένα παιδί να ζει ανάμεσα σε δύο γλώσσες και πατρίδες; Τι οφέλη έχει 
η διγλωσσία για τη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη; Πώς μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ένα διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που να αντιστέκεται 
στα στερεότυπα για μικρά παιδιά;

Τα Τα παραπάνω αποτελούν λίγες από τις πολλές προκλήσεις της σύγχρονης 
εκπαίδευσης αλλά και της σημερινής κοινωνίας γενικότερα.  Μέσα από το παρόν 
παιδικό βιβλίο για τη διγλωσσία, πραγματοποιούμε ένα ταξίδι στον Λίβανο που θα 

μας δείξει έναν πιθανό τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε.

What does living between two languages and countries mean for a child? What are the 
benefits of bilingualism for the contemporary mulcultural class? How could we create 
an intercultural educaonal context that resists stereotypes for young children?
The abThe above are a few of the many challenges of contemporary educaon but also of 
today’s society in general.  Through this children’ s book on bilingualism, we make a 
journey to Lebanon which will show us one possible way to address them.
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Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία: ανάμεσα 
στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο εντάσσεται 
στα έργα του «Ελληνο-αραβικού πρότζεκτ: Απ’τα 
μάτια των παιδιών» ένα πρόγραμμα που 
υλοποίησε η ομάδα «Πολύδρομο»  και που 
αγκάλιασε ο θεσμός «Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι 
πολιτισμών», με θέμα για το 2011 τη Μέση 
Ανατολή. 
 Η ενασχόλησή μας με τον αραβικό 
πολιτισμό και την αραβική γλώσσα κατά το 2011 
ενέπνευσε και οδήγησε σε μια σειρά από έργα τα 
οποία, στο σύνολό τους, αποσκοπούν στην προ- 
βολή και ενημέρωση σχετικά με τον γειτονικό α- 
ραβικό πολιτισμό ενώ, παράλληλα, συμβάλλουν 
στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης «κριτικού 
γραμματισμού» (Cope & Kalantzis, 2000) για τους 
μαθητές/τριες, αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς 
και ερευνητές/τριες που συμμετέχουν στις 
επιμέρους προτεινόμενες δράσεις.

Αναλυτικά, στο πρότζεκτ περιλαμβάνονται τα α-
κόλουθα:
1. Διερεύνηση των γνώσεων (και των ενδεχ- 
όμενων στερεοτυπικών  εικόνων) μαθητών/τριών 
πέμπτης τάξης δημοτικού σχολείου σε σχέση με 
τον αραβικό πολιτισμό, σε συνεργασία με την 
εκπαιδευτικό Αλεξάνδρα Μένου, αλλά και η 
διαθεματική προσέγγιση του θέματος του 
αραβικού πολιτισμού, μέσα από τη διδασκαλία 
των διαφόρων μαθημάτων.
2.  Διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τον αρα- 
βικό πολιτισμό τάξης νηπίων, που φοιτούν σε ιδι- 
ωτικό νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, σε συν- 

My first book on bilingualism: between the Greek 
and Arab worlds is one of the outcomes of the 
“Greek-Arabic project: Through children’s eyes”, a 
project, undertaken by the group “Polydromo”, 
with the support of the programme “Thessaloniki, 
Crossroads of cultures: Middle East” for 2011 .
 Our engagement with the Arab culture 
and language during 2011 resulted in a series of 
works that collectively aim to the promotion and 
sensitization about the Arab culture, while, at the 
same time, they create the conditions for the 
development of “critical literacy” (Cope & 
Kalantzis, 2000) for the students, but also for the 
educators and the researchers who participate in 
the proposed activities.

More specifically, the ‘Greek-Arabic Project’ 
included the following:
1. The investigation of the knowledge (and possi-
ble stereotypical images) about the Arab culture 
of a class of fifth grade primary school students, in 
cooperation with the class teacher Alexandra 
Menou, but also the study of the topic of the Arab 
culture, through the teaching of various 
subjects.  
2. The investigation of the knowledge and possible 
stereotypes about the Arab culture of a preschool 
class, in cooperation with the kindergarten 
teacher, Vaso Beleti.  Both the primary school class 
and the kindergarten class were selected on the 
basis of the existence of children who have some 
personal relation with the Arab culture.  In both 
classes there were two students of Arab 
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* The project had the support of OPAP and YPPOT (Ministry 
of Culture and Tourism) and we thank them both. 
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εργασία με τη νηπιαγωγό Βάσω Μπελέτη.  Οι 
τάξεις του δημοτικού και των νηπίων που 
συμμετείχαν επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διάθεση 
της εκπαιδευτικού και την ύπαρξη παιδιών που να 
έχουν κάποια προσωπική σχέση με τον αραβι- κό 
πολιτισμό. Στις συγκεκριμένες δύο τάξεις 
υπάρχουν δύο μαθητές αραβικής (από τον 
Λίβανο) καταγωγής. 
3. Δημιουργία και προβολή έκθεσης έργων 
ζωγραφικής παιδιών 5 έως 12 ετών, εμπνευσμένα 
από τα αραβικά παραμύθια, με την καθοδήγηση 
της ζωγράφου Ελένης Μήλιου.
4. Παραγωγή εκπαιδευτικού ελληνο-αραβικού 
υλικού και παιδαγωγικών εφαρμογών, 
ενταγμένων στο πλαίσιο της δημιουργίας υπο- 
στηρικτικού υλικού για τη διγλωσσία και την 
πολυγλωσσία της ομάδας «Πολύδρομο» με 
υπεύθυνη ψηφιακών εφαρμογών τη Μαρία 
Βισκαδουράκη) 
5. Η δημιουργία στα ελληνικά, αραβικά, αγγλικά 
του παρόντος  βιβλίου  για παιδιά με στόχο την 
ενθάρρυνση της παιδικής διγλωσσίας και την 
προβολή των εμπειριών των δίγλωσσων παιδιών 
από την άλλη τους πατρίδα.  
 Όλες οι παραπάνω επιμέρους δράσεις 
έχουν ως ειδικούς στόχους τους τη γνωριμία των 
παιδιών με τον γειτονικό αραβικό πολιτισμό και 
τη γλώσσα, την ουσιαστικότερη γνωριμία τους με 
τα παιδιά αραβικής καταγωγής των τάξεών τους 
και  την ανίχνευση των στερεοτύπων των παιδιών 
για τον αραβικό πολιτισμό. Παράλληλα, σε ένα 
ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο, θεωρούμε ότι οι 
επιμέρους δράσεις του ‘Ελληνο-αραβικού 

3. The creation and exhibition of paintings of 
children aged 5-12, inspired by Arabic fairytales, 
with the cooperation and under the guidance of 
their teacher of art, Eleni Miliou. 
4. The production of Greek-Arabic educational 
material, such that promotes the development of 
bilingualism and multilingualism by the ‘Poly-
dromo’ group team member, responsible for 
digital applications, Maria Viskadouraki. 
5. The creation of the present Greek-Arabic-Ε
nglish children’s book, with the aim to encourage 
the bilingualism between the two languages and 
to bring forward the bilingual children’s experi-
ences from their other country.  
 The special aims of the above activities 
were: the acquaintance of children with the neigh-
boring Arab culture and language, their meaning-
ful communication with children from an Arab 
background of their classes and the tracing of 
children’s stereotypes concerning the Arab 
culture.  In a broader educational context, we 
consider that the various activities of the Greek-
Arabic project function as a means of developing 
multilingual skills and critical literacy (Cope & 
Kalantzis, 2000), provide the necessary conditions 
for an effective cooperation between the school 
and the family, but also contribute considerably to 
the children’s ability for team work.  In other 
words, through the active children’s involvement 
with issues related to the Arab culture and 
language, their acquaintance with Arabic art, 
Arabic music, dance, Lebanese cuisine and 
pictures from life in an Arab country, we believe 
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πρότζεκτ’ λειτουργούν ως μέσο ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων της πολυγλωσσίας γενικότερα και του 
κριτικού αλφαβητισμού (Cope & Kalantzis, 2000), 
παρέχουν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική 
και αποτελεσματική συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας, αλλά και συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για 
ομαδική εργασία.  Με άλλα λόγια, μέσα από την 
ενεργό ενασχόληση των παιδιών με θέματα που 
αφορούν τον αραβικό πολιτισμό και τη γλώσσα, 
τη γνωριμία τους με την αραβική τέχνη, την 
εξοικείωσή τους με την αραβική μουσική και τον 
χορό, την αραβική κουζίνα και τις εικόνες από τη 
ζωή σε μια αραβόφωνη χώρα, θεωρούμε ότι 
πιθανά στερεότυπα μπορούν να ανατραπούν και 
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν μια 
κριτική στάση απέναντι σε απλουστευτικές 
προσεγγίσεις του αραβικού κόσμου, τέτοιες που 
συχνά, ηθελημένα ή μη, προβάλλονται από τα 
ΜΜΕ και την ευρύτερη κοινωνία.

that possible stereotypes could be challenged, 
while children are given the opportunity to 
develop a critical stance towards oversimplifying 
approaches to the Arab world, such that are often, 
willingly or not, promoted through the media and 
the broader society.
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Στόχοι του βιβλίου
Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία: ανάμεσα 
στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο αποτελεί, εν 
μέρει, προϊόν αναμόρφωσης του ομώνυμου 
βιβλίου που δημοσιεύτηκε το 2004 στα 
ελληνικά-αλβανικά και ελληνικά-αγγλικά.  Ως εκ 
τούτου, και αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
και αναφέρεται στην παιδική διγλωσσία, δηλαδή 
στην ικανότητα κατανόησης ή/και χρήσης δύο ή 
περισσοτέρων γλωσσών από τα παιδιά, όταν 
αυτά μεγαλώνουν με διαφορετικές γλώσσες στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον ή με διαφορετική 
γλώσσα στο σπίτι και στο σχολείο.  Πέρα, όμως, 
από τη γλωσσική ή/και γνωστική διάσταση για τα 
δίγλωσσα παιδιά, η διγλωσσία έχει και 
σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις που αφορούν 
το σύνολο της τάξης και της κοινωνίας, στις 
οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω.  
 Στα επικοινωνιακά και πολιτισμικά πλε- 
ονεκτήματα της διγλωσσίας (Baker, 2000) 
αναφέρονται η αναγνώριση του πολυπολιτισμού, 
η κοινωνική ανοχή και ο περιορισμός της 
προκατάληψης εις βάρος των άλλων γλωσσικών 
και πολιτισμικών ομάδων που ζουν μαζί μας.  Από 
την άλλη πλευρά, η εξοικείωση με τις άλλες 
γλώσσες του περιβάλλοντός μας συμβάλλει στη 
δημιουργία θετικής προδιάθεσης ως προς την 
εκμάθησή τους, αλλά και στον εμπλουτισμό με τα 
πολιτισμικά στοιχεία που εκφράζονται μέσα από 
αυτές, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη 
διεύρυνση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και 
επαγγελματικών δυνατοτήτων όλων των παιδιών.

Aims of this book
My first book on bilingualism: between the Greek 
and Arab worlds is, partly, a revised version of My 
first book on bilingualism, first published in 2004 
in Greek-Albanian and Greek-English.  Therefore, 
the current book is also written for preschool and 
early primary school age children, dealing with 
child bilingualism, that is the children’s ability to 
understand and/or use two or more languages, 
when they grow up with two different languages 
in their family or with one language at home and 
another at school.  However, beyond the linguistic 
and/or cognitive dimension for bilingual children, 
bilingualism has important social dimensions that 
affect the whole class and overall society, which 
we will discuss later.
 Some of the communicative and cultural 
advantages of bilingualism (Baker, 2000) are the 
acknowledgement of multiculturalism, social 
tolerance and the restriction of prejudice against 
other linguistic and cultural groups living with us.  
On the other hand, the acquaintance with other 
languages contributes to the creation of a positive 
predisposition towards their acquisition and our 
enrichment with various cultural elements, a 
process which may contribute to the broadening 
of the academic skills and the professional possi-
bilities for all children.  
 We think that through the creative exploi-
tation of the multilingual potential of the class and 
the intercultural cooperation amongst the 
children, the participation of the families and their 
communities, we could be led to “bilingual aware-
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 Θεωρούμε ότι μέσα από τη 
συνειδητοποίηση και αξιοποίηση του 
πολυγλωσσικού δυναμικού της τάξης και τη 
διαπολιτισμική συνεργασία των παιδιών, με τη 
συνδρομή των οικογενειών και των κοινοτήτων 
τους, μπορούμε να οδηγηθούμε στη «διγλωσσική 
συνειδητοποίηση», με άλλα λόγια στην 
ανακάλυψη των ποικίλων  πλεονεκτημάτων της 
διγλωσσίας από όλα τα παιδιά (δίγλωσσα και 
μονόγλωσσα) της τάξης, αλλά και των κοινωνικών 
και ευρύτερων ζητημάτων που θα συζητηθούν 
παρακάτω.
 Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η χρήση του 
παρόντος βιβλίου μπορεί να ενισχύσει εκπαι- 
δευτικούς και γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για 
πρακτικές για τη δημιουργία συνθηκών για την 
ανάπτυξη της ‘διαπολιτισμικής’ ή ‘πολιτισμικά 
ευαισθητοποιημένης’ εκπαίδευσης, αυτής που 
συνεχώς αναζητεί εργαλεία, θεωρητικά και 
εφαρμοσμένα, για να μπορεί να διαδραματίσει 
έναν ενεργό ρόλο στην αρμονική συνύπαρξη των 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων μέσα στην ίδια 
τάξη, γειτονιά, ακόμη και στην ίδια οικογένεια.  
Επίσης, το παρόν τρίγλωσσο βιβλίο αντλεί εν 
μέρει στοιχεία και από την ‘κριτική θεωρία της 
φυλής’ (‘critical race theory’) και την αντι- 
ρατσιστική προσέγγιση, σύμφωνα με τις οποίες ο 
σεβασμός στις εμπειρίες και τις απόψεις των 
ατόμων που ανήκουν σε κάποια μειονοτική 
ομάδα είναι απαραίτητος (Gillborn, 2008).  Μέσα 
από την προβολή του λόγου και των πραγματικών 
εμπειριών των δίγλωσσων,  όσα θεωρούνται 
δεδομένα και βασικά στοιχεία της σχολικής αλλά 

ness”.  In other words, we could discover the 
various advantages of bilingualism for all (bilingual 
or monolingual) children, but also realize the 
broader social issues involved, which we will 
discuss later.  
 The use of this book, therefore, could 
support educators and parents who are interested 
in adopting practices and creating conditions for 
the development of ‘intercultural’ or ‘culturally 
sensitive’ education, which constantly seeks both 
theoretical and practical means in order to 
actively support the harmonious coexistence of 
different ethnic groups within the same class, 
neighborhood, or even the same family.  Moreo-
ver, this book partly touches upon the ‘critical race 
theory’ and antiracist education, according to 
which the respect to the experiences and the 
views of people who belong to some minority 
group is necessary (Gillborn, 2008).  Through the 
expression of the discourse and the experiences of 
bilinguals, issues that are taken for granted in 
school and the broader society and are often the 
cause for many stereotypical and racist behavioral 
patterns against ethnic minority students and 
their communities should be challenged and 
transformed into new issues with creative and 
positive dimensions for bilingual students.  
 Thus, through the discussions inspired by 
this book, the educator may have the opportunity 
to bring to the foreground issues involving multi-
culturalism, migration and intercultural and inter-
lingual communication, ensuring, simultaneously, 
the biggest possible participation on the part of 
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και της γενικότερης κοινωνικής ζωής μας και τα 
οποία ευθύνονται για πολλές στερεοτυπικές και 
ρατσιστικές συμπεριφορές εις βάρος πολλών 
δίγλωσσων μαθητών/τριών μας, αλλά και των 
κοινοτήτων καταγωγής τους έχουν κάποιες πιθα- 
νότητες να κλονιστούν και να μεταλλαχθούν έτσι 
σε νέα δεδομένα με προεκτάσεις πιο δημι- 
ουργικές και θετικές για τα δίγλωσσα παιδιά.
 Έτσι, μέσα από τις συζητήσεις που θα 
εμπνεύσει αυτό το βιβλιαράκι, η/ο εκπαιδευτικός 
θα έχει την ευκαιρία να φέρει στο προσκήνιο 
θέματα που αφορούν τον πολυπολιτισμό, τη 
μετανάστευση και τη διαπολιτισμική και 
διαγλωσσική επικοινωνία, εξασφαλίζοντας, 
παράλληλα, και μεγαλύτερη συμμετοχή από την 
πλευρά των γονέων. Από τη μία πλευρά, οι γονείς 
μεταναστευτικής καταγωγής που συχνά αναρω- 
τιούνται για τη χρησιμότητα της διατήρησης της 
γλώσσας καταγωγής τους από τα παιδιά τους που 
μεγαλώνουν σε ελληνόφωνο περιβάλλον, έχουν 
την ευκαιρία να εμπλακούν  διαβάζοντας τα μέρη 
που είναι γραμμένα στη γλώσσα τους.  Από την 
άλλη μεριά, η συνύπαρξη τριών γλωσσών στο 
παρόν βιβλίο ευελπιστούμε να μπορεί να 
εκφράσει και στους Έλληνες γονείς ότι η 
παρουσία των δίγλωσσων παιδιών στις ελληνικές 
τάξεις δημιουργεί ένα πλουσιότερο γλωσσικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο για όλους.  Εξάλλου, όπως 
γράφει και ο Cummins (2005) «Οι μαθητές που 
μεγαλώνουν και εκπαιδεύονται σε ένα 
μονοπολιτισμικό καβούκι κινδυνεύουν να γίνουν 
κοινωνικά απροσάρμοστοι, εντελώς απροετοί- 
μαστοι για τους κόσμους της εργασίας ή του 

the parents. On the one hand, migrant back-
ground parents are encouraged to participate by 
reading the text written in their home language, 
which provides a reply to those who often wonder 
about their children’s need to maintain the home 
language(s) as they grow up in a Greek-speaking 
environment . On the other, the coexistence of 
three languages in this book is hoped to show to 
Greek background parents that the presence of 
bilingual children in their children’s classes can 
provide a richer linguistic and cultural school 
context for all.  As Cummins (2005) has written 
“The students who grow up and get educated in a 
monocultural shell are in danger of becoming 
socially inept, totally unprepared for the worlds of 
work or free time of the 21st century”(p. 279). 
 At the same time, educators, depending 
on their abilities and interests are invited to enrich 
this booklet, thematically, linguistically and cultur-
ally, leading thus to the creation of other similar 
children’s books on issues of bilingualism, which 
would be more appropriate for the needs of 
specific classes.  Through your cooperation with 
the children and their parents you will be able to 
create your own multilingual class books, which 
will form as your direct link with the family and the 
children’s community, a permanent source of 
inspiration, creativity and learning for all.

  Εισαγωγή                                                              Introduction

   For an extensive analysis of bilingualism and learning 
   (in Greek), please refer to Skourtou (2011).

  Για μια αναλυτική συζήτηση γύρω από το θέμα της 
 διγλωσσίας και της μάθησης, βλ. Σκούρτου (2011).
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ελεύθερου χρόνου του 21ου αι.» (σ. 279).   
 Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί, στον 
βαθμό των δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων 
τους, καλούνται να το εμπλουτίσουν τόσο 
θεματικά, όσο και στα γλωσσικά και πολιτισμικά 
στοιχεία που περιλαμβάνει, συμβάλλοντας έτσι 
στη δημιουργία και άλλων παρόμοιων παιδικών 
βιβλίων για θέματα διγλωσσίας, τα οποία θα 
μπορούν να καλύψουν ανάγκες συγκεκριμένων 
τάξεων.  Μέσα από τη συνεργασία με τα παιδιά 
και τους γονείς τους θα μπορέσετε να 
δημιουργήσετε τα δικά σας πολυγλωσσικά βιβλία 
της τάξης, τα οποία θα είναι και ο άμεσος 
σύνδεσμός σας με την οικογένεια και την 
κοινότητα των παιδιών, μόνιμη πηγή έμπνευσης, 
δημιουργικότητας και μάθησης για όλους.

Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία: ανάμεσα 
στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο αποτελείται 
από τα εξής μέρη:
Α) το ‘θεωρητικό’ (σελ.17), το οποίο περιλαμβάνει 
κάποιους ορισμούς και είδη της διγλωσσίας, με 
σκοπό να γίνονται κατανοητοί από τα παιδιά, 
αλλά και κάποιους λόγους για τους οποίους η 
διγλωσσία αποτελεί κοινωνικό αγαθό,
Β) το ‘διαδραστικό’ (σελ.20), όπου τα παιδιά 
καλούνται να συμπληρώσουν το βιβλίο με 
ζωγραφιές, γράμματα ή λέξεις από άλλες 
γλώσσες που γνωρίζουν τα ίδια ή οι οικογένειές 
τους.  Ακόμη, παρακινούνται να ανακαλύψουν 
άλλα συμμαθητές/τριές τους και παιδιά ή 
οικογένειες στη γειτονιά τους, τα οποία μιλούν 
κάποια άλλη γλώσσα, 

My first book on bilingualism: between the Greek 
and Arab worlds comprises the following parts: 
Α) the ‘theoretical’ part (p.17), which includes 
some definitions and types of bilingualism, easy to 
understand for children, and some reasons why 
bilingualism is a social and personal advantage,  
Β) the ‘interactive’ part (p.20), which invites 
children to fill it in with drawings, letters or words 
from the languages they know or use in their fami-
lies.  Moreover, the children are encouraged to 
find other students and children or families in 
their neighborhoods, who speak another 
language, 
C)   the ‘Arabic’ part (p.31 ), in which we are invited 
to get to know the language and culture of Leba-
non, through the eyes of the students Nikolas and 
Georges who have Lebanese descent, and 
  The encouragement of the intercultural 
and bi/multilingual communication amongst our 
students, through the participation of all children 
in activities that promote the discovery of new 
linguistic elements cannot but be beneficial both 
for the children themselves, and for their parents 
and their communities.  
 We, therefore, believe that the use of this 
booklet in class will contribute to the creation of a 
more constructive educational context for our 
multilingual schools.

  Εισαγωγή                                                              Introduction

11



Γ) το ‘αραβικό’ (σελ.31), στο οποίο επιχειρείται 
μια γνωριμία με την γλώσσα, τον πολιτισμό και 
τον Λίβανο, ως χώρα καταγωγής δύο παιδιών, του 
Νικόλα και του Ζωρζ.    
 Η ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής και 
διαγλωσσικής επικοινωνίας των μαθητών/τριών 
μας, μέσα από τη συμμετοχή όλων των παιδιών 
σε δραστηριότητες ανακάλυψης της γλώσσας ή 
των γλωσσών των άλλων, δε μπορεί παρά να έχει 
ευεργετικές συνέπειες τόσο για τα ίδια τα παιδιά, 
όσο και για τους γονείς και τις κοινότητές τους.  
 Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ευέλικτης 
σχολικής ζώνης, προτείνουμε τη χρήση του 
μικρού αυτού βιβλίου, με την πεποίθηση ότι θα 
συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός 
περισσότερου εποικοδομητικού περιβάλλοντος 
για τις πολυπολιτισμικές τάξεις.

Προτεινόμενη χρήση του βιβλίου στην τάξη
Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία: ανάμεσα 
στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο δίνει την 
ευκαιρία στην/στον εκπαιδευτικό να το 
χρησιμοποιεί τμηματικά,  κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος της γλώσσας ή της ευέλικτης σχολικής 
ζώνης, σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση για 
20-30 λεπτά κάθε φορά.  Παρακάτω παραθέ- 
τουμε ένα πιθανό πρόγραμμα χρήσης του βιβλίου 
στην τάξη:
Α) Στο πρώτο, θεωρητικό τμήμα του βιβλίου, το 
κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά μπορεί 
να διαβαστεί στην τάξη και να αποτελέσει την 
αφορμή για μια συζήτηση σχετικά με τις 
διάφορες γλώσσες και γλωσσικές ποικιλίες των 

Suggested use of this book in class
My first book on bilingualism: between the Greek 
and Arab worlds gives to educators an opportunity 
to use it in parts, during  language classes, either 
on a daily or on a weekly basis, for 20-30 minutes 
every time.  Below we provide a possible plan for 
the class use of the book:

Α) The theoretical part of the book in Greek can be 
read in class, giving the incentive for a discussion 
concerning the various languages and language 
varieties used by our students, while the text in 
Arabic can be read to the child at home.  The text 
in English could either be read out during English 
class or at home. 

• The children can record their parents while read-
ing the text and bring the recorded material to 
class.  

• Moreover, during some other class activity, the 
theoretical part can insinuate discussion about the 
equality of languages and the importance of 
language learning.  

• Τhe children, having discussed these issues at 
home, could convey the opinions of their home or 
community context to the class. 

• The views expressed or conveyed are suggested 
to be utilized orally and in writing, in the language 
chosen by the children. 
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μαθητών/τριών μας, ενώ το κείμενο που είναι στα 
αραβικά μπορεί να διαβαστεί στο σπίτι από τους 
γονείς.  Το αγγλικό κείμενο θα μπορούσε να 
διαβαστεί είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
των Αγγλικών, είτε στο σπίτι.
• Τα παιδιά μπορούν να μαγνητοφωνήσουν τους 
γονείς τους όταν θα διαβάζουν το κείμενο και να 
φέρουν το μαγνητοφωνημένο υλικό στην τάξη.  
• Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας άλλης δραστη- 
ριότητας, το θεωρητικό τμήμα του βιβλίου μπορεί 
να δώσει το έναυσμα για μια συζήτηση σχετικά με 
την ισοτιμία των γλωσσών και τη σημασία της 
εκμάθησής τους.  
• Τα παιδιά, έχοντας συζητήσει τα θέματα αυτά 
και στο σπίτι, μπορούν να μεταφέρουν τις 
απόψεις της οικογένειας ή της ευρύτερης 
κοινότητάς τους στην τάξη. 
• Οι απόψεις που θα διατυπώνονται ή θα μετα- 
φέρονται στην τάξη προτείνεται να αξιοποιούνται 
τόσο προφορικά όσο και γραπτά, στη γλώσσα 
επιλογής των παιδιών.  

Β) Στο δεύτερο, διαδραστικό, μέρος του βιβλίου, 
ζητείται από τα παιδιά να συμπληρώσουν λέξεις 
από άλλες γλώσσες, είτε με είτε χωρίς τη βοήθεια 
των γονιών τους.  Αυτή η δραστηριότητα δίνει την 
ευκαιρία στα δίγλωσσα παιδιά να αναπτύξουν 
την ικανότητα γραφής στη γλώσσα/γλώσσες του 
σπιτιού τους και στα μονόγλωσσα να 
εξοικειωθούν με άλλες μορφές γραφής. Οι 
προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να 
συμπληρωθούν και με παροιμίες και εκφράσεις 
από τις άλλες γλώσσες των παιδιών και να 

Β) In the second, ‘interactive’ part children could 
fill out the words in their other language(s) with or 
without the help of their parents. This activity 
gives bilingual children the opportunity to develop 
their writing skills in their home language(s), 
developing thus biliteracy, while monolingual 
children become aware of other types of writing 
systems.  The proposed activities can be supple-
mented with proverbs and expressions from the 
children’s other languages and they can be com-
pleted within 4-5 half hour sessions. 

C) The third part of the book, which promotes the 
Arabic language and culture (with an emphasis on 
Lebanon) could become the example for an 
equivalent “tour” to another culture or country, 
with information provided by the bilingual 
children from home.
 Simultaneously, the book gives the oppor-
tunity for dramatization where the students could 
take up the role of speakers of other languages, 
use their own other language(s) in class or even 
exchange linguistic roles.
 To end this introduction, I would like to 
stress that all the above are nothing more than 
ideas every educator is encouraged to adapt and 
enrich in order to cover the needs of his/her class.  
I would be more than happy to receive any feed-
back on the book at hand and its possible educa-
tional use at tsokalid@nured.auth.gr.
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ολοκληρωθούν σε 4-5 ημίωρα.

Γ) Το τρίτο τμήμα του βιβλίου, που αναφέρεται 
στην αραβική γλώσσα και πολιτισμό (με εστίαση 
τον Λίβανο) μπορεί να γίνει το παράδειγμα για 
μια ανάλογη ‘βόλτα’ σε έναν άλλο πολιτισμό ή 
χώρα, με στοιχεία που θα φέρουν τα ίδια τα 
δίγλωσσα παιδιά από το σπίτι τους.
 Παράλληλα με το βιβλίο παρέχεται η 
ευκαιρία για δραματοποίηση, κατά την οποία τα 
παιδιά μπορούν να υποκριθούν ότι είναι 
ομιλητές/τριες άλλων γλωσσών, ή να 
χρησιμοποιήσουν τη δική τους πρώτη 
γλώσσα/γλώσσες στην τάξη ή ακόμη και να 
ανταλλάξουν γλωσσικούς ρόλους.
 Τελειώνοντας αυτήν την εισαγωγή, θα 
ήθελα να τονίσω ότι όλα τα παραπάνω δεν 
αποτελούν παρά ιδέες που η/ο κάθε 
εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμόσει και να 
εμπλουτίσει για να καλύψει στις ανάγκες της 
τάξης της/του.  Με ιδιαίτερη χαρά θα λάβω τα 
δικά σας σχόλια και τυχόν παρατηρήσεις  στο 
tsokalid@nured.auth.gr
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