
 

  

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ  
Πείτε hello, bonjour, nǐ hǎo ή γεια σας στις γλώσσες στα 
νηπιαγωγεία το 2019  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΛΩΣΣΩΝ;  

Το Προσχολικό Πρόγραμμα Γλωσσών αξίας 17,9 εκ 
δολαρίων θα βοηθήσει τα παιδιά του νηπιαγωγείου να 
έχουν το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να μάθουν μια άλλη γλώσσα.  

Με έναρξη το 2019, μέχρι 150 νηπιαγωγεία θα 
προσφέρουν εβδομαδιαίες τάξεις γλωσσών, ώστε τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να μάθουν μια 
άλλη γλώσσα. Επιπλέον 10 νηπιαγωγεία θα γίνουν 
δίγλωσσα, όπου το μισό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 
θα διδάσκεται σε άλλη γλώσσα. 

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από 5.000 παιδιά κάθε 
χρόνο σε ολόκληρη τη Βικτώρια θα έχουν πρόσβαση σε 
πρόγραμμα γλωσσών στο τοπικό νηπιαγωγείο τους 
χωρίς επιπλέον κόστος στους γονείς ή τα νηπιαγωγεία. 

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια Κυβέρνηση 
Βικτώριας χρηματοδοτεί προγράμματα γλωσσών στα 
νηπιαγωγεία. 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Ειδικοί στην εκπαίδευση διαπίστωσαν ότι υπάρχουν 
πολλά οφέλη από την εκμάθηση επιπλέον γλωσσών σε 
νεαρή ηλικία, όπως: 

 αυξημένες ικανότητες ανάγνωσης και γραφής 

 γνωστική ευελιξία 

 ενδυνάμωση της ανάπτυξης του εγκεφάλου 

 βελτιωμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Η μάθηση σε μια άλλη γλώσσα δίνει στα παιδιά μια πιο 
πλούσια κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των 
γλωσσών και μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση 
και να ενδυναμώσει την πολιτισμική ταυτότητα. 

Ενθαρρύνοντας τις ποικιλόμορφες γλωσσικές 
δεξιότητες στα νηπιαγωγεία μας, οι κάτοικοι της 
Βικτώριας μπορούν να αναπτύξουν ισχυρότερες 
τοπικές κοινωνίες και να προετοιμάσουν τα παιδιά για 
έναν πιο παγκοσμιοποιημένο και συνδεδεμένο κόσμο. 

ΠΟΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ;  

Η επιλογή της γλώσσας που θα διδάσκεται 
καθοδηγείται από τις τοπικές κοινότητες, τα 
ενδιαφέροντα των νηπιαγωγείων και τη διαθεσιμότητα 
ειδικευμένου προσωπικού. 

Λαμβάνονται υπόψη η ποικιλομορφία της τοπικής 
κοινότητας, οι γλώσσες που μιλούν νεοαφιχθέντα 
παιδιά ή παιδιά προσφύγων και η συνέχιση της 
εκμάθησης γλώσσας στα κοντινά δημοτικά σχολεία. 

Οι γλώσσες που έχουν υποδειχθεί είναι: 

 Γλώσσες Αβορίγινων 
(πάνω από πέντε) 

 Αραβικά 

 Αυστραλιανή 
νοηματική γλώσσα  

 Κινεζικά/Μάνταριν 

 Γαλλικά  

 Γερμανικά  

 Ελληνικά  

 Χάκκα Τσιν  

 Εβραϊκά  

 Ιταλικά  

 Ιαπωνικά  

 Κάρεν  

 Παντζάμπι 

 Ισπανικά  

 Βιετναμέζικα 

 

Πιο σημαντικό από την επιλογή της γλώσσας είναι 
τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα που 
προέρχονται από τις βελτιωμένες ικανότητες στη 
γραφή, ανάγνωση και στην επικοινωνία. 

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ;  

Η χρήση της γλώσσας θα ενσωματωθεί στην 
καθημερινή μάθηση και δραστηριότητες, 
παρέχοντας στα παιδιά ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών 
για να χρησιμοποιούν τη γλώσσα μόνα τους. 

Τα παιδιά θα παροτρύνονται επίσης να συμμετέχουν 
στην εκμάθηση της γλώσσας μέσω του παιχνιδιού, 
των τεχνών, της μουσικής και των παραμυθιών, 
εμπλουτίζοντας καθοδόν το λεξιλόγιό τους. 

Τα παιδιά θα διδάσκονται από ειδικευμένο γλωσσικό 
προσωπικό, επιπλέον του υφιστάμενου 
προσωπικού του νηπιαγωγείου.  

ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα επισκεφθείτε το 
www.education.vic.gov.au/eclanguages 


