
 

«Ημέρα πολυγλωσσίας στα Εκπαιδευτήρια Πάνου» 

Η« Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Τιμά τη 

γλωσσική πολυμορφία μιας ηπείρου με περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές γλώσσες και 

τονίζει τα οφέλη της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η ημέρα αυτή είναι ξεχωριστή για τα 

Εκπαιδευτήρια Πάνου, καθώς υποστηρίζουμε ότι η γλωσσική πολυμορφία είναι θεμελιώδες 

στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας κάθε σύγχρονου ατόμου και αποτελεί μια 

από τις βασικότερες εκπαιδευτικές μας επιδιώξεις. 

 

«Όταν μιλάμε μιαν άλλη γλώσσα, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο κάπως διαφορετικά». 

«Τα όρια του κόσμου μας είναι τα όρια της γλώσσας μας». 

Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, Αυστριακός φιλόσοφος 

 

Αυτό σημαίνει, γνωρίζω τον κόσμο όσο μου επιτρέπουν οι γλωσσικές μου ικανότητες, 

επικοινωνώ με τον κόσμο και τα πράγματα στον βαθμό που έχω τις γλωσσικές 

προϋποθέσεις. Πρόκληση για τα Εκπαιδευτήρια Πάνου είναι η δημιουργία πολύγλωσσων 

μαθητών, γιατί πιστεύουμε πως η εκμάθηση ξένων γλωσσών δημιουργεί νέους ορίζοντες, 

διευρύνει τις γνώσεις και εμπλουτίζει τη σκέψη των παιδιών. Ειδικότερα η γλωσσομάθεια 

ευνοεί τη βαθύτερη επικοινωνία μεταξύ των λαών,βοηθά στην καταπολέμηση των 

προκαταλήψεων και των διακρίσεων, ωθεί το άτομο να αποκτήσει σφαιρική γνώση για τον 

πολιτισμό και την νοοτροπία του κάθε λαού και τέλος να διαμορφώσει έναν πιο ανοικτό 

τρόπο σκέψης.  

Άλλωστε είναι κοινώς αποδεκτό ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία η γνώση 

ξένων γλωσσών εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα στην εύρεση εργασίας και δίνει 

εφόδια σε κάθε άτομο για μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.  

Σήμερα λοιπόν οι ξένες γλώσσες είχαν την τιμητική τους και το σχολείο μας μετατράπηκε σε 

έναν τόπο βιωμένης πολυγλωσσίας! Μαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 

επικοινώνησαν «ευρωπαϊκά» καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, μιλώντας 

Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, τρεις γλώσσες που διδάσκονται στα Εκπαιδευτήρια Πάνου σε 

υψηλό επίπεδο.  

Επιπρόσθετα τα παιδιά έκαναν εικαστικές δημιουργίες με θέμα την πολυγλωσσία, έπαιξαν 

ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα χρησιμοποιώντας αγγλική ορολογία, συμμετείχαν σε 

θεατρικά δρώμενα στα Γαλλικά και Γερμανικά, χόρεψαν σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, 

τραγούδησαν ξενόγλωσσα τραγούδια, παρακολούθησαν σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο και 

τέλος ταξίδεψαν στην αγγλική λογοτεχνία μέσα από κείμενα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. 

Επίσης οι μαθητές έπαιξαν με τις διαδραστικές εφαρμογές που έχουν δημιουργήσει οι 

συμμαθητές του ς για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS: European 

Parliament School Ambassadors)ώ οι μαθητές της Β΄ Λυκείου μετέφρασαν το μάθημα της 

Ιστορίας (ενότητα: Εικονομαχία) στα Αγγλικά, Γαλλικά, ενώ μία συμμαθήτριά τους και στα 

… περσικά! 



 

Οι μαθητές έμαθαν πολλά, έπαιξαν, διασκέδασαν και στο τέλος των μαθημάτων μάς 

αποχαιρέτησαν χαμογελαστοί σε πολλές γλώσσες! 

 


