
Οποιος µιλαει καλα τις οικογενειακες γλωσσες,
µαθαινει επισης πιο ευκολα Γερµανικα.

Σας προσκαλουµε θερµα να συµµετασχετε 
στην οµαδα των Σακιδιων! 

 

Ενα προγραµµα για την προωθηση της
 πολυγλωσσιας και της επιµορφωσης γονεων.

 

Για την αυξηση της συµµετοχης 
στο δικαιωµα επιµορφωσης. 

 

Σακιδιο Σχολειου 

Σακιδιο − Τι ειναι αυτο?
Σακιδιο ειναι ενα προγραµµα 

για την προωθηση της γλωσσας για 
παιδια που µεγαλωνουν µε την εκµαθηση 
 πολλων γλωσσων.
για την επιµορφωση των γονεων. 
για την ενταξη των γονεων στην
καθηµερινοτητα του σχολειου.

 µεταξυ σχολειου και οικογενειας. 
για την βελτιωση της επικοινωνιας

Τι υπαρχει στο  Σακιδιο? 
 υλικα για την προωθηση της 
πολυγγλωσιας των παιδιων.
ανταλλαγη και την εκπαιδευση των
γονεων σε πολλα εκπαιδευτικα θεµατα.
ενθαρυνοντας τους γονεις να συνοδευουν
 τα παιδια τους κατα την διαρκεια της 
εκπαιδειτικης διαδικασιας.
χαρα,χρονο και χωρο για συναντηση,
ανταλλαγη και ερωτησεις. 
συνοδοι γονεων,οι οποιοι τους στηριζουν
επι τοπου. 

Η  οµαδα των Σακιδιων

 

Οι γονεις συναντουνται υπο την καθοδηγηση µιας
πολυγλωσσης διοικησης της οµαδας,µια

 

φορα την εβδοµαδα στο σχολειο των παιδιων τους.
∆οκιµαζουν µαζι τις δραστηριοτητες που

 

µπορουν να πραγµατοποιησουν µε τα παιδια τους
στο σπιτι στην µητρικη τους γλωσσα. 
Οι γονεις βιωνουν πως µπορουν να προωθησουν την
γλωσσικη αναπτυξη των παιδιων τους

 

µεσω απλων ασκησεων και παιχνιδιων.

Επιπλεον εχουν στην οµαδα την ευκαιρια να αντα− 
λλαξουν τις γνωσεις µε αξιοπιστο τροπο πανω σε 
θεµατα επιµορφωσης και δυνατοτητες 
υποστιρηξης για τα παιδια τους για να επιµορφοθουν.

Και απο την αλλη,διευρηνουν και 

Το Σχολειο  

Το σχολειο εντασει το Σακιδιο στο σχολικο
προγραµµα,δηλαδη η προωθηση της γλωσσας 
και η συνεργασια µε τους γονεις γινεται µερος 
του παιδαγογικου εργου των δασκαλων του 
σχολειου.Οριζεται ενα προσωπο επικοινωνιας,
το οποιο ενεργει ως προσωπο επικοινωνιας 
δικτυονονται. 

Για περισσοτερες πληροφοριες επικοινωνηστε
µε τον υπευθηνο συνεργατη σας:
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