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L’enseignement du grec à l école primaire 

   H διδασκαλία των Ελληνικών στο Γαλλικό Δημοτικό 
  

1. Ecole maternelle (Petite, Moyenne et Grande Sections) 
L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et compréhensible par 
l’autre. À l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des adultes. Il exerce ses 
capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; il devient progressivement un élève. 
Il découvre l’univers de l’écrit. L’enseignement de la langue grecque est organisé à raison de 2 séances de 50 
minutes par semaine. Comme  la majorité de nos élèves maîtrisent déjà la langue grecque, une enseignante de 
grec est titulaire de chaque classe  A travers différentes  activités (langagières, motrices, artistiques),  les élèves 
enrichissent leur langage, s’éveillent au monde qui les entoure et apprennent à vivre ensemble. Les élèves qui 
n’ont jamais eu de contact avec la langue grecque sont regroupés et  accueillis par une  autre enseignante. Ils 
s’initient  à cette  langue étrangère notamment à travers des chansons et des activités motrices. 

Παιδικός Σταθμός – Προνήπιο - ΝηπιαγωγείοΗ διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από τον 
Παιδικό Σταθμό ως και το Νηπιαγωγείο παρέχεται 2 ώρες εβδομαδιαίως. Οι μαθητές σύμφωνα με 
τις γλωσσικές τους δεξιότητες (ελληνόφωνοι – μη ελληνόφωνοι) κατανέμονται σε τμήματα από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς. Στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή μέσα από τραγούδια, 
αφήγηση παραμυθιών, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Από τον παιδικό σταθμό ως και το 
νηπιαγωγείο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικοποίηση του παιδιού και στην ομαλή του 
ένταξη σε ομαδικές δραστηριότητες.    

 
Maternelle 

 
Προσχολική Αγωγή 

 PS / MS/GS    2h x 50 min           Παιδικός Σταθμός/ Προνήπιο/ Νηπιαγωγείο 
  2 ώρες Χ 50 λεπτά εβδομαδιαίως 

 

Maternelle (PS-GS)  -  Groupe  hellénophone 

 S’approprier le langage Eξοικείωση με την ελληνική γλώσσα 
Comprendre un vocabulaire précis Κατανόηση συγκεκριμένου λεξιλογίου 
Prononcer correctement les phonèmes grecs Σωστή προφορά των ελληνικών φωνημάτων 
Répéter un énoncé en respectant le rythme de 
la langue grecque 

Επανάληψη μιας ηχητικής εκφοράς 
ακολουθώντας το ρυθμό και την τονικότητα 
της ελληνικής γλώσσας 

Répondre à des questions simples Απόκριση σε απλές ερωτήσεις 
Construire des phrases correctes Παραγωγή σωστών φράσεων 
  
Se préparer à l’écrit Προετοιμασία για το γραπτό λόγο 
Reconnaître son prénom en grec Αναγνώριση του όνοματός του/της στα 

ελληνικά 
  
Découvrir le monde Ανακαλύπτω τον κόσμο 
Se familiariser avec les fêtes et les coutumes 
grecques   

Εξοικείωση με  τα ήθη, τα έθιμα και τις 
ελληνικές γιορτές 
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Maternelle (PS-GS)  -  groupe non hellénophone 

S’approprier au langage Eξοικείωση με την ελληνική γλώσσα 
Comprendre un vocabulaire précis Κατανόηση συγκεκριμένου λεξιλογίου 
Prononcer correctement les phonèmes grecs Σωστή προφορά των ελληνικών φωνημάτων 
Répéter un énoncé en respectant le rythme de 
la langue grecque 

Επανάληψη μιας ηχητικής εκφοράς 
ακολουθώντας το ρυθμό και την τονικότητα 
της ελληνικής γλώσσας 

Répondre à des questions simples Απάντηση σε απλές ερωτήσεις 
Construire des phrases correctes Παραγωγή σωστών φράσεων 
  
Se préparer a l’écrit Προετοιμασία για το γραπτό λόγο 
Reconnaître son prénom en grec Αναγνώριση του όνοματός του/της στα 

ελληνικά 
  
Découvrir le monde Ανακαλύπτω τον κόσμο 
Se familiariser avec les fêtes et les coutumes 
grecques   

Εξοικείωση με  τα ήθη, τα έθιμα και τις 
ελληνικές γιορτές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


