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Περίληψη  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού 

υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε δίγλωσσους/-

ες Έλληνες/-ίδες μαθητές/-τριες που ζουν στην Ουκρανία και φοιτούν σε σχολεία της. 

Τα επιμέρους γνωρίσματα που πρέπει να συγκεντρώνει το υλικό μας εντοπίζονται στη 

σχετική βιβλιογραφία και συνοπτικά είναι τα εξής: Η συμβολή στο να αναπτύξει το 

παιδί τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, η 

διαπολιτισμική διάσταση και ένα σύνολο από επιμέρους προδιαγραφές, όπως είναι η 

πολυτροπική φύση και ο παιγνιώδης χαρακτήρας. 

     Το υλικό μας σχεδιάζεται και αιτιολογούνται η δομή, το περιεχόμενο και τα 

χαρακτηριστικά του με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τέλος, συζητείται μια 

πρόταση διδακτικής εφαρμογής του πρώτου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για 

διενέργεια τροποποιήσεων σε αυτό, ύστερα από την έμπρακτη αξιοποίηση και 

αξιολόγησή του.  

 

Λέξεις – κλειδιά: διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, σχεδιασμός 

εκπαιδευτικού υλικού, Ουκρανία, διαπολιτισμικότητα. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is the design of educational material to teach Greek as a 

second/foreign language to bilingual Greek students who live in Ukraine and who 

study in its schools. The individual features that our material should have are found in 

the relevant literature and, briefly, are the following: The contribution to the child’s 

development of skills for oral and written speech comprehension and production, the 

intercultural dimension and a set of individual specifications, such as the multimodal 

and playful nature. 

     Our educational material is designed and its structure, content and features are 

explained on the basis of the existing literature. Finally, a suggestion for instructional 

application of the material is discussed and the possibility of making amendments to 

the latter, after its practical exploitation and evaluation, remains open. 

 

Keywords: teaching Greek as a second/foreign language, educational material design, 

Ukraine, interculturalism.         
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Εισαγωγή 

Οι συνεχείς πληθυσμιακές μετακινήσεις που χαρακτηρίζουν τη σημερινή εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, και η παρουσία σε μια χώρα ανθρώπων με διαφορετικό εθνικό, 

γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο δημιουργούν νέες συνθήκες στη γλωσσική 

εκπαίδευση. Η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική φύση των σχολικών τάξεων 

επιβάλλει την ενασχόληση στο μάθημα, τόσο με τη γλώσσα, όσο και με την 

κουλτούρα του/της εκάστοτε μαθητή/-τριας, προκειμένου να επιτευχθεί μια 

επικοινωνία που ξεπερνά εθνικά και πολιτισμικά σύνορα. 

     Αναφορικά με τους Έλληνες της Διασποράς, ένα κράτος στο οποίο η ελληνική 

παρουσία έχει μακρόχρονη ιστορία, είναι η Ουκρανία. Από την έναρξη της ελληνικής 

εποίκησης των νοτίων ακτών του Εύξεινου Πόντου έως και τις μέρες μας, οι Έλληνες 

διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική και πολιτισμική ζωή της Ουκρανίας (Χατζηπαναγιωτίδη, 2005). Σήμερα, 

σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (χ.η.), οι 

Έλληνες της Ουκρανίας είναι 92000, αν και, κατά τον Αγτζίδη (2014), αυτοί 

ανέρχονται σε περίπου 150000. Οι περισσότεροι είναι συγκεντρωμένοι στην 

περιφέρεια του Ντονέτσκ, και ιδίως στη Μαριούπολη, ενώ λιγότερους συναντούμε 

στην Οδησσό και στο Κίεβο (Δαμανάκης, 2014, σ. 174). 

     Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στους/στις 

Έλληνες/-ίδες μαθητές/-τριες στην Ουκρανία υλοποιείται μέσω Τμημάτων Ελληνικής 

Γλώσσας (στο εξής Τ.Ε.Γ.). Υπάρχουν δυο τύποι Τ.Ε.Γ.. Αυτά που εντάσσονται στο 

ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα «απογευματινά και Σαββατιανά» Τ.Ε.Γ., τα 

οποία έχουν ως φορείς τους ελληνικές οργανώσεις. Επικεφαλής των τελευταίων είναι 

η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας (Δαμανάκης, 2014, σ. 174). 

     Το ενδιαφέρον των Ελλήνων της Ουκρανίας για την εκμάθηση της ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας (στο εξής και «Γ2/ΞΓ»), σε συνδυασμό με την ανυπαρξία 

ευέλικτου και πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού που να στοχεύει στην εκμάθηση 

αυτή και, ταυτόχρονα, να καταπιάνεται με στοιχεία του ελληνικού και του 

ουκρανικού πολιτισμού, μας οδήγησε στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας, που 

είναι ο σχεδιασμός ενός τέτοιου υλικού. 
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     Συγκεκριμένα, τα τρία πρώτα κεφάλαια της εργασίας μας αποτελούν το θεωρητικό 

μέρος της. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιούνται κάποιες εννοιολογικές 

διασαφηνίσεις σχετικά με τους όρους «διγλωσσία», «δεύτερη γλώσσα» και «ξένη 

γλώσσα», οι οποίοι χαρακτηρίζουν την περίπτωση της εκμάθησης και χρήσης των 

ελληνικών από τους Έλληνες της Ουκρανίας. Ακόμη, τονίζεται η αξία της 

διγλωσσικής ανάπτυξης ενός ατόμου και, εν συνεχεία, αναφέρεται και τεκμηριώνεται 

επιστημονικά το πρώτο θεμελιώδες γνώρισμα του εκπαιδευτικού μας υλικού, που 

είναι η συμβολή στην καλλιέργεια στο παιδί γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου. Έχοντας ως βάση τη σχετική βιβλιογραφία, 

επισημαίνουμε τη φύση καθεμιάς από τις ανωτέρω δεξιότητες, τη σημασία της 

καλλιέργειας στρατηγικών για την ανάπτυξη των τελευταίων, αλλά και προτεινόμενες 

διδακτικές εφαρμογές.  

     Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για ένα ακόμη ουσιώδες γνώρισμα του 

διδακτικού υλικού που σχεδιάσαμε, τον διαπολιτισμικό του χαρακτήρα. Ειδικότερα, 

στο κεφάλαιο αυτό, λαμβάνοντας ως αφόρμηση την άρρηκτη σύνδεση μιας γλώσσας 

με έναν πολιτισμό και τον πολυπολιτισμική φύση των σημερινών σχολικών τάξεων, 

δίνουμε έμφαση στην ανάγκη για καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της 

διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας μέσω ενός διδακτικού υλικού. Ορίζουμε 

τις δυο τελευταίες, αναφέρουμε τα οφέλη από την καλλιέργειά τους στο παιδί και 

επισημαίνουμε πρακτικές στη σχολική τάξη που ευνοούν την καλλιέργεια αυτή. 

     Το τρίτο κεφάλαιο εκθέτει αναλυτικά επιμέρους γνωρίσματα εκπαιδευτικών 

υλικών που καταπιάνονται με τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, όπως 

είναι η πολυτροπική φύση και ο παιγνιώδης χαρακτήρας τους. Καταρχάς, 

προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι «Γλωσσικά εκπαιδευτικά υλικά» και «Ανάπτυξη 

υλικών», κομμάτι της οποίας αποτελεί ο σχεδιασμός διδακτικού υλικού. Κατόπιν, 

αναφέρονται και τεκμηριώνονται επιστημονικά, ένα προς ένα, όλα τα 

προαναφερθέντα γνωρίσματα, καθώς και οι διδακτικές πρακτικές που αυτά οφείλουν 

να υποστηρίζουν. 

     Στην πρώτη ενότητα (4.1.) του τέταρτου κεφαλαίου δηλώνεται ο γενικός σκοπός 

και οι ειδικότεροι στόχοι που είχε ο σχεδιασμός του υλικού μας, οι οποίοι προέκυψαν 

από όσα αναλύθηκαν στα τρία κεφάλαια του θεωρητικού μέρους. Εδώ επισημαίνεται 
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και το γενικό επίπεδο γλωσσομάθειας που επιδιώκουμε να επιτύχουμε με το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι το Α. Στη συνέχεια (ενότητα 4.2.), 

επιχειρηματολογούμε υπέρ του τρόπου με το οποίο κατασκευάστηκε το υλικό μας, 

εντοπίζοντας τη συμβολή κάθε προαναφερθείσας θεωρητικής παραμέτρου στον 

τελευταίο. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η δομή και το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού μας υλικού και ο τρόπος με τον οποίο αυτό σχεδιάστηκε. Τέλος, 

(υποενότητα 4.4.) παρουσιάζονται εκτενώς, ένα προς ένα, τα τμήματα όλων των 

θεματικών ενοτήτων στις οποίες διαιρέθηκε το υλικό που παρήχθη. 

     Το πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζει την πορεία που ακολουθήθηκε από την εύρεση 

των προδιαγραφών κατασκευής εκπαιδευτικών υλικών για τη διδασκαλία μιας Γ2/ΞΓ, 

έως και την κατασκευή του δικού μας υλικού για τους/τις Έλληνες/-ίδες μαθητές/-

τριες της Ουκρανίας. Τέλος, προτείνεται ένας τρόπος εκπαιδευτικής αξιοποίησης του 

συγκεκριμένου υλικού, ο οποίος διακρίνει τρία στάδια διδασκαλίας, και 

επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής του υλικού αυτού, ώστε να διαπιστωθεί στην 

πράξη η αποτελεσματικότητά του. 

     Στο Παράρτημα καταγράφονται αναλυτικά τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα για τον/την διδασκόμενο/-η την ελληνική ως Γ2/ΞΓ στο επίπεδο Α, 

στα οποία έγινε συνοπτική αναφορά στο πρώτο και στο τέταρτο κεφάλαιο. Τέλος, 

παρατίθεται αυτούσιο το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε.          
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1. Εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αποδέκτες/-τριες του εκπαιδευτικού υλικού 

μας είναι δίγλωσσοι/-ες μαθητές/-τριες που διδάσκονται την ελληνική ως 

δεύτερη/ξένη γλώσσα, κρίναμε σκόπιμο στην πρώτη αυτή ενότητα, καταρχάς, να 

προσεγγίσουμε εννοιολογικά τους όρους «διγλωσσία», «δεύτερη γλώσσα» και «ξένη 

γλώσσα», και να αναφερθούμε στα πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την 

ανάπτυξη των δυο γλωσσών στο δίγλωσσο άτομο. Εν συνεχεία, αναλύεται η φύση 

των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (αναφέρονται ονομαστικά παρακάτω) που 

κάθε δίγλωσσο παιδί θα πρέπει να καλλιεργήσει και, με βάση τη σχετική 

βιβλιογραφία, πραγματοποιούνται σχετικές διδακτικές υποδείξεις. Να σημειώσουμε 

εδώ ότι οι υποδείξεις αυτές είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου γνωστικού και 

μεταγνωστικού χαρακτήρα. Υποδείξεις αναφορικά με τη σημασία του σεβασμού και 

της αξιοποίησης στη γλωσσική διδασκαλία του μαθησιακού στυλ και των 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού, εκτίθενται αναλυτικά στη δεύτερη 

ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.   

 

1.1. Διγλωσσία 

1.1.1. Εννοιολογική προσέγγιση της «διγλωσσίας», της «δεύτερης» και της 

«ξένης γλώσσας» 

Η διατύπωση ενός ορισμού της διγλωσσίας δεν είναι κάτι το απλό, καθώς η τελευταία 

αποτελεί ένα φαινόμενο που μεταβάλλεται υπό τις επιδράσεις ιστορικών, 

πολιτισμικών, πολιτικών, γλωσσικών, ψυχολογικών και άλλων συνθηκών (Γρίβα & 

Στάμου, 2014, σ. 11). Η προσέγγιση της διγλωσσίας μπορεί να γίνει τόσο σε επίπεδο 

ατόμου, όπου κάνουμε λόγο για «bilingualism: ατομική διγλωσσία», όσο και σε 

επίπεδο κοινωνίας, όπου χρησιμοποιείται ο όρος «diglossia: κοινωνική διγλωσσία». 

Στην «ατομική διγλωσσία» αξιοποιούνται δυο ή περισσότερες γλώσσες από έναν 

άνθρωπο, ενώ στην «κοινωνική διγλωσσία» αξιοποιούνται δυο ή περισσότερες 

γλώσσες «σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον» (Ibid.). Εφόσον, στην 

παρούσα εργασία το επίκεντρό μας είναι ο/η κάθε δίγλωσσος/-η μαθητής/-τρια 

ξεχωριστά, που διδάσκεται την ελληνική ως Γ2/ΞΓ, η έμφασή μας θα δοθεί στην 

ατομική διάσταση της διγλωσσίας. 
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     Στο επίπεδο της «ατομικής διγλωσσίας» ο Baker (2001, σ. 47) πραγματοποιεί έναν 

διαχωρισμό μεταξύ της «επάρκειας» ενός ανθρώπου σε δυο γλώσσες και της 

«χρήσης» των γλωσσών αυτών από μέρους του. Η προσπάθεια ορισμού της 

διγλωσσίας με βάση την επάρκεια, δηλαδή τη δεξιότητα σε δυο γλώσσες, μας φέρνει 

αντιμέτωπους με τις «τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες: ακρόαση, ομιλία, 

ανάγνωση, γραφή». Καθεμιά από αυτές είναι ανεπτυγμένη σε διαφορετικό βαθμό από 

τις υπόλοιπες σε κάθε δίγλωσσο άτομο και διαθέτει μια πληθώρα διαστάσεων, 

γεγονός που καθιστά την ένταξη ή μη ένταξη ενός ανθρώπου στην ομάδα των 

δίγλωσσων μια δύσκολη υπόθεση (Ibid., σ 48-50). 

     Από την άλλη πλευρά, η «γλωσσική χρήση» είναι ένας παράγοντας που δεν 

μπορεί να παραλειφθεί, καθώς η γλώσσα δεν μπορεί να διαχωριστεί από το 

«περιβάλλον» πραγμάτωσής της. Το περιβάλλον αυτό εμπεριέχει τον πομπό, τον 

δέκτη, την περίσταση επικοινωνίας, το αντικείμενο συζήτησης και τον σκοπό της 

τελευταίας (Ibid., σ 56-7).  

     Επειδή, λοιπόν, οι γλώσσες πραγματώνονται σε διαφορετικά κάθε φορά πλαίσια, 

κρίνουμε σκόπιμο στην παρούσα μελέτη, να υιοθετήσουμε για τους/τις δίγλωσσους/-

ες μαθητές/-τριές μας τον εμπλουτισμένο από τη Σκούρτου (2011, σ. 83) ορισμό του 

Weinreich για την ατομική διγλωσσία. Την ορίζουμε δηλαδή ως την «εναλλακτική ή 

συνδυαστική χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών από το ίδιο άτομο». Με τον 

συγκεκριμένο ορισμό, ξεφεύγουμε από το ευρύ και πολυδιάστατο πεδίο της 

γλωσσικής ικανότητας. Επιπλέον, ο ανωτέρω ορισμός μας προσανατολίζει μέσα στη 

ρευστή φύση της διγλωσσίας, αφήνοντας περιθώρια για συγκεκριμενοποίηση, 

αναλόγως των συμφραζομένων πραγμάτωσης της διγλωσσίας (Σκούρτου, 2011, σ. 

83). 

     Αναφορικά με το δίπολο «πρώτη γλώσσα/ Γ1/ μητρική γλώσσα-δεύτερη γλώσσα/ 

Γ2», αυτό αναφέρεται στον τρόπο ιεραρχικού προσδιορισμού των δυο γλωσσών που 

βρίσκονται σε επαφή στον δίγλωσσο άνθρωπο, στον τρόπο εναλλακτικής 

επιστράτευσής τους και στον τρόπο που οι γλώσσες αυτές συνιστούν τμήμα της 

ταυτότητας του συγκεκριμένου ανθρώπου (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 12). Για τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων του παραπάνω δίπολου, οφείλουμε να λάβουμε 

υπόψη τη διαφορετική αντιμετώπιση και λειτουργία των εννοιών «‘πρώτη’» και 

«‘δεύτερη γλώσσα’» σε μια μονόγλωσση και σε μια δίγλωσση κοινότητα. Στις 
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μονόγλωσσες κοινότητες η μητρική γλώσσα ενός ανθρώπου είναι μια και μοναδική, 

και άρα, ο όρος «‘πρώτη γλώσσα’» δε χρειάζεται να προσδιοριστεί. Σε μια δίγλωσση, 

από την άλλη, κοινότητα, η μητρική γλώσσα δεν είναι μια και αναντικατάστατη, και 

απαιτείται αυτή να προσδιοριστεί ως «‘πρώτη’» σε αντίθεση με μια άλλη «‘δεύτερη 

γλώσσα’» (Σκούρτου, 2011, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 12). 

     Στην τελευταία περίπτωση οι δυο γλώσσες του δίγλωσσου ανθρώπου δύνανται να 

περιγραφούν ως «χρονική διαδοχή» (δηλ. αναφορικά με τη σειρά κατάκτησής τους), 

ως «ποσοτική σχέση» (δηλ. αναφορικά με το «ποια γλώσσα χρησιμοποιείται 

περισσότερο») και ως «ποιοτική σχέση» (δηλ. αναφορικά με τα περιβάλλοντα 

αξιοποίησης μια γλώσσας, με τη γλώσσα με την οποία «ταυτίζεται το άτομο» και με 

τη γλώσσα με την οποία οι άλλοι ταυτίζουν το άτομο ως «φυσικό ομιλητή της») 

(Skutnabb-Kangas, 1984, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 12). Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι η σχέση «πρώτης» και «δεύτερης» γλώσσας 

επαναπροσδιορίζεται διαρκώς και, άρα, «ο ρόλος, η επάρκεια και η χρήση» των δυο 

αυτών γλωσσών μεταβάλλονται μαζί με την αλλαγή στις «επικοινωνιακές και 

κοινωνικές ανάγκες» ενός/μιας δίγλωσσου/-ης στη διάρκεια της ζωής του/της (Γρίβα 

& Στάμου, 2014, σσ. 12-3).  

     Ανεξαρτήτως της σειράς κατάκτησης και της επάρκειας στη χρήση τους, η πρώτη 

και η δεύτερη γλώσσα χαρακτηρίζονται από μια «συμπληρωματική σχέση» στο 

πλαίσιο κίνησης και λειτουργίας του δίγλωσσου ανθρώπου (Γρίβα & Στάμου, 2014, 

σ. 13). Έτσι ο όρος «δεύτερη γλώσσα» συνδέεται με τη «φυσική διγλωσσία» 

(Skutnabb-Kangas, 1984, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 13), κατά την οποία 

λαμβάνει χώρα η φυσική και άτυπη κατάκτηση της γλώσσας σε ένα «πρωτογενές 

περιβάλλον» «(κατάκτηση πρωτογενούς κώδικα)» (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 30), και 

αποτελεί σύνηθες φαινόμενο των ομάδων δίγλωσσων μεταναστών/-τριών προς 

εξυπηρέτηση της κοινωνικής ένταξής τους στη χώρα υποδοχής (Γρίβα & Στάμου, 

2014, σ. 13). Εδώ συναντάται η συχνή αντιπαραβολή της «δεύτερης» με την «ξένη 

γλώσσα/ΞΓ» (Ibid.). Η τελευταία αποτελεί προϊόν συστηματικής διδασκαλίας και, 

άρα, συνδέεται με τη «σχολική/τεχνητή διγλωσσία» (Skutnabb-Kangas, 1984, όπ. 

αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 13), κατά την οποία λαμβάνει χώρα η «μετά από 

δομημένη και τυπική διδασκαλία» κατάκτηση της γλώσσας σε ένα «δευτερογενές 

περιβάλλον» «(κατάκτηση δευτερογενούς κώδικα)» (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 30). Η 

ξένη γλώσσα τις πιο πολλές φορές ταυτίζεται με το να μαθαίνει κανείς ισχυρές 
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γλώσσες, ενώ συνήθως επιστρατεύεται για την εξυπηρέτηση εργαλειακών σκοπών 

και όχι απλώς καθημερινών αναγκών επικοινωνίας (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 13). 

     Όσον αφορά τη δική μας εργασία, θα αξιοποιήσουμε και τους δυο ανωτέρω 

χαρακτηρισμούς («δεύτερη» και «ξένη») για την ελληνική γλώσσα. Κι αυτό γιατί, τα 

παιδιά στα οποία απευθύνεται το παρόν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιούν τόσο την 

ελληνική όσο και την ουκρανική γλώσσα, αναλόγως των επικοινωνιακών αναγκών 

τους και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτά δραστηριοποιούνται κάθε φορά 

(π.χ. σχολείο, σπίτι, ελληνικές κοινότητες και σύλλογοι). Επομένως, τα ελληνικά 

μπορεί να λειτουργήσουν εδώ τόσο ως «πρώτη» όσο και ως «δεύτερη» γλώσσα. Από 

την άλλη, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην Ουκρανία πραγματοποιείται 

μέσω των δυο τύπων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή. 

Επομένως, ο χαρακτηρισμός «ξένη» ταιριάζει επίσης στην ελληνική γλώσσα στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

1.1.2. Η ανάπτυξη των δυο γλωσσών στο δίγλωσσο άτομο 

Αναφορικά με τη διαδικασία της διγλωσσικής ανάπτυξης σε έναν άνθρωπο, διάφορες 

απόψεις έχουν διατυπωθεί και έχουν γίνει ευρύτερα αποδεκτές (Γρίβα & Στάμου, 

2014, σ. 56). Μια τέτοια άποψη είναι το ότι τα δυο γλωσσικά συστήματα κατέχουν 

«χωριστή θέση» στο νου και το καθένα αναπτύσσεται και λειτουργεί ανεξάρτητα από 

το άλλο (McLaughlin, 1992, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 57). Έτσι, η 

ανάπτυξη ενός δίγλωσσου ισοδυναμεί με ανάπτυξη δυο μονόγλωσσων στο ίδιο άτομο 

(Ibid.). Άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η διγλωσσία είναι ζημιογόνα για τη γνωστική 

ανάπτυξη (Levingston 1959 στο Diaz&Caraballo 1982· Pitner 1932· Saer 1923, όπ. 

αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 57), ενώ σύμφωνα με την «υπόθεση της μέγιστης 

δυνατής έκθεσης» (Cummins, 2000, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 58), όσο 

μεγαλύτερο είναι το διάστημα άμεσης επαφής με τη δεύτερη γλώσσα (εις βάρος της 

πρώτης τις πιο πολλές φορές), τόσο γρηγορότερη είναι η κατάκτηση της 

συγκεκριμένης γλώσσας, και με μεγαλύτερη επάρκεια, από το άτομο.  

     Τις ανωτέρω απόψεις έρχονται να αντικρούσουν πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα 

στο θέμα της διγλωσσικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτά, η πρώτη γλώσσα ενός/μιας 

δίγλωσσου/-ης «όχι μόνο δεν δρα ανασταλτικά», αλλά βοηθάει στο να ενισχυθεί η 

δεύτερη, καθώς οι δυο γλώσσες αλληλοεξαρτώνται (Koda, 1997, όπ. αναφ. σε Γρίβα 

& Στάμου, 2014, σσ. 58-9). Με διαφορετική διατύπωση, οι διαγλωσσικές 

αλληλεπιδράσεις λειτουργούν ενισχυτικά για τη «συνομιλιακή γλωσσική ικανότητα» 
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και για τις ξεχωριστές γλωσσικές δεξιότητες στη δεύτερη γλώσσα 

(August&Shanahan 2006, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 59). Κατά αυτόν 

τον τρόπο καταρρίπτεται ο μύθος της «μέγιστης δυνατής έκθεσης» (Γρίβα & Στάμου, 

2014, σ. 58) για τον οποίο έγινε αναφορά προηγουμένως.  

     Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η αντίληψη περί σύνθετου 

χαρακτήρα της διγλωσσίας και περί διαφοροποίησης της τελευταίας από την 

πρόσκτηση μιας και μόνο γλώσσας (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 59). Έτσι, ο Grosjean 

(1989, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 59) υποστηρίζει πως οι δίγλωσσοι/-ες 

διαθέτουν και στις δυο γλώσσες τους ένα «αλληλοεμπλεκόμενο σύστημα 

ικανοτήτων». Ακόμη, η εναλλαγή ανάμεσα στις δυο γλώσσες, η οποία εξαρτάται από 

τον σκοπό, το πλαίσιο και τους/τις συνομιλητές/-τριες, οδηγεί στο να αναπτύξει ο 

δίγλωσσος άνθρωπος «διαφοροποιημένες ικανότητες χρήσης των γλωσσών». Οι 

ικανότητες αυτές φανερώνουν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των δίγλωσσων στο 

κοινωνικό πλαίσιο αλληλεπίδρασής τους (Pearson, Fernandez&Oller 1993, όπ. αναφ. 

σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 59). 

 

1.2. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου σε μαθητές/-τριες με την ελληνική ως Γ2/ΞΓ 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (στο εξής ΚΕΓ) είναι εκείνο που διενεργεί τις 

εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας για όποιον/-α διδάσκεται την ελληνική ως 

Γ2/ΞΓ (Θεσμοθέτηση και Χρηστικότητα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, 2016). 

Σύμφωνα με το ΚΕΓ, υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα στη βάση των οποίων 

λαμβάνουν χώρα οι σχετικές εξετάσεις ελληνομάθειας και τα οποία αντιστοιχίζονται 

απόλυτα με τα επίπεδα του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 

Γλώσσες (ΚΕΠΑ)» (Ibid.). Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής: Α1 («στοιχειώδης 

γνώση»), Α2 («βασική γνώση»), Β1 («μέτρια γνώση»), Β2 («καλή γνώση»), Γ1 

(«πολύ καλή γνώση») και Γ2 («άριστη γνώση») (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις Γλώσσες, 2013). Τα δυο πρώτα χαρακτηρίζουν τον «βασικό 

χρήστη», τα δυο επόμενα τον «ανεξάρτητο χρήστη» και τα δυο τελευταία τον «ικανό 

χρήστη» της γλώσσας (Κοινά Επίπεδα Αναφοράς: σφαιρική κλίμακα, 2013). 

     Εφόσον το ΚΕΓ αποτελεί τον επίσημο φορέα για τη χορήγηση πιστοποιητικών 

ελληνομάθειας (Θεσμοθέτηση και Χρηστικότητα του Πιστοποιητικού 
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Ελληνομάθειας, 2016) και τα κείμενά του σχετικά με τα προαναφερθέντα επίπεδα 

ελληνομάθειας είναι «τα επίσημα κείμενα για τη διδασκαλία της ελληνικής» ως 

Γ2/ΞΓ παγκοσμίως (Χατζησαββίδης & Γρίβα, 2012, σ. 2),  ο σχεδιασμός του 

διδακτικού μας υλικού βασίστηκε στις κατευθύνσεις του ΚΕΓ σχετικά με την 

καλλιέργεια των απαιτούμενων για τους/τις μαθητές/-τριες γλωσσικών δεξιοτήτων. 

     Μια από τις ανωτέρω κατευθύνσεις αποτελεί η κατηγοριοποίηση των 

προαναφερθέντων δεξιοτήτων σε δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού 

και γραπτού λόγου (A1-Για παιδιά 6-12 ετών, 2016), (Α2 - Βασική Γνώση, 2013). 

Στη συνέχεια, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, θα αναλύσουμε τη φύση καθεμιάς 

από αυτές τις δεξιότητες. Επιπλέον, θα επισημάνουμε τη σημασία και θα εκθέσουμε 

τον τρόπο διδασκαλίας γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών στο παιδί, 

δίγλωσσο και μη, για την αποτελεσματική ανάπτυξη των ανωτέρω δεξιοτήτων. Ως 

στρατηγικές μάθησης ορίζονται «οι διαδικασίες ή τα βήματα που χρησιμοποιεί 

ένας/μια μανθάνων/-ουσα, για να διευκολύνει την απόκτηση, την αποθήκευση ή την 

ανάκτηση πληροφοριών (Rigney 1978, Dansereauinpress, όπ. αναφ. σε O’Malley, 

Chamot, Stewner-Manzanares, Russo και Küpper, 1985, σ. 557).  

     Μια σύντομη περιγραφή των προσδοκώμενων, κατά το ΚΕΓ, μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε κάθε δεξιότητα, για τον/την χρήστη της ελληνικής γλώσσας στον 

οποίο απευθύνεται το δικό μας διδακτικό υλικό, θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

 

1.2.1. Κατανόηση προφορικού λόγου 

1.2.1.1. Η φύση της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου 

Κατά τη διαδικασία της κατανόησης προφορικών κειμένων, το νόημα των τελευταίων 

δεν εξάγεται μόνο μέσω των όσων προσλαμβάνει ο/η ακροατής/-τρια, αλλά 

οικοδομείται από τον/την τελευταίο/-α βάσει τριών στοιχείων: της γνώσης του/της για 

το γλωσσικό σύστημα, της προηγούμενης γνώσης του/της και του «πλαισίου της 

διάδρασης» (Vandergrift&Goh, 2009, σ. 395). Μια διαδικασία που, όμως, κατά τους 

Graesser&Britton (1996, όπ. αναφ. σε Vandergrift&Goh, 2009, σσ. 395-6), υπόκειται 

στους περιορισμούς που της δημιουργούν τα όρια της μνήμης του ανθρώπου και, 

συγκεκριμένα, της εργαζόμενης μνήμης του. Ακόμη, στην ακρόαση που συμβαίνει 

στην καθημερινότητα, η κατανόηση είναι αποτέλεσμα ομαδικής δράσης και, για να 
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επιτευχθεί, οι ομιλητές/-τριες και οι ακροατές/-τριες υλοποιούν συντονισμένα 

μεμονωμένες επικοινωνιακές πράξεις (Clark, 1996, όπ. αναφ. σε Vandergrift&Goh, 

2009, σ. 396). 

     Οι Vandergrift&Goh (2009) (Vandergrift&Goh, 2009, σσ. 396-8) διακρίνουν τις 

διαστάσεις της ακρόασης σε δυο κατηγορίες, τις «γνωστικές» και τις «κοινωνικές». 

Όσον αφορά τις πρώτες, οι ανωτέρω συγγραφείς επισημαίνουν τις τρεις κοινές και 

βασικές αρχές διαφόρων μοντέλων που αναπαριστούν τις εργασίες των συστημάτων 

γνωστικής επεξεργασίας και που έχουν κατά καιρούς προταθεί. Σύμφωνα με την 

πρώτη αρχή, «για να συμβεί η επεξεργασία των πληροφοριών», ο/η ακροατής/-τρια 

πρέπει να κατευθύνει την προσοχή του/της στην εισαγωγή των ακουστικών 

δεδομένων και να πραγματοποιήσει μια μερική αποκωδικοποίηση και ανάλυση των 

σχετικών σημάτων. Η δεύτερη αρχή αναφέρει ότι, καθώς οι νέες πληροφορίες 

γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, δέχονται την επίδραση της ήδη υπάρχουσας 

γνώσης του ατόμου ή των νοητικών «σχημάτων» του/της, τα οποία ανακτώνται από 

τη μακρόχρονη μνήμη του/της («top-downprocessing»). Τέλος, σύμφωνα με την 

τρίτη αρχή, η ικανότητα επιτυχούς επεξεργασίας του προφορικού λόγου εξαρτάται 

από την ποσότητα της γλωσσικής πληροφορίας που μπορούμε να επεξεργαστούμε με 

ταχύτητα. 

     Σχετικά με τις κοινωνικές διαστάσεις της ακρόασης, τα κείμενα και τα λεγόμενα 

που προσλαμβάνει κάποιος/-α θα πρέπει να ερμηνεύονται στο «ευρύτερό τους 

επικοινωνιακό πλαίσιο», στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνονται χειρονομίες και άλλα 

μη λεκτικά ή πολιτισμικά «σήματα», που δύνανται να επηρεάσουν το κυριολεκτικό 

νόημα των λεγομένων (Harris, 2003, όπ. αναφ. σε Vandergrift&Goh, 2009, σσ. 397-

8). Επιπλέον, οι σχέσεις κύρους μεταξύ των συνομιλητών/-τριών μπορούν να 

ασκήσουν επίδραση στην κατανόηση και στην ελευθερία διαπραγμάτευσης του 

νοήματος (Carrier, 1999, όπ. αναφ. σε Vandergrift&Goh, 2009, σ. 398). Η κοινωνική 

αυτή διάσταση της ακρόασης περιλαμβάνει και «πραγματολογικές», αλλά και 

«ψυχολογικές» πλευρές της ακουστικής κατανόησης (Vandergrift&Goh, 2009, σ. 

398).  

     Στην «πραγματολογική κατανόηση» εμπεριέχεται η ταχεία και ακριβής εφαρμογή 

από τον/την ακροατή/-τρια της γνώσης του/της σχετικά με τους σκοπούς του/της 

ομιλητή/-τριας σε ένα δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο («πραγματολογική γνώση») 

(Rose&Kasper, 2001, όπ. αναφ. σε Vandergrift&Goh, 2009, σ. 398). Η γνώση αυτή 
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συχνά σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κουλτούρα στην οποία ανήκει ο/η ομιλών/-

ούσα και συμβάλλει στον προσδιορισμό του μη φανερού νοήματος των λεγομένων 

του/της (Vandergrift&Goh, 2009, σ. 398). Η «ψυχολογική» διάσταση της ακρόασης 

σχετίζεται συχνά με τη διδασκαλία της τελευταίας σε περιβάλλον τάξης 

(Vandergrift&Goh, 2009, σ. 398). Συγκεκριμένα, ο Elkhafaifi (2005, όπ. αναφ. σε 

Vandergrift&Goh, 2009, σ. 398) εντόπισε την αρνητική επίδραση του άγχους στην 

ακουστική κατανόηση, ενώ ο Vandergrift (Ibid.) διαπίστωσε τη θετική σχέση της 

ικανότητας ακρόασης σε μια Γ2/ΞΓ και των εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων 

του ατόμου. 

 

1.2.1.2. Η σημασία της χρήσης στρατηγικών για την κατανόηση προφορικού λόγου 

Ο Vandergrift (1999, σ. 171), αναφερόμενος σε μαθητές/-τριες που μαθαίνουν μια 

δεύτερη γλώσσα, δηλώνει ότι η διδασκαλία στρατηγικών συμβάλλει στο να 

αξιοποιούν οι πρώτοι/-ες τις «γλωσσικές καταχωρήσεις» που λαμβάνουν και στο «να 

βελτιώνουν την επίδοσή τους σε εργασίες ακρόασης». 

     Επιπρόσθετα, στην έρευνα των O’Malley και Chamot (1990, όπ. αναφ. σε 

Vandergrift, 1999, σσ. 170-1) τονίζεται ότι το να διδάσκουμε στρατηγικές θα 

μπορούσε να είναι αποτελεσματικό για τη βελτίωση της «αρχικής μάθησης» των 

μαθητών/-τριών, ενώ, κατά τον Rubin (1988, σ. 32, όπ. αναφ. σε Vandergrift, 1999, 

σ. 171) «ο συνδυασμός καλοδιαλεγμένων videos και η απόκτηση αποτελεσματικών 

στρατηγικών μάθησης μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και το κίνητρο των 

μαθητών». Βέβαια, διαπιστώσεις όπως οι ανωτέρω προέρχονται από έναν «σχετικά 

μικρό» αριθμό ερευνών στην ακουστική κατανόηση (Vandergrift, 1999, σ. 170), ενώ 

είναι αναγκαίο η σχέση επιτυχημένης ακρόασης και αξιοποίησης στρατηγικών να 

διερευνηθεί πιο σχολαστικά (Macaro, Graham, &Vanderplank, 2007, όπ. αναφ. σε 

Cohen, 2011, σ. 684). 

 

1.2.1.3. Στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου 

Οι O’Malley και Chamot (1990, όπ. αναφ. σε Vandergrift, 1999, σ. 170) διακρίνουν 

δυο κύριες κατηγορίες στρατηγικών, οι οποίες σχετίζονται με τις γνωστικές μας 

διεργασίες στην εκμάθηση μιας γλώσσας: τις «γνωστικές» και τις «μεταγνωστικές 

στρατηγικές». Οι πρώτες «χειραγωγούν» το προς εκμάθηση υλικό ή θέτουν σε 

εφαρμογή μια συγκεκριμένη «τεχνική» στην εκάστοτε μαθησιακή δραστηριότητα. Οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές, από την άλλη, ενέχουν το να σκέφτεται ο/η 
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διδασκόμενος/-η αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία, και η σημασία τους 

έγκειται στο ότι «επιβλέπουν, ρυθμίζουν ή κατευθύνουν τη διαδικασία γλωσσικής 

εκμάθησης». Τέλος, μια τρίτη κατηγορία στρατηγικών αναφέρεται από τους 

O’Malley και Chamot (Ibid.), οι οποίες ονομάζονται «socio-affective» και 

περιγράφουν τη μάθηση που λαμβάνει χώρα, όταν τα άτομα που μαθαίνουν μια 

γλώσσα «συνεργάζονται με συμμαθητές/-τριες», ζητούν διασαφηνίσεις από τον/την 

εκπαιδευτικό μέσω ερωτήσεων ή επιστρατεύουν συγκεκριμένες τεχνικές με σκοπό 

την μείωση του επιπέδου άγχους. Είναι, δηλαδή, στρατηγικές που αφορούν τις 

«κοινωνική συναλλαγή» και τις κοινωνικές «δραστηριότητες» (Razmjoo&Ardekani, 

2011, σ. 118). 

     Στις γνωστικές στρατηγικές περιλαμβάνονται οι εξής (O’Malley, Chamot και 

Küpper, 1989, σ. 423): 

 Η «εξάσκηση», κατά την οποία τα άτομο επαναλαμβάνει τα ονόματα των 

αντικειμένων ή προϊόντων που άκουσε ή εξασκείται σε μια μεγαλύτερη 

γλωσσική πρόταση. 

 Η «οργάνωση», ή «ομαδοποίηση» των πληροφοριών που πρέπει να 

συγκρατηθούν με τρόπους που βελτιώνουν την κατανόηση και τη 

διατήρηση αυτών. 

 Η «επεξήγηση», ή συσχετισμός των νέων πληροφοριών με αυτές που 

έχουν από πριν αποθηκευθεί στη μνήμη, ή διασύνδεση τμημάτων του νέου 

κειμένου. 

     Οι μεταγνωστικές στρατηγικές περιλαμβάνουν τον «σχεδιασμό», την 

«παρακολούθηση» και την «αξιολόγηση» της δραστηριότητας μάθησης (O’Malley, 

Chamot και Küpper, 1989, σ. 422). Τέλος, στην κατηγορία των «socio-affective» 

(O’Malley και Chamot, 1990, όπ. αναφ. σε Vandergrift, 1999, σ. 170) στρατηγικών 

ανήκουν η «συνεργατική μάθηση», η διατύπωση ερωτήσεων για παροχή 

διασαφηνίσεων και ο «συναισθηματικός έλεγχος» επάνω στις «εμπειρίες μάθησης» 

(O’Malley, Chamot και Küpper, 1989, σ. 423).  

 

1.2.1.4. Η διδασκαλία των στρατηγικών κατανόησης προφορικού λόγου 

Η διδασκαλία στρατηγικών ακουστικής κατανόησης είναι σημαντική, ώστε οι 

μαθητές/-τριές να διαθέτουν «επίγνωση» και «έλεγχο» της μάθησής τους 

(Vandergrift&Goh, 2009, σ. 399). Ένας τρόπος διδασκαλίας στρατηγικών συνίσταται 
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στην «ενσωμάτωση» των τελευταίων στην «ακολουθία του μαθήματος» (Field, 2001· 

Liu&Goh, 2006· Vandergrift, 2002, 2003b, όπ. αναφ. σε Vandergrift&Goh, 2009, σ. 

403). Έτσι, με τη στήριξη («σκαλωσιά») του εκπαιδευτικού (Vandergrift&Goh, 2009, 

σ. 399) τα παιδιά καθοδηγούνται στο να αξιοποιούν «μεταγνωστικές διεργασίες» σε 

συγκεκριμένα στάδια της διδακτικής διαδικασίας, τα οποία είναι τα ακόλουθα 

(Vandergrift&Goh, 2009, σσ. 403-4): 

1. «Στάδιο του σχεδιασμού/πρόβλεψης»: Αφού οι διδασκόμενοι/-ες μάθουν το 

θέμα και τον τύπο του κειμένου που πρόκειται να ακούσουν, προβλέπουν το 

τι πληροφορίες και λέξεις πιθανόν να υπάρχουν σε αυτό. Οι μεταγνωστικές 

διεργασίες που ενεργοποιούνται στο συγκεκριμένο στάδιο είναι ο 

«σχεδιασμός» και η «κατευθυνόμενη προσοχή». 

2. «Στάδιο της πρώτης ακρόασης/επιβεβαίωσης»: Οι μαθητές/-τριες, σε πρώτη 

φάση, ακούν το κείμενο για να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις που έκαναν 

αρχικά, διορθώνουν και σημειώνουν γραπτώς ό,τι επιπλέον κατανόησαν. 

Έπειτα, σε δεύτερη φάση, συγκρίνουν τα γραπτά τους με τους/τις 

συμμαθητές/-τριές τους, τροποποιούν, «γνωστοποιούν ό,τι χρειάζεται 

επίλυση» και λαμβάνουν αποφάσεις για τις σημαντικές λεπτομέρειες που 

ακόμη απαιτούν «ειδική προσοχή». Οι μεταγνωστικές διεργασίες που 

τίθενται σε λειτουργία είναι, στην πρώτη φάση, η «παρακολούθηση», και, 

στη δεύτερη φάση, η «παρακολούθηση», ο «σχεδιασμός» και η «επιλεκτική 

προσοχή». 

3. «Στάδιο της δεύτερης ακρόασης/επιβεβαίωσης»: Οι διδασκόμενοι/-ες 

ασχολούνται επιλεκτικά με σημεία του κειμένου για τα οποία διαφωνούν, και 

κάνουν διορθώσεις και καταγράφουν όποια επιπλέον λεπτομέρεια 

κατανόησαν. Εδώ ενεργοποιούνται οι μεταγνωστικές διεργασίες της 

«παρακολούθησης» και «επίλυσης προβλήματος». Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται συζήτηση σε επίπεδο τάξης, όπου όλοι/-ες συμβάλλουν 

στο να ανακατασκευαστούν «τα κύρια σημεία» και οι «πιο σχετικές 

λεπτομέρειες» του κειμένου που ακούστηκε. Στη συζήτηση παρεμβάλλεται 

και ο στοχασμός των παιδιών για τον τρόπο που τα τελευταία οδηγήθηκαν 

στο νόημα συγκεκριμένων λέξεων ή κειμενικών τμημάτων. Κατά τη 

συζήτηση αυτή τίθενται σε εφαρμογή οι διεργασίες της «παρακολούθησης» 

και της «αξιολόγησης». 



[23] 
 

4. «Στάδιο της τελικής ακρόασης/επιβεβαίωσης»: Εδώ λαμβάνει χώρα μια 

τρίτη ακρόαση του κειμένου, ώστε οι μαθητές/-τριες να αντιληφθούν τις 

πληροφορίες που δεν κατόρθωσαν κατά τη συζήτηση στην τάξη, και/ή να 

συγκρίνουν όλο το ακουστικό κείμενο ή επιλεγμένα τμήματά του με ένα 

γραπτό αντίγραφό του. Στο συγκεκριμένο στάδιο ενεργοποιούνται οι 

μεταγνωστικές διεργασίες της «επιλεκτικής προσοχής» και της 

«παρακολούθησης». 

5. «Στάδιο της ανασκόπησης»: Λαμβάνοντας ως αφορμή τις στρατηγικές 

αντιστάθμισης των διδασκομένων για ό,τι αυτοί/-ές δεν κατανόησαν, οι 

τελευταίοι/-ες θέτουν στόχους για την επόμενη δραστηριότητα ακρόασης. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να διεξαχθεί διάλογος αναφορικά με τις ασυμφωνίες 

μεταξύ προφορικής και γραπτής μορφής του κειμένου. Η μεταγνωστική 

διεργασία που τίθεται σε εφαρμογή είναι η «αξιολόγηση». 

     Μέσω της παραπάνω διαδικασίας αναπτύσσονται τόσο «bottom-up», όσο και 

«top-down» διαστάσεις της ακρόασης. Επισημαίνουμε εδώ ότι στην «bottom-up» 

επεξεργασία του λόγου η γλωσσολογική γνώση εφαρμόζεται στην κατανόηση 

κειμένου και οι ήχοι, οι λέξεις, οι υποπροτάσεις και οι προτάσεις του τελευταίου 

«αποκωδικοποιούνται με αρκετά γραμμικό τρόπο» για την εξαγωγή του νοήματος 

(Rost, 2002, όπ. αναφ. σε Graham, 2006, σ. 166). Στην «top-down» επεξεργασία η 

γνώση του θέματος από τον/την ακροατή/-τρια, η «γενική γνώση» για τον κόσμο και 

για τον τρόπο που γενικώς «‘δουλεύει’» ένα κείμενο, αλληλεπιδρά με τη 

«γλωσσολογική γνώση», για να πραγματοποιηθεί η ερμηνεία του κειμένου αυτού 

(Buck, 2001, σ. 29, όπ. αναφ. σε Graham, 2006, σ. 166). 

     Επιπλέον, μέσω της ανωτέρω διδακτικής προσέγγισης, ο/η μαθητής/-τρια αποκτά 

έμμεση γνώση των ακουστικών διεργασιών, αντιλαμβάνεται τις σχέσεις κειμενικής 

«μορφής - σημασίας» και κατακτά δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων 

(Vandergrift&Goh, 2009, σ. 403). Βέβαια, η «σκαλωσιά» - στήριξη που προσφέρει 

ο/η εκπαιδευτικός, βαθμιαία θα πρέπει να αφαιρεθεί, ώστε η διαδικασία της 

κατανόησης να αυτοματοποιηθεί από το παιδί (Ibid.).  

     Αναφορικά με το είδος των κειμένων προς ακρόαση, αυτά θα πρέπει να είναι 

«αυθεντικά», να «αντικατοπτρίζουν» την ακρόαση που συμβαίνει στην 

καθημερινότητα και σχετίζεται με τη ζωή των μαθητών/-τριών, και να εκθέτουν 

τους/τις τελευταίους/-ες σε διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες (Vandergrift, 2007, σσ. 

199-200). Από την άλλη, λόγω δυσκολίας εύρεσης αυθεντικών κειμένων που να είναι 
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κατάλληλα για αρχάριους ή χαμηλής ικανότητας ακροατές/-τριες (Richards, 2006, όπ. 

αναφ. σε Vandergrift, 2007, σ. 200), η χρήση «προσαρμοσμένων κειμένων» ή «μια 

μορφή κειμενικής διαβάθμισης» είναι επιτρεπτά. Τα τελευταία αυτά κείμενα, 

προσεγγίζοντας την αυθεντική κειμενική μορφή και αξιοποιώντας κατάλληλα 

«πολιτισμικά και καταστασιακά πλαίσια», όπως αυτά που υπάρχουν στα γνήσια 

κείμενα, είναι χρήσιμα για την καλλιέργεια της ικανότητας ακρόασης σε μια δεύτερη 

γλώσσα (Rogers&Medley, 1988, όπ. αναφ. σε Vandergrift, 2007, σ. 200).   

 

1.2.2. Παραγωγή προφορικού λόγου 

1.2.2.1. Η φύση της δεξιότητας παραγωγής προφορικού λόγου 

Η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου βασίζεται «στην εκφορά μιας ακολουθίας 

λέξεων», για την παράταξη των οποίων ακολουθούνται οι συντακτικοί, 

σημασιολογικοί και πραγματολογικοί κανόνες της εκάστοτε γλώσσας (Ευσταθιάδης, 

Αντωνοπούλου & Ψάλτου-Joycey, 2008). Χαρακτηριστικά της δεξιότητας αυτής 

αποτελούν η «συνεχής ροή», την οποία ρυθμίζουν οι συνομιλητές/-τριες, και ο 

«συγκεκριμένος επιτονισμός» που αξιοποιεί ο/η ομιλητής/-τρια για την έκφραση 

απόψεων, στάσεων και συναισθημάτων, καθώς και για νοηματοδότηση με 

διαφορετικό τρόπο των προτάσεων που ο/η τελευταίος/-α διατυπώνει. Στην 

παραγωγή προφορικού λόγου λαμβάνουν μέρος ένας/μια ή περισσότεροι/-ες 

ομιλητές/-τριες οι οποίοι/-ες πρέπει, αφενός, να καταλάβουν το μήνυμα που τους/τις 

μεταδίδεται και, αφετέρου, να αντιληφθούν, αναλόγως της περίστασης επικοινωνίας, 

το πώς και το πότε δύνανται να ζητήσουν και να παραχωρήσουν τον λόγο στον/στην 

συνομιλητή/-τριά τους (Ibid.). 

     Ο προφορικός λόγος παράγεται σε πραγματικό χρόνο. Για την παραγωγή του 

απαραίτητες είναι «αισθησιοκινητικές δεξιότητες» και, ειδικότερα, η «αντίληψη», η 

«ανάκληση» και η «άρθρωση», από το άτομο, με τη σωστή σειρά των γλωσσικών 

ήχων και δομών. Ακόμη, απαιτούνται «εκφραστικοί μηχανισμοί», δηλαδή η αλλαγή 

«επιτονισμού» προς μετάδοση διαφορετικού κάθε φορά νοήματος, και η αξιοποίηση 

«εξωγλωσσικών στοιχείων» (χειρονομιών, εκφράσεων του προσώπου) προς 

συμπλήρωση των εκφωνημάτων (Ibid.). 
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     Στις περιστάσεις της καθημερινότητας όπου παράγεται προφορικός λόγος, ο 

πομπός και ο δέκτης των μηνυμάτων διαθέτουν «φυσική εγγύτητα» και, άρα, ο 

πρώτος οφείλει να βρίσκεται σε «διάδραση» με τον δεύτερο, κατανοώντας 

αμφότεροι/-ες το «μεταδιδόμενο μήνυμα» και τον τρόπο με τον οποίο δίνεται ο λόγος 

στον/στην καθένα/-μια (Ibid.).  

     Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στην παραγωγή προφορικού λόγου είναι η 

επικοινωνιακή «περίσταση», ο αριθμός των συνομιλητών/-τριών, ο οποίος μπορεί να 

μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, και το φύλο των τελευταίων. Επιπλέον, 

σε ένα διάλογο οι ρόλοι του/της ομιλητή/-τριας και του/της ακροατή/-τριας 

εναλλάσσονται, εφόσον ο/η δεύτερος/-η ίσως χρειαστεί να συμφωνήσει, να 

διαφωνήσει, να δηλώσει έκπληξη, έγκριση και να αιτηθεί διασαφηνίσεις από τον/την 

ομιλητή/-τρια ή να δείξει ότι τον/την παρακολουθεί (Ibid.). 

     Η ύπαρξη χρονικών περιθωρίων επηρεάζει το είδος του προφορικού κειμένου που 

πρόκειται να παραχθεί, απαιτεί «ικανότητα γρήγορης πρόσβασης στο γλωσσικό 

μήνυμα» και αναγκάζει τον/την ομιλητή/-τρια να διαμορφώσει τακτικές υπέρβασης 

του συγκεκριμένου περιορισμού (π.χ. επιστράτευση σταθερών φράσεων για 

εξασφάλιση επιπλέον χρόνου). Τέλος, σε περιστάσεις όπου δεν απαιτείται 

μακροσκελής λόγος, οι συντακτικές δομές είναι πιο απλές (π.χ. παρατακτική 

σύνδεση, μειωμένος αριθμός επιθέτων που προηγούνται των ουσιαστικών). 

 

1.2.2.2. Η σημασία της χρήσης στρατηγικών για την παραγωγή προφορικού λόγου 

Η αξιοποίηση στρατηγικών γενικότερα διευκολύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών 

(Ευσταθιάδης, Αντωνοπούλου & Ψάλτου-Joycey, 2008) και συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της «επικοινωνιακής ικανότητας» των διδασκομένων (Oxford, 1990, όπ. 

αναφ. σε Razmjoo&Ardekani, 2011, σ. 120). Ειδικότερα, οι στρατηγικές που 

σχετίζονται με την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού λόγου είναι εκείνες τις 

οποίες οι περισσότεροι/-ες μαθητές/-τριες συνειδητά θέτουν σε εφαρμογή και 

θεωρούν ότι βοηθούν «στην καλύτερη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας» (Ευσταθιάδης, 

Αντωνοπούλου & Ψάλτου-Joycey, 2008). 
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1.2.2.3. Στρατηγικές παραγωγής προφορικού λόγου 

Οι στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου που επισημαίνονται από τους O’Malley, 

Chamot, Stewner-Manzanares, Russo και Küpper (1985) είναι ίδιες με αυτές που 

αναφέρθηκαν στην ενότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Συγκεκριμένα, 

διακρίνονται στις κατηγορίες των «γνωστικών», «μεταγνωστικών» και 

«socioaffective» στρατηγικών (Ibid, σσ. 567-8). Στις πρώτες περιλαμβάνονται 

στρατηγικές όπως η «ομαδοποίηση», η «ακουστική αναπαράσταση», η «επεξήγηση», 

η «συγκειμενοποίηση», η «αναζήτηση πηγών», η «συναγωγή συμπερασμάτων», η 

«μεταφορά», η «μετάφραση», ο αξιοποίηση «καλολογικών στοιχείων», η «διατήρηση 

σημειώσεων» και η «επανάληψη».  

     Στις μεταγνωστικές στρατηγικές ανήκει, καταρχάς, ο «σχεδιασμός», στον οποίο 

περιλαμβάνονται η «αυτό-διαχείριση», η «εκ των προτέρων προετοιμασία», η 

«κατευθυνόμενη προσοχή», η «επιλεκτική προσοχή» και η «με καθυστέρηση 

παραγωγή». Επιπρόσθετα, μεταγνωστικές είναι και οι στρατηγικές της 

παρακολούθησης, όπου ανήκει και η «αυτό-παρακολούθηση», καθώς και η 

«αξιολόγηση», στην οποία ανήκει και η «αυτό-αξιολόγηση». Τέλος, στην κατηγορία 

«socioaffective» εμπεριέχονται στρατηγικές όπως η «συνεργασία» και οι «ερωτήσεις 

για διευκρίνιση» (Ibid., σσ. 568). 

 

1.2.2.4. Η διδασκαλία των στρατηγικών παραγωγής προφορικού λόγου 

Μια αποτελεσματική προσέγγιση για τη διδασκαλία στρατηγικών παραγωγής 

προφορικού λόγου σε μια ξένη γλώσσα ονομάζεται «Διδασκαλία βάσει στρατηγικών» 

(«strategies-basedinstruction») (Cohen, Weaver&Li, 1996, σ. 4). Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση έχει ως κέντρο της τον/την μαθητευόμενο/-η και διαθέτει δυο κύρια 

δομικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι οι μαθητές/-τριες διδάσκονται 

αναλυτικά το «πώς», το «πότε» και το «γιατί» μπορεί η αξιοποίηση στρατηγικών να 

διευκολύνει εργασίες εκμάθησης και χρήσης της γλώσσας. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί «περιγράφουν», «επιδεικνύουν» και παρέχουν παραδείγματα πιθανώς 

χρήσιμων στρατηγικών, και «εκμαιεύουν» από τους/τις μαθητές/-τριες επιπλέον 

παραδείγματα στρατηγικών βάσει των μαθησιακών εμπειριών των τελευταίων. 

Ακόμη, οι διδάσκοντες/-ουσες καθοδηγούν διαλόγους, είτε σε επίπεδο μικρών 
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ομάδων είτε σε επίπεδο τάξης, οι οποίοι αφορούν τις στρατηγικές, και ενθαρρύνουν 

των πειραματισμό των μαθητών/-τριών με ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών (Ibid). 

     Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ανωτέρω προσέγγισης είναι το γεγονός ότι οι 

στρατηγικές «εντάσσονται» στο καθημερινό διδακτικό υλικό και μπορεί να 

«ενσωματώνονται» αναλυτικά ή υπόρρητα στις γλωσσικές εργασίες (Ibid.). 

Ειδικότερα, για να επιτευχθεί αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να εφαρμόσουν τρεις 

εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Ο πρώτος είναι να ξεκινήσουν οι διδάσκοντες/-

ουσες το μάθημα με ένα σύνολο στρατηγικών στις οποίες θα γίνει εστίαση, και να 

σχεδιάσουν δραστηριότητες εισαγωγής και/ή ενίσχυσης των στρατηγικών αυτών. Ο 

δεύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσει το μάθημα με το «καθιερωμένο» μαθησιακό 

υλικό και, εν συνεχεία, ο/η εκπαιδευτικός «να καθορίσει» ποιες στρατηγικές ίσως 

πρέπει να εισαχθούν. Τέλος, η τρίτη εναλλακτική είναι η αυθόρμητη εισαγωγή από 

τον/την διδάσκοντα/-ουσα στρατηγικών, όποτε αυτό φαίνεται κατάλληλο (Ibid.). 

     Η έρευνα των Cohen, Weaver και Li (1996) απέδειξε τη σημασία της 

«Διδασκαλίας βάσει στρατηγικών» για τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών/-

τριών στις γλωσσικές εργασίες (Ibid, σ. 28). Χάρη στην διδακτική αυτή προσέγγιση, 

οι τελευταίοι/-ες συνηθίζουν να διδάσκονται ταυτοχρόνως τη γλώσσα και τις 

γλωσσικές στρατηγικές, κάτι που τους/τις κάνει ικανότερους/-ες στη συνειδητή 

μεταφορά συγκεκριμένων στρατηγικών «σε νέα συγκείμενα» (Ibid.).   

 

1.2.3. Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου 

1.2.3.1. Η φύση της ανάγνωσης και της γραφής 

Ανάγνωση είναι η δραστηριότητα κατά την οποία σύμβολα και γράμματα 

μεταφράζονται σε λέξεις και προτάσεις «που φέρουν πληροφορίες και νοήματα για 

τον αναγνώστη» (Mabekoje, 2011, όπ. αναφ. σε Δαλκίδου, 2017, σ. 28). Κατά τους 

Sweet&Snow (2002, όπ. αναφ. σε  Anastasiou&Griva, 2009, σ. 1), η εξαγωγή και η 

κατασκευή νοήματος από το κείμενο είναι ο βασικός στόχος της ανάγνωσης. 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια σύνθετη διαδικασία η οποία, ιδωμένη από ένα 

(μετα)γνωστικό πρίσμα, συνίσταται στην ενεργοποίηση από μέρους του/της μαθητή/-

τριας διαφόρων νοητικών διεργασιών και στην αξιοποίηση «γλωσσικών δεξιοτήτων, 

γνωστικών πόρων και προγενέστερων εμπειριών», ώστε ο/η τελευταίος/-α να 

καταλάβει και να ερμηνεύσει το εκάστοτε κείμενο (Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 1). 
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     Η αναγνωστική κατανόηση θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί όταν ο/η αναγνώστης/-

τρια έχει προσλάβει το νόημα όλου του κειμένου (Plakiti, 2003, όπ. αναφ. σε 

Δαλκίδου, 2017, σ. 30). Τα κύρια στοιχεία της κατανόησης αυτής είναι τέσσερα και 

είναι τα εξής: η ικανότητα προσέγγισης από τον/την αναγνώστη/-τρια των 

προϋπαρχουσών γνώσεων που βρίσκονται στη μακρόχρονη μνήμη του/της, η ένωση 

των πρότερων γνώσεων με τις νέες, η εξαγωγή συμπερασμάτων που στηρίζονται στις 

κειμενικές πληροφορίες και η ανάκληση, όταν κριθεί απαραίτητο, των νέων 

κειμενικών πληροφοριών από τη μνήμη (Hannon&Daneman, 2001, όπ. αναφ. σε 

Δαλκίδου, 2017, σ. 30). 

     Αναφορικά με την παραγωγή γραπτού λόγου, αυτή συνιστά «επικοινωνιακή πράξη 

σε ένα κοινωνικό πλαίσιο». Το άτομο που γράφει «ενεργοποιεί λειτουργίες, 

δεξιότητες και υποδεξιότητες της γλώσσας» και κάνει χρήση κατάλληλου και 

επαρκούς λεξιλογίου, ώστε να επιτύχει τη σύνταξη κειμένου (Γρίβα, 

Μαστροθανάσης& Γελαδάρη, 2010, όπ. αναφ. σε Δαλκίδου, 2017, σ. 65). Πιο 

συγκεκριμένα, ο/η γράφων/-ουσα ένα κείμενο, ανάμεσα στα άλλα, προβαίνει σε 

ανάκληση πραγμάτων που γνωρίζει και πληροφοριών, διαμορφώνει ιδέες που, έπειτα, 

υφίστανται λεξιλογικό και υφολογικό χρωματισμό και παρακολουθεί τις νοηματική 

συνοχή, δομή, σύνταξη και μορφολογία του κειμένου του/της (Xanthi, 2016, όπ. 

αναφ. σε Δαλκίδου, 2017, σ. 65). 

     Η συγγραφή ενός κειμένου, κατά τους White και Arndt (1991, όπ. αναφ. σε Γρίβα, 

Μαστροθανάσης και Γελαδάρη, 2010, σ. 27) και τον Tribble (1997, όπ. αναφ. σε 

Γρίβα, Μαστροθανάσης και Γελαδάρη, 2010, σ. 27), πραγματοποιείται μέσα από 

τρεις φάσεις: Του «σχεδιασμού», της «οργάνωσης και καταγραφής» και της 

«αναθεώρησης». Στην πρώτη φάση ο/η γράφων/-ουσα εντοπίζει ιδέες τις οποίες 

ελέγχει ως προς την ποιότητά τους και το κατά πόσο αυτές σχετίζονται με το προς 

ανάπτυξη θέμα. Ακολουθεί η οργάνωση των ιδεών βάσει ενός σχεδίου και η εμπλοκή 

του/της συντάκτη/-τριας «στις διαδικασίες του προ-σχεδιασμού, καθώς και της 

εύρεσης ιδεών και λεξιλογίου». Στη δεύτερη φάση, ο/η συγγραφέας αφιερώνεται 

στον ολικό σχεδιασμό και στην οργάνωση του κειμένου, διαβάζει ξανά το κείμενο 

που έχει παράξει, το επαναδιαμορφώνει και, εάν χρειάζεται, το αναθεωρεί σε 

μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο. Τέλος, στην τρίτη φάση της διαδικασίας συγγραφής, 

ο/η συντακτης/-τρια του κειμένου επιχειρεί να βελτιώσει το τελευταίο, 
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πραγματοποιώντας τις αναγκαίες διορθώσεις (λεξιλογικές, γραμματικοσυντακτικές ή 

περιεχομένου), ώστε να κατασκευάσει την τελική εκδοχή του. 

 

1.2.3.2. Η σημασία της χρήσης στρατηγικών για την κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού λόγου   

Οι έρευνες των τελευταίων δυο δεκαετιών τονίζουν το πόσο αναγκαίο είναι ο/η 

μαθητής/-τρια να θέσει σε λειτουργία μια ποικιλία «γνωστικών και μεταγνωστικών 

διαδικασιών και υποδεξιοτήτων», ώστε να επιτευχθεί η «αποτελεσματική απόδοσή» 

του/της στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

(Alsheikh&Mokhtari, 2011, όπ. αναφ. σε Δαλκίδου 2017, σ. 31· Clay, 1998, όπ. 

αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σσ. 1-2). Τόσο η ανάγνωση (Snow&Sweet, 2003· 

Griva, Chostelidou&Tsakiridou, 2011, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 1) όσο 

και η γραπτή έκφραση είναι διαδικασίες «‘επίλυσης προβλήματος’», κατά τις οποίες 

εφαρμόζονται «γνωστικές» και «μεταγνωστικές» στρατηγικές (Γρίβα, 

Μαστροθανάσης& Γελαδάρη, 2010· Psaltou-Joysey, 2010, όπ. αναφ. σε Γρίβα & 

Ντίνας, 2017, σ. 2). 

     Όσον αφορά την ανάγνωση, η αξιοποίηση κατάλληλων στρατηγικών και η 

«ευέλικτη χρήση ποικίλων στρατηγικών» από τον/την αναγνώστη/-τρια είναι βασική 

προϋπόθεση για να επιτύχει η αναγνωστική διαδικασία και να εξαχθεί το νόημα του 

γραπτού λόγου (Παυλίτσα, Αλευριάδου, & Γρίβα, 2010, όπ. αναφ. σε Πενέκελης& 

Γρίβα, 2013, σ. 189) σε ποικίλα κειμενικά είδη (Snow&Sweet, 2003· Griva, 

Chostelidou&Tsakiridou, 2011, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 1). Από την 

άλλη, για την παραγωγή ενός ποιοτικού, συνεχούς και συνεκτικού κειμένου (Γρίβα, 

Μαστροθανάσης& Γελαδάρη, 2010, όπ. αναφ. σε Δαλκίδου 2017, σ. 65) απαιτείται 

να γίνει επιλογή, εκτός του κατάλληλου κειμενικού είδους, «της επαρκούς ποσότητας 

των στρατηγικών» που απαιτούνται (Maarof&Murat, 2013, όπ. αναφ. σε Δαλκίδου 

2017, σ. 65), και να συντονιστούν «οι οπτικοκινητικές, γλωσσικές και μεταγνωστικές 

δεξιότητες» του/της γράφοντος/-ουσας (Xanthi, 2016, όπ. αναφ. σε Δαλκίδου 2017, 

σ. 65). 
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1.2.3.3. Στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

Ακολουθώντας τη διάκριση από τους Γρίβα και Ντίνα (2017) των στρατηγικών 

ανάγνωσης και γραφής σε δυο κατηγορίες, τις «γνωστικές» και «μεταγνωστικές», θα 

επισημάνουμε ορισμένες αναγνωστικές, κατ’ αρχάς, στρατηγικές που εντάσσονται 

στην κάθε κατηγορία και αξιοποιούνται από τους/τις μαθητές/-τριες. Στην κατηγορία 

των γνωστικών, λοιπόν, στρατηγικών ανήκουν η «αποκωδικοποίηση», η 

«οπτικοποίηση», η «εξαγωγή συμπερασμάτων», η «πρόβλεψη», η «επανάγνωση», η 

«παράφραση», η «πραγματοποίηση εικασιών με βάση το πλαίσιο του κειμένου» κ.α. 

(Santrock, 2008, όπ. αναφ. σε Geladari, Griva&Mastrothanasis, 2010, σ. 3764). Στις 

μεταγνωστικές αναγνωστικές στρατηγικές, από την άλλη, περιλαμβάνονται ο 

«προσδιορισμός στόχων», η «επιλεκτική προσοχή», ο «σχεδιασμός για την 

οργάνωση», η «παρακολούθηση» (της ανάγνωσης), η «αυτό-αξιολόγηση» και η 

«ρύθμιση» (Ibid.). 

     Σχετικά με τις στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου, τόσο γνωστικές όσο και 

μεταγνωστικές, αυτές μπορούν να διακριθούν σε πέντε κατηγορίες, σύμφωνα με την 

Psaltoy-Joycey (2010, όπ. αναφ. σε Δαλκίδου 2017, σ. 77), ανάλογα με το στάδιο 

παραγωγής γραπτού λόγου στο οποίο βρίσκεται ο/η μαθητής/-τρια. Έτσι, στο πρώτο 

στάδιο, της «μοντελοποίησης», τίθενται σε εφαρμογή από το παιδί οι στρατηγικές της 

«παρακολούθησης» και της «αυτό-αξιολόγησης». Στο δεύτερο στάδιο, της 

«διαπραγμάτευσης/σχεδιασμού», εφαρμόζονται οι στρατηγικές της «αναζήτησης 

στοιχείων/έρευνας», της «ανάγνωσης», της «ομαδοποίησης», της «εννοιολογικής 

χαρτογράφησης», της «συνεργασίας», της «αναγνώρισης του σκοπού του θέματος», 

της «οργάνωσης», της «περίληψης» και της χρήσης της «μητρικής γλώσσας». Στο 

τρίτο στάδιο, της «σύνθεσης», επιστρατεύονται η «μετάφραση», η «χρήση λεξικού», 

η «επανάγνωση» και η «προσαρμογή του κειμένου». Επιπρόσθετα, ο/η μαθητής/-τρια 

αξιοποιεί «συνώνυμα» και «συνδετικές λέξεις». Στο τέταρτο στάδιο, του «ελέγχου», 

χρησιμοποιούνται η «επανάγνωση», ο «έλεγχος», η «σύγκριση του αρχικού πλάνου 

με το τελικό προϊόν», η «προσαρμογή του κειμένου», η «περίφραση» και η 

«μετάφραση», ενώ αξιοποιούνται και πάλι «συνώνυμα» από μέρους του παιδιού. 

Τέλος, στο στάδιο της «τελικής σύνταξης» οι στρατηγικές που τίθενται σε εφαρμογή 

από τον/την μαθητή/-τρια είναι η «χρήση λεξικού», η «εξαγωγή συμπερασμάτων», η 

«εστίαση δομής», και ο «έλεγχος του τελικού κειμένου». 
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1.2.3.4. Η διδασκαλία των στρατηγικών κατανόησης και παραγωγής γραπτού 

λόγου  

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι στόχος μας στο γλωσσικό μάθημα θα 

πρέπει να είναι η δημιουργία «στρατηγικών» αναγνωστών/-τριών (Alfassi, 2010, όπ. 

αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 4) και συγγραφέων, ικανών να σχεδιάζουν από 

πριν αυτά που σκοπεύουν να κάνουν, να διατηρούν τον έλεγχο της ανάγνωσης και 

συγγραφής και να επιχειρούν να ανακαλύψουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων 

τους (Ness, 2009, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 4). Με τη διδασκαλία 

στρατηγικών παρέχονται στα παιδιά ευκαιρίες, ώστε αυτά να μπορούν από μόνα τους 

να βρίσκουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, να αντιλαμβάνονται το «τι τους 

βοηθάει αποτελεσματικά» και να μεταφέρουν τις στρατηγικές τους σε νέες 

δραστηριότητες (Oxford, 1990, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 4), 

αναπτύσσοντας, έτσι, τον «μεταγνωστικό έλεγχο» της ανάγνωσης και της γραφής 

τους (Pressley, 2000, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 9).    

     Υπάρχει μια ποικιλία σε προτεινόμενα μοντέλα για τη διδασκαλία στρατηγικών. 

Τα μοντέλα αυτά, παρότι διαφοροποιούνται επιφανειακά, έχουν κοινά σημεία, και 

αποκλίνουν ελαφρώς στον τρόπο εφαρμογής (Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 5). Κύριος 

στόχος των συγκεκριμένων μοντέλων είναι να καλλιεργήσουν στους/στις μαθητές/-

τριες ικανότητες «αυτό-διαχείρισης», ώστε οι τελευταίοι/-ες να καταλαβαίνουν το 

πόσο κατάλληλη είναι μια στρατηγική σε κάθε περίσταση (Cohen&Macaro, 2008, όπ. 

αναφ. σε Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 5). Τα μοντέλα που αναφέρουν στη εργασία τους  

οι Γρίβα και Ντίνας, (2017, σελ. 6-7) είναι τα εξής: 

 «Το μοντέλο Pearson’s and Dole’s (1987)». 

 «Το μοντέλο της Oxford (1990)». 

 «Το μοντέλο των O’Maley&Chamot (1994)». 

 «Το μοντέλο SSBI (Styles and Strategies-based Instruction) (Cohens,1998, όπ. 

αναφ. σε Γρίβα&Ντίνας, 2017, σ. 6)». 

 «Το μοντέλο των Grenfell και Harris (1999)». 

 «Το μοντέλο CORI (Concept-Oriented Reading Instructions) (Guthrie, κ.α., 

2004, όπ. αναφ. σε Γρίβα&Ντίνας, 2017, σ. 7)». 

 «Το μοντέλο CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

(Chamot, 2005, όπ. αναφ. σε Γρίβα&Ντίνας, 2017, σ. 7). 
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     Κοινό χαρακτηριστικό των ανωτέρω μοντέλων αποτελεί η παρουσίαση από 

τον/την εκπαιδευτικό στα παιδιά, μέσω «‘επεξήγησης’» και «‘μοντελοποίησης’» ή 

«‘επίδειξης’», των εκάστοτε στρατηγικών αναφορικά με τον τρόπο αξιοποίησής τους 

(Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 5). Επιπλέον, σε όλα τα μοντέλα είναι ζωτικής σημασίας η 

παροχή ευκαιριών εφαρμογής των στρατηγικών από τους/τις μαθητές/-τριες (Ibid). 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εισαγωγή στρατηγικών κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου είναι αναγκαίο να γίνει σε «ρεαλιστικά» επικοινωνιακά 

πλαίσια (Γρίβα & Ντίνας, 2017, σ. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[33] 
 

2. Διαπολιτισμική προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία 

Στην παρούσα ενότητα τονίζεται η σημαντική θέση που κατέχει η ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας στη 

διδασκαλία μιας γλώσσας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην άρρηκτη σχέση γλώσσας-

πολιτισμού, γεγονός που επιβάλλει την ουσιαστική ενασχόληση με τον τελευταίο στο 

γλωσσικό μάθημα. Έπειτα, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των 

σύγχρονων σχολικών τάξεων στον κόσμο, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής 

ικανότητας στο σχολείο και προβαίνουμε σε συγκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις, 

ώστε να ευνοηθεί η καλλιέργεια των δυο αυτών στοιχείων.  

 

2.1. Διαπολιτισμική ικανότητα – μια πέμπτη δεξιότητα προς ανάπτυξη 

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών τονίζει την στενή σχέση που χαρακτηρίζει τη 

γλώσσα και τον πολιτισμό. Συγκεκριμένα, ο Risager (2005, όπ. αναφ. σε 

Griva&Semoglou, 2018, σ. 94) αξιοποιεί τον όρο «languaculture», για να περιγράψει 

την αλληλεπίδραση γλώσσας και πολιτισμού. Μια αλληλεπίδραση η οποία συμβαίνει 

κατά τρόπο που η γλώσσα χρησιμοποιείται προκειμένου «να μεταφέρει νόημα, 

ωστόσο το νόημα είναι καθορισμένο από τον πολιτισμό, ο οποίος συνδέεται με όλα 

τα επίπεδα γλωσσικής χρήσης και δομής» (Griva&Semoglou, 2018, σ. 94). Επιπλέον, 

σύμφωνα με τον Kramsch (1993, όπ. αναφ. σε Griva&Zorbas, 2018, σ. xi), η 

ικανότητα ενός ατόμου στη γλώσσα-στόχο δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν το άτομο δεν 

γνωρίζει το πώς λειτουργεί ο εκάστοτε πολιτισμός όπου η συγκεκριμένη γλώσσα 

ανήκει. Τέλος, οι Peterson και Coltrane (2003, σ. 38, όπ. αναφ. σε Griva&Zorbas, 

2018, σ. xi) επισημαίνουν ότι οι «πολιτισμικές αξίες» της κοινωνίας που χρησιμοποιεί 

μια γλώσσα αντικατοπτρίζονται στις μορφές και τις χρήσεις της γλώσσας αυτής.   

     Έτσι, η εκμάθηση του πολιτισμού αποτελεί την «πέμπτη διάσταση» της 

γλωσσικής εκμάθησης (Damen, 1987, όπ. αναφ. σε Griva&Zorbas, 2018, σ. xi), 

δηλαδή την πέμπτη δεξιότητα που θα πρέπει να καλλιεργηθεί από κάθε μαθητή/-τρια 

στη «γλώσσα-στόχο», πέραν των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 2). 
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2.2. Καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας 

Ο πολυγλωσσικός και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σχολικών τάξεων 

(Griva&Zorbas, 2018, σ. xiii), ως συνέπεια της ραγδαίας αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών σήμερα (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 2), καθιστά επιτακτική την 

ανάγκη όχι απλώς για ενασχόληση με τον πολιτισμό, αλλά για καλλιέργεια της 

διαπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας 

στους/στις μαθητές/-τριές μας. Πριν όμως εξετάσουμε αναλυτικά τους λόγους που 

επιβάλλουν μια τέτοια ενέργεια, θα προσδιορίσουμε θεωρητικά τους δυο τελευταίους 

όρους.      

     Διαπολιτισμική επίγνωση διαθέτουν όσοι/-ες «έχουν επίγνωση του δικού τους 

πολιτισμού αλλά και του ‘άλλου’», και επιτυχώς αλληλεπιδρούν με την ομάδα-φορέα 

του «‘άλλου’» πολιτισμού (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 4). Η διαπολιτισμική επίγνωση 

συνεπάγεται ένα σύνολο ενεργειών, οι οποίες είναι η ευαισθητοποίηση κάποιου/-ας 

τόσο στην κουλτούρα του/της, όσο και στην κουλτούρα της προς εκμάθηση γλώσσας, 

η αναγνώριση και κατανόηση στοιχείων της κουλτούρας της πατρίδας και στοιχείων 

των «κουλτουρών-στόχων», η απόκτηση γνώσης αναφορικά με τις πρακτικές και τα 

προϊόντα ενός πολιτισμού, η σύγκριση και η αντιπαράθεση, η διαπραγμάτευση του 

νοήματος και, τέλος, η αποδοχή του διαφορετικού (Griva&Zorbas, 2018, σ. xii). Για 

να αναπτυχθεί η διαπολιτισμική επίγνωση, οφείλει κάποιος/-α να αποκαλύψει και να 

καταλάβει συμπεριφορές και οπτικές που αφορούν έναν διαφορετικό πολιτισμό 

(Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 5). Θα πρέπει, δηλαδή, το άτομο, να κατανοήσει μια 

διαφορετική «πολιτισμική οπτική», προσαρμόζοντας τη δική του (οπτική) στην 

οπτική αυτή (Byram, 1997, όπ. αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 5). 

     Με τον όρο «διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα» αναφερόμαστε στην 

ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης ενός/μιας ομιλητή/-τριας με άτομα 

πολιτισμών που ο/η ίδιος/-α αναγνωρίζει ως διαφορετικούς από τον δικό του 

(πολιτισμό) (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 6). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαπολιτισμική 

επικοινωνιακή ικανότητα «χτίζει επάνω στην επικοινωνιακή ικανότητα», η οποία 

αναφέρεται στην ικανότητα δράσης σε μια δεύτερη/ξένη γλώσσα με τον κατάλληλο 

τρόπο, τόσο γλωσσολογικά όσο και πραγματολογικά (CouncilofEurope, 2001, σ. 9, 

όπ. αναφ. σε Griva&Zorbas, 2018, σ. xii), επεκτείνει, όμως, την επικοινωνιακή 
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ικανότητα «για να συμπεριλάβει τη διαπολιτισμική επίγνωση/ικανότητα» 

(Griva&Zorbas, 2018, σ. xii).  

     Ένα σύνολο τεσσάρων δεξιοτήτων και γνώσεων έχει προταθεί από τους Byram 

και Zarate (1997, όπ. αναφ. σε Griva&Zorbas, 2018, σ. xii), για τον ορισμό της 

διαπολιτισμικής ικανότητας και επικοινωνίας. Τα στοιχεία του συνόλου αυτού είναι 

«η γνώση του εαυτού και των άλλων», «η γνώση του ‘πώς να κατανοείς’», «‘η γνώση 

του πώς να μαθαίνεις/να κάνεις’» και η «‘η γνώση του πώς να είσαι’» (Ibid.). Ακόμη, 

ο Byram (2000, όπ. αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 7) διατύπωσε τις πέντε 

«αλληλοδραστικές και αλληλοεμπλεκόμενες συνιστώσες» της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας. Αυτές είναι οι ακόλουθες (Ibid.): 

i. «γνώση», η οποία εμπεριέχει το να ενημερώνεται κάποιος/-α σχετικά με 

«τις κοινωνικές ομάδες, τα προϊόντα, τις πρακτικές και τις διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης». 

ii. «στάσεις», οι οποίες αναφέρονται στο «‘άνοιγμά’» μας σε διαφορετικές 

κουλτούρες και στην προθυμία αναθεώρησης των αξιών και πεποιθήσεων 

του πολιτισμού μας, με σκοπό την αλληλεπίδραση με «‘άλλους’» 

πολιτισμούς. 

iii. «δεξιότητες εντοπισμού και ερμηνείας» γεγονότων από άλλους πολιτισμούς 

και «συσχέτισης» των γεγονότων αυτών με αντίστοιχα γεγονότα του δικού 

μας πολιτισμού. 

iv. «δεξιότητες ανακάλυψης νέων πολιτισμικών γνώσεων και πρακτικών». 

v. «κριτική πολιτισμική επίγνωση», δηλαδή η ικανότητα κριτικής αξιολόγησης 

οπτικών, πρακτικών και προϊόντων του δικού μας και άλλων πολιτισμών. 

     Κατά συνέπεια, για την επίτευξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας απαιτείται η 

κατοχή δεξιοτήτων όπως η σύγκριση και αντιπαράθεση κουλτούρων, η αντιμετώπιση 

ή ανοχή της αμφισημίας, η αποδοχή του διαφορετικού, η ενασχόληση με «τον ξένο 

πολιτισμό», η όραση του κόσμου «μέσα από τα μάτια του άλλου», «η ανάγνωση μέσα 

σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο» κ.α. (SenGupta, 2002· Yassine 2006, όπ. αναφ. σε 

Griva&Zorbas, 2018, σσ. xii-xiii). 

     Ας δούμε τώρα τους λόγους για τους οποίους η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης και επικοινωνιακής ικανότητας είναι σήμερα αναγκαία. Καταρχάς, η 

διαπολιτισμική επίγνωση αποτελεί ουσιώδη παράμετρο στην προαγωγή της 
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«αποτελεσματικής επικοινωνίας και της αμοιβαίας κατανόησης» και οδηγεί στην 

ένταξη στο κοινωνικό σύνολο η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης (Griva&Zorbas, 2018, σ. xi). Με την ανάπτυξη, δηλαδή, της 

«πολιτισμικής επίγνωσης» και των «διαπολιτισμικών δεξιοτήτων» μπορεί να 

επιτευχθεί η κατανόηση και η συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικής γλώσσας και 

κουλτούρας (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 4). 

     Πιο συγκεκριμένα, καλλιεργώντας τη διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνιακή 

ικανότητα, οι μαθητές/-τριες που ανήκουν στην πλειονοτική κουλτούρα θα 

μπορέσουν να αποκτήσουν επίγνωση της «πολιτισμικής ταυτότητάς» τους και να 

αντιληφθούν άλλες κουλτούρες ως ίσες (Byram, 1997, όπ. αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 

2017, σ. 5). Αυτό θα έχει ως συνέπεια τα παιδιά να σταματήσουν τη διάδοση 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων, «να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να 

σέβονται άλλους τρόπους ζωής, άλλες πεποιθήσεις και έθιμα» και, τέλος, με 

επίγνωση της δυναμικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται μεταξύ πολιτισμών και 

γλωσσών, να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα και να σεβαστούν την «πολιτισμική 

ποικιλότητα», για να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά (Ibid.). Στο ίδιο πλαίσιο, οι 

μαθητές/-τριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό και 

να κατανοούν την κουλτούρα και τη γλώσσα της πλειονότητας, και να είναι σε θέση 

να εντάξουν δικά τους πολιτισμικά στοιχεία στον «πολιτισμό-στόχο» (Ibid.). 

Επιπλέον, οι ανωτέρω μαθητές/-τριες, επιστρατεύοντας τη διαπολιτισμική τους 

επίγνωση, θα πρέπει να αίρουν παρερμηνείες, συμβάλλοντας επίσης στην 

αποτελεσματική επικοινωνία (Ibid.). 

     Τέλος, συνέπεια από την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης στα παιδιά 

αποτελεί και το ότι αυτά αντιλαμβάνονται πως ο τρόπος όρασης των πραγμάτων που 

υπαγορεύεται από την κουλτούρα τους, δεν είναι ο μοναδικός και, έτσι, αρχίζουν «να 

αξιολογούν άλλες οπτικές συγκριτικά με τις δικές τους» (Yassine, 2006, όπ. αναφ. σε 

Griva&Zorbas, 2018, σ. xiii). 
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2.3. Πρακτικές ενίσχυσης της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της 

διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας στο γλωσσικό μάθημα      

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν οι διαπολιτισμική επίγνωση και 

επικοινωνία στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως αυτός εκτέθηκε 

παραπάνω, θα παρουσιάσουμε, στη συνέχεια, ορισμένες καίριες διδακτικές πρακτικές 

ενίσχυσης των δυο πρώτων στο σχολικό πλαίσιο.  

     Καταρχάς, η ύπαρξη στην τάξη μαθητών και μαθητριών με διαφορετικό γλωσσικό 

και πολιτισμικό υπόβαθρο, διαφορετικές κοσμοθεωρίες, ανάγκες και εμπειρίες, 

συνεπάγεται τη δυσκολία ανάπτυξης των γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 

των υποκειμένων αυτών «με τον ίδιο ρυθμό» (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 8). Το 

συγκεκριμένο ζήτημα δύναται να αντιμετωπίσει η εφαρμογή από τους/τις 

διδάσκοντες/-ουσες «διαφοροποιημένων πολυμεθοδικών προσεγγίσεων», οι οποίες 

προσφέρουν στα παιδιά καλύτερες ευκαιρίες και εμπειρίες μάθησης για την 

«ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και στρατηγικών» 

(Ibid.). Ανταποκρινόμενη στο επίπεδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

μαθητή/-τριας (γλωσσικά, πολιτισμικά και όχι μόνο), η «διαφοροποιημένη 

διδασκαλία» αυξάνει στο μέγιστο τις ευκαιρίες ανάπτυξης και σχολικής ένταξης 

του/της πρώτου/-ης (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 91).  

     Κύριος στόχος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι το να εκτεθεί ο/η μαθητής/-τρια σε 

ένα περιβάλλον με πληθώρα ερεθισμάτων και πληροφοριών (Krashen, 1999, όπ. 

αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, σσ. 8-9), ώστε ο/η τελευταίος/-α να είναι σε θέση να 

αξιοποιήσει την προς εκμάθηση γλώσσα ποικιλοτρόπως (Γρίβα &Σέμογλου, 2015, 

όπ. αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 9). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κάθε παιδί 

θεωρείται μοναδικό και αναγνωρίζονται τόσο οι δυνατότητες όσο και οι αδυναμίες 

του (Webb, 1990, όπ. αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 9). Ακόμη, τίθενται σε 

εφαρμογή ποικίλες στρατηγικές και μέσα προς ανταπόκριση στον μοναδικό 

χαρακτήρα κάθε μαθητή/-τριας, και προς εξυπηρέτηση των αναγκών του/της, ενώ 

«δημιουργούνται ευέλικτες και πολλαπλές μορφές ομάδων εργασίας» (Ibid.). 

Επιπλέον, υπάρχει ιεράρχηση των δραστηριοτήτων και προσφορά εναλλακτικών 

τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/-τριών (Ibid.). Τέλος, 

προσφέρονται στα παιδιά ευκαιρίες, για να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες 
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«πολυπολιτισμικού περιεχομένου». Έτσι, τα πρώτα παρακινούνται να εκφέρουν 

άποψη σχετικά με ό,τι τους παρουσιάζεται και να την τεκμηριώσουν (Ibid.).      

     Μια δεύτερη σημαντική παράμετρο για την επιτυχή γλωσσική διδασκαλία 

αποτελεί η δημιουργία ενός «πολυαισθητηριακού» και «πολυτροπικού» 

περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο προσφέρονται «πολυπολιτισμικά ερεθίσματα» 

(Ibid.). Ένα τέτοιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από εξωλεκτική και παραγλωσσική 

ενίσχυση της επικοινωνίας, με τα παιδιά να επικοινωνούν στην προς εκμάθηση 

γλώσσα με διαφορετικούς τρόπους και μέσα (Ibid.). Για την επίτευξη της αυθεντικής 

επικοινωνίας από μέρους των μαθητών/-τριών απαιτείται αυτοί/-ες να εμπλακούν σε 

«αλληλοδραστικές δραστηριότητες», οι οποίες προσφέρουν αφορμή και ευκαιρία 

επικοινωνίας σε ρεαλιστικά πολιτισμικά πλαίσια (Richards&Rodgers, 2001, όπ. 

αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 9). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η χρήση της γλώσσας 

συνδέεται με τον πολιτισμό και, έτσι, προωθείται η ανταλλαγή πολιτισμικών 

πληροφοριών και ιδεών (Adeoye&Yusuf, 2012, όπ. αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, 

σ. 9). 

    Παραδείγματα αλληλοδραστικών δραστηριοτήτων αποτελούν τα «κινητικά 

παιχνίδια», τα «παιχνίδια ρόλων», οι «προσομοιώσεις», οι «δραστηριότητες επίλυσης 

προβλήματος» κ.α., τα οποία παρέχουν ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια και ρόλους 

για τους/τις εμπλεκόμενους/-ες (Ibid.). Επιπρόσθετα, δραστηριότητες «διερευνητικού 

τύπου», «έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων», «μεταφοράς πληροφοριών», 

«πληροφοριακού κενού» και «ανάληψης ρόλων» ενισχύουν την αλληλόδραση και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (Ibid.). 

     Όσον αφορά το παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο για την επίτευξη της 

αλληλόδρασης, αυτό προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας και γνωριμίας με άλλες 

κουλτούρες και γλώσσες, αλλά και αντίληψης της διαφορετικότητας, μέσα σε ένα 

ευχάριστο περιβάλλον (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 10). Στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού τα 

παιδιά μαθαίνουν τη συνύπαρξη στην ομάδα και τη συνεργασία, και λαμβάνουν από 

κοινού αποφάσεις για την επίλυση αυθεντικών καθημερινών προβλημάτων με τα 

οποία τα πρώτα έρχονται αντιμέτωπα στον κάθε πολιτισμό (Ibid.).  

     Η «αποτελεσματική», όμως, «λεκτική επικοινωνία» μπορεί να ενισχυθεί με τη 

χρήση «εξωλεκτικών» στοιχείων και συμπεριφορών, όπως είναι η αξιοποίηση, το 

δείξιμο και το άγγιγμα εικόνων και αντικειμένων, αλλά και «παραγλωσσικών» 
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στοιχείων, όπως η αλλαγή στη χροιά της φωνής και στην έντασή της, κ.α. (Shumin, 

2002, όπ. αναφ. σε Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 10). 

     Μια επίσης ουσιώδης πρακτική για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης 

και επικοινωνιακής ικανότητας στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας είναι η 

αξιοποίηση του «πολιτισμικού κεφαλαίου» (πρότερες εμπειρίες και γνώσεις) των 

μαθητών/-τριών (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 11). Αυτό επιτυγχάνεται παροτρύνοντας 

τα παιδιά να ανταλλάσσουν ιδέες και σκέψεις αναφορικά με καθημερινές εμπειρίες 

των ανθρώπων κάθε πολιτισμού (Ibid.). Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας 

κατάλληλες «δι/πολυπολιτισμικές τεχνικές», ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει 

τους/τις μαθητές/-τριες να ενδιαφερθούν για τους άλλους πολιτισμούς, να 

ανακαλύψουν τη σχέση, τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στους τελευταίους 

και στον δικό τους πολιτισμό, και να οικοδομήσουν πολυπολιτισμικές σχέσεις. 

Συνέπεια των παραπάνω θα είναι μια πιο επιτυχημένη επικοινωνία και αλληλόδραση 

(Ibid.). 

     Επιπρόσθετα, από έναν εκπαιδευτικό μικτών σχολικών τάξεων απαιτείται η 

διατήρηση υψηλών προσδοκιών για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως πολιτισμικών, 

οικονομικών, γλωσσικών ή άλλων στοιχείων (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 92). Κι αυτό 

γιατί οι χαμηλές προσδοκίες του/της διδάσκοντος/-ουσας για ορισμένους/-ες 

μαθητές/-τριες, πιθανόν να οδηγήσει σε χαμηλές επιδόσεις από μέρους των 

τελευταίων (φαινόμενο «αυτοεκπληρούμενης προφητείας») (Farley, 2006· Schofield, 

2006, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 92). Κρίσιμη είναι όμως και η ενίσχυση 

των (δίγλωσσων) παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να αποφευχθεί η 

εκδήλωση αισθημάτων ανασφάλειας και ντροπής (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 92), και 

τη θέση των αισθημάτων αυτών να λάβουν η «αυτοεκτίμηση», η «συναισθηματική 

εμπλοκή» (Rost, 2005, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 92), τα «θετικά 

κίνητρα» (Dornyei 2002, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 92) και η 

συναισθηματική ικανοποίηση (Schumann, 1999, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, 

σ. 92). Καθοριστικής σημασίας είναι και η διαφορετικών μορφών συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών, με στόχο τόσο την ανταπόκριση στο γλωσσικό, γνωστικό και 

πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε παιδιού, όσο και την καλύτερη μάθηση ενός γνωστικού 

αντικειμένου από μέρους του παιδιού αυτού (Γρίβα & Στάμου, 2014, σσ. 93-94). 
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     Τέλος, η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των μαθητών/-τριών είναι μια 

αξιοσημείωτη παράμετρος για τη σχολική ένταξη και επιτυχία (Γρίβα & Στάμου, 

2014, σ. 97). Η συμμετοχή αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από την 

καθημερινή ολιγόλεπτη ενημέρωση του γονέα, έως και την ενεργό συμμετοχή του σε 

σχολικά προγράμματα και δραστηριότητες (Ibid.).  

     Ποικίλοι παράγοντες, παρόλα αυτά, δυσχεραίνουν τη συνεργασία σχολείου-γονέα 

(Γρίβα & Στάμου, 2014, σσ. 97-98). Τέτοιος παράγοντας είναι, για παράδειγμα, η 

κοινωνικο-οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας, η οποία (κατάσταση), αν δεν 

είναι καλή, επιβάλλει την πολύωρη εργασία των γονέων προς κάλυψη των 

βιοποριστικών αναγκών τους και, άρα, τη μειωμένη ενασχόληση με τις σχολικές 

δραστηριότητες (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 98). Ακόμη, η κουλτούρα των γονέων 

μπορεί να τους κάνει να αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την αξία της 

εκπαίδευσης (Ibid.) και να μην κατανοούν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

υποδοχής (Ευαγγέλου &Κάντζου, 2005·, Τσιούμης 2003, όπ. αναφ. σε Γρίβα & 

Στάμου, 2014, σ. 98). ενώ, η μερική ή ολική άγνοια της κυρίαρχης γλώσσας 

δυσχεραίνει επίσης την επικοινωνία με το σχολείο (Bermudez&Marquez 1996, όπ. 

αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 99). Επιπρόσθετα, οι πιθανές αρνητικές στάσεις 

των γονέων απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζουν αρνητικά την επίδοση 

των παιδιών (Kauffman, Perry&Prentiss 2001, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, 

σσ. 99-100). 

     Μια λύση στα ανωτέρω προβλήματα θα ήταν η πραγματοποίηση από τον/την 

εκπαιδευτικό προσωπικών συναντήσεων με τους μετανάστες γονείς, με σκοπό την 

ενημέρωσή τους αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις του σχολικού συστήματος μεταξύ 

της χώρας τους και της χώρας υποδοχής, τη διασαφήνιση των στόχων του σχολείου 

και τον τονισμό της σημασίας και των οφελών για τη μάθηση του παιδιού, που θα 

έχει η συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία (Finders&Lewis 1994· 

Kauffman, Perry&Prentiss 2001, όπ. αναφ. σε Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 100). 
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3. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού 

Εφόσον με τη συγκεκριμένη εργασία επιχειρούμε τον σχεδιασμό διδακτικού υλικού 

για την ελληνική ως Γ2/ΞΓ, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε στα επιμέρους 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν τέτοιου είδους 

γλωσσικά υλικά. Επομένως, στη τρίτη αυτή ενότητα, αφού πραγματοποιήσουμε τις 

αναγκαίες εννοιολογικές διασαφηνίσεις, θα εκθέσουμε τα γνωρίσματα ενός 

επιτυχημένου γλωσσικού υλικού, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των τελευταίων 

για την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

 

3.1. Εννοιολογική προσέγγιση των όρων «Γλωσσικά εκπαιδευτικά υλικά» και 

«Ανάπτυξη υλικών»  

Ο Tomlinson (2012, σ. 143) ορίζει ως «υλικά για την εκμάθηση της γλώσσας» 

οτιδήποτε μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διευκόλυνση της συγκεκριμένης εκμάθησης. 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μαθητικά βιβλία, videos, παιχνίδια, ιστοσελίδες, 

διαδράσεις μέσω κινητού κ.α.. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά είδη διδακτικού υλικού 

(Ibid.), τα οποία είναι: α) το «πληροφοριακό» υλικό, που ενημερώνει τον/την 

μαθητή/-τρια για τη «γλώσσα-στόχο», β) το «καθοδηγητικό», το οποίο καθοδηγεί 

τον/την μανθάνοντα/-ουσα στην εξάσκηση της γλώσσας, γ) το «εμπειρικό», που 

παρέχει εμπειρίες από τη χρησιμοποίηση της γλώσσας, δ) το «παρωθητικό» 

(«eliciting»), το οποίο ενθαρρύνει τον/την μαθητή/-τρια «να χρησιμοποιήσει τη 

γλώσσα» και, ε) το «ανακαλυπτικό», που βοηθά τα υποκείμενα της μάθησης να 

ανακαλύψουν πράγματα για τη γλώσσα. Μάλιστα, τα «ιδανικά υλικά», σεβόμενα 

τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν διαφορετικοί άνθρωποι (Oxford, 

2002, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 143), στοχεύουν στην παροχή όλων των 

προαναφερθέντων τρόπων γλωσσικής απόκτησης (Tomlinson, 2012, σ. 143).     

     Με τον όρο «ανάπτυξη υλικών» αναφερόμαστε σε όλες τις διαδικασίες που 

αξιοποιούνται από επαγγελματίες στην παραγωγή ή/και τη χρήση γλωσσικών υλικών, 

και που περιλαμβάνουν την «αξιολόγηση» υλικών, την «προσαρμογή», τον 

«σχεδιασμό», την «παραγωγή», την «αξιοποίηση» και την «έρευνα» (Tomlinson, 

2012, σσ. 143-144). Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να μελετώνται και να 

αλληλεπιδρούν κατά την κατασκευή γλωσσικού υλικού (Tomlinson, 2012, σ. 144). 
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Σήμερα, η ανάπτυξη υλικού, εκτός από «πρακτική δραστηριότητα», που 

συμπεριλαμβάνει την «παραγωγή», «αξιολόγηση» και «προσαρμογή» των υλικών, 

αποτελεί και «πεδίο ακαδημαϊκής μελέτης», το οποίο «ερευνά τις αρχές και τις 

διαδικασίες του σχεδιασμού, της γραφής, της εφαρμογής, της αξιολόγησης και της 

ανάλυσης των υλικών» (Ibid.). Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε αποκλειστικά 

με το κομμάτι του σχεδιασμού γλωσσικού υλικού. 

 

3.2. Αρχές ανάπτυξης και χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού γλωσσικού 

υλικού 

Σύμφωνα με τον Tomlinson (2008, σ. 4) μια από τις προϋποθέσεις της γλωσσικής 

απόκτησης είναι η «πλούσια εμπειρία» στην χρήση της γλώσσας. Η εμπειρία αυτή 

διευκολύνει τη γλωσσική απόκτηση όταν: 

i. η πρώτη είναι «κατανοητή» και τοποθετημένη σε εννοιολογικό πλαίσιο 

(Krashen 1985, 1993, 1999, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2008, σ. 4), 

ii. ο/η μανθάνων/-ουσα έχει κίνητρο και είναι «χαλαρός/-ή», «θετικός/-ή» και 

«αφοσιωμένος/-η»  (Arnold, 1999· Tomlinson 1998b, 1998d, 2003d, όπ. 

αναφ. σε Tomlinson, 2008, σ. 4), 

iii. τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του λόγου που είναι 

δυνατόν να αποκτηθούν, είναι «εμφανή», «σημαντικά» και συναντώνται 

συχνά (Maley 1994, 1998· Tomlinson 1998b, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2008, 

σ. 4) και, τέλος,  

iv. τα υποκείμενα της μάθησης επιτυγχάνουν «πολυδιάστατη» και εις βάθος 

επεξεργασία της γλώσσας (Tomlinson 2000c, 2001b, όπ. αναφ. σε 

Tomlinson, 2008, σ. 4). 

     Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό υλικό οφείλει να εκθέτει τον/την μαθητή/-τρια 

στην «αυθεντική χρήση» της γλώσσας, τόσο με προφορικά όσο και με γραπτά 

κείμενα, εμπλέκοντάς τον/την «γνωστικά» και «συναισθηματικά» (Tomlinson, 2008, 

σ. 4). Ένας εκ των ευκολότερων και αποτελεσματικότερων τρόπων να επιτευχθεί το 

παραπάνω είναι με την «εκτεταμένη ακρόαση» («extensivelistening») και την 

«εκτεταμένη ανάγνωση» («extensivereading»), κατά τις οποίες τα υποκείμενα της 

μάθησης ακούν ή διαβάζουν, αντίστοιχα, κείμενα της επιλογής τους χωρίς την 
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απαίτηση ολοκλήρωσης εργασιών κατά τη διάρκεια ή μετά τις συγκεκριμένες 

ενέργειες (Elley 2000· Krashen 1993, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2008, σ. 4). 

     Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας για τη διευκόλυνση της γλωσσικής 

απόκτησης είναι η παροχή βοήθειας προς τον/την μαθητή/-τρια, με σκοπό αυτός/-η 

να παρατηρεί «χαρακτηριστικά της αυθεντικής γλώσσας» (Tomlinson, 2008, σ. 4). Το 

τελευταίο επιτυγχάνεται κατευθύνοντας την προσοχή του υποκειμένου σε γλωσσικά 

γνωρίσματα και γνωρίσματα του λόγου που διαφορετικά θα έμεναν απαρατήρητα 

(Schmidt&Frota 1986, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2008, σ. 4). Έτσι, η πιθανότητα 

παρατήρησης παρόμοιων χαρακτηριστικών στο μέλλον αυξάνεται. Μεγαλώνει, 

επομένως, και η πιθανότητα του να αυξηθεί η «ετοιμότητα για» (γλωσσική) 

«απόκτηση» (Pienemann 1985, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2008, σ. 4). 

     Με βάση την ανωτέρω διαπίστωση, το διδακτικό υλικό θα πρέπει να περιέχει 

δραστηριότητες που να βοηθούν στο να παρατηρούν από μόνοι/-ες τους οι μαθητές/-

τριες «εμφανή χαρακτηριστικά των κειμένων» (Tomlinson, 2008, σ. 5). Το ιδανικό 

για το εκπαιδευτικό υλικό θα ήταν αυτό να ακολουθεί την «εμπειρική προσέγγιση», 

όπου τη «σύλληψη» ακολουθεί ή «κατανόηση» (Kolb, 1984, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 

2008, σ. 5), και οι «εμπειρικές δραστηριότητες», που δίνουν έμφαση στην 

«προσωπική ανταπόκριση στο νόημα του κειμένου», να ακολουθούνται από 

«αναλυτικές δραστηριότητες παρατήρησης» (Tomlinson, 2008, σ. 5). 

     Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας κατορθώνεται με τη 

συμμετοχή των υποκειμένων της μάθησης στη με νόημα επικοινωνία, όπου η 

αξιοποίηση της γλώσσας στοχεύει στο «να επιτύχει επιδιωκόμενα αποτελέσματα» 

(Tomlinson, 2008, σ. 5). Κάτι τέτοιο είναι ζωτικής σημασίας στην υποβοήθηση της 

παρακολούθησης και της τροποποίησης, από τον εγκέφαλο, υποθέσεων αναφορικά με 

τη χρήση της γλώσσας (Swain, 2005, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2008, σ. 5). Είναι 

όμως σημαντικό και για την εμπλοκή του/της μανθάνοντα/-ουσας σε εκείνη τη 

διαπραγμάτευση νοήματος που αυξάνει τις ευκαιρίες γλωσσικής απόκτησης και 

ανάπτυξης (Ibid.). 

     Συνεπώς, ένα τρίτο χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού διδακτικού υλικού είναι 

η παροχή στους/στις μαθητές/-τριες πληθώρας ευκαιριών για πραγματική χρήση της 

γλώσσας, προς επίτευξη στόχων, και πληθώρας ευκαιριών για απόκτηση 
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ανατροφοδότησης σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές είναι οι προσπάθειες των 

πρώτων να επικοινωνήσουν (Tomlinson, 2008, σ. 5). 

     Πέραν των ανωτέρω, σε συνάρτηση όμως πάντοτε με αυτά, υπάρχουν ορισμένα 

επιμέρους χαρακτηριστικά του διδακτικού υλικού, τα οποία συμβάλλουν στην 

προώθηση της γλωσσικής απόκτησης και ανάπτυξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

παρατηρούνται σε κάποια εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία των Αγγλικών και 

αναφέρονται από τον Tomlinson (2008, σ. 6). Καταρχάς, ένα αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό υλικό παρέχει «πλούσια εμπειρία» ποικίλων κειμενικών ειδών και 

τύπων, καθώς και μια «αισθητικά θετική εμπειρία», η οποία επιτυγχάνεται με την 

αξιοποίηση «ελκυστικής» εικονογράφησης και σχεδιασμού. Επιπλέον, τη γλωσσική 

απόκτηση προωθεί και το υλικό που χρησιμοποιεί «πηγές πολυμέσων», ώστε η 

εμπειρία από την γλωσσική εκμάθηση να είναι «πλούσια» και να διακρίνεται από 

ποικιλομορφία (Ibid.).  

     Ειδικότερα, όσον αφορά τα δυο αυτά κριτήρια, θα πρέπει να σημειώσουμε την 

ανάγκη δημιουργίας διδακτικού υλικού πολυτροπικού χαρακτήρα. Κι αυτό γιατί με 

την ταχύτατη «ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας» (Kress&VanLeeuwen, 1996, όπ. αναφ. σε Τροκάλλη, 2014, σ. 17) (στο 

εξής και ΤΠΕ), τα κείμενα δεν χαρακτηρίζονται πλέον ως μονοτροπικά, με τη 

γλώσσα ως μοναδικό επικοινωνιακό τους μέσο, αλλά ως πολυτροπικά 

(Μπενέκος&Μήτση, όπ. αναφ. σε Τροκάλλη, 2014, σ. 17). Τα τελευταία 

περιλαμβάνουν μια πληθώρα μέσων επικοινωνίας, όπως λόγος, ήχος, videos, 

κινούμενα σχέδια, αριθμοί, γραφήματα, σύμβολα κ.α. (Ibid.). Συνεπώς, εκτός από τον 

«γλωσσικό σημειωτικό τρόπο», στην κειμενική ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και άλλοι σημειωτικοί τρόποι (π.χ. εικόνα, κινούμενη εικόνα, σχεδιάγραμμα, 

ήχος, ρυθμός, χειρονομίες) (Cope&Kalantzis, 2000, όπ. αναφ. σε Τροκάλλη, 2014, σ. 

17), ως «ισότιμοι» του πρώτου (Χοντολίδου, 1999, όπ. αναφ. σε Τροκάλλη, 2014, σ. 

17). Οι τρόποι αυτοί δύνανται να πραγματοποιήσουν λειτουργίες που πολλές φορές 

δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν με τον γλωσσικό (τρόπο) 

(Κουτσοσίμου-Τσίνογλου, 2000, όπ. αναφ. σε Τροκάλλη, 2014, σ. 18). Άλλωστε, η 

πολυτροπικότητα αποτελούσε ανέκαθεν γνώρισμα της ανθρώπινης επικοινωνίας, 

καθώς οι άνθρωποι αξιοποιούσαν και αξιοποιούν «μη λεκτικούς τρόπους» (π.χ. 

χειρονομίες, στάση του σώματος) (Τροκάλλη, 2017, σ. 19) και αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο «πολυτροπικά» (Χατζησαββίδης&Γαζάνη, 2005, όπ. αναφ. σε Τροκάλλη, 
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2014, σ. 19). Συνεπώς, εφόσον στοχεύουμε στην κατασκευή αυθεντικού 

εκπαιδευτικού υλικού, που να ανταποκρίνεται στις καθημερινές εμπειρίες και στον 

τρόπο σκέψης και δράσης των μαθητών/-τριών μας, η πολυτροπική φύση του πρώτου 

είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.       

     Ακόμη, η βοήθεια προς τα υποκείμενα της μάθησης να πραγματοποιούν κάποιες 

ανακαλύψεις και να γίνονται ανεξάρτητοι/-ες μανθάνοντες/-ουσες, είναι στοιχείο ενός 

επιτυχημένου εκπαιδευτικού υλικού (Tomlinson, 2008, σ. 6), ενώ γνωρίσματα του 

τελευταίου αποτελούν και η συμβολή του προς τους/τις μαθητές/-τριες να κάνουν πιο 

προσωπική και τοπική την εμπειρία τους από την εκμάθηση της γλώσσας, και η 

παροχή «υποστηρικτικών υλικών» που βοηθούν στην «εκτεταμένη ακρόαση» ή/και 

στην «εκτεταμένη ανάγνωση» (Ibid.). 

 

3.3. Αντικρουόμενες απόψεις για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού 

Στην παρούσα υποενότητα θα επισημάνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών, όπως αυτά αναφέρονται από τον Tomlinson 

(2012), τα οποία αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν σημεία διαφωνίας 

ανάμεσα σε όσους/-ες ασχολούνται με τον συγκεκριμένο τομέα.  

     Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί, καταρχάς, η αξία της χρήσης διδακτικών 

βιβλίων για την γλωσσική εκμάθηση (Ibid, σσ. 157-158). Οι υποστηρικτές των 

τελευταίων κάνουν λόγο για έναν προσοδοφόρο τρόπο παροχής «ασφάλειας», 

«συστήματος», «προόδου» και «επανάληψης» στα υποκείμενα της μάθησης, ο οποίος 

εξοικονομεί χρόνο, προσφέρει διδακτικούς πόρους για το μάθημα και συμβάλει στην 

«αξιοπιστία» του μαθήματος και στην επίτευξη διδασκαλιών «τυποποιημένων» και 

με χρονοδιάγραμμα (Tomlinson, 2012, σ. 158). Αντίθετα, μερικά επιχειρήματα 

εναντίον της χρήσης διδακτικών βιβλίων περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση των 

υποκειμένων του μαθήματος και την επιβολή «ελέγχου και τάξης» (Ibid.), τον 

απλουστευτικό χαρακτήρα των εγχειριδίων αυτών στην παροχή «εμπειρίας στη 

γλώσσα» και την αφαίρεση της πρωτοβουλίας και της ισχύος του/της εκπαιδευτικού 

(Tomlinson, 2001a, σ. 67, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 158). 

     Κατά τον Tomlinson (2012, σ. 158), τα διδακτικά βιβλία είναι αναγκαία, καθώς 

διαθέτουν όλα τα θετικά στοιχεία που αναφέρουν οι υποστηρικτές τους. Εντούτοις, ο 
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πρώτος διαπιστώνει την αδυναμία πολλών «παγκόσμιων διδακτικών βιβλίων» να 

εξυπηρετήσουν το σύνολο των χρηστών τους ανά τον κόσμο (Ibid.). Κατά συνέπεια, 

προτείνει την παραγωγή περισσότερων «τοπικών» βιβλίων, αλλά και «παγκόσμιων» 

που, όμως, είναι «ευέλικτα» και παρέχουν ευκαιρίες για «τοπικοποίηση», 

«προσωποποίηση», «επιλογή» (Ibid.), καθώς και «τροποποίηση» και 

«αντικατάσταση» (Amrani, 2011, σ. 297, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 158). 

     Ένα δεύτερο ζήτημα αποτελούν τα δημοσιευμένα διδακτικά υλικά και η 

προοπτική αντικατάστασής τους. Ο Tomlinson (2012, σ. 158) επισημαίνει ότι πολλά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και διδάσκοντες/-ουσες έχουν κατά καιρούς αντικαταστήσει 

τα ανωτέρω υλικά με «χειροποίητα», στοχεύοντας στην επίτευξη μεγαλύτερης 

«σχετικότητας» και «εμπλοκής». Ο ίδιος βέβαια υποστηρίζει ότι παρόλο που τα 

δημοσιευμένα υλικά μπορούν να προσφέρουν πράγματα σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/-τριες, ένα μάθημα που δεν βασίζεται σε διδακτικά βιβλία («textbook-

freecourse») μπορεί να διευκολύνει περισσότερο την παροχή της εμπειρίας στη χρήση 

της γλώσσας, η οποία (εμπειρία) είναι «προσωπική», «σχετική» και εμπλέκει 

(Tomlinson, 2012, σ. 159). Επιπλέον, ένα τέτοιο μάθημα δύναται να διευκολύνει την 

παροχή ευκαιριών για παρατήρηση του τρόπου χρήσης της γλώσσας και για 

επικοινωνία με νόημα (Ibid.). Τα παραπάνω είναι δύσκολο να προσφερθούν από 

πολλούς συγγραφείς βιβλίων. Για να επιτευχθεί όμως ένα μάθημα χωρίς διδακτικά 

βιβλία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διακρίνονται από «αυτοπεποίθηση», 

δημιουργικότητα που βασίζεται σε κανόνες, και «τον σεβασμό των μαθητών/-τριών 

τους» (Ibid.). 

     Η παιδαγωγική των διδακτικών υλικών συνιστά το τρίτο ζήτημα στην ανάπτυξή 

τους. Σύμφωνα με τον Tomlinson (2012, σ. 160), τα τελευταία 40 χρόνια 

προσεγγίσεις PPP («presentation, practiceandproduction» (Tomlinson, 1999b, όπ. 

αναφ. σε Tomlinson, 2001, σ. 69)) αξιοποιούνται από τα περισσότερα μαθητικά 

βιβλία. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις επικεντρώνουν στις «ξεχωριστές» 

(γλωσσικές) «μορφές» και συχνά χρησιμοποιούν δραστηριότητες όπως «ακρόαση και 

επανάληψη», «αντιστοίχιση» και «συμπλήρωση των κενών», ενώ στερούνται 

τεκμηρίωσης θεωρητικής ή βασισμένης σε έρευνες (Tomlinson, 2012, σ. 160). 

Προσφάτως, έχουν προταθεί από πολλούς συγγραφείς πιο «εμπειρικές» προσεγγίσεις 

στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών υλικών (Ibid.). Η πιο δημοφιλής από αυτές φαίνεται 

πως είναι η «task-based», όπου τα υποκείμενα της μάθησης θέτουν εργασίες οι οποίες 
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δεν έχουν γλωσσικά αποτελέσματα (π.χ. η οργάνωση ταξιδιού, η επίλυση 

προβλήματος) (Ibid.). 

     Ο Tomlinson εκφράζει την προτίμησή του σε μια «text-driven» προσέγγιση, κατά 

την οποία ένα προφορικό ή γραπτό κείμενο που εμπλέκει τους/τις μαθητές/-τριες, 

«κατευθύνει μια ενότητα από υλικά» (Tomlinson, 2003c, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 

2012, σ. 161). Στα υλικά αυτά υπάρχουν πέντε διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων, και 

είναι τα ακόλουθα (Ibid.): α) «δραστηριότητες ετοιμότητας», για την ενεργοποίηση 

του νου αναφορικά με το κείμενο, β) «δραστηριότητες αρχικής απάντησης», οι οποίες 

«δίνουν το ερέθισμα για εμπλοκή» κατά τη βίωση του κειμένου, γ) 

«intakeresponseactivities», που παρακινούν τον/την μαθητή/-τρια να διατυπώσει 

προσωπικές απαντήσεις, δ) «inputresponseactivities», για εξερεύνηση στοιχείων του 

κειμένου και, ε) «δραστηριότητες ανάπτυξης», που υποστηρίζουν την παραγωγή 

λόγου. 

     Διαφωνίες όμως μεταξύ ερευνητών έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και σχετικά με 

την αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων και εργασιών στη διδασκαλία, όπως αναφέρει ο 

Tomlinson (2012, σ. 161-162). Ο ίδιος ορίζει ως αυθεντικό ένα κείμενο που 

παράγεται για επικοινωνία και όχι για διδασκαλία (Tomlinson, 2012, σ. 162). Το 

συγκεκριμένο κείμενο δεν είναι αναγκαίο να διατυπωθεί από έναν «φυσικό ομιλητή», 

και μπορεί να αποτελεί απλοποιημένη μορφή ενός αρχικού κειμένου, για τη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας (Ibid.). Αυθεντική είναι εκείνη η εργασία «που 

εμπλέκει τους/τις μαθητές/-τριες σε επικοινωνία» για την επίτευξη ενός 

αποτελέσματος και όχι για εξάσκηση της γλώσσας. Μια εργασία η οποία δε 

χρειάζεται να ανήκει στην πραγματική ζωή, αλλά μπορεί να είναι εργασία στη 

σχολική τάξη, και για την οποία απαιτούνται δεξιότητες της πραγματικής ζωής προς 

επίτευξη όχι μόνο της επικοινωνίας, αλλά ενός «μη γλωσσικού αποτελέσματος» 

(Ibid.). Κατά συνέπεια, χωρίς αυθεντικά κείμενα και εργασίες τα υποκείμενα της 

μάθησης δε θα προετοιμαστούν για γλωσσική χρήση που να ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα (Ibid.). 

     Ένας επιπρόσθετος παράγοντας διαφωνιών είναι η «αποδεκτότητα» του υλικού 

(Tomlinson, 2012, σ. 162). Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι/-ες εκδότες/-τριες 

διδακτικών εγχειριδίων, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν το να προσβάλλουν, 

παρέχουν συχνά στους/στις συγγραφείς εκπαιδευτικών υλικών θέματα «taboo» και 
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οδηγίες για την αποφυγή του «σεξισμού» και του «ρατσισμού» (Ibid.). Αντιρρήσεις, 

βέβαια, έχουν διατυπωθεί από έναν αριθμό ερευνητών σχετικά με την ενίοτε 

«υπέρμετρη προσοχή» και τον ουδέτερο χαρακτήρα υλικών του εμπορίου, ο οποίος 

δεν ενθαρρύνει την εμπλοκή των μαθητών/-τριών (Ibid.). Ο Tomlinson (2001a: 68, 

όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 162), κατανοεί στην προσοχή που χαρακτηρίζει 

τους/τις εκδότες/-τριες στα σχετικά θέματα, επισημαίνει, όμως, και την 

αδιαμφισβήτητη σημασία του θυμικού στη μάθηση (Ibid.). Κατά συνέπεια, 

επιχειρηματολογεί υπέρ της χρήσης «προκλητικών κειμένων» που δίνουν το ερέθισμα 

για απαντήσεις με βάση το συναίσθημα, καθώς η πιθανότητα για διευκόλυνση της 

μάθησης είναι μεγαλύτερη με τα τελευταία, παρά με «ουδέτερα κείμενα» (Tomlinson, 

2001a: 68, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σσ. 162-163). 

     Ο «εξανθρωπισμός» των διδακτικών υλικών αποτελεί ένα επιπλέον ζήτημα στη 

διδασκαλία της γλώσσας (Tomlinson, 2012, σ. 163). Συγκεκριμένα, ένας 

ικανοποιητικός αριθμός δημοσιεύσεων υποστηρίζει τον συγκεκριμένο εξανθρωπισμό 

και, αναφερόμενος σε θεωρίες μάθησης, τονίζει το πόσο απαραίτητη είναι η βοήθεια 

προς τους/τις μαθητές/-τριες, ώστε αυτοί/-ές «να προσωποποιούν, να τοπικοποιούν 

και να κάνουν ουσιαστική την εμπειρία τους από τη γλώσσα-στόχο» (Ibid.). Ακόμη, 

οι ανωτέρω έρευνες επισημαίνουν την ανάγκη το διδακτικό υλικό να εμπλέκει 

συναισθηματικά τα υποκείμενα της μάθησης και να μεριμνεί για όλα τα μαθησιακά 

στυλ. Μερικές από τις προτάσεις των ερευνών αυτών είναι η «whole-brain» μάθηση 

(Arnold&Brown, 1999, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 163), που επιτυγχάνεται με 

την εμπλοκή των αισθήσεων, των συναισθημάτων και της φαντασίας (Gross, 1992, σ. 

139, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 163), η προσαρμογή των ερωτήσεων 

κατανόησης, ώστε οι απαντήσεις των παιδιών να είναι «προσωπικές» και «τοπικές» 

(Canagarajah, 1999), και η αξιοποίηση της «τύχης», της «πρόκλησης», του 

«αυθορμητισμού», της «δημιουργικότητας» και του «ρίσκου» ως συμπληρωμάτων 

της «προγραμματισμένης δραστηριότητας» στην τάξη (Mukundan, 2009b, σ. 96, όπ. 

αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 163). 

      Ο Tomlinson (2012, σ. 164) ισχυρίζεται πως η πιθανότητα για «εις βάθος 

επεξεργασία» είναι μικρή δίχως τη «συναισθηματική και γνωστική εμπλοκή» των 

μαθητών/-τριών (Craig&Lockhart 1972, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 164), και, 

επομένως, μικρή είναι και η πιθανότητα για «μακροχρόνια» (γλωσσική) «απόκτηση». 

Η παραπάνω επεξεργασία προκύπτει μέσω της «προσωπικής εμπλοκής» κάθε 
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μαθητή/-τριας (Tomlinson, 2012, σ. 164). Συνεπώς, εκείνο που οφείλει να κάνει ένα 

διδακτικό βιβλίο ανθρωπιστικής φύσεως είναι να βοηθήσει το παιδί να κάνει την 

εμπειρία του προσωπική και τοπική, καθώς και να επιτύχει (το παιδί) 

«αυτοπεποίθηση και «αυτοεκτίμηση» (Ibid.). 

     Η ιδεολογία που εκφράζεται μέσω του διδακτικού υλικού έχει επίσης τύχει 

ιδιαίτερης προσοχής (Tomlinson, 2012, σ. 164). Έτσι, για μεγάλο διάστημα «κριτικοί 

θεωρητικοί» και «κοινωνικο-πολιτισμικοί θεωρητικοί» κατέκριναν τα μαθητικά υλικά 

διδασκαλίας Αγγλικών για την προώθηση «δυτικών, καπιταλιστικών και υλιστικών 

αξιών», οι οποίες συνδέονται με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης (Ibid.). Άλλοι/-

ες ερευνητές/-τριες επισημάνουν τον εμπορευματικό χαρακτήρα, γενικότερα, των 

σχολικών βιβλίων (Ibid.), ενώ η SingaporeWala (2003, σ. 69, όπ. αναφ. σε 

Tomlinson, 2012, σ. 165) συμπεραίνει ότι τα τελευταία δεν περιλαμβάνουν απλώς 

«γλωσσικά προϊόντα», αλλά αντικατοπτρίζουν κοσμοθεωρίες. 

     Ο Tomlinson (2012, σ. 165) παραδέχεται ότι είναι αναπόφευκτη η μετάδοση από 

τα σχολικά βιβλία συγκεκριμένης οπτικής για τη διδασκαλία, τη μάθηση, την προς 

εκμάθηση γλώσσα και την κουλτούρα που αυτά αντιπροσωπεύουν, καθώς και η 

μετάδοση «της κοσμοθεωρίας του/της παραγωγού» των συγκεκριμένων βιβλίων. 

Δεδομένου του σεβασμού που αντιμετωπίζει το μαθητικό βιβλίο σε πολλές αίθουσες 

διδασκαλίας, το ανωτέρω γεγονός δημιουργεί το ρίσκο της άκριτης αποδοχής των 

θέσεων του βιβλίου αυτού από τα υποκείμενα της μάθησης (Ibid.). Επομένως, κατά 

τον Tomlinson, για την προστασία των μαθητών/-τριών είναι σημαντική η ανάπτυξη 

της «εποικοδομητικής κριτικής» στα γλωσσικά μαθήματα, κάτι που ο ίδιος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες του, θεωρεί πως ήδη συμβαίνει συχνά σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Ibid.). 

     Ένα τελευταίο ζήτημα για το οποίο οι απόψεις ερευνητών διίστανται, αποτελεί ο 

ρόλος που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη γλωσσικού υλικού 

(Tomlinson, 2012, σ. 165). Οι ριζικές μεταβολές που έλαβαν χώρα τα τελευταία 

χρόνια όσον αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διανομή του 

γλωσσικού υλικού, έγιναν γενικώς καλοδεχούμενες (Ibid.). Από την άλλη, υπήρξαν 

και σχεδιαστές/-τριες υλικού που τόνισαν τους κινδύνους του να βασίζεται κάποιος/-α 

στην υπέρ του δέοντος «ηλεκτρονική» αυτή «διανομή» (Ibid.). Έτσι, ο Mukundan 

(2008b, σ. 109, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 165) προειδοποίησε για τον κίνδυνο 
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του να σκεφτόμαστε ότι «‘τα πολυμέσα μπορούν να δώσουν ώθηση για μεθοδολογία 

παιδαγωγικά αξιόπιστη’», και επεσήμανε το παράδειγμα της Μαλαισίας, όπου, κατά 

τον ίδιο, η τεχνολογία «‘καθοδηγεί το μάθημα με κανονιστικό τρόπο’». Ακόμη, οι 

Reinders&White (2010, σ. 68, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 165) υποστήριξαν 

ότι η διευκόλυνση της μάθησης μέσω των «ComputerAssistedLanguageLearning 

(CALL)» διδακτικών υλικών εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής της τεχνολογίας. 

     Από την άλλη, κάποια από τα πιθανά πλεονεκτήματα της αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών είναι τα ακόλουθα: 

 Η διευκόλυνση της ανάγνωσης, αφού οι «κρυφές πληροφορίες» του 

κειμένου καθίστανται διαθέσιμες, παρέχεται επιτόπου βοήθεια στον/στην 

μαθητή/-τρια και η κατανόηση υποστηρίζεται με γραφικά, videos και ήχο 

(Derewianka 2003a, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 166). 

 Η διευκόλυνση της γραφής, που επιτυγχάνεται με τη μοντελοποίηση του 

εκάστοτε «κειμενικού είδους», με την επίδειξη της διαδικασίας, με τη 

διευκόλυνση του «καταιγισμού ιδεών» και της έρευνας, με τη βοήθεια στη 

δημιουργία ενός προσχέδιου και με την προσφορά της δυνατότητας για 

«συνδιάσκεψη», «επεξεργασία» και «αναθεώρηση» (Ibid.). 

 Πλεονεκτήματα: 

-  Οργανωτικού χαρακτήρα, όπως η «εύκολη πρόσβαση», η 

«βολική αποθήκευση και ανάκτηση», η «εύκολη διανομή και 

ανακύκλωση» (της πληροφορίας) και η «οικονομική 

αποδοτικότητα» (Reinders&White, 2010, όπ. αναφ. σε 

Tomlinson, 2012, σ. 166). 

- Παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως η «αυθεντικότητα», και η 

«διάδραση» (Ibid.). 

- Για τον/την αναγνώστη/-τρια, όπως η «άμεση 

ανατροφοδότηση», το να επιλέγουμε τη «διαδρομή» και την 

«ακολουθία», η «παρακολούθηση της προόδου», ο «έλεγχος» 

και η «ενδυνάμωση» (Ibid.). 

 Η προσαρμογή του διδακτικού υλικού, που χαρακτηρίζεται από 

«τοπικότητα», η ελεύθερη παροχή ποικίλων «αυθεντικών κειμένων», η 

προσφορά ευκαιριών για λεκτική αλληλεπίδραση με άλλους/-ες μαθητές/-
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τριες εκτός σχολικής τάξης, η ανάπτυξη του «ψηφιακού γραμματισμού», 

η οποία επιτυγχάνεται με τη σύγκριση και την αξιολόγηση πηγών που 

περιλαμβάνουν «παρόμοιες πληροφορίες», και η δυνατότητα επιλογής 

«διαδρομών» και «δραστηριοτήτων» κατά την αξιοποίηση υλικών από 

εκπαιδευτικά blogs (Motteram 2011, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 

166). 

 Η παροχή συλλογικού χαρακτήρα «δραστηριοτήτων επίλυσης 

προβλήματος» εντός κι εκτός τάξης, η διάδραση σε περιβάλλοντα 

εικονικής πραγματικότητας, η «μοντελοποίηση» και η 

«ανατροφοδότηση» για εξάσκηση της προφοράς», η προσφορά πόρων για 

«εντατική» και «εκτεταμένη ακρόαση» κατά τρόπο που να βολεύει 

τον/την μανθάνοντα/-ουσα και, τέλος, η παροχή ευκαιριών για 

«ενταγμένα μαθησιακά περιβάλλοντα» (Kervin&Derewianka, 2011, όπ. 

αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 166). 

     Ο Tomlinson (2012, σ. 166) εμφανίζεται θετικός ως προς στην αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών, όντας, όμως, επιφυλακτικός απέναντι στην «εσφαλμένη χρήση» 

των τελευταίων. Μάλιστα, αναφέρει πραγματικές περιπτώσεις τέτοιας χρήσης, όπως 

είναι η σπατάλη χρημάτων υπέρ της τεχνολογίας με την ταυτόχρονη ανυπαρξία 

σχολικών βιβλίων (Ibid.), η εξάρτηση από το ηλεκτρονικό υλικό χωρίς την ικανότητα 

επιβεβαίωσης της «αξιοπιστίας» του (Tomlinson, 2012, σσ. 166-167) και η χρήση του 

ανωτέρω υλικού εις βάρος της «πρόσωπο με πρόσωπο διάδρασης» (Tomlinson, 2012, 

σ. 167). 

     Εκτός από τις αρχές και τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

υλικού, που εκτέθηκαν στην υποενότητα 3.2., για τον σχεδιασμό του δικού μας 

υλικού θα βασιστούμε στις απόψεις του Tomlinson (2012) και όσον αφορά τα οκτώ 

προαναφερθέντα σημεία διαφωνίας. Οι απόψεις αυτές, πέραν της επιστημονικής 

τεκμηρίωσής τους, υιοθετούν μια μέση λύση, προσπαθώντας να συμφιλιώσουν τις 

αντικρουόμενες ομάδες ερευνητών/-τριών. Πρόκειται, ειδικότερα, για απόψεις οι 

οποίες, όχι μόνο αναγνωρίζουν τις θετικές συνέπειες καθενός από τα παραπάνω οκτώ 

χαρακτηριστικά, αλλά περιλαμβάνουν και σαφείς προτάσεις για την αποφυγή 

αρνητικών συνεπειών που μπορεί να επιφέρει η λανθασμένη αξιοποίηση των 

χαρακτηριστικών αυτών.          
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4. Το διδακτικό μας υλικό 

4.1. Σκοπός και στόχοι του σχεδιασμού του διδακτικού υλικού  

Σκοπό του σχεδιασμού του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και η 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και επικοινωνιακής ικανότητας σε 

Έλληνες/-ίδες μαθητές/-τριες που διαμένουν στην Ουκρανία, διδάσκονται την 

ελληνική ως Γ2/ΞΓ και για τους/τις οποίους/-ες το επιδιωκόμενο «γενικό επίπεδο  

γλωσσομάθειας» (Χατζησαββίδης & Γρίβα, 2012, σ. 10) είναι το Α. Κατά συνέπεια, 

το υλικό περιλαμβάνει στοιχεία τόσο του επιπέδου Α1 όσο και του Α2, με σκοπό να 

καταστήσει τους/τις αποδέκτες/-τριές του «βασικούς χρήστες» (Κοινά Επίπεδα 

Αναφοράς: σφαιρική κλίμακα, 2013) της ελληνικής γλώσσας. 

     Ο ανωτέρω σκοπός διαιρείται στους ακόλουθους επιμέρους στόχους του 

σχεδιασμού του υλικού μας, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. Η καλλιέργεια στρατηγικών για την ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης 

προφορικού λόγου απλής δομής (σύντομα εκφωνήματα), φιλικού η επίσημου 

ύφους, για θέματα σχετικά με τον/την μαθητή/-τρια, το άμεσο και οικείο 

κοινωνικό περιβάλλον του/της και τις δραστηριότητές του/της στο περιβάλλον 

αυτό, προς εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών. 

2. Η καλλιέργεια στρατηγικών για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής 

προφορικού λόγου απλής δομής (σύντομα εκφωνήματα), φιλικού η επίσημου 

ύφους, για θέματα σχετικά με τον/την μαθητή/-τρια, το άμεσο και οικείο 

κοινωνικό περιβάλλον του/της και τις δραστηριότητές του/της στο περιβάλλον 

αυτό, προς εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών. 

3. Η καλλιέργεια στρατηγικών για την ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης 

γραπτού λόγου απλής δομής (σύντομα κείμενα), φιλικού η επίσημου ύφους, 

για θέματα σχετικά με τον/την μαθητή/-τρια, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον 

του/της και τις δραστηριότητές του/της στο περιβάλλον αυτό, προς 

εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών. 

4. Η καλλιέργεια στρατηγικών για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής 

γραπτού λόγου απλής δομής (σύντομα κείμενα), φιλικού η επίσημου ύφους, 

για θέματα σχετικά με τον/την μαθητή/-τρια, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον 
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του/της και τις δραστηριότητές του/της στο περιβάλλον αυτό, προς 

εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών. 

5. Η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας, μέσω της επαφής του/της μαθητή/-τριας με 

στοιχεία των εμπλεκόμενων πολιτισμών, της σύγκρισης και του συσχετισμού 

των στοιχείων αυτών, καθώς και μέσα από τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στους εκπροσώπους του κάθε πολιτισμού. 

 

4.2. Αρχές σχεδιασμού και χαρακτηριστικά του διδακτικού υλικού 

Ο σχεδιασμός του παρόντος διδακτικού υλικού πραγματοποιήθηκε με βάση τις 

προδιαγραφές που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μας. Έτσι, 

πρόκειται, καταρχάς, για ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, κατά 

την ορολογία του Tomlinson (2012, σ. 143), ταυτοχρόνως ως «πληροφοριακό», 

«καθοδηγητικό», «εμπειρικό», «παρωθητικό» και «ανακαλυπτικό». Κι αυτό, γιατί το 

συγκεκριμένο υλικό παρέχει στον/στη μαθητή/-τρια ευκαιρίες πολύπλευρης 

ενασχόλησης με τη γλώσσα-στόχο. Τέτοιες ευκαιρίες δεν περιλαμβάνουν μόνο τη 

γλωσσική διδασκαλία και την εξάσκηση σε γλωσσικά φαινόμενα, αλλά και τη 

δημιουργική αξιοποίηση της γλώσσας για την εξυπηρέτηση καθημερινών 

πραγματικών αναγκών, για την ανακάλυψη των δυνατοτήτων της τελευταίας και για 

τον στοχασμό επάνω σε αυτήν.    

     Μια δεύτερη αρχή στην οποία βασιστήκαμε, είναι η διασφάλιση του αυθεντικού 

χαρακτήρα του εκπαιδευτικού υλικού. Παρά τις περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες 

των μαθητών/-τριών στους/στις οποίους/-ες απευθυνόμαστε, μεριμνήσαμε, ώστε η 

γλώσσα του υλικού μας να είναι μεν απλή στη δομή της, να χρησιμοποιείται, δε, με 

όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό τρόπο (Tomlinson, 2008, σ. 4), τόσο στην προφορική 

όσο και στη γραπτή μορφή της. 

     Επιπλέον, τα κείμενα του παρόντος διδακτικού υλικού είναι έτσι διατυπωμένα, 

ώστε ο/η μαθητής/-τρια εύκολα να εντοπίζει σε κάθε θεματική ενότητα συγκεκριμένα 

προς διδασκαλία «χαρακτηριστικά της αυθεντικής γλώσσας» (Tomlinson, 2008, σ. 4). 

Μάλιστα, η «σύλληψη» των εκάστοτε γλωσσικών χαρακτηριστικών ακολουθείται 
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από την «κατανόησή» τους (Kolb, 1984, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2008, σ. 5) μέσω 

σχετικών ασκήσεων ή/και δραστηριοτήτων. 

     Ένα τέταρτο κριτήριο σχεδιασμού, το οποίο λάβαμε υπόψη, σχετίζεται με την 

ποικιλία κειμενικών ειδών και τύπων που ένα υλικό οφείλει να περιέχει (Tomlinson, 

2008, σ. 6). Ειδικότερα, λόγω και περιορισμών που αφορούν την έκταση του δικού 

μας υλικού, φροντίσαμε να εισάγουμε τα παιδιά στα πιο βασικά κειμενικά είδη των 

επιπέδων γλωσσομάθειας Α1 και Α2, όπως είναι οι διηγήσεις, οι χειρόγραφες 

επιστολές κτλ. 

     Ακόμη, ο πολυτροπικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών υλικών, ως συνέπεια της 

σημερινής ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης (Kress&VanLeeuwen, 1996, όπ. αναφ. 

σε Τροκάλλη, 2014, σ. 17), δε θα μπορούσε να αγνοηθεί στην περίπτωσή μας. Κατά 

συνέπεια, το υλικό μας είναι πλούσιο σε επικοινωνιακά μέσα εκτός της γλώσσας, 

όπως εικόνες, σύμβολα, ηχητικά ντοκουμέντα κ.α., τα οποία αντιμετωπίζονται ως 

ισότιμα με τη γλώσσα (Χοντολίδου, 1999, όπ. αναφ. σε Τροκάλλη, 2014, σ. 17) και 

επηρεάζουν με τον τρόπο τους το νόημα ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου. 

     Αναφορικά με τα σημεία διαφωνίας ανάμεσα σε όσους ασχολούνται με την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (βλέπε ενότητα 3.3.), υιοθετήσαμε, στον βαθμό που 

αυτό ήταν δυνατό, τις απόψεις του Tomlinson (2012). Κατά συνέπεια, σχεδιάσαμε 

υλικό το οποίο ανταποκρίνεται στο γεωγραφικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και 

στις εμπειρίες των αποδεκτών/-τριών του, και το οποίο εμπλέκει τους/τις 

τελευταίους/-ες τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά και ψυχοκινητικά (π.χ. με 

παιχνίδια και δραστηριότητες εκμάθησης χορών και μαγειρικής). Έτσι επιτυγχάνεται 

η αποτελεσματική «εμπλοκή» (Tomlinson, 2012, σ. 158) των μαθητών/-τριών στη 

διδασκαλία και η ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Επιπλέον, η φύση των 

δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού μας υλικού, μαζί με τις προτάσεις εφαρμογής του 

τελευταίου (βλέπε κεφάλαιο 5), ευνοούν μια «text-driven» προσέγγιση (Tomlinson, 

2003c, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 161) από μέρους του/της διδάσκοντα/-

ουσας. Κι αυτό, γιατί το υλικό και οι προαναφερθείσες προτάσεις περιλαμβάνουν 

«δραστηριότητες ετοιμότητας», «δραστηριότητες αρχικής απάντησης», 

«intakeresponseactivities», «inputresponseactivities» και «δραστηριότητες ανάπτυξης» 

(Ibid.). 
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     Ακόμα, το ζήτημα της χρήσης «προκλητικών κειμένων», τα οποία ο Tomlinson 

(Tomlinson, 2001a: 68, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 162) θεωρεί αναγκαία για 

τη διδασκαλία, ελήφθη υπόψη κατά την κατασκευή του υλικού μας. Παρόλα αυτά, 

λόγω του μικρού της ηλικίας των μαθητών/-τριών στους/στις οποίους/-ες 

απευθυνόμαστε, καθώς και των κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών που επικρατούν στη 

χώρα τους τα τελευταία χρόνια («Ουκρανική Κρίση» (Kolasa-Sikiaridi, 2017)), 

επιλέξαμε να αναφερθούμε συνοπτικά μόνο στις συνθήκες αυτές, αφήνοντας στη 

διακριτική ευχέρεια του/της εκπαιδευτικού την ενασχόληση ή μη, και το βαθμό 

ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα. 

     Ο Tomlinson (2012, σσ. 164-165) αναφέρεται και στην ανάγκη για καλλιέργεια της 

«εποικοδομητικής κριτικής» των μαθητών/-τριών με σκοπό της αποφυγή του κινδύνου 

άκριτης αποδοχής της ιδεολογίας που εκφράζει το εκάστοτε διδακτικό υλικό. Στην 

περίπτωσή μας, δεχτήκαμε ότι η έκφραση συγκεκριμένης ιδεολογίας, μέσω του 

υλικού μας, σχετικά με την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και τα έθιμα 

στην Ελλάδα και την Ουκρανία, είναι εκ των πραγμάτων αναπόφευκτη. Κατά 

συνέπεια, τόσο με δραστηριότητες εντός του υλικού μας, όσο και με τις προτάσεις 

διδακτικής εφαρμογής του τελευταίου, μεριμνήσαμε, ώστε οι μαθητές/-τριές μας να 

μπορούν να διατυπώσουν προσωπικό λόγο (προφορικό και γραπτό), 

επιβεβαιώνοντας, διορθώνοντας ή απορρίπτοντας τα λεγόμενα των κειμένων, αρκεί, 

βεβαίως, ο λόγος τους αυτός να είναι τεκμηριωμένος. 

     Με το ζήτημα του πολυτροπικού χαρακτήρα των κειμένων, το οποίο αναφέρθηκε 

πιο πάνω, συνδέεται η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Ειδικότερα, έχοντας 

υπόψη της θετική στάση του Tomlinson (2012, σσ. 166-167) απέναντι στην 

αξιοποίηση αυτή, οργανώσαμε πολλές δραστηριότητες του υλικού με τρόπο που 

προϋποθέτει τη χρήση της τεχνολογίας. Έτσι, η διατύπωση λόγου από μέρους του 

παιδιού διευκολύνεται με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ενώ δίνεται η 

δυνατότητα για ψηφιακή σχεδίαση συγκεκριμένων κειμενικών ειδών (π.χ. αφίσα). 

Τέλος, στις έντυπες πηγές αυθεντικών πληροφοριών για ποικίλα θέματα προστίθενται 

οι ηλεκτρονικές πηγές και, ταυτόχρονα, αναπτύσσεται ο «ψηφιακός γραμματισμός» 

(Motteram 2011, όπ. αναφ. σε Tomlinson, 2012, σ. 166) των μαθητών/-τριών μέσω 

του ελέγχου και της διασταύρωσης από μέρους τους των στοιχείων που συλλέγουν 

από το διαδίκτυο.  
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     Εκτός από την καλλιέργεια, μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον, των δεξιοτήτων 

κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, ο τρόπος που το παρόν 

υλικό προσφέρει γνώσεις σχετικά με την ελληνική και την ουκρανική κουλτούρα 

ευνοεί την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σσ. 4-6). Μέσα από τη συνεχή 

αλληλεπίδραση των ηρώων που πρωταγωνιστούν στην ιστορία κάθε θεματικής 

ενότητας (θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό στην επόμενη ενότητα), οι μαθητές/-

τριές μας γνωρίζουν πολιτισμικά στοιχεία τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ουκρανίας. 

Το περιεχόμενο και η δομή των κειμένων και των δραστηριοτήτων δίνουν στα παιδιά 

την ευκαιρία να συσχετίσουν τα ανωτέρω πολιτισμικά στοιχεία, τις συνήθειες, τα 

έθιμα κτλ. που χαρακτηρίζουν κάθε χώρα, και να ανακαλύψουν ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ των δυο πολιτισμών, καθώς και τους λόγους στους οποίους 

οφείλονται οι δυο τελευταίες. Το γεγονός αυτό συμβάλει στην απόκτηση επίγνωσης 

σχετικά με την μοναδικότητα κάθε πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και στον σεβασμό 

του διαφορετικού και στην εξάλειψη οποιασδήποτε στερεοτυπικής αντίληψης και 

ρατσιστικής συμπεριφοράς στο παρόν και στο μέλλον. Κατά συνέπεια, διευκολύνεται 

η αποτελεσματική επικοινωνία, η εμπλοκή και οι πολιτισμικές ανταλλαγές με 

εκπροσώπους άλλων πολιτισμών. 

     Επιπλέον, ο παιγνιώδης χαρακτήρας των κειμένων και των δραστηριοτήτων κάθε 

θεματικής ενότητας του εκπαιδευτικού υλικού μας, το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό 

για τους/τις αποδέκτες/-τριές του, δεδομένης της ηλικίας αυτών. Μάλιστα, η ποικιλία 

παιχνιδιών που συναντώνται στο τελευταίο (παιχνίδια ρόλων, κινητικά, 

προσομοίωσης καθημερινών επικοινωνιακών περιστάσεων κτλ.) καλλιεργεί τη 

συνεργασία και την από κοινού λήψη αποφάσεων για την επίλυση πραγματικών 

ζητημάτων μέσα στο εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 10). 

     Σημαντικό γνώρισμα του παρόντος υλικού είναι και οι δυνατότητες που αυτό 

παρέχει στον/στην διδάσκοντα/-ουσα για εφαρμογή «διαφοροποιημένων 

πολυμεθοδικών προσεγγίσεων» (Ντίνας & Γρίβα, 2017, σ. 8) Συγκεκριμένα, τα 

ποικίλα σημειωτικά μέσα (λόγος, ήχος κτλ.) που περιλαμβάνει το διδακτικό μας 

υλικό, ανταποκρίνονται στα μαθησιακά στυλ όλων των παιδιών και τα βοηθούν στον 

πειραματισμό με κειμενικούς τύπους και είδη με τα οποία δεν είναι όλοι/-ες 

εξοικειωμένοι/-ες. Ακόμη, οι δραστηριότητες κάθε θεματικής ενότητας προωθούν 

τόσο την ατομική όσο και την ομαδική εργασία. Οι ομάδες δομούνται με βάση τα 
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ενδιαφέροντα των παιδιών, ενώ στις προτάσεις διδακτικής εφαρμογής του υλικού 

γίνεται έκκληση στον/στην εκπαιδευτικό οι ομάδες να περιλαμβάνουν παιδιά που 

διαφέρουν ως προς τις γνωστικές τους ικανότητες, τις εμπειρίες και τα μαθησιακά 

τους στυλ. Έτσι, οι «πιο δυνατοί/-ές» μαθητές/-τριες θα βοηθήσουν τους/τις «πιο 

αδύναμους/-ες», ενώ όλοι/-ες θα προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους 

στην ομάδα. 

     Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας έγινε λόγος και για την σημασία της 

συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς για την όσο το δυνατόν πιο καλή μάθηση 

ενός γνωστικού αντικειμένου από το παιδί (Γρίβα & Στάμου, 2014, σσ. 93-94). Κατά 

συνέπεια, το υλικό μας πραγματεύεται θέματα που εμπίπτουν σε διδακτικά 

αντικείμενα εκτός της Γλώσσας, όπως τα Μαθηματικά (π.χ. πληρωμή σε 

καταστήματα) και η Γεωγραφία (π.χ. σημεία του ορίζοντα, προσδιορισμός της 

γεωγραφικής θέσης ενός τόπου), δίνοντας την ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών και για απόκτηση σφαιρικής και όχι τεμαχισμένης γνώσης από τον/την 

μαθητή/-τρια. 

     Τέλος, το διδακτικό μας υλικό μεριμνά και για την ενεργό εμπλοκή της οικογένειας 

στη μαθησιακή διαδικασία (Γρίβα & Στάμου, 2014, σ. 97). Μέσω σχετικών 

δραστηριοτήτων, οι γονείς προσφέρουν γνώσεις σχετικά με τον πολιτισμό της 

Ελλάδας και της Ουκρανίας και βοηθούν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή σχολικής 

γιορτής, διαπιστώνοντας ταυτόχρονα την πρόοδο των παιδιών τους.  

     Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου 

του εκπαιδευτικού μας υλικού, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε τα προσδοκώμενα, 

κατά το ΚΕΓ, μαθησιακά αποτελέσματα στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου για τον χρήστη της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ επιπέδων Α1 

και Α2. Εκτενής περιγραφή των αποτελεσμάτων αυτών, αλλά και κάποιων ακόμα 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα προαναφερθέντα επίπεδα, πραγματοποιείται στο 

Παράρτημα.   

     Καταρχάς, όσον αφορά το επίπεδο Α1, το ΚΕΓ διακρίνει δυο κατηγορίες 

μαθητών/-τριών, τους/τις όντες/ούσες σε ηλικία 6-12 ετών και τους έφηβους και 

ενηλίκους (Α1-Στοιχειώδης Γνώση, 2016). Το διδακτικό μας υλικό απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες της πρώτης κατηγορίας. 
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     Συγκεκριμένα, στο επίπεδο Α1 (A1-Για παιδιά 6-12 ετών, 2016) αναμένεται από 

το παιδί η ικανότητα να παρουσιάζει τον εαυτό του και τους άλλους και να 

ανταλλάσσει πληροφορίες για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών στο 

οικογενειακό και οικείο περιβάλλον του. Ειδικότερα, ως προς την κατανόηση και την 

παραγωγή προφορικού λόγου, απαιτείται από τον/τη μαθητή/-τρια η ακουστική 

διάκριση και η προφορική παραγωγή, αντίστοιχα, λέξεων, εκφράσεων και προτάσεων 

για θέματα του άμεσου περιβάλλοντός του/της. Η βοήθεια από τον συνομιλητή, για 

την επίτευξη της επικοινωνίας, είναι πολύτιμη. Στην κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού λόγου το παιδί πρέπει να κατανοεί και να παράγει, αντίστοιχα, γραπτές 

λέξεις και απλά και σύντομης έκτασης κείμενα για την εξυπηρέτηση αναγκών στο 

άμεσο περιβάλλον του.    

     Στο επίπεδο Α2 (Α2 - Βασική Γνώση, 2013) ο/η μαθητής/-τρια αξιοποιεί τη 

γλώσσα σε φιλικό ή τυπικό ύφος και ανταλλάσσει, μέσω προφορικών και γραπτών 

κειμένων, πληροφορίες για ζητήματα της καθημερινότητας. Ειδικότερα, στην 

κατανόηση προφορικού λόγου το παιδί προσδοκάται να καταλαβαίνει το νόημα 

προφορικών κειμένων που χαρακτηρίζονται από απλή δομή, «αργή, αλλά φυσική ροή 

λόγου», και των οποίων οι λέξεις και φράσεις εμφανίζονται εξαιρετικά συχνά. Στην 

παραγωγή γραπτού λόγου ο/η μαθητής/-τρια θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε 

διάλογο κάνοντας χρήση πολύ σύντομων εκφωνημάτων. Αναφορικά με το κομμάτι 

της κατανόησης γραπτού λόγου, το παιδί απαιτείται να μπορεί να διαβάζει πολύ 

μικρά και απλά κείμενα και να εντοπίζει «προβλέψιμες πληροφορίες» σε αυτά. 

Τέλος, στην παραγωγή γραπτού λόγου, ο/η μαθητής/-τρια προσδοκάται να μάθει να 

γράφει απλά και σύντομα κείμενα, τυπικού ή φιλικού ύφους, με σκοπό να εκφράσει 

τις απόψεις του/της και να παρέχει πληροφορίες για θέματα της καθημερινότητας. 

     Στην καθημερινή ζωή ο διαχωρισμός των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου είναι αδύνατος. Για παράδειγμα, η κατανόηση 

προφορικού λόγου συνδέεται άμεσα με παραγωγή προφορικού λόγου και το αντίθετο 

(Ευσταθιάδης, Αντωνοπούλου & Ψάλτου-Joycey, 2008). Κατά συνέπεια, η 

καλλιέργεια των τεσσάρων δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό υλικό μας γίνεται 

συνδυαστικά, χωρίς δηλαδή να επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας και μόνο δεξιότητας 

κάθε φορά. 
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     Βέβαια, οι περιορισμοί που αφορούν την έκταση του παρόντος υλικού, 

κατέστησαν δυνατή την καλλιέργεια μερικών μόνο από τις γνώσεις και επιμέρους 

δεξιότητες των επιπέδων Α1 και Α2, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα.     

 

4.3. Δομή και περιεχόμενο του διδακτικού υλικού 

Το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε, ονομάζεται «Σου δείχνω τη χώρα μου, μου 

δείχνεις τη χώρα σου» και αποτελείται από την Εισαγωγή και εννέα θεματικές 

ενότητες. Έχει τη μορφή ενός σεναρίου ιστορίας, στην οποία κεντρικοί ήρωες είναι 

δυο μαθητές, ο Αντρέας και ο Nikita, και δυο μαθήτριες, η Άρτεμη και η Olena. Ο 

Αντρέας και η Άρτεμη είναι Έλληνες και ζουν στην Αθήνα, ενώ ο Nikita και η Olena 

είναι Ουκρανοί και ζουν στη Μαριούπολη. Με αυτόν τον τρόπο φροντίσαμε, ώστε οι 

δυο χώρες να εκπροσωπούνται από ίσο αριθμό ατόμων, αλλά και τα δυο φύλα να 

εκπροσωπούνται με ισότιμο τρόπο.  

     Οι τέσσερις πρωταγωνιστές λαμβάνουν μέρος σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής 

μαθητών (δεν αναφέρεται ονομαστικά), στο οποίο συμμετέχουν τα σχολεία τους, και 

πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές σε κάποια μέρη της Ελλάδας και της 

Ουκρανίας. Οι Έλληνες μαθητές ξεναγούν τους Ουκρανούς στην Ελλάδα, και το 

αντίστροφο. Στις εκδρομές των παιδιών συμμετέχουν και δυο εκπαιδευτικοί, ένας 

Ουκρανός, ο κύριος Dmitry και μια Ελληνίδα, η κυρία Κατερίνα, οι οποίοι επίσης 

ξεναγούν, αλλά και επιβλέπουν τα πρώτα.  

     Η θεματολογία των ενοτήτων αφορά τη γεωγραφία και το κλίμα των δυο χωρών, 

κάποια σημαντικά μνημεία/αξιοθέατά τους, μερικά ιστορικά στοιχεία, τα ήθη και 

έθιμα των κατοίκων (π.χ. διατροφικές συνήθειες, παραδοσιακοί χοροί), αλλά και πιο 

καθημερινά ζητήματα, όπως είναι οι ώρες των γευμάτων, οι θρησκευτικές εορτές, οι 

σχολικές δραστηριότητες και η συμπεριφορά σε συγκεκριμένους χώρους (π.χ. 

εστιατόρια). Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, στην προσπάθειά μας να 

διατηρήσουμε το διδακτικό υλικό ελκυστικό για τους/τις μαθητές/-τριές μας, δεν 

ασχοληθήκαμε διεξοδικά με το καθένα από τα παραπάνω θέματα, προκειμένου να 

μην «υπερφορτωθούν» τα κείμενα και οι δραστηριότητες, και καταστεί δύσκολη η 

εμπέδωση της γνώσης.   
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     Το εκπαιδευτικό μας υλικό θα μπορούσε να διαιρεθεί σε τρία κύρια μέρη. Έτσι, 

στην Εισαγωγή τα τέσσερα παιδιά μάς συστήνονται και αναφέρουν περιληπτικά με τι 

θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Το δεύτερο μέρος συνιστούν οι ενότητες 1-6, των 

οποίων οι ιστορίες διαδραματίζονται στην Ελλάδα, και το τρίτο οι ενότητες 7-9, που 

αναφέρονται στην Ουκρανία. Σε κάθε ενότητα οι ήρωες επισκέπτονται και γνωρίζουν 

έναν τόπο είτε της Ελλάδας είτε της Ουκρανίας. Εξαιρείται η ενότητα 1, στην οποία 

γίνεται η γνωριμία των τεσσάρων παιδιών και των δασκάλων τους, αλλά και η 

παρουσίαση του σχολείου των Ελλήνων μαθητών στους Ουκρανούς. Ανάλογη 

παρουσίαση του σχολείου των Ουκρανών μαθητών στους Έλληνες δεν 

πραγματοποιείται, καθώς καταπιαστήκαμε μόνο με τους βασικούς χώρους και τις 

δραστηριότητες που, έτσι και αλλιώς, συναντούμε σε κάθε σχολείο. 

    Όλες οι θεματικές ενότητες διαθέτουν τίτλο που περιλαμβάνει το όνομα του τόπου 

με τον οποίο κάθε ενότητα ασχολείται. Αυτό δεν ισχύει για την πρώτη ενότητα, η 

οποία είναι εισαγωγική στο «ταξίδι» που κάνουν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. 

Κάτω από τον τίτλο υπάρχει ο προοργανωτής σε μορφή πίνακα, που παρουσιάζει 

περιληπτικά με μορφή bullets τι πρόκειται διδαχθεί ο/μαθητής/-τρια και σε τι 

δραστηριότητες θα συμμετέχει. Ο προοργανωτής έχει τον τίτλο «Τι θα μάθουμε 

εδώ;» Ακόμη, κάθε θεματική ενότητα εκτός της έκτης, αποτελείται από δυο 

επιμέρους, ίδιας δομής υποενότητες. Οι δυο υποενότητες περιλαμβάνουν το κείμενο, 

στο οποίο υπάρχει και το/τα διδακτέο/-α γραμματικό/-ά ή γλωσσικό/-α φαινόμενο/-α 

της κάθε υποενότητας, ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου, ένας πίνακας 

γραμματικής που εξηγεί το/τα προαναφερθέν/-ντα φαινόμενο/-α και τη λειτουργία 

του/τους στον λόγο, καθώς και ασκήσεις γραμματικής για την εμπέδωση του/των 

φαινομένου/-ων αυτού/-ών. Ακολουθούν ασκήσεις ή δραστηριότητες σχετικές με το 

περιεχόμενο του κειμένου, οι οποίες, μέσα από ρεαλιστικά πλαίσια, συντελούν στην 

ανάπτυξη μιας ή/και περισσότερων εκ των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανάληψη 

ρόλων (π.χ. «Ο τουρίστας και οι ξεναγοί!»), παιχνίδια αναζήτησης (π.χ. «Περιπέτεια 

στον Λευκό Πύργο!») κ.α. Η ενότητα 6 ακολουθεί την ίδια λογική, αλλά για λόγους 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης του περιεχομένου της, διαιρείται σε τρεις 

υποενότητες.       

     Το ταξίδι των έξι ηρώων ξεκινά στην Αθήνα (ενότητα 2), συνεχίζεται στη 

Θεσσαλονίκη (ενότητα 3), έπειτα στα Ηράκλειο, Κνωσό, Φαράγγι Σαμαριάς και 
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Χανιά της Κρήτης (ενότητα 4) και, στη συνέχεια, στα Ιωάννινα (ενότητα 5). 

Τελευταίος προορισμός στην Ελλάδα είναι τα Τρίκαλα (ενότητα 6), μαζί με τα 

μοναστήρια των Μετεώρων. Στην ενότητα 7 ο Αντρέας, η Άρτεμη και η κυρία 

Κατερίνα επισκέπτονται την Ουκρανία και ξεναγούνται στο Κίεβο. Ακολουθεί 

εκδρομή στην Οδησσό (ενότητα 8) και, τέλος, στη Μαριούπολη (ενότητα 9). Στο 

τελευταίο τμήμα της 9ης ενότητας οι Έλληνες ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αθήνα, 

διατηρώντας στη συνέχεια επαφή με τους Ουκρανούς φίλους τους. Η επιλογή των 

ουκρανικών πόλεων δεν έγινε τυχαία. Προτιμήθηκαν, εκτός της πρωτεύουσας, πόλεις 

με έντονη την ελληνική παρουσία και την αλληλεπίδραση του ελληνικού και του 

ουκρανικού πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτόν, οι μαθητές/-τριες μας ανακαλύπτουν 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη μοναδικότητα κάθε πολιτισμού, και αποκτούν 

διαπολιτισμική επίγνωση. 

     Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων κάθε ενότητας και πριν την έναρξη της 

επόμενης συναντούμε και πάλι τον πίνακα του προοργανωτή με μια προσθήκη. Κάτω 

από κάθε φράση που εισάγεται από ένα bullet, υπάρχουν τρία πρόσωπα. Ένα 

χαμογελαστό (πράσινου χρώματος), ένα με αδιάφορο ύφος (κίτρινου χρώματος) και 

ένα λυπημένο (κόκκινου χρώματος). Ο πίνακας έχει τον τίτλο «Τι μάθαμε εδώ;» που 

είναι μια ευθεία ερώτηση αξιολόγησης προς τον/την μαθητή σχετικά με το πόσο καλά 

έμαθε τα όσα απαιτούνταν από την εκάστοτε ενότητα. Έτσι, το παιδί κυκλώνει το 

πράσινο πρόσωπο, αν κάτι το έμαθε καλά, το κίτρινο, αν το έμαθε μέτρια, και το 

κόκκινο, αν δεν το έμαθε καλά. Στο τέλος της πρώτης ενότητας εξηγείται στον/στην 

αποδέκτη/-τρια του διδακτικού υλικού η σημασία του κάθε προσώπου. 

     Κάτι που αφορά όλες τις ενότητες είναι ότι ο τίτλος του προοργανωτή, ο γενικός 

τίτλος των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων και ο τίτλος του πίνακα αξιολόγησης 

είναι γραμμένοι σε ελληνικά και ουκρανικά. Η ενέργεια αυτή έγινε με σκοπό να 

κατασταθεί σαφές στο παιδί που γνωρίζει και τις δυο γλώσσες, το τμήμα της 

ενότητας στο οποίο το πρώτο βρίσκεται και, στην περίπτωση των ασκήσεων και των 

δραστηριοτήτων, ο χαρακτήρας καθεμιάς από τις τελευταίες. 

     Τα κείμενα των θεματικών ενοτήτων έχουν τη μορφή κόμικς. Οι εικόνες των 

συγκεκριμένων κόμικς είναι στην πλειοψηφία τους διαδικτυακές φωτογραφίες προς 

ελεύθερη χρήση ή φωτογραφίες από προσωπική μας συλλογή. Οι φωτογραφίες αυτές 

αναπαριστούν τα μέρη (μουσεία, μνημεία, πάρκα, σιδηροδρομικοί σταθμοί κτλ.) που 
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επισκέπτονται οι ήρωές μας σε κάθε ταξίδι και τα οποία υπάρχουν στον αντίστοιχο 

τόπο κάθε ενότητας (π.χ. η «Χρυσή Πύλη» στο Κίεβο). Για τη δημιουργία των ηρώων 

και την ενσωμάτωσή τους στις φωτογραφίες που συλλέξαμε, αξιοποιήσαμε το site 

Toondoo (http://www.toondoo.com). Πρόκειται για μια ιστοσελίδα στην οποία ένας 

χρήστης δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό και, εν συνεχεία, κατασκευάζει κόμικς 

με έτοιμους χαρακτήρες που προσφέρει το site ή με χαρακτήρες που σχεδιάζει ο ίδιος 

εκ του μηδενός. Στην περίπτωσή μας επιλέξαμε την πρώτη εναλλακτική, καθώς η 

δημιουργία χαρακτήρων, εκτός του ότι ήταν χρονοβόρα, δεν έδινε τη δυνατότητα 

στους τελευταίους να κάνουν αρκετές κινήσεις με το σώμα τους και εκφράσεις με το 

πρόσωπό τους. 

     Για να εργαστούμε, επιλέγαμε το εργαλείο «ToonDooMaker». Αρχικά, 

εμφανιζόταν μπροστά μας μια λευκή κενή σελίδα. Σε αυτήν «ανεβάζαμε» τη 

φωτογραφία που θέλαμε να αξιοποιήσουμε ως φόντο σε ένα πλαίσιο του κόμικ και 

επάνω της προσθέταμε και επεξεργαζόμασταν (μεγενθύναμε κτλ.) τους ήρωές μας και 

πιθανά αντικείμενα που αυτοί κρατούσαν. Τόσο οι ήρωες, όσο και τα αντικείμενα 

προσφέρονταν από το ηλεκτρονικό αποθετήριο του προγράμματος, το οποίο 

ανανεώνεται διαρκώς. Από το συγκεκριμένο αποθετήριο χρησιμοποιήσαμε και 

κάποια φόντα της ιστορίας μας τα οποία δεν μπορούσαμε να βρούμε στο διαδίκτυο 

(π.χ. κάποιοι σχολικοί χώροι). 

     Οι εικόνες των σκίτσων κατασκευάζονταν και τοποθετούνταν στο υλικό μας μια 

προς μια, δημιουργώντας στο τέλος συνεχή ιστορία. Παράλληλα, αποθηκεύαμε τις 

εικόνες και στο ToonDoo, ώστε, αν κάποια χανόταν από το υλικό μας, να μπορεί να 

επανακτηθεί. Επίσης, για την επίτευξη παιγνιώδους χαρακτήρα στις ασκήσεις και τις 

δραστηριότητες του υλικού μας, αξιοποιήσαμε τους ήρωες της ιστορίας μας στις δυο 

τελευταίες, προσδίδοντας, έτσι, έναν ευχάριστο τόνο σε αυτές, αλλά και επεξηγώντας 

παραστατικά τις απαιτήσεις τους. 

     Σχετικά με το διδακτέο σε κάθε ενότητα χαρακτηριστικό της γλώσσας ή, 

ειδικότερα, της γραμματικής, πριν τη δόμηση μιας ενότητας, ορίζαμε επακριβώς ποιο 

θα είναι αυτό και δομούσαμε τους διαλόγους των κειμένων με τρόπο, ώστε οι 

μαθητές/-τριές μας να διακρίνουν το πρώτο σχετικά εύκολα. 

     Τέλος, σε κάποιες από τις δραστηριότητες των ενοτήτων τα παιδιά επεξεργάζονται 

ακουστικά ντοκουμέντα για ποικίλους σκοπούς (π.χ. ενημέρωση για το ωράριο ενός 

http://www.toondoo.com/
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καταστήματος). Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες απαιτείται ο/η διδάσκων/-

ουσα να διαθέτει ηχογραφημένο το εκάστοτε ντοκουμέντο. Χαρακτηριστικά του 

ηχογραφημένου αυτού λόγου πρέπει να αποτελούν η ύπαρξη διαφορετικών ομιλητών 

(όπου υπάρχει ομιλία), ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του παιδιού, και η αργή, 

ευκρινής, αλλά και φυσική εκφορά του λόγου, που ανταποκρίνεται στις 

προσδοκώμενες δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου των υποκειμένων 

επιπέδου γλωσσομάθειας Α.  

            

4.4. Περιγραφή των θεματικών ενοτήτων 

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους καθεμιάς 

από τις εννέα ενότητες του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού και θα περιγράψουμε το 

περιεχόμενο της εκάστοτε ενότητας, αποδεικνύοντας πώς οι προαναφερθέντες 

σκοπός και στόχοι επιτυγχάνονται εντός αυτής. 

 

4.4.1. «Ενότητα 1: Ο Nikita και η Olena επισκέπτονται στην Ελλάδα» 

Σκοπός 

Να μάθουν οι μαθητές/-τριες να επικοινωνούν, για να χαιρετίσουν κάποιον/-α, να 

συστήσουν κάποιον/-α και να συστηθούν, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα το 

σχολείο τους. 

Στόχοι  

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να αξιοποιούν σωστά στον λόγο τον πληθυντικό ευγενείας και τις λέξεις 

«αυτός/-ή/-ό» και «εκείνος/-η/-ο». 

 Να γράφουν και να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα κύρια ονόματα. 

 Να χαιρετούν με τον κατάλληλο τρόπο κάποιον/-α συνομήλικό/-ή τους ή 

μεγαλύτερο/-η, γνωστό/-ή ή άγνωστο/-η. 

 Να συστήνονται, αλλά και να συστήνουν κάποιον/-α άλλο/-η. 
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 Να ονοματίζουν σχολικούς χώρους και αντικείμενα και να ξεναγούν κάποιον/-

α στο σχολείο τους. 

 Να συντάσσουν μια γραπτή ανακοίνωση, για να ενημερώσουν κάποιον/-α 

σχετικά με ένα γεγονός.  

 

Στο πρώτο κείμενο της ενότητας (σσ. 8-10) οι Ουκρανοί ήρωες καταφθάνουν στο 

αεροδρόμιο της Αθήνας, οπού τους υποδέχονται ο Αντρέας, η Άρτεμη και η κυρία 

Κατερίνα. Έτσι, οι μαθητές/-τριές μας εισάγονται στο σενάριο του διδακτικού υλικού 

και έρχονται σε επαφή με μερικούς τρόπους σύστασης του εαυτού και του άλλου. Η 

γραμματική του πρώτου αυτού μέρους και οι ασκήσεις της επικεντρώνονται στην 

ορθή χρήση του πληθυντικού ευγενείας (σ. 11 και σ. 12, άσκηση 1), αλλά και στον 

διαχωρισμό των κύριων ονομάτων από τα λοιπά ουσιαστικά, μαζί με την ορθή γραφή 

των πρώτων (σ. 11 και σ. 12, άσκηση 2). Όπως επισημάναμε στην ενότητα 4.3., 

φροντίσαμε, ώστε τα γλωσσικά και γραμματικά φαινόμενα όλων των ενοτήτων να 

είναι εύκολα αναγνωρίσιμα εντός των κειμένων του υλικού μας. Επίσης, να 

σημειώσουμε πως η ενασχόληση με τα γραμματικά φαινόμενα της συγκεκριμένης 

ενότητας προϋποθέτει ότι τα παιδιά γνωρίζουν ήδη τις έννοιες «θέμα», «χαρακτήρας» 

και «κατάληξη» των λέξεων. 

     Ακολουθεί μια άσκηση εντοπισμού, τόσο σε γραπτό λόγο (σελ. 13, υποερώτηση 

i), όσο και σε προφορικό (σελ. 13, υποερώτηση ii), διαφόρων τρόπων σύστασης του 

εαυτού και του άλλου, αλλά και η συγκεντρωτική καταγραφή αυτών, με σκοπό τη 

συνολική επισκόπησή τους (σελ. 13, υποερώτηση iii). Τέλος, η δραστηριότητα της 

σελίδας 14 προωθεί την εφαρμογή στον προφορικό λόγο των ανωτέρω αποκτηθέντων 

γνώσεων, αλλά και της προηγούμενης γνώσης των παιδιών (π.χ. άλλων τρόπων 

σύστασης ανθρώπων) σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο επικοινωνίας. 

     Στο δεύτερο κείμενο της ενότητας (σσ. 16-19) οι Ουκρανοί ήρωες επισκέπτονται 

το σχολείο των Ελλήνων και ο Nikita και η Olena ξεναγούνται σε αυτό από τον 

Αντρέα και την Άρτεμη. Έτσι,, οι μαθητές/-τριές μας εμπεδώνουν με παραστατικό 

τρόπο ονόματα από κάποιους σχολικούς χώρους, δραστηριότητες και αντικείμενα και 

αποκτούν μια πρώτη επαφή με το κειμενικό είδος της γραπτής ανακοίνωσης (σ. 19). 

Οι ερωτήσεις κατανόησης και των δυο κειμένων της ενότητας είναι ερωτήσεις 

εντοπισμού πληροφοριών στα πρώτα (σσ. 10, 20).   
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     Η γραμματική του δεύτερου μέρους και η άσκησή της, αφορούν την ορθή χρήση 

στον λόγο των λέξεων «αυτός/-ή/-ό» και «εκείνος/-η/-ο», προς δείξη ανθρώπων και 

πραγμάτων (σσ. 21-22). Στη δραστηριότητα που ακολουθεί (σ. 23), οι μαθητές/-τριες 

ανακαλύπτουν με παιγνιώδη τρόπο επιπλέον σχολικούς χώρους και αντικείμενα 

(υποερώτηση 1) και εξασκούν τόσο τις νέες όσο και τις αποκτηθείσες από πριν 

γνώσεις τους (υποερώτηση 2). Τέλος, στη δραστηριότητα τύπου «Γράφουμε ένα 

κείμενο», τα παιδιά μαθαίνουν τη δομή και το περιεχόμενο μιας γραπτής 

ανακοίνωσης (σ. 24) και συντάσσουν μια τέτοια ανακοίνωση για εξυπηρέτηση 

πραγματικών αναγκών (σ. 25). 

 

4.4.2. «Ενότητα 2: Εξερευνούμε την Αθήνα» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της Αθήνας και 

της Ελλάδας και να μάθουν να δίνουν παραγγελία σε ένα εστιατόριο.  

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να αξιοποιούν σωστά στον λόγο τον Ενεστώτα των ρημάτων α’ και β’ 

συζυγίας ενεργητικής φωνής και διάθεσης, τον Ενεστώτα του ρήματος «είμαι» 

και την άρνηση με το «όχι» και το «μη(ν)». 

 Να συλλέγουν πληροφορίες για κάποια αξιοθέατα της Αθήνας, 

διασταυρώνοντας κριτικά τις πηγές τους. 

 Να παράγουν λόγο σχετικά με κάποια αξιοθέατα της Αθήνας. 

 Να αντιλαμβάνονται: 

- Οπτικά: Τα τμήματα της στολής ενός Εύζωνα. 

- Ακουστικά: Την ονομασία του μουσικού οργάνου που ακούν. 

- Οπτικά και ακουστικά: Το όνομα του παραδοσιακού χορού που 

βλέπουν. 

 Να χορεύουν τέσσερις παραδοσιακούς χορούς της Αθήνας και της γύρω 

περιοχής. 
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 Να παραγγέλνουν και να πληρώνουν σε ένα εστιατόριο. 

 

Στο πρώτο κείμενο της ενότητας (σσ. 30-33) πραγματοποιείται ξενάγηση της Olena 

και του Nikita από την Άρτεμη και τον Αντρέα στην Αθήνα και σε μερικά από τα 

αξιοθέατά της. Μάλιστα, προσφέρονται στους Ουκρανούς ήρωες και κάποιες βασικές 

ιστορικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία για την Ελληνική Επανάσταση). Η γραμματική 

του πρώτου αυτού μέρους και οι ασκήσεις της καταπιάνονται με την κλίση και τη 

χρήση στον λόγο του Ενεστώτα σε ρήματα α’ συζυγίας ενεργητικής φωνής και 

διάθεσης, καθώς και του Ενεστώτα του ρήματος «είμαι» (σσ. 34-37). 

     Ακολουθεί μια άσκηση αναζήτησης, σε κρυπτόλεξο, λέξεων (σ. 37) σχετικών με 

τη στολή του Εύζωνα (βλέπε σ. 32), η οποία εξασκεί την ικανότητα εντοπισμού 

λέξεων από τον/τη μαθητή/-τρια, αλλά συμβάλλει και στην εμπέδωση της σχετικής 

ορολογίας. Τέλος, η δραστηριότητα των σελίδων 38 και 39 σχετίζεται με το 

περιεχόμενο του κειμένου. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της (σελ. 38, 

υποερώτηση α) η δραστηριότητα ζητά την εύρεση πληροφοριών για κάποια ακόμα 

αξιοθέατα της Αθήνας, ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση διαφόρων πηγών, τη 

διασταύρωση των πληροφοριών τους και τη γραφή των τελευταίων σε μορφή 

σημειώσεων. Το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας αποτελείται από το παιχνίδι «Ο 

τουρίστας και οι ξεναγοί!», στο οποίο οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν ως «ξεναγοί» 

στον/στη «δάσκαλο/-α – τουρίστα/-τρια» τις πληροφορίες που συνέλλεξαν, και 

διαλέγονται μαζί του/της. Ενθαρρύνεται, έτσι, η ανάπτυξη προφορικού λόγου μεταξύ 

παιδιών και εκπαιδευτικού, και η εμπέδωση, καθώς και ο κριτικός εμπλουτισμός των 

γνώσεων που προσφέρει το κείμενο.  

     Στο δεύτερο κείμενο (σσ. 40-42) οι ήρωες της ιστορίας μας πηγαίνουν με το μετρό 

στην «Πλατεία Μοναστηρακίου» και παραγγέλνουν φαγητό σε ένα εστιατόριο. 

Κατόπιν, παρακολουθούν παραδοσιακούς χορούς της Αθήνας και της ευρύτερης 

περιοχής, στην πλατεία, και μαθαίνουν για τους χορούς αυτούς και τα μουσικά 

όργανα που τους συνοδεύουν. Οι ερωτήσεις κατανόησης και των δυο κειμένων 

περιλαμβάνουν εντοπισμό πληροφοριών στο κείμενο ή στις εικόνες αυτού (σσ. 33, 

43). Επίσης, η πρώτη ερώτηση κατανόησης του δεύτερου κειμένου (σ. 43) φέρνει το 

παιδί σε μια πρώτη επαφή με τη χρήση ενός χάρτη.  
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     Η γραμματική του δεύτερου μέρους και οι ασκήσεις της (σσ. 44-47) ασχολούνται 

με την κλίση και τη χρήση στον λόγο του Ενεστώτα σε ρήματα β’ συζυγίας 

ενεργητικής φωνής και διάθεσης, με τη χρήση των επιρρημάτων «όχι» και «δε(ν)» 

και με τις περιπτώσεις τοποθέτησης του τελικού –ν στο επίρρημα «δεν». Στην 

επόμενη δραστηριότητα (σσ. 47-48) οι μαθητές/-τριες προσπαθούν να αντιστοιχίσουν 

τους ήχους που ακούν με τα μουσικά όργανα που βλέπουν (υποερώτηση 1) και να 

μάθουν να χορεύουν κάποιους παραδοσιακούς χορούς της Αθήνας και της ευρύτερης 

γεωγραφικής περιοχής (υποερώτηση 2). Επιτυγχάνονται έτσι, εκτός των γνωστικών, 

και συναισθηματικοί, αλλά και ψυχοκινητικοί στόχοι. Ακολουθεί η τελευταία 

δραστηριότητα (σ. 49) που αποτελεί προσομοίωση μιας πραγματικής κατάστασης, 

της παραγγελίας σε ένα εστιατόριο, βοηθώντας, έτσι, στην εξάσκηση των σχετικών 

φράσεων, λεξιλογίου και κανόνων συμπεριφοράς που αναφέρθηκαν στο κείμενο. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά και η προηγούμενη, βοηθούν στην εις βάθος 

κατανόηση των συνηθειών ενός λαού και στην προώθηση της διαπολιτισμικής 

συνείδησης.   

 

4.4.3. «Ενότητα 3: Γνωρίζουμε τη Θεσσαλονίκη» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης 

και γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, και να επικοινωνούν 

για να αγοράζουν πράγματα από ένα κατάστημα. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο την ονομαστική και την κλητική των 

ισοσύλλαβων αρσενικών σε -ας, -ης, -ος, θηλυκών σε -α, -η και ουδετέρων σε 

-ο, -ι ουσιαστικών. 

 Να γράφουν και να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα κύρια ουσιαστικά. 

 Να εντοπίζουν σε χάρτη της Ελλάδας τον ποταμό Αλιάκμονα. 
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 Να εντοπίζουν σε χάρτη της Θεσσαλονίκης κάποιες τοποθεσίες και αξιοθέατα 

της πόλης. 

 Να αντιλαμβάνονται: 

- Ακουστικά: Την ονομασία του μουσικού οργάνου που ακούν. 

- Οπτικά και ακουστικά: Το όνομα του παραδοσιακού χορού που 

βλέπουν. 

 Να χορεύουν πέντε παραδοσιακούς χορούς της Θεσσαλονίκης και της 

ευρύτερης περιοχής. 

 Να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με τις ως τώρα γνώσεις τους, στο πλαίσιο 

παιχνιδιού. 

 Να αγοράζουν πράγματα από ένα κατάστημα. 

 

Στην ιστορία του πρώτου κειμένου (σσ. 54-56) τα τέσσερα παιδιά και οι δυο 

εκπαιδευτικοί ταξιδεύουν με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στο ταξίδι η Olena και ο Nikita 

μαθαίνουν το όνομα του μεγαλύτερου ποταμού της Ελλάδας, του Αλιάκμονα. Όταν 

το τρένο φτάνει στη Θεσσαλονίκη, τα τέσσερα παιδιά επισκέπτονται κάποια 

σημαντικά αξιοθέατα της πόλης και οι Έλληνες μαθητές ξεναγούν τους Ουκρανούς 

σε αυτά. Η γραμματική του πρώτου αυτού μέρους (σσ. 58-60), εισάγει τον/τη 

μαθητή/-τρια στην έννοια, στις κατηγορίες και στην κλίση των ουσιαστικών. Ακόμη, 

δίνεται ο ορισμός των ισοσύλλαβων ουσιαστικών και το παιδί μαθαίνει να σχηματίζει 

την ονομαστική και την κλητική των ισοσύλλαβων αρσενικών σε -ας, -ης, -ος. Τέλος, 

αναφέρονται οι κατηγορίες και η ορθογραφία των κύριων ουσιαστικών. Οι 

γραμματικές ασκήσεις (σσ. 61-62) εξασκούν τον/την μαθητή/-τρια στην ορθή χρήση 

στον λόγο των δυο προαναφερθέντων πτώσεων των ουσιαστικών και στη σωστή 

ορθογράφηση των κύριων ουσιαστικών.   

     Έπεται μια δραστηριότητα με τον τίτλο «Περιπέτεια στον Λευκό Πύργο!» (σσ. 63-

69). Σε αυτήν οι μαθητές/-τριές μας απαντούν σε διαφόρων ειδών ερωτήσεις 

(παρατήρησης εικόνων, ανάκλησης πληροφοριών του κειμένου, λογικής κ.α.), 

προκειμένου να βοηθήσουν τους ήρωες της ιστορίας να φτάσουν στην κορυφή του 

Λευκού Πύργου και να απολαύσουν τη θέα.  

     Στο δεύτερο κείμενο (σσ. 70-73) η ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται. 

Μάλιστα, ο Nikita και η Olena μαθαίνουν τα ονόματα κάποιων από τα παραδοσιακά 
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εδέσματα της πόλης και αγοράζουν τα τελευταία από ένα κατάστημα. Τέλος, 

πληροφορίες δίνονται στους Ουκρανούς και για μερικούς παραδοσιακούς χορούς της 

Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, αλλά και για τα μουσικά όργανα που 

χρησιμοποιούνται στους συγκεκριμένους χορούς. Οι ερωτήσεις κατανόησης και των 

δυο κειμένων είναι ερωτήσεις ανάκλησης πληροφοριών, εντοπισμού στοιχείων σε 

εικόνες και χάρτη, ή μαθηματικού υπολογισμού (σσ. 57, 73-74). 

     Η γραμματική του δεύτερου μέρους και η άσκησή της (σσ. 75-78) είναι συνέχεια 

της γραμματικής του πρώτου μέρους και διδάσκουν και εξασκούν τον σχηματισμό 

της ονομαστικής και κλητικής των ισοσύλλαβων θηλυκών σε -α, -η και ουδέτερων σε 

-ο, -ι ουσιαστικών. Επιπλέον, ορίζονται οι χαρακτηρισμοί «οξύτονη», «παροξύτονη» 

και «προπαροξύτονη» (σσ. 76-77) μιας λέξης. Κατά τη διδασκαλία του σχηματισμού 

των προαναφερθέντων πτώσεων στη γραμματική του πρώτου και του δεύτερου 

μέρους, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να αναφερθεί και στα ουσιαστικά που δε 

σχηματίζουν πληθυντικό αριθμό.  

     Στη συνέχεια της ενότητας συναντούμε μια δραστηριότητα προσομοίωσης μιας 

πραγματικής κατάστασης, και, συγκεκριμένα, της αγοράς ενός προϊόντος (σ. 79), η 

οποία (δραστηριότητα) βασίζεται σε αντίστοιχο τμήμα του κειμένου. Έτσι, οι 

μαθητές/-τριές μας, αξιοποιώντας και προσαρμόζοντας τις φράσεις του κειμένου, 

καθώς και άλλες που ίσως γνωρίζουν, συνδιαλέγονται, πραγματοποιούν 

αγοραπωλησίες και εξασκούν τόσο την έκφρασή τους, όσο και το μαθηματικό 

συλλογισμό τους. Η επόμενη δραστηριότητα απαιτεί σημείωση επάνω στο κείμενο, 

των ονομάτων από τις τοποθεσίες όπου έγινε η περιήγηση των τεσσάρων ηρώων, και 

εύρεση των τοποθεσιών αυτών σε έναν χάρτη, μαζί με σχεδίαση της διαδρομής που 

ακολουθήθηκε. Έτσι, ο/η μαθητής/-τρια κατανοεί με ακρίβεια τις πληροφορίες του 

κειμένου. 

     Η τελευταία δραστηριότητα έχει τους ίδιους στόχους με εκείνη των σελίδων 47-

48, μόνο που οι παραδοσιακοί χοροί και τα μουσικά όργανα που αναφέρει, ανήκουν 

στη Θεσσαλονίκη ή/και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. 
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4.4.4. «Ενότητα 4: Ταξιδεύουμε στην Κρήτη» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της Κρήτης και 

γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Κρήτης, και να μάθουν να γράφουν μια 

συνταγή μαγειρικής. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο την ονομαστική, την αιτιατική και την 

κλητική των ισοσύλλαβων αρσενικών σε -ας, -ης, -ος, θηλυκών σε -α, -η και 

ουδετέρων σε -ο, -ι ουσιαστικών.  

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο το τελικό –ν κάποιων λέξεων.  

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα «υποκείμενο», «ρήμα» και 

«αντικείμενο» μιας πρότασης. 

 Να κατανοούν τον μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου και να τοποθετούν 

σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα του πρώτου. 

 Να εντοπίζουν σε χάρτη της Κρήτης το Φαράγγι της Σαμαριάς. 

 Να αντιλαμβάνονται: 

- Ακουστικά: Την ονομασία του μουσικού οργάνου που ακούν. 

 Να γράφουν μια συνταγή μαγειρικής. 

 

Η ιστορία στο πρώτο κείμενο (σσ. 87-90) ξεκινά με το αεροπορικό ταξίδι των 

τεσσάρων παιδιών και των δυο εκπαιδευτικών τους στην Κρήτη. Στο ταξίδι δίνονται 

πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση της Κρήτης και γίνεται μια εισαγωγή στα 

σημεία του ορίζοντα. Όταν οι ήρωες φτάνουν στην Κρήτη, τα τέσσερα παιδιά 

πραγματοποιούν περιήγηση στο ανάκτορο της Κνωσού και σε κάποια αξιοθέατα του 

Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Αντρέας διηγείται και τον μύθο του Θησέα και του 

Μινώταυρου. Από τις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (σ. 91), η πρώτη είναι 

ερώτηση ανάκλησης πληροφοριών, ενώ η δεύτερη εξετάζει την εις βάθος κατανόηση 
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του προαναφερθέντος μύθου, ζητώντας την τοποθέτηση σε χρονολογική σειρά, των 

περιστατικών που αυτός αναφέρει. 

     Η γραμματική του πρώτου μέρους και οι ασκήσεις της (σσ. 92-96) ασχολούνται με 

τον σχηματισμό της αιτιατικής των ισοσύλλαβων αρσενικών σε -ας, -ης, -ος, 

θηλυκών σε -α, -η και ουδετέρων σε -ο, -ι ουσιαστικών, με ταυτόχρονη επανάληψη 

των άλλων δυο πτώσεων. Ακόμη, εκτίθενται οι περιπτώσεις τοποθέτησης του τελικού 

–ν σε κάποιες λέξεις (π.χ. στις λέξεις «τον», «την», «δεν»). 

     Το τμήμα αυτό ολοκληρώνεται με μια δραστηριότητα που περιέχει δυο παιχνίδια. 

Το πρώτο (σ. 97) ονομάζεται «Βρες τον Μινώταυρο!» και ζητά από το παιδί να 

σχεδιάσει, χωρίς να μπερδευτεί, τη διαδρομή του Θησέα στον λαβύρινθο της 

Κνωσού. Σημειωτέον ότι το σχέδιο του λαβυρίνθου στο παιχνίδι είναι το ίδιο με αυτό 

που υπάρχει επάνω σε νόμισμα από την Κνωσό. Έτσι, η δραστηριότητα συνδυάζει 

αυθεντικότητα και παιγνιώδη χαρακτήρα. Το δεύτερο παιχνίδι (σ. 98) λέγεται 

«Κυνηγητό στον λαβύρινθο!» και προσομοιώνει την περιπέτεια του Θησέα. Τα 

παιδιά βιώνουν ως ένα βαθμό το περιεχόμενο του μύθου και επιτυγχάνονται τόσο 

γνωστικοί όσο και συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι. Βέβαια, για λόγους 

αποφυγής οποιασδήποτε πιθανής εκδήλωσης βίας, η μάχη με τον Μινώταυρο 

πραγματοποιείται με τη ρήψη ζαριού. 

     Στο δεύτερο κείμενο της ενότητας (σσ. 99-102) η ιστορία του σεναρίου μας 

συνεχίζεται με τα τέσσερα παιδιά και τους δασκάλους τους να διασχίζουν το Φαράγγι 

της Σαμαριάς και να μαθαίνουν πράγματα για αυτό, και, εν συνεχεία, να ταξιδεύουν 

στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί ένας νέος ήρωας προστίθεται στην ιστορία, ο Δημήτρης, 

αδερφός της κυρίας Κατερίνας, που δείχνει στα παιδιά πώς να μαγειρεύουν ένα 

κρητικό φαγητό με τη βοήθεια γραπτής συνταγής. Τέλος, οι τέσσερις μαθητές 

παρακολουθούν κρητικούς χορούς και μαθαίνουν τα μουσικά όργανα που παίζονται 

σε αυτούς. Από τις ερωτήσεις κατανόησης (σ. 103), οι πρώτες τέσσερις είναι 

ανάκλησης πληροφοριών του κειμένου. Η πέμπτη ερώτηση ζητά έμμεσα την 

επανεξέταση των διδαχθέντων κειμένων, για να βρει το παιδί ποια μουσικά όργανα 

είναι κοινά σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, αποκτιέται μια πιο ολική εικόνα 

αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. 

     Η γραμματική και οι ασκήσεις της (σσ. 104-108) καταπιάνονται με τη διδασκαλία 

των όρων «υποκείμενο», «ρήμα» και «αντικείμενο», αλλά και με τη σωστή χρήση 
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τους για δημιουργία προτάσεων. Ακολουθεί μια δραστηριότητα (σσ. 108-109) 

αντιστοίχισης μουσικών οργάνων με τον ήχο που αυτά βγάζουν. Να επισημάνουμε 

εδώ ότι οι παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης και των περιοχών της Ελλάδας που 

εξετάζονται στη συνέχεια, δε διδάσκονται, ώστε οι μαθητές/-τριες να εμπεδώσουν 

τους διδαχθέντες χορούς και να μην μπερδευτούν, λόγω πληθώρας νέων χορών. 

Βέβαια, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για διδασκαλία περισσότερων χορών, 

ο/η εκπαιδευτικός έχει τη επιλογή να τους διδάξει.  

     Τέλος, στη δραστηριότητα τύπου «Γράφουμε ένα κείμενο», εξετάζεται η δομή και 

το περιεχόμενο μιας συνταγής (σσ. 109-110). Κατόπιν (σ. 111), οι μαθητές/-τριες 

σημειώνουν αγαπημένα φαγητά, μαθαίνουν τον τρόπο παρασκευής τους και 

συντάσσουν τις σχετικές συνταγές. Πολύτιμη σε αυτή τη δραστηριότητα είναι η 

συμβολή των γονέων, οι οποίοι παρέχουν τις σχετικές οδηγίες μαγειρέματος. 

Προωθείται, με αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία σχολείου – οικογένειας. 

 

4.4.5. «Ενότητα 5: Ανακαλύπτουμε τα Ιωάννινα» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της 

Ελλάδας και των Ιωαννίνων και να μάθουν να φτιάχνουν πρόγραμμα με τις ώρες 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο την ονομαστική, την αιτιατική και την 

κλητική των επιθέτων σε -ος -η -ο, -ος, -α, -ο και -ος, -ια, -ο, και του επιθέτου 

«πολύς – πολλή – πολύ».  

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα «υποκείμενο», «ρήμα» και 

«κατηγορούμενο» μιας πρότασης.  

 Να εντοπίζουν σε χάρτη της Ελλάδας το βουνό Σμόλικα. 

 Να περιγράφουν την εξωτερική εμφάνιση κάποιου/-ας στο πλαίσιο παιχνιδιού. 
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 Να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους με βάση τις ώρες λειτουργίας 

διαφόρων επιχειρήσεων (π.χ. μουσεία, καταστήματα) και την ώρα 

πραγματοποίησης του μεσημεριανού γεύματος. 

 Να κατασκευάζουν ένα πρόγραμμα με το ωράριο λειτουργίας μιας 

επιχείρησης. 

 Να κατασκευάζουν ένα πρόγραμμα επίσκεψης στα Ιωάννινα. 

 

Στην ιστορία του πρώτου κειμένου (σσ. 115-118) οι έξι ήρωες επισκέπτονται και 

ξεναγούνται στο Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα, λίγο έξω από τα 

Ιωάννινα. Έπειτα, οι Έλληνες μαθητές δείχνουν στους Ουκρανούς τη γεωγραφική 

θέση των Ιωαννίνων, αξιοποιώντας και πάλι τα ονόματα των σημείων του ορίζοντα. 

Τέλος, με την άφιξη στα Ιωάννινα, τα τέσσερα παιδιά πηγαίνουν ακτοπλοϊκώς στο 

Νησί της πόλης, και ο Nikita και η Olena ξεναγούνται στο σπίτι του Αλή Πασά. Πριν 

την αναχώρηση από το Νησί, ο Αντρέας ενημερώνει τους Ουκρανούς για την ώρα 

πραγματοποίησης του μεσημεριανού γεύματος στην Ελλάδα και όλοι μαζί 

δοκιμάζουν την τοπική κουζίνα. Από τις έξι ερωτήσεις κατανόησης (σσ. 119-120), οι 

ερωτήσεις α), β), γ) και ε) είναι ανάκλησης πληροφοριών του κειμένου. Η δ) ζητά την 

χρονολογική ταξινόμηση γεγονότων της ελληνικής ιστορίας που συνέβησαν λίγο πριν 

την Ελληνική Επανάσταση. Τα γεγονότα αυτά υπάρχουν διάσπαρτα στο κείμενο και 

ο σκοπός της συγκεκριμένης ερώτησης είναι η διασαφήνιση της ακολουθίας τους. Η 

ερώτηση στ) είναι γεωγραφικής φύσεως και, συγκεκριμένα, εντοπισμού σε χάρτη του 

βουνού Σμόλικα και πρόχειρης μέτρησης της απόστασής του τελευταίου από δυο 

σημεία αναφοράς (Αθήνα και Ιωάννινα). 

     Η γραμματική και η σχετική άσκησή της (σσ. 120-123) ασχολούνται με την κλίση 

στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική, των επιθέτων σε -ος -η -ο, -ος, -α, -ο 

και -ος, -ια, -ο, και με τη χρήση των επιθέτων στον λόγο. Μάλιστα, η δραστηριότητα 

που ακολουθεί (σσ. 124-125), εξασκεί τους/τις μαθητές/-τριες στη χρήση των 

επιθέτων για περιγραφή ανθρώπων σε ρεαλιστικό πλαίσιο. Πρόκειται για το παιχνίδι 

«Μάντεψε Ποιος!», κατά το οποίο ένα παιδί κρατά μια κάρτα ενός/μιας συμμαθητή/-

τριάς του και ένα άλλο παιδί προσπαθεί να βρει τον/την εικονιζόμενο/-η 

διατυπώνοντας ερωτήσεις που έχουν ως απάντηση το «ΝΑΙ» ή το «ΟΧΙ». 
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     Στο κείμενο του δεύτερου μέρους (σσ. 126-128) πραγματοποιείται περιήγηση από 

τα τέσσερα παιδιά στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι Ουκρανοί πληροφορούνται τις ώρες 

λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και τα ονόματα 

μερικών παραδοσιακών χορών των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, μαζί με τα μουσικά 

όργανα που συνοδεύουν αυτούς τους χορούς. Οι υποερωτήσεις της ερώτησης 

κατανόησης (σσ. 128-129) περιλαμβάνουν εντοπισμό πληροφοριών είτε στο κείμενο, 

είτε στις εικόνες του. 

     Όσον αφορά τη γραμματική και τις σχετικές ασκήσεις (σσ. 129-132), αυτές 

καταπιάνονται με την κλίση και την ορθή χρήση στον λόγο του επιθέτου «πολύς – 

πολλή – πολύ», αλλά και με την ορθή χρήση του «κατηγορουμένου» του 

υποκειμένου. Η επόμενη δραστηριότητα (σσ. 132-134) είναι ακουστικής φύσεως. Τα 

παιδιά ακούν τα λόγια κάποιων επιχειρηματιών, οι οποίοι/-ες αναφέρουν τα ωράρια 

λειτουργίας που θέλουν να θεσπίσουν για τα καταστήματά τους. Στη συνέχεια, 

κατασκευάζουν πρόγραμμα με τις προαναφερθείσες ώρες, για να βοηθήσουν τους 

επιχειρηματίες αυτούς. Έτσι, αναπτύσσονται παράλληλα οι δεξιότητες κατανόησης 

προφορικού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου. Βέβαια, η υλοποίηση μιας τέτοιας 

άσκησης, προϋποθέτει την καλή γνώση από τον/τη μαθητή/-τρια, της ώρας. 

     Η επόμενη και τελευταία δραστηριότητα (σσ. 134-137) σχετίζεται επίσης με τα 

ωράρια των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, παραθέτει τις ώρες λειτουργίας τριών 

μουσείων και ενός εστιατορίου στα Ιωάννινα και ζητά από τα παιδιά να συνθέσουν 

ένα πρόγραμμα επίσκεψης σε αυτά. Κατά συνέπεια, καλλιεργούνται δεξιότητες 

οργάνωσης πληροφοριών και σύνθεσής τους σε ρεαλιστικό πλαίσιο. 

 

4.4.6. «Ενότητα 6: Επισκεπτόμαστε τα Τρίκαλα» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία των Τρικάλων και 

της Καλαμπάκας και γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας και των Τρικάλων, και να 

μάθουν να δίνουν οδηγίες με τη χρήση χάρτη. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  
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 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα επιρρήματα θετικού και συγκριτικού 

βαθμού.   

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα επίθετα συγκριτικού βαθμού. 

 Να εντοπίζουν σε χάρτη της Ελλάδας το βουνό Όλυμπο. 

 Να δίνουν οδηγίες για την κατεύθυνση από ένα μέρος σε ένα άλλο, με τη 

χρήση χάρτη. 

 Να ανακαλούν πληροφορίες για τα μοναστήρια των Μετεώρων με τη μορφή 

παιχνιδιού. 

 

Η παρούσα ενότητα, όπως επισημάναμε πιο πάνω, έχει διαφορετική δομή από τις 

υπόλοιπες. Διαιρείται σε τρία μέρη (αντί δυο), την έναρξη των οποίων σηματοδοτούν 

αντίστοιχα κείμενα. Το πρώτο μέρος (σσ. 142-152) περιλαμβάνει ένα κείμενο, 

ερωτήσεις κατανόησης, γραμματική και μια δραστηριότητα οργάνωσης πληροφοριών 

και παραγωγής λόγου. Το δεύτερο (σσ. 153-157) αποτελείται από ένα κείμενο, η 

κατανόηση των πληροφοριών του οποίου γίνεται με μια δραστηριότητα παιγνιώδους 

χαρακτήρα. Το τελευταίο τμήμα (σσ. 158-163) περιέχει ένα κείμενο, ερωτήσεις 

κατανόησης και γραμματική. 

     Στην ιστορία του πρώτου κειμένου (σσ. 142-144) η Olena, ο Nikita, η Άρτεμη, ο 

Αντρέας και οι δυο εκπαιδευτικοί τους ταξιδεύουν από τα Ιωάννινα στα Τρίκαλα. Στη 

διαδρομή οι Ουκρανοί μαθητές μαθαίνουν τη γεωγραφική θέση των Τρικάλων και 

αντικρίζουν το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, τον Όλυμπο. Μετά την άφιξη στα 

Τρίκαλα, τα παιδιά κάνουν βόλτα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ακόμη, με τη 

βοήθεια ενός χάρτη, καθώς και των οδηγιών της κυρίας Κατερίνας, οι τέσσερις ήρωες 

φτάνουν στην κεντρική γέφυρα του ποταμού που διασχίζει την πόλη. Τέλος, οι 

μαθητές επισκέπτονται το φρούριο των Τρικάλων. Κατά την περιήγηση στη γέφυρα 

και το φρούριο, οι Έλληνες μαθητές προσφέρουν σχετικές ιστορικές πληροφορίες 

στους Ουκρανούς. Από τις ερωτήσεις κατανόησης (σ. 145), οι τρεις πρώτες είναι 

εντοπισμού πληροφοριών στο κείμενο και η τέταρτη είναι εντοπισμού πληροφοριών 

στις εικόνες του κειμένου. Η τελευταία ερώτηση είναι ίδιας φύσεως με εκείνη της 

σελίδας 120, μόνο που εδώ μας ενδιαφέρει το βουνό Όλυμπος και η απόστασή του 

από τα Τρίκαλα και από τα Ιωάννινα. 
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     Η γραμματική του πρώτου μέρους (σσ. 146-148) αναφέρεται στον ορισμό των 

επιρρημάτων, τη διαίρεσή τους σε ομάδες και το σχηματισμό κάποιων επιρρημάτων 

από επίθετα. Η πρώτη γραμματική άσκηση (σσ. 148-149) ζητά την ταξινόμηση σε 

ομάδες των επιρρημάτων του κειμένου, ενώ η δεύτερη (σ. 149) εξασκεί το παιδί στην 

κλίση των επιθέτων, αλλά και στον σχηματισμό επιρρημάτων από αυτά. Το πρώτο 

μέρος κλείνει με μια δραστηριότητα τύπου «Γράφουμε ένα κείμενο» (σσ. 150-152), η 

οποία ασχολείται με την παροχή προφορικών ή γραπτών οδηγιών και την αξιοποίηση 

χάρτη για την μετακίνηση από μια τοποθεσία σε μια άλλη. Μετά την 

πραγματοποίηση θεωρητικών διευκρινήσεων, η δραστηριότητα εξασκεί τους/τις 

μαθητές/-τριές μας στην παροχή οδηγιών σε ρεαλιστικό πλαίσιο (βλέπε παιχνίδι 

«Τουριστικές οδηγίες!»). 

     Στην ιστορία του δεύτερου κειμένου (σσ. 153-155) οι τέσσερις ήρωες 

επισκέπτονται τα μοναστήρια των Μετεώρων. Ο Nikita και η Olena ενημερώνονται 

σχετικά με τα μοναστήρια αυτά, ενώ, στο τέλος, αναφέρονται οι γιορτές των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την Ορθοδοξία. 

Η εμπέδωση των πληροφοριών του κειμένου από τους/τις των μαθητές/-τριές μας 

επιτυγχάνεται μέσω του παιχνιδιού που ακολουθεί και που φέρει την ονομασία 

«Κρυφτό στα Μετέωρα!». Είναι ένα παιχνίδι ανάκλησης πληροφοριών, αλλά και 

πραγματοποίησης λογικών συλλογισμών, στο οποίο τα παιδιά, διαθέτοντας λίγες 

αλλά επαρκείς πληροφορίες, πρέπει να βρουν σε ποιο μοναστήρι κρύβεται κάθε 

ήρωας και ηρωίδα της ιστορίας. Η αξιοποίηση της μεθόδου της «εις άτοπον 

απαγωγής» είναι απαραίτητη εδώ. 

     Το τρίτο κείμενο (σσ. 158-160) έχει τον τίτλο «Επιστροφή στην Ουκρανία». 

Αρχικά, οι έξι ήρωες επιστρέφουν από τα Τρίκαλα στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού, η Olena και ο Nikita μοιράζονται κάποιες εντυπώσεις τους από την 

Ελλάδα με την Άρτεμη και τον Αντρέα. Έπειτα, όλοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο της 

Αθήνας. Εκεί οι Ουκρανοί ήρωες αποχαιρετούν προσωρινά τους Έλληνες και δίνουν 

ραντεβού μαζί τους στην Ουκρανία. Οι υποερωτήσεις της ερώτησης κατανόησης (σ. 

160) είναι εντοπισμού πληροφοριών στο κείμενο. Τέλος, η γραμματική και η άσκησή 

της (σσ. 161-163) καταπιάνονται με τον συγκριτικό βαθμό των επιθέτων και των 

επιρρημάτων.  
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4.4.7. «Ενότητα 7: Εξερευνούμε το Κίεβο» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της 

Ουκρανίας και του Κιέβου και να μάθουν να κατασκευάζουν ένα μενού εστιατορίου 

και να παραγγέλνουν φαγητά με τη βοήθειά του. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τη γενική των ισοσύλλαβων αρσενικών 

σε -ας, -ης, -ος, θηλυκών σε -α, -η και ουδετέρων σε -ο, -ι ουσιαστικών. 

 Να εντοπίζουν σε χάρτη της Ουκρανίας τον μεγαλύτερο ποταμό της χώρας, 

τον Δνείπερο. 

 Να ακούν έναν διάλογο και να συμπληρώνουν λέξεις που λείπουν στη γραπτή 

αποτύπωσή του. 

 Να αξιοποιούν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για τη συμπλήρωση 

σταυρόλεξου. 

 Να κατασκευάζουν ένα μενού εστιατορίου. 

 Να παραγγέλνουν φαγητά σε εστιατόριο και να υπολογίζουν την τιμή τους.                

 

Η ιστορία του πρώτου κειμένου (σσ. 167-169) ξεκινά με την άφιξη του Αντρέα, της 

Άρτεμης και της κυρίας Κατερίνας στο αεροδρόμιο του Κιέβου. Τους ήρωες 

υποδέχονται και καλωσορίζουν ο Nikita, η Olena και ο κύριος Dmitry. Στη συνέχεια, 

οι Έλληνες μαθητές μαθαίνουν κάποιες γεωγραφικές πληροφορίες για την Ουκρανία 

και το Κίεβο, και ξεναγούνται από τους Ουκρανούς μαθητές σε μερικά σημαντικά 

αξιοθέατα του τελευταίου. Στην ξενάγηση προσφέρονται πολιτιστικές και, κυρίως, 

ιστορικές πληροφορίες, όπως σημαντικές για τη χώρα ημερομηνίες και γεγονότα. 

Επιπλέον, διαπιστώνεται μια ομοιότητα μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, που είναι η 

ύπαρξη και στις δυο μνημείων προς τιμήν του «Άγνωστου Στρατιώτη». Σχετικά με τις 

ερωτήσεις κατανόησης (σσ. 170-171), οι υποερωτήσεις της ερώτησης 1 είναι 

εντοπισμού πληροφοριών στο κείμενο ή στις εικόνες του. Η ερώτηση 2 επιδιώκει το 
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συσχετισμό των ονομάτων που έχουν τα μνημεία προς τιμήν του «Άγνωστου 

Στρατιώτη» σε Ελλάδα και Ουκρανία. Τέλος, η 3 ζητά τον γεωγραφικό εντοπισμό 

του ποταμού Δνείπερου σε έναν χάρτη, ώστε να διαπιστωθεί η θέση των πηγών και 

των εκβολών του. 

     Η γραμματική του πρώτου μέρους και η άσκησή της (σσ. 171-175) ασχολούνται 

με τον σχηματισμό της γενικής πτώσης των ισοσύλλαβων αρσενικών σε -ας, -ης, -ος 

ουσιαστικών και με την ορθή χρήση των τεσσάρων πτώσεων αυτών των ουσιαστικών 

στον λόγο. Ακολουθεί μια δραστηριότητα (σσ. 175-177) ακουστικής φύσεως, όπου το 

παιδί ακούει έναν διάλογο, τον οποίο διαθέτει μπροστά του σε γραπτή μορφή. Από το 

γραπτό κείμενο λείπουν ορισμένες λέξεις και απαιτείται η συμπλήρωσή τους με τη 

βοήθεια του ακουστικού ντοκουμέντου. Καλλιεργούνται συνεπώς, η δεξιότητα 

ακουστικής κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, το γεγονός ότι 

πολλές λέξεις που λείπουν από τον διάλογο μπορούν να συμπεραθούν εύκολα από τα 

συμφραζόμενα, καθιστά την άσκηση κατάλληλη και για την καλλιέργεια 

στρατηγικών αντιστάθμισης των δυσκολιών που συναντώνται και αναζήτησης 

εναλλακτικών επιλογών. 

     Το πρώτο μέρος κλείνει με ένα σταυρόλεξο (σ. 178) που εξετάζει τις γνώσεις που 

αποκτήθηκαν από το κείμενο και τη γραμματική, και απαιτεί την εξέταση εικόνων 

του κειμένου, σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο. 

     Στο δεύτερο κείμενο (σσ. 179-181) τα τέσσερα παιδιά επισκέπτονται ένα πολύ 

σημαντικό πάρκο του Κιέβου, το «Πάρκο Taras Shevchenko» και, εν συνεχεία, 

δοκιμάζουν φαγητά της ουκρανικής κουζίνας. Επιπλέον, ανακαλύπτουν ότι η ώρα 

πραγματοποίησης του μεσημεριανού γεύματος στην Ελλάδα και στην Ουκρανία είναι 

η ίδια. Από τις ερωτήσεις κατανόησης, οι υποερωτήσεις της ερώτησης 1 απαιτούν την 

ανάκληση πληροφοριών του κειμένου. Η ερώτηση 2 είναι μαθηματικού υπολογισμού 

και, ειδικότερα, υπολογισμού της τιμής ενός γεύματος.           

     Η γραμματική του δεύτερου μέρους και η άσκησή της (σσ. 183-188) συνιστούν 

συνέχεια της γραμματικής του πρώτου μέρους και καταπιάνονται με τον σχηματισμό 

της γενικής πτώσης των ισοσύλλαβων θηλυκών σε -α, -η και ουδετέρων σε -ο, -ι 

ουσιαστικών και με την ορθή χρήση των τεσσάρων πτώσεων αυτών των ουσιαστικών 

στον λόγο.  Έπεται μια δραστηριότητα με τις ίδιες ακριβώς απαιτήσεις εκείνης των 

σελίδων 175-177, αλλά διαφορετικού περιεχομένου. Το τελευταίο αφορά την 
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παραγγελία και πληρωμή σε εστιατόριο και συμβάλλει στην εμπέδωση των σχετικών 

φράσεων, με τις οποίες το παιδί πρώτη φορά ήρθε σε επαφή στην ενότητα 2 (σσ. 40-

41). 

     Η επόμενη δραστηριότητα (σσ. 189-190) μας μαθαίνει τι είναι ένα μενού και πώς 

το κατασκευάζουμε. Έτσι, μετά τις απαραίτητες θεωρητικές διευκρινίσεις, οι 

μαθητές/-τριες κατασκευάζουν σε ομάδες τα δικά τους μενού. Τα συγκεκριμένα 

μενού χρησιμοποιούνται στην τελευταία δραστηριότητα (σ. 191), που, με τη μορφή 

παιχνιδιού, προσομοιώνει την περίσταση της παραγγελίας, του γευματισμού και της 

πληρωμής σε ένα εστιατόριο. Έτσι, η κατασκευή ενός μενού τοποθετείται σε 

αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών. 

Μάλιστα, προτείνουμε οι τιμές του μενού να αναγράφονται στο ουκρανικό νόμισμα 

(UAH), ώστε να γίνει και μια σύγκριση του τελευταίου με το ευρώ. 

 

4.4.8. «Ενότητα 8: Γνωρίζουμε την Οδησσό» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της Οδησσού και 

της Ουκρανίας, καθώς και της Ελλάδας. Ειδικότερα, να συσχετίσουν τον ελληνικό 

και τον ουκρανικό πολιτισμό εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους, 

καθώς και να διαπιστώσουν τη σύνδεση της ελληνικής ιστορίας με την ουκρανική. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα ρήματα ενεργητικής διάθεσης και 

φωνής, α’ και β’ συζυγίας σε χρόνο Ενεστώτα και Αόριστο. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα συνηρημένα ρήματα σε χρόνο 

Ενεστώτα. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο κάποια ανώμαλα ρήματα σε χρόνο 

Ενεστώτα και Αόριστο. 

 Να εντοπίζουν σε κρυπτόλεξο λέξεις σχετικές με την Οδησσό. 
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 Να τοποθετούν σε χρονολογική σειρά ιστορικά γεγονότα σχετικά με την 

Ελλάδα και την Οδησσό. 

 Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του ελληνικού και του 

ουκρανικού πολιτισμού. 

 Να ακούν έναν διάλογο και να συμπληρώνουν λέξεις που λείπουν στη γραπτή 

αποτύπωσή του. 

 Να αντιλαμβάνονται: 

- Οπτικά και ακουστικά: Το όνομα του παραδοσιακού χορού που 

βλέπουν. 

 Να χορεύουν τέσσερις παραδοσιακούς χορούς της Ουκρανίας. 

 

Το κείμενο του πρώτου μέρους (σσ. 195-197) αρχίζει με την Olena, τον Nikita, την 

Άρτεμη και τον Αντρέα να επισκέπτονται την πόλη της Οδησσού. Οι Έλληνες 

μαθητές μαθαίνουν τη γεωγραφική θέση της πόλης, καθώς και στοιχεία για το 

ουκρανικό κλίμα. Ακόμη, οι Ουκρανοί ξεναγούν τους φιλοξενούμενούς τους σε 

σημαντικά μέρη της Οδησσού, προσφέροντάς τους πληροφορίες σχετικά με την 

ιστορία της τελευταίας. Μάλιστα, τονίζουν τη βαθιά σύνδεση της ιστορίας αυτής με 

την ελληνική (π.χ. με την αναφορά στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό, 

το 1814). Οι υποερωτήσεις της ερώτησης κατανόησης (σ. 198) ζητούν εντοπισμό 

πληροφοριών στο κείμενο ή στις εικόνες του. 

     Η γραμματική και η άσκηση γραμματικής (σσ. 199-204) του πρώτου αυτού 

μέρους, αναφέρονται στον σχηματισμό, την κλίση και τη σωστή χρήση του Αορίστου 

στα ρήματα ενεργητικής διάθεσης και φωνής, α’ συζυγίας. Παράλληλα, γίνεται 

επανάληψη του χρόνου Ενεστώτα των ρημάτων αυτών. Εν συνεχεία, το παιδί 

ασχολείται με μια άσκηση αναζήτησης, σε κρυπτόλεξο, λέξεων (σ. 204) σχετικών με 

την Οδησσό (βλέπε σσ. 195-197), η οποία (άσκηση) εξασκεί την ικανότητα 

εντοπισμού λέξεων. Τέλος, συναντούμε μια άσκηση χρονολογικής ταξινόμησης 

γεγονότων από την ελληνική ιστορία και την ιστορία της Οδησσού. Τα γεγονότα 

αυτά αναφέρθηκαν στο πρώτο κείμενο της ενότητας 5 (σσ. 115-118) και στο πρώτο 

κείμενο της παρούσα ενότητας (σσ. 195-197). Μέσω της συγκεκριμένης άσκησης, οι 

μαθητές/-τριες: α) εμπεδώνουν και διασαφηνίζουν τη σειρά με την οποία συνέβησαν 

τα σχετικά γεγονότα, β) συνειδητοποιούν τη στενή αλληλεπίδραση της ουκρανικής 
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και της ελληνικής ιστορίας, τόσο στην αρχαιότητα, όσο και στα νεότερη εποχή και, 

γ), ως συνέπεια του β), καλλιεργούν τη διαπολιτισμική τους επίγνωση. 

     Στην ιστορία του δεύτερου κειμένου (σσ. 206-209) οι τέσσερις πρωταγωνιστές 

συνεχίζουν την περιήγηση στην Οδησσό. Ο Nikita και η Olena αναφέρουν στοιχεία 

της ουκρανικής κουλτούρας σχετικά με τους παραδοσιακούς χορούς, την εθνική 

στολή και τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ταυτόχρονα, οι Έλληνες 

μαθητές επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές των στοιχείων αυτών με τα 

αντίστοιχα ελληνικά. Η ιστορία τελειώνει με τα τέσσερα παιδιά να παίρνουν το τρένο 

για τον τελευταίο τους προορισμό, τη Μαριούπολη. Οι ερωτήσεις κατανόησης (σσ. 

209-210) ζητούν εντοπισμό πληροφοριών του κειμένου ή των εικόνων του. 

     Αναφορικά με τη γραμματική και την άσκησή της (σσ. 211-215), αυτές 

ασχολούνται με τον σχηματισμό, την κλίση και τη σωστή χρήση του Αορίστου στα 

ρήματα ενεργητικής διάθεσης και φωνής, β’ συζυγίας, του Ενεστώτα στα 

συνηρημένα ρήματα και του Ενεστώτα και του Αορίστου σε κάποια ανώμαλα 

ρήματα. Εδώ προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να παρέχει στα παιδιά έναν πίνακα με 

όλα τα ανώμαλα ρήματα σε Ενεστώτα και Αόριστο ή με όποια ρήματα κρίνει ο/η 

ίδιος/-α σημαντικά. 

     Έπεται μια δραστηριότητα (σσ. 216-217) στην οποία οι μαθητές/-τριες αναζητούν 

στο κείμενο (σσ. 206-209) και καταγράφουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του 

ελληνικού και του ουκρανικού πολιτισμού. Διαπιστώνεται, έτσι, η σύνδεση των δυο 

πολιτισμών, καθώς και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του καθενός. Κατά συνέπεια, τα 

παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται την ιδιαιτερότητα κάθε 

πολιτισμού και αναπτύσσουν τη διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνιακή 

ικανότητα τους. Εν συνεχεία, οι μαθητές/-τριες, συναντούν τη δραστηριότητα 

«Μαθαίνουμε να χορεύουμε!» (σ. 217) και, όπως στην περίπτωση των προηγούμενων 

σχετικών δραστηριοτήτων, έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν να χορεύουν τους 

τέσσερις ουκρανικούς παραδοσιακούς χορούς που αναφέρθηκαν στο κείμενο (σσ. 

206-207). 

     Τέλος, στη δραστηριότητα με την οποία κλείνει αυτή η ενότητα (σσ. 218-219), τα 

παιδιά ακούν έναν διάλογο και συμπληρώνουν τις λέξεις που λείπουν στη χειρόγραφη 

μορφή του. Οι δεξιότητες και οι στρατηγικές που καλλιεργούνται από μια τέτοια 

δραστηριότητα είναι ίδιες με αυτές της δραστηριότητας στις σελίδες 175-177.    
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4.4.9. «Ενότητα 9: Ταξιδεύουμε στη Μαριούπολη» 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της Μαριούπολης 

και της ελληνικής παρουσίας σε αυτή και να μάθουν να οργανώνουν μια ελληνο-

ουκρανική γιορτή, αλλά και να γράφουν επιστολή σε κάποιον/-α που βρίσκεται 

μακριά. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/-τριες θα μπορούν:  

 Να διαβάζουν και να κατανοούν τα κείμενα της ενότητας. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα ρήματα ενεργητικής διάθεσης και 

φωνής, α’ και β’ συζυγίας σε χρόνο Ενεστώτα, Αόριστο και Συνοπτικό 

Μέλλοντα. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο κάποια ανώμαλα ρήματα σε χρόνο 

Ενεστώτα, Αόριστο και Συνοπτικό Μέλλοντα. 

 Να χρησιμοποιούν σωστά στον λόγο τα ανώμαλα ρήματα «είμαι» και «έχω» 

σε χρόνο Ενεστώτα, Παρατατικό και Μέλλοντα. 

 Να τοποθετούν στη σειρά μερικές περιοχές της Ουκρανίας με βάση το κλίμα 

τους (πιο κρύα < πιο ζεστή). 

 Να παράγουν λόγο σχετικά με κάποια αξιοθέατα της Μαριούπολης. 

 Να κατασκευάζουν μια αφίσα. 

 Να οργανώνουν μια ελληνο-ουκρανική γιορτή. 

 Να συντάσσουν και να ταχυδρομούν μια επιστολή. 

 

Στο πρώτο κείμενο της τελευταίας ενότητας (σσ. 224-226) τα τέσσερα παιδιά και οι 

εκπαιδευτικοί τους φθάνουν στη Μαριούπολη. Η Olena και ο Nikita πληροφορούν 

τους Έλληνες για το κλίμα της πόλης και κάποιων ακόμα περιοχών της Ουκρανίας, 

και συγκρίνουν το τελευταίο με το ελληνικό κλίμα. Ακόμη, ξεναγούν την Άρτεμη και 

τον Αντρέα στη Μαριούπολη, επισημαίνοντας τη συμβολή των Ελλήνων στη 

δημιουργία της πόλης, αλλά και την μέχρι σήμερα έντονη ελληνική παρουσία στις 

περιοχές της Αζοφικής. Τέλος, οι τέσσερις ήρωες επισκέπτονται το Ελληνικό 
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Πολιτιστικό Κέντρο «Μαιώτιδα», όπου γίνεται γιορτή προς τιμήν των Ελλήνων 

επισκεπτών. Από τις τρεις ερωτήσεις κατανόησης (σσ. 226-228), οι δυο πρώτες είναι 

εντοπισμού πληροφοριών στο κείμενο ή στις εικόνες του. Η τρίτη ερώτηση ζητά την 

τοποθέτηση στη σειρά κάποιων ουκρανικών περιοχών, αλλά και της Ελλάδας, 

ξεκινώντας από εκείνη που είναι πιο κρύα το χειμώνα και το καλοκαίρι, και 

προχωρώντας στην πιο ζεστή. Για περιοχές με σχεδόν ίδιο κλίμα αξιοποιείται το 

σύμβολο «≈» Αποκτά έτσι ο/η μαθητής/-τρια μια απλή, αλλά ολοκληρωμένη εικόνα 

του κλίματος της Ελλάδας και της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται 

στοιχεία του κειμένου. 

     Η γραμματική (σσ. 228-230) διδάσκει τον σχηματισμό, την κλίση και τη σωστή 

χρήση στον λόγο του Συνοπτικού Μέλλοντα σε ρήματα ενεργητικής διάθεσης και 

φωνής, α’ συζυγίας, και η σχετική γραμματική άσκηση (σσ. 231-232) βοηθά στην 

εξάσκηση των ανωτέρω. Η επόμενη δραστηριότητα (σσ. 232-234) αφορά την εύρεση 

πληροφοριών για κάποια αξιοθέατα της Μαριούπολης, με τον ίδιο τρόπο που αυτό 

συνέβη στην αντίστοιχη δραστηριότητα της ενότητας 2 (σσ. 38-39). Να σημειώσουμε 

εδώ ότι δραστηριότητες τέτοιου τύπου, πέραν του ότι καλλιεργούν την κριτική 

ικανότητα του παιδιού, συντελούν και στην εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-

οικογένειας, καθώς πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με τα αξιοθέατα που 

εξετάζονται, μπορούν να προσφέρουν και οι γονείς. Ακολουθεί το παιχνίδι «Ο 

τουρίστας και οι ξεναγοί!». 

     Στη συνέχεια, συναντούμε τη δραστηριότητα «Γράφουμε ένα κείμενο» (σσ. 234-

236), η οποία μας μαθαίνει να κατασκευάζουμε μια αφίσα για ένα επερχόμενο 

γεγονός. Βέβαια, το πρακτικό κομμάτι βρίσκεται στην επόμενη δραστηριότητα (σσ. 

236-238), στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά οργανώνουν στο σχολείο μια ελληνο-

ουκρανική γιορτή, με σκοπό να δείξουν σε όλους τι έχουν μάθει για την Ελλάδα και 

την Ουκρανία, να μαγειρέψουν συνταγές των δυο χωρών, να διεξάγουν 

παραδοσιακούς χορούς κτλ. Καλεσμένοι μπορούν να είναι γονείς, φίλοι, αλλά και 

παράγοντες της τοπικής κοινότητας και όχι μόνο. Κατά την οργάνωση της γιορτής, οι 

μαθητές/-τριες κατασκευάζουν μια αφίσα, για να ενημερώσουν τον κόσμο. Με μια 

τέτοια γιορτή επιτυγχάνονται γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί, αλλά και 

διαπολιτισμικού χαρακτήρα στόχοι για τα παιδιά. Προωθείται, επιπλέον, η σύνδεση 

σχολείου - οικογένειας, καθώς και η σύνδεση σχολείου - κοινωνίας. 

     Στο τελευταίο κείμενο (σσ. 239-241) ο Nikita και η Olena ενημερώνουν 

συνοπτικά τους Έλληνες φίλους τους για τον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ Ουκρανίας 



[84] 
 

και Ρωσίας το 2014. Ύστερα από μια ευχή των τελευταίων για ένα καλύτερο μέλλον, 

τα τέσσερα παιδιά και οι εκπαιδευτικού τους μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο του 

Κιέβου. Οι Έλληνες ήρωες αποχαιρετούν τους Ουκρανούς και επιστρέφουν στην 

Ελλάδα. Λίγες μέρες αργότερα, ο Αντρέας και η Άρτεμη λαμβάνουν μια επιστολή 

από τον Nikita και την Olena, στην οποία οι τελευταίοι εκθέτουν τα νέα τους και 

ενδιαφέρονται για τα νέα των δυο Ελλήνων μαθητών. Η Άρτεμη και ο Αντρέας 

αποφασίζουν να συντάξουν και να στείλουν κι αυτοί με τη σειρά τους ένα γράμμα. Η 

πρώτη και η τρίτη από τις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (σσ. 242-243), είναι 

εντοπισμού πληροφοριών. Η δεύτερη ερώτηση είναι μαθηματικού υπολογισμού και, 

ειδικότερα, υπολογισμού του συνόλου των ημερών που μεσολάβησαν μεταξύ δυο 

γεγονότων. Να σημειώσουμε ότι καμιά ερώτηση κατανόησης δεν αναφέρεται στο 

θέμα του πολέμου με τη Ρωσία. Κι αυτό διότι, οι μαθητές/-τριές μας είναι μικροί 

ηλικιακά και οι εμπειρίες τους από τον πόλεμο αυτόν αρκετά πρόσφατες. Επομένως, 

όπως επισημάναμε και στην ενότητα 4.2., αφήσαμε στη διακριτική ευχέρεια του/της 

εκπαιδευτικού το αν και πως θα καταπιαστεί η τάξη με το θέμα αυτό.  

     Όσον αφορά τη γραμματική και την άσκησή της (σσ. 243-248), εκείνες 

ασχολούνται με τον σχηματισμό, την κλίση και τη σωστή χρήση στον λόγο του 

Συνοπτικού Μέλλοντα σε ρήματα ενεργητικής διάθεσης και φωνής, β’ συζυγίας, 

αλλά και του Ενεστώτα, του Αορίστου και του Συνοπτικού Μέλλοντα στα ανώμαλα 

ρήματα που εξετάστηκαν στην ενότητα 8. Τέλος, γίνεται εισαγωγή στους χρόνους 

Παρατατικό και Εξακολουθητικό Μέλλοντα, και τα παιδιά διδάσκονται τον 

σχηματισμό, την κλίση και τη σωστή χρήση στον λόγο του Ενεστώτα, Παρατατικού 

και Μέλλοντα στα ρήματα «είμαι» και «έχω». 

     Η τελευταία δραστηριότητα είναι τύπου «Γράφουμε ένα κείμενο» (σσ. 248-253). 

Σε αυτήν οι μαθητές/-τριές μας έρχονται σε επαφή με το κειμενικό είδος της 

επιστολής, τη δομή και το περιεχόμενό της. Μαθαίνουν τα είδη των επιστολών ως 

προς τον σκοπό και ως προς το ύφος των τελευταίων. Επιπλέον, η δραστηριότητα 

προσφέρει στοιχεία για τους ταχυδρομικούς φακέλους, μέσα στους οποίους 

εσωκλείονται οι επιστολές. Ακολουθούν δυο ασκήσεις. Η πρώτη ζητά από τα παιδιά 

να συντάξουν την επιστολή της Άρτεμης και του Αντρέα προς την Olena και τον 

Nikita. Έτσι, υλοποιείται μια πρώτη εξάσκηση με την συγγραφή του κειμενικού 

αυτού είδους. Η δεύτερη άσκηση ζητά από τους/τις μαθητές/-τριες να συντάξουν και 

να στείλουν μια επιστολή σε ένα ελληνικό σχολείο, με σκοπό τη γνωριμία με τους/τις 

μαθητές/-τριες του. Κατά συνέπεια, μέσω της αλληλεπίδρασης και της πιθανής 
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συνεργασίας των δυο σχολείων, ευνοείται η ανταλλαγή εμπειριών και ο σεβασμός 

του άλλου, και ενισχύεται η διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνιακή ικανότητα 

των παιδιών των δυο σχολείων. 
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5. Συζήτηση/Προτάσεις εφαρμογής 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ σε δίγλωσσους/-ες Έλληνες/-ίδες μαθητές/-τριες 

που ζουν και φοιτούν σε Τ.Ε.Γ. της Ουκρανίας.  

     Ως δίγλωσσο/-η θεωρούμε κάποιον ο/η οποίος/-α αξιοποιεί εναλλακτικά ή 

συνδυαστικά δυο ή περισσότερες γλώσσες (Σκούρτου, 2011, σ. 83). Οι γλώσσες 

αυτές είναι η πρώτη (Γ1) και η δεύτερη (Γ2) ή ξένη (ΞΓ). Ο χαρακτηρισμός 

«δεύτερη» συνδέεται με την άτυπη κατάκτηση ενός γλωσσικού κώδικα, σε αντίθεση 

με τον χαρακτηρισμό «ξένη», ο οποίος συνεπάγεται την τυπική διδασκαλία του 

κώδικα αυτού. Στην περίπτωση των αποδεκτών/-τριών του δικού μας υλικού, και οι 

δυο χαρακτηρισμοί για την ελληνική γλώσσα είναι έγκυροι. Όσο για τις ενδεχόμενες 

επιφυλάξεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της διγλωσσικής ανάπτυξης σε 

ένα άτομο, οι πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι η πρώτη γλώσσα όχι μόνο δεν 

εμποδίζει την ανάπτυξη μιας δεύτερης, αλλά συμβάλλει καθοριστικά και ενισχύει την 

ανάπτυξη αυτή. 

     Το ΚΕΓ συνιστά τον επίσημο φορέα παροχής κατευθύνσεων για τη διδασκαλία 

και την εξέταση της γλωσσομάθειας όσων μαθαίνουν την ελληνική ως Γ2/ΞΓ. Το ίδιο 

διακρίνει έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2) και διαχωρίζει τις 

δεξιότητες στη δεύτερη/ξένη γλώσσα σε δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου. Μάλιστα, για την αποτελεσματική ανάπτυξη των 

ανωτέρω δεξιοτήτων, οι ερευνητές/-τριες που ασχολούνται με καθεμιά από αυτές, 

τονίζουν τη σημασία της χρήσης από τον/τη μαθητή/-τρια γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών, και προτείνουν τρόπους και μοντέλα διδασκαλίας των 

τελευταίων. Κατά συνέπεια, εκείνο το εκπαιδευτικό υλικό που έχει ως στόχο να 

διδάξει στους/στις αποδέκτες/-τριές του την ελληνική ως Γ2/ΞΓ, οφείλει να συμφωνεί 

με τα προτεινόμενα επίπεδα γλωσσομάθειας και να αναπτύσσει τις ανωτέρω 

δεξιότητες, ευνοώντας την εκμάθηση και την αξιοποίηση στρατηγικών. 

     Η γλώσσα και ο πολιτισμός ενός λαού βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση, 

γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστική ενασχόληση με τον 

τελευταίο στο μάθημα της γλώσσας. Επιπλέον, η πολυπολιτισμικότητα που 

χαρακτηρίζει τις σημερινές κοινωνίες και, κατά συνέπεια, τις σημερινές σχολικές 
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τάξεις, επιβάλλει την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της 

διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/-τριών. Από τις δυο 

τελευταίες, η πρώτη αναφέρεται στη γνώση που κάποιος/-α έχει τόσο για τον 

πολιτισμό του/της όσο και για τον πολιτισμό του «άλλου», και στη συνειδητοποίηση 

των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του κάθε πολιτισμού. Η διαπολιτισμική επικοινωνιακή 

ικανότητα είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με 

εκπροσώπους από άλλες κουλτούρες. Η ανάπτυξη των δυο αυτών στοιχείων 

συμβάλλει στην γνωριμία μας με άλλους πολιτισμούς, στην αναγνώριση όλων των 

πολιτισμών ως ίσων, στο σεβασμό του διαφορετικού και στην παύση της 

αναπαραγωγής στερεοτύπων και προκαταλήψεων, και προωθεί την αποτελεσματική 

διαπολιτισμική συνεργασία. Συνεπώς, ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας ενός 

εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική ως Γ2/ΞΓ είναι κάτι παραπάνω από 

απαραίτητος. 

     Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης και της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας επιτυγχάνεται στο μάθημα της γλώσσας με ποικίλους 

τρόπους. Κάποιοι από αυτούς είναι η αξιοποίηση από τον/την εκπαιδευτικό της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με στόχο την ανταπόκριση στο υπόβαθρο κάθε 

παιδιού (πολιτισμικό και όχι μόνο), και δραστηριοτήτων αλληλόδρασης με 

πολιτισμικό χαρακτήρα, αλλά και η εμπλοκή της οικογένειας του/της μαθητή/-τριας 

στη διδασκαλία.  

     Κατά τον Tomlinson (2012, σ. 143), γλωσσικό εκπαιδευτικό υλικό συνιστά 

οτιδήποτε διευκολύνει τη γλωσσική εκμάθηση (π.χ. βιβλία μαθητή, ιστοσελίδες). Ο 

ίδιος επισημαίνει αναλυτικά (Tomlinson, 2001, 2008, 2012) τα επιμέρους 

γνωρίσματα που πρέπει να διαθέτει οποιοδήποτε διδακτικό υλικό στοχεύει στην 

εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στα γνωρίσματα αυτά περιλαμβάνονται η 

έκθεση του/της μαθητή/-τριας στην αυθεντική γλώσσα και τα χαρακτηριστικά της, 

μέσω της αξιοποίησης αυθεντικών κειμένων και της υλοποίησης αυθεντικών 

εργασιών, για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα που να σχετίζεται με την 

πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά, όμως, του ανωτέρω υλικού αποτελούν και η 

παροχή πληθώρας κειμενικών ειδών που συναντώνται στην καθημερινή ζωή, τα 

οποία ανταποκρίνονται στις εμπειρίες του παιδιού (γεωγραφικές, κοινωνικές κτλ.), 

ενεργοποιούν τόσο τη νόηση όσο και το θυμικό, προωθούν την κριτική σκέψη, 

ευνοούν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ.α. 
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     Λαμβάνοντας ως βάση όλες τις ανωτέρω θεωρητικές προδιαγραφές, προχωρήσαμε 

στον σχεδιασμό του δικού μας διδακτικού υλικού. Καταρχάς, θέσαμε τους στόχους 

του συγκεκριμένου σχεδιασμού, οι οποίοι αφορούν την καλλιέργεια στο παιδί 

στρατηγικών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου, μέσα από την ενασχόληση με αυθεντικά κειμενικά 

είδη και θέματα σχετικά με το άμεσο και οικείο περιβάλλον των μαθητών/-τριών, 

προς εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών. Επιπλέον, στόχο 

αποτέλεσε και η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και επικοινωνιακής 

ικανότητας του/της μαθητή/-τριας. 

     Εν συνεχεία, ασχοληθήκαμε με την κυρίως κατασκευή του υλικού μας. 

Ειδικότερα, αποφασίσαμε το υλικό αυτό να απευθύνεται σε παιδιά επιπέδου 

γλωσσομάθειας Α, και οργανώσαμε εννέα θεματικές ενότητες, με τη μορφή εννέα 

επεισοδίων ενός σεναρίου ιστορίας. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι τέσσερις 

φανταστικοί ήρωες, δύο από την Ελλάδα και δυο από την Ουκρανία, οι οποίοι, μαζί 

με τους δασκάλους τους, επισκέπτονται πόλεις των δυο αυτών χωρών. Στα κείμενα 

των εννέα ενοτήτων οι μαθητές/-τριες έρχονται σε επαφή και ανακαλύπτουν 

γεωγραφικά, πολιτισμικά, ιστορικά κ.α. στοιχεία των πόλεων ή χωρών όπου 

βρίσκονται, και επικοινωνούν με τη χρήση ποικίλλων κειμενικών ειδών, για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Τα κείμενα της κάθε ενότητας ακολουθεί η 

παράθεση κανόνων για γραμματικά, συντακτικά ή εκφραστικά φαινόμενα που 

εύκολα διακρίνονται μέσα στα πρώτα. Η εμπέδωση αυτών των φαινομένων 

πραγματοποιείται με σχετικές ασκήσεις. Τέλος, κάθε ενότητα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου που 

συμβάλλουν στο να αξιοποιήσει το παιδί δημιουργικά τις προϋπάρχουσες και τις 

αποκτηθείσες γνώσεις του σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα για την 

εξυπηρέτηση ρεαλιστικών επικοινωνιακών, και όχι μόνο, αναγκών. Το διδακτικό 

υλικό μας υπάρχει ολοκληρωμένο στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

     Ακολουθεί η αναλυτική έκθεση του τρόπου αξιοποίησης κάθε προαναφερθείσας 

θεωρητικής παραμέτρου για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού (υποενότητα 

4.2.) και η γενική περιγραφή της δομής και του περιεχομένου του τελευταίου 

(υποενότητα 4.3.), καθώς και του τρόπου εργασίας μας για την κατασκευή του. 

Τέλος, αναφέρθηκαν (υποενότητα 4.4.) ο σκοπός και οι στόχοι κάθε θεματικής 

ενότητας, ακολουθούμενοι από μια εκτενή παρουσίαση των τμημάτων της (κείμενα, 
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δραστηριότητες κτλ.) και του τρόπου με τον οποίο αυτά συμβάλλουν στη διδασκαλία 

της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. 

     Στο σημείο αυτό κρίνουμε ιδιαίτερα καίρια την παροχή διευκρινίσεων/προτάσεων 

προς τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/-ουσα που θα αποφασίσει να αξιοποιήσει 

διδακτικά το υλικό μας. Καταρχάς, πρόκειται για ένα υλικό το οποίο απευθύνεται σε 

παιδιά επιπέδου Α, που φοιτούν τόσο σε Τ.Ε.Γ. ενταγμένα στο ουκρανικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και σε Τ.Ε.Γ. απογευματινά ή Σαββατιανά, η ευθύνη για 

τη λειτουργία των οποίων ανήκει σε ελληνικές οργανώσεις.  

     Ο παιγνιώδης και πολυτροπικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού υλικού μας το 

καθιστά ικανό να χρησιμοποιείται ευέλικτα και ως συμπληρωματικό προς το κύριο 

(π.χ. σχολικά βιβλία), που ήδη αξιοποιείται, και να παρακινήσει έτι περισσότερο 

τους/τις μαθητές/-τριες να μάθουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Το υλικό 

μας έχει, όμως, τις δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα ως το κυρίως 

διδακτικό υλικό σε ένα Τ.Ε.Γ. 

     Ειδικότερα, προτείνουμε η διδασκαλία καθεμιάς από τις εννέα θεματικές ενότητες 

να ακολουθεί τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο προσπαθούμε να προκαλέσουμε το 

ενδιαφέρον του παιδιού για ό,τι περιέχεται στην εκάστοτε ενότητα. Εδώ συμβάλλουν 

καθοριστικά οι παιγνιώδους φύσεως εικόνες των κειμένων. Έτσι, πριν την ανάγνωση 

ενός κειμένου η τάξη συνίσταται να ρίχνει μια γρήγορη ματιά στις εικόνες και στις 

πράξεις των ηρώων που συναντά στο πρώτο, να μαντεύει το περιεχόμενο του 

κειμένου ή, όταν έχει αρχίσει η ανάγνωση, τη συνέχεια της ιστορίας. Ακόμη, οι 

εικόνες μιας ενότητας μπορούν να εμπλουτιστούν με επιπλέον φωτογραφίες που 

φέρνει από το σπίτι ο/η δάσκαλος/δασκάλα ή/και τα παιδιά. Οι δεύτερες πρέπει να 

είναι σχετικές με την ενότητα, να πηγάζουν και να ανταποκρίνονται στις εμπειρίες 

των μαθητών/τριών. Οι εικόνες σχολιάζονται από τα παιδιά και διατυπώνονται 

σκέψεις, απόψεις και προβληματισμοί. 

     Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η εμβάθυνση στο περιεχόμενο μιας 

ενότητας, ως φυσική συνέχεια του πρώτου σταδίου. Οι μαθητές/-τριες, με τη βοήθεια 

του/της εκπαιδευτικού, επεξεργάζονται τις πληροφορίες των κειμένων, τις 

συσχετίζουν με τις γνώσεις τους και εμπλουτίζουν τις τελευταίες. Ακόμη, τα παιδιά 

ανακαλύπτουν τη σχέση ανάμεσα στα λεγόμενα του κειμένου και στις εικόνες του. 

Εδώ βοηθούν και οι ερωτήσεις κατανόησης που ακολουθούν κάθε κείμενο, οι οποίες 
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μπορούν να εμπλουτιστούν από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα και να δίνεται, για 

παράδειγμα, η δυνατότητα στο παιδί να εντοπίζει αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες 

λόγου-εικόνας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο πολυτροπικός χαρακτήρας των κειμένων 

καλλιεργεί την κριτική σκέψη του/της μαθητή/-τριας και βοηθά στην περαιτέρω 

επεξεργασία της προσφερόμενης γνώσης. 

     Επιπλέον, στα κείμενα των ενοτήτων τα παιδιά εντοπίζουν εύκολα, και με τις 

κατάλληλες ερωτήσεις από τον/τη δάσκαλο/-α, τα διδακτέα γραμματικά, συντακτικά 

ή εκφραστικά φαινόμενα κάθε ενότητας. Έτσι, η διδασκαλία των φαινομένων αυτών 

στο τμήμα της «Γραμματικής» έρχεται ως φυσικό επακόλουθο του ανωτέρω 

εντοπισμού και λύνει τις σχετικές απορίες των μαθητών/-τριών. Τέλος, η εμπέδωση, 

η επισκόπηση και η κριτική εφαρμογή της νέας γνώσης πραγματοποιείται μέσω της 

χρήσης της από τα υποκείμενα της μάθησης, στις δραστηριότητες των ενοτήτων. 

Εδώ, το δεύτερο στάδιο εφαρμογής του υλικού μας παραχωρεί τη θέση του στο τρίτο. 

     Συγκεκριμένα, στο τελευταίο αυτό στάδιο, την εμπέδωση της αποκτηθείσας και 

επεξεργασθείσας από πριν γνώσης ακολουθεί η δημιουργική αξιοποίηση, από το 

παιδί, της τελευταίας σε επικοινωνιακές περιστάσεις παρόμοιες με αυτές που 

εκτίθενται στην εκάστοτε ενότητα ή νέες. Στο συγκεκριμένο στάδιο εντάσσονται όλες 

οι δραστηριότητες των ενοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός 

επικοινωνιακού (π.χ. ξενάγηση σε αξιοθέατα) ή μη (π.χ. παρασκευή φαγητού) 

αποτελέσματος. Όπως τα κείμενα, έτσι και οι δραστηριότητες είναι ανοιχτές προς 

εμπλουτισμό από τον/την δάσκαλο/-α, ώστε να βοηθηθεί επιπλέον ο/η μαθητής/-τρια 

στο να γίνει βασικός/-ή χρήστης της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. Σημαντική, όπως και με τα 

κείμενα, είναι η αξιοποίηση του πολυτροπικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, 

ώστε τα παιδιά να κατανοούν και να αξιοποιούν τη σχέση γραπτού λόγου-εικόνας, 

εικόνας-ήχου κτλ. στην καθημερινότητά τους. Τέλος, ο/η διδάσκων/-ουσα οφείλει να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη την παιγνιώδη φύση των δραστηριοτήτων μας, όταν 

σχεδιάζει δικές του/της δραστηριότητες, για να κρατά πάντοτε αμείωτο το ενδιαφέρον 

των υποκειμένων της μάθησης. 

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό υλικό μας και η προτεινόμενη 

διδακτική εφαρμογή του μπορούν να καταστήσουν τον/την εκάστοτε μαθητή/-τρια 

βασικό/-ή χρήστη της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Παρόλα αυτά, για να 

διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του υλικού αυτού απαιτείται η εφαρμογή του από 
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εκπαιδευτικούς Τ.Ε.Γ. (ενταγμένων ή μη) της Ουκρανίας στη διδακτική διαδικασία, 

και η αξιολόγησή του, με σκοπό να διαπιστωθούν έμπρακτα οι δυνατότητες και οι 

ενδεχόμενες αδυναμίες του και να διατυπωθούν προτάσεις για τη βελτίωσή του.    
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6. Ενδεικτικές παραπομπές σε πηγές αξιοποίησης για το υλικό 
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Ανακτήθηκε στις 24 Ιουλίου 2018, από 
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- Ζαχαράκη, Ε. (2018). Ο Λευκός Πύργος και ο περιβάλλων χώρος στην παραλία της 

Θεσσαλονίκης. [Φωτογραφία]. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2018, από 
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- Φιλλιπάκη-Warburton, E., Γεωργιαφέντης, Μ., Κοντζόγλου, Γ., & Λουκά, Μ. (χ.η.). 

Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων. 

- Groubani, Avala, Turkish Flame. (2008). Greece&Ukraine Locator [Φωτογραφία]. 

Ανακτήθηκε στις 8 Μαΐου 2018, από 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greece_Ukraine_Locator.png.  

- Meneboeuf, Christophe. (Photographer). (2011). The Acropolis as viewed from the 

Mouseion Hill [Φωτογραφία]. Ανακτήθηκε στις 8 Μαΐου 2018, από 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_the_Acropolis_Athens_(pixinn.ne

t).jpg.  

- Городской сад, Мариуполь [Φωτογραφία]. (χ.η.). Ανακτήθηκε στις 1 Αυγούστου 

2018, από https://all-ukraine.com.ua/ru/object.html?id=3872.   

- Донецкий академический областной ордена Почета русский драматический 

театр г. Мариуполь [Φωτογραφία]. (χ.η.). Ανακτήθηκε στις 31 Ιουλίου 2018, από 

http://www.donbass-info.com/content/view/2108/2115/. 
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- Культурно - развлекательный центр «Деревня Вашуры» [Φωτογραφία]. (χ.η.). 

Ανακτήθηκε στις 1 Αυγούστου 2018, από http://www.donbass-
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(χ.η.). Ανακτήθηκε στις 31 Ιουλίου 2018, από https://all-

ukraine.com.ua/ru/object.html?id=3868. 
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8. Παράρτημα  

8.1. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τον χρήστη της ελληνικής ως 

Γ2/ΞΓ επιπέδων Α1 και Α2. 

Για το επίπεδο Α1, έχουμε (A1-Για παιδιά 6-12 ετών, 2016): 

 Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

 Θεματολογία: 

- Ο/Η ίδιος/-α ο/η μαθητής/-τρια. 

- Σπίτι και οικογένεια. 

- Σχολείο, φίλοι, συμμαθητές και άλλα γνώριμα πρόσωπα. 

- Γειτονιά, οι χώροι και οι τρόποι με τους οποίους το παιδί 

ψυχαγωγείται.  

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια:  

- Επικοινωνία με χρήση «απλών γλωσσικών δομών».  

- Να δίνει και να λαμβάνει πληροφορίες τόσο για τον/την  ίδιο/-

α, όσο και για τους φίλους και συμμαθητές του/της.  

- Ανταπόκριση σε ανάγκες της καθημερινότητας (οικονομικές 

συναλλαγές στο κυλικείο, περίπτερο κτλ).  

- Να δημιουργεί επαφές στο οικογενειακό και το οικείο 

(γειτονιά, σχολείο) περιβάλλον και κατά τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ψυχαγωγικές και αθλητικές. 

- Κατανόηση σύντομων ανακοινώσεων. 

- Να συμμετέχει στις «διάφορες δραστηριότητες» με 

συμμόρφωση προς τις απλές οδηγίες των γονέων, του 

εκπαιδευτικού κτλ. 

 Σε επίπεδο γλώσσας:  

- Το παιδί διαθέτει «περιορισμένα μέσα» ανταπόκρισης στις 

στοιχειώδεις επιταγές των περισσότερων κοινών περιστάσεων 

της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, γνωρίζει περιορισμένο 

αριθμό ολοφράσεων («λέξεις, φράσεις και προτάσεις που τις 

έχει μάθει και τις χρησιμοποιεί ως ενιαία σύνολα») και έχει την 

ικανότητα παραγωγής σύντομων και απλών κειμένων. 
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 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Κατανόηση προφορικού λόγου 

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια:  

- Παρακολούθηση προφορικού λόγου που διατυπώνεται αργά 

και με παύσεις. 

- Να αντιλαμβάνεται οδηγίες. 

- Απόκριση σε απλές ερωτήσεις.  

 Από τον ομιλητή – εξεταστή του παιδιού απαιτείται η ρύθμιση των 

συνθηκών επικοινωνίας με:  

- «αργή, προσεκτική εκφορά πρότυπων γλωσσικών μορφών», 

- παύσεις, επαναλήψεις και παραφράσεις των λεγομένων, όπου 

χρειάζεται, σε περίπτωση ζωντανής ακρόασης, 

- χαμήλωμα του επιπέδου θορύβου και άλλων ηχητικών 

παρεμβολών, όταν ο λόγος είναι ηχογραφημένος και,  

- αξιοποίηση οπτικών μέσων (χάρτες, σχέδια, εικονογραφημένες 

ιστορίες κτλ.) για διευκόλυνση της κατανόησης του/της 

μαθητή/-τριας και για προσθήκη αυθεντικότητας και ρεαλισμού 

στον λόγο. 

 Συγκεκριμένες δεξιότητες του/της μαθητή/-τριας 

- Ικανότητα ακουστικής διάκρισης λέξεων, εκφράσεων και 

προτάσεων σχετικών με τον/την ίδιο/-α, τον οικογενειακό και 

άμεσο περίγυρό του/της και τα ενδιαφέροντά του/της.  

- Να διακρίνει βασικές πληροφορίες κατά την ακρόαση 

παραμυθιού ή απλής ιστορίας.  

- Κατανόηση οδηγιών.  

- Να μπορεί «να ακολουθεί σύντομες απλές κατευθύνσεις». 

 

 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Παραγωγή προφορικού λόγου 

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια:  

- Περιορισμένος έλεγχος λίγων και απλών δομών της 

γραμματικής. 

- Να δημιουργεί μεμονωμένες προτάσεις προς περιγραφή του 

εαυτού του/της και γνώριμων προσώπων. 
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- Παροχή πληροφοριών σχετικών με τα ενδιαφέροντά του/της 

και το οικείο περιβάλλον. 

- Να διατυπώνει απλές ερωτήσεις που αφορούν τον χρόνο και 

τον τόπο. 

 Συγκεκριμένες δεξιότητες του/της μαθητή/-τριας σε «συνθήκες 

διάδρασης (συνομιλίας με τον εξεταστή ή συνεξεταζόμενό του ή 

συνέντευξης)»: 

- Σύσταση του εαυτού. 

- Να επιστρατεύει «στοιχειώδεις εκφράσεις» για χαιρετισμό και 

αποχαιρετισμό. 

- Υποβολή ερωτήσεων στους άλλους. 

- Να παρέχει άμεσες και με απλή διατύπωση απαντήσεις «που να 

ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις». 

 Χαρακτηριστικά του λόγου του/της μαθητή/-τριας: 

- Παύσεις προς αναζήτηση εκφράσεων. 

- Παλινωδίες. 

- Λάθη. 

 Βοήθεια από τον συνομιλητή μέσω: 

- χρήσης απλών δομών και, 

- επανάληψης ή επαναδιατύπωσης όπου απαιτείται. 

 

 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Κατανόηση γραπτού λόγου 

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια:  

- Να κατανοεί κείμενα σύντομης έκτασης, μηνύματα και κάρτες.  

- Αναγνώριση «καθημερινών ονομάτων, λέξεων και πολύ 

βασικών φράσεων» σχετικών με θέματα της καθημερινότητας.  

- Να κατανοεί περιγραφές που διατυπώνονται με απλό τρόπο και 

περιλαμβάνουν οπτικά ερεθίσματα.  

- Ακολουθία απλών και σύντομων οδηγιών. Γενικά, η 

κατανόηση γραπτού λόγου δεν προχωρεί πέρα από 

μεμονωμένες λέξεις, σύντομα και απλά κείμενα που αφορούν 

γνώριμα θέματα, και ανάγνωση μιας μιας λέξης σε κάθε φράση. 

 Συγκεκριμένες δεξιότητες του/της μαθητή/-τριας: 
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- Αναγνώριση των γραμμάτων (κεφαλαίων και μικρών) του 

αλφαβήτου, λέξεων και «στοιχειωδών φράσεων». 

- Να είναι σε θέση να διαβάζει ονόματα, και τύπους 

καταστημάτων που βρίσκονται στη γειτονιά (π.χ. φούρνος, 

κρεοπωλείο) και ονόματα ορισμένων ειδών στα καταστήματα 

(π.χ. σοκολάτα, παγωτό). 

- Παρακολούθηση του πώς εξελίσσεται μια ιστορία σύντομη και 

απλή.  

- Να εκτελεί σύντομες και γραμμένες με απλό τρόπο οδηγίες, 

ιδίως σε περίπτωση ύπαρξης «οπτικής υποστήριξης» 

(εικονογραφημένες ιστορίες, χάρτες, εικόνες χρήσης 

αντικειμένων κτλ.). 

 

 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Παραγωγή γραπτού λόγου 

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια:  

- Δημιουργία σύντομων προτάσεων απλής δομής. 

- Να αξιοποιεί τα «βασικά σημεία στίξης». 

 Συγκεκριμένες δεξιότητες του/της μαθητή/-τριας: 

- Να δημιουργεί απλές προτάσεις περιγραφής του εαυτού, του 

σπιτιού ή του σχολείου και της γειτονιάς. 

- Περιγραφή με τη χρήση μεμονωμένων προτάσεων, «μιας 

ιστορίας με ερεθίσματα εικόνες ή σύντομους διαλόγους». 

Γενικά, η παραγωγή γραπτού λόγου δεν προχωρεί πέρα από 

ανταλλαγή στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα και «παραγωγή 

πολύ σύντομων, απλών κειμένων, όπως μια κάρτα». 

 

 Καταστάσεις επικοινωνίας 

Ο/Η μαθητής/-τρια πρέπει να είναι ικανός/-ή να καταλάβει, με βοήθεια από 

τον συνομιλητή, «λόγο αρθρωμένο αργά και καθαρά πάνω σε θέματα που 

αφορούν τις σχέσεις του με τον μικρόκοσμο που τον περιβάλλει (σπίτι, 

σχολείο, χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης)», και να αξιοποιεί απλές προτάσεις 

και φράσεις, για να επιτελέσει τις γλωσσικές λειτουργίες που σημειώνονται σε 

καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις, όπως οι ακόλουθες:  
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 Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι: 

- Αναγνώριση ταυτότητας (Ικανότητα προφορικής διατύπωσης 

από τον/την μαθητή/-τρια του ονόματός του/της, επιθέτου, 

διεύθυνσης, τηλεφώνου, καταγωγής και ηλικίας, αν η ηλικία 

του/της το επιτρέπει. Ακόμη, ικανότητα περιγραφής της 

οικογένειας, αναφοράς στους συγγενείς πρώτου βαθμού (π.χ. 

πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή, παππούς, γιαγιά) και 

περιγραφής της εξωτερικής εμφάνισης κάποιου ανθρώπου (π.χ. 

ψηλός, κοντός, χοντρός, ξανθός)). 

- Κατοικία, διαμονή (Ικανότητα περιγραφής από το παιδί του 

σπιτιού του (δωμάτια, έπιπλα, χρώματα, κήπος) και του 

περιβάλλοντα χώρου (γειτονιά), παροχή γενικών πληροφοριών 

για την τοποθεσία του σπιτιού σε σχέση με ένα σημείο 

αναφοράς και πληροφοριών για τη διαμονή του παιδιού στο 

δωμάτιό του ή το πιθανό μοίρασμα του τελευταίου με 

κάποιον/-α άλλον/-η, για την ύπαρξη κατοικίδιου κτλ.). 

- Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες 

(Ικανότητα αναγνώρισης από τον/την μαθητή/-τρια λέξεων 

όπως: πόλη, χωριό, βουνό, θάλασσα, ποτάμι, παραλία, δέντρο, 

λουλούδι, ζώο, των ονομάτων μερικών ζώων, π.χ. γάτα, 

σκύλος, άλογο, Επιπλέον, ικανότητα αναφοράς «στα βασικά 

χρώματα των λουλουδιών και ζώων (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, 

άσπρο, μαύρο, καφέ)». Τέλος, οικειότητα και ικανότητα (ίσως 

με βοήθεια) χρήσης λέξεων και φράσεων που αφορούν τον 

καιρό (π.χ. έχει ήλιο, βρέχει, χιονίζει, φυσάει, κάνει κρύο, κάνει 

ζέστη, βροχή, χιόνι, αέρας)). 

- Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση (Ικανότητα αναφοράς από το 

παιδί στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του/της, με 

γνώση του σχετικού λεξιλογίου, αναλόγως και των 

ενδιαφερόντων του/της (π.χ. μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 

ομάδα, τένις, σκι, κολύμπι, μουσική, τραγουδιστής)). 

- Κοινωνικές σχέσεις (Ικανότητα ομιλίας από τον/την μαθητή/-

τρια για προσωπικές σχέσεις με άλλους (π.χ. φίλους, 

συμμαθητές, συγγενείς) και συμμετοχής σε ποικίλες 
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δραστηριότητες εντός σχολείου και «στο ευρύτερο 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον (πάρτι, γιορτές κτλ)»). 

- Υγεία, κατάσταση του οργανισμού (Γνώση των μερών του 

σώματος (κεφάλι, πρόσωπο, μάτια, μύτη, αυτιά, στόμα, χέρια, 

πόδια, κοιλιά) και ικανότητα εξήγησης από το παιδί, με 

βοήθεια από τον συνομιλητή, του εκάστοτε προβλήματος 

υγείας του (π.χ. πονάω)). 

 Καθημερινή ζωή: 

- Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι (Ικανότητα αναφοράς από 

τον/την μαθητή/-τρια των καθημερινών δραστηριοτήτων εντός 

σπιτιού από την ώρα που το παιδί ξυπνάει μέχρις ότου να πάει 

ξανά για ύπνο (π.χ. ξυπνώ, τρώω, διαβάζω, παίζω, ακούω 

μουσική, γράφω, ζωγραφίζω)). 

- Δραστηριότητες έξω από το σπίτι (Αγορά: Να μπορεί ο/η 

μαθητής/-τρια να αναγνωρίζει τα ονόματα μερικών μαγαζιών, 

π.χ. φούρνος, μανάβης, ζαχαροπλαστείο, περίπτερο, και να 

αγοράζει αντικείμενα με μικρή αξία από το κυλικείο του 

σχολείου ή το περίπτερο της γειτονιάς με ερώτηση για την τιμή 

τους. Σχολείο: Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί του 

λεξιλογίου που περιγράφει τους σχολικούς χώρους, π.χ. (τάξη, 

γραφείο, αυλή, γυμναστήριο, κυλικείο) των σχολικών 

αντικειμένων, (π.χ. θρανίο, πίνακας, κιμωλία, σπόγγος, βιβλίο, 

τετράδιο, μολύβι, σβηστήρα, υπολογιστής) και λέξεων όπως: 

δάσκαλος, καθηγητής, συμμαθητής, εξετάσεις κτλ. Ακόμη, 

κατανόηση απλών και με σύντομη έκταση ανακοινώσεων 

αναφορικά με τη λειτουργία του σχολείου και συμμετοχή στις 

ποικίλες δραστηριότητες με ακολουθία των οδηγιών του 

δασκάλου. Τέλος, ικανότητα υποβολής απλών ερωτήσεων με 

τις οποίες το παιδί ζητάει κάτι, π.χ. να βγει από την τάξη, αλλά 

και κατανόηση απλών απαντήσεων που δίνονται στο πρώτο. 

Μετακίνηση/ταξίδια: Να μπορεί ο/η μαθητής/-τρια να 

αναφέρεται στο μεταφορικό μέσο της αρεσκείας του/της και να 

αναγνωρίζει τις σχετικές λέξεις (π.χ. αυτοκίνητο, τρένο, 

αεροπλάνο, αεροδρόμιο, πλοίο, λιμάνι, εισιτήριο, στάση), 
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καθώς και να είναι σε θέση να περιγράφει ένα ταξίδι του, 

δεχόμενος/-η πάντα τη βοήθεια του συνομιλητή του/της). 

 

 Λεξιλόγιο 

 Κατοχή από το παιδί ενός «στοιχειώδους ρεπερτορίου λέξεων και 

απλών εκφράσεων που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και 

συγκεκριμένες χειροπιαστές καταστάσεις». 

 Κατανόηση και χρήση, με κάποια βοήθεια, του λεξιλογίου που 

αντιστοιχεί στις προαναφερθείσες «καταστάσεις επικοινωνίας» και 

ικανότητα εμπλοκής του/της μαθητή/-τριας στις τελευταίες, για να 

φέρει εις πέρας τις επικοινωνιακές ανάγκες της καθημερινότητας. 

 

 Φωνητική 

 Αναγνώριση όλων των φθόγγων, των γραμμάτων και των δίψηφων 

φωνηέντων και συμφώνων. 

 Αναγνώριση του τονισμού των λέξεων. 

 

 Μορφολογία 

Το παιδί πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιεί  τα ακόλουθα 

(ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, 

2018):  

- Ουσιαστικά: ισοσύλλαβα αρσενικά σε –ας, -η, -ος, ισοσύλλαβα 

θηλυκά σε –α, -η, και ισοσύλλαβα ουδέτερα σε -ο, -η. Ακόμη, άκλιτα 

ουσιαστικά και δάνειες λέξεις. 

- Επίθετα: σε –ος, -η/-α, -ο, και σε –ος, -ια, -ο, αλλά και το πολύς, 

πολλή, πολύ και κτητικά επίθετα. Επιπλέον, απαιτείται η γνώση του 

συγκριτικού βαθμού των επιθέτων ο οποίος σχηματίζεται 

περιφραστικά. 

- Αντωνυμίες: προσωπικές (α ́, β ́, γ ́ προσώπου: ονομαστική, αιτιατική 

(δυνατοί και αδύνατοι τύποι): άμεσο αντικείμενο), κτητικές, 

ερωτηματικές (τι, πώς, πόσος, ποιανού), αόριστες (ένας, κανείς, 

τίποτε, άλλος), και δεικτικές (αυτός, εκείνος). 
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- Ρήμα: ενεργητική φωνή, ενεργητική διάθεση α’ (-ω) και β’ συζυγίας    

-ώ (-άς/-είς). 

- Χρόνοι – Εγκλίσεις: Ενεργητική φωνή, οριστική (Ενεστώτας, 

Αόριστος, Μέλλοντας απλός), υποτακτική απλή, προστακτική απλή. 

- Επιρρήματα: τοπικά (π.χ. εδώ, εκεί, πάνω, κάτω), χρονικά (π.χ. τώρα, 

σήμερα, ξανά, νωρίς), τροπικά (π.χ. έτσι, σιγά, μαζί, ωραία), ποσοτικά 

(πολύ, λίγο, πιο, παρά), βεβαιωτικά, διστακτικά, αρνητικά (ναι, όχι, 

δε(ν), μη(ν), εντάξει), επιρρήματα σε -α. Επίσης, ο/η μαθητής/-τρια 

πρέπει να γνωρίζει τον συγκριτικό βαθμό των επιρρημάτων που 

σχηματίζεται περιφραστικά. 

- Προθέσεις: σε, για, με, από, μετά, μέχρι, παρά. Από τα πάθη 

προθέσεων απαιτείται η γνώση της αποκοπής. 

- Σύνδεσμοι: συμπλεκτικοί (και), αντιθετικοί (αλλά, όμως), 

διαχωριστικοί (ή), αιτιολογικοί (γιατί), χρονικοί (όταν), τελικοί (να, 

για να), υποθετικός (αν), ειδικοί (ότι). 

- Μόρια: θα, να. 

 

 Σύνταξη 

Ο/Η μαθητής/-τρια πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να κάνει χρήση των εξής 

(ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, 

2018): 

 Ονομαστική πτώση: χρήση ως υποκειμένου, ομοιόπτωτου 

προσδιορισμού υποκειμένου, κατηγορουμένου και ως επιφωνηματικής. 

 Αιτιατική πτώση: χρήση ως άμεσου αντικειμένου, εμπρόθετης (με, σε, 

για, από), και επιρρηματικής χρονικής (χωρίς πρόθεση). 

 Σύνδεση προτάσεων:  

- Παρατακτική: συμπλεκτική (και). 

- Υποτακτική: ονοματικές συμπληρωματικές προτάσεις ως 

αντικείμενο. 

 

 Κοινωνιογλωσσικά στοιχεία (A1-Για παιδιά 6-12 ετών, 2016)  

 Δεδομένου του ότι «η λειτουργία μιας γλώσσας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τον πολιτισμό που την παράγει και ο πολιτισμός 
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αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας», απαιτείται από 

τον/την μαθητή/-τρια, ανάλογα με την ηλικία του/της, πέρα από την 

ορθή γλωσσική χρήση σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής και 

σύνταξης, να γνωρίζει μερικά γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας, αλλά 

και κάποια κοινωνιοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

γλώσσας. Στα τελευταία, τα οποία θα πρέπει «να συμβαδίζουν με τα 

ενδιαφέροντα και το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων αυτής της 

ηλικίας», περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής 

(π.χ. ώρες γευμάτων και λειτουργίας του σχολείου, ελεύθερος χρόνος, 

διακοπές), ήθη και έθιμα (κάλαντα, Χριστούγεννα, Πάσχα). 

 

Για το επίπεδο Α2, έχουμε (Α2 - Βασική Γνώση, 2013): 

 Γενικός εκπαιδευτικός στόχος 

 Ο/Η μαθητής/-τρια πρέπει να έχει τη «βασική επικοινωνιακή 

ικανότητα». Συγκεκριμένα το παιδί πρέπει: 

- να μπορεί να αξιοποιεί την ελληνική γλώσσα προφορικά και 

γραπτά, σε τυπικό ή φιλικό τόνο, για να ανταποκρίνεται σε 

ανάγκες και επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινότητας. 

- να είναι ικανό να καταλαβαίνει προτάσεις και εκφράσεις που 

συναντά συχνά και που συνδέονται με «προσωπικές και 

οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ».  

- να είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας «βασικές 

γλωσσικές δεξιότητες» σε περιστάσεις της καθημερινότητας, 

για τις οποίες απαιτείται «απλή και άμεση ανταλλαγή 

πληροφοριών» σχετικά με γνώριμα θέματα και,  

- να μπορεί να δίνει και να παρέχει πληροφορίες για ζητήματα 

γνώριμα, «ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης». 

 

 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Κατανόηση προφορικού λόγου 

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια: 

- Κατανόηση προφορικών κειμένων, τυπικού ή φιλικού ύφους, 

περιορισμένης διάρκειας, δομημένων με απλό τρόπο και με 

πληροφορίες σαφείς και δοσμένες με λογική σειρά. Στις 
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τελευταίες δεν πρέπει να υπάρχουν αναδρομές στο παρελθόν, 

επαναφορά στο παρόν και πολλά πρόσωπα και γεγονότα. 

- Κατανόηση φράσεων και λεξιλογίου που εμφανίζονται 

εξαιρετικά συχνά και σχετίζονται με «τομείς άμεσης 

προσωπικής εμπειρίας» (π.χ. οικογένεια, αγορά, εργασία, 

διασκέδαση, ασχολίες). 

- Κατανόηση του συνομιλητή του/της σε επαφές που 

πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου. 

- Κατανόηση του γενικού νοήματος και των βασικών σημείων 

απλής συνομιλίας που περιλαμβάνει δυο φυσικούς ή μη 

φυσικούς ομιλητές, σε φυσικό περιβάλλον επικοινωνίας, που 

αξιοποιούν τα ελληνικά ως επικοινωνιακό μέσο, πάνω σε 

ζητήματα που αφορούν τις εμπειρίες του/της μαθητή/-τριας. 

- Κατανόηση του βασικού νοήματος μικρών προφορικών 

κειμένων, που χαρακτηρίζονται από «αργή, αλλά φυσική ροή 

λόγου», όπως απλές δημόσιες ανακοινώσεις (σε σταθμούς 

μέσων συγκοινωνίας, σε καταστήματα κτλ.), τηλεφωνικές 

πληροφορίες (σχετικά με την ώρα, τους κινηματογράφους, τα 

θέατρα, τα νοσοκομεία κτλ.), δελτία καιρού από την 

τηλεόραση, κοινές οδηγίες που δίνονται από κρατικούς 

υπαλλήλους (στην αστυνομία, την τροχαία, το τελωνείο κτλ.), 

διηγήσεις, περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, 

χώρων κτλ. 

 Για να επιτευχθεί η κατανόηση των ανωτέρω κειμένων προϋποτίθεται 

η δυνατότητα του μαθητή/-τριας να ζητά κατά καιρούς να 

επαναληφθεί ή να αναδιατυπωθεί κάτι. 

 

 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Παραγωγή προφορικού λόγου 

 Ο/Η μαθητής/-τρια είναι σε θέση να επικοινωνεί σε απλές υποθέσεις 

της καθημερινότητας για τις οποίες απαιτείται απλή και άμεση παροχή 

και λήψη πληροφοριών σχετικά με γνώριμα ζητήματα και 

δραστηριότητες. 

 Γενικά το παιδί οφείλει να αποδείξει ότι έχει αναπτύξει την ικανότητα 

παρακολούθησης ενός διαλόγου για ένα οποιοδήποτε καθημερινό 
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ζήτημα και την ικανότητα εμπλοκής σε κοινωνικές πρακτικές που 

απαιτούν τη χρήση προφορικού λόγου. 

 Συγκεκριμένες δεξιότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια: 

- Ανταπόκριση «σε σύντομες κοινωνικές επαφές» 

χρησιμοποιώντας λόγο σε τυπικό ή φιλικό ύφος (συνήθως, 

βέβαια, το παιδί δεν κατανοεί αρκετά για να διατηρήσει το ίδιο 

μια συνομιλία). 

- Να γίνεται κατανοητός/-ή από τους συνομιλήτες του/της με 

χρήση πολύ σύντομων εκφωνημάτων και παρά την ύπαρξη 

παύσεων, τυχόν εσφαλμένων εκκινήσεων ή αναδιατυπώσεων. 

- Επιστράτευση σειράς προτάσεων και φράσεων, για να 

περιγράφει ο/η μαθητής/-τρια απλά «την οικογένειά του, 

άλλους ανθρώπους, γεγονότα, χώρους,  συνθήκες διαβίωσης, το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο του και την παρούσα ή πιο πρόσφατη 

δουλειά του». 

- Να παρέχει απλές πληροφορίες σχετικά με το ίδιο ή με τρίτους, 

αλλά και τους χρόνο, τόπο, τρόπο, αιτία. 

- Διήγηση απλών και μικρών ιστοριών. 

- Να παρέχει απλές οδηγίες. 

- Αίτηση εξυπηρέτησης σε δημόσιους χώρους όπως 

καταστήματα, τράπεζες εστιατόρια, σταθμούς. 

- Να γνωρίζει στοιχειώδεις τεχνικές αντιμετώπισης 

επικοινωνιακών προβλημάτων. 

- Χρήση κάποιων παραγλωσσικών στοιχείων (π.χ. κινήσεις, 

στάσεις, εκφράσεις, επιφωνήματα) κατά την επικοινωνία με 

άλλους. 

 

 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Κατανόηση γραπτού λόγου 

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια:  

- Ανάγνωση πολύ μικρών και απλών κειμένων. 

- Να βρίσκει «συγκεκριμένες προβλέψιμες πληροφορίες σε 

γνώριμα θέματα». 

- Κατανόηση απλής και σύντομης έκτασης προσωπικής 

αλληλογραφίας σε τυπικό ή φιλικό ύφος. 
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- Να «συμπεραίνει το πιθανό νόημα» των εκάστοτε άγνωστων 

λέξεων, στηριζόμενος/-η στην «κεντρική ιδέα» του κειμένου 

που αφορά συγκεκριμένα και γνώριμα θέματα της 

καθημερινότητας. 

 Είδη γραπτού λόγου για το επίπεδο Α2: 

- «Ανακοινώσεις, αγγελίες, αφίσες, διαφημίσεις, διαφημιστικά 

έντυπα, οδηγοί (οδηγός πόλης, τουριστικός οδηγός, χάρτες 

κτλ.), επιγραφές, τιμοκατάλογοι, τηλεφωνικός κατάλογος, 

δρομολόγια, ώρες λειτουργίας (καταστημάτων, μουσείων, 

πολιτιστικών χώρων κτλ.), λογαριασμοί, εισιτήρια, 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, έντυπα (για συμπλήρωση κατά 

την άφιξη στη χώρα, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία κτλ.), 

σήματα, πινακίδες (οδικές ή σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σε 

καταστήματα, νοσοκομεία κτλ.), δελτία καιρού, απλά 

ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα 

χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, 

γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., προσωπική 

αλληλογραφία (γράμμα, κάρτα, τηλεγράφημα), απλές οδηγίες 

χρήσης προϊόντων και μηχανημάτων». 

 

 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι – Παραγωγή γραπτού λόγου 

 Ικανότητες που αναμένονται από τον/την μαθητή/-τρια:  

- Να γράφει κείμενα τυπικού ή φιλικού ύφους, με περιορισμένη 

έκταση και απλή δομή, όπου θα παρατίθενται με λογική σειρά 

οι απόψεις και οι ιδέες του/της για ζητήματα που αυτός/-ή 

γνωρίζει, και θα παρέχονται βασικές πληροφορίες. Τέτοια 

κείμενα αποτελούν π.χ., απλά και σύντομης έκτασης 

σημειώματα και μηνύματα που αφορούν ζητήματα «άμεσης 

ανάγκης» και απλά γράμματα προσωπικού χαρακτήρα (με 

σκοπό το παιδί να ευχαριστήσει κάποιον). 

 Συγκεκριμένες δεξιότητες του/της μαθητή/-τριας: 

- Συμπλήρωση των πληροφοριών που απαιτούνται σε έντυπα 

(όταν αφικνείται ή αναχωρεί από τη χώρα, σε ξενοδοχεία κτλ). 
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- Να συντάσσει απλές επιστολές (για να πραγματοποιήσει 

κράτηση σε ξενοδοχείο κτλ). 

- Κράτηση απλών σημειώσεων (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, ένα απλό 

μήνυμα, μια διεύθυνση κτλ). 

- Συγγραφή απλών μηνυμάτων χειρόγραφων ή ηλεκτρονικών. 

- «Να έχει προσωπική αλληλογραφία», («απλές 

κάρτες/σημειώματα για χαιρετισμό, συγχαρητήρια κτλ.», 

«απλά προσωπικά γράμματα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

προς φίλους, οικογενειακά πρόσωπα ή γνωστούς»), 

αξιοποιώντας το ανάλογο προς την περίσταση ύφος (τυπικό ή 

φιλικό). 

 

 Καταστάσεις επικοινωνίας (ο/η μαθητής/-τρια πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί 

την ελληνική γλώσσα και να εκτελεί τις προαναφερθείσες γλωσσικές 

λειτουργίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις «βασικές ανάγκες και καθημερινές 

καταστάσεις επικοινωνίας» του επιπέδου Α1, αλλά και στις παρακάτω) 

 Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι: 

- Αναγνώριση ταυτότητας (Ο/Η μαθητής/-τρια πρέπει να είναι σε 

θέση να ανταλλάσσει προφορικές και γραπτές πληροφορίες που 

αφορούν τον/την ίδιο/-α και τον συνομιλητή του/της. Τέτοιες 

πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η εθνικότητα, οι 

θρησκευτικές  ή άλλες πεποιθήσεις, η ηλικία, το φύλο, ο τόπος 

και ο χρόνος γέννησης, η παροχή της διεύθυνσης και του 

τηλεφωνικού αριθμού, η παροχή πληροφοριών για την 

επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση, η αναφορά στην 

οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, τις προσωπικές 

συνήθειες και η παροχή στοιχείων για την εξωτερική εμφάνιση 

καποιου/-ας). 

- Κατοικία, διαμονή (Το παιδί πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει 

πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο διαμονής του και τον 

χώρο που περιβάλλει τον πρώτο. Σε περίπτωση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για κατοικία, το παιδί πρέπει να είναι ικανό να 

ζητάει σχετικές πληροφορίες, όπως το είδος της κατοικίας 

(μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα, όροφος), ο αριθμός 
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των δωματίων, η περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι, η απόσταση 

του σπιτιού από ένα σημείο αναφοράς, η ύπαρξη αστικής 

συγκοινωνίας προς εξυπηρέτηση του σπιτιού, το ενοίκιο ή η 

τιμή πώλησης της κατοικίας). 

- Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες 

(Ο/Η μαθητής/-τρια οφείλει να είναι σε θέση «να περιγράφει το 

φυσικό περιβάλλον» και να ανταλλάσσει βασικές πληροφορίες 

αναφορικά με την πανίδα και τη χλωρίδα ενός μέρους. Ακόμη, 

θα πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει τα δελτία καιρού). 

- Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση (Το παιδί πρέπει να έχει την 

ικανότητα ομιλίας για θέματα όπως ο ελεύθερός του χρόνος και 

η αξιοποίηση του τελευταίου. Συγκεκριμένα, ο/η μαθητής/-τρια 

οφείλει να αναφέρει το που πηγαίνει, με ποιους και τι κάνει. 

Ακόμη, πρέπει να μπορεί να αναφερθεί στα χόμπι του/της και 

να λαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με θεάματα όπως 

θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφους, συναυλίες, 

αθλητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις). 

- Κοινωνικές σχέσεις (Το παιδί πρέπει να έχει την ικανότητα 

δημιουργίας απλών κοινωνικών σχέσεων στο περιβάλλον του, 

συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις, επικοινωνίας με τους 

άλλους και σύστασης τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων. 

Ακόμη, οφείλει να μπορεί να εύχεται σε κάποιον/-α αναλόγως 

της περίστασης, να προσκαλεί και να δέχεται προσκλήσεις ή να 

αρνείται μια πρόσκληση καταλλήλως προφορικά ή γραπτά και 

να διατηρεί αλληλογραφία ή επαφή μέσω τηλεφώνου. Γενικώς, 

το παιδί πρέπει «να είναι ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας στην 

οποία ζει και να συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις»). 

- Υγεία, κατάσταση του οργανισμού (Ο/Η μαθητής/-τρια οφείλει 

να είναι ικανός/-ή να αναφέρεται στην κατάσταση του σώματός 

του/της, να μιλάει για το πώς αισθάνεται, να εξηγεί στο γιατρό 

το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να συνεργάζεται με 

τον τελευταίο ζητώντας εξηγήσεις. Τέλος, να μπορεί να ζητά 

πληροφορίες και επεξηγήσεις από τον φαρμακοποιό αναφορικά 

με τα φάρμακα που πρέπει να παίρνει). 
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 Καθημερινή ζωή: 

- Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι (Ικανότητα του/της μαθητή/-

τριας να αναφέρεται και να καταλαβαίνει συζητήσεις 

αναφορικά με τις δραστηριότητες της καθημερινότητας και τις 

συνήθειές του/της, να λέει και να ακούει απόψεις για να φέρει 

ευκολότερα εις πέρας τις υποχρεώσεις του/της που σχετίζονται 

με «τη φροντίδα του σπιτιού (καθαριότητα, προϊόντα 

καθαρισμού), ετοιμασία φαγητού, φροντίδα κήπου κτλ»).  

- Δραστηριότητες έξω από το σπίτι (Αγορά: Ικανότητα κίνησης 

από το παιδί στην αγορά, αναγνώρισης ονομάτων από 

καταστήματα, και κατανόησης διαφημίσεων και ενημερωτικών 

φυλλαδίων που σχετίζονται με βασικά προϊόντα, π.χ. είδη 

τροφίμων και ενδυμασίας. Ακόμη, ο/η μαθητής/-τρια πρέπει να 

μπορεί να βρίσκει το προϊόν που αναζητά ερχόμενος/-η σε 

επικοινωνία με τους πωλητές, «ζητώντας πληροφορίες για την 

ποιότητα και την τιμή των προϊόντων». Διατροφή: Ο/Η 

μαθητής/-τρια είναι αναγκαίο να γνωρίζει τα ονόματα των 

«βασικών τροφίμων» και κάποιων ποτών, να διαλέγεται με 

τους πωλητές τροφίμων για θέματα ποιότητας και τιμής των 

τελευταίων και να προμηθεύεται ό,τι επιθυμεί. Επιπρόσθετα, 

εάν το παιδί γευματίζει σε εστιατόριο ή ταβέρνα, οφείλει να 

ζητάει εξηγήσεις για τα προσφερόμενα πιάτα, ώστε να μπορεί 

να παραγγέλνει ό,τι επιθυμεί, «να ζητάει, να ελέγχει και να 

πληρώνει το λογαριασμό». Τέλος, σημαντική είναι και η 

ικανότητα ανταλλαγής απόψεων στο θέμα της διατροφής. 

Εκπαίδευση/επαγγελματικός χώρος: Ικανότητα του παιδιού για 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το πώς λειτουργεί ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, ώστε οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

(εγγραφές, δίδακτρα, εξετάσεις κτλ.) του πρώτου κατά τη 

φοίτησή του να είναι σαφείς. Στο θέμα της εργασίας, ο/η 

μαθητής/-τρια οφείλει να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες 

για «το χώρο απασχόλησής του ή τις συνθήκες εργασίας του 

ίδιου ή του συνομιλητή του», αλλά και να δίνει ή να ακολουθεί 

απλές οδηγίες κατά την επαγγελματική του απασχόληση». 
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Δημόσιες υπηρεσίες: Ικανότητα ζήτησης και κατανόησης απλών 

οδηγιών ή ανακοινώσεων και συμπλήρωσης εντύπων με τα 

προσωπικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, το παιδί πρέπει να είναι σε 

θέση να εξυπηρετείται κατά την επαφή του με δημόσιες 

υπηρεσίες όπως: τράπεζες (άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμού, 

καταθέσεις και αναλήψεις), ταχυδρομείο (αποστολή δέματος 

και γράμματος απλού, συστημένου ή επείγοντος), τελωνείο 

(δήλωση του περιεχομένου αποσκευών), αστυνομία, τροχαία, 

τουριστικά γραφεία (αίτηση απλών πληροφοριών για τα μέρη 

που ενδιαφέρεται να επισκεφθεί και τον τρόπο μετακίνησής του 

εκεί). Μετακίνηση/ταξίδια: Ο/Η μαθητής/-τρια πρέπει να μπορεί 

να ζητάει πληροφορίες για το πώς είναι δυνατό να μετακινηθεί 

εντός ή εκτός των πόλεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να 

πραγματοποιεί κράτηση θέσης, να βγάζει εισιτήριο απλής 

μετάβασης ή με επιστροφή, αφού πρώτα ενημερωθεί για 

θέματα όπως οι τιμές, η διάρκεια του ταξιδιού και οι τυχόν 

καθυστερήσεις. Εάν επιθυμεί την ενοικίαση αυτοκινήτου, ο/η 

μαθητής/-τρια πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τα 

αντίστοιχα γραφεία. Επιπλέον, απαιτείται η ικανότητα 

συναλλαγής με τα πρατήρια καυσίμων και επίλυσης τυχόν 

τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν. Τέλος, αναγκαία είναι 

και η ικανότητα του παιδιού να επιλύει το ζήτημα της διαμονής 

του σε ξενοδοχείο ή άλλου είδους κατάλυμα επιτόπου ή να έχει 

φροντίσει για την κράτηση δωματίου μέσω τηλεφώνου). 

 

 Λεξιλόγιο 

 Για την εκπλήρωση από τον/την μαθητή/-τρια των επικοινωνιακών 

αναγκών ρουτίνας που σχετίζονται με οικείες καταστάσεις και 

ζητήματα, ο/η πρώτος/-η οφείλει να μπορεί να χρησιμοποιεί: 

- το λεξιλόγιο που απέκτησε από το επίπεδο Α1, 

- «ένα βασικό λεξιλόγιο» σύμφωνο προς τις «καταστάσεις 

επικοινωνίας» του παρόντος επιπέδου και, 

- τους απαραίτητους «γλωσσικούς ενδείκτες» για την υλοποίηση 

των γλωσσικών λειτουργιών αυτού του επιπέδου. 
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 Το λεξιλόγιο στο οποίο δίνεται έμφαση αφορά: 

- Τον χώρο (π.χ. μέσα, έξω, κοντά στην πόλη). 

- Τον χρόνο (π.χ. σήμερα, αύριο, την Τετάρτη κτλ). 

- Τα ρήματα κίνησης (π.χ. πάω, φεύγω, έρχομαι, φτάνω). 

- Τις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες εντός και εκτός 

σπιτιού, στον χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης, της 

εκπαίδευσης και της διασκέδασης, όπως αυτές αναφέρονται 

στις «καταστάσεις επικοινωνίας». 

 

 Φωνητική 

 Ικανότητα του παιδιού για: 

- αναγνώριση και χρήση όλων των φθόγγων, των γραμμάτων, 

των δίψηφων φωνηέντων και συμφώνων, 

- αναγνώριση των συλλαβών των λέξεων, ορθή απόδοση του 

τονισμού τους και γνώση του τονισμού ή μη τονισμού τους και, 

- ορθή χρήση της έκθλιψης (π.χ. σ’ αυτόν) και ίσως της 

αποκοπής (π.χ. φέρ’ το) και της συγκοπής (π.χ. φέρτο, πάρτο). 

 

 Μορφολογία 

Το παιδί πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιεί  τα ακόλουθα 

(ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, 

2018): 

 Ουσιαστικά: ισοσύλλαβα θηλυκά σε –ος με πληθ. –οι, ανισοσύλλαβα 

ουδέτερα σε –μα με πληθ. –ματα, υποκοριστικά ουδέτερα σε –άκι. 

Ακόμη, άκλιτα ουσιαστικά, δάνειες λέξεις, διπλόκλιτα (ο χρόνος), 

περιληπτικά.  

 Επίθετα: τακτικά αριθμητικά. 

 Αντωνυμίες: προσωπικές (γενική: έμμεσο αντικείμενο), ερωτηματικές 

(τίνος), αόριστες (μερικοί, κάθε κάτι), αναφορικές (που). 

 Ρήματα: ενεργητική διάθεση (μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα), 

παθητική φωνή (-ομαι). 

 Εγκλίσεις – χρόνοι: ενεργητική φωνή, εξακολουθητικοί χρόνοι 

(οριστική: Ενεστώτας), συνοπτικοί χρόνοι (οριστική: Αόριστος, 
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Μέλλοντας απλός), υποτακτική απλή, προστακτική απλή, παθητική 

φωνή (οριστική: Ενεστώτας). 

 Επιρρήματα: τοπικά (δίπλα, απέναντι, ίσια, γύρω), χρονικά (π.χ. 

ακόμη, συχνά, προχτές, πάντα) τροπικά (όπως, ακριβώς, ευτυχώς, 

δυστυχώς, επίσης), ποσοτικά (τόσο, όσο, αρκετά, μόνο, καθόλου), 

βεβαιωτικά, διστακτικά (βέβαια, αλήθεια, ίσως, μάλιστα, ψέματα). 

Επίσης, επιρρήματα σε –α από επίθετα 

 Προθέσεις: ως, χωρίς, και πάθη προθέσεων: έκθλιψη. 

 Σύνδεσμοι: αντιθετικοί (μα), χρονικοί (πριν), ειδικοί (που), διστακτικοί 

(μήπως), συμπερασματικοί λοιπόν). 

 Μόρια: να + ουσ./αντων. 

 

 Σύνταξη 

Ο/Η μαθητής/-τρια πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να κάνει χρήση των εξής 

(ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, 

2018): 

 Ονομαστική πτώση: χρήση ως ομοιόπτωτου προσδιορισμού 

(υποκειμένου: επιθετικός προσδιορισμός, επεξήγηση, παράθεση). 

 Γενική πτώση: με ουσιαστικά, επίθετα (κτητική, της ιδιότητας: χρόνος, 

ημερομηνία, ηλικία,), ρήματα (έμμεσο αντικείμενο (προσωπική 

αντωνυμία)), τα απρόσωπα ρήματα «αρέσει», «πάει», και 

επιφωνήματα, χαιρετισμούς (προσ. αντων.). 

 Αιτιατική πτώση: χρήση ως εμπρόθετης (σε, για) έμμεσου 

αντικειμένου και επιρρηματικής χρονικής (χωρίς/με πρόθεση).  

 Σύνδεση προτάσεων:  

- Παρατακτική: συμπλεκτική (και), που δείχνει συγχρονισμό και 

χρονική ακολουθία), διαζευκτική (ή), αντιθετική (αλλά, όμως). 

- Υποτακτική: ονοματικές προτάσεις (να, ότι), επιρρηματικές 

προτάσεις χρονικές (όταν, πριν, ενώ), αιτιολογικές (γιατί), 

ειδικές (ότι), τελικές (να, για να), υποθετικές α’ είδος, πλάγιες 

ερωτηματικές προτάσεις (πού πότε, πώς, ποιος, τι, πόσο, γιατί). 
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 Κοινωνιογλωσσικά στοιχεία 

 Η «κοινωνικοπολιτισμική ικανότητα» είναι «ουσιαστικό στοιχείο τόσο 

της γνώσης μιας γλώσσας όσο και της δυνατότητας χρήσης της», και 

απαραίτητη για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας. Συνεπώς, 

εκτός από το γλωσσικό σύστημα, ο/η μαθητής/-τρια οφείλει να είναι 

εξοικειωμένος και με μερικά κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία της 

Ελλάδας. Βέβαια, λόγω του τόσο πρώιμου επιπέδου γλωσσικής 

εκμάθησης στο οποίο βρίσκεται το παιδί, τα προαναφερθέντα στοιχεία 

είναι απλώς τα βασικά. Επιπρόσθετα, δεν είναι αναγκαία η γνώση και 

η κατανόηση από τον/την μαθητή/-τρια όλων των διαφορών μεταξύ 

χώρας προέλευσης του/της τελευταίου/-ας και της Ελλάδας. 

 Συγκεκριμένα, το παιδί πρέπει να γνωρίζει: 

- Τα στοιχεία της καθημερινής ζωής, όπως αυτά αναφέρθηκαν 

στο επίπεδο Α1. 

- Χαρακτηριστικά των διαπροσωπικών σχέσεων (εντός 

οικογένειας, στην παρέα, ανάμεσα στα δυο φύλα). 

- «Τη χρήση της τυπικότητας ή μη στις κοινωνικές και στις 

επαγγελματικές επαφές». 

 

8.2. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό 

Ακολουθεί αυτούσιο το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε. 

 



 

χώρα 

χώρα  

 Γεια! 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας… 

… σε παιδιά 

επιπέδου Α 

 Привіт! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεια σου! Είμαι ο 

Αντρέας! Είμαι 

Έλληνας. 

Γεια! Το όνομά μου 

είναι Nikita! Εγώ είμαι 

Ουκρανός. 

Εισαγωγή 

Κι εμένα με λένε 

Άρτεμη! Είμαι 

Ελληνίδα. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Κι εγώ λέγομαι Olena! Είμαι 

Ουκρανή. 

 
Μαζί θα γνωρίσουμε την Ελλάδα και την 

Ουκρανία. 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα επισκεφθούμε 

διάφορα μέρη… 

… και θα μάθουμε 

πράγματα για αυτά. 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα γνωρίσουμε 

ανθρώπους… 

… και έθιμα. 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μα πάνω απ’ όλα θα 

περάσουμε τέλεια! 

 

Φύγαμε λοιπόν!!! 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να χαιρετούμε: 

 Κάποιον που είναι κοντά 

στην ηλικία μας 
 Κάποιον μεγαλύτερό μας 

Να συστήνουμε: 
 Το εαυτό μας 

 Κάποιον άλλο 

Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 Τον πληθυντικό ευγενείας 

 Τις λέξεις «αυτός/-ή/-ό» 
και «εκείνος/-η/-ο» 

Να γράφουμε σωστά: 
 Τα κύρια ονόματα 

 Μια ανακοίνωση 

Να παρουσιάζουμε 

 Τους χώρους του 
σχολείου 

 Τα πράγματα που 
υπάρχουν στο σχολείο 

 

Ενότητα 1 

Ο Nikita και η Olena 

επισκέπτονται την Ελλάδα! 

Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 

7 



 

 

 

Καλημέρα! 
Γεια σας! 

Γεια σου! 

Πώς σε λένε; 
Γεια! Με λένε 

Αντρέα. Εσένα; 

Με λένε 

Nikita. 

Καλωσήρθες στην 

Ελλάδα, Nikita!  
Αυτή είναι η 

δασκάλα μου, η 

κυρία Κατερίνα. 

Γεια σας! 

8 

Γεια σου, 

Nikita! 



 

 

 

Άρτεμη, πόσων 

χρονών είσαι; Είμαι 7. Εσύ; 

Είμαι 6 

χρονών. 

Γεια σου, 

Αντρέα! 
Γεια σας! 

Από δω ο κύριος Dmitry, ο 

δάσκαλός μου. 

Γεια! Πώς σε 

λένε; 

Άρτεμη! 

Εσένα; 

Με λένε 

Olena. 

Καλωσήρθες 

Olena! 

Πόσων χρονών είσαι, Nikita; 

Είμαι 7 χρονών. Εσύ; 

Είμαι 6. 

Ελάτε! Θα πάμε 

να σας δείξουμε 

το σχολείο μας. 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Πως λέγονται τα παιδιά της ιστορίας μας; 

………………………………………………………………………………………… 

β) Σε ποια χώρα συναντιούνται τα παιδιά και οι δάσκαλοί τους; 

………………………………………………………………………………………… 

γ) Πόσα παιδιά είναι 6 χρονών; Ποια παιδιά είναι αυτά; 

…………………………………………………………………………………………. 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 

 

10 

Ας πάρουμε 

ταξί! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

1) Η λέξη «Γεια» είναι επιφώνημα και: 

 Δεν τονίζεται. 

 Ακολουθείται από θαυμαστικό (!) στο τέλος της πρότασης. 

 Με αυτή χαιρετούμε κάποιον που έρχεται ή που φεύγει. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!                                                   

Όταν χαιρετούμε κάποιον που έχει την ίδια ή περίπου την ίδια ηλικία 

με εμάς, τότε λέμε            Γεια! 

                                       Γεια σου!                                                             

Όταν χαιρετούμε κάποιον μεγαλύτερο ή κάποιον που δεν τον 

γνωρίζουμε, λέμε          Γεια! 

                                   Γεια σας! 

Το «σας» στο «Γεια σας!» δείχνει ευγένεια και ονομάζεται πληθυντικός 

ευγενείας. 

 

2) Τα ονόματα των ανθρώπων των ζώων και των τόπων γράφονται με το 

πρώτο γράμμα τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ (π.χ. Κατερίνα, Ελλάδα, Αθήνα). Οι 

λέξεις αυτές λέγονται κύρια ονόματα. 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Στις προτάσεις που ακολουθούν, οι ήρωες της ιστορίας μας χαιρετούν 

ο ένας τον άλλον. Συμπληρώνουμε τα κενά των προτάσεων με τον σωστό 

τύπο του «Γεια». 

 

α) - …………….., Olena! Είμαι η κυρία Κατερίνα.  

    - …………….., κυρία Κατερίνα! 

 

β) - …………….., Άρτεμη! Με λένε Nikita.  

    - …………….., Nikita!  

 

γ) - ……………., Αντρέα! Με λένε Olena. Κι αυτός είναι 

o δάσκαλός μου, ο κύριος Dmitry. 

   - ……………., κύριε Dmitry! ……………., Olena!  

 

δ) - …………….., Είμαι ο κύριος Dmitry. 

    - ……………., κύριε Dmitry! Είμαι η κυρία Κατερίνα.        

 

 

2) Βρίσκουμε και γράφουμε όλα τα κύρια ονόματα που υπάρχουν στο 

κείμενο.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Στην ιστορία μας τα τέσσερα παιδιά χρησιμοποιούν διαφορετικές 

φράσεις για να πουν το όνομα και την ηλικία τους και για να ρωτήσουν 

το όνομα και την ηλικία των άλλων.  

 

i) Υπογραμμίζουμε και γράφουμε τις φράσεις αυτές με διαφορετικό 

χρώμα για το κάθε παιδί. 

…………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..... 

 

ii) Ακούμε από το CD-player τους διαλόγους και σημειώνουμε τις 

φράσεις που χρησιμοποιεί κάθε ομιλητής για να πει το όνομα και την 

ηλικία του και για να ρωτήσει το όνομα και την ηλικία των άλλων. 

Ομιλητές α’ και β’ 

α’: …………………………………………………………................ 

β’: …………..……………………………………………………....... 

 

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 
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Ομιλητές γ’ και δ’ 

γ’: …………………………………………………………................ 

δ’: …………..……………………………………………………........ 

 

iii) Βάζουμε όλες τις φράσεις που σημειώσαμε στις ασκήσεις i) και ii) σε 

ομάδες, όπως παρακάτω:  

Λέμε το όνομά 

μας 

Ρωτούμε το 

όνομα κάποιου 

Λέμε την 

ηλικία μας 

Ρωτούμε την 

ηλικία 

κάποιου 

 

Με λένε Nikita. 
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Χωριζόμαστε σε ομάδες των 4 ατόμων. Σε κάθε ομάδα 2 άτομα παίζουν 

τους γονείς και 2 άτομα τα παιδιά. Ένας γονιός και ένα παιδί 

υποδέχονται στο αεροδρόμιο τους άλλους 2 και όλοι χαιρετιούνται και 

συστήνονται χρησιμοποιώντας τις φράσεις που μάθαμε. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Στους μεγαλύτερούς μας δεν ρωτούμε την ηλικία για λόγους ευγένειας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζητούμε 

Обговорюємо 
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Καλωσορίσατε στο σχολείο μας! 

Αυτή εδώ είναι η αυλή του. 

 

Καλημέρα, παιδιά! Εγώ είμαι 

ο κύριος Γιώργος. Είμαι ο 

διευθυντής του σχολείου. 

Γεια σας! 

Καλημέρα! 

Αντρέα, Άρτεμη, μπορείτε 

να ξεναγήσετε τα παιδιά 

στο σχολείο μας; 

Εντάξει, κύριε 

διευθυντά! 

Ελάτε, παιδιά! 
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Αυτή είναι η 

τάξη μας. 

Στον πίνακα 

γράφουμε με κιμωλία. 

Και σβήνουμε 

με σφουγγάρι. 

Εκείνη είναι η 

βιβλιοθήκη σας; 

Ναι! Και έχει 

πολλά βιβλία. 

Εγώ κάθομαι σε 

αυτό το θρανίο. 

Εσύ Αντρέα 

πού κάθεσαι; 
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Εγώ και η Άρτεμη 

είμαστε συμμαθητές. 



 

 

 

Κάθομαι σε 

εκείνο το θρανίο. 
Ελάτε να δείτε 

κάτι ακόμα! 

Σε αυτά τα ντουλάπια 

βάζουμε τα μολύβια, τις 

σβηστήρες, τα βιβλία και τα 

τετράδιά μας. 

Εδώ είναι το γραφείο 

του κυρίου διευθυντή. 
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Εδώ πού είμαστε; 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Και αυτό είναι το 

γυμναστήριο. Εδώ κάνουμε 

ασκήσεις γυμναστικής και 

διάφορα αθλήματα. 

Εκείνο είναι το κυλικείο μας. 

Από εδώ αγοράζουμε φαγητά, 

αναψυκτικά και νερό.   

Αλήθεια; Τι γράφει; Ανακοίνωση 

Nikita, Olena, Αντρέα και 

Άρτεμη, αύριο θα πάτε 

εκδρομή στη Αθήνα. 

Παρακαλώ να είστε στην 

αυλή του σχολείου αύριο 

στις 7:30 το πρωί. 

Ο Διευθυντής 
Καλύτερα να πάμε να 

ξεκουραστούμε. Πρέπει 

να ξυπνήσουμε νωρίς 

αύριο. 

Θα σας 

φιλοξενήσουμε στα 

σπίτια μας. 

Πάμε τώρα να δείτε 

κάτι τελευταίο. 

Παιδιά, υπάρχει μια 

ανακοίνωση στον 

διάδρομο. Είναι για εμάς. 
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Ευχαριστούμε! 



 

 

 

 

 

 

 

α) Ποιον συνάντησαν τα παιδιά μόλις έφτασαν στο σχολείο; 

…………………………………………………………………………………………. 

β) Σε πόσα μέρη του σχολείου ο Αντρέας και η Άρτεμη ξενάγησαν τον 

Nikita και την Olena; Ποια ήταν αυτά τα μέρη; 

…………………………………………………………………………………………. 

γ) Που πρέπει να βρίσκονται τα παιδιά αύριο το πρωί; 

…………………………………………………………………………………………. 

δ) Πώς ονομάζεται αυτός που έγραψε την ανακοίνωση; 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

 

 Όταν θέλουμε να δείξουμε κάτι που βρίσκεται κοντά μας, 

χρησιμοποιούμε τις λέξεις «αυτός», «αυτή», «αυτό».  

Π.χ. Θέλω αυτό το βιβλίο.     

 

 

 Όταν θέλουμε να δείξουμε κάτι που βρίσκεται μακριά μας, 

χρησιμοποιούμε τις λέξεις «εκείνος», «εκείνη», «εκείνο».  

     Π.χ. Θέλω εκείνη τη λάμπα.  
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Άσκηση γραμματικής 

Συμπληρώνω με τον σωστό τύπο του «αυτός/-ή/-ό», «εκείνος/-η/-ό». 

 

α) Σοφία, μπορείς να μου δώσεις ………… τον μαρκαδόρο στο επάνω 

ράφι;  

 

β) ………… εδώ δίπλα μου είναι ο γιος μου ο Κωνσταντίνος. 

 

γ) ………… το παιχνίδι που κρατώ είναι δώρο από τη μητέρα μου. 

 

δ) - Ποιο βουνό είναι …………. που φαίνεται πίσω από το ποτάμι; 

    - Ο Όλυμπος. 

 

ε) Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Ελένη και …………. είναι η φίλη μου η Ζωή.   
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1) Χωριζόμαστε σε ομάδες των 4 ατόμων.  

 Κάθε ομάδα ψάχνει στο σχολείο μας τα μέρη όπου 

ξεναγήθηκαν οι ήρωες του κειμένου και μερικά πράγματα 

που υπάρχουν εκεί (π.χ. θρανίο, σφουγγάρι.)  

 Έπειτα, κάθε ομάδα ψάχνει και σημειώνει μέρη του 

σχολείου και πράγματα που δεν υπάρχουν στο κείμενο. Η 

ομάδα που θα βρει τα περισσότερα μέρη και πράγματα 

κερδίζει! 

 

2) Κάνουμε ξενάγηση 

Σε κάθε ομάδα δυο παιδιά παίζουν τους μαθητές του σχολείου και τα 

άλλα δυο παίζουν τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες ρωτούν για τους 

χώρους και τα πράγματα του σχολείου και οι μαθητές τούς τα δείχνουν. 

Προσέχουμε:  

 Πώς χαιρετούμε και συστηνόμαστε στους άλλους. 

 Πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις «αυτός/-ή/-ό», «εκείνος/-η/-ο».  

 

 

Συζητούμε 

Обговорюємо 

 

23 



 

 

 

 

 

 

Μαθαίνουμε να γράφουμε μια ανακοίνωση 

Η ανακοίνωση είναι ένα μικρό κείμενο που ενημερώνει κάποιους 

ανθρώπους για ένα γεγονός (π.χ. εκδρομή, γιορτή).  

Σε μια ανακοίνωση γράφουμε: 

 Για ποιον είναι η ανακοίνωση. 

 Το γεγονός που θα γίνει (π.χ. σχολική γιορτή). 

 Πότε και πού θα γίνει το γεγονός. 

 Αυτόν που οργανώνει το γεγονός (π.χ. ο διευθυντής του σχολείου). 

 

Ασκήσεις 

1) Βρίσκουμε και υπογραμμίζουμε τα 4 παραπάνω στοιχεία στην 

ανακοίνωση του κειμένου.  

 

 

 

 

 

Γράφουμε ένα κείμενο 

Складаємо текст  

Ανακοίνωση 

Nikita, Olena, Αντρέα και 

Άρτεμη, αύριο θα πάτε 

εκδρομή στη Αθήνα. 

Παρακαλώ να είστε στην 

αυλή του σχολείου αύριο 

στις 7:30 το πρωί. 

Ο Διευθυντής 
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2) Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα πηγαίνει με τη σειρά στο 

γραφείο του διευθυντή και τον ρωτάει αν θέλει να ανακοινώσει κάτι στο 

σχολείο. Ο διευθυντής λέει τι πράγματα θέλει να ανακοινώσει και οι 

ομάδες τα σημειώνουν. Μετά, κάθε ομάδα γράφει μια ανακοίνωση για 

ένα μόνο πράγμα και την παρουσιάζει στην τάξη. Ο διευθυντής κρεμάει 

την ανακοίνωση εκεί που πρέπει. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Ο διευθυντής είναι μεγαλύτερός μας. Του μιλούμε με τον πληθυντικό 

ευγενείας!  
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Να χαιρετούμε: 

 

 Κάποιον που είναι κοντά 
στην ηλικία μας 

     
 

 Κάποιον μεγαλύτερό μας 

     

Να συστήνουμε: 

 
 Το εαυτό μας 

     
 

 Κάποιον άλλο 

     

Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τον πληθυντικό ευγενείας 

     
 

 Τις λέξεις «αυτός/-ή/-ό» 

και «εκείνος/-η/-ο» 

     

 
Να γράφουμε σωστά: 

 

 Τα κύρια ονόματα 

     
 
 

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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 Μια ανακοίνωση 

     
 

Να παρουσιάζουμε 

 

 Τους χώρους του 
σχολείου 

     
 

 Τα πράγματα που 

υπάρχουν στο σχολείο 

     
 

 

: Καλά   

: Μέτρια   

: Όχι καλά 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 Τον Ενεστώτα των 

ρημάτων σε –ω (α’ 
συζυγία) και σε –ώ (β’ 
συζυγία)  

 Τον Ενεστώτα του 
ρήματος είμαι 

 Την άρνηση με το όχι και 
το δε(ν) 

Να μιλάμε: 
 Για κάποια αξιοθέατα της 

Αθήνας 

Να βρίσκουμε: 

 Τα κομμάτια της στολής 
ενός Εύζωνα 

 Το όνομα του μουσικού 
οργάνου που ακούμε 

 Το όνομα του 

παραδοσιακού χορού που 
βλέπουμε  

Ενότητα 2 

Εξερευνούμε την 

Αθήνα! 
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Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 



Να χορεύουμε: 
 4 ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς 

Να δίνουμε παραγγελία σε ένα 
εστιατόριο 
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Καλημέρα! Είστε έτοιμοι 

να δείτε την Αθήνα;  

Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο 

κτίριο της Ακρόπολης. Τον έχτισαν 

ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης. 

Ναι!!! 

Αυτός είναι 

ένας χάρτης 

της Ελλάδας. 

Και αυτή με το γκρι 

χρώμα είναι η Αθήνα. 

Ο λόφος αυτός 

λέγεται 

Ακρόπολη. 

Κι εκείνο το μεγάλο κτίριο 

είναι ο Παρθενώνας.  

Τι είναι ο 

Παρθενώνας; 

Είναι αρχαίος 

ναός, αφιερωμένος 

στη θεά Αθηνά. 
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Βλέπετε αυτόν 

τον ναό; Είναι 

το Ερέχθειο! 

Εδώ είμαστε 

στην Πλατεία 

Συντάγματος; 

Η πλατεία ονομάστηκε έτσι από 

το Σύνταγμα που έδωσε ο 

Βασιλιάς Όθωνας στους Έλληνες 

το 1843. 

Το Ερέχθειο είναι 

αφιερωμένο στη 

θεά Αθηνά και 

στον Ποσειδώνα. 

Έχει 6 κίονες που 

μοιάζουν με νέα 

κορίτσια. 

Οι κίονες αυτοί 

πώς λέγονται; 

Καρυάτιδες! 

Κι εδώ είναι η είσοδος της 

Ακρόπολης. Τη λένε Προπύλαια 

και την έχτισε ο Μνησικλής. 

Το κτίριο πίσω μου είναι 

η Βουλή των Ελλήνων! 
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Ακριβώς, Olena! 



 

Φάριο 

Πουκάμισο 

Φέρμελη 

Φουστανέλα 

Κάλτσες 

Καλτσοδέτες 

Τσαρούχια 

Όπλο 

Κάθε χρόνο στις 

25 Μαρτίου οι 

Εύζωνες κάνουν 

παρέλαση εδώ! 

Εδώ οι βουλευτές που 

εκλέχθηκαν από τον 

ελληνικό λαό συζητούν 

για πράγματα που 

αφορούν την Ελλάδα. 

Και μπροστά 

από τη Βουλή 

υπάρχει το 

«Μνημείο του 

Άγνωστου 

Στρατιώτη». 

Είναι ένας άδειος 

τάφος προς τιμήν 

όσων έχασαν τη 

ζωή τους σε 

πολέμους. 

Έχουμε κι εμείς έναν 

τέτοιο τάφο στην 

Ουκρανία! Όταν 

έρθετε, θα σας τον 

δείξουμε! 

Ποιοι είναι 

αυτοί, 

Αντρέα; 

Είναι οι Εύζωνες και 

φυλάγουν το Μνημείο του 

Άγνωστου Στρατιώτη. 

Έχουν πολύ 

όμορφη στολή! 
Πράγματι! Έλα 

να δούμε τα 

κομμάτια της! 

32 

Γιατί στις 25 

Μαρτίου; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Κυκλώνουμε με κόκκινο χρώμα την Αθήνα στον χάρτη της Άρτεμης. 

β) Γράφουμε Σ, αν κάτι είναι σωστό, και Λ, αν είναι λάθος: 

 Το Ερέχθειο είναι ο μεγαλύτερος ναός της Ακρόπολης. 

 Τα Προπύλαια χτίστηκαν από τον Μνησικλή.        

 Οι Καρυάτιδες είναι γυναικεία αγάλματα.  

 Τάφος του «Άγνωστου Στρατιώτη» υπάρχει  

μόνο στην Ελλάδα. 

 Η στολή του Εύζωνα αποτελείται από 9 κομμάτια.  

 

Γιατί τότε γιορτάζουμε την 

Ελληνική Επανάσταση εναντίον 

των Τούρκων που ξεκίνησε 

στις 25 Μαρτίου 1821. 

Πάμε τώρα να φάμε κάτι; 

Φύγαμε! 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΡΗΜΑΤΑ (α’ μέρος) 

     Οι λέξεις που μας δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι (π.χ. 

«συζητούν», «φυλάγουν»), παθαίνει κάτι (π.χ. «ονομάστηκε», 

«εκλέχθηκαν»), ή βρίσκεται σε μια κατάσταση (π.χ. «είναι», 

«λέγεται»), ονομάζονται ρήματα.   

 Τα ρήματα παίρνουν διαφορετικές καταλήξεις.  

 Οι καταλήξεις αυτές μας δείχνουν για ποιον μιλάμε κάθε 

φορά, δηλαδή μας δείχνουν το πρόσωπο. 

 Τα ρήματα έχουν και χρόνους. Οι χρόνοι μας δείχνουν 

πότε γίνεται κάτι. Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι 

γίνεται ΤΩΡΑ και ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ή ότι κάτι 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, λέγεται Ενεστώτας.  

Έτσι: 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 Α’ πρόσ. Εγώ κάν-ω Εμείς κάν-ουμε 

Β’ πρόσ. Εσύ κάν-εις Εσείς κάν-ετε 

Γ’ πρόσ. Αυτός/-ή/-ό κάν-ει Αυτοί/-ές/-ά κάν-ουν 

 

Για παράδειγμα:  

 «Ο Γιάννης (αυτός) παίζει ποδόσφαιρο έξω»: το ρήμα 

«παίζει» είναι σε Ενεστώτα, γιατί δείχνει ότι ο Γιάννης 

παίζει τώρα και συνεχίζει να παίζει. 
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Ενεστώτας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Εγώ κάνω γυμναστική κάθε πρωί»: το κάνω είναι σε 

Ενεστώτα, γιατί δείχνει κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε 

μέρα.   

 

     Τα ρήματα που έχουν στο α’ πρόσωπο του Ενεστώτα την 

κατάληξη –ω/-ώ, λέμε ότι βρίσκονται στην ενεργητική φωνή. 

Τέτοια ρήματα είναι π.χ. τα εξής: «κάνω», «γράφω», «παίζω», 

«μιλώ». Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με τα ρήματα με 

κατάληξη –ω. Τα υπόλοιπα ρήματα (με κατάληξη –ώ) θα τα 

δούμε στη συνέχεια.         

 

Τα ρήματα που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι, λέμε ότι έχουν 

ενεργητική διάθεση, και τα ονομάζουμε ενεργητικά. Έτσι, για 

παράδειγμα: 

 «Ο Γιάννης ρίχνει την μπάλα.»= Το ρήμα «ρίχνει» έχει 

ενεργητική διάθεση, γιατί δείχνει ότι ο Γιάννης κάνει 

κάτι. 

 «Η πόρτα χτυπιέται από τα παιδιά.»= Το ρήμα 

«χτυπιέται» ΔΕΝ έχει ενεργητική διάθεση, γιατί δείχνει 

ότι η πόρτα παθαίνει κάτι.   

 

Το ρήμα είμαι 

Το ρήμα «είμαι» είναι ανώμαλο και σχηματίζει τον Ενεστώτα ως 

εξής:  

 

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Εγώ   εί-μαι Εμείς   εί-μαστε 

Εσύ    εί-σαι  Εσείς    εί-στε 

Αυτός/-ή/-ό    εί-ναι Αυτοί/-ές/-ά    εί-ναι 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Σε κάθε πρόταση βάζουμε το σωστό ρήμα με τη σωστή κατάληξη του 

Ενεστώτα. 

(τρέχω, λύνω, μοιάζω, χάνω, σημειώνω, φεύγω, υπάρχω, βάζω, φυλάγω) 

α) Κάθε πρωί ………………. τα παπούτσια μας ………………. και στο 

πάρκο.  

β) - Πόσο είναι το σκορ; 

    - Η μπλε ομάδα ………………. 2-0 από την κόκκινη. 

γ) Στην Πλατεία Συντάγματος ……….……….. πάντα δυο Εύζωνες που 

…………………. το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 

ε) Στο παιχνίδι αυτό εσείς οι 2 ………………… αυτούς τους 4 κόμπους κι 

εσείς οι 2 ……………..…. τη βαθμολογία. 

στ) Οι Καρυάτιδες ……………… με νέα κορίτσια. 

ζ) Κάθε μέρα εγώ ………………… από το σπίτι στις 7 το πρωί.     

 

 

2) Συμπληρώνουμε τις προτάσεις με τον σωστό τύπο του «εγώ», «εσύ», 

«αυτός/-ή/-ό» κτλ, και του «είμαι»: 

 

α) Εσύ ………… ο επόμενος παίκτης.  
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β) - …………. είναι η αδερφή μου. 

    - Πωπώ! …………. ίδιες! 

γ) Όλοι …………. μαζί είμαστε μια ανίκητη ομάδα! 

δ) Εσείς μάλλον …………. οι καινούργιοι γείτονες. 

ε) Ποιο είναι ………….. το παιδί που τρέχει στο πάρκο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ Μ Τ Α Χ Ι Γ Δ Ε Τ Σ Ο 

Η Δ Ι Κ Α Λ Τ Σ Ε Σ Ο Μ 

Φ Ο Υ Σ Τ Α Ν Ε Λ Α Π Ι 

Κ Π Ε Ρ Ι Κ Κ Φ Α Ρ Ι Ο 

Σ Λ Α Ν Γ Θ Ε Ρ Π Ο Λ Ε 

Π Ο Υ Κ Α Μ Ι Σ Ο Υ Ι Β 

Η Ξ Ο Π Λ Η Φ Σ Α Χ Β Ο 

Φ Θ Τ Σ Α Ρ Ο Υ Χ Ι Α Α 

Ι Κ Α Λ Τ Σ Ο Δ Ε Τ Η Σ 

Η Δ Ε Γ Α Ι Κ Α Φ Υ Ι Ρ 

Ψάχνουμε 

Шукаємо 

Βρίσκουμε στο 

κρυπτόλεξο τα 

κομμάτια που 

έχει η στολή του 

εύζωνα. 
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α) Φτιάχνουμε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα βρίσκει φωτογραφίες 

και βίντεο, και γράφει λίγα πράγματα για ένα αξιοθέατο της Αθήνας. 

Πληροφορίες μπορούμε να βρούμε: 

 Στη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

 Στο εργαστήριο πληροφορικής, ψάχνοντας στο Internet. 

 Ρωτώντας του γονείς ή άλλους συγγενείς μας. 

Μερικά αξιοθέατα είναι τα παρακάτω: 

  

               Παρθενώνας                                  Βουλή των Ελλήνων 

 

         Πλατεία Ομονοίας                              Μουσείο Ακρόπολης 

Συζητούμε 

Обговорюємо 
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β) Ο τουρίστας και οι ξεναγοί!  

Κάθε ομάδα παίρνει ένα θρανίο και πάνω του βάζει αυτά που βρήκε 

στην άσκηση α). Ο δάσκαλος παίζει τον τουρίστα και ρωτάει πράγματα 

για το κάθε αξιοθέατο. Οι ομάδες ξεναγούν τον δάσκαλο και απαντούν 

στις ερωτήσεις του. 
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Εδώ κάτω περνά το μετρό! 

Ελάτε να το πάρουμε! 

Κάτι άλλο; 

Ναι, ένα μπουκάλι 

με νερό, παρακαλώ! 
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Το μετρό ξεκινά σε 

λίγο. Ας μπούμε! 

Δείτε! Να ένας χάρτης 

με τη διαδρομή μας! 

Πηγαίνουμε στην Ακρόπολη; 

Όχι, δεν πηγαίνουμε στην 

Ακρόπολη. Πηγαίνουμε 

στο Μοναστηράκι. 

Φτάσαμε στο 

Μοναστηράκι! 

Αυτή η πλατεία 

λέγεται «Πλατεία 

Μοναστηρακίου»! 

Και σε αυτό 

το εστιατόριο 

μπορούμε να 

φάμε κάτι! 

Καλή ιδέα! 

Καλησπέρα σας! 

Τι θα πάρετε; 

Δυο σούπες, δυο 

σάντουιτς και λίγο 

ψωμί, παρακαλώ! 

Μάλιστα! Σας 

ευχαριστώ! 

 

Κι εμείς 

ευχαριστούμε! 

 



 

Μμμ, πολύ νόστιμα! Συγγνώμη! Μπορούμε 

να πληρώσουμε; 
Βεβαίως! 

25€ παρακαλώ! 

Κι εγώ ευχαριστώ! 

Παιδιά, στην πλατεία 

έχει παραδοσιακούς 

χορούς! Πάμε; Ναι! 

Χορεύουν πολύ ωραία! 

Ποιους χορούς 

χορεύουν οι άνθρωποι 

στην Αθήνα; 

Στην Αθήνα 

χορεύουν τον 

τσάμικο και τον 

συρτό στα τρία.  

Επίσης, στα Μέγαρα, μια πόλη 

κοντά στην Αθήνα, χορεύουν 

την Τράτα και τον Λουδοβίκο. 
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Ορίστε! 

Ευχαριστούμε! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδιά, ευχαριστούμε 

πολύ για την εκδρομή! 

Παρακαλούμε! Πάμε 

τώρα στο σπίτι να 

ξεκουραστούμε!  

Κάτι ακόμα! Ποια μουσικά 

όργανα παίζουν οι άνθρωποι 

σε αυτούς τους χορούς;  
Παίζουν βιολί, κλαρίνο, 

νταούλι, λαούτο και ούτι. 
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α) Βλέπουμε τον χάρτη του μετρό στο κείμενο. Ποια ή ποιες γραμμές 

(χρώμα) του μετρό θα πάρουν τα παιδιά, αν θέλουν να πάνε από το 

Σύνταγμα στο Θησείο;  

…………………………………………………………………………………………. 

β) Πόσα φαγητά παρήγγειλαν τα παιδιά στο εστιατόριο; Τι φαγητά ήταν 

αυτά; 

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

γ) Σωστό ή Λάθος;  

Η Τράτα χορεύεται στην Αθήνα.           

 

δ) Σε ποιο μέρος βρίσκονται οι 4 ήρωες στην τελευταία εικόνα; 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΡΗΜΑΤΑ (β’ μέρος) 

     Α) Θυμάστε το ρήμα «κάνω» στη σελίδα 34;  

 Τα ρήματα που έχουν στο α’ πρόσωπο του Ενεστώτα την 

κατάληξη –ω, λέμε ότι ανήκουν στην ενεργητική φωνή 

και στην α’ συζυγία (π.χ. εγώ κάν-ω, εγώ ζωγραφίζ-ω, 

εγώ βάφ-ω, εγώ τρέχ-ω). 

 

 Τα ρήματα που έχουν στο α’ πρόσωπο του Ενεστώτα την 

κατάληξη –ώ, λέμε ότι ανήκουν στην ενεργητική φωνή 

και στην β’ συζυγία (π.χ. εγώ περν-ώ, εγώ ζ-ώ, εγώ πετ-

ώ, εγώ ευχαριστ-ώ). 

 

- Τα ρήματα της α’ συζυγίας σχηματίζουν τον Ενεστώτα 

όπως το ρήμα «κάνω» (σελ. 34). 

- Τα ρήματα της β’ συζυγίας σχηματίζουν τον Ενεστώτα 

με 2 τρόπους:  

 Α’ τρόπος  (ρήματα σε –ώ, -άς, -ά) 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 Α’ πρόσ. Εγώ περν-ώ Εμείς περν-ούμε 

Β’ πρόσ. Εσύ περν-άς Εσείς περν-άτε 

Γ’ πρόσ. Αυτός/-ή/-ό περν-ά Αυτοί/-ές/-ά περν-ούν 

 

Έτσι κλίνονται τα: αγαπώ, γελώ, πετώ, ξεκινώ, μετρώ, μιλώ, 

 

 

 

Ενεστώτας 
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νικώ, ξυπνώ, ρωτώ, κρατώ, χαιρετώ, μελετώ, παρακαλώ* κ.α.  

 

Β’ τρόπος  (ρήματα σε –ώ, -είς, -εί) 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 Α’ πρόσ. Εγώ μπορ-ώ Εμείς μπορ-ούμε 

Β’ πρόσ. Εσύ μπορ-είς Εσείς μπορ-είτε 

Γ’ πρόσ. 
Αυτός/-ή/-ό μπορ-

εί 
Αυτοί/-ές/-ά μπορ-ούν 

 

Έτσι κλίνονται τα: αργώ, ζω, μισώ, κινώ, κατοικώ, φιλώ, 

προσπαθώ, παρακαλώ* κ.α. 

*Το ρήμα «παρακαλώ» κλίνεται και με τους 2 τρόπους (παρακαλ-

ώ, παρακαλ-άς/παρακαλ-είς κτλ). 

 

ΆΡΝΗΣΗ  

Όταν θέλουμε να αρνηθούμε κάτι, χρησιμοποιούμε τα «όχι» και 

«δεν». Για παράδειγμα: α) -Θέλεις ένα παγωτό; -Όχι, ευχαριστώ!, 

β) Δεν* κάνω μαθήματα τις Κυριακές. γ) Δε βρίσκω την 

απάντηση.   

*Το «δεν» κρατάει το τελικό –ν, μόνο όταν η επόμενη λέξη 

ξεκινά από φωνήεν ή από: κ, π, τ, μπ, γκ, ντ, τσ, τζ, ξ, ψ. 

 

 

    

 

Ενεστώτας 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Συμπληρώνουμε τις προτάσεις με το σωστό ρήμα στη σωστή κατάληξη 

του Ενεστώτα. 

(πετώ, ξεχνώ, κατοικώ, ταΐζω, τρέχω, αργώ, ξέρω, πηγαίνω) 

α) Ο αδερφός μου κάθε πρωί ………………. να ξυπνήσει και μετά 

………………… να προλάβουμε το σχολικό. 

β) Κάθε καλοκαίρι ………………… με την οικογένειά μου διακοπές για 

μια εβδομάδα. 

γ) - Ποιους χορούς ………………… να χορεύεις; 

    - Τον Λουδοβίκο και τον συρτό στα τρία. 

δ) Κάθε μέρα σας λέω να κλείνετε το φως, όταν φεύγετε, αλλά συνέχεια το 

………………… . 

ε) - Πού είναι ο Δημήτρης; 

   - Να εκεί στη λίμνη! ……………….. ψίχουλα και ………………… τις 

πάπιες. 

στ) Γιώργο, μου είπαν ότι τώρα πια ………………… με την οικογένειά σου 

σε άλλη πόλη. 

 

2) Σβήνουμε (Χ) το τελικό –ν του «δε(ν)» εκεί που πρέπει. 

α) Η Olena δεν είναι η αδερφή της Άρτεμης.  
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β) Δεν θα πάω στο πάρτι απόψε. Είμαι λίγο άρρωστος. 

γ) Αν δεν φορέσεις ζακέτα το βράδυ, θα κρυώσεις. 

δ) Δεν πρέπει να διακόπτεις τον συμμαθητή σου, όταν μιλάει! 

ε) - Ποια από τις δυο μπλούζες θα αγοράσεις; 

   - Δεν ξέρω ακόμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω υπάρχουν φωτογραφίες με τα μουσικά όργανα του κειμένου. 

 

 

 

 

 

                 Κλαρίνο                                  Βιολί                                   Νταούλι 

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 
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             Λαούτο                                                             Ούτι 

 

i) Ακούμε από το CD-player τους ήχους του κάθε οργάνου. Έπειτα, 

μαντεύουμε ποιο όργανο βγάζει τον κάθε ήχο. 

 

ii) Χωριζόμαστε σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα μαθαίνει έναν από τους 4 

παραδοσιακούς χορούς που υπάρχουν στο κείμενο (τσάμικος, συρτός 

στα τρία, Τράτα, Λουδοβίκος).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμιά ομάδα δεν πρέπει να ξέρει τι χορό διάλεξαν οι άλλες 

3! 

Την επόμενη μέρα κάθε ομάδα χορεύει τον χορό που διάλεξε. Οι άλλες 3 

ομάδες προσπαθούν να μαντέψουν τον χορό. Στο τέλος, κάθε ομάδα 

μαθαίνει στις υπόλοιπες τον χορό της. 
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Χωριζόμαστε σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα ένα παιδί με την οικογένειά του 

ή τους φίλους του πηγαίνει στο εστιατόριο για φαγητό. Ένας από την 

ομάδα παίζει τον σερβιτόρο. Ξεκινήστε!  

 

 

 

 

 

Συζητούμε 

Обговорюємо 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 
 Τον Ενεστώτα των 

ρημάτων σε –ω (α’ 

συζυγία) και σε –ώ (β’ 

συζυγία)  

     
 

 Τον Ενεστώτα του 
ρήματος είμαι 

     
 

 Την άρνηση με το όχι και 
το δε(ν) 

     

Να μιλάμε: 

 

 Για κάποια αξιοθέατα της 
Αθήνας 

     

Να βρίσκουμε: 

 
 Τα κομμάτια της στολής 

ενός Εύζωνα 

     
 

 
 

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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 Το όνομα του μουσικού 
οργάνου που ακούμε 

     

 Το όνομα του 

παραδοσιακού χορού που 
βλέπουμε 

     

Να χορεύουμε: 

 4 ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς 

     
 

Να δίνουμε παραγγελία σε ένα 
εστιατόριο      

51 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Την ονομαστική και την 

κλητική των ισοσύλλαβων 
ουσιαστικών 
 

Να γράφουμε σωστά: 

 

 Τα κύρια ουσιαστικά 

Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 
 Κάποια αξιοθέατα της 

Θεσσαλονίκης 

 Κάποια μέρη της 
Θεσσαλονίκης 

 Τον πιο μεγάλο ποταμό 

της Ελλάδας 
 

Να παίζουμε: 

 
 Το παιχνίδι των 

ερωτήσεων, για να 
ανεβούμε στην κορυφή 

Ενότητα 3 

Γνωρίζουμε τη 

Θεσσαλονίκη! 

Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 

52 



 

του Λευκού Πύργου 

 

Να ψωνίζουμε: 

 

 Πράγματα από διάφορα 

καταστήματα 

Να βρίσκουμε: 

 

 Το όνομα του μουσικού 
οργάνου που ακούμε 

 Το όνομα του 

παραδοσιακού χορού που 
βλέπουμε 

 

Να χορεύουμε: 

 

 5 ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς 
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Καλώς τους! Είστε έτοιμοι 

να πάμε στη Θεσσαλονίκη; 

Ναι! 

Ευχαρίστως! 

Κοιτάξτε πού είμαστε! 

Αθήνα 

Θεσσαλονίκη 

Ελάτε στο τρένο! 

Παιδιά, περνάμε από τον 

Αλιάκμονα! Ο Αλιάκμονας είναι ο 

πιο μεγάλος ποταμός της Ελλάδας! 

Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη! 

Θα ξεναγήσετε τα παιδιά 

στην πόλη; 
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Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πιο μεγάλη 

πόλη της Ελλάδας σε έκταση και πληθυσμό! 

Πρώτη είναι η Αθήνα, η πρωτεύουσα.   



  

Εκείνος πίσω μου 

είναι ο Λευκός 

Πύργος! Είναι το 

σύμβολο της 

Θεσσαλονίκης! 

Να και η παραλία! 

Εδώ ο κόσμος 

κάνει βόλτα. 

Είναι πολύ όμορφη! 

Πώς λέγεται αυτή 

η μεγάλη πύλη; 

Αψίδα του Γαλερίου 

ή Καμάρα. 

 

Χτίστηκε προς τιμήν του 

Ρωμαίου αυτοκράτορα 

Γαλερίου, που νίκησε τους 

Πέρσες το 298 μ.Χ..  

Ο πύργος χτίστηκε από τους 

Οθωμανούς μετά το 1430 και 

προστάτευε την πόλη. Κάποτε 

ήταν και φυλακή!  

Αυτό είναι το 

άγαλμα του 

Μεγάλου 

Αλεξάνδρου! 

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς 

της Μακεδονίας από το 336 ως το 

323 π.Χ.. Νίκησε τους Πέρσες και 

κατέκτησε την Αυτοκρατορία τους!   

Στην Καμάρα πολλοί μαθητές 

και φοιτητές δίνουν ραντεβού 

και πηγαίνουν βόλτα. 
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Ποιος είναι 

εκείνος ο 

Πύργος; 



 

 

Αυτή 

εδώ 

είναι η 

Ροτόντα! 

Να ένα από τα όμορφα ψηφιδωτά της Ροτόντας! 

Υπάρχουν πολλά τέτοια μέσα στον ναό. 

Εδώ η ξενάγησή μας τελειώνει! 

Πάμε βόλτα σε ένα ωραίο μέρος της 

Θεσσαλονίκης; 

Ναι, αμέ! 

Τι είναι η Ροτόντα, Άρτεμη; 

Η Ροτόντα χτίστηκε το 306 μ.Χ. 

από τον αυτοκράτορα Γαλέριο. 

Ήταν ρωμαϊκός ναός, αλλά το 

400 μ.Χ. έγινε χριστιανικός.  

Έτσι είναι ο 

ναός από 

μέσα. Κοιτάξτε 

εκεί ψηλά! 
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α) Γράφουμε Σ, αν κάτι είναι σωστό, και Λ, αν είναι λάθος: 

 Η Αψίδα του Γαλερίου είναι το σύμβολο της  

Θεσσαλονίκης.  

 

 Ο Λευκός Πύργος είναι κοντά στην παραλία  

της Θεσσαλονίκης. 

 

 Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας  

για 14 χρόνια. 

 

 Ο αυτοκράτορας Γαλέριος έχτισε την Καμάρα  

και τη Ροτόντα. 

 

 Η Ροτόντα στην αρχή ήταν χριστιανικός ναός και  

μετά έγινε ρωμαϊκός.  

 

 

β) Σε έναν γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας βρίσκουμε τον ποταμό 

Αλιάκμονα. Έπειτα, τον κυκλώνουμε στον χάρτη της σελίδας 54. Ο 

ποταμός είναι πιο κοντά στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη; 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (α’ μέρος) 

     Οι λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα, ζώα, τόπους, πράγματα, 

ενέργεια, κατάσταση ή ιδιότητα, ονομάζονται ουσιαστικά.  

Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε ομάδες: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ           ΚΥΡΙΑ: Δηλώνουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, 

ζώο, τόπο ή πράγμα (π.χ. Άρτεμη, 

Θεσσαλονίκη, Οδύσσεια (έργο του 

Ομήρου)).  

      ΚΟΙΝΑ         Συγκεκριμένα: Δηλώνουν πρόσωπα, ζώα, τόπους ή 

πράγματα (π.χ. τρένο, πύργος, 
καρέκλα).  

                        Περιληπτικά: Δηλώνουν ένα σύνολο από πρόσωπα, ζώα 

ή πράγματα (π.χ. κόσμος, οικογένεια, 
αγέλη). 

 Αφηρημένα:  Δηλώνουν ενέργεια, κατάσταση ή ιδιότητα (π.χ. 
ελευθερία, κίνδυνος, κολύμπι). 

 

Τα ΚΥΡΙΑ ουσιαστικά έχουν το πρώτο γράμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αυτά 

είναι: i) τα κύρια ονόματα (βλ. σελίδα 11), ii) τα εθνικά (π.χ. 

Έλληνας, Ισπανοί), iii) τα ονόματα των μηνών (π.χ. Μάρτιος, 

Ιούνιος), ημερών (π.χ. Τρίτη, Σάββατο) και εορτών (π.χ. Πάσχα), τα 

ονόματα των έργων τέχνης (π.χ. Ροτόντα) και λογοτεχνίας (π.χ. 

Οδύσσεια, Ιλιάδα) και οι τιμητικοί τίτλοι (π.χ. Σεβασμιότατος, 

Εξοχότατος).          
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 Τα ουσιαστικά, όπως και τα ρήματα, ανήκουν στα κλιτά μέρη 

του λόγου. Τα μέρη αυτά μέσα στο λόγο αλλάζουν μορφή 

(π.χ. «Η δασκάλ-α μας λέγεται Μαρία», αλλά, «Οι δασκάλ-ες 

του σχολείου είναι 4.»).  

 

 Αντίθετα, τα άκλιτα μέρη του λόγου (π.χ. επιφωνήματα) 

μένουν πάντα ίδια (π.χ. -Γεια σας, κύριε Νίκο! -Γεια σου, 

Βασίλη!) (Το «Γεια» είναι επιφώνημα). 

 

     Τα κλιτά μέρη του λόγου, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ, έχουν γένος. 

Συγκεκριμένα είναι: α) Αρσενικά (=όσα παίρνουν άρθρο «ο» ή «ένας», β) 

Θηλυκά (=όσα παίρνουν άρθρο «η» ή «μια» και, γ) Ουδέτερα (=όσα 

παίρνουν το άρθρο «το» ή «ένα»). 

 

     Ακόμη, τα κλιτά μέρη, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ, έχουν πτώσεις. 

Οι πτώσεις είναι 4: Ονομαστική, Γενική, Αιτιατική και Κλητική. 

Κάθε πτώση απαντά σε μια ερώτηση: 

 Η ονομαστική απαντά στο «Ποιος;» «Τι;» (π.χ. «Ο μαθητής 

διαβάζει.»).  

 Η κλητική χρησιμοποιείται όταν προσφωνούμε κάποιον (π.χ. 

«Γεια σου, Άρτεμη!», «Εσείς, παιδιά, ελάτε εδώ!»). Η κλητική 

παίρνει πάντοτε κόμμα (,).  

 Τη γενική και την αιτιατική θα τις δούμε στις παρακάτω ενότητες. 

 

     Τέλος, τα ουσιαστικά χωρίζονται σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα:  

 Ισοσύλλαβα είναι αυτά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών στον 

ενικό και στον πληθυντικό αριθμό (π.χ. η δα-σκά-λα – οι δα-

σκά-λες). 

 Ανισοσύλλαβα είναι αυτά που ΔΕΝ έχουν τον ίδιο αριθμό 

συλλαβών στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό (π.χ. ο μπα-

μπάς – οι μπα-μπά-δες). 
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     Εμείς εδώ θα δούμε μόνο μερικές ομάδες από ισοσύλλαβα ουσιαστικά. 

Συγκεκριμένα:  

 

Από τα ισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά θα δούμε 3 ομάδες: 

i) Με κατάληξη –ης 

 Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική και την κλητική ως εξής: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομαστική ο επισκέπτης  ο μαθητής οι επισκέπτες οι μαθητές 

Κλητική  - επισκέπτη - μαθητή   - επισκέπτες  - μαθητές 

 

ii) Με κατάληξη –ας 

Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική και την κλητική ως εξής: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. ο πατέρας ο ήρωας  ο μήνας οι πατέρες οι ήρωες οι μήνες  

Κλ.  - πατέρα   - ήρωα - μήνα -  πατέρες -  ήρωες - μήνες 

 

iii) Με κατάληξη –ος   

Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική και την κλητική ως εξής: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. ο πύργος ο εχθρός  ο άνθρωπος  οι πύργοι οι εχθροί οι άνθρωποι 

Κλ.   - πύργε   - εχθρέ - άνθρωπε  -  πύργοι  - εχθροί - άνθρωποι 

 

(Συνεχίζεται) 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Συμπληρώνουμε τις προτάσεις βάζοντας τις λέξεις στην παρένθεση 

στην ονομαστική ή στην κλητική ενικού ή πληθυντικού. Βάζουμε και το 

σωστό άρθρο, όπου χρειάζεται.  

 

α) ………………… (αγώνες) ξεκινά σε λίγο! 

 

β) ………………… (μάστορας) είπε ότι χρειάζονται πολλές μέρες για να 

χτιστεί το σπίτι. 

 

γ) …. Ρωμαίοι ……..…………... (αυτοκράτορας) ήταν πολλοί. Ένας από 

αυτούς ήταν και ο ………………(Γαλέριε).  

 

δ) …………………. (Σωκράτης), σήκωσε το τηλέφωνο, σε παρακαλώ! 

 

ε) - Καλημέρα σας, κύριε ………………… (δήμαρχοι)! Πώς είστε; 

    - Πολύ καλά, κύριε ………………… (επιστάτες). Σας ευχαριστώ! 

 

στ) …………………….. (εκδότες) αυτών των βιβλίων είναι διάσημος. 
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2) Γράφουμε σωστά τα ουσιαστικά που πρέπει, βάζοντας το πρώτο 

γράμμα κεφαλαίο ή μικρό. 

 

 

α) Ο Μάιος είναι ο αγαπημένος μου Μήνας. 

………………………………………………………………................................. 

 

β) - Η Γιορτή της είναι στις 25 δεκεμβρίου.  

    - Δηλαδή τα Χριστούγεννα. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

γ) - Η αψίδα του Γαλερίου είναι στην Αθήνα; 

   - Όχι, είναι στη θεσσαλονίκη. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

δ) - Ποιοι είναι αυτοί; 

    - Είναι δυο φίλοι μου από την Ουκρανία. 

………………………………………………………………………………………….    
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Περιπέτεια στον Λευκό Πύργο! 

Τα 4 παιδιά θέλουν να φτάσουν στην κορυφή του Λευκού Πύργου και να 

δουν τη Θεσσαλονίκη από ψηλά! Για να φτάσουν όμως εκεί, πρέπει να 

απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που έχει κάθε όροφος. Είστε έτοιμοι 

να τους βοηθήσετε; 

ΦΥΓΑΜΕ!!! 

 

 

 

Ψάχνουμε 

Шукаємо 

Από εδώ μπαίνουμε 

στον Λευκό Πύργο! 

Ελάτε στον 1ο 

όροφο!  
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Πρέπει να απαντήσουμε στις 

2 ερωτήσεις. 

Ερώτηση 1 

Κοιτάμε την 3η εικόνα της σελίδας 

55. Τι είναι μπλε, μεγάλη και 

υπάρχει κάτω από τον Λευκό 

Πύργο; 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _ _ _ 

Ερώτηση 2 

Σε ποια χώρα βρίσκεται η 

Θεσσαλονίκη; 

 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _ _  

Γρήγορα στον 2ο 

όροφο! 

Εδώ έχει 3 ερωτήσεις! 
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Ερώτηση 3 

Πώς ονομάζεται το κτίριο από όπου 

οι 4 ήρωες πήραν το τρένο; 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _ _ _ 

Ερώτηση 4 

Τι κυματίζει στην κορυφή του 

Λευκού Πύργου; 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _ _  

Ερώτηση 5 

Πώς λέγεται το ζώο που καβαλά ο 

Μέγας Αλέξανδρος; 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _   
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Ακολουθεί ο 3ος όροφος!  



 

 

Ερώτηση 6 

Η Ελλάδα έχει 2 τέτοια. 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _   

Ερώτηση 7 

Σε αυτήν την πτώση βρίσκεται «ο 

γυμναστής». 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Φύγαμε για τον 4ο! 

Για δείτε! 

66 



 

 

 

 

 

Ερώτηση 8 

Η Ροτόντα ήταν πρώτα ρωμαϊκός 

και μετά χριστιανικός……….. 

 

Απάντηση: _ _ _ _    

Ερώτηση 9 

Η «μητέρα» και ο «βράχος» έχουν 

τον ίδιο αριθμό συλλαβών στον 

ενικό και στον πληθυντικό. Άρα 

είναι ………….... ουσιαστικά. 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Άλλος ένας όροφος 

με ερωτήσεις! 
Ας τις απαντήσουμε! 

Ερώτηση 10 

Λέγεται και έτσι η Αψίδα του 

Γαλερίου. 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _ _    

Ερώτηση 11 

Φωτίζει τη Ροτόντα (σελ. 56). 

 

Απάντηση: _ _ _ _ _     
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Φτάσαμε 

στην 

κορυφή! 
Η πόρτα ανοίγει με 

κωδικό! 

Παίρνουμε το πρώτο γράμμα από κάθε 

απάντηση! Βάζουμε τα γράμματα στη 

σειρά. Ποια λέξη σχηματίζεται; 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Πωπώ, τι ωραία θέα! 

Άξιζε την προσπάθεια! 



 

Εδώ είμαστε! Αυτή είναι η 

πλατεία Αριστοτέλους. 

Η πλατεία πήρε το όνομα της 

από τον Αριστοτέλη. Να και 

το άγαλμα του!  

Ο Αριστοτέλης ήταν 

αρχαίος Έλληνας 

φιλόσοφος και 

δάσκαλος του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Παιδιά, ποια είναι 

τα παραδοσιακά 

φαγητά της 

Θεσσαλονίκης; 

Το κουλούρι και τα 

τρίγωνα Πανοράματος! 

Ελάτε, ξέρουμε ένα 

ωραίο μέρος που τα 

πουλά! 

Ας πάρουμε το λεωφορείο! 

Η απόσταση είναι μεγάλη. 

Σε αυτά τα πορτοκαλί 

μηχανήματα κόβουμε 

εισιτήριο. 

Φτάσαμε! Αυτή είναι 

η Άνω Πόλη! 
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Γιατί η πλατεία έχει 

αυτό το όνομα; 

Τα σπίτια εδώ 

χτίστηκαν από 

τους Οθωμανούς 

τα τελευταία 

χρόνια του 19ου 

αιώνα.  



 

Ας βρούμε τώρα 

έναν φούρνο! 

Καλησπέρα σας! 

Τι θα θέλατε; 
Γεια σας! Έχετε κουλούρι 

και τρίγωνα Πανοράματος; 

Βεβαίως! 

Κουλούρι… 

…και τρίγωνα! 

Παιδιά, εσείς 

τι θέλετε; 

1 κουλούρι και 

2 τρίγωνα 

Πανοράματος. 

Εγώ 2 τρίγωνα 

Πανοράματος. 

Εσύ, Olena; 

1 κουλούρι και 1 

τρίγωνο 

Πανοράματος. 
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3 κουλούρια 

και 7 τρίγωνα 

παρακαλώ! 

Κάνουν 

8,50€. 

Ορίστε! 

Ευχαριστώ! 

Γεια σας! 
Κι εμείς 

ευχαριστούμε! 



 

 

 

 

 

 

Πάμε τώρα έναν 

τελευταίο περίπατο 

στην παραλία; 

Ναι! 

Συμφωνώ! 

Παιδιά, θα μας πείτε μερικούς 

παραδοσιακούς χορούς που 

χορεύονται στη Θεσσαλονίκη; 

Ναι, αμέ! 

Μερικοί χοροί είναι ο 

Μπεράτικος, ο τσάμικος, το 

Ράικο, η Μπαϊντούσκα και ο 

Παρτάλος.    

 
 

Δείτε αυτές τις 

φωτογραφίες! 

Μπαϊντούσκα

. 

Τσάμικος. 

Και ποια μουσικά όργανα παίζονται 

σε αυτούς τους χορούς; 
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α) Σε ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης πηγαίνουν οι 4 φίλοι με το 

λεωφορείο; 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Κάποια μουσικά όργανα είναι η 

γκάιντα, ο ζουρνάς, το βιολί, το 

ντέφι, το τρομπόνι και το κλαρίνο. 

Γεια σας, παιδιά! 

Πώς ήταν η βόλτα; 

Πάρα πολύ καλή! 

Πάμε τώρα στο ξενοδοχείο 

να ξεκουραστούμε! Αύριο το 

πρωί θα πάμε στην Κρήτη! 

Εντάξει, κύριε! 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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β) Γιατί πηγαίνουν στην περιοχή αυτή;  

 ………………………………………………………………………………………… 

γ) Τα 4 παιδιά αγόρασαν συνολικά 3 κουλούρια και 7 τρίγωνα 

Πανοράματος. Μπορείς να βρεις τι αγόρασε η Άρτεμη για τον εαυτό της; 

…………………………………………………………………………………………. 

δ) Σε ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης τελείωσαν τον περίπατό τους οι 

ήρωες; 

………………………………………………………………………………………… 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (β’ μέρος)                                     (Συνέχεια) 

Από τα ισοσύλλαβα θηλυκά ουσιαστικά θα δούμε 2 ομάδες: 

i) Με κατάληξη –α 

 Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική και την κλητική ως εξής: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. η παραλία η ματιά η θάλασσα οι παραλίες οι ματιές οι θάλασσες 

Κλ.  - παραλία - ματιά - θάλασσα   - παραλίες  - ματιές - θάλασσες 

 

ii) Με κατάληξη –η  

Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική και την κλητική ως εξής: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. η φυλακή η πύλη οι φυλακές οι πύλες 

Κλητ.  - φυλακή - πύλη   - φυλακές  - πύλες 

 

  

Από τα ισοσύλλαβα ουδέτερα ουσιαστικά θα δούμε 2 ομάδες: 

i) Με κατάληξη –ο 

 Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική και την κλητική ως εξής: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το τρένο το φαγητό  το άλογο τα τρένα τα φαγητά τα άλογα 

Κλ.  - τρένο  - φαγητό - άλογο - τρένα - φαγητά - άλογα 
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ii) Με κατάληξη –ι 

 Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική και την κλητική ως εξής: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το κουλούρι το παιδί τα κουλούρια τα παιδιά 

Κλ.  - κουλούρι - παιδί   - κουλούρια  - παιδιά 

 

 

- Εδώ ανήκουν και τα ουσιαστικά «βράδυ», «δίχτυ», «στάχυ». Αυτά 

κλίνονται ως εξής:  

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το βράδυ το δίχτυ το στάχυ τα βράδια τα δίχτυα τα στάχυα  

Κλ.  - βράδυ - δίχτυ - στάχυ   - βράδια  - δίχτυα - στάχυα 

 

 

Πολλά από τα ουσιαστικά κάθε ομάδας τονίζονται διαφορετικά στη 

γενική και στην αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού. Αυτό, 

όμως, θα το δούμε, όταν μάθουμε για τις δυο αυτές πτώσεις.  

 

___________________________________________________________________ 

Σημείωση 

Ανάλογα με το πού τονίζεται μια λέξη, αυτή ονομάζεται οξύτονη, 

παροξύτονη ή προπαροξύτονη. Συγκεκριμένα: 

 Οξύτονη λέγεται μια λέξη που τονίζεται στη λήγουσα, δηλαδή 

στην τελευταία συλλαβή.  

Π.χ. προπαραλήγουσα  παραλήγουσα   λήγουσα 

               Φυ          -       λα        -   κή 
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 Παροξύτονη λέγεται μια λέξη που τονίζεται στην παραλήγουσα, 

δηλαδή στην προτελευταία συλλαβή.  

Π.χ. προπαραλήγουσα  παραλήγουσα   λήγουσα 

              Κου         -       λού      -    ρι 

 

 Προπαροξύτονη λέγεται μια λέξη που τονίζεται στην 

προπαραλήγουσα, δηλαδή στη συλλαβή πριν από την 

προτελευταία. 

Π.χ.            προπαραλήγουσα    παραλήγουσα    λήγουσα  

Τη   -  λε  -            ό             -        ρα         -     ση                        

 



Ασκήσεις γραμματικής 

Συμπληρώνουμε τις προτάσεις βάζοντας τις λέξεις στην παρένθεση στην 

ονομαστική ή στην κλητική ενικού ή πληθυντικού. Βάζουμε και το 

σωστό άρθρο, όπου χρειάζεται.  

 

α) …………………… (καράβι) δεν έφυγαν σήμερα από το λιμάνι, λόγω 

κακοκαιρίας. 

β) Όταν ξεκινά το καλοκαίρι …………………… (παραλία) γεμίζουν με 

κόσμο. 

γ) ……………………. (λογαριασμοί) σας είναι 40€. 

δ) Φοβόταν πάρα πολύ και ………………….(φωνές) του έτρεμε. 

ε) Την τελευταία …………..(φορές) ………………. (δίχτυ) των ψαράδων 

σκίστηκαν από το βάρος των ψαριών. 

στ) Πόσα …………………. (λεωφορείο) περνούν κάθε μέρα από εδώ; 

ζ) …………… (φίλες) μου η Μαρία έρχεται το απόγευμα. 

η) ………………. (Χαρά), σε φωνάζει …………………. (αδερφοί) σου! 
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Χωριζόμαστε σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει τον πελάτη σε ένα 

διαφορετικό κατάστημα (π.χ. φούρνος, περίπτερο, μανάβικο) και 

ψωνίζει, όπως οι 4 ήρωες της ιστορίας μας. Ένα ή δύο μέλη από κάθε 

ομάδα κάνουν τον/τους πωλητή/-ές.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Ψωνίζουμε με δύο τρόπους: 

1. Λέμε όλοι σε ένα άτομο αυτά που θέλουμε. Το άτομο παραγγέλνει και, 

στη συνέχεια, ο καθένας πληρώνει αυτό που αγόρασε. 

2. Ο καθένας αγοράζει με τη σειρά αυτό που θέλει.  

Συζητούμε 

Обговорюємо 
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Βρίσκουμε στον χάρτη και κυκλώνουμε τα μέρη της Θεσσαλονίκης όπου 

πήγαν τα 4 παιδιά. Βάζουμε αριθμούς στα μέρη, ξεκινώντας από το 1 για 

το μέρος όπου οι ήρωες πήγαν πρώτα (Λευκός Πύργος). Στη συνέχεια, 

σχεδιάζουμε με βελάκια τη διαδρομή που έκαναν τα παιδιά. 

Ψάχνουμε 

Шукаємо 

Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου 
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Παραλία 



  

 

 

 

 

Παρακάτω υπάρχουν φωτογραφίες με τα μουσικά όργανα του κειμένου. 

 

 

 

 

Κλαρίνο                                      Βιολί                                      Γκάιντα 

 

 

 

 

 

Ζουρνάς                                     Ντέφι                                   Τρομπόνι 

 

 

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 
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i) Ακούμε από το CD-player τους ήχους του κάθε οργάνου. Έπειτα, 

μαντεύουμε ποιο όργανο βγάζει τον κάθε ήχο.  

 

ii) Χωριζόμαστε σε 5 ομάδες. Κάθε ομάδα μαθαίνει έναν από τους 5 

παραδοσιακούς χορούς που υπάρχουν στο κείμενο (Μπεράτικος, 

τσάμικος, Ράικο, Μπαϊντούσκα και Παρτάλος).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμιά ομάδα δεν πρέπει να ξέρει τι χορό διάλεξαν οι άλλες 

4! 

Την επόμενη μέρα κάθε ομάδα χορεύει τον χορό που διάλεξε. Οι άλλες 4 

ομάδες προσπαθούν να μαντέψουν τον χορό. Στο τέλος, κάθε ομάδα 

μαθαίνει στις υπόλοιπες τον χορό της. 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Την ονομαστική και την 

κλητική των ισοσύλλαβων 
ουσιαστικών 

     
 

Να γράφουμε σωστά: 

 

 Τα κύρια ουσιαστικά 

     

Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 
 Κάποια αξιοθέατα της 

Θεσσαλονίκης 

     
 

 Κάποια μέρη της 
Θεσσαλονίκης 

     
 

 Τον πιο μεγάλο ποταμό 
της Ελλάδας 

     

Να παίζουμε: 

 
 Το παιχνίδι των 

ερωτήσεων, για να 
ανεβούμε στην κορυφή 
του Λευκού Πύργου 

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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Να ψωνίζουμε: 

 

 Πράγματα από διάφορα 

καταστήματα 

     

Να βρίσκουμε: 

 

 Το όνομα του μουσικού 
οργάνου που ακούμε 

     
 

 Το όνομα του 
παραδοσιακού χορού που 
βλέπουμε 

     

Να χορεύουμε: 

 

 5 ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 Την ονομαστική, την 
αιτιατική και την κλητική 
των ισοσύλλαβων 

ουσιαστικών 

 Το τελικό –ν 

 Το υποκείμενο, το ρήμα 
και το αντικείμενο σε μια 
πρόταση 

Να βάζουμε στη σειρά: 

 Τα γεγονότα στον μύθο 
του Θησέα και του 
Μινώταυρου 

Να παίζουμε: 

 Το παιχνίδι του 

λαβύρινθου με τον Θησέα 
και τον Μινώταυρο 

Να βρίσκουμε στον χάρτη:  Το φαράγγι της Σαμαριάς 

Ενότητα 4 

Ταξιδεύουμε στην 

Κρήτη! 

Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 
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Να βρίσκουμε: 
 Το όνομα του μουσικού 

οργάνου που ακούμε 

Να γράφουμε σωστά:  Μια συνταγή μαγειρικής 
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Εδώ είναι το αεροδρόμιο της 

Θεσσαλονίκης. Από εδώ παίρνουμε 

το αεροπλάνο για την Κρήτη. 

Ωραία! 

Έχετε τα 

εισιτήριά μας; 

Ναι! Πάμε στο αεροπλάνο! 

Και τώρα, 

παιδιά, βλέπετε 

τη Θεσσαλονίκη 

από ψηλά! 

Πωπώ! Φαίνεται 

μικρή από εδώ πάνω! 

Δείτε πού είναι η 

Κρήτη! 

Θεσσαλονίκη 

Κρήτη Αθήνα 

Άρα, η Θεσσαλονίκη είναι στη βόρεια 

Ελλάδα και η Κρήτη στη νότια Ελλάδα. 

Ακριβώς! Επίσης, η Κρήτη είναι 

το πιο μεγάλο νησί της Ελλάδας! 
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Φτάσαμε! Άρτεμη, ο 

κατάλογος αυτός έχει 

τα μέρη που μπορείτε 

να επισκεφθείτε. 

Ευχαριστούμε 

πολύ, κυρία! 

Ζεσταίνομαι 

λίγο. 

Ναι, στην Κρήτη κάνει 

ζέστη σχεδόν όλον τον 

χρόνο. Και τον χειμώνα 

δεν κάνει πολύ κρύο. 

Λοιπόν, πρώτα θα 

πάμε στην Κνωσό! 

Εδώ 

είμαστε! 

Φτάσαμε 

στην Κνωσό. 

Τι είναι η Κνωσός; 

Η Κνωσός, το 1700 π.Χ., 

ήταν η πιο σημαντική πόλη 

του Μινωικού πολιτισμού.  

Εκείνο ήταν το παλάτι του μυθικού 

βασιλιά Μίνωα! Πάμε μέσα; 
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Φυσικά! 



 

 

 

 

 

 

Σε αυτόν τον θρόνο 

καθόταν ο βασιλιάς 

της Κνωσού. 

Κι εδώ είναι το διαμέρισμα της 

βασίλισσας, με τα όμορφα δελφίνια! 

Παιδιά, γνωρίζετε τον 

μύθο του Μινώταυρου; 

Όχι! Τι είναι 

αυτό; 

Ο Μινώταυρος ήταν ένα μυθικό τέρας που 

είχε σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου! Ο 

μύθος λέει ότι ο Μινώταυρος ζούσε σε αυτό 

το παλάτι, το οποίο έμοιαζε με λαβύρινθο.    

Κάθε χρόνο ο Μινώταυρος έτρωγε 7 αγόρια 

και 7 κορίτσια από την Αθήνα! Ώσπου μια 

φορά, ένας νέος που τον έλεγαν Θησέα, 

αποφάσισε να σκοτώσει το τέρας!  

Μια κοπέλα, η Αριάδνη έδωσε στον Θησέα ένα 

κουβάρι με κλωστή. Ο Θησέας, όταν μπήκε στον 

λαβύρινθο, άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι, 

ώστε να μπορέσει μετά να βρει την έξοδο. 

Μόλις ο Θησέας βρήκε τον Μινώταυρο, 

τον σκότωσε! Ύστερα, ακολούθησε το 

κουβάρι και βγήκε από τον λαβύρινθο!  
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Πολύ ωραίος 

μύθος! 

Πάμε τώρα και 

σε άλλα μέρη! 



 

Καλωσήρθατε στο 

όμορφο Ηράκλειο! 

Το Ηράκλειο είναι 

η μεγαλύτερη 

πόλη της Κρήτης. 

Να και το ενετικό λιμάνι 

της πόλης. Το κάστρο στο 

βάθος λέγεται Κούλες. 

Οι Ενετοί κατέκτησαν 

την Κρήτη το 1211 μ.Χ. 

και έχτισαν το Κούλες 

το 1540 μ.Χ.. 

Το Κούλες προστάτευε το 

Ηράκλειο από τους 

εχθρούς. Έχει 2 ορόφους. 

Ποιος έφτιαξε το 

Κούλες, Άρτεμη; 

Εδώ, στο ισόγειο, υπήρχαν 

δωμάτια για καπετάνιους 

και αποθήκες για τρόφιμα 

και πολεμοφόδια. 

Κι εδώ πάνω 

υπήρχαν κανόνια. 

Πάμε τώρα στην 

πόλη, να δείτε 

κάτι ακόμα! 

Είμαστε στην 

Πλατεία Λιονταριών! 

Αυτή είναι η κρήνη 

Μοροζίνι.  
Που είμαστε; 

Οι Ενετοί κατασκεύασαν την 

κρήνη το 1628.Έτσι, το 

Ηράκλειο είχε πόσιμο νερό. 
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α) Γράφουμε Σ, αν κάτι είναι σωστό, και Λ, αν είναι λάθος: 

 Στην αρχή της ιστορίας οι ήρωες ταξιδεύουν από τη  

Θεσσαλονίκη στην Κρήτη. 

 

 Στην Κρήτη τον περισσότερο χρόνο κάνει κρύο.  

 

 Ο Μίνωας δεν ήταν αληθινό πρόσωπο.  

 

 Το λιμάνι όπου βρίσκεται το Κούλες, το έχτισαν οι Ενετοί. 

 

 Πρώτα χτίστηκε το Κούλες και μετά η Κνωσός.  

 

 

β) Βάζουμε σε χρονολογική σειρά τις παρακάτω προτάσεις (1, για την 

πρώτη πρόταση, 2 για τη δεύτερη κ.ο.κ.) και φτιάχνουμε τον μύθο του 

Μινώταυρου.  

 

Ο Θησέας ξετύλιξε το κουβάρι μέσα στον λαβύρινθο. 

Ο Μινώταυρος έτρωγε κάθε χρόνο 14 παιδιά από την Αθήνα. 

Ο Θησέας σκότωσε τον Μινώταυρο.  

Μια κοπέλα, η Αριάδνη, έδωσε στον Θησέα ένα κουβάρι. 

Ένας νέος, ο Θησέας, αποφάσισε να σκοτώσει τον Μινώταυρο. 

Ο Θησέας βγήκε από τον λαβύρινθο, χάρη στο κουβάρι. 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (γ’ μέρος) 

     Ας θυμηθούμε τις πτώσεις (σελ. 59):  

 Η Ονομαστική πτώση απαντά στην ερώτηση «Ποιος;» «Τι;» (π.χ. «Ο 

μαθητής διαβάζει.»).  

 Η Κλητική πτώση χρησιμοποιείται όταν προσφωνούμε κάποιον (π.χ. 

«Γεια σου, Άρτεμη!», «Εσείς, παιδιά, ελάτε εδώ!»). Η κλητική παίρνει 

πάντοτε κόμμα (,). 

Εδώ μαθαίνουμε για την αιτιατική πτώση:  

 Η Αιτιατική πτώση απαντά στην ερώτηση «Ποιον;» «Τι;» (π.χ. «Εσείς 

βλέπετε τη Θεσσαλονίκη»). 

 

Ας δούμε τώρα πώς κλίνονται στις 3 αυτές πτώσεις τα ισοσύλλαβα 

ουσιαστικά που μάθαμε: 

Α) Ισοσύλλαβα αρσενικά 

i) Με κατάληξη –ης 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. ο επισκέπτης    ο μαθητής     οι επισκέπτες     οι μαθητές 

Αιτιατ. τον επισκέπτη τον μαθητή τους επισκέπτες  τους μαθητές 

Κλητ.  - επισκέπτη    - μαθητή      - επισκέπτες       - μαθητές 

 

ii) Με κατάληξη –ας 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.   ο πατέρας   ο ήρωας    ο μήνας    οι πατέρες    οι ήρωες    οι μήνες  

Αιτ. τον πατέρα τον ήρωα  τον μήνα  τους πατέρες  τους ήρωες τους μήνες  

Κλ.    - πατέρα     - ήρωα     - μήνα     -  πατέρες     -  ήρωες      - μήνες 
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iii) Με κατάληξη –ος   

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.   ο πύργος  ο εχθρός    οι πύργοι οι εχθροί 

Αιτ. τον πύργο τον εχθρό  τους πύργους  τους εχθρούς  

Κλ.     - πύργε    - εχθρέ    -  πύργοι  - εχθροί 

 

- Τα ισοσύλλαβα οξύτονα (π.χ. εχθρός, αδερφός, πολιτισμός, 

ουρανός, καιρός, γιος κτλ.) και παροξύτονα (π.χ. πύργος, θρόνος, 

χρόνος, ήλιος, ύπνος, τόπος, φίλος, δρόμος κτλ.) αρσενικά 

ουσιαστικά σε –ος τονίζονται σε όλες τις πτώσεις στην ΙΔΙΑ 

ΣΥΛΛΑΒΗ. 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.  ο άνθρωπος   ο αντίλαλος    οι άνθρωποι  οι αντίλαλοι 

Αιτ. τον άνθρωπο τον αντίλαλο  τους ανθρώπους  τους αντίλαλους  

Κλ.    - άνθρωπε     - αντίλαλε    -  άνθρωποι   - αντίλαλοι 

 

 Κάποια ισοσύλλαβα προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε –ος, 

τονίζονται στην ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ στην αιτιατική πληθυντικού. Π.χ.: 

άνθρωπος, δάσκαλος, κατάλογος, κίνδυνος, άνεμος, όροφος κτλ. 

 

 Κάποια ισοσύλλαβα προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε –ος, 

κρατούν τον τόνο στην ΠΡΟΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ στην αιτιατική 

πληθυντικού. Π.χ.: αντίλαλος, ανήφορος, αυλόγυρος, ανθόκηπος κτλ.     

 

B) Ισοσύλλαβα θηλυκά 

i) Με κατάληξη –α 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.    η παραλία  η ματιά  η θάλασσα  οι παραλίες  οι ματιές  οι θάλασσες 

Αιτ. την παραλία  τη ματιά τη θάλασσα τις παραλίες τις ματιές τις θάλασσες 

Κλ.     - παραλία    - ματιά   - θάλασσα   - παραλίες   - ματιές   - θάλασσες 
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ii) Με κατάληξη –η  

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ.  η φυλακή    η πύλη  οι φυλακές  οι πύλες 

Αιτιατ. τη φυλακή την πύλη τις φυλακές τις πύλες 

Κλητ.    - φυλακή    - πύλη   - φυλακές   - πύλες 

 

Γ) Ισοσύλλαβα ουδέτερα 

i) Με κατάληξη –ο 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το τρένο  το φαγητό  το άλογο  τα τρένα τα φαγητά τα άλογα 

Αιτ. το τρένο  το φαγητό το άλογο  τα τρένα τα φαγητά τα άλογα 

Κλ.  - τρένο   - φαγητό   - άλογο   - τρένα  - φαγητά  - άλογα 

 

ii) Με κατάληξη –ι 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το κουλούρι το παιδί τα κουλούρια τα παιδιά 

Αιτ. το κουλούρι το παιδί τα κουλούρια τα παιδιά 

Κλ.   - κουλούρι  - παιδί   - κουλούρια   - παιδιά 

 

 

- Για τα ουσιαστικά «βράδυ», «δίχτυ», «στάχυ», έχουμε: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το βράδυ το δίχτυ το στάχυ τα βράδια τα δίχτυα τα στάχυα  

Αιτ. το βράδυ το δίχτυ το στάχυ τα βράδια τα δίχτυα τα στάχυα 

Κλ.   - βράδυ  - δίχτυ   - στάχυ   - βράδια   - δίχτυα   - στάχυα 

 

 Η ονομαστική και η αιτιατική όλων των ουδετέρων είναι ΙΔΙΕΣ! 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Συμπληρώνουμε τις προτάσεις βάζοντας τις λέξεις στην παρένθεση στη 

σωστή πτώση και στον σωστό αριθμό. Γράφουμε και το σωστό άρθρο, 

όπου χρειάζεται. 

 

α) Η Αναστασία παίρνει κάθε πρωί ………………. (λεωφορεία) και 

πηγαίνει στο σχολείο. 

 

β) Ένας …………. (κύριε) ήρθε σήμερα και ζήτησε να σε δει. 

 

γ) ……………….. (ανήφορος) είναι πάντα πιο δύσκολοι από τους 

………………. (κατήφορος). 

 

δ) Τον χειμώνα …………….. (βράδυ) διαρκούν πιο πολλές ώρες. 

Σημείωση 

Τα άρθρα «τον»/«στον», «έναν» και η λέξη «αυτόν»: 

- Στον προφορικό λόγο  κρατούν το τελικό –ν, μόνο όταν η επόμενη λέξη 

ξεκινά από φωνήεν ή από: κ, π, τ, μπ, γκ, ντ, τσ, τζ, ξ, ψ.  

- Στον γραπτό λόγο κρατούν το τελικό  –ν πάντα. 

Τα άρθρα «τη(ν)»/«στη(ν)», η λέξη «αυτή(ν)» και η λέξη «δε(ν)», στον 

προφορικό ΚΑΙ στον γραπτό λόγο,  κρατούν το τελικό –ν, μόνο όταν η 

επόμενη λέξη ξεκινά από φωνήεν ή από: κ, π, τ, μπ, γκ, ντ, τσ, τζ, ξ, ψ. 
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ε) - Βλέπεις …………… (άντρες) που στέκεται εκεί στην πόρτα; 

   - Ναι. 

   - Είναι ……………… (πατέρες) μου. 

 

στ) - Μέτρησες τους …………….(όροφος) σε αυτήν ……………..    

(οικοδομές);  

- Ναι, και υπάρχουν 5 ……………(όροφος). 

 

ζ) ……………... (λίμνη) κρύβουν πιο πολλούς …………….. (κίνδυνος) από 

τις ………………… (θάλασσα). 

 

η) ………………. (παιδιά) χτύπησε το …………… (πόδι) του καθώς έτρεχε. 

 

 

 

2) Σβήνουμε (Χ) ή συμπληρώνουμε το τελικό –ν εκεί που πρέπει. 

 

α) Είπα  στην  Φωτεινή  να  έρθει  στον  σπίτι  μου  το  απόγευμα. 

β) Το  Μάιο  έρχομαι  στην  Ελλάδα. 

γ) Δεν  μας  αρέσει  αυτό  τον  φαγητό. 

δ) Την  γνωρίζεις  αυτή  την  κυρία; 

ε) Πολύ  σκοτεινά  είναι  εδώ. Θέλω ένα  φακό. 

στ) Πάμε  στον  Κούλες  να  δείτε  την  θέα  της  πόλης!   

96 



 

 

 

 

 

 

 

α) Βρες τον Μινώταυρο! 

Παρακάτω βλέπουμε τον λαβύρινθο της Κνωσού. Μπορείς να φτάσεις  

στον Μινώταυρο; Ζωγράφισε με κόκκινο μαρκαδόρο τη διαδρομή σου! 

Πρόσεξε μην μπερδευτείς!  

 

 

 

                Είσοδος 

 

             Μινώταυρος 

 

 

 

 

 

Ψάχνουμε 

Шукаємо 
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β) Κυνηγητό στον λαβύρινθο! 

Τι χρειαζόμαστε: θρανία, 2 ζάρια, ένα κουβάρι με σπάγκο    

Πώς παίζουμε το παιχνίδι:  

 Με τα θρανία μας φτιάχνουμε στην τάξη έναν μικρό λαβύρινθο.  

 

 

 

 Ένα παιδί είναι ο Μινώταυρος και βρίσκεται στο τέλος του 

λαβύρινθου.  

 

 

 

 Δυο παιδιά πηγαίνουν να σκοτώσουν τον Μινώταυρο. (Ξετυλίγουμε 

και τον σπάγκο, για να βρούμε την έξοδο μετά).  

 

 

 

 Φτάνουμε στον Μινώταυρο και ρίχνουμε το ένα ζάρι. Ο 

Μινώταυρος ρίχνει το άλλο ζάρι.  

- Αν ο αριθμός μας είναι μεγαλύτερος από του Μινώταυρου, ο 

Μινώταυρος πεθαίνει! 

- Αν ο αριθμός μας είναι μικρότερος, ο Μινώταυρος μάς 

κυνηγά ως την έξοδο. Αν μας πιάσει, κερδίζει!  
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Καλημέρα! Πώς 

κοιμηθήκατε; 
Καλημέρα, κύριε! 

Πολύ καλά! 

Σήμερα θα πάμε σε 

ένα πανέμορφο μέρος! 

Και μετά έχουμε μια 

έκπληξη για σας! 

Ωραία!! Ποιο 

μέρος είναι αυτό; 

Εδώ είμαστε! 

Το Φαράγγι της 

Σαμαριάς! Φαίνεται 

εντυπωσιακό! 
Αυτός ο 

χάρτης δείχνει 

την αρχή και 

το τέλος του 

φαραγγιού. 

Στο φαράγγι υπάρχουν φυτά και ζώα 

που δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο! 
Ένα τέτοιο ζώο είναι το 

αγριοκάτσικο της Κρήτης ή κρι-κρι.  
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     = ΑΡΧΗ 

     = ΤΕΛΟΣ 



 

Εδώ περπατούμε 

αργά, για να μην 

πέσουμε! 

Εκεί είναι οι 

Σιδερόπορτες. 

Είναι το πιο 

στενό σημείο 

του φαραγγιού! 

Το μέρος αυτό λέγεται 

Αγία Ρούμελη. Εδώ το 

φαράγγι τελειώνει. Ώρα για την έκπληξη! 

Η έκπληξη μάς περιμένει στον Άγιο Νικόλαο! 

Πρώτα παίρνουμε το 

λεωφορείο του ΚΤΕΛ. 

Φτάσαμε στον Άγιο Νικόλαο! Εδώ ζει o αδερφός 

μου ο Δημήτρης. Ας τον επισκεφθούμε! 

Μια χαρά! 

Γεια σου, Δημήτρη! 

Γεια σου, Κατερίνα! 

Πώς είσαι; 

Παιδιά, από ‘δω ο κύριος Δημήτρης. Μαζί του 

θα φτιάξουμε ένα νόστιμο κρητικό φαγητό! 

Χαίρω πολύ! Τι φαγητό 

θα φτιάξουμε; 
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Θα φτιάξουμε καλιτσούνια χανιώτικα!  
Ας διαβάσουμε τη συνταγή! 

Καλιτσούνια χανιώτικα 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ 

    Για τη ζύμη 

2 κιλά αλεύρι 

Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο 

3 ποτήρια νερό 

2 κουταλάκια αλάτι 

1 φλιτζάνι του καφέ τσικουδιά 

 

    Για τη γέμιση 

Μισό κιλό μυζήθρα 

3 αυγά 

Μισό κιλό ανθότυρο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

   Στην αρχή, ανακατεύουμε το αλεύρι, 

το ελαιόλαδο, το νερό, το αλάτι και την 

τσικουδιά, και φτιάχνουµε το ζυµάρι. 

Έπειτα, ανακατεύουµε την μυζήθρα, τα 

αυγά και το ανθότυρο και φτιάχνουμε 

τη γέμιση.  

   Ανοίγουμε φύλλο µε το ζυµάρι. 

Κόβουμε το φύλλο σε στρογγυλά 

κοµµατάκια. Βάζουµε λίγη γέµιση σε 

κάθε κοµµάτι φύλλου, διπλώνουµε το 

κομμάτι από τις άκρες, το πατάµε πολύ 

καλά και το τηγανίζουµε σε αρκετό 

λάδι. 

 

Έτοιμα τα 

καλιτσούνια! 
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Πράγματι! 
Μμμ! Είναι 

πεντανόστιμα! 



 

Παιδιά, ελάτε να δείτε 

κρητικούς 

παραδοσιακούς χορούς! 

Ναι, πάμε! 

Μερικοί κρητικοί χοροί είναι ο Συρτός,... 

... ο 

Πεντοζάλης... ... και η Σούστα! 

Κύριε, ποια μουσικά 

όργανα παίζουν οι 

άνθρωποι στην Κρήτη; 

Παίζουν κρητική 

λύρα, βιολί, λαούτο 

και μαντολίνο. 

Εδώ το ταξίδι μας τελειώνει. Ας 

πάρουμε το πλοίο για την Αθήνα. 
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α) Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι πιο κοντά στα Χανιά ή στο Ηράκλειο; 

............................................................................................................ 

β) Πώς αλλιώς λέγεται το αγριοκάτσικο της Κρήτης; 

............................................................................................................ 

γ) Τίνος αδερφός είναι ο Δημήτρης; 

............................................................................................................ 

δ) Πώς ονομάζεται το κείμενο που γράφει οδηγίες μαγειρικής; Πόσα 

μέρη έχει το κείμενο αυτό; 

............................................................................................................  

ε) Ποια από τα μουσικά όργανα της Κρήτης τα είδαμε και σε άλλες 

ενότητες; 

............................................................................................................  

 

 

 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ας θυμηθούμε τι μας δείχνει το ΡΗΜΑ 

Το ρήμα μάς δείχνει ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει κάτι, ή 

βρίσκεται σε μια κατάσταση. 

 

 Με τα ρήματα κατασκευάζουμε προτάσεις. 

 Πρόταση είναι μια σειρά από λέξεις που έχει νόημα και 

περιλαμβάνει ένα μόνο ρήμα (π.χ. Ο Γιάννης παίζει κρυφτό). 

  

 Σε μια πρόταση: 

 Η λέξη που απαντάει στην ερώτηση «Ποιος/Ποια/Ποιο;»,  λέγεται 

υποκείμενο του ρήματος. 

Για παράδειγμα, στην πρόταση: «Ο Γιάννης παίζει κρυφτό», το 

«Ο Γιάννης» είναι υποκείμενο του ρήματος «παίζει». 

Το υποκείμενο (με άρθρο ή χωρίς άρθρο) βρίσκεται πάντα σε πτώση 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ.  

 

 Σε μια πρόταση: 

 Η λέξη που απαντάει στην ερώτηση «Τι;» ή «Ποιον/-α/-ο;» , 

λέγεται αντικείμενο του ρήματος. 

 Για παράδειγμα, στην πρόταση: «Ο Γιάννης παίζει κρυφτό», το 

«κρυφτό» είναι αντικείμενο του ρήματος «παίζει». 

Το αντικείμενο (με άρθρο ή χωρίς άρθρο) βρίσκεται πάντα σε πτώση 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ή ΓΕΝΙΚΗ (τη γενική θα τη δούμε σε άλλη ενότητα).  
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 Δεν έχουν όλα τα ρήματα αντικείμενο. 

 Τα ρήματα που βρίσκονται σε ενεργητική διάθεση (βλ. σελ. 35), 

χωρίζονται σε δυο ομάδες: 

- Τα μεταβατικά, που η ενέργειά τους πηγαίνει σε ένα 

πρόσωπο, ζώο ή πράγμα. Αυτό το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα 

είναι το αντικείμενο (π.χ. Τα παιδιά βλέπουν τη 

Θεσσαλονίκη). 

- Τα αμετάβατα, που η ενέργειά τους ΔΕΝ πηγαίνει σε ένα 

πρόσωπο, ζώο ή πράγμα (π.χ. Τα παιδιά τρέχουν). 

 

 Το Υποκείμενο, το Ρήμα και το Αντικείμενο λέμε ότι είναι τα κύρια 

συστατικά της πρότασης. 

 

 Σε μια πρόταση, τα κύρια συστατικά μπορεί να μην είναι με τη 

σειρά «Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο» (Υ-Ρ-Α). 

 Για παράδειγμα, η πρόταση «Ο Γιάννης παίζει κρυφτό» (Υ-Ρ-Α) 

μπορεί να γραφεί και ως: 

- «Παίζει κρυφτό ο Γιάννης». (Ρ-Α-Υ), 

- «Κρυφτό παίζει ο Γιάννης». (Α-Ρ-Υ) κτλ. 

 

 Η σειρά που τοποθετούμε τα κύρια συστατικά της πρότασης, δεν 

αλλάζει τη σημασία της πρότασης. 

 Τα κύρια συστατικά της πρότασης αλλάζουν σειρά όταν θέλουμε 

να τονίσουμε κάτι. Για παράδειγμα:  

- Τι παιχνίδι παίζει ο Γιάννης; 

- Κρυφτό παίζει ο Γιάννης. («Α-Ρ-Υ», τονίζουμε το κρυφτό) 

ή 

- Τι συνέβη; 

- Έσπασε η Σοφία το τζάμι! («Ρ-Υ-Α»), τονίζουμε το έσπασε) 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Στις προτάσεις που ακολουθούν σημειώνουμε το Υποκείμενο (Υ), το 

Ρήμα (Ρ) και το Αντικείμενο (Α), όπου αυτά υπάρχουν. 

 

α) Στο φαράγγι της Σαμαριάς ζουν τα κρι-κρι.  

 Το πιο βασικό στοιχείο της πρότασης είναι το ρήμα. Δεν υπάρχει 

πρόταση χωρίς ρήμα.  

 Έτσι, πολλές φορές το υποκείμενο μιας πρότασης μπορεί να 

λείπει, γιατί εννοείται. Π.χ. «- Τι διαβάζεις εσύ; - Διαβάζω ένα 

παραμύθι».  

Εδώ βρίσκουμε το υποκείμενο από την κατάληξη του ρήματος 

(«διαβάζω»: εγώ). 

 

 Αλλά και το ρήμα πολλές φορές μπορεί να λείπει από την 

πρόταση, γιατί εννοείται. Π.χ. «- Τι διαβάζεις; - Ένα παραμύθι 

(ενν. διαβάζω)». 

 

 Τα ρήματα που είναι σε γ’ ενικό πρόσωπο και δηλώνουν καιρικά 

φαινόμενα (βρέχει, χιονίζει, φυσάει, κάνει κρύο κτλ.) ΔΕΝ έχουν 

υποκείμενο. Π.χ «...στην Κρήτη κάνει ζέστη σχεδόν όλον τον χρόνο». 

                                               Ρ      Α 

αλλά 

          «Αυτός κάνει γυμναστική» (δε δηλώνει καιρικά φαινόμενα) 

              Υ        Ρ          Α 
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β) Ένας μουσικός παίζει κιθάρα στην πλατεία. 

 

γ) Κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου η αδερφή μου φυσάει τα κεράκια της 

τούρτας της. 

 

δ) Έξω φυσάει πάρα πολύ! 

 

ε) - Σκότωσε τον Θησέα ο Μινώταυρος; 

   - Όχι! 

 

στ) Έκανες τα μαθήματά σου για αύριο; 

 

ζ) Εγώ, κάθε απόγευμα, παίζω με τις φίλες μου. 

 

 

2) Συμπληρώνουμε το ρήμα, το υποκείμενο ή το αντικείμενο των 

προτάσεων. 

α) .................. (χελιδόνι) κάθε χρόνο φτιάχνουν φωλιά στο μπαλκόνι 

μας.  

β) - Βασίλη, πού ...................... (πηγαίνω); 
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    - Στον οδοντίατρο. 

γ) .................. (παιδί) είναι στο αεροπλάνο. Βλέπουν ................... 

(πόλεις) από ψηλά. 

δ) Οι μητέρες .................. (φροντίζω) τα παιδιά τους. 

ε) .................... (επισκέπτης) μπαίνουν στο μουσείο από την κεντρική 

είσοδο.     

  

 

 

 

 

 

Παρακάτω υπάρχουν φωτογραφίες με τα μουσικά όργανα του κειμένου. 

 

 

 

 

Βιολί                                        Λαούτο                             Κρητική λύρα 

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 
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Μαντολίνο 

 

Ακούμε από το CD-player τους ήχους του κάθε οργάνου. Έπειτα, 

μαντεύουμε ποιο όργανο βγάζει τον κάθε ήχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθαίνουμε να γράφουμε μια συνταγή 

Η συνταγή είναι ένα κείμενο που λέει πώς να φτιάξουμε ένα φαγητό. 

Κάθε συνταγή έχει τίτλο και 2 μέρη: 

 Στον τίτλο υπάρχει το όνομα από το φαγητό που θα φτιάξουμε. 

 Στο πρώτο μέρος υπάρχουν τα υλικά που χρειαζόμαστε για το 

φαγητό μας.  

Γράφουμε ένα κείμενο 

Складаємо текст  
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 Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν ΟΔΗΓΙΕΣ για το τι πρέπει να 

κάνουμε με τα υλικά μας. 

- Στο δεύτερο αυτό μέρος, τα ρήματα που μας λένε τι να 

κάνουμε, βρίσκονται σε α’ πληθυντικό πρόσωπο 

ενεστώτα (π.χ. «ανακατεύουμε», «ανοίγουμε φύλλο», 

«βάζουμε γέμιση»). 

Μια συνταγή μπορεί να έχει και μια φωτογραφία από το φαγητό που 

φτιάχνουμε. 

 

Ασκήσεις 

1) Βρίσκουμε και κυκλώνουμε τα 3 μέρη μιας συνταγής στη συνταγή του 

κειμένου.   

Καλιτσούνια χανιώτικα 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ 

    Για τη ζύμη 

2 κιλά αλεύρι 

Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο 

3 ποτήρια νερό 

2 κουταλάκια αλάτι 

1 φλιτζάνι του καφέ τσικουδιά 

 

    Για τη γέμιση 

Μισό κιλό μυζήθρα 

3 αυγά 

Μισό κιλό ανθότυρο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

   Στην αρχή, ανακατεύουμε το αλεύρι, 

το ελαιόλαδο, το νερό, το αλάτι και την 

τσικουδιά, και φτιάχνουµε το ζυµάρι. 

Έπειτα, ανακατεύουµε την μυζήθρα, τα 

αυγά και το ανθότυρο και φτιάχνουμε 

τη γέμιση.  

   Ανοίγουμε φύλλο µε το ζυµάρι. 

Κόβουμε το φύλλο σε στρογγυλά 

κοµµατάκια. Βάζουµε λίγη γέµιση σε 

κάθε κοµµάτι φύλλου, διπλώνουµε το 

κομμάτι από τις άκρες, το πατάµε πολύ 

καλά και το τηγανίζουµε σε αρκετό 

λάδι. 
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2) Καθένας λέει ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Γράφουμε τα 

φαγητά στον πίνακα. Όσοι έχουν το ίδιο αγαπημένο φαγητό φτιάχνουν 

μια ομάδα. Κατόπιν, στο σπίτι, ρωτούμε τους γονείς μας πώς φτιάχνεται 

το φαγητό που διαλέξαμε, και ηχογραφούμε τις απαντήσεις τους. 

     Την επόμενη μέρα κάθε ομάδα ακούει αυτά που ηχογράφησε και τα 

γράφει σε μια κόλλα χαρτί με τη μορφή συνταγής. Αν θέλουμε, κολλάμε 

και μια φωτογραφία του φαγητού μας στη συνταγή. 

     Τέλος, κολλάμε όλες τις συνταγές σε ένα μεγάλο χαρτόνι και κρεμάμε 

το χαρτόνι στην τάξη. Ο τίτλος του χαρτονιού μπορεί να είναι: «Τα 

αγαπημένα μας φαγητά!»     

 

 

 

 

 

 

 

 Τα αγαπημένα μας φαγητά! 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Την ονομαστική, την 

αιτιατική και την κλητική 
των ισοσύλλαβων 

ουσιαστικών 

     
 

 Το τελικό –ν 

     
 

 Το υποκείμενο, το ρήμα 
και το αντικείμενο σε μια 

πρόταση 

     

Να βάζουμε στη σειρά: 

 Τα γεγονότα στον μύθο 
του Θησέα και του 
Μινώταυρου 

     

Να παίζουμε: 

 Το παιχνίδι του 
λαβύρινθου με τον Θησέα 

και τον Μινώταυρο 

     
Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 Το φαράγγι της Σαμαριάς 

     

Να βρίσκουμε: 

 Το όνομα του μουσικού 
οργάνου που ακούμε 

     
Να γράφουμε σωστά: 

 Μια συνταγή μαγειρικής 

     

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Την ονομαστική, την 

αιτιατική και την κλητική 
των επιθέτων σε –ος –η –
ο, –ος –α –ο και –ος –ια –ο  
 

 Την ονομαστική, την 
αιτιατική και την κλητική 
του επιθέτου πολύς – 

πολλή – πολύ 
 

 Το υποκείμενο, το ρήμα 
και το κατηγορούμενο σε 

μια πρόταση 

Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 

 Το δεύτερο πιο ψηλό 

βουνό της Ελλάδας 

Ενότητα 5 

Ανακαλύπτουμε τα 

Ιωάννινα! 
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Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 



 

 

Να παίζουμε: 

 

 Το παιχνίδι «Μάντεψε 
Ποιος!» 

Τι ώρα: 

 
 Τρώνε μεσημεριανό οι 

άνθρωποι στην Ελλάδα 
 

 Είναι ανοιχτά τα 
καταστήματα στην Ελλάδα 

Να κατασκευάζουμε: 

 

 Το πρόγραμμα με τις ώρες 
λειτουργίας ενός 

καταστήματος 

 Ένα πρόγραμμα 
επίσκεψης στα Ιωάννινα 
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Φτάσαμε στην Αθήνα! 

Το ταξίδι, όμως, δεν 

τελειώνει εδώ! 

Πού πηγαίνουμε κυρία; 

Πηγαίνουμε στα Ιωάννινα! 

Ας μπούμε στο λεωφορείο! 

Παιδιά, περνάμε από τον 

Σμόλικα! Είναι το δεύτερο 

πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας!  Είμαστε στα 

Ιωάννινα, κύριε; 

Όχι, είμαστε κοντά στα Ιωάννινα! 

Αυτό είναι το Μουσείο του Βρέλλη! 

Τι έχει αυτό 

το μουσείο, 

κύριε; 

Το μουσείο έχει κέρινα 

ομοιώματα ανθρώπων από 

την ελληνική ιστορία! 

Πάμε μέσα!  

«Το Κρυφό Σχολειό». Όταν η Ελλάδα 

ήταν σκλαβωμένη στους Τούρκους, 

τα παιδιά μάθαιναν γράμματα κρυφά! 

Εδώ βλέπετε κλέφτες και αρματολούς. Αυτοί πήγαιναν 

στο βουνό, για να γλυτώσουν από τους Τούρκους! 
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Και εδώ δημιουργείται στην Οδησσό, το 1814, 

η Φιλική Εταιρεία. Η Εταιρεία οργάνωσε την 

ελληνική επανάσταση εναντίον των Τούρκων, 

που ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου 1821! 



 

Πώς σας φάνηκε 

το μουσείο; 

Ήταν τέλειο, 

κυρία! 

Εντυπωσιακό! 

Και οι 

φιγούρες ήταν 

σαν ζωντανές! 

Χαίρομαι που σας 

άρεσε! Πάμε τώρα 

στα Ιωάννινα; 

Ναι! 

Olena, δες πού είναι τα Ιωάννινα! 
Ιωάννινα 

Η πόλη στο βάθος είναι τα Ιωάννινα. Αυτή η λίμνη 

λέγεται Παμβώτιδα και το μικρό νησί εδώ μπροστά 

ονομάζεται «Νησί». 

Να και η παραλία της πόλης! Να 

πάρουμε το καράβι για το «Νησί»; 

Φυσικά! 

Είναι στη δυτική Ελλάδα. 
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Φτάσαμε! 

Σε λίγο θα δούμε 

ένα διάσημο μέρος 

του νησιού! 
Ποιο μέρος 

είναι αυτό; 

Το σπίτι του Αλή Πασά. 

Ο Αλή Πασάς ήταν 

Τούρκος άρχοντας 

που κατέλαβε τα 

Ιωάννινα το 1788. 

Ο Αλή Πασάς, όμως, ήρθε 

σε ρήξη με τον Σουλτάνο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

το 1820.  

Έτσι, οι στρατιώτες 

του Σουλτάνου, το 

1822, σκότωσαν τον 

Αλή Πασά σε αυτό 

το δωμάτιο! 

Εδώ υπάρχουν πολύχρωμες ηπειρώτικες παραδο-

σιακές φορεσιές από την εποχή του Αλή Πασά. 

Τέλος, εδώ βλέπετε ασημένια 

κοσμήματα από την ίδια εποχή. Οι 

Ηπειρώτες έχουν παράδοση στα 

ασημένια κοσμήματα μέχρι σήμερα.  
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Πείνασα λίγο!  

Η ώρα είναι 1:00 μμ. 

Στην Ελλάδα 

συνήθως τέτοια ώρα 

τρώμε μεσημεριανό! 

Ένα νόστιμο αλλά 

παράξενο φαγητό 

του νησιού είναι τα 

βατραχοπόδαρα! 

Ας τα 

δοκιμάσουμε! 

Ορίστε η 

παραγγελία σας! 

Μμμ, τελικά 

ήταν νόστιμα! Συμφωνώ! Κι εγώ! 

Θέλετε να δούμε 

τώρα την πόλη των 

Ιωαννίνων; Ναι, αμέ! 
Φύγαμε! 
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α) Σε ποια πόλη κάνουν στάση οι ήρωες πριν πάνε στα Ιωάννινα; 

............................................................................................................ 

β) Από τι είναι φτιαγμένα τα ομοιώματα στο μουσείο του Βρέλλη; 

............................................................................................................ 

γ) Πώς λέγεται η λίμνη όπου βρίσκεται το «Νησί» των Ιωαννίνων; Ποιανού 

το σπίτι υπάρχει στο νησί; 

............................................................................................................ 

δ) Να βάλετε σε χρονική σειρά τα παρακάτω γεγονότα: 

1) Ξεσπά η ελληνική επανάσταση, 2) Ο Αλή Πασάς καταλαμβάνει τα 

Ιωάννινα, 3) Ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία, 4) Ο Σουλτάνος σκοτώνει 

τον Αλή Πασά, 5) Ο Αλή Πασάς έρχεται σε ρήξη με τον Σουλτάνο. 

Σωστή σειρά: ....., ....., ....., ....., ..... . 

 

ε) Τι ώρα οι άνθρωποι στην Ελλάδα τρώνε συνήθως μεσημεριανό; 

............................................................................................................  

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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στ) Σε έναν γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας βρίσκουμε την κορυφή του 

Σμόλικα. Έπειτα, την κυκλώνουμε στον χάρτη της σελίδας 116. Ο 

Σμόλικας είναι πιο κοντά στην Αθήνα ή στα Ιωάννινα; 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΕΠΙΘΕΤΑ (α’ μέρος) 

     Επίθετα είναι οι λέξεις που συνοδεύουν τα ουσιαστικά και μας 

δείχνουν πώς ακριβώς είναι τα ουσιαστικά, δηλαδή τι ποιότητα ή 

ιδιότητα έχουν. 

Π.χ.: «Ο Νίκος έχει ένα μικρό μολύβι» (το επίθετο «μικρό» μας δείχνει 

πώς ακριβώς είναι το μολύβι). 

 

 Κάθε επίθετο παίρνει το γένος από το ουσιαστικό που 

προσδιορίζει. Άρα έχουν και τα επίθετα 3 γένη. Το κάθε γένος 

έχει ξεχωριστή κατάληξη.  

Π.χ. ο όμορφος άνθρωπος – η όμορφη μέρα – το όμορφο λιβάδι 

 

 Κάθε επίθετο έχει τον ίδιο αριθμό και την ίδια πτώση με το 

ουσιαστικό που προσδιορίζει. 
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 Τα επίθετα, όταν κλίνονται, κρατούν τον τόνο στη συλλαβή που τονίζεται η 

ονομαστική ενικού. 

 Τα επίθετα χωρίζονται σε αρκετές ομάδες. Εμείς θα δούμε μόνο μερικές από 

αυτές. 

 

1η ομάδα: Επίθετα σε –ος –η –ο 

Αυτά σχηματίζουν την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική ως εξής:  

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.  ο όμορφος    η όμορφη το όμορφο     οι όμορφοι   οι όμορφες τα όμορφα 

Αιτ. τον όμορφο την όμορφη το όμορφο τους όμορφους  τις όμορφες τα όμορφα 

Κλ.    - όμορφε    - όμορφη   - όμορφο      - όμορφοι     - όμορφες   - όμορφα 

 

Έτσι κλίνονται τα: καλός, κακός*, ψηλός, εντυπωσιακός, ζεστός, κέρινος, άρρωστος, 

άσχημος, έξυπνος, επικίνδυνος, δυνατός, νόστιμος, ελεύθερος, παράξενος, άσπρος, 

μαύρος, κόκκινος, πράσινος, ανατολικός, δυτικός κ.α. 

 

2η ομάδα: Επίθετα σε –ος –α –ο 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.  ο ωραίος    η ωραία το ωραίο    οι ωραίοι   οι ωραίες τα ωραία 

Αιτ. τον ωραίο την ωραία το ωραίο τους ωραίους  τις ωραίες τα ωραία 

Κλ.    - ωραίε    - ωραία   - ωραίο      - ωραίοι    - ωραίες   - ωραία 

 

Έτσι κλίνονται τα: πλούσιος, τέλειος, άδειος, όρθιος, αιώνιος, άγριος, νέος, αστείος, 

τεράστιος, παλιός, σιδερένιος, γαλάζιος, ασημένιος, γκρίζος, σκούρος, βόρειος, νότιος 

κ.α.  

 Μερικές φορές, κάποια προπαροξύτονα επίθετα σε –ος τα χρησιμοποιούμε σαν 

ουσιαστικά (π.χ. ο άρρωστος, ο πλούσιος, ο κύριος). Όταν συμβαίνει αυτό, τα 

συγκεκριμένα επίθετα τονίζονται στην παραλήγουσα στην αιτιατική 

πληθυντικού. 
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    Για παράδειγμα: «Επισκέφθηκα τους άρρωστους φίλους μου»,  

αλλά, 

«Του αρέσει να φροντίζει τους αρρώστους». 

 

3η ομάδα: Επίθετα σε –ος –ια –ο 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.  ο γλυκός   η γλυκιά το γλυκό    οι γλυκοί   οι γλυκές τα γλυκά 

Αιτ. τον γλυκό  τη γλυκιά το γλυκό τους γλυκούς  τις γλυκές τα γλυκά 

Κλ.    - γλυκέ    - γλυκιά  - γλυκό      - γλυκοί    - γλυκές   - γλυκά 

 

Έτσι κλίνονται τα: φρέσκος*, νηστικός*, μαλακός*, ευγενικός*, φτωχός*, 

θηλυκός*, κρητικός*, ξανθός*, κακός* κτλ 

   *Τα επίθετα αυτής της ομάδας συχνά σχηματίζουν το θηλυκό και σε –η, 

(π.χ. φτωχός – φτωχιά και φτωχή, ξανθός – ξανθιά και ξανθή, κακός – κακιά 

και κακή). 

 Σε αυτήν την ομάδα, το θηλυκό από τα επίθετα που τελειώνουν σε –

κός, -χός και -νός γράφεται στον πληθυντικό χωρίς το –ι (π.χ. η 

γλυκιά – οι γλυκές, η φτωχιά – οι φτωχές). 
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Άσκηση γραμματικής 

Συμπληρώνουμε τα επίθετα των παρενθέσεων στο σωστό γένος, αριθμό 

και πτώση. 

 

α) Σου έφτιαξα μια .................. (ζεστός) σούπα, για να σου περάσει το 

κρύωμα. 

β) Εκείνη η ................. (ψηλά) .................. (όρθιο) κυρία είναι η μητέρα 

μου. 

γ) Ο ..................... (τρομερές) ήχος που ακούστηκε δε σταμάτησε τους 

...................... (γενναία) εξερευνητές. 

δ) Η Μαρία φύτεψε έναν ......................... (πανέμορφα) κήπο, με 

.............. (κίτρινος) ηλιοτρόπια, ...................... (κόκκινα) παπαρούνες 

και ............................ (πολύχρωμα) τουλίπες. 

ε) Τα βατραχοπόδαρα είναι ένας από τους ..................... (παράξενα) 

μεζέδες της Ελλάδας. 

στ) Όταν γύρισε στο σπίτι, τού έφερε ένα ...................... (τεράστια) δοχείο 

με ..................... (φρέσκος) ελιές.   
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Μάντεψε Ποιος! 

Ο δάσκαλος μάς φωτογραφίζει (ολόσωμες φωτογραφίες) και τυπώνει τις 

φωτογραφίες 2 φορές. 

 

 

Πώς παίζουμε το παιχνίδι:       

 Δυο παιδιά κάθονται πλάτη-πλάτη και έχουν μπροστά τους ένα 

πακέτο με φωτογραφίες.  

 

 Το ένα παιδί επιλέγει μια φωτογραφία. Το άλλο παιδί κάνει 

ερωτήσεις και ψάχνει να βρει τη φωτογραφία του συμμαθητή του.  

Συζητούμε 

Обговорюємо 

 

Olena Αντρέας Nikita Άρτεμη 
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- Ερωτήσεις μπορεί να είναι, π.χ.: «Έχει κόκκινη μπλούζα;», 

«Είναι ξανθός/-ία;» κτλ.  

- Στις ερωτήσεις απαντάμε μόνο ΝΑΙ ή ΌΧΙ.  

 

 Μόλις κάποιος βρει τη σωστή απάντηση, επιλέγει εκείνος μια 

φωτογραφία και το άλλο παιδί ψάχνει να τη βρει. 

ΚΕΡΔΙΖΕΙ όποιος κάνει τις λιγότερες ερωτήσεις! 

 

  

 

 

Φοράει πράσινη 

μπλούζα; 
Όχι! 
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Από εκεί πηγαίνουμε 

στο κέντρο της πόλης; 
Ακριβώς! 

Είναι πολύς 

ο δρόμος 

ακόμα; 

Όχι, σε 10 λεπτά 

φτάνουμε στο κέντρο! 

Να και το ρολόι 

της πόλης! 

Είμαστε στην πλατεία Πύρρου. Εδώ πολλές 

παρέες δίνουν ραντεβού και πηγαίνουν βόλτα. 

Πάντως συννέφιασε.  

Πράγματι. Άλλωστε, στα 

Ιωάννινα βρέχει συνήθως! 

Ελάτε να δείτε 

κάτι ακόμα! 

Αυτός είναι 

πεζόδρομος! 

Σωστά! Είμαστε 

στον πεζόδρομο 

της πόλης. 

Θα ήθελα να 

αγοράσω ένα 

ασημένιο κόσμημα. 

Καλή ιδέα! Οι 

Ηπειρώτες έχουν 

παράδοση σε αυτά. 

Βλέπω ένα 

κοσμηματοπωλείο! 
Κάτι γράφει η 

ταμπέλα. 
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Πού είμαστε; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ωράριο λειτουργίας 
     ΠΡΩΙ                        ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Δευτέρα 8:30 πμ – 2:30 μμ – 

Τρίτη 8:30 πμ – 2:30 μμ 5:30 μμ – 9:00 μμ 

Τετάρτη 8:30 πμ – 2:30 μμ – 

Πέμπτη 8:30 πμ – 2:30 μμ 5:30 μμ – 9:00 μμ 

Παρασκευή 8:30 πμ – 2:30 μμ 5:30 μμ – 9:00 μμ 

Σάββατο 8:30 πμ – 2:30 μμ – 

Κυριακή Κλειστά Κλειστά 

 

Ας το 

διαβάσουμε! 

Σήμερα είναι 

Παρασκευή και η ώρα 

είναι 4:30 μμ. 
Άρα το μαγαζί 

ανοίγει σε 1 ώρα. 

Ας έρθουμε τότε! 

Σχεδόν όλα τα μαγαζιά 

στην Ελλάδα λειτουργούν 

τις ίδιες ώρες.  Μάλιστα! 

Μετά από 1 ώρα... 

Όλα εντάξει! 

Το αγόρασα! 

Μια χαρά! 

Παιδιά, τι 

παραδοσιακούς χορούς 

χορεύει ο κόσμος εδώ; 

Μερικοί χοροί είναι 

ο Γκέκας, ο Κοφτός, 

ο Ρόβας και το 

Μπεράτι. 

Παίζουν ντέφι, 

κλαρίνο, φλογέρα 

και βιολί. 
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Και τι μουσικά 

όργανα παίζουν οι 

άνθρωποι; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφουμε Σ, αν κάτι είναι σωστό, και Λ, αν είναι λάθος: 

 Στην πρώτη εικόνα οι ήρωες βρίσκονται στο «Νησί».  

 

 Οι Ηπειρώτες έχουν παράδοση στα χρυσαφικά.  

Καλύτερα να γυρίσουμε 

στην παραλία! Ο κύριος 

Dmitry και η κυρία 

Κατερίνα θα μας 

περιμένουν. 

Σωστά! 

Γεια σας! 

Γεια σας, παιδιά! 

Πώς περάσατε; 

Πολύ ωραία! 

Λοιπόν, απόψε θα μείνουμε στα 

Ιωάννινα και αύριο θα πάμε 

στον τελευταίο μας προορισμό! 

Εντάξει, κυρία! 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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 Την Τετάρτη στις 11:00 πμ το κοσμηματοπωλείο είναι ανοιχτό.   

 

 Την Κυριακή στις 2:00 μμ το κοσμηματοπωλείο είναι κλειστό.  

 

 Μετά τα Ιωάννινα οι ήρωες θα ταξιδέψουν σε δυο ακόμα  

μέρη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΕΠΙΘΕΤΑ (β’ μέρος) 

     Μέσα στο κείμενο συναντούμε το επίθετο πολύς – πολλή – πολύ («Είναι 

πολύς ο δρόμος ακόμα;», «Εδώ πολλές παρέες δίνουν ραντεβού...»). 

 

     Το επίθετο «πολύς» κλίνεται ως εξής:  

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.   ο πολύς   η πολλή το πολύ     οι πολλοί   οι πολλές τα πολλά 

Αιτ. τον πολύ την πολλή το πολύ τους πολλούς  τις πολλές τα πολλά 

Κλ. – – – – – – 

 

Σημείωση:  Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ γράφεται με ένα λ, μόνο όταν 

μετά ακολουθεί υ (π.χ. «τον πολύ»). Αλλιώς γράφεται με δύο λ 

(π.χ. την πολλή, τα πολλά). 
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΗΜΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ  

     Σε κάποιες προτάσεις υπάρχει μια λέξη που δείχνει μια ιδιότητα που 

έχει το υποκείμενο. Η λέξη αυτή λέγεται κατηγορούμενο.  

Π.χ., στην πρόταση «Ο Αντρέας είναι ψηλός», το υποκείμενο είναι «Ο 

Αντρέας» και το κατηγορούμενο είναι η λέξη «ψηλός». Το «ψηλός» δείχνει 

μια ιδιότητα που έχει «Ο Αντρέας». 

 

 Το κατηγορούμενο: 

 Μπορεί να είναι επίθετο (π.χ. «Ο Αντρέας είναι ψηλός») ή 

ουσιαστικό (π.χ. «Η Olena είναι παιδί»). 

 Είναι πάντα σε πτώση ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ, όπως και το 

υποκείμενο. Έτσι ξεχωρίζει από το αντικείμενο που είναι 

πάντα σε πτώση αιτιατική ή γενική (σελ. 104). 

 

 Σε μια πρόταση που έχει κατηγορούμενο, το ρήμα συνδέει το 

υποκείμενο με το κατηγορούμενο, και λέγεται συνδετικό ρήμα. 

 Συνδετικά είναι συνήθως τα εξής ρήματα: 

- Είμαι (π.χ. «Η Olena είναι ξανθιά»). 

- Γίνομαι (π.χ. «Τον χειμώνα το νερό γίνεται πάγος»). 

- Λέγομαι (π.χ. «Εκείνο το φαγητό λέγεται τυρόπιτα»). 

- Φαίνομαι (π.χ. «Σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεσαι 

μικρός»). 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Συμπληρώνουμε τα επίθετο «πολύς» στο σωστό γένος, αριθμό και 

πτώση. 

α) .................. (πολύς) βροχή μας εμποδίζει να δούμε μακριά. 

β) Χτες το βράδυ ................. (πολλά) θόρυβος δε με άφησε να κοιμηθώ. 

γ) Θα καλέσω ................. (πολλή) παιδιά στο πάρτι μου. 

δ) Nikita, έχεις ................. (πολύ) χαιρετισμούς από τους γονείς σου 

στην Ουκρανία. 

ε) Τραβήξαμε .................. (πολύς) φωτογραφίες στα Ιωάννινα. 

στ) .................. (πολλές) νερό κάνει καλό στην υγεία. 

 

2) Στις προτάσεις που ακολουθούν σημειώνουμε το Υποκείμενο (Υ), το 

Ρήμα (Ρ), το Αντικείμενο (Α) και το Κατηγορούμενο (Κ), όπου αυτά 

υπάρχουν. 

α) Αυτά τα γλυκά λέγονται τρίγωνα Πανοράματος. 

 

β) Η Δήμητρα κάνει μπάνιο στη θάλασσα το καλοκαίρι. Είναι 

κολυμβήτρια. 

 

γ) Λέγομαι Χαρά. Εσύ είσαι ο Δημήτρης;  

δ) Γιάννη, φαίνεσαι όμορφος με αυτήν την μπλούζα! 
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ε) - Γιατί είναι βρώμικα τα παπούτσια σου;    

   - Επειδή έξω υπάρχουν λάσπες. 

 

στ) Σήμερα κάνει κρύο! Θα φορέσω το μπουφάν. 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Ακούμε και σημειώνουμε στο πρόχειρο το όνομα και τις ώρες 

λειτουργίας από κάποια καταστήματα.  

ii) Κατασκευάζουμε ένα πρόγραμμα που να δείχνει τις ώρες 

λειτουργίας για κάθε κατάστημα, όπως στη σελίδα 127. 

 

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 

 

132 



Όνομα καταστήματος: .............................................................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα καταστήματος: .............................................................. 
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Ωράριο λειτουργίας 

Ωράριο λειτουργίας 



Όνομα καταστήματος: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 3 ατόμων. Θέλουμε να επισκεφτούμε 3 

μουσεία και 1 εστιατόριο στα Ιωάννινα. Παρακάτω υπάρχουν τα ωράρια 

λειτουργίας.  

 Ωράριο λειτουργίας 
ΠΡΩΙ                           ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ωράριο λειτουργίας 

Συζητούμε 

Обговорюємо 
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Βυζαντινό Μουσείο 

 

 

 

 

 

 

 

Λαογραφικό Μουσείο ΕΗΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ωράριο λειτουργίας 
          ΠΡΩΙ                     ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Δευτέρα Κλειστά Κλειστά 

Τρίτη 8:30 πμ – 5:00 μμ –  

Τετάρτη 8:30 πμ – 5:00 μμ – 

Πέμπτη 8:30 πμ – 5:00 μμ –  

Παρασκευή 8:30 πμ – 5:00 μμ –  

Σάββατο 8:30 πμ – 5:00 μμ – 

Κυριακή Κλειστά Κλειστά 

 Ωράριο λειτουργίας 
ΠΡΩΙ                           ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Δευτέρα 9:00 πμ – 2:00 μμ 5:30 μμ – 8:00 μμ 

Τρίτη 9:00 πμ – 2:00 μμ – 

Τετάρτη 9:00 πμ – 2:00 μμ 5:30 μμ – 8:00 μμ 

Πέμπτη 9:00 πμ – 2:00 μμ – 

Παρασκευή 9:00 πμ – 2:00 μμ – 

Σάββατο Κλειστά Κλειστά 

Κυριακή Κλειστά Κλειστά 
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Αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εστιατόριο: «Η Παμβώτιδα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ωράριο λειτουργίας 
ΠΡΩΙ                           ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Δευτέρα Κλειστά Κλειστά 

Τρίτη 8:00 πμ – 3:00 μμ – 

Τετάρτη 8:00 πμ – 3:00 μμ – 

Πέμπτη 8:00 πμ – 3:00 μμ – 

Παρασκευή 8:00 πμ – 3:00 μμ – 

Σάββατο 8:00 πμ – 3:00 μμ – 

Κυριακή 8:00 πμ – 3:00 μμ – 

 Ωράριο λειτουργίας 
ΠΡΩΙ                           ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Δευτέρα 11:00 πμ – 11:00 μμ – 

Τρίτη 11:00 πμ – 11:00 μμ – 

Τετάρτη 11:00 πμ – 11:00 μμ – 

Πέμπτη 11:00 πμ – 11:00 μμ – 

Παρασκευή 11:00 πμ – 11:00 μμ – 

Σάββατο 11:00 πμ – 11:00 μμ – 

Κυριακή 11:00 πμ – 11:00 μμ – 
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Συζητούμε και γράφουμε ποιο μέρος θα επισκεφθούμε πρώτο (1.), 

δεύτερο (2.) κτλ. Πρέπει να προλάβουμε όλα τα μέρη ανοιχτά! 

Σημείωση: Σε κάθε μέρος μένουμε για 1 ώρα. 

 

   

 

Ταξίδι στα Ιωάννινα 

Ημέρα 

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 

 

Πού θα πάμε;                                                                                Τι ώρα; 

1. ..................................................................                       ................... 

2. ..................................................................                       ................... 

3. ..................................................................                       ................... 

4. ..................................................................                       ................... 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Την ονομαστική, την 

αιτιατική και την κλητική 
των επιθέτων σε –ος –η –
ο, –ος –α –ο και –ος –ια –ο 

      
 

 Την ονομαστική, την 
αιτιατική και την κλητική 
του επιθέτου πολύς – 

πολλή – πολύ 

     
 

 Το υποκείμενο, το ρήμα 
και το κατηγορούμενο σε 

μια πρόταση 

     

Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 

 Το δεύτερο πιο ψηλό 

βουνό της Ελλάδας 

     

Να παίζουμε: 

 

 Το παιχνίδι «Μάντεψε 
Ποιος» 

     

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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Τι ώρα: 

 

 Τρώνε μεσημεριανό οι 
άνθρωποι στην Ελλάδα 

     
 

 Είναι ανοιχτά τα 
καταστήματα στην Ελλάδα 

     

Να κατασκευάζουμε: 

 

 Το πρόγραμμα με τις ώρες 
λειτουργίας ενός 

καταστήματος 

     
 Ένα πρόγραμμα 

επίσκεψης στα Ιωάννινα 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τα επιρρήματα 

 
 Τον συγκριτικό βαθμό των 

επιθέτων και των 
επιρρημάτων 

 

Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 

 Το πιο ψηλό βουνό της 
Ελλάδας 

Να δίνουμε οδηγίες: 
 

 Για να πάμε κάπου 

Να χρησιμοποιούμε: 
 

 Έναν χάρτη 

Ενότητα 6 

Επισκεπτόμαστε τα 

Τρίκαλα! 

Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 
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Να παίζουμε: 

 

 Το παιχνίδι «Κρυφτό στα 

Μετέωρα» 
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Από εδώ παίρνουμε 

το λεωφορείο; 

Σωστά! 

Πού πηγαίνουμε, 

κυρία; Πηγαίνουμε 

στα Τρίκαλα! 

Πού είναι τα Τρίκαλα; 
Εδώ! 

Ιωάννινα 

Τρίκαλα 

Τα Τρίκαλα είναι στην 

κεντρική Ελλάδα! 

Εκείνο το βουνό δεξιά είναι ο Όλυμπος. 

Είναι το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας! 

Φτάσαμε στα Τρίκαλα! 

Αυτός είναι ο κεντρικός 

πεζόδρομος της πόλης. 

Πώς λέγεται ο 

πεζόδρομος; 

Λέγεται οδός Ασκληπιού! 

Εδώ οι άνθρωποι κάνουν 

βόλτα και πίνουν καφέ. 

Υπάρχει μια όμορφη γέφυρα 

στην πόλη. Θα τη δείξετε στην 

Olena και στον Nikita; 
Ναι! Πώς, όμως, θα 

πάμε εκεί; 
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Λοιπόν, ορίστε ο χάρτης! 

Ακούστε με προσεκτικά! 

Είμαστε στην οδό Ασκληπιού. Θα 

πάμε στην «Κεντρική πεζογέφυρα 

Τρικάλων». 

Προχωρούμε ευθεία, 

μέχρι το ποτάμι.  
Στρίβουμε αριστερά. 

Προχωρούμε δίπλα στο ποτάμι και 

μετράμε τις γέφυρες. Η γέφυρά μας 

είναι η τρίτη (3). 

Μετά από λίγα 

λεπτά... 

Εδώ είμαστε! Πολύ 

όμορφη γέφυρα!  
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Πότε κατασκευάστηκε η 

γέφυρα; 

Επίσης, το ποτάμι που περνά 

από κάτω, λέγεται Ληθαίος! Ο 

Ληθαίος διασχίζει τα Τρίκαλα. 

 

Ελάτε τώρα μαζί! Θα δούμε 

την πόλη από ψηλά! 
Θέλουμε πολύ ακόμη; 

Όχι! Λίγο έμεινε! 

Κατά την Τουρκοκρατία, οι Οθωμανοί 

επισκεύασαν το φρούριο πολλές φορές. 

Να και το ρολόι 

της πόλης. Εδώ το 

ταξίδι στα Τρίκαλα 

τελειώνει! 

Κατασκευάστηκε το 1888 από 

Γάλλους μηχανικούς.  

Εδώ είμαστε! Το φρούριο των Τρικάλων! Κατασκευάστηκε 

από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αι. μ.Χ.. 

Θα γυρίσουμε στην 

Αθήνα. Αλλά, πρώτα, 

θα πάμε σε μια πόλη 

κοντά στα Τρίκαλα.  
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α) Με τι μεταφορικό μέσο ταξιδεύουν οι ήρωες για τα Τρίκαλα; 

............................................................................................................  

β) Πώς ονομάζεται ο κεντρικός πεζόδρομος των Τρικάλων; 

............................................................................................................ 

γ) Πώς λέγεται το μέρος όπου φτάνουν τα παιδιά με τη βοήθεια του 

χάρτη; 

............................................................................................................ 

δ) Σωστό ή Λάθος; 

Το ρολόι των Τρικάλων βρίσκεται μέσα στο φρούριο.   

 

ε) Σε έναν γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας βρίσκουμε την κορυφή του 

Ολύμπου. Έπειτα, την κυκλώνουμε στον χάρτη της σελίδας 142. Ο 

Όλυμπος είναι πιο κοντά στα Τρίκαλα ή στα Ιωάννινα; 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

     Επιρρήματα είναι οι άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν ένα ρήμα και 

φανερώνουν τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό, βεβαιότητα, δισταγμό και 

άρνηση. 

 

 Υπάρχουν οι εξής ομάδες επιρρημάτων: 

 Τοπικά: Φανερώνουν τόπο και απαντούν στην ερώτηση «Πού;» 

Τοπικά είναι τα επιρρήματα: εδώ, εκεί, πάνω, κάτω, 

μέσα, έξω, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, κοντά, 

μακριά, ίσια κτλ. 

- Π.χ.: Είμαστε όλοι εδώ; 

        «Προχωρούμε ευθεία, μέχρι το ποτάμι». 

 

 Χρονικά: Φανερώνουν χρόνο και απαντούν στην ερώτηση «Πότε;» 

               Χρονικά είναι τα επιρρήματα: τώρα, σήμερα, χθες, 

αύριο, φέτος, πέρσι, του χρόνου, ξανά, μετά, νωρίς, 

αργά, ποτέ, πρώτα, πάλι κτλ. 

- Π.χ.: «Ελάτε τώρα μαζί! Θα δούμε την πόλη από   

        ψηλά!» 

        Ας παίξουμε ξανά αυτό το παιχνίδι! 

 

 Τροπικά: Φανερώνουν τρόπο και απαντούν στην ερώτηση «Πώς;» 

               Τροπικά είναι τα επιρρήματα: έτσι, έτσι κι έτσι, σιγά, 

μαζί, ωραία, καλά, μόνο κτλ. 

- Π.χ.: «Ελάτε τώρα μαζί! Θα δούμε την πόλη από   

        ψηλά!» 

- Περάσατε ωραία στην εκδρομή; 

-  
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 Ποσοτικά: Φανερώνουν ποσό και απαντούν στην ερώτηση «Πόσο;» 

                Ποσοτικά είναι τα επιρρήματα: πολύ, λίγο, πιο, πάρα 

κτλ. 

- Π.χ.: «Θέλουμε πολύ ακόμη;» 

        Περίμενε λίγο! 

 

 Βεβαιωτικά: Με αυτά επιβεβαιώνουμε κάτι. 

                   Βεβαιωτικά είναι τα επιρρήματα: ναι, εντάξει, σωστά 

κτλ. 

- Π.χ.: - Θέλεις παγωτό; 

        - Ναι, θέλω! 

 

 Διστακτικά: Με αυτά δείχνουμε τον δισταγμό μας για κάτι. 

                  Διστακτικά είναι τα επιρρήματα: ίσως, πιθανόν κτλ. 

- Π.χ.: - Θα έρθεις αύριο; 

        - Πιθανόν (θα έρθω). 

 

 Αρνητικά: Με αυτά αρνούμαστε κάτι. 

                Αρνητικά είναι τα επιρρήματα: όχι, δε(ν), μη(ν) κτλ. 

- Π.χ.: Δε θα πάω στην εκδρομή. 

 

 

 Τα επιρρήματα αρκετές φορές μπορεί να προσδιορίζουν και:  

 Επίθετα: Π.χ.: Η Κατερίνα είναι πολύ ψηλή. 

 Άλλα επιρρήματα: Π.χ.: Χθες αργά φτάσαμε στο λιμάνι. (Το «αργά» 

προσδιορίζει το «χθες»). 

 Μια ολόκληρη πρόταση: Π.χ.: Εντάξει, εγώ έσπασα το πιάτο! (Το 

«Εντάξει» προσδιορίζει την πρόταση «εγώ... πιάτο!». 
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Ασκήσεις γραμματικής 

1) Υπογραμμίζουμε τα επιρρήματα του κειμένου. Στη συνέχεια, 

γράφουμε το κάθε επίρρημα στη σωστή ομάδα. 

Τοπικά Χρονικά Τροπικά Ποσοτικά Βεβαιωτικά Διστακτικά Αρνητικά 

       

 Επιρρήματα σε –α 

Πολλά επιρρήματα που τελειώνουν σε –α, σχηματίζονται από τον 

πληθυντικό του ουδετέρου των επιθέτων. 

 

Π.χ.: Τα παιδιά μου είναι ψηλά (επίθετο)., 

αλλά, 

Τα πουλιά πετούν ψηλά (επίρρημα). 

 

Η Σοφία είναι περίεργη (επίθετο, με πληθυντικό ουδετέρου: 

περίεργα), 

αλλά, 

Η Σοφία μιλά περίεργα (επίρρημα). 
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2) Βάζουμε το επίθετο της παρένθεσης στο σωστό γένος, αριθμό και 

πτώση, ή το μετατρέπουμε σε επίρρημα, όπου πρέπει. 

 

α) Το σπίτι μου δεν είναι πολύ ................... (κοντός) από εδώ. 

β) Το ............... (αργός) αυτοκίνητο ξεκίνησε ............... (αργός) τη νύχτα. 

γ) Βλέπω δυο ................ (ωραίος) τσάντες. Αλλά δεν ξέρω ποια να 

αγοράσω. 

δ) Μην κλωτσάς την μπάλα ............... (πολύς) .................. (μακρύς)! 

ε) - Λύνεις ................... (εύκολος) τις ασκήσεις για το σπίτι; 

    - Όχι, πάντα. Κάποιες είναι αρκετά ..................... (δύσκολος). 

στ) Έλα ................... (γρήγορος) στην αποθήκη!        
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Μαθαίνουμε να δίνουμε οδηγίες, για να πάμε 

κάπου 

     Όταν κάποιος μας ρωτάει πώς πηγαίνουμε κάπου, δίνουμε 

ΟΔΗΓΙΕΣ, προφορικές ή γραπτές.  

Πώς δίνουμε οδηγίες: 

 Παίρνουμε έναν χάρτη. 

 

 Βλέπουμε πού είμαστε τώρα (πορτοκαλί βελάκι) και που θέλουμε 

να πάμε (πράσινο βελάκι). 

 

 Βρίσκουμε κάποια σημαντικά σημεία στη διαδρομή, όπως: 

σχολείο, φούρνος, όνομα δρόμου (π.χ. οδός Ασκληπιού) κτλ. 

 

 Λέμε ή γράφουμε πώς κάποιος θα πάει από το ένα σημαντικό 

σημείο στο επόμενο, μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει.  

- Π.χ., για να πάμε στο νοσοκομείο:  

 «Προχωρούμε ευθεία μέχρι την οδό Ασκληπιού. Στρίβουμε  

δεξιά. Προχωρούμε ευθεία και φτάνουμε στο νοσοκομείο»).  

Γράφουμε ένα κείμενο 

Складаємо текст  
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 Για να βρούμε το μέρος πιο εύκολα, κάνουμε σχέδια πάνω στον 

χάρτη, όπως στο κείμενό μας (σελ. 143). 

 

Οι οδηγίες που δίνουμε: 

 Είναι σωστές και σύντομες. 

 Έχουν ρήματα σε α’ πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα (π.χ. «... 

στρίβουμε αριστερά.», «Προχωρούμε ευθεία...»). 

 

Ασκήσεις 

1) Στις οδηγίες της κ. Κατερίνας (σελ. 143), βρίσκουμε: 

α) Το όνομα από το σημείο όπου είναι τα παιδιά: 

............................... 

β) Το όνομα από το σημείο όπου θέλουν να πάνε τα παιδιά: 

................................................. 

γ) Τα σημαντικά σημεία της διαδρομής: 

...................................................................................................... 

δ) Τι σχέδια ζωγράφισε η κ. Κατερίνα πάνω στον χάρτη, για να 

βοηθήσει τα παιδιά: 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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2) Ο δάσκαλος φέρνει στην τάξη χάρτες από τις πόλεις που είδαμε ως 

τώρα. Κάθε χάρτης έχει πάνω ένα πορτοκαλί και ένα πράσινο βελάκι.  

     Χωριζόμαστε σε ομάδες. Παίρνουμε έναν χάρτη και σχεδιάζουμε τη 

διαδρομή από το πορτοκαλί στο πράσινο βελάκι.  

 

Τουριστικές οδηγίες! 

Κάθε ομάδα βάζει τον χάρτη της σε ένα θρανίο. Ο δάσκαλος παίζει τον 

τουρίστα και θέλει να πάει από το πορτοκαλί βελάκι στο πράσινο. 

Εμείς του δίνουμε οδηγίες, όπως μάθαμε παραπάνω.  

 

 

 

 

 

 

Τουριστικές οδηγίες 
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Χάρτης Χάρτης 

 



 

Καλωσήρθατε στην 

πόλη Καλαμπάκα! 
Τι υπάρχει 

εδώ; 

Εδώ υπάρχουν 

τα Μετέωρα! 

Μετέωρα λέγονται εκείνα τα 

πελώρια βράχια! Επάνω τους 

υπάρχουν ορθόδοξα μοναστήρια.  

Τι είναι τα 

μοναστήρια; 

Είναι χώροι όπου 

κατοικούν μοναχοί. Οι 

μοναχοί προσεύχονται 

και κάνουν Λειτουργίες. 

Το μοναστήρι πίσω μου 

ονομάζεται Μεγάλο Μετέωρο. 

Αυτό το μοναστήρι 

έχει ένα μουσείο με 

θέματα από την 

ελληνική ιστορία.  

Επόμενη στάση μας, η Ιερά Μονή 

Βαρλαάμ. 

Εδώ υπάρχει ένα βαρέλι 

που χωράει 12.000 λίτρα 

νερό! 
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Η Καλαμπάκα είναι πιο 

μικρή από τα Τρίκαλα! 



 

Εδώ, πολλές φορές, μεταφέρουν 

πράγματα με το τελεφερίκ! Το 

τελεφερίκ προχωρά πάνω σε καλώδια! 

Προτελευταίο μοναστήρι είναι η Ιερά 

Μονή Ρουσάνου.  

Σε αυτήν κατοικούν μόνο 

γυναίκες μοναχές. 

Ένα ακόμη 

μοναστήρι 

είναι η Ιερά 

Μονή Αγίου 

Νικολάου 

Αναπαυσά.  

Και τελειώνουμε με την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. 

Και εδώ κατοικούν μόνο γυναίκες μοναχές.  

Αντίθετα, στα πρώτα 4 μοναστήρια κατοικούν 

μόνο άντρες μοναχοί. 

Να και η Καλαμπάκα από ψηλά! 

Φαίνεται πολύ μικρή! 

Συνεχίζουμε με την 

Ιερά Μονή Αγίας 

Τριάδας. 
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Κρυφτό στα Μετέωρα! 

 

Αυτές είναι οι φωτογραφίες των 6 μοναστηριών: 

 

Μεγάλο Μετέωρο 

Στις 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή τα Χριστούγεννα, 

και την Κυριακή του Πάσχα, έρχεται πολύς 

κόσμος σε αυτά τα μοναστήρια. 

Ας γυρίσουμε, όμως, στα 

Τρίκαλα. Ο δάσκαλος 

και η δασκάλα μας μάς 

περιμένουν. 

Εντάξει, πάμε! 

Ψάχνουμε 

Шукаємо 
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  Ιερά Μονή Βαρλαάμ                                      Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας 

 

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά                              Ιερά Μονή Ρουσάνου 

 

                               Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου  
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     Ο Αντρέας, η Άρτεμη, ο Nikita και η Olena κρύφτηκαν, ο καθένας σε 

διαφορετικό μοναστήρι! Παρακάτω υπάρχουν στοιχεία για το πού 

βρίσκονται οι ήρωες. Διαβάζουμε τα στοιχεία, το κείμενο και κοιτούμε τις 

εικόνες. 

Σε ποιο μοναστήρι είναι ο καθένας; 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 Η Olena κρύβεται σε μοναστήρι με γυναίκες μοναχές. 

 Το μοναστήρι όπου βρίσκεται ο Nikita, έχει γυναικείο όνομα. 

 Το μοναστήρι όπου βρίσκεται ο Αντρέας, έχει ένα μουσείο. 

 Κανείς δεν κρύβεται στην Ιερά Μονή Ρουσάνου. 

 Το μοναστήρι όπου βρίσκεται η Άρτεμη, έχει ένα τεράστιο 

βαρέλι.  
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Γεια σας παιδιά! Πώς 

ήταν η βόλτα; 

Γεια σας κύριε! Ήταν 

πολύ καλή! 

Η Καλαμπάκα είναι πιο μικρή από τα 

Τρίκαλα. Όμως, τα Μετέωρα είναι 

εντυπωσιακά! 

Μάλιστα! Λοιπόν, τώρα θα 

πάρουμε το τρένο για την 

Αθήνα! 

Εντάξει! 

Σας άρεσε η Ελλάδα; 

Επιστροφή στην 

Ουκρανία! 

Ναι, είναι πανέμορφη! 

Η Θεσσαλονίκη μου 

άρεσε πολύ! 

Εγώ νομίζω ότι τα 

Ιωάννινα είναι πιο όμορφα 

από τη Θεσσαλονίκη. 
Ποιο φαγητό σας άρεσε; 

Τα καλιτσούνια! 
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Τα τρίγωνα Πανοράματος μου άρεσαν 

πιο πολύ από τα καλιτσούνια. 

Φτάσαμε στην Αθήνα! 

Και τώρα ας πάμε στο 

αεροδρόμιο. 

Σας ευχαριστούμε 

για όλα! 

Σας περιμένουμε 

στην Ουκρανία! 

Ευχαριστούμε 

πολύ! Θα έρθουμε 

σε μια εβδομάδα! 

Παιδιά, το τηλέφωνό μου 

είναι: 0030 210 6334781. 

Το δικό μου τηλέφωνο 

είναι: 0030 210 5674211. 

Το τηλέφωνό μου είναι: 

00380 44 4700934. 

Και το δικό μου: 

00380 44 7734123 

Θα σας 

τηλεφωνήσουμε! 
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Γράφουμε Σ, αν κάτι είναι σωστό, και Λ, αν είναι λάθος: 

 Οι ήρωες ταξιδεύουν στην Αθήνα με το πλοίο. 

 Τα Τρίκαλα είναι πιο μεγάλη πόλη από την Καλαμπάκα.  

 Η Olena και ο Nikita θα πάνε στην Ουκρανία με το τρένο.  

 Τα τηλέφωνα του Nikita και της Olena έχουν πιο πολλούς 

αριθμούς από τα τηλέφωνα του Αντρέα και της Άρτεμης. 

 

 

 

Καλό ταξίδι! 
Αντίο! 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

         ΕΠΙΘΕΤΑ 

Στο κείμενο συναντάμε τις φράσεις: 

- «Η Καλαμπάκα είναι πιο μικρή από τα Τρίκαλα.» και, 

- «... τα Ιωάννινα είναι πιο όμορφα από τη Θεσσαλονίκη.». 

 

Πολλές φορές, με 1 επίθετο συγκρίνουμε 2 ουσιαστικά. Έτσι, με τη 

φράση «πιο μικρή» (πιο + επίθετο) συγκρίνουμε την Καλαμπάκα με τα 

Τρίκαλα (ουσιαστικά). Η φράση «πιο μικρή» είναι ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ του επιθέτου «μικρή».  

 

Γενικά: 

 Το επίθετο που δείχνει ότι ένα ουσιαστικό έχει μια ποιότητα ή 

ιδιότητα, λέγεται επίθετο θετικού βαθμού.  

Π.χ.: Η Στέλλα είναι ψηλή. 

 

 Το επίθετο που δείχνει ότι ένα ουσιαστικό έχει μια ποιότητα ή 

ιδιότητα σε πιο μεγάλο βαθμό από ένα άλλο ουσιαστικό, λέγεται 

επίθετο συγκριτικού βαθμού. 

Π.χ.: Η Στέλλα είναι πιο ψηλή από τον Δημήτρη. 

 

Ο συγκριτικός βαθμός στα επίθετα σχηματίζεται ως εξής:  

Ποσοτικό επίρρημα πιο + θετικός βαθμός επιθέτου (π.χ. πιο 

όμορφος, πιο γρήγορη, πιο φωτεινό).  

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 
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ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

ΔΕ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ τα επίθετα που σημαίνουν: 

- Ύλη (χάρτινος, ασημένιος, μάλλινος, ξύλινος κτλ.). 

- Καταγωγή ή συγγένεια (ελληνικός, ουκρανικός, πατρικός, 

μητρικός, αδερφικός κτλ.). 

- Τόπο / χρόνο (γήινος, θαλάσσιος, ουράνιος / χθεσινός, 

σημερινός, σαββατιάτικος, κυριακάτικος κτλ.). 

- Κατάσταση που δεν αλλάζει (αθάνατος, πρωτότοκος κτλ.). 

 

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

Στο κείμενο συναντάμε τη φράση:  

«Τα τρίγωνα Πανοράματος μου άρεσαν πιο πολύ από τα καλιτσούνια.». 

 

Τα επιρρήματα έχουν κι αυτά θετικό (π.χ. «πολύ») και συγκριτικό 

(π.χ. «πιο πολύ») βαθμό. 

 

Ο συγκριτικός βαθμός στα επιρρήματα σχηματίζεται ως εξής: 

Ποσοτικό επίρρημα πιο + θετικός βαθμός επιρρήματος (π.χ. πιο 

πολύ, πιο γρήγορα, πιο ωραία, πιο μακριά). 
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Άσκηση γραμματικής 

Συμπληρώνουμε τα επίθετα και τα επιρρήματα της παρένθεσης στον 

συγκριτικό βαθμό. Γράφουμε τα επίθετα στο σωστό γένος, αριθμό και 

πτώση. 

 

α) Η Θεσσαλονίκη έχει ......................... (λίγος) κατοίκους από την 

Αθήνα. 

β) Η Σοφία παίζει κρυφτό .......................... (συχνά) από την Κατερίνα. 

γ) Αυτός ο κήπος έχει ......................... (ωραίος) λουλούδια από τον 

προηγούμενο κήπο. 

δ) Ο Νίκος τρέχει ......................... (γρήγορα) από τον Παναγιώτη. 

ε) Αύριο έλα ..................... (νωρίς) στο μάθημα! Μην αργήσεις πάλι! 

στ) Εκείνη η πίτα είναι πιο ................... (φρέσκος) από αυτήν την πίτα. 

ζ) - Η Γλώσσα είναι ............................ (δύσκολος) από τα Μαθηματικά. 

   - Εγώ νομίζω ότι τα Μαθηματικά είναι ........................... (δύσκολος) 

μάθημα από τη Γλώσσα. 

η) Η τίγρης είναι ......................... (άγριος) από τον σκύλο.    
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τα επιρρήματα 

      
 

 Τον συγκριτικό βαθμό των 

επιθέτων και των 
επιρρημάτων 

      

Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 

 Το πιο ψηλό βουνό της 
Ελλάδας 

      

Να δίνουμε οδηγίες: 

 
 Για να πάμε κάπου 

      

Να χρησιμοποιούμε: 

 

 Έναν χάρτη 

      

Να παίζουμε: 

 

 Το παιχνίδι «Κρυφτό στα 

Μετέωρα» 

      

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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Να βρίσκουμε στον χάρτη:  Τον ποταμό Δνείπερο 

Να χρησιμοποιούμε σωστά: 
 Τη γενική των 

ισοσύλλαβων ουσιαστικών 

Να ακούμε έναν διάλογο... 
... και να συμπληρώνουμε τις 
λέξεις που λείπουν 

Να λύνουμε:  Ένα σταυρόλεξο 

Να υπολογίζουμε: 

 

 Την τιμή των φαγητών 
που παραγγέλνουμε 

Να φτιάχνουμε: 
 

 Ένα μενού 

Ενότητα 7 

Εξερευνούμε το Κίεβο! 

Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 
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Να παίζουμε: 

 

 Το παιχνίδι «Παραγγελία 
στο εστιατόριο!» 
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Γεια σας! Καλώς ορίσατε 

στην Ουκρανία! 

Γεια σας! 

Καλώς σας 

βρήκαμε! 

Παιδιά, τι κάνετε; 
Είμαστε πολύ καλά! 

Εσείς; 

Η πράσινη είναι η 

Ελλάδα και η 

πορτοκαλί, η Ουκρανία! 

Άρα, η Ουκρανία είναι 

βόρεια της Ελλάδας. 

Σωστά! 

Εδώ είμαστε στο αεροδρόμιο 

του Κιέβου. Το Κίεβο είναι η 

πρωτεύουσα της Ουκρανίας. 

Θα δείξετε στους 

φίλους μας το Κίεβο; 
Φυσικά, κύριε! 

Από ‘δω! 

Μια χαρά! 
Θα σας ξεναγήσουμε στην 

Ουκρανία! Να, δείτε!  
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Εδώ είναι το κέντρο του Κιέβου.  

Κίεβο 

Το Κίεβο βρίσκεται στη βόρεια 

Ουκρανία. Ο ποταμός που περνά 

μέσα από το Κίεβο λέγεται 

Δνείπερος και είναι ο πιο μεγάλος 

ποταμός της χώρας.  

Πρώτη στάση μας, 

η «Voloti Zorota» 

ή «Χρυσή Πύλη». 

Ο Yaroslav, ο Σοφός, έχτισε 

την πύλη ανάμεσα στο 1017 και 

το 1024 μ.Χ.. Τότε η Ουκρανία 

ονομαζόταν «Κράτος των Ρως». 

Η πύλη προστάτευε 

το Κίεβο από τις 

επιθέσεις των 

εχθρών! 

Εκείνο το ψηλό 

μνημείο πώς λέγεται; 

Λέγεται 

«Μνημείο της 

Αιώνιας 

Δόξας». 

Δίπλα είναι ο 

«Τάφος του 

Άγνωστου 

Στρατιώτη». 

Χμ! Αυτός ο τάφος 

κάτι μου θυμίζει! Σωστά, Άρτεμη! 

Έχετε και στην 

Αθήνα έναν τέτοιο!  
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Α, ναι! 

Κάθε χρόνο, στις 9 Μαΐου, η 

Ουκρανία γιορτάζει τη νίκη 

της Σοβιετικής Ένωσης 

εναντίον των Ναζί στον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Εκείνη την ημέρα ο κόσμος 

αφήνει λουλούδια στον τάφο. 

Να, δείτε μια φωτογραφία!  

Αυτή είναι η 

κεντρική 

πλατεία του 

Κιέβου με το 

«Μνημείο της 

Ανεξαρτησίας». 

Γιατί το μνημείο 

λέγεται έτσι; 

Και τώρα θα πάμε σε 

ένα πολύ όμορφο πάρκο! 

Ωραία! 

Επειδή το 

άγαλμα στην 

κορυφή 

συμβολίζει την 

ανεξαρτησία 

της Ουκρανίας. 

Τέτοιοι τάφοι υπάρχουν σε 

πολλές πόλεις. Είναι προς τιμήν 

των στρατιωτών που σκοτώθηκαν 

σε πολέμους και που τα ονόματά 

τους είναι άγνωστα! 
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Στις 24 

Αυγούστου 1991 η 

Ουκρανία έγινε 

ανεξάρτητο 

κράτος. 



 

 

 

 

 

 

1) Κυκλώνουμε τη σωστή απάντηση. 

α) Πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι:   i) Η Οδησσός 

ii) Το Χάρκοβο 

iii) Το Κίεβο 

 

β) Βλέπουμε τον χάρτη της σελίδας 168. Το Κίεβο είναι:   i) Βόρεια της 
Οδησσού 

ii) Νότια της 

Οδησσού 

iii) Δυτικά της 

Οδησσού 

 

γ) Η «Χρυσή Πύλη» χτίστηκε μέσα σε:    i) 6 χρόνια 

ii) 7 χρόνια 

iii) 8 χρόνια 

 

 

δ) Στις 24 Αυγούστου 1991 οι Ουκρανοί γιορτάζουν:  i) Τη νίκη της 
Σοβιετικής 
Ένωσης εναντίον 

των Ναζί. 

ii) Tην ανεξαρτησία 
της Ουκρανίας. 

iii) Το χτίσιμο της 
«Χρυσής Πύλης». 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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2) Πηγαίνουμε στην ενότητα 2 του βιβλίου («Εξερευνούμε την Αθήνα»). 

Πώς ονομάζεται ο «Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη» που υπάρχει στην 

Αθήνα; 

............................................................................................................   

 

3) Στον χάρτη της σελίδας 168 κυκλώνουμε τον ποταμό Δνείπερο.  

 

 

 

 

 

 

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (δ’ μέρος) 

     Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει 3 πτώσεις. Ας τις θυμηθούμε:  

 Η Ονομαστική πτώση απαντά στην ερώτηση «Ποιος;» «Τι;» (π.χ. «Ο 

μαθητής διαβάζει.»).  

 

 Η Αιτιατική πτώση απαντά στην ερώτηση «Ποιον;» «Τι;» (π.χ. «Εσείς 

βλέπετε τη Θεσσαλονίκη»). 

 

 Με την Κλητική πτώση προσφωνούμε κάποιον (π.χ. «Γεια σου, 

Άρτεμη!», «Εσείς, παιδιά, ελάτε εδώ!»). Η κλητική παίρνει πάντοτε 

κόμμα (,). 
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Εδώ μαθαίνουμε για τη γενική πτώση:  

 Η Γενική πτώση απαντά στην ερώτηση «Τίνος;» «Ποιανού;» (Π.χ. «Εδώ 

είναι το κέντρο της πόλης.»). 

 

Ας δούμε τώρα πώς κλίνονται και στις 4 πτώσεις τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά 

που μάθαμε: 

Α) Ισοσύλλαβα αρσενικά 

i) Με κατάληξη –ης 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ.  ο επισκέπτης    ο μαθητής   οι επισκέπτες   οι μαθητές 

Γεν. του επισκέπτη του μαθητή των επισκεπτών των μαθητών 

Αιτιατ. τον επισκέπτη τον μαθητή  τους επισκέπτες   τους μαθητές 

Κλητ.    - επισκέπτη    - μαθητή       - επισκέπτες    - μαθητές 

 

 Κατά το «επισκέπτης» κλίνονται τα: ναύτης, εργάτης, επιβάτης, 

βιβλιοπώλης, πολίτης κτλ.  

 Κατά το «μαθητής» κλίνονται τα: αθλητής, νικητής, εθελοντής, 

πολεμιστής κτλ. 

 

- Όλα τα ισοσύλλαβα αρσενικά σε –ης τονίζονται στη γενική 

πληθυντικού στη ΛΗΓΟΥΣΑ (π.χ. των επισκεπτών, των νικητών). 

 

ii) Με κατάληξη –ας 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.   ο πατέρας   ο ήρωας     ο μήνας    οι πατέρες   οι ήρωες   οι μήνες  

Γεν. του πατέρα του ήρωα του μήνα των πατέρων των ηρώων  των μηνών 

Αιτ. τον πατέρα τον ήρωα  τον μήνα  τους πατέρες  τους ήρωες τους μήνες  

Κλ.    - πατέρα     - ήρωα     - μήνα     -  πατέρες     -  ήρωες      - μήνες 

 

 Κατά το «πατέρας» κλίνονται τα: αγώνας, αιώνας, χειμώνας, κανόνας, 

ιδρώτας κτλ. 
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 Κατά το «ήρωας» κλίνονται τα: πίνακας, φύλακας, γείτονας, άρχοντας 

κτλ. 

 Κατά το «μήνας» κλίνονται τα: άντρας, ταμίας, γύπας, επαγγελματίας 

κτλ. 

 

- Τα ισοσύλλαβα παροξύτονα (π.χ. ο πατέρας) και προπαροξύτονα 

αρσενικά (π.χ. ο ήρωας) σε –ας τονίζονται στη γενική πληθυντικού 

στην ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ (των πατέρων, των ηρώων).  

ΌΜΩΣ, 

- Τα δισύλλαβα αρσενικά σε –ας (π.χ. ο μήνας) και όσα τελειώνουν 

σε –ίας (π.χ. ο ταμίας) τονίζονται στη γενική πληθυντικού στη 

ΛΗΓΟΥΣΑ (των μηνών, των ταμιών). 

  

ii) Με κατάληξη –ος   

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.    ο πύργος    ο εχθρός  οι πύργοι  οι εχθροί 

Γεν. του πύργου του εχθρού των πύργων των εχθρών 

Αιτ. τον πύργο τον εχθρό τους πύργους  τους εχθρούς  

Κλ.    - πύργε    - εχθρέ      -  πύργοι   - εχθροί 

 

 Κατά το «πύργος» κλίνονται τα: θρόνος, χρόνος, ήλιος, ύπνος, τόπος, 

φίλος, δρόμος κτλ. 

 Κατά το «εχθρός» κλίνονται τα: αδερφός, πολιτισμός, ουρανός, καιρός, 

γιος, θεός κτλ. 

- Τα ισοσύλλαβα παροξύτονα (π.χ. ο πύργος) και οξύτονα (π.χ. 

ο εχθρός) αρσενικά ουσιαστικά σε –ος τονίζονται σε όλες τις 

πτώσεις στην ΙΔΙΑ ΣΥΛΛΑΒΗ. 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.    ο άνθρωπος    ο αντίλαλος  οι άνθρωποι  οι αντίλαλοι 

Γεν. του ανθρώπου του αντίλαλου των ανθρώπων των αντίλαλων 

Αιτ. τον άνθρωπο τον αντίλαλο τους ανθρώπους  τους αντίλαλους  

Κλ.    - άνθρωπε    - αντίλαλε   -  άνθρωποι    - αντίλαλοι 
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Άσκηση γραμματικής 

Βάζουμε τις λέξεις στην παρένθεση στη σωστή πτώση και στον σωστό 

αριθμό. Γράφουμε και το σωστό άρθρο, όπου χρειάζεται. 

 

α) Βλέπω .............................. (γείτονας) σου εκεί στις σκάλες. 

 Κατά το «άνθρωπος» κλίνονται τα: δάσκαλος, κατάλογος, κίνδυνος, 

άνεμος, όροφος, πόλεμος κτλ. 

 Κατά το «αντίλαλος» κλίνονται τα: ανήφορος, αυλόγυρος, ανθόκηπος, 

λαχανόκηπος κτλ. 

 

 

- Κάποια ισοσύλλαβα προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε 

–ος (π.χ. άνθρωπος), στη γενική ενικού και στη γενική και 

αιτιατική πληθυντικού τονίζονται στην ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ (του 

ανθρώπου, των ανθρώπων, τους ανθρώπους). 

 

- Κάποια ισοσύλλαβα προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε 

–ος (π.χ. αντίλαλος), σε όλες τι πτώσεις κρατούν τον τόνο στην 

ΠΡΟΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ. 

 

(Συνεχίζεται) 
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β) Αυτά είναι τα βιβλία του ........................... (δάσκαλος). Δεν κάνει να 

τα πειράζουμε. 

γ) Οι απόψεις των δυο ................. (άντρας) διαφέρουν μεταξύ τους. 

δ) Η «Χρυσή Πύλη» προστάτευε το Κίεβο από ......................... (εχθρός).  

ε) Τα καρότα .................................... (λαχανόκηπος) ωρίμασαν. Πάμε 

να τα μαζέψουμε! 

στ) Παρακαλώ να έρθουν τρεις ........................... (εθελοντής) για το 

μαγικό κόλπο. 

ζ) Η κατασκευή ...... δυο .......................... (δρόμος) απαιτεί πολλούς 

......................... (εργάτης).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κύριος Dmitry ξεναγεί την κυρία Κατερίνα στα μέρη όπου πήγαν οι 4 

ήρωες. Ακούμε 2 φορές και προσεκτικά τα λόγια τους και 

συμπληρώνουμε τις λέξεις που λείπουν.  

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 
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Κ. DMITRY: Βλέπετε αυτήν την πολύ ..................... πύλη; 

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Ναι! Πώς ονομάζεται; 

Κ. DMITRY: Λέγεται «Χρυσή Πύλη»! Χτίστηκε όταν η ..................... 

ονομαζόταν «Κράτος των Ρως». 

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Για ποιο ............... έχει αυτό το ................. . 

Κ. DMITRY: Γιατί μοιάζει με τη «Χρυσή Πύλη» που βρίσκεται στην 

......................... .  

 

 

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Αυτό είναι το «................. της Αιώνιας Δόξας;».  

Κ. DMITRY: Ακριβώς! Και δίπλα είναι ο «Τάφος του Άγνωστου 

Στρατιώτη». 

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Στην Αθήνα υπάρχει το «.................... του Άγνωστου 

Στρατιώτη».  
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Κ. DMITRY: Το γνωρίζω. Τέτοιους τάφους βλέπουμε σε πολλές πόλεις. 

Τιμούν τους νεκρούς ....................... που δεν ξέρουμε τα 

ονόματά τους. 

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Το μνημείο αυτό πότε χτίστηκε; 

Κ. DMITRY: Μετά τον Β’ .......................... Πόλεμο. Το μνημείο της 

Αθήνας πότε χτίστηκε; 

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Τη δεκαετία του ............... .  
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Ψάχνουμε τις απαντήσεις στο σταυρόλεξο. Ποια λέξη σχηματίζεται στην 

κίτρινη στήλη; 

 

Ερωτήσεις 

1. Σε αυτό το κτίριο συναντιούνται οι ήρωες στην αρχή της ιστορίας. 

2. Είναι η «Voloti Zorota». 

3. ___________ των Ρως. 

4. Σε αυτό το γένος βρίσκονται ο δρόμος και ο μαθητής. 

5. Το αντίθετο της νύχτας. 

6. Το όνομα του ποταμού που περνά μέσα από το Κίεβο. 

7. Σε μια τέτοια βλέπουμε το «Μνημείο της Ανεξαρτησίας». 

8. Αυτός που βρίσκεται στον __________, ονομάζεται βόρειος. 

  1.            

    2.          

     3.         

    4.          

  5.            

    6.          

7.              

 8.             

Ψάχνουμε 

Шукаємо 
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Φτάσαμε! Το «Πάρκο 

Taras Shevchenko»!  

Γιατί το 

όνομα του 

πάρκου 

είναι αυτό;  

Το πάρκο έχει αυτό το όνομα προς 

τιμήν του Taras Shevchenko, που 

ήταν πολύ σημαντικός Ουκρανός 

ποιητής, συγγραφέας και καλλιτέχνης! 

Να και το 

άγαλμα του 

Taras 

Shevchenko! 

Τα λογοτεχνικά έργα του 

Shevchenko είναι η βάση της 

σύγχρονης ουκρανικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας. 

Κάθε μέρα έρχονται στο 

πάρκο άνθρωποι και παίζουν 

σκάκι, κάνουν γυμναστική ή 

πηγαίνουν βόλτα. 
Με τον περίπατο 

μου άνοιξε η όρεξη! 

Κανένα πρόβλημα! Θα 

δοκιμάστε φαγητά της 

ουκρανικής κουζίνας! 

Από ‘δω! Σχεδόν φτάσαμε! 

Ελάτε να δούμε το μενού! 
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            Φαγητά                                                                               Τιμές 

 

Ορεκτικά 

 Борц / Μπορς  (σούπα με παντζάρι)......................................................................95₴ 

 

 Оселедець / Οσελέντετς  (σαλάτα ρέγγας με κρεμμύδι,  

ηλιέλαιο και πιπέρι)............................................................................................150₴ 

 

 Коровай / Κοροβάι  (ψωμί σε πλεξούδες)..............................................................42₴ 

 

 

Κυρίως πιάτα  

 Вареники / Βαρενίκι  (βραστά πιτάκια γεμιστά με πατάτες,  

τυρί και λάχανο).................................................................................................160₴ 

 Млинці / Μπλίντσι  (κρέπες γεμιστές με κρέας, τυρί, φρούτα ή χαβιάρι)..............190₴ 

 

 Котлети / Κοτλιέτι  (ψάρι ή κρέας σε τηγανιτές κροκέτες)....................................190₴ 

 

 

Γλυκά 

 Торт / Τορτ  (κέικ από καρύδια ή αμύγδαλα)........................................................63₴ 

 

 Пампушки / Παμπούσκι  (τηγανιτή ζύμη σαν ντόνατς)........................................127₴ 

 

 

Ποτά 

 Квас / Κβας  (ποτό από ψωμί)............................................................................127₴ 

 

 Компот / Κομπότ  (ποτό από φρούτα)...................................................................95₴ 

 

 Вода / Βόντα  (Νερό)............................................................................................30₴   

 

 

 
 

ΜΕΝΟΥ 

180 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από 1 ώρα... 

Πώς σας φάνηκε η 

ουκρανική κουζίνα; 
Πολύ καλή! Έχει 

νόστιμα φαγητά! 

Τι ώρα τρώει ο κόσμος 

μεσημεριανό στην Ουκρανία; 

Στις 1:00 μμ. συνήθως! 

Α! Όπως και 

στην Ελλάδα! 

Ας πάμε τώρα να 

βρούμε τον κ. Dmitry 

και την κ. Κατερίνα! 

Καλησπέρα παιδιά! 

Πώς ήταν το Κίεβο; 

Τέλειο! Είδαμε πολλά 

ενδιαφέροντα μνημεία! 

Και φάγαμε νόστιμα 

ουκρανικά φαγητά! 

Υπέροχα! Ας ξεκουραστούμε τώρα! 

Αύριο το πρωί έχουμε ταξίδι! 
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1) Κυκλώνουμε τη σωστή απάντηση. 

 

α) Ο Taras Shevchenko ήταν:    i) Δάσκαλος 

ii) Καλλιτέχνης 

iii) Αρχιτέκτονας 

 

β) Το άγαλμα στη σελίδα 179 είναι του:     i) Taras Shevchenko 

ii) Yaroslav, του σοφού 

iii) «Αγνώστου Στρατιώτη» 

 

γ) Ένα ουκρανικό φαγητό με ψάρι είναι:     i) Το Παμπούσκι 

ii) Το Βαρενίκι 

iii) Το Οσελέντετς   

 

δ) Τα παιδιά συνάντησαν τον δάσκαλο και τη δασκάλα τους: 

i) Στη «Χρυσή Πύλη» 

ii) Στο «Πάρκο Taras Shevchenko» 

iii) Σε έναν δρόμο του Κιέβου    

   

 

 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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2) Παραγγέλνουμε από το μενού 1 Μπορς, 2 Κοροβάι, 2 Μπλίντσι, 3 

Τορτ και 1 ποτήρι Κομπότ. Πόσο θα πληρώσουμε; 

............................................................................................................    

 

 

 

 

 

 

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

(Συνέχεια) 

     B) Ισοσύλλαβα θηλυκά 

i) Με κατάληξη –α 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.    η παραλία  η ματιά  η θάλασσα  οι παραλίες  οι ματιές  οι θάλασσες 

Γεν. της παραλίας της ματιάς της θάλασσας των παραλιών των ματιών των θαλασσών 

Αιτ. την παραλία  τη ματιά τη θάλασσα τις παραλίες τις ματιές τις θάλασσες 

Κλ.     - παραλία    - ματιά      - θάλασσα   - παραλίες   - ματιές   - θάλασσες 

  

 Κατά το «παραλία» κλίνονται τα: ημέρα, γλώσσα, ώρα, πλατεία, γυναίκα, βόλτα, 

Ουκρανία κτλ. 

 

 Κατά το «ματιά» κλίνονται τα: καρδιά, δουλειά, ομορφιά, φωτιά, κοιλιά κτλ. 

 

 Κατά το «θάλασσα» κλίνονται τα: αίθουσα, μέλισσα, μαθήτρια, έννοια, γέφυρα 

κτλ. 
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- Τα ισοσύλλαβα θηλυκά σε –α που κλίνονται όπως το «η παραλία» και «η 

θάλασσα», στη γενική πληθυντικού τονίζονται στη ΛΗΓΟΥΣΑ (π.χ. των 

παραλιών). 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ.   η πατρίδα  η ιδιότητα  οι πατρίδες  οι ιδιότητες 

Γεν. της πατρίδας της ιδιότητας των πατρίδων των ιδιοτήτων 

Αιτιατ. την πατρίδα τη ιδιότητα τις πατρίδες τις ιδιότητες 

Κλητ.    - πατρίδα     - ιδιότητα   - πατρίδες    - ιδιότητες 

 

 Κατά το «πατρίδα» κλίνονται τα: ελπίδα, σειρήνα, ασπίδα, εφημερίδα, Ελλάδα, 

Αθηναία κτλ. 

 Κατά το «ιδιότητα» κλίνονται τα: ικανότητα, δυνατότητα, ταχύτητα, ταυτότητα, 

ποσότητα. 

 

- Τα ισοσύλλαβα θηλυκά σε –α που κλίνονται όπως το «η πατρίδα» και «η 

ιδιότητα», στη γενική πληθυντικού τονίζονται στην ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ (π.χ. των 

πατρίδων). 

 

ii) Με κατάληξη –η 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ.  η φυλακή  η πύλη   οι φυλακές   οι πύλες 

Γεν. της φυλακής της πύλης των φυλακών των πυλών 

Αιτιατ. τη φυλακή την πύλη  τις φυλακές τις πύλες 

Κλητ.     - φυλακή   - πύλη    - φυλακές   - πύλες 

 

 Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα ουσιαστικά: τιμή, νίκη, κορυφή, 

γυμναστική, ζάχαρη, ζύμη, γραμμή, άνοιξη, αλλαγή, αρχή κτλ. 

 Τα ισοσύλλαβα θηλυκά σε –η:  

- στη γενική πληθυντικού τονίζονται στη ΛΗΓΟΥΣΑ (π.χ. των πυλών).  

- σε όλες τις άλλες πτώσεις τονίζονται ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ (π.χ. η πύλη – τις πύλες)   
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     Γ) Ισοσύλλαβα ουδέτερα 

i) Με κατάληξη –ο 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.   το τρένο   το φαγητό    το σίδερο   τα τρένα τα φαγητά τα σίδερα 

Γεν. του τρένου του φαγητού του σίδερου των τρένων των φαγητών των σίδερων 

Αιτ.   το τρένο   το φαγητό   το σίδερο   τα τρένα τα φαγητά τα σίδερα 

Κλ.     - τρένο     - φαγητό     - σίδερο   - τρένα   - φαγητά   - σίδερα 

 

 Κατά το «τρένο» κλίνονται τα: κέντρο, πάρκο, μνημείο, έργο, βιβλίο, ζώο κτλ.  

 

 Κατά το «φαγητό» κλίνονται τα: ποτό, νερό, μεσημεριανό, χωριό, φτερό κτλ. 

 

 Κατά το «σίδερο» κλίνονται τα: λάχανο, σύννεφο, δάχτυλο, τριαντάφυλλο κτλ.  

 

Όλα τα παραπάνω ουδέτερα σε –ο τονίζονται σε όλες τις πτώσεις στην ΙΔΙΑ ΣΥΛΛΑΒΗ. 

 

 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το άλογο τα άλογα 

Γεν. του αλόγου των αλόγων 

Αιτ. το άλογο τα άλογα 

Κλ. - άλογο   - άλογα 

 

 Κατά το «άλογο» κλίνονται τα: αεροδρόμιο, πρόσωπο, όργανο, έπιπλο, άτομο, 

μέτωπο, δωμάτιο, εισιτήριο, θέατρο, αυτοκίνητο κτλ.  

 

- Όλα τα ουσιαστικά που κλίνονται σαν το «άλογο» τονίζονται στη γενική 

ενικού και πληθυντικού στην ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ (π.χ. του αλόγου – των 

αλόγων). 
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ii) Με κατάληξη –ι 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον. το κουλούρι   το παιδί τα κουλούρια τα παιδιά 

Γεν.  του κουλουριού του παιδιού των κουλουριών των παιδιών 

Αιτ.    το κουλούρι   το παιδί τα κουλούρια τα παιδιά 

Κλ.      - κουλούρι     - παιδί   - κουλούρια   - παιδιά 

 

 Κατά το «κουλούρι» κλίνονται τα: λουλούδι, κρεμμύδι, ταξίδι, αγόρι, κορίτσι, 

χιόνι, σπίτι κτλ. 

 

 Κατά το «παιδί» κλίνονται τα: ψωμί, τυρί, παιδί, αυτί, σκυλί κτλ. 

 

 

- Για τα ουσιαστικά «βράδυ», «δίχτυ», «στάχυ», έχουμε: 

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ον.   το βράδυ το δίχτυ   το στάχυ τα βράδια τα δίχτυα τα στάχυα  

Γεν. του βραδιού του διχτυού του σταχυού των βραδιών των διχτυών των σταχυών 

Αιτ.   το βράδυ    το δίχτυ   το στάχυ τα βράδια τα δίχτυα τα στάχυα 

Κλ.     - βράδυ      - δίχτυ     - στάχυ   - βράδια   - δίχτυα   - στάχυα 

 

 

- Γενικά, όλα τα ουδέτερα σε –ι (και τα 3 σε –υ) στη γενική ενικού και 

πληθυντικού τονίζονται στη ΛΗΓΟΥΣΑ (π.χ. του παιδιού – των παιδιών, του 

βραδιού – των βραδιών) 

 

ΑΚΛΙΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Είναι ουσιαστικά που κρατούν σε όλες τις πτώσεις την ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΗ. Αυτά είναι 

κυρίως λέξεις από άλλες γλώσσες. Τέτοια ουσιαστικά είναι τα εξής: 

το Κιλκίς, το ρεκόρ, η πλαζ, το ραντεβού, το μπορς, το μετρό, το βίντεο κτλ.    
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Άσκηση γραμματικής 

Βάζουμε τις λέξεις στην παρένθεση στη σωστή πτώση και στον σωστό 

αριθμό. Γράφουμε και το σωστό άρθρο, όπου χρειάζεται. 

 

α) Το τέλος ........................... (βιβλίο) αυτού είναι συναρπαστικό! 

β) Ο δυνατός ήχος των ......................... (σειρήνα) μας ξύπνησε όλους. 

γ) Στους ........................ (άνθρωπος) της ................. (χώρα) μας αρέσει 

πολύ το Κβας. 

δ) Τα πουλιά χρησιμοποιούν ....................... (φτερό) τους, για να πετούν. 

ε) Το μήκος όλων ........................... (στάχυ) είναι μεγάλο. Καλύτερα να 

τα κόψουμε. 

στ) Οι τουαλέτες των .......................... (γυναίκα) είναι αυτές. Οι 

τουαλέτες για ........................... (άντρας) είναι επάνω. 

ζ) ................................. (εισιτήριο) ............................ (θέατρο) κόστισε 

220₴. 

η) Τα ντουλάπια .......................... (μαθητής) και ................................ 

(μαθήτρια) πρέπει πάντα να είναι κλειδωμένα. 

θ) Οι ημέρες .............................. (άνοιξη) είναι πιο ζεστές από τις 

ημέρες ................................... (χειμώνας).  
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ι) Μπορείς να σηκώσεις την τσάντα με τη δύναμη του ενός 

......................... (δάχτυλο); 

ια) Τα ................. (βράδυ) κάθομαι στο μπαλκόνι και παίζω με 

............................ (αδερφή) μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι 4 ήρωες παραγγέλνουν στο ουκρανικό εστιατόριο (σελ. 179). Ακούμε 

προσεκτικά την παραγγελία τους και συμπληρώνουμε τα κενά στους 

διαλόγους.  

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ: .......................... σας! Τι θα πάρετε; 

OLENA: Ένα ............................ και ένα .........................., παρακαλώ! 

NIKITA: Ένα ........................... και δυο ........................ παρακαλώ! 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Δυο ......................... και ένα ....................., παρακαλώ! 

ΑΡΤΕΜΗ: Ένα ............................ και ένα ......................., παρακαλώ!  

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ: Θέλετε να πιείτε ...............; 

NIKITA: 4 ποτήρια ......................., παρακαλώ!  

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 
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ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ: Μάλιστα! Σας ευχαριστώ! 

OLENA: Κι εμείς ....................................!   

 

ΑΡΓΟΤΕΡΑ... 

OLENA: Συγγνώμη! Μπορούμε να πληρώσουμε; 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ: Βεβαίως! ......... ₴, παρακαλώ! 

OLENA: .................! Ευχαριστούμε! 

ΣΕΡΒΟΤΟΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθαίνουμε να γράφουμε ένα μενού 

Το μενού είναι ξένη λέξη (αγγ. “menu”). Είναι ένας κατάλογος με τα 

φαγητά ενός εστιατορίου και τις τιμές των φαγητών. 

 

 

Γράφουμε ένα κείμενο 

Складаємо текст 
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Σε κάθε μενού υπάρχουν με τη σειρά:  

 Τα ορεκτικά (μικρές μερίδες φαγητού που μας ανοίγουν την 

όρεξη). 

 Τα κυρίως πιάτα (τα βασικά φαγητά). 

 Τα γλυκά (γλυκίσματα που τρώμε μετά το κυρίως πιάτο). 

 Τα ποτά (αυτά που πίνουμε). 

 

Στην αριστερή μεριά του μενού υπάρχουν τα ονόματα των φαγητών. 

- Κάποιες φορές, δίπλα σε κάθε φαγητό υπάρχει η περιγραφή του 

φαγητού αυτού. Π.χ.: «Μπόρς (σούπα με παντζάρι)». 

 

Στη δεξιά μεριά του μενού υπάρχουν οι τιμές των φαγητών. 

 

 

 

Ασκήσεις 

1) Στο μενού της σελίδας 180 κυκλώνουμε με κόκκινο μαρκαδόρο τα 

ονόματα των φαγητών και με μωβ μαρκαδόρο τις τιμές. 

 

2) Χωριζόμαστε σε ομάδες των 4 ατόμων. Κάθε ομάδα βρίσκει ονόματα 

από ελληνικά και ουκρανικά φαγητά. Έπειτα, φτιάχνουμε ένα μενού με 

κάποια από αυτά τα φαγητά, όπως στη σελίδα 180.  
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Παραγγελία στο εστιατόριο! 

Κάθε ομάδα έχει το δικό της εστιατόριο. Ένα από τα 4 παιδιά της 

ομάδας παίζει τον σερβιτόρο. Οι άλλοι 3 μελετούν το μενού που 

φτιάξαμε, δίνουν παραγγελία στον σερβιτόρο και, στο τέλος, πληρώνουν. 

ΦΥΓΑΜΕ!! 

 

 

 

Συζητούμε 

Обговорюємо 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

191 



 

Να βρίσκουμε στον χάρτη: 

 

 Τον ποταμό Δνείπερο 

      

Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τη γενική των 

ισοσύλλαβων ουσιαστικών 

      

Να ακούμε έναν διάλογο... 

 

... και να συμπληρώνουμε τις 
λέξεις που λείπουν 

      

Να λύνουμε: 

 
 Ένα σταυρόλεξο 

     

Να υπολογίζουμε: 

 

 Την τιμή των φαγητών 
που παραγγέλνουμε 

     

Να γράφουμε σωστά: 

 
 Ένα μενού 

     

Να παίζουμε: 

 
 Το παιχνίδι «Παραγγελία 

στο εστιατόριο!» 

     

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τον χρόνο Αόριστο των 

ρημάτων α’ και β’ 
συζυγίας 

 Τα συνηρημένα ρήματα 

στον Ενεστώτα  
 Κάποια ανώμαλα ρήματα 

στον Ενεστώτα και στον 
Αόριστο 

 

Να βρίσκουμε: 

 

 Λέξεις σχετικές με την 
Οδησσό στο κρυπτόλεξο 

 Ομοιότητες και διαφορές 

ανάμεσα στον ουκρανικό 
και στον ελληνικό 
πολιτισμό 

 Το όνομα του 
παραδοσιακού χορού που 

Ενότητα 8 

Γνωρίζουμε την 

Οδησσό! 

Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 
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βλέπουμε 

Να βάζουμε σε χρονολογική 
σειρά: 

 

 Κάποια ιστορικά γεγονότα  
για την Ελλάδα και την 

Οδησσό 
 

Να χορεύουμε: 

 

 4 ουκρανικούς 

παραδοσιακούς χορούς 
 

Να ακούμε έναν διάλογο... 

 

... και να συμπληρώνουμε τις 
λέξεις που λείπουν 
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Φτάσαμε! Η 

πόλη αυτή είναι 

η Οδησσός! 
Κάνει ζέστη εδώ! 

Πράγματι! Δείτε 

τον χάρτη! 

Κίεβο 

Οδησσός 

Η Οδησσός είναι στη νότια 

Ουκρανία! Η νότια 

Ουκρανία είναι πιο ζεστή 

από τη βόρεια! 

Πάμε βόλτα 

στην πόλη! Η Οδησσός, παιδιά, είναι 

ένα πολύ σημαντικό λιμάνι 

της Ουκρανίας! 

Εγώ άκουσα ότι 

εδώ έζησαν 

πολλοί Έλληνες! 

Είναι αλήθεια; 

Βεβαίως, Άρτεμη! Οι 

Έλληνες, από τα 

αρχαία χρόνια, έκαναν 

εμπόριο στην νότια 

Ουκρανία! 

Την Οδησσό την ίδρυσε η 

Αικατερίνη, η Μεγάλη, το 

1794. 
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Ποια ήταν αυτή; 



 

Η Αικατερίνη ήταν 

αυτοκράτειρα της 

Ρωσίας από το 

1762 ως το 1796 

μ.Χ.. Εκείνο είναι 

το άγαλμά της! 

Όταν η Αικατερίνη ίδρυσε 

την Οδησσό, πολλοί 

Έλληνες ταξίδεψαν εδώ 

και έκαναν εμπόριο!  

Εδώ, σε ποια 

πλατεία είμαστε; 

Στην «πλατεία 

Ελλήνων»! 

Έλληνες 

ευεργέτες, όπως ο 

Γρηγόριος 

Μαρασλής, έχτισαν 

τα κτίρια εδώ. Να η 

προτομή του 

Μαρασλή! 

Αυτό είναι το σπίτι όπου οι 

Τσακάλωφ, Σκουφάς και 

Ξάνθος δημιούργησαν τη 

Φιλική Εταιρεία, το 1814! 

Φιλική Εταιρεία; Κάτι 

μου θυμίζει αυτό! 

Σωστά, Αντρέα! 

Μιλήσαμε στα 

Ιωάννινα για τη 

Φιλική Εταιρεία. 

Ελάτε μέσα! 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν 

μια μυστική οργάνωση.  

Στα Ιωάννινα είπαμε ότι τα μέλη της 

Εταιρείας οργάνωσαν την Ελληνική 

Επανάσταση εναντίον των Τούρκων. 
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Επίσης είπαμε ότι ο Αλή 

Πασάς ήρθε σε ρήξη με τον 

Σουλτάνο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας το 1820! Ακριβώς!  

Έτσι, η Φιλική Εταιρεία 

κήρυξε την Ελληνική 

Επανάσταση στις 25 Μαρτίου 

1821, όταν οι Τούρκοι ακόμα 

πολεμούσαν τον Αλή Πασά. 

Εδώ βλέπετε τα ομοιώματα του 

Τσακάλωφ, του Σκουφά και του Ξάνθου! 

Είναι ίδια με αυτά στο μουσείο του Βρέλλη! 

Το μέρος αυτό ήταν και το 

σπίτι του Γρηγορίου Μαρασλή.   

Ο Μαρασλής, όμως, γεννήθηκε 

το 1831, δηλαδή, μετά την 

Ελληνική Επανάσταση.   

Και τώρα ακολουθήστε με! 

Θέλω να σας δείξω κάτι! 
Εντάξει! 
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Γράφουμε Σ, αν κάτι είναι σωστό, και Λ, αν είναι λάθος: 

 Οι 4 ήρωες φτάνουν στην Οδησσό με καράβι. 

 Η Οδησσός είναι βόρεια του Κιέβου.   

 Οι Έλληνες έκαναν εμπόριο στην Ουκρανία και πριν 

και μετά την ίδρυση της Οδησσού.   

 

 Στη σελίδα 196 βλέπουμε την προτομή της Αικατερίνης, 

της Μεγάλης.  

 

 Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε πριν τη ρήξη του Αλή Πασά 

με τον Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

 

 Τα ομοιώματα των Τσακάλωφ, Σκουφά και Ξάνθου 

υπάρχουν και στα Ιωάννινα.  

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΡΗΜΑΤΑ (γ’ μέρος) 

     Θυμάστε τα ρήματα; Είναι οι λέξεις που μας δείχνουν ότι κάποιος κάνει 

κάτι (π.χ. «συζητούν», «φυλάγουν»), παθαίνει κάτι (π.χ. «ονομάστηκε», 

«εκλέχθηκαν»), ή βρίσκεται σε μια κατάσταση (π.χ. «είναι», «λέγεται») (σελ. 

34). 

     Στην ενότητα 2 είδαμε μόνο τα ρήματα που έχουν ενεργητική διάθεση 

(κάποιος κάνει κάτι) και είναι σε ενεργητική φωνή (το α’ πρόσωπο του 

Ενεστώτα έχει κατάληξη -ω/-ώ).  

      

     Μάθαμε ακόμη να κλίνουμε τον Ενεστώτα αυτών των ρημάτων. 

Θυμάμαι ότι: Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι γίνεται ΤΩΡΑ και 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ή ότι κάτι ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, λέγεται 

Ενεστώτας. 

 

Εδώ μαθαίνουμε για τον χρόνο Αόριστο. 

     Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, λέγεται 

Αόριστος. 

 

Κάποια ρήματα του κειμένου που βρίσκονται στον Αόριστο, είναι τα εξής: 

     «Φτάσαμε», «άκουσα», «έζησαν», «ίδρυσε», «δημιούργησαν», «μιλήσαμε», 

«οργάνωσαν», «έχτισαν». 
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Ας δούμε το ρήμα «λύνω»: 

 Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ λύνω έλυσα 

Εσύ λύνεις έλυσες 

Αυτός/-ή/-ό λύνει έλυσε 

Εμείς λύνουμε λύσαμε 

Εσείς λύνετε λύσατε 

Αυτοί/-ές/-ά λύνουν(ε) έλυσαν/λύσανε 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Στον Αόριστο, όσα ρήματα αρχίζουν από σύμφωνο και δεν έχουν 

προπαραλήγουσα (π.χ. «λύνω»), παίρνουν από μπροστά ένα ε-. Το «ε-» 

αυτό λέγεται αύξηση και πάντα τονίζεται. 

  

 Η αύξηση μένει στο ρήμα μόνο στους τύπους που δεν έχουν 

προπαραλήγουσα. Στους τύπους που έχουν προπαραλήγουσα, η αύξηση 

χάνεται (π.χ. «έλυσες», αλλά, «λύσαμε»). 

 

 Το ρήμα «πίνω», στον Αόριστο, παίρνει αύξηση «η-», αντί «ε-». Γίνεται 

«ήπια».  

 

 Τα ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν, π.χ. «ιδρύω», ή δίψηφο φωνήεν (αι, 

ει, οι, υι, ου), π.χ. «υιοθετώ», δεν παίρνουν αύξηση. Έτσι, έχουμε: 

ιδρύω – ίδρυσα, υιοθετώ – υιοθέτησα κτλ. 

 

 Τα ρήματα που έχουν σαν πρώτο συνθετικό μια πρόθεση, (π.χ. επι-λέγω, 

παρα-λείπω, κτλ.), παίρνουν αύξηση (μόνο όταν αυτή τονίζεται) ανάμεσα 

στην πρόθεση και το ρήμα. Έτσι, έχουμε: «επιλέγω» – «επέλεξα», αλλά, 

«επιλέξαμε», και «παραλείπω» – «παρέλειψα», αλλά, «παραλείψαμε». Η 

αύξηση αυτή λέγεται εσωτερική αύξηση. 

 

- Εσωτερική αύξηση δεν παίρνουν όλα τα ρήματα που αρχίζουν με 

πρόθεση (π.χ. περι-κυκλώνω – περι-κύκλωσα).  
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Τα ρήματα της α’ συζυγίας κλίνονται στον Ενεστώτα και στον Αόριστο με 4 

διαφορετικούς τρόπους: 

     Α’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ λύνω έλυσα 

Εσύ λύνεις έλυσες 

Αυτός/-ή/-ό λύνει έλυσε 

Εμείς λύνουμε λύσαμε 

Εσείς λύνετε λύσατε 

Αυτοί/-ές/-ά λύνουν(ε) έλυσαν/λύσανε 

 

Κατά το «λύνω» κλίνονται τα: ιδρύω, οργανώνω, χάνω, δένω, πληρώνω, 

απλώνω, ντύνω, λιώνω, ψήνω, ενώνω κτλ. 

 

 Β’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ γράφω έγραψα 

Εσύ γράφεις έγραψες 

Αυτός/-ή/-ό γράφει έγραψε 

Εμείς γράφουμε γράψαμε 

Εσείς γράφετε γράψατε 

Αυτοί/-ές/-ά γράφουν(ε) έγραψαν/γράψανε 

 

Κατά το «γράφω» κλίνονται τα: κρύβω, σκάβω, ράβω, ανάβω, δουλεύω, 

μαντεύω, βάφω  κτλ. 
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     Γ’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ παίζω έπαιξα 

Εσύ παίζεις έπαιξες 

Αυτός/-ή/-ό παίζει έπαιξε 

Εμείς παίζουμε παίξαμε 

Εσείς παίζετε παίξατε 

Αυτοί/-ές/-ά παίζουν(ε) έπαιξαν/παίξανε 

 

Κατά το «παίζω» κλίνονται τα: τρέχω, ρίχνω, δείχνω, ανοίγω, διαλέγω, αλλάζω, 

κοιτάζω, φτιάχνω, τυλίγω, σπρώχνω κτλ. 

 

     Δ’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ χτίζω έχτισα 

Εσύ χτίζεις έχτισες 

Αυτός/-ή/-ό χτίζει έχτισε 

Εμείς χτίζουμε χτίσαμε 

Εσείς χτίζετε χτίσατε 

Αυτοί/-ές/-ά χτίζουν(ε) έχτισαν/χτίσανε 

 

Κατά το «χτίζω» κλίνονται τα:   ελπίζω, ανθίζω, δακρύζω, δανείζω, αρχίζω, 

διαβάζω, αγκαλιάζω, λούζω, σβήνω, κλείνω, 

φτάνω, πιάνω, ακούω κτλ.   

 

(Συνεχίζεται) 
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Άσκηση γραμματικής 

Βάζουμε το ρήμα της παρένθεσης στον σωστό χρόνο (Ενεστώτα ή 

Αόριστο) και στο σωστό πρόσωπο. 

 

α) Η ομάδα μας χθες .................... (χάνω) 2-0 από την αντίπαλη. 

β) Τις προάλλες .................... (ράβω) μόνος μου ένα μπουφάν για την 

αδερφή μου.  

γ) Κάθε μέρα οι γονείς μου ............................ (δουλεύω) ως αργά το 

βράδυ. 

δ) Οι Τσακάλωφ, Σκουφάς και Ξάνθος ........................ (ιδρύω) τη 

Φιλική Εταιρεία.  

ε) Τώρα εσύ ..................... (μαντεύω) τον αριθμό της κάρτας μου. 

στ) Η Μαρία ............................ (περιτυλίγω) το δώρο της Άννας με 

πολύχρωμο χαρτόνι. 

ζ) Εσύ δεν ....................... (ακούω) τον δυνατό θόρυβο χθες τη νύχτα; 

η) .......................... (δουλεύω) σκληρά όλο το βράδυ! Καλύτερα να 

ξεκουραστείτε! 

θ) Τα δυο τρένα ...................... (φτάνω) στον προορισμό τους. 

ι) - Εσύ .................... (ρίχνω) το βάζο στο πάτωμα; 

  - Ναι, το ..................... (σπρώχνω) κατά λάθος και έπεσε! 
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ια) Η Αλεξάνδρα από το πρωί ................. (βάφω) το σπίτι της. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Μπορείς να βρεις στο κρυπτόλεξο τις παρακάτω λέξεις του κειμένου; 

(Οδησσός, Τσακάλωφ, Σκουφάς, Ξάνθος, Αικατερίνη, Μαρασλής, 

προτομή, εμπόριο, νότια, χάρτης, σπίτι) 

Τ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Α Ψ Ι 

Σ Ι Ν Ζ Τ Ω Ρ Α Σ Ξ Π Ξ 

Ο Δ Η Σ Σ Ο Σ Π Π Ε Δ Α 

Χ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Ν 

Α Φ Κ Ο Κ Ι Ζ Ο Τ Λ Α Θ 

Ρ Φ Θ Υ Α Ν Ο Τ Ι Α  Ο 

Τ Ο Σ Φ Λ Ο Ψ Ο Σ Ρ Α Σ 

Η Ρ Ω Α Ω Δ Δ Μ Η Τ Ι Ζ 

Σ Ε Ε Σ Φ Α Β Η Θ Λ Ο Π 

Ψάχνουμε 

Шукаємо 
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Παρακάτω υπάρχουν γεγονότα από την ιστορία της Ελλάδας και της 

Οδησσού. Τα βάζουμε στη σωστή χρονολογική σειρά (1, για το πρώτο, 2, 

για το δεύτερο κ.ο.κ.). Σε αυτό μας βοηθούν τα κείμενα των ενοτήτων 5 

(σελ. 115 – 118) και 8 (σελ. 195 – 197). 

 

Ο Αλή Πασάς έρχεται σε ρήξη με τον Σουλτάνο των Οθωμανών. 

Οι αρχαίοι Έλληνες κάνουν εμπόριο στη νότια Ουκρανία. 

Γεννιέται ο Γρηγόριος Μαρασλής. 

Οι Έλληνες κάνουν εμπόριο στην Οδησσό μετά την ίδρυσή της. 

Ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία από τους Τσακάλωφ, Σκουφά και Ξάνθο. 

Ο Αλή Πασάς καταλαμβάνει τα Ιωάννινα. 

Ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση εναντίον των Τούρκων. 

Ιδρύεται η Οδησσός από την Αικατερίνη, τη Μεγάλη. 

Ο Σουλτάνος σκοτώνει τον Αλή Πασά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελετάμε την ιστορία 

Вивчаємо історію 
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Γυρίσαμε στην 

«πλατεία Ελλήνων»! Ακριβώς! Στην Αθήνα είπατε ότι 

κάθε χρόνο γίνεται παρέλαση 

στις 25 Μαρτίου, σωστά;  
Ναι! 

Στις 25 Μαρτίου 2018, για 

πρώτη φορά, οι Έλληνες από 

όλη την Ουκρανία έκαναν 

παρέλαση στην Οδησσό!  

Ήταν μεγάλη 

παρέλαση; 

Ναι! Και κατέληξε σε 

αυτήν εδώ την πλατεία! 

Επίσης, εκείνο 

το εμπορικό 

κέντρο 

ονομάζεται 

«Αθηνά»! 

Γιατί; 

Άρα, η Οδησσός 

έχει πολλά 

ελληνικά στοιχεία! 

Θα μας πείτε, όμως, 

και για τον ουκρανικό 

πολιτισμό;  

Ναι, αμέ! 

Στην Ουκρανία, κάθε 

περιοχή έχει δικούς της 

παραδοσιακούς χορούς.  

Δείτε!  

Ο Χοπάκ είναι ο εθνικός μας χορός 

και χορεύεται σε όλη τη χώρα!  

Προς τιμήν της Αθηνάς, 

που ήταν μυθική θεά των 

αρχαίων Ελλήνων! 
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Στην Ελλάδα χορεύουμε παντού 

τον Καλαματιανό και τον Συρτό!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει, επίσης, ο χορός Κολομέικα, 

που τον χορεύουν εδώ.  

Ακόμη, στην περιοχή με το κόκκινο 

χρώμα χορεύουν τον χορό Βόλιν.  

Και στην περιοχή με το πράσινο χρώμα 

χορεύουν τον χορό Μπερεζνιάνκα.  

Υπάρχουν, όμως, κι άλλες 

περιοχές με άλλους χορούς! 

Πολλοί χοροί έχουν γρήγορο 

ρυθμό και κάποιοι έχουν αργό.  
Όπως και στην 

Ελλάδα!  

Εμείς οι Ουκρανοί έχουμε και την 

εθνική μας στολή, τη Βάισιβανκα.  

Υπάρχουν φωτογραφίες;  

Ναι!  
Η αντρική στολή! 

Η γυναικεία στολή! 

Βέβαια, κάθε περιοχή στην 

Ουκρανία κεντά τα δικά της 

σχέδια επάνω στη στολή!   

Ποια είναι η παραδοσιακή 

στολή της Ελλάδας;    
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Τη στολή του Εύζωνα την 

είδαμε και στην Αθήνα!    

Ακριβώς!    

Α! Ξεχάσαμε να σας πούμε για 

τα Χριστούγεννα και το Πάσχα! 

Όπως οι Έλληνες, έτσι 

κι εμείς τα γιορτάζουμε! 

Μάλιστα, το Πάσχα ζωγραφίζουμε με κερί 

μέλισσας σχέδια επάνω σε αυγά. Τα αυγά 

αυτά τα λέμε «Πισάνκι» 

Η αντρική εθνική στολή 

είναι αυτή του Εύζωνα.    

Και η γυναικεία 

ονομάζεται «Αμαλία»! 

Αυτές είναι!   

Εμείς, στην Ελλάδα, 

βάφουμε τα αυγά κόκκινα!      
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α) Πώς λέγεται η πλατεία όπου κατέληξε η ελληνική παρέλαση στην 

Οδησσό; 

............................................................................................................ 

β) Οι ήρωες συζητούν για 3 στοιχεία του ουκρανικού πολιτισμού. Ποια 

είναι αυτά; 

............................................................................................................ 

γ) Ποιος από τους παραδοσιακούς χορούς του κειμένου χορεύεται σε μια 

περιοχή της βορειοδυτικής Ουκρανίας; 

............................................................................................................ 

Ευχαριστούμε για την 

ωραία ξενάγηση!      

Παρακαλούμε! Πάμε 

τώρα στον τελευταίο 

μας προορισμό!       

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо на 

питання 
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δ) Τα σχέδια επάνω στην ουκρανική Βάισιβανκα είναι:    i) αυτοκόλλητα 

 ii) ζωγραφιστά 

 iii) κεντητά 

 

ε) Σωστό ή Λάθος; 

Τα σχέδια της ουκρανικής Βάισιβανκα είναι ίδια σε όλη τη χώρα.  

 

στ) Ποιο είναι το όνομα της γυναικείας εθνικής στολής της Ελλάδας; 

............................................................................................................ 

ζ) Με τι μεταφορικό μέσο θα πάνε τα παιδιά στον τελευταίο προορισμό; 

............................................................................................................ 
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Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

211 

ΡΗΜΑΤΑ (δ’ μέρος)                                                    (Συνέχεια) 

Τα ρήματα της β’ συζυγίας κλίνονται στον Ενεστώτα και στον Αόριστο με 2 

διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις καταλήξεις που έχουν στον Ενεστώτα 

(-ώ, -άς, -ά και -ώ, -είς, -εί): 

 

     Α’ τρόπος (ρήματα σε -ώ, -άς, -ά) 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ μιλώ/μιλάω μίλησα 

Εσύ μιλάς μίλησες 

Αυτός/-ή/-ό μιλά/μιλάει μίλησε 

Εμείς μιλάμε/μιλούμε μιλήσαμε 

Εσείς μιλάτε μιλήσατε 

Αυτοί/-ές/-ά μιλάν(ε)/μιλούν(ε) μίλησαν/μιλήσαν(ε) 

   

Κατά το «μιλώ» κλίνονται τα: γυρνώ, κεντώ, απαντώ, βουτώ, γελώ, κρατώ, 

μετρώ, μελετώ, ξεχνώ, ξυπνώ, περνώ, περπατώ, 

πουλώ, νικώ, πετώ, προτιμώ, τραβώ, χαιρετώ, 

χτυπώ, παρακαλώ* κτλ. 
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     Β’ τρόπος (ρήματα σε -ώ, -είς, -εί) 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 

Εγώ ζω έζησα 

Εσύ ζεις έζησες 

Αυτός/-ή/-ό ζει έζησε 

Εμείς ζούμε ζήσαμε 

Εσείς ζείτε ζήσατε 

Αυτοί/-ές/-ά ζούν(ε) έζησαν/ζήσαν(ε) 

   

Κατά το «ζω» κλίνονται τα: δημιουργώ, μπορώ, προσπαθώ, μισώ, κινώ, φιλώ, 

κατοικώ, υμνώ, καλώ, αφαιρώ, προχωρώ, προκαλώ 

παρακαλώ* κτλ. 

*Το ρήμα «παρακαλώ» κλίνεται στον Ενεστώτα και με τους 2 τρόπους (παρακαλ-

ώ, παρακαλ-άς/παρακαλ-είς κτλ). 

 

 

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Κάποια ρήματα στο β’ ενικό πρόσωπο και σε όλα τα πρόσωπα του πληθυντικού 

στον Ενεστώτα συναιρούν το θεματικό τους φωνήεν* με το φωνήεν της 

κατάληξης. 

     * θεματικό φωνήεν: Το φωνήεν που βρίσκεται στη συλλαβή πριν από την 

κατάληξη. Π.χ., στο ρήμα λέ-ω, κατάληξη είναι το «–ω» 

και θεματικό φωνήεν το «ε» (λέ-ω).  

- Δεν έχουν όλα τα ρήματα θεματικό φωνήεν (π.χ., 

κιν-ώ). 

 

Συνηρημένα είναι τα ρήματα: ακούω, καίω, κλαίω, φταίω, λέω, τρώω, 

φυλά(γ)ω, πάω.      



 

Ας δούμε πώς κλίνονται 2 από τα ρήματα αυτά: 

  

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Ενεστώτας 

Εγώ ακούω πάω 

Εσύ ακούς πας 

Αυτός/-ή/-ό ακούει πάει 

Εμείς ακούμε πάμε 

Εσείς ακούτε πάτε 

Αυτοί/-ές/-ά ακούν(ε) πάν(ε) 

 

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται και τα υπόλοιπα συνηρημένα ρήματα. 

 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Κάποια ρήματα δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς σχηματίζονται στους 

διάφορους χρόνους. Αυτά λέγονται ανώμαλα. 

     Ας δούμε το α’ ενικό πρόσωπο Ενεστώτα και Αορίστου κάποιων ανωμάλων 

ρημάτων: 

Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας Αόριστος 

ανεβαίνω ανέβηκα 

αποτυχαίνω απέτυχα 

αρέσω άρεσα 

αφήνω άφησα 

βάζω έβαλα 

βγάζω έβγαλα 

βγαίνω βγήκα 

 

 

Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας Αόριστος 

βλέπω είδα 

βρίσκω βρήκα 

γυρνώ γύρισα 

δίνω έδωσα 

εκλέγω εξέλεξα 

ζω έζησα 

κάνω έκανα 
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Άσκηση γραμματικής 

Βάζουμε το ρήμα της παρένθεσης στον σωστό τύπο του Ενεστώτα ή του 

Αορίστου και στο σωστό πρόσωπο. 

 

α) Χθες, με τον αδερφό μου ............................... (περπατώ) στον 

πεζόδρομο της πόλης και ................................. (αγοράζω) πολλά 

πράγματα. 

β) Η μητέρα ....................... (φιλώ) την κόρη της και ...................... 

(φεύγω) για τη δουλειά. 

γ) Ο Χάρης και η Δήμητρα δε ................ (φταίω) για τη ζημιά. 

Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας Αόριστος 

κόβω έκοψα 

κοιτώ κοίταξα 

λέω είπα 

μένω έμεινα 

μπαίνω μπήκα 

μπορώ μπόρεσα 

ξεχνώ ξέχασα 

παίρνω πήρα 

πεινώ πείνασα 

περνώ πέρασα 

 

 

Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας Αόριστος 

πέφτω έπεσα 

πάω πήγα 

πίνω ήπια 

πλένω έπλυνα 

πονώ πόνεσα 

σπάω έσπασα 

στέλνω έστειλα 

τρώω έφαγα 

φεύγω έφυγα 
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δ) - Κυρία Σοφία, το γλυκό που .......................... (φτιάχνω) ήταν πολύ 

νόστιμο! 

    - Χαίρομαι, Κωνσταντίνε, που σου ...................... (αρέσω)!  

 

ε) - Ποιο χρώμα ...................... (προτιμώ), το κόκκινο ή το πράσινο; 

    - Το κόκκινο! 

 

στ) Τα παγωτά ................... (μένω) πολλή ώρα στον ήλιο και 

..................... (λιώνω). 

ζ) Δημήτρη ........................ (μαντεύω) λάθος! Τώρα .................. (χάνω) 

έναν πόντο! 

η) Ο Ηλίας κι εγώ σήμερα ......................... (ξυπνώ) πολύ νωρίς το πρωί. 

θ) Τα παιδιά ......................... (περνώ) με επιτυχία στον επόμενο γύρο! 

ι) - Γιάννη, γιατί ................ (τρώω) τέτοια ώρα; 

   - Επειδή όλη την ημέρα δεν ................... (τρώω) τίποτα!  
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ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Ξαναδιαβάζουμε το κείμενο (σελ. 206 – 208) και βρίσκουμε ομοιότητες 

και διαφορές ανάμεσα στον ουκρανικό και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως 

στο παράδειγμα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψάχνουμε 

Шукаємо 

Ομοιότητες Διαφορές 

1. Οι Ουκρανοί και οι Έλληνες 

έχουν παραδοσιακούς 

χορούς. 

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

...............................................  

1. Οι Ουκρανοί έχουν έναν 

εθνικό χορό, τον Χοπάκ. Οι 

Έλληνες έχουν δυο εθνικούς 

χορούς, τον Καλαματιανό και 

τον Συρτό. 

 

...............................................

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

...............................................   
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Μαθαίνουμε να χορεύουμε! 

Χωριζόμαστε σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα μαθαίνει έναν από τους 4 

παραδοσιακούς χορούς που υπάρχουν στο κείμενο (Χοπάκ, Κολομέικα, 

Βόλιν και Μπερεζνιάνκα).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμιά ομάδα δεν πρέπει να ξέρει τι χορό διάλεξαν οι άλλες 

3! 

Την επόμενη μέρα κάθε ομάδα χορεύει τον χορό που διάλεξε. Οι άλλες 3 

ομάδες προσπαθούν να μαντέψουν τον χορό. Στο τέλος, κάθε ομάδα 

μαθαίνει στις υπόλοιπες τον χορό της. 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

...............................................  

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

...............................................  
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  Οι 4 ήρωες ταξιδεύουν στον τελευταίο προορισμό. Μέσα στο τρένο 

συναντούν την κυρία Κατερίνα και τον κύριο Dmitry. Αυτοί ρωτούν 

τα παιδιά πώς πέρασαν στην Οδησσό. Ακούμε τον διάλογο και 

συμπληρώνουμε τα κενά.  

 

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Γεια σας! Τι κάνετε, ..................; 

ΑΡΤΕΜΗ: Καλησπέρα! Μια χαρά! ..................... βόλτα στην Οδησσό! 

Κ. DMITRY: Και τι κάνατε στην πόλη; 

NIKITA: ................... το άγαλμα της Αικατερίνης, της Μεγάλης, και 

περπατήσαμε στην ...................... ............................ . 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Επιπλέον, μπήκαμε στο σπίτι του ......................... 

Γρηγορίου Μαρασλή. Στο σπίτι αυτό ιδρύθηκε η Φιλική 

Εταιρεία το ............. . 

OLENA: Ακόμη, ………………............... τα παιδιά για την ελληνική 

......................... που έγινε στην Οδησσό στις 25 Μαρτίου 2018. 

Ακούμε και σημειώνουμε 

Слухаємо та робимо позначки 
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ΑΡΤΕΜΗ: Α! Επίσης, η Olena και ο Nikita μας έδωσαν πολλές 

................................... για τον ουκρανικό πολιτισμό! 

NIKITA: Πράγματι! Και συγκρίναμε στοιχεία από τους ......................... 

της Ουκρανίας και της Ελλάδας.  

Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Πολύ ωραία! Είστε τώρα έτοιμοι για την τελευταία πόλη 

που θα δούμε; 

OLENA: Ναι! Ποια είναι; 

Κ. DMITRY: Είναι η ...............................! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 



Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τον χρόνο Αόριστο των 
ρημάτων α’ και β’ 

συζυγίας 

     
 

 Τα συνηρημένα ρήματα 
στον Ενεστώτα και στον 

Αόριστο 

     
 

 Κάποια ανώμαλα ρήματα 
στον Ενεστώτα και στον 

Αόριστο 

     

Να βρίσκουμε: 

 

 Λέξεις σχετικές με την 

Οδησσό στο κρυπτόλεξο 

     
 

 Ομοιότητες και διαφορές 
ανάμεσα στον ουκρανικό 

και στον ελληνικό 
πολιτισμό 

     

 Το όνομα του 
παραδοσιακού χορού που 
βλέπουμε 

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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Να βάζουμε σε χρονολογική 
σειρά: 

 

 Κάποια ιστορικά γεγονότα 
για την Ελλάδα και την 
Οδησσό 

     

Να χορεύουμε: 

 

 4 ουκρανικούς 
παραδοσιακούς χορούς 

     

Να ακούμε έναν διάλογο... 

 
... και να συμπληρώνουμε τις 

λέξεις που λείπουν 
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Να βάζουμε στη σειρά: 

 
 Κάποιες περιοχές της 

Ουκρανίας, από την πιο 
κρύα στην πιο ζεστή 

  

Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τον χρόνο Συνοπτικό 
Μέλλοντα των ρημάτων α’ 
και β’ συζυγίας 

 Κάποια ανώμαλα ρήματα 
στον Ενεστώτα, στον 

Αόριστο και στον 
Συνοπτικό Μέλλοντα 

 Τα ανώμαλα ρήματα 

«είμαι» και «έχω» στον 
Ενεστώτα, στον 
Παρατατικό και στον 

Μέλλοντα 
 

Ενότητα 9 

Ταξιδεύουμε στη 

Μαριούπολη! 

Τι θα μάθουμε εδώ; 

Чого навчимося? 
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Να μιλάμε: 

 

 Για κάποια αξιοθέατα της 
Μαριούπολης 

 

Να φτιάχνουμε: 
 

 Μια αφίσα 
 

Να οργανώνουμε: 

 
 Μια ελληνο-ουκρανική 

γιορτή 

 

Να γράφουμε σωστά: 

 
 Μια φιλική επιστολή 
 Τα στοιχεία ενός 

ταχυδρομικού φακέλου 
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Είμαστε στη 

Μαριούπολη; 
Ναι! Και τώρα θα 

εξερευνήσετε την πόλη! 

Ελάτε! 

Που βρίσκεται 

η Μαριούπολη; 

Δείτε τον 

χάρτη! 

Μαριούπολη 

Η Μαριούπολη είναι 

στη νότια και ανατολική 

Ουκρανία! 

Η Μαριούπολη, όπως και η 

Οδησσός, έχει πιο ζεστούς 

χειμώνες και καλοκαίρια από την 

κεντρική και βόρεια Ουκρανία! 

Η Ελλάδα, πάντως 

είναι πιο ζεστή. 

Συμφωνώ! 

Θα μας πείτε 

μερικά πράγματα 

για την πόλη; 

Βεβαίως! Το 1779 η 

Αικατερίνη, η Μεγάλη, 

έδωσε διαταγή στους 

Έλληνες της Κριμαίας να 

μετακομίσουν ανατολικά.  

Οι Έλληνες αυτοί ίδρυσαν 

τη Μαριούπολη και 24 

ακόμα ελληνόφωνα χωριά! 
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Το μόνο μέρος που έχει σχεδόν ίδιο κλίμα 

και θερμοκρασία με την Ελλάδα είναι το 

νότιο τμήμα της Χερσονήσου της Κριμαίας! Αζοφική Θάλασσα 

Χερσόνησος Κριμαίας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πόλη ονομάστηκε 

έτσι από την 

Παναγία, τη Μαρία. 

Σήμερα, οι πιο πολλοί 

Έλληνες της Ουκρανίας 

ζουν εδώ! Κι εμείς 

είμαστε από δω! 

Τώρα θα σας 

δείξουμε μερικά 

αξιοθέατα! 

Ωραία! 

Εδώ είναι ο παλιός πύργος 

ύδρευσης. Τον κατασκεύασαν το 

1909, για να δίνει νερό στην πόλη. 

Αλλά δε λειτουργεί πια! 

Αυτό είναι θέατρο; 

Ναι, είναι το Περιφερειακό 

Ρωσικό Θέατρο του Ντονέτσκ. 

Το κτίριο χτίστηκε το 1960. Εδώ 

παίζονται έργα σύγχρονα, αλλά και 

παλιά, όπως έργα του Τολστόι.  

Να και το «Μουσείο των Ελλήνων 

της Αζοφικής Θάλασσας». 

Το μουσείο δείχνει την 

ιστορία και τον πολιτισμό 

των Ελλήνων αυτών. 
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Που θα πάμε τώρα; 

Σε ένα μέρος που λέγεται «Μαιώτιδα». 

Εκεί σας περιμένει μια έκπληξη! 

Μαιώτιδα! Είναι 

ελληνική λέξη! 

Σωστά! Οι Αρχαίοι Έλληνες 

έδωσαν στην Αζοφική Θάλασσα 

το όνομα «Μαιώτιδα λίμνη»! 

 
Καλωσήρθατε στο Ελληνικό Πολιτιστικό 

Κέντρο «Μαιώτιδα»! Εδώ έχει έδρα η 

ελληνική κοινότητα της Μαριούπολης.  

Στην είσοδο υπάρχει μια 

αφίσα! Ας τη διαβάσουμε! 

Εμπρός! 

Σε λίγο θα 

αρχίσει η 

γιορτή!  
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α) Γράφουμε Σ, αν κάτι είναι σωστό, και Λ, αν είναι λάθος: 

 Οι ήρωες ταξιδεύουν στη Μαριούπολη με τρένο. 

  

 Η Μαριούπολη είναι δυτικά της Οδησσού.  

 

 Οι Έλληνες ίδρυσαν τη Μαριούπολη το 1779 με διάταγμα 

των Οθωμανών. 

 

 Στη Μαριούπολη σήμερα ζουν πιο πολλοί Έλληνες από ό,τι  

σε κάθε άλλη πόλη της Ουκρανίας. 

 

 Το Περιφερειακό Ρωσικό Θέατρο του Ντονέτσκ είναι πιο 

καινούργιο από τον πύργο ύδρευσης.  

 

 «Μαιώτιδα» ονομάζεται μια λίμνη κοντά στο Κίεβο. 

 

 

β) Ποια είναι η έκπληξη που περιμένει στα παιδιά στη «Μαιώτιδα»; 

............................................................................................................ 

γ) Βάζουμε στη σειρά, από την πιο κρύα στην πιο ζεστή, τις παρακάτω 

περιοχές. Χρησιμοποιούμε τα σύμβολα < και ≈ (πιο κρύα < πιο ζεστή). 

Το ≈ είναι για περιοχές με σχεδόν ίδια θερμοκρασία. 

      (Μαριούπολη, νότιο τμήμα της Χερσονήσου της Κριμαίας, Κίεβο, 

Ελλάδα)  

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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............................................................................................................

............................................................................................................   

 

 

 

 

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΡΗΜΑΤΑ (ε’ μέρος) 

Μέχρι στιγμής μάθαμε να κλίνουμε τον Ενεστώτα και τον Αόριστο των 

ρημάτων ενεργητικής διάθεσης και ενεργητικής φωνής. 

 

Θυμάμαι ότι:  i) Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι γίνεται ΤΩΡΑ και 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ή ότι κάτι ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, λέγεται 

Ενεστώτας. 

                      ii) Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, λέγεται Αόριστος. 

 

Εδώ μαθαίνουμε για τον χρόνο Συνοπτικό Μέλλοντα. 

     Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ, λέγεται Συνοπτικός Μέλλοντας. 

 

Τα ρήματα του κειμένου που βρίσκονται στον Συνοπτικό Μέλλοντα, είναι τα 

εξής: 

     «θα εξερευνήσετε», «θα πείτε», «θα δείξουμε», «θα πάμε», «θα αρχίσει» 
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Στον Συνοπτικό Μέλλοντα τα ρήματα παίρνουν μπροστά το μόριο «θα». 

 

Τα ρήματα της α’ συζυγίας κλίνονται στον Ενεστώτα, στον Αόριστο και στον 

Συνοπτικό Μέλλοντα με 4 διαφορετικούς τρόπους: 

     Α’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 
Ενεστώτας Αόριστος 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εγώ λύνω έλυσα θα λύσω 

Εσύ λύνεις έλυσες θα λύσεις 

Αυτός/-ή/-ό λύνει έλυσε θα λύσει 

Εμείς λύνουμε λύσαμε θα λύσουμε 

Εσείς λύνετε λύσατε θα λύσετε 

Αυτοί/-ές/-ά λύνουν(ε) έλυσαν/λύσανε θα λύσουν(ε) 

 

Για τα ρήματα που κλίνονται κατά το «λύνω», δες σελ. 201 («Α’ τρόπος»)! 

 

Β’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 
Ενεστώτας Αόριστος 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εγώ γράφω έγραψα θα γράψω 

Εσύ γράφεις έγραψες θα γράψεις 

Αυτός/-ή/-ό γράφει έγραψε θα γράψει 

Εμείς γράφουμε γράψαμε θα γράψουμε 

Εσείς γράφετε γράψατε θα γράψετε 

Αυτοί/-ές/-ά γράφουν(ε) έγραψαν/γράψανε θα γράψουν(ε) 

 

Κατά το «γράφω» κλίνονται τα: ταξιδεύω + τα ρήματα της σελ. 201 («Β’ 

τρόπος»).   
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     Γ’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 
Ενεστώτας Αόριστος 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εγώ παίζω έπαιξα θα παίξω 

Εσύ παίζεις έπαιξες θα παίξεις 

Αυτός/-ή/-ό παίζει έπαιξε θα παίξει 

Εμείς παίζουμε παίξαμε θα παίξουμε 

Εσείς παίζετε παίξατε θα παίξετε 

Αυτοί/-ές/-ά παίζουν(ε) έπαιξαν/παίξανε θα παίξουν(ε) 

 

Για τα ρήματα που κλίνονται κατά το «παίζω», δες σελ. 202 (Γ’ τρόπος»)! 

 

Δ’ τρόπος 

Ενεργητική φωνή 

 
Ενεστώτας Αόριστος 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εγώ χτίζω έχτισα θα χτίσω 

Εσύ χτίζεις έχτισες θα χτίσεις 

Αυτός/-ή/-ό χτίζει έχτισε θα χτίσει 

Εμείς χτίζουμε χτίσαμε θα χτίσουμε 

Εσείς χτίζετε χτίσατε θα χτίσετε 

Αυτοί/-ές/-ά χτίζουν(ε) έχτισαν/χτίσανε θα χτίσουν(ε) 

 

Κατά το «χτίζω» κλίνονται τα: μετακομίζω, κατασκευάζω, αρχίζω + τα ρήματα 

της σελ. 202 («Δ’ τρόπος»). 

 

(Συνεχίζεται) 
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Άσκηση γραμματικής 

Βάζουμε το ρήμα της παρένθεσης στον σωστό χρόνο (Ενεστώτα, Αόριστο 

ή Συνοπτικό Μέλλοντα) και στο σωστό πρόσωπο. 

 

α) Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ...................... (δανείζω) 60 βιβλία χθες. 

β) Ελένη, αύριο .......................... (ταξιδεύω) στη Γερμανία; 

γ) Μόλις επιστρέψεις .............................. (οργανώνω) όλοι μαζί μια 

μεγάλη γιορτή! 

δ) Τα παιδιά κατά λάθος δεν ....................... (πληρώνω) ένα από τα 

κυρίως πιάτα! 

ε) Το Σάββατο ....................... (ανοίγω) τρύπες στον τοίχο για να 

κρεμάσω μερικές κορνίζες. 

στ) Σε λίγο θα .................... (φτάνω) στον προορισμό μας. 

ζ) Η μητέρα μου είναι έξω και ........................ (απλώνω) ρούχα. 

η) Τα παιδιά .................. (βλέπω) τον παλιό πύργο ύδρευσης της 

Μαριούπολης και ........................... (περπατώ) στο κέντρο της πόλης. 

θ) Σε ένα λεπτό ακριβώς εσείς ......................... (σπρώχνω) με δύναμη 

την πόρτα! 

ι) Αύριο εμείς οι τρεις ...................... (βάφω) τον φράχτη. 

ια) Αλέξανδρε, .......................... (διαλέγω) μια κάρτα; 
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ιβ) Ο Γιώργος ......................... (κερδίζω) ένα δώρο, οπότε δε 

....................... (παίζω) άλλο. 

ιγ) Του χρόνου εγώ .............................. (μετακομίζω) στην Οδησσό. 

 

 

 

 

 

 

α) Φτιάχνουμε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα βρίσκει πληροφορίες 

και φωτογραφίες και γράφει λίγα πράγματα για ένα αξιοθέατο της 

Μαριούπολης (εκτός από αυτά που υπάρχουν στο κείμενο). 

 

Πληροφορίες μπορούμε να βρούμε: 

 Στη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

 Στο εργαστήριο πληροφορικής, ψάχνοντας στο Internet. 

 Ρωτώντας του γονείς ή άλλους συγγενείς μας. 

 

Μερικά αξιοθέατα είναι τα παρακάτω: 

 

 

Συζητούμε 

Обговорюємо 
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β) Ο τουρίστας και οι ξεναγοί!  

Κάθε ομάδα βάζει επάνω σε ένα θρανίο αυτά που βρήκε στην άσκηση α). 

Ο δάσκαλος παίζει τον τουρίστα και ρωτάει πράγματα για το κάθε 

αξιοθέατο. Οι ομάδες ξεναγούν τον δάσκαλο και απαντούν στις ερωτήσεις 

του.  

Μουσείο Τοπικής Ιστορίας 

της Μαριούπολης 
Πολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο 

"Vashura Village" 

Κήπος της πόλης της 

Μαριούπολης 
Extreme Park της 

Μαριούπολης 
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Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε μια αφίσα 

Θυμάσαι πώς γράφουμε μια ανακοίνωση; Αν όχι, μπορείς να ξαναδείς τη 

σελίδα 24. 

     Η αφίσα είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ενημερώνουμε 

κάποιον για ένα γεγονός (π.χ. εκδρομή, γιορτή). 

 

Γράφουμε ένα κείμενο 

Складаємо текст 
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 Σε μια αφίσα, όπως και σε μια ανακοίνωση, γράφουμε: 

 Το γεγονός που θα γίνει (π.χ. σχολική γιορτή). 

 Πού θα γίνει το γεγονός. 

 Πότε θα γίνει το γεγονός. 

 Αυτόν που οργανώνει το γεγονός (π.χ. ο σύλλογος γονέων του 

σχολείου). 

 

 Σε μια αφίσα δε γράφουμε σε ποιον απευθυνόμαστε, (όπως 

γράφουμε στην ανακοίνωση), γιατί συνήθως απευθυνόμαστε σε 

όλους όσους διαβάζουν την αφίσα. 

 

 Μια αφίσα έχει πολλά χρώματα, πολλά σχέδια και έντονα 

γράμματα (κεφαλαία και μικρά), για να μας προκαλεί ενδιαφέρον! 

 

 Μια αφίσα έχει λίγες λέξεις, για να μπορούμε να τη διαβάζουμε 

γρήγορα.   

 

 

Άσκηση 

Βρίσκουμε και σημειώνουμε με διαφορετικό χρώμα τα 4 στοιχεία μιας 

αφίσας στην αφίσα του κειμένου.   
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Οργανώνουμε μια ελληνο-ουκρανική γιορτή! 

Ήρθε η ώρα να δείξουμε σε όλους τι μάθαμε για την Ελλάδα και την 

Ουκρανία! Οργανώνουμε μια ελληνο-ουκρανική γιορτή στο σχολείο μας 

και καλούμε όποιον θέλουμε!  

 

Οργανώνουμε ένα 

γεγονός 

Організовуємо подію 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 
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1. Χωριζόμαστε σε ομάδες.  

 

2. Κάθε ομάδα ασχολείται με διαφορετικό θέμα. Έτσι, μια ομάδα 

βρίσκει πληροφορίες για αξιοθέατα της Ελλάδας και της 

Ουκρανίας, μια άλλη για φαγητά, μια τρίτη για τη μουσική και 

τους χορούς κτλ. 

 

3. Φτιάχνουμε αφίσες για τη γιορτή, με τον τρόπο που μάθαμε. 

Κολλάμε τις αφίσες σε κοινόχρηστους χώρους του σχολείου. Έτσι, 

ενημερώνουμε και καλούμε τον κόσμο. 

 

             Σημείωση:  Για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η γιορτή, μπορούμε να 

μαγειρέψουμε φαγητά των δυο χωρών και να τα 

μοιράσουμε στους καλεσμένους. Επίσης, μπορούμε να 

χορέψουμε κάποιους παραδοσιακούς χορούς. Σε αυτά 

μας βοηθά ο δάσκαλος, αλλά και οι γονείς μας. 

 

  

Πριν τη γιορτή... 
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Κάθε ομάδα έχει το τραπέζι της, πάνω στο οποίο υπάρχουν πράγματα 

σχετικά με αυτό που ασχολήθηκε (τουριστικές πληροφορίες, φαγητά 

κτλ). Οι καλεσμένοι περνούν από τραπέζι σε τραπέζι και εμείς τους 

παρουσιάζουμε τα πράγματα αυτά. 

 

ΑΣ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΓΙΟΡΤΗ!!!    

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη γιορτή... 
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Επιστροφή στην 

Ελλάδα! 

Σας άρεσε η γιορτή; Ναι, πάρα πολύ! Και η Μαριούπολη είναι 

πολύ όμορφη πόλη! 
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Δυστυχώς, όμως, πρόσφατα 

ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στην 

Ουκρανία και τη Ρωσία!  

Η Μαριούπολη παραμένει στην Ουκρανία. 

Η Κριμαία, όμως, και αρκετές πόλεις της 

νότιας και ανατολικής Ουκρανίας είναι 

υπό ρωσική κατοχή.  

Ελπίζω ότι όλη αυτή 

η κατάσταση σύντομα 

θα τελειώσει!   

Κι εγώ εύχομαι να 

πάνε όλα καλά!   
Ευχαριστούμε! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Αντρέα, Άρτεμη, σε 

λίγο θα φύγουμε για 

την Ελλάδα!   

Εντάξει, κυρία!   

Μετά από  μερικές 

ημέρες... 

Πρώτα, θα πάμε 

στο Κίεβο!   

Και τώρα θα πάμε στο 

αεροδρόμιο του Κιέβου!   

Σας ευχαριστούμε, παιδιά, για 

όλα αυτά που μας δείξατε! 

Κι εμείς ευχαριστούμε 

που ήρθατε! 

Θα επικοινωνήσουμε 

σύντομα! Γεια σας! 

Γεια σας! Καλό ταξίδι! 

Αντρέα! Ο Nikita και η 

Olena μας έστειλαν γράμμα! Γρήγορα! Ας το διαβάσουμε! 
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Μαριούπολη, 27 Ιουνίου 2018 

 

Αγαπημένοι μας φίλοι Άρτεμη και Αντρέα, 

 

     Τι κάνετε; Ήταν καλό το ταξίδι σας στην Ελλάδα; Εμείς είμαστε μια 

χαρά! Αυτές τις μέρες έχει ζέστη εδώ στη Μαριούπολη και πάμε βόλτα 

στα πάρκα κάθε απόγευμα.  

     Προχθές είδαμε μια παιδική παράσταση στο Περιφερειακό Ρωσικό 

θέατρο του Ντονέτσκ. Μας άρεσε πάρα πολύ! Επίσης, χθες πήγαμε στο 

Κίεβο και φάγαμε σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Το φαγητό ήταν πολύ 

νόστιμο. 

     Περιμένουμε με ανυπομονησία τα δικά σας νέα! 

 

Με αγάπη, 

Nikita & Olena 

Λοιπόν, θα γράψουμε κι 

εμείς μια επιστολή σ’ αυτούς!  Εντάξει!  
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1) Κυκλώνουμε τη σωστή απάντηση. 

α) Πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, οι 4 ήρωες περνούν από:  

                                                         i) Το Χάρκοβο 

ii) Την Οδησσό 

iii) Το Κίεβο  

 

β) Ο Αντρέας και η Άρτεμη γυρνούν στην Ελλάδα:    i) Με αεροπλάνο 

ii) Με τρένο 

iii)  Με καράβι 

 

γ) Η Olena και ο Nikita στο Κίεβο έφαγαν σε:    i) Ουκρανικό εστιατόριο 

ii) Τουρκικό εστιατόριο 

iii) Ελληνικό εστιατόριο 

 

 

2) Πόσες μέρες πέρασαν από τη γιορτή στη «Μαιώτιδα» μέχρι την 

παραλαβή του γράμματος από τους Έλληνες μαθητές; Ψάχνουμε στις 

σελίδες 226 και 241 

..................................................................................................................... 

Διαβάζουμε το κείμενο και 

απαντούμε στις ερωτήσεις 

Читаємо текст і відповідаємо 

на питання 
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3) Πώς αλλιώς λέμε το γράμμα; 

............................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Και λίγη 

γραμματική 

Граматика 

ΡΗΜΑΤΑ (στ’ μέρος)                                                   (Συνέχεια) 

Τα ρήματα της β’ συζυγίας κλίνονται στον Ενεστώτα, στον Αόριστο και στον 

Συνοπτικό Μέλλοντα με 2 διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις καταλήξεις 

που έχουν στον Ενεστώτα (-ώ, -άς, -ά και -ώ, -είς, -εί): 

 

     Α’ τρόπος (ρήματα σε -ώ, -άς, -ά) 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 
Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εγώ μιλώ/μιλάω μίλησα θα μιλήσω 

Εσύ μιλάς μίλησες θα μιλήσεις 

Αυτός/-ή/-ό μιλά/μιλάει μίλησε θα μιλήσει 

Εμείς μιλάμε/μιλούμε μιλήσαμε θα μιλήσουμε 

Εσείς μιλάτε μιλήσατε θα μιλήσετε 

Αυτοί/-ές/-ά μιλάν(ε)/μιλούν(ε) μίλησαν/μιλήσαν(ε) θα μιλήσουν(ε) 

   

Κατά το «μιλώ» κλίνονται τα: ξεσπώ, κατακτώ, οδηγώ*, εξερευνώ*, + τα 

ρήματα της σελ. 211 («Α’ τρόπος»). 
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Β’ τρόπος (ρήματα σε -ώ, -είς, -εί) 

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Αόριστος 
Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εγώ ζω έζησα θα ζήσω 

Εσύ ζεις έζησες θα ζήσεις 

Αυτός/-ή/-ό ζει έζησε θα ζήσει 

Εμείς ζούμε ζήσαμε θα ζήσουμε 

Εσείς ζείτε ζήσατε θα ζήσετε 

Αυτοί/-ές/-ά ζούν(ε) έζησαν/ζήσαν(ε) θα ζήσουν(ε) 

   

Κατά το «ζω» κλίνονται τα: οδηγώ*, εξερευνώ*, συμφωνώ, λειτουργώ, 

επικοινωνώ + τα ρήματα της σελ. 212 («Β’ τρόπος»). 

 

*Τα ρήματα «οδηγώ», «εξερευνώ» και «παρακαλώ» κλίνονται στον Ενεστώτα 

και με τους 2 τρόπους (παρακαλ-ώ, παρακαλ-άς/παρακαλ-είς κτλ). 

 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Ας δούμε το α’ ενικό πρόσωπο Ενεστώτα, Αορίστου και Συνοπτικού Μέλλοντα 

των ανωμάλων ρημάτων που είδαμε στην ενότητα 8: 

Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας Αόριστος Συνοπτ. Μέλ. 

ανεβαίνω ανέβηκα θα ανεβώ 

αποτυχαίνω απέτυχα θα αποτύχω 

αρέσω άρεσα θα αρέσω 

αφήνω άφησα θα αφήσω 

βάζω έβαλα θα βάλω 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργητική φωνή 

Ενεστώτας Αόριστος 
Συνοπτ. 

Μέλλοντας 

βγάζω έβγαλα θα βγάλω 

βγαίνω βγήκα θα βγω 

βλέπω είδα θα δω 

βρίσκω βρήκα θα βρω 

γυρνώ γύρισα θα γυρίσω 

δίνω έδωσα θα δώσω 

εκλέγω εξέλεξα θα εκλέξω 

ζω έζησα θα ζήσω 

κάνω έκανα θα κάνω 

κόβω έκοψα θα κόψω 

κοιτώ κοίταξα θα κοιτάξω 

λέω είπα θα πω 

μένω έμεινα θα μείνω 

μπαίνω μπήκα θα μπω 

μπορώ μπόρεσα θα μπορέσω 

ξεχνώ ξέχασα θα ξεχάσω 

παίρνω πήρα θα πάρω 

πεινώ πείνασα θα πεινάσω 

περνώ πέρασα θα περάσω 

πέφτω έπεσα θα πέσω 

πάω πήγα θα πάω 

πίνω ήπια θα πιω 

πλένω έπλυνα θα πλύνω 

πονώ πόνεσα θα πονέσω 

σπάω έσπασα θα σπάσω 

στέλνω έστειλα θα στείλω 

τρώω έφαγα θα φάω 

φεύγω έφυγα θα φύγω 
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ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΕΙΜΑΙ» ΚΑΙ «ΕΧΩ»  

Ο Ενεστώτας, ο Αόριστος και ο Συνοπτικός Μέλλοντας δεν είναι οι μοναδικοί 

χρόνοι του ρήματος. Δυο ακόμα χρόνοι είναι ο Παρατατικός και ο 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας. 

 

 Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ή ότι κάτι ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ, λέγεται Παρατατικός. 

 

 Ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ή ότι κάτι ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, λέγεται 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας. 

Για τους δυο τελευταίους χρόνους δε θα πούμε πιο πολλά σε αυτό το βιβλίο. 

 

Τα ανώμαλα ρήματα «είμαι» και «έχω» έχουν μόνο Ενεστώτα, Παρατατικό 

και Μέλλοντα. Ο Μέλλοντας αυτός είναι Εξακολουθητικός ή Συνοπτικός. 

 

 

Το ρήμα «είμαι» κλίνεται ως εξής:  

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Παρατατικός  Μέλλοντας 

Εγώ είμαι ήμουν(α) θα είμαι 

Εσύ είσαι ήσουν(α) θα είσαι 

Αυτός/-ή/-ό είναι ήταν(ε) θα είναι 

Εμείς είμαστε ήμαστε/ήμασταν θα είμαστε 

Εσείς είστε/είσαστε ήσαστε/ήσασταν θα είστε/θα είσαστε 

Αυτοί/-ές/-ά είναι ήταν(ε) θα είναι 
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Άσκηση γραμματικής 

Βάζουμε το ρήμα της παρένθεσης στον σωστό χρόνο και στο σωστό 

πρόσωπο. 

 

α) Θα σου ............... (λέω) κάτι. Υπόσχεσαι, όμως, ότι αυτό .................. 

(μένω) μεταξύ μας; 

β) Παιδιά, ....................... (περνώ) από το σούπερ μάρκετ μετά το 

σχολείο; 

γ) Τα στοιχεία που μαζέψαμε μας ..................... (οδηγώ) στον ύποπτο. 

δ) Αύριο τα αδέρφια μου ................................. (εξερευνώ) τη 

μυστηριώδη σπηλιά.  

Το ρήμα «έχω» κλίνεται ως εξής:  

Ενεργητική φωνή 

 Ενεστώτας Παρατατικός  Μέλλοντας 

Εγώ έχω είχα θα έχω 

Εσύ έχεις είχες θα έχεις 

Αυτός/-ή/-ό έχει είχε θα έχει 

Εμείς έχουμε είχαμε θα έχουμε 

Εσείς έχετε είχατε θα έχετε 

Αυτοί/-ές/-ά έχουν(ε) είχαν(ε) θα έχουν(ε) 
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ε) Το αυτοκίνητο δε ......................... (λειτουργώ). Θα φωνάξω έναν 

ειδικό. 

στ) - ................... (είμαι) καλά παιδιά όσο έλειπα; 

     - Ναι, δεν ................... (κάνω) φασαρία! 

 

ζ) Ο Αντρέας και η Άρτεμη ...................... (στέλνω) σε λίγες μέρες ένα 

γράμμα στην Olena και στον Nikita. 

η) ............ (έχω) πολύ κρύο την προηγούμενη Τρίτη; 

θ) - Ποιοι ................. (είμαι) εσείς. 

    - Οι νέοι γείτονες! ........................... (μετακομίζω) προχθές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθαίνουμε να γράφουμε μια επιστολή 

Η επιστολή ή γράμμα είναι ένα κείμενο που γράφουμε σε κάποιον ο 

οποίος βρίσκεται μακριά. Με την επιστολή ρωτάμε κάτι, ζητάμε κάτι, 

Γράφουμε ένα κείμενο 

Складаємо текст 
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δίνουμε πληροφορίες για κάτι, ευχαριστούμε κάποιον ή κάνουμε 

παράπονα για κάτι. 

 

Ερώτηση 

Ποιο από τα 5 παραπάνω κάνουν με την επιστολή τους η Olena και ο 

Nikita; 

............................................................................................................ 

 

 Το πρόσωπο που στέλνει την επιστολή λέγεται ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ.  

 Το πρόσωπο στο οποίο πηγαίνει η επιστολή λέγεται 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ. 

 

Μια επιστολή μπορεί να είναι: 

 Φιλική: Παραλήπτης είναι κάποιος φίλος ή γνωστός. Το ύφος μας 

στην επιστολή είναι φιλικό και δε χρησιμοποιούμε πληθυντικό 

ευγενείας. 

 

 Επίσημη: Παραλήπτης είναι κάποιος μεγαλύτερός μας ή 

άγνωστος. Το ύφος μας στην επιστολή είναι επίσημο, προσέχουμε 

το λεξιλόγιό μας και χρησιμοποιούμε πληθυντικό ευγενείας.  
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Σε μια επιστολή υπάρχουν με τη σειρά: 

1. Τόπος και ημερομηνία: Αυτά τα γράφουμε επάνω δεξιά. 

 

2. Προσφώνηση: Με αυτήν απευθυνόμαστε στον παραλήπτη. 

- Προσφωνήσεις σε φιλική επιστολή: Φίλε .............., 

Αγαπημένη μου φίλη ............... κτλ. 

- Προσφωνήσεις σε επίσημη επιστολή: Αγαπητέ/-ή 

κύριε/κυρία ............., Αξιότιμε/-η κύριε/κυρία ............. 

κτλ. 

 

3. Κείμενο: Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να πούμε στον 

παραλήπτη. Το κείμενο το χωρίζουμε σε παραγράφους. 

 

4. Αποφώνηση: Με αυτήν χαιρετούμε τον παραλήπτη και κλείνουμε 

την επιστολή. Γράφουμε την αποφώνηση κάτω δεξιά. 

- Αποφωνήσεις σε φιλική επιστολή: Με αγάπη, Σε φιλώ κτλ. 

- Αποφωνήσεις σε επίσημη επιστολή: Με τιμή, Με εκτίμηση, 

Με σεβασμό κτλ. 

 

5. Όνομα αποστολέα: Το γράφουμε κάτω από την αποφώνηση. 
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Άσκηση 

Βρίσκουμε και σημειώνουμε τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τα 5 

στοιχεία της δομής μιας επιστολής, στο γράμμα της σελίδας 241. Η 

επιστολή αυτή είναι φιλική ή επίσημη; Πώς το κατάλαβες; 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Οι επιστολές ταξιδεύουν μέσα σε φακέλους. Ένας φάκελος έχει τα εξής: 

 Επάνω αριστερά το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του 

αποστολέα. 

 Κάτω δεξιά το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του 

παραλήπτη. 

 Επάνω δεξιά το γραμματόσημο, δηλαδή ένα μικρό αυτοκόλλητο 

χαρτάκι που δείχνει ότι πληρώσαμε το ταχυδρομείο, για να 

μεταφέρει το γράμμα μας στον παραλήπτη. 

 

Ένα παράδειγμα φακέλου είναι το εξής:  
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Άσκηση 1 

Γράφουμε την επιστολή του Αντρέα και της Άρτεμης προς την Olena και 

τον Nikita. 

 

 

 

 

 

 

Απ.    Στέλλα Παπαδοπούλου 

          Δωδεκανήσου  4, Κυψέλη 

          Τ.Κ. 11363, Αθήνα 

         

    Προς   

Γιώργος Οικονόμου         

Ελπίδος 26, Συκιές 

Τ.Κ. 56625, Θεσσαλονίκη 

         

 

................................................ 

 

.......................................................... 

 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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Άσκηση 2 

Γράφουμε γράμμα στους μαθητές ενός σχολείου στην Ελλάδα. Λέμε 

ποιοι είμαστε, από ποιο μέρος, λίγα πράγματα για το σχολείο μας και 

για εμάς. Στη συνέχεια ρωτούμε στους μαθητές αυτούς πράγματα για την 

Ελλάδα, για το σχολείο τους, για τους ίδιους κτλ. Τέλος, φτιάχνουμε έναν 

φάκελο, βάζουμε μέσα την επιστολή και την ταχυδρομούμε. 

 

 

  

 

 

 

 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

......................................... 

................................................ 
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Να βάζουμε στη σειρά: 

 

 Κάποιες περιοχές της 
Ουκρανίας, από την πιο 

κρύα στην πιο ζεστή 

      

Να χρησιμοποιούμε σωστά: 

 

 Τον χρόνο Συνοπτικό 
Μέλλοντα των ρημάτων α’ 
και β’ συζυγίας 

     
 
 Κάποια ανώμαλα ρήματα 

στον Ενεστώτα, στον 

Αόριστο και στον 
Συνοπτικό Μέλλοντα 

     
 
 Τα ανώμαλα ρήματα 

«είμαι» και «έχω» στον 

Ενεστώτα, στον 
Παρατατικό και στον 

Μέλλοντα 

     

Να μιλάμε: 

 

 Για κάποια αξιοθέατα της 
Μαριούπολης 

     
Να φτιάχνουμε: 

 
 Μια αφίσα 

Τι μάθαμε εδώ; 

Чого навчилися? 
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Να οργανώνουμε: 

 
 Μια ελληνο-ουκρανική 

γιορτή 

     

Να γράφουμε σωστά: 

 
 Μια φιλική επιστολή 

     
 
 Τα στοιχεία ενός 

ταχυδρομικού φακέλου 
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