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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας  είναι η κατασκευή εκπαιδευτικού 

υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ή ξένη, σε μαθητές με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Στόχος  του υλικού είναι, αφενός,  να αναπτύξει 

ο μαθητής τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, 

αφετέρου, να καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνία μέσω 

ρεαλιστικών καταστάσεων. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται 

σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

ενώ  προσδιορίζονται οι όροι της διαπολιτισμικότητας και της πολυπολιτισμικότητας 

και επιδιώκεται η αποφυγή της ταύτισης τους. Τέλος, παρουσιάζεται η δομή και το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα, 

διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική επίγνωση, διαπολιτισμική επικοινωνία, 

εκπαιδευτικό υλικό 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to design education material to teach Greek as a second 

or a foreign language to pupils with a different cultural background. The aim of the 

material is to develop students’ skills in producing and comprehending oral and 

written language and to foster intercultural awareness and communication through 

realistic situations. The theoretical part of the thesis presents modern methodological 

approaches for the teaching of the Greek language while defining the terms of 

interculturalism and multiculturalism and seeking to avoid their identification. 

 

Key words: 

teaching Greek as a second/foreign language, interculturalism, intercultural 

awareness, intercultural communication, educational material 
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Εισαγωγή 

 

Η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού στο ελληνικό σχολείο έχει μεταβληθεί 

αρκετά κυρίως λόγω της προσέλευσης μεταναστών και προσφύγων. Το 

μεταναστευτικό ζήτημα απασχολεί την Ελλάδα από το τέλος της δεκαετίας του ’80 

που σημειώνεται είσοδος οικονομικών, κυρίως, μεταναστών από τα Βαλκάνια. 

Αργότερα, από τις αρχές του 2000 έως το 2012 φθάνουν μετανάστες εκτός Ευρώπης, 

από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Στα προαναφερθέντα δεδομένα προστίθεται 

το προσφυγικό ζήτημα που ταλανίζει την Ελλάδα από το 2015. Σύμφωνα με την 

Ύπατη Αρμοστεία, περισσότεροι από 1.000.000 πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα 

μεταξύ των ετών 2015-2018. Το ποσοστό των παιδιών αγγίζει το 36,8%. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, 

έθεσε ως προτεραιότητα  την εκπαίδευση των συγκεκριμένων παιδιών. Κατά το 

σχολικό έτος 2017-2018, περισσότεροι από 8.000 μαθητές πρόσφυγες ενεγράφησαν 

σε Τάξεις Υποδοχής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Συνεπώς, η νέα 

πραγματικότητα δημιούργησε νέες ανάγκες στα σχολεία της χώρας. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σχεδίασε ένα πλάνο για την 

ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με 

κύριο στόχο την ενίσχυση της θέλησης των μαθητών να συνεχίσουν το σχολείο και 

να μην το εγκαταλείψουν. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος 

υπογραμμίζεται η ανάγκη επικοινωνίας των προσφύγων αφενός με τους 

εκπαιδευτικούς και αφετέρου με τους συμμαθητές τους.  

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας βρίσκεται στο 

προσκήνιο. Αφορά κατά κύριο λόγο μετανάστες και πρόσφυγες και υπηρετεί τις 

αρχές της διαπολιτισμικότητας αφού άτομα με διαφορετική κουλτούρα, θρησκευτική, 

πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα συνυπάρχουν σε κοινό περιβάλλον μάθησης και 

διδάσκονται την δεύτερη/ξένη γλώσσα. Η εκμάθηση μιας γλώσσας, άλλωστε,  είναι 

ένα πολυδιάστατο εγχείρημα αφού τα εμπλεκόμενα υποκείμενα αναπτύσσουν την 

επικοινωνιακή τους ικανότητα μέσα από βιωματικές και γλωσσικές εμπειρίες. 

Συνεπώς, πρόκειται για ένα πεδίο που χρήζει μελέτης προκειμένου να εντοπιστούν οι 

ανάγκες των μαθητών και οι βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας.  
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Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η καλλιέργεια της 

διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών καθώς και η επαφή τους με δομικά και 

γραμματικά φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που 

έχει κατασκευαστεί. Η εργασία αποτελείται από τρία θεωρητικά κεφάλαια και ένα 

ερευνητικό. Στο πρώτο θεωρητικό κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την Ελληνική ως 

δεύτερη ή ξένη γλώσσα, στο δεύτερο αναφέρεται το ζήτημα της διαπολιτισμικής 

κατανόησης και στο τρίτο αναλύονται οι αρχές σχεδιασμού του εκπαιδευτικού 

υλικού.  Τέλος, στο ερευνητικό μέρος παρατίθεται το εκπαιδευτικό υλικό.  
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1. Η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 

1.1.Ο όρος «γλώσσα» 

 

Ο όρος γλώσσα αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολύμορφο φαινόμενο, γι αυτό  

είναι δύσκολο να διατυπωθεί ένας ολοκληρωμένος ορισμός. Ως όρος ανήκει στον 

Saussure σύμφωνα με τον οποίο δηλώνει το σύστημα των γλωσσικών σημείων που 

εξυπηρετεί την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο ίδιος κάνει μια τριμερή διάκριση της 

γλώσσας με τις έννοιες: langage-langua-parole. Το langage είναι ο ανθρώπινος λόγος, 

δηλαδή η γενική ικανότητα του ανθρώπου να συνομιλεί με το συνάνθρωπό του. Το 

langua, η γλώσσα είναι το αφηρημένο σύστημα σημείων και κανόνων που 

χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Είναι κοινό για όλους τους ομιλητές και βρίσκεται 

αποτυπωμένο στο μυαλό τους. Τέλος το parole, η ομιλία, είναι η πραγμάτωση του 

λόγου δηλαδή η πρακτική εφαρμογή αυτού του συστήματος από τους ομιλητές του. 

Ο Chomsky θεωρεί ότι το γλωσσικό σύστημα είναι αυτόνομο αντικείμενο από 

την ομιλία και την τέλεση. Η γλωσσική ικανότητα υπάρχει έμφυτη  στον άνθρωπο 

και αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά την αναπτύσσουν ταχύτατα. Τέλος, 

υποστηρίζει πως οι γλώσσες στηρίζονται σε ένα μαθηματικοποιημένο σύστημα 

παραμέτρων. 

Συνεπώς, η γλώσσα είναι το μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων, το σύνολο 

δηλαδή των λέξεων και των φράσεων που χρησιμοποιεί μια κοινωνία για να 

αλληλεπιδράσει γραπτά ή προφορικά. Η γλώσσα δεν είναι στατική, αλλά συνεχώς 

μεταβάλλεται και εμπλουτίζεται εφόσον η κάθε εποχή και η κάθε κοινωνικό-πολιτική 

αλλαγή έχει τα δικά της γλωσσικά στοιχεία. Αποτελεί το κυριότερο μέσο με το οποίο 

ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις και διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. Χωρίς 

γλώσσα δε θα υπήρχε ούτε ολοκληρωμένη σκέψη αλλά ούτε και αξιόλογη ανάπτυξη 

της κοινωνίας (Lewis, 1993). 
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1.2 Μητρική/ Πρώτη Γλώσσα 

 

Ως πρώτη γλώσσα (Γ1) ορίζεται αυτή που ο άνθρωπος κατακτά κάτω από 

φυσιολογικές βιολογικές και κοινωνικές συνθήκες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του στο περιβάλλον που βρίσκεται. Είναι δηλαδή, η γλώσσα στην οποία εκτίθεται το 

παιδί με τη γέννηση του. Συνώνυμος όρος είναι η «μητρική γλώσσα», ονομασία που 

προκύπτει από το γεγονός ότι η γλώσσα που αναπτύσσει το παιδί κατά την πρώτη 

παιδική ηλικία είναι αυτή που μιλάει η μητέρα. Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία 

φαίνεται να επικρατεί ο όρος πρώτη γλώσσα. Η Skutnabb-Kangas (ό. α. στο 

Σκούρτου, 2011) διατυπώνει τέσσερα κριτήρια κατά τα οποία μια γλώσσα ορίζεται 

ως πρώτη ή μητρική. Αρχικά, πρώτη γλώσσα είναι αυτή που κατακτούμε πρώτη 

χρονικά. Επίσης, έχει σημασία το επίπεδο γλωσσομάθειας δηλαδή το πόσο καλά 

χειριζόμαστε την εκάστοτε γλώσσα και οι λειτουργίες που καλύπτουμε με τη χρήση 

της καθεμιάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτη είναι η γλώσσα που χειριζόμαστε 

καλύτερα και χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε περισσότερες λειτουργίες. Το 

τελευταίο κριτήριο αφορά την ταύτιση του ατόμου με την πρώτη γλώσσα. 

 

1.3 Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα 

 

Αρχικά θα γίνει μια προσπάθεια αποσαφήνισης των δύο ορών προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις.  

Επομένως, με τον όρο «δεύτερη γλώσσα» αναφερόμαστε στην εκμάθηση ενός 

δεύτερου κώδικα επικοινωνίας (Κ2) που πραγματοποιείται από το άτομο, μέσω της 

επαφής του με φυσικούς ομιλητές αυτής της γλώσσας εντός του αυθεντικού 

περιβάλλοντος όπου ομιλείται. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν κρίνεται απαραίτητη η 

συστηματική διδασκαλία της σε περιβάλλον μάθησης προκειμένου να αναπτυχθεί 

επαρκώς. Το άτομο μαθαίνει αυτή τη δεύτερη γλώσσα είτε ταυτόχρονα με τη μητρική 

είτε μεταγενέστερα. ενώ η εκμάθησή της μπορεί να προκύψει για ποικίλους λόγους, 

όπως είναι η μετανάστευση ή το γεγονός ότι οι γονείς ενός παιδιού έχουν διαφορετική 

πρώτη γλώσσα.  
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Ο όρος «ξένη γλώσσα» δηλώνει τη γλώσσα εκείνη που μαθαίνει κάποιος 

προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει μελλοντικά. Σε αντίθεση με τη δεύτερη γλώσσα, 

το περιβάλλον εκμάθησης είναι ίδιο με εκείνο της πρώτης γλώσσας (Μπέλλα, 2007) 

ενώ δεν υπάρχει άμεση επαφή με φυσικούς ομιλητές. Η εκμάθηση της συντελείται 

κατά κανόνα μέσω του σχολείου ή φροντιστηριακών μαθημάτων. 

 

1.4 Η διδασκαλία της ελληνικής  ως δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα είναι ένα ζήτημα που 

απασχολεί τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, ιδίως λόγω της μεγάλης προσέλευσης 

προσφύγων και μεταναστών. Στην παρούσα ενότητα μελετάται η διδασκαλία της 

Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές και γίνεται αναφορά στις τέσσερις 

γλωσσικές δεξιότητες και στη σχετική πρόβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. 

Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι ένα πολύπλοκο 

εγχείρημα το οποίο συχνά αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα. Η διδασκαλία μιας 

γλώσσας δεν έγκειται μόνο στη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού, σε 

αυτό που ο Chomsky ονομάζει «γλωσσική ικανότητα». Για να επικοινωνήσουν 

αποτελεσματικά  οι αλλοδαποί μαθητές στη γλώσσα-στόχο απαιτείται η «γλωσσική 

επιτέλεση» (Μπερερής, Σιασιάκος, Λαζακίδου, 2007). Ο εκπαιδευτικός του 21
ου

 

αιώνα που διδάσκει την ελληνική γλώσσα σε μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό, 

κοινωνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο καλείται να προσεγγίσει τη διδασκαλία μέσω 

διαφόρων μεθόδων.   

Μια από τις πιο διαδεδομένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι η 

επικοινωνιακή προσέγγιση (Communicative approach). Στόχος της είναι η χρήση της 

γλώσσας ως δεξιότητα χωρίς να επικεντρώνεται στη δομή της. Στο επίκεντρο 

βρίσκονται οι ανάγκες, η ταυτότητα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή τα οποία ο 

εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψιν του για να σχεδιάσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

υλικό. Σύμφωνα με τους Μπερέρη, Σασιάκος και Λαζακίδου (2007) η οργάνωση της 

διδασκαλίας πρέπει να γίνει με βάση ορισμένες αρχές. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

περίσταση επικοινωνίας, η αρχή της διαφοροποίησης και η αρχή της συμμετοχής. 
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  Άλλες κυρίαρχες προσεγγίσεις και μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα 

(Πολίτου, 2018) είναι: 

 η φυσική προσέγγιση 

 η ολική αισθητηριακή απόκριση 

 η δραστηριοκεντρική μέθοδος 

 η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχόμενου και γλώσσας, μέθοδος CLIL 

 

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας εντάσσεται σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας και τις γλωσσικές 

δεξιότητες που καλείται να αναπτύξει ο μαθητής.  

Έτσι, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, 

υπάρχουν έξι επίπεδα γλωσσομάθειες και ορίζονται ως εξής: Α1= στοιχειώδης 

γνώση. Α2= βασική γνώση, Β1= μέτρια γνώση, Β2= καλή γνώση, Γ1= πολύ καλή 

γνώση, Γ2= άριστη γνώση. Οι δεξιότητες που καλείται να αναπτύξει ο μαθητής είναι 

τέσσερις: η κατανόηση γραπτού λόγου, η παραγωγή γραπτού λόγου, η κατανόηση 

προφορικού λόγου και τέλος η παραγωγή προφορικού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, η 

κατανόηση γραπτού λόγου ανήκει στις προσληπτικές δεξιότητες. Ο μαθητής καλείται 

να «αποκωδικοποιήσει» το κείμενο τόσο σε μικροεπίπεδο, δηλαδή να κατανοήσει τη 

σημασία της κάθε λέξης ξεχωριστά (skimming), όσο και σε μακροεπίπεδο (top down) 

δηλαδή να κατανοήσει το γενικό νόημα του κειμένου (scanning). Η κατανόηση 

προφορικού λόγου ανήκει, επίσης, στις προσληπτικές δεξιότητες. Υπάρχει κι εδώ μια 

διμερείς διάκριση των δεξιοτήτων, σε τοπικό επίπεδο κατανόησης όπου ο ακροατής 

κατανοεί συγκεκριμένες πληροφορίες και σε γενικό επίπεδο κατανόησης, όπου ο 

ακροατής είναι σε θέση να κατανοήσει το γενικό νόημα του κειμένου. Η παραγωγή 

προφορικού λόγου όπως και η παραγωγή γραπτού λόγου ανήκουν στις παραγωγικές 

δεξιότητες. Η πρώτη απαιτεί ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων που πρέπει να κατέχει ο 

ομιλητής για να επικοινωνήσει. Οι Saville & Hargreaves αναπαριστούν αυτές τις 

ικανότητες στο παρακάτω (Τζεβέλκου, Κάντζου, Σταμούλη, Χονδρογιάννη, 

Βαρλοκώστα, Ιακώβου, Λύτρα, Παπαγεωργακόπουλος, 2004):  
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Τέλος, η παραγωγή γραπτού λόγου είναι δεξιότητα που συνδέεται άμεσα με 

το σχολικό περιβάλλον. Ο μαθητής εξασκείται σταδιακά σε αυτή από τις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού όπου προσπαθεί να συνδέσει τον προφορικό λόγο με τον 

γραπτό. Βέβαια, η αξιολόγηση των παραπάνω δεξιοτήτων επιτυγχάνεται μέσω υλικού 

το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή και στο επίπεδο 

γλωσσομάθειας.  

2. Διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας 

 

2.1.  Ο όρος  «διαπολιτισμικότητα» 

 

Καταρχήν είναι σημαντικό να οριοθετήσουμε τη διαπολιτισμικότητα αφού 

συχνά συγχέεται με συγγενικούς όρους. Όταν μιλάμε για διαπολιτισμικότητα 

αναφερόμαστε στην αλληλεπίδραση διαφόρων πολιτισμών σε μια κοινωνία και όχι 

στην απλή συνύπαρξη τους. Δεν πρέπει να συγχέεται με αφομοιωτικές πολιτικές οι 

οποίες δεν αποδέχονται  την ετερότητα. Αντίθετα, η διαπολιτισμικότητα στηρίζεται 

πάνω  στην αναγνώριση της ετερότητας και σε άλλους άξονες  όπως είναι η ισότητα, 

η κοινωνική συνοχή και η δικαιοσύνη (Νικολάου, 2011).  
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2.2 Ο όρος  «πολυπολιτισμικότητα» 

 

Ο σύγχρονος δυτικός κόσμος έχει γίνει προορισμός για πολλούς μετανάστες. Δεν 

πρόκειται βέβαια για ένα νέο φαινόμενο. Οι άνθρωποι μετακινούνταν ανέκαθεν από 

περιοχή σε περιοχή αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Θα μπορούσαμε, 

ωστόσο, να πούμε ότι η κινητικότητα διευκολύνεται πλέον χάρη στην τεχνολογική 

πρόοδο και στην εξέλιξη των μέσων μεταφοράς (Νικολάου, 2011).  

Ο όρος πολυπολιτισμικότητα δηλώνει τη συνύπαρξη, σε ένα γεωγραφικό χώρο, 

πληθυσμών με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία. Η διαφορετικότητα αυτή 

εκφράζεται με ποικίλους τρόπους όπως είναι η ενδυμασία, η τέχνη, τα πρότυπα 

διαβίωσης (Καραμάνου, 2016). Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας έχει γίνει με 

ποικίλους τρόπους οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν σε πέντε βασικά μοντέλα 

(Μάρκου, 1996 ό. α στο Νικολάου, 2011): 

1. Το αφομοιωτικό μοντέλο κατά το οποίο οι πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

απορρίπτονται από τους γηγενείς ενώ το έθνος είναι ενιαίο πολιτισμικά. Όσον 

αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, συναντάμε σχολείο μονογλωσσικά που 

έχουν ως στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές επάρκεια στη γλώσσα του 

κράτους. Οι υποστηρικτές του αφομοιωτικού μοντέλου δεν είναι κατά στη 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των παιδιών, απλά θεωρούν ότι δεν είναι 

υπόθεση του κράτους. 

2. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης το οποίο, στην Ευρώπη, δε διαφέρει πολύ από 

το αφομοιωτικό. Η πολιτισμική ετερότητα είναι αποδεκτή ως ένα βαθμό. Στο 

χώρο της εκπαίδευσης οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ καλούνται να 

ακολουθήσουν τους ρυθμούς ενός σχολείου που δεν είναι προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες τους. 

3. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο το οποίο εμφανίστηκε το 1970 αφού 

διαπιστώθηκε ότι τα μοντέλα της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης δεν 

έλυναν τα προβλήματα των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Στον τομέα της 

εκπαίδευσης οι διδακτικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να υπάρξουν 

ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Δίνεται βάση τόσο στην πολιτισμική όσο και 

στην  γλωσσική ταυτότητα των παιδιών με στόχο την αποδοχή των ατόμων 



~ 13 ~ 

 

που έχουν διαφορετικά υπόβαθρα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο 

παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες όπως είναι ο περιορισμός της αλληλεπίδρασης 

και η παρουσίαση των πολιτισμών μονόπλευρα. 

4. Το αντιρατσιστικό μοντέλο οι υποστηρικτές του οποίου κατακρίνουν το 

πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης καθώς θεωρούν ότι ενισχύει το 

ρατσισμό. Επίσης θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές της εκπαίδευσης 

και όχι μόνο οι στάσεις των ανθρώπων. 

5. Το διαπολιτισμικό μοντέλο που μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη του 

πολυπολιτισμικού μοντέλου και αναλύεται παρακάτω. 

 

 

2.3  Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο συναντάμε τον όρο διαπολιτισμική εκπαίδευση ο 

οποίος εμφανίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία τη δεκαετία του 1980 όπου έγιναν 

προσπάθειες ένταξης παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο και στην 

κοινωνία γενικότερα (Ευαγγέλου & Παλαιολόγου, 2011). Όπως αναφέρει ο 

Γκόβαρης (2001), η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αναφέρεται σε κάποιο 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά συμβαδίζει με τις επίκαιρες προϋποθέσεις 

εκπαίδευσης που διέπουν τη διδασκαλία στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Σύμφωνα με 

την Κεσίδου (2008), η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ένα μοντέλο διαχείρισης της 

πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο. Το μοντέλο αυτό, σέβεται και αξιοποιεί την 

πολιτισμική ετερότητα προκειμένου να ενταχθούν σε μια κοινωνία άτομα με 

διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο και κατ’ επέκταση να 

αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, γηγενείς και μη.  

Ο Helmut Essenger κατέληξε στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης οι οποίες είναι η εξής: α) η ενσυναίσθηση, δηλαδή η συναισθηματική 

ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου, β) η αλληλεγγύη, γ) ο σεβασμός στην 

πολιτισμική ετερότητα, δ) η απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και εθνικιστικούς 

τρόπους σκέψης (Γεωργογιάννη, 1997β, ο. α στο Ευγγέλου, Παλαιολόγου, 2011). Με 

βάση τα προαναφερθέντα, καταλήγουμε πως η γλώσσα και το κοινωνικοπολιτισμικό 
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προφίλ των μαθητών όχι μόνο δεν πρέπει να παραμερίζονται, αλλά αντιθέτως οι 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις οφείλουν να στηρίζονται σε αυτά τα στοιχεία.  

 

 2.3.1 Η εγκύκλιος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μερίμνησε για την 

εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών. Με την παρακάτω εγκύκλιο θέτει ως 

προτεραιότητα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση την παροχή ίσων ευκαιριών και την 

άρση των ανισοτήτων.  

Έτσι, σύμφωνα με το Νόμο 3879/2010, (ΦΕΚ 163Α), άρθ. 26, παρ. 1α και 1β, 

εισήχθη ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και δόθηκε η 

δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας, να ιδρύσουν τάξεις υποδοχής, κατά το 

σχολικό έτος 2017-2018, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

ελάχιστος αριθμός ίδρυσης τάξεων υποδοχής είναι εννιά μαθητές, οι οποίοι φοιτούν 

σε αυτές κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξαγωγή 

διαπιστωτικών τεστ, προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας του 

μαθητή και η ενυπόγραφη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι επιθυμεί να φοιτήσει το 

παιδί του σε ΤΥ ΖΕΠ.  

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν δύο  κύκλοι τάξεων υποδοχής. Στον πρώτο 

κύκλο φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας οπότε 

παρακολουθούν εντατικά μαθήματα για την εκμάθησή της. Ωστόσο, παρακολουθούν 

και ορισμένα μαθήματα στην κανονική τάξη όπως είναι η Φυσική Αγωγή, η 

Μουσική, τα Εικαστικά και η Ξένη Γλώσσα. Ο πρώτος κύκλος ΤΥ διαρκεί ένα έτος. 

Όσον αφορά στο δεύτερο κύκλο ΤΥ, οι μαθητές βρίσκονται σε μέτριο επίπεδο 

ελληνομάθειας. Για την υποστήριξη τους οι μαθητές διδάσκονται ελληνικά ή και 

περισσότερα μαθήματα, είτε με παράλληλη διδασκαλία είτε εκτός της κανονικής 

τάξης. Τέλος, ο δεύτερος κύκλος τάξεων υποδοχής διαρκεί έως τρία έτη.  
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2.3.2 Διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνία  

 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτελούν καινούριο 

φαινόμενο. Ωστόσο, τα προβλήματα που παρατηρούνται στις πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες μέχρι σήμερα ποικίλουν.  

Διαπολιτισμική επίγνωση διαθέτουν όσοι έχουν επίγνωση του δικού τους 

πολιτισμού αλλά και των άλλων και κατ’ επέκταση αλληλεπιδρούν με τον φορέα του 

άλλου πολιτισμού (Ντίνας & Γρίβα ο.α. στο Παπίας, 2018). Η διαπολιτισμική 

επίγνωση εμπεριέχει ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες είναι οι εξής: «η 

ευαισθητοποίηση του ατόμου στην κουλτούρα του αλλά και στην κουλτούρα της 

γλώσσας-στόχου, 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, ο.α στο Παπίας, 

2018).  

Η επικοινωνία ενός ατόμου με τον πολιτισμό είναι μια δυναμική διαδικασία 

όπου το άτομο δεν είναι παθητικός αποδέκτης αλλά και δρα και αντιδρά δυναμικά 

(Βακαλιός, 1997). Μπορούμε να ορίσουμε την επικοινωνία ως μια διαδικασία 

ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα. Κατά τον Σταμάτη 

(2005) εκλαμβάνεται ως η πέμπτη ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και προαγωγής του 

πολιτισμού. Τα τρία βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται η επικοινωνία είναι η 

κοινωνία, ο πολιτισμός και η προσωπικότητα, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 

επίτευξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Bolten, 1993) 

Ο όρος «διαπολιτισμική επικοινωνία» αντιπροσωπεύει ευρείες ιδέες οι οποίες 

δύσκολα εκφράζονται με έναν μοναδικό ορισμό. Παρακάτω παρουσιάζονται κοινώς 

αποδεκτοί ακαδημαϊκοί ορισμοί που διευκρινίζουν τον όρο.  

Σύμφωνα με τους Lustig & Koester (2007) είναι μια συμβολική, ερμηνευτική, 

διαδικασία συναλλαγής στην οποία άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς 

δημιουργούν κοινά νοήματα. 

Οι Chen & Starosta (1998) ορίζουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία ως την 

επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους από δυο διαφορετικούς πολιτισμούς. 
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Η διαπολιτισμική επικοινωνία αναφέρεται στις επιπτώσεις της επικοινωνιακής 

συμπεριφοράς όταν διαφορετικοί πολιτισμοί αλληλεπιδρούν. Ως εκ τούτου 

διαπολιτισμική επικοινωνία είναι η επικοινωνία που εκτυλίσσεται σε συμβολικούς 

διαπολιτισμικούς χώρους ( Arasaratnam, 2013). 

 Ο ρόλος του σχολείου είναι καθοριστικός για την αντιμετώπιση της 

πολυπολιτισμικότητας και την επίτευξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης και 

επικοινωνίας. Αρχικά, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια του σεβασμού 

και της θετικής στάσης απέναντι σε άτομα με πολιτισμικές ετερότητες. Η προσπάθεια 

ένταξης αλλοδαπών μαθητών είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν όλοι οι μαθητές το 

διαφορετικό και να αρθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Το σχολείο οφείλει να 

είναι πρωταγωνιστής στην άμβλυνση ανισοτήτων μιας που οι στάσεις που αποκτά ο 

άνθρωπος για διάφορα κοινωνικά θέματα θεμελιώνονται σε πολύ μικρή ηλικία και 

συχνά αντιστέκονται σε αλλαγές.  

 

 

2.3.3 Πρακτικές διαπολιτισμικής επίγνωσης και επικοινωνίας 

  

 Οι εκπαιδευτικοί πολυπολιτισμικών τάξεων συχνά διαπιστώνουν ότι ο τρόπος 

διδασκαλίας μιας ενότητας άλλοτε πετυχαίνει και άλλοτε δεν λειτουργεί. Τα αίτια της 

δυσλειτουργίας, συνήθως βρίσκονται στην ασυμβατότητα του τρόπου διδασκαλίας 

του εκπαιδευτικού με τις στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιούν οι μαθητές αλλά 

και στην έλλειψη κινήτρων για μάθηση και συμμετοχή.  Η διαπολιτισμική επίγνωση 

και επικοινωνία, τις οποίες οφείλει να καλλιεργήσει το σχολείο του 21
ου

 αιώνα, έχουν 

σημαντική θέση στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Παρακάτω παρουσιάζονται 

πρακτικές διδασκαλίας οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο 

χώρο της εκπαίδευσης.   

Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής αγωγής οι καλές πρακτικές έχουν ως βάση 

την πεποίθηση πως «όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους» (Δημητριάδου, 2001). Από τα μέσα του 20
ου

 αιώνα, η συνεργατική 

μάθηση νοείται ως εξαιρετική στρατηγική για την προώθηση της συμμετοχής των 

μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τη διδασκαλία 
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χωρίζοντας τους μαθητές σε ομάδες που δουλεύουν μαζί για την επίτευξη κοινών 

στόχων μέσα από την ανάληψη δραστηριοτήτων και την κατανομή αρμοδιοτήτων. 

Ωστόσο, δεν αρκεί η δημιουργία ομάδων μαθητών. Βαρύνουσας σημασίας είναι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και η προσήλωση τους στο έργο(Δημητριάδου, 

2016). Για την αποτελεσματική λειτουργία της μεθόδου ευθύνη φέρει και ο 

εκπαιδευτικός ο οποίος πρέπει να κατέχει τις ανάλογες επαγγελματικές ικανότητες 

(Brophy & Good, 2016, ό. α. στο Δημητριάδου, 2016). Η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης του αλλοδαπού μαθητή, η συμμετοχή στην ομάδα, η ανάπτυξη της 

κριτικής  σκέψης και των κινήτρων για μάθηση είναι παράγοντες που αναπτύσσονται 

μέσω των ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας (Τριλιανός, ό. α. στο Νικολάου, 

2009).  Σύμφωνα με έρευνα των Slavin & Madden (1983) στις Η.Π.Α, οι μαθητές από 

διαφορετικές φυλές που δούλεψαν συνεργατικά δημιούργησαν ισχυρή και θετική 

σχέση μεταξύ τους. Αντίθετα, οι εξατομικευμένες εργασίες, οι συζητήσεις μέσα στην 

τάξη για τη σχέση διαφόρων φυλών και τα κείμενα πολυεθνικού περιεχομένου είχαν 

πολύ περιοριστικά αποτελέσματα στη συμπεριφορά και τη στάση των μαθητών. 

Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα του Cooper, μαθητές οι οποίοι είχαν προκαταλήψεις 

μεταξύ τους, όταν εργάστηκαν ομαδικά άλλαξαν σημαντικά αυτή τη στάση.  

Η συνεργατική μάθηση έχει, βέβαια, πολλές εκφάνσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η τεχνική της ομαδικής 

συναρμολόγησης (jigsaw) άρχισε να εφαρμόζεται προκειμένου να τραπεί το 

ανταγωνιστικό σχολικό περιβάλλον σε ένα περιβάλλον συνεργασίας. Το jigsaw 

απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών προκειμένου να προσεγγιστεί το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και το κάθε μέλος 

της ομάδας είναι υπεύθυνο για ένα «κομμάτι» γνώσης το οποίο μελετά και καλείται 

να παρουσιάσει/εξηγήσει στους συμμαθητές του. Ο στόχος της ομάδας δεν 

επιτυγχάνεται αν όλοι δεν εργαστούν συλλογικά. Καλλιεργούνται, έτσι, μια σειρά 

από δεξιότητες όπως προσεκτική ακρόαση των λεγόμενων των συμμαθητών τους, 

επίδειξη ενσυναίσθησης, αποτελεσματική συνεργασία για την εκπλήρωση κοινών 

στόχων και  εγρήγορση. Η παραπάνω τεχνική αξιοποιεί τη διαφορετικότητα των 

μαθητών τόσο ως προς ην κοινωνικό-πολιτισμική προέλευση όσο προς την 

προσωπικότητα του κάθε μαθητή (Δημητριάδου, 2016).  

Μια άλλη ομαδοσυνεργατική διδακτική πρακτική είναι το σχέδιο εργασίας 

(project). Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) 
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προβλέπει την πραγματοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μεταξύ 

άλλων, εμπεριέχουν ομαδοσυνεργατικές μεθόδους. Τα σχέδια εργασίας είναι έρευνες 

για θέματα που αξίζουν να μελετήσουν οι μαθητές και ενώ είναι δομημένα, 

παρουσιάζουν ευελιξίες ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές 

ανακαλύπτουν, ερευνούν και συνδέουν το σχολείο με το εξωτερικό περιβάλλον μέσα 

από τη βιωματική μάθηση.  Ένα project ενδέχεται να διαρκεί από λίγες ημέρες μέχρι 

μήνες ενώ η παραγωγή ενός τελικού προϊόντος είναι ιδιαίτερη σημαντική.  Σε τάξεις 

με ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό τα θετικά αποτελέσματα των project είναι 

πολλαπλά: συνεισφέρουν στην έρευνα όλοι οι μαθητές, καλλιεργείται το ομαδικό 

πνεύμα, αξιοποιείται το μορφωτικό κεφάλαιο κάθε μαθητή (Νικολάου, 2009). 

Πρόταση διαχείρισης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί 

και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να υπολογίζει τον 

κάθε μαθητή ως ξεχωριστή οντότητα με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η 

διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών δηλαδή, σε διαφορετικές 

επιδόσεις, σε άλλους ρυθμούς μάθησης και σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ. Η 

διαφοροποίηση έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών εμπειριών και 

δυνατοτήτων του κάθε μαθητή, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει τις ιδέες του, να 

συσχετίσει αυτά που μελετά με τα βιώματα του και να δημιουργήσει τις προσωπικές 

του ερμηνείες (Ιωαννίδου- Κουτσελίνη, 2006· Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2008, ό. α. στο 

Δημητριάδου, 2016). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός πρέπει 

πρωτύτερα να παρατηρήσει και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο κατακτά τη 

γνώση ο κάθε μαθητής. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαφοροποίηση μπορεί να 

αναφέρεται σε ποικίλους παράγοντες που αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας όπως είναι η διαρρύθμιση του χώρου, οι διδακτικοί στόχοι, οι 

δραστηριότητες που επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό και το μαθησιακό στυλ 

(Αργυρόπουλος, 2013· Δημητριάδου & Ευσταθίου, 2008, ό. α. στο Δημητριάδου, 

2016).  Οι ετερογενείς τάξεις αποτελούν πρόκληση για τη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας. Η πολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια των μαθητών αξιοποιείται και 

έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του πολιτιστικού τους κεφαλαίου (Bourdie, 1993: 

34· McLaren, 2003: 93-94, ό. α. στο Δημητριάδου, 2016). Για να στεφθεί με επιτυχία 

το παραπάνω εγχείρημα, σημαντικός είναι ο ρόλος της αξιολόγησης και του 

αναστοχασμού που αποβλέπουν, αφενός, στην εκτίμηση των ενεργειών του 

εκπαιδευτικού, αφετέρου, στο συλλογισμό της διαδικασίας, στην παρακολούθηση της 
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προόδου και στην αυτενέργεια από πλευράς μαθητών (Tomlinson, 2004· 

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2008· Αργυρόπουλος, 2013· Φιλιππάτου, 2013, ό. α. στο 

Δημητριάδου, 2016).  

Σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος του παιχνιδιού ως διδακτικό εργαλείο που 

συμβάλει στην επικοινωνία και τη γνωριμία μεταξύ των πολιτισμών και των 

γλωσσών, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης (Ντίνας & Γρίβα, 

2017). Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία εξασκώντας 

επικοινωνιακές δεξιότητες ενώ παράλληλα αποκτούν νέες εμπειρίες και γνώσεις. Το 

παιχνίδι συμβάλει ακόμη, στην ενίσχυση βασικών λειτουργιών του ατόμου όπως είναι 

η επανάληψη, η εξάσκηση, η μίμηση, η ανακάλυψη και η σύνθεση ενώ 

καλλιεργούνται τόσο οι προσληπτικές όσο και οι παραγωγικές δεξιότητες των 

μαθητών (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Στους διδακτικούς σχεδιασμούς του 21
ου

 αιώνα μεγάλη σημασία έχει η 

ενσωμάτωση δραματοποίησης. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά σε παιχνίδια 

ρόλων, εκφράζονται ελεύθερα και αναπτύσσονται σε προσωπικό επίπεδο. Ο ρόλος 

που αναλαμβάνουν τους δίνει περιθώρια να πειραματιστούν ελεύθερα, να 

συνεργαστούν με τους υπόλοιπους μικρούς ηθοποιούς, να κατανοήσουν τη θέση των 

άλλων, να αναπτύξουν την κριτική και τη δημιουργική τους σκέψη και να 

κοινωνικοποιηθούν στο πλαίσιο της ομάδας (Κοντογιάννη, 2000, ό. α. στο 

Δημητριάδου, 2016). 

Τέλος, η διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνία μπορεί να ενισχυθεί και με 

τη χρήση εξωλεκτικών στοιχείων. Η εξωλεκτική επικοινωνία επιτυγχάνεται χωρίς την 

ανταλλαγή λεκτικών μηνυμάτων αλλά με στοιχεία όπως είναι οι εικόνες, τα 

αντικείμενα και η γλώσσα του σώματος. Ο άνθρωπος, άλλωστε, από την αρχή της 

ζωής του επικοινωνεί εξωλεκτικά ενώ η ανάπτυξη της γλώσσας έρχεται μετέπειτα. 

Μια δραστηριότητα μη λεκτικής επικοινωνίας είναι η παντομίμα η οποία προκαλεί τη 

φαντασία, ενισχύει την παρατηρητικότητα και αποτελεί πηγή ενθουσιασμού για τους 

μαθητές . Τα θετικά της αποτελέσματα, όσον αφορά, το λεξιλόγιο είναι πολλαπλά 

τόσο στην εμπέδωση όσο και στην ανακύκλωση του (Dosdon, 2000, ό. α. στo 

Χρονοπούλου, 2019). 
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3. Το εκπαιδευτικό υλικό: «Γεια, ciao, hola: τα παιδιά γνωρίζουν την 

Ευρώπη. Γλωσσικό υλικό για αρχάριους μαθητές στην ελληνική 

γλώσσα. 

  

3.1 Σκοπός και στόχοι του σχεδιασμού του διδακτικού υλικού  

Σκοπός του σχεδιασμού του διδακτικού υλικού είναι η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου αλλά και η 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και επικοινωνίας. 

 Το διδακτικό μας υλικό απευθύνεται σε μαθητές που διδάσκονται την 

ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη κατακτήσει (ως 

ένα βαθμό) μια άλλη γλώσσα η οποία είναι η πρώτη ή η μητρική τους. Συνεπώς, οι 

δραστηριότητες που περιλαμβάνει το υλικό επιδιώκουν να καταστήσουν τους 

μαθητές «βασικούς χρήστες» (Κοινά επίπεδα αναφοράς) μέσω δραστηριοτήτων του 

επιπέδου Α1 και Α2. Οι μαθητές εξοικειώνονται με απλές εκφράσεις και πολύ 

βασικές φράσεις τις οποίες χρησιμοποιούν για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες 

ανάγκες. Επιπλέον, κατανοούν προτάσεις που χρησιμοποιούνται συχνά ενώ 

επικοινωνούν σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας 

ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα ρουτίνας. Πέρα από την καλλιέργεια των 

γλωσσικών δεξιοτήτων, το παρακάτω διδακτικό υλικό στοχεύει στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και επίγνωσης αφού φέρνει το μαθητή σε επαφή με 

στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών.   

 Πιο συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της δεξιότητας κατανόησης  

προφορικού λόγου απλής δομής. Ο μαθητής θα είναι σε θέση να: 

 παρακολουθεί ομιλίες με αργό ρυθμό και επαναλήψεις, επαναδιατυπώσεις, 

παύσεις όπου χρειάζεται 

  να διακρίνει πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και το άμεσο περιβάλλον 

του  

 να κατανοεί οδηγίες  

 να αναγνωρίζει βασικές πληροφορίες όταν ακούει ένα παραμύθι ή μια 

ιστορία.  

Σημαντικός είναι ο ρόλος των πολυτροπικών κειμένων (χάρτες, εικόνες, σχέδια) τα 

οποία διευκολύνουν την κατανόηση και καθιστούν το λόγο ρεαλιστικό.  
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 Το εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει, επιπλέον, στην ανάπτυξη της δεξιότητας 

κατανόησης γραπτού λόγου. Ο μαθητής θα είναι σε θέση να: 

 αναγνωρίζει λέξεις και βασικές φράσεις  

 κατανοεί περιγραφές  

 ακολουθεί απλές οδηγίες 

 διαβάζει πινακίδες  

 ακολουθεί την εξέλιξη ενός σύντομου κειμένου 

 

Όσον αφορά την δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου ο μαθητής θα είναι σε 

θέση να: 

 σχηματίζει απλές προτάσεις που αφορούν τον εαυτού του, τα ενδιαφέροντα 

του και την οικογένεια του 

 δίνει βασικές πληροφορίες 

 διατυπώνει ερωτήσεις  

 συστήνεται και να χρησιμοποιεί εκφράσεις χαιρετισμού και αποχαιρετισμού 

Στην παραγωγή γραπτού λόγου ο μαθητής θα είναι σε θέση να : 

 γράφει απλές προτάσεις για τον εαυτό του, τα ενδιαφέροντά του, τους φίλους 

του κλπ 

 χρησιμοποιεί τα βασικά σημεία στίξης 

 περιγράφει με προτάσεις μια ιστορία 

(Κοινά Επίπεδα Αναφοράς: σφαιρική κλίμακα, 2013) 

Τέλος, καλλιεργείται της διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνία. Οι μαθητές 

θα συνεργαστούν και θα αλληλεπιδράσουν μέσω της γλώσσας-στόχου αλλά και μέσω 

εξωλεκτικών στοιχείων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες και τα παιχνίδια που εμπεριέχει το εκπαιδευτικό υλικό. Επιπρόσθετα, 

θα αναγνωρίσουν στοιχεία άλλων πολιτισμών και θα παρουσιάσουν στοιχεία του 

δικού τους πολιτισμού, θα «περιηγηθούν» σε πόλεις της Ευρώπης και θα «γευτούν» 

πιάτα διάφορων περιοχών. 
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3.2 Σενάριο του εκπαιδευτικού υλικού 

 

 Το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό έχει δύο κεντρικούς ήρωες: τον Ραμί και τη 

Λέηλα. Τα δύο παιδιά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Δαμασκό της Συρίας και 

αποφάσισαν να ταξιδέψουν μαζί στην Ευρώπη.  

Το ταξίδι ξεκινάει και οι δύο ήρωες προσγειώνονται στην πρωτεύουσα της 

Ελλάδας, την Αθήνα. Επισκέπτονται σημαντικά αξιοθέατα της πόλης όπως είναι η 

Ακρόπολη, η πλατεία Συντάγματος, το μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη και το 

Καλλιμάρμαρο. Οι μαθητές δέχονται πληροφορίες για την Αρχαία Ελλάδα και 

καλούνται  να συμπληρώσουν σταυρόλεξα και να παίξουν ομαδικά παιχνίδια. Επίσης, 

μαθαίνουν ορισμένα Ολυμπιακά αγωνίσματα και επιχειρούν να διαβάσουν τον χάρτη 

της Αθήνας εντοπίζοντας τα μέρη που επισκέφθηκαν. Στην επόμενη ενότητα, οι δύο 

ήρωες σαλπάρουν για τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα τη Σύρο. Εκεί γεύονται πιάτα 

της ελληνικής κουζίνας αφού πρώτα μάθουν την ονομασία των συστατικών της 

Ελληνικής σαλάτας και αφού βοηθήσουν τον μάγειρα να ακολουθήσει τα βήματα της 

συνταγής με τη σειρά. Στη συνέχεια επισκέπτονται το φημισμένο θέατρο της 

Ερμούπολης και παίζουν θεατρικά παιχνίδια. Η ξενάγηση στην Ελλάδα 

ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη στα Μετέωρα. Οι μαθητές καταγράφουν τις πόλεις 

από τις οποίες πέρασαν μέχρι να φτάσουν στην πόλη της Καλαμπάκας και 

ανακαλύπτουν τον εξοπλισμό των αναρριχητών. Τέλος, καλούνται να παρουσιάσουν 

τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο. 

Το ταξίδι της Λέηλας και του Ραμί δε σταματάει εδώ. Οι δύο ήρωες 

επισκέπτονται την Ιταλία. Περιηγούνται στ μνημεία της Ρώμης και μπαίνουν στον 

ρόλο ενός αυτοκράτορα. Αφού έρθουν σε επαφή με ιστορικούς ναούς της Ρώμης 

επιχειρούν να περιγράψουν με απλές προτάσεις και να ζωγραφίσουν τον πιο όμορφο 

ναό της πόλης τους. Στην επόμενη ενότητα γνωρίζουν τον πιο διάσημο ιταλό 

ζωγράφο, τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, και τα πιο σημαντικά του έργα. Μέσα από μια 

ομαδοσυνεργατική διαδικασία οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν τα πορτρέτα 

όλων των προσώπων της τάξης. Στην επόμενη ενότητα επισκέπτονται την ακτή 

Αμάλφι, διαβάζουν τον πίνακα που συναντούν στο σταθμό των λεωφορείων και 

συντάσσουν απλές προτάσεις. Έπειτα, οι ήρωες αποφασίζουν να διασκεδάσουν στο 

καρναβάλι της Βενετίας και  μαθαίνουν πώς να φτιάχνουν αυτοσχέδιο χαρταετό. 
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Τέλος, δοκιμάζουν την Ιταλική κουζίνα και παρουσιάζουν το αγαπημένο τους 

φαγητό. Σε αυτό το σημείο εξετάζουν την μεσογειακή διατροφή και καλούν τους 

μαθητές να κατασκευάσουν  τη δική τους πυραμίδα για να διακοσμήσουν την τάξη. 

Η τελευταία χώρα που επισκέπτονται οι δύο ήρωες είναι η Ολλανδία. Αφού 

κάνουν μια σύντομη βόλτα στα κανάλια του Άμστερνταμ, φαντάζονται πως έχουν το 

δικό τους σπίτι εκεί και σχεδιάζουν την πρόσοψη του. Έπειτα, για να μη χαθούν, 

μαθαίνουν τα σημεία του ορίζοντα  με τη βοήθεια μιας πυξίδας και αφού τους αρέσει 

η τέχνη επισκέπτονται το μουσείο του Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ. Από την 

επίσκεψη στην Ολλανδία δεν θα μπορούσε να λείπει η βόλτα στους κήπους με τις 

τουλίπες! Εκεί όχι μόνο αναγνωρίζουν τα μέρη των φυτών, αλλά με τη βοήθεια του 

παππού του Ραμί φτιάχνουν τον δικό τους κήπο και μαθαίνουν μυστικά για τη 

φροντίδα του. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το ταξίδι στην Ευρώπη.   

3.3 Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού 

 

1. Πολυτροπικότητα 

Στις σύγχρονες κοινωνίες η πολυτροπικότητα αποτελεί κύριο γνώρισμα της 

επικοινωνίας (Kress, 2000· Kress & Leeuwen, 2001, ό. α. στο Δημάση & 

Χατζηδήμου). Ως πολυτροπικότητα ορίζεται η μορφή που έχει η παρουσίαση ενός 

προϊόντος στο οποίο συνδυάζονται σημειωτικοί τρόποι (modes). Σήμερα η παραπάνω 

μέθοδος είναι ευρέως διαδεδομένη στη διδασκαλία γλωσσών. Το γλωσσικό υλικό 

είναι εμπλουτισμένο με γραπτά κείμενα, οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά τα οποία 

δημιουργούν μια αυθεντική επικοινωνιακή περίσταση. Συμβάλει σημαντικά στην 

εκμάθηση της γλώσσας-στόχου αφού ο μαθητής καταλήγει σε διαπιστώσεις για την 

επικοινωνιακή ικανότητα σε σύγκριση με αυτή την ικανότητα των φυσικών ομιλητών 

της γλώσσας. Επιπλέον, λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης της διδασκαλίας για τον 

εκπαιδευτικό αφού αναγνωρίζει τις ανάγκες των μαθητών (Δημάση & Χατζηδήμου). 

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

πολυτροπικά κείμενα στο εκπαιδευτικό υλικό. Συνεπώς, υπάρχουν ποικίλα 

επικοινωνιακά μέσα τα οποία αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον γραπτό λόγο.  

1. Αυθεντικότητα 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξασφάλιση της αυθεντικότητας του υλικού. 

Η αυθεντικότητα είναι ιδιότητα τόσο των κειμένων όσο και των γλωσσικών 
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δοκιμασιών. Ο όρος αναφέρεται, επίσης, στη σύνδεση των σχολικών δραστηριοτήτων 

με την καθημερινή ζωή και με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Allison, 2003). 

Σύμφωνα με τη Σκιαδά και τον Κουλαουζίδη, «τα αυθεντικά κείµενα µπορούν να 

ασκούν επίδραση σε συναισθηματικούς παράγοντες καθοριστικούς για τη μάθηση 

όπως είναι τα κίνητρα, η στάση και η γενικότερη συναισθηματική εμπλοκή των 

μαθητών. Επιπλέον τα κείμενα αυτά είναι συνήθως επίκαιρα». 

2. Παιγνιώδες ύφος 

Το παιχνίδι έχει ερμηνευτεί στον τομέα της εξελικτικής και γνωστικής 

ψυχολογίας, στην ψυχανάλυση, στην κοινωνιολογία και την παιδαγωγική και έχει 

υπογραμμιστεί η συμβολή του στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Στο 

εκπαιδευτικό υλικό μας, υπάρχουν δραστηριότητες που προσφέρουν στον μαθητή 

νέες εμπειρίες καλώντας τον να υποδυθεί ένα ρόλο. Με αυτό τον τρόπο κατανοεί τον 

κόσμο γύρω του, προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στο νέο «εγώ» και 

στο περιβάλλον του και προσαρμόζει τα υπάρχοντα  νοητικά σχήματά του στις νέες 

πληροφορίες. Επιπλέον, το παιδί στην προσπάθεια του να διαφοροποιήσει ή να 

εμπλουτίσει το παιχνίδι, αναπτύσσει μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων ενώ 

καλλιεργείται η δημιουργική του σκέψη και η φαντασία του. Η αξία του παιχνιδιού, 

εντοπίζεται ακόμα, στον κοινωνικό τομέα. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν και 

δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους, συνεργάζονται και γενικότερα 

κοινωνικοποιούνται.  

Το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό είναι εμπλουτισμένο και με άλλα στοιχεία 

που ενισχύουν τον παιγνιώδη χαρακτήρα του. Δεδομένου ότι, αφενός, το ενδιαφέρον 

των μαθητών χάνεται εύκολα κατά τη διδασκαλία και αφετέρου, βρίσκονται σε μικρή 

ηλικία, η κάθε ενότητα περιλαμβάνει γλωσσικά παιχνίδια. Εμπεριέχει δηλαδή 

σταυρόλεξα, αντιστοιχήσεις αλλά και ζωγραφική. Τέλος, υπάρχουν προτάσεις για 

κατασκευές οι οποίες δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τη 

δημιουργικότητα του αλλά και να κινηθεί στο χώρο, να αλληλεπιδράσει με τους 

συμμαθητές του και να συνεργαστεί. 

 

3. Διαφοροποίηση  

Σύμφωνα με τον Bearne (1996), διαφοροποίηση της διδασκαλίας ονομάζεται 

εκείνη η προσέγγιση η οποία επιλέγεται από τους εκπαιδευτικούς όταν οι ίδιοι 
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επιχειρούν να τροποποιήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις μεθόδους διδασκαλίας, 

τις δραστηριότητες των μαθητών και τις πηγές προκειμένου να ανταποκριθεί  στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή με στόχο τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για μάθηση.  

Στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας, η χρήση  διαφορετικών 

εργαλείων όπως είναι τα πολυτροπικά κείμενα, και το οπτικοακουστικό υλικό 

συμβάλλουν στη μάθηση αφού οι μαθητές κινητοποιούνται και συμμετέχουν ενεργά 

στην  εκμάθηση της γλώσσας- στόχου (Tomlinson, 2011, ό. α. στο Χρονοπούλου, 

2019).  

 

3.4 Συζήτηση-προτάσεις  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα σε μαθητές με διαφορετικό 

πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο. 

Οι σημερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα, γεγονός 

που αδιαμφισβήτητα επηρεάζει τις σχολικές τάξεις. Στην Ελλάδα του 21
ου

 αιώνα τα 

προσφυγικά κύματα είναι πολλαπλά. Η εκπαίδευση, σήμερα, οφείλει να αναπτύξει τη 

διαπολιτισμική επίγνωση και επικοινωνία στους μαθητές κάθε εθνικότητας. Είναι εδώ 

για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των χωρών και των ανθρώπων. Η ανάπτυξη των 

δύο αυτών δεξιοτήτων συμβάλει σημαντικά στη γνωριμία μεταξύ των πολιτισμών και 

στην αναγνώριση τους ως ισάξιους και μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους. 

Κάποιοι από αυτούς είναι η παιγνιώδης προσέγγιση της γνώσης και η εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι οποίες αξιοποιήθηκαν και στο εκπαιδευτικό υλικό 

αυτής της εργασίας. 

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο οδηγηθήκαμε στην κατασκευή του 

εκπαιδευτικού υλικού. Αρχικά, θέσαμε τους στόχους οι οποίοι αφορούν τις 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού 

λόγου και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης και επικοινωνίας στους 

μαθητές. Στη συνέχεια αποφασίσαμε το υλικό να απευθύνεται σε παιδιά επιπέδου 

γλωσσομάθειας Α,  κι έτσι οργανώσαμε 3 εκτενή κεφάλαια· ένα για την Ελλάδα, ένα 

για την Ιταλία κι ένα για την Ολλανδία. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
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πολιτισμικά στοιχεία των χωρών, παίζουν παιχνίδια και επικοινωνούν με τη χρήση 

κειμένων. Το διδακτικό υλικό υπάρχει ολοκληρωμένο στο Παράρτημα της παρούσας 

εργασίας.  

Το εκπαιδευτικό υλικό μας αποτελεί ένα υποθετικό εργαλείο, καθώς δεν έχει 

εφαρμοστεί και υλοποιηθεί σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Ωστόσο, ευελπιστούμε 

ότι θα αξιοποιηθεί άμεσα. Ο/η διδάσκων/ουσα θα πρέπει να γνωρίζει ότι το υλικό 

απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου Α και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά 

προς το κύριο εγχειρίδιο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι 

καθοδηγητικός- βοηθητικός και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την παιγνιώδη φύση 

των δραστηριοτήτων μας. 
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 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Γνωριμία με τους ήρωες 

Πρώτος σταθμός: Η Ελλάδα 

Εξερευνούμε  την Αθήνα 

Επισκεπτόμαστε την Σύρο 

«Σκαρφαλώνουμε» στα Μετέωρα 
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Γεια σας!  

 Είμαι η Λέηλα. 

 

                                   

 
Εγώ είμαι ο Ραμί. Είμαστε 

δυο φίλοι που 

γεννηθήκαμε και 

μεγαλώσαμε σε μια 

γειτονιά της Δαμασκού, 

στη Συρία. 

Αποφασίσαμε να 

ταξιδέψουμε στην 

Ευρώπη και να 

γνωρίσουμε μαζί 

πόλεις μακρινές, 

όμορφες , μαγευτικές. 

Ετοιμάσου να 

απογειωθούμε!    
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Ελάτε να 

γνωρίσουμε τις 

ομορφιές της 

Ελλάδας. Θα 

ταξιδέψουμε μαζί  

στην πρωτεύουσα, 

την Αθήνα, στην 

κοσμοπολίτικη Σύρο 

και στα μαγευτικά 

Μετέωρα.  

Επίσκεψη στη μαγευτική Ελλάδα! 
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                   Ενότητα 1: Ας γνωρίσουμε την Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας  και 

η μεγαλύτερη πόλη της. Το όνομά της 

προέρχεται από την προστάτιδα θεά Αθηνά. 

Πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατά 

της! 
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                          Ξενάγηση στην Ακρόπολη. 

 

 

 

 

 

 

       

 

Εικόνα 1: Η Ακρόπολη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ο Παρθενώνας 

 

 

Η Ακρόπολη είναι ένας 

λόφος πάνω στον οποίο 

χτίστηκαν σημαντικά 

μνημεία. Στο ψηλότερο 

σημείο της Ακρόπολης 

βρίσκεται ο 

Παρθενώνας που είναι 

το μεγαλύτερο και πιο 

επίσημο οικοδόμημα. Ο 

ναός είναι αφιερωμένος 

στη θεά Αθηνά. 
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Τα Προπύλαια 

Είναι το πρώτο 
μνημείο που 
συναντά κανείς 
ανεβαίνοντας 
στην Ακρόπολη. 

 

 

 

Το  Ερέχθειο 

Ένας ακόμη ναός 

αφιερωμένος στην 

Αθηνά και τον 

Ποσειδώνα. 

Χαρακτηριστικό 

του ναού είναι τα 

έξι γυναικεία 

αγάλματα, οι Καρυάτιδες,  που στηρίζουν την οροφή του. 

Στον λόφο της Ακρόπολης ο επισκέπτης 
συναντά κι άλλα μνημεία.  
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Το μουσείο της Ακρόπολης  

 

 

Είναι αρχαιολογικό μουσείο 

που παρουσιάζει κυρίως 

ευρήματα από την Ακρόπολη. 

Εκεί θα συναντήσεις πολλά 

αγάλματα, αγγεία και κάθε 

λογής αντικείμενο που 

βρέθηκε πάνω στον ιερό 

βράχο της Ακρόπολης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι τα 

αγάλματα ανδρικής μορφής ονομάζονται 

Κούροι ενώ οι γυναικείες μορφές Κόρες. 
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Ώρα για παιχνίδι 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ξενάγησή μας στην Ακρόπολη 

ολοκληρώθηκε. Πάμε τώρα να 

θυμηθούμε μαζί τις καινούργιες 

λέξεις που μάθαμε!  
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

2. Αυτές στηρίζουν την οροφή του Ερεχθείου 

3. Ναός αφιερωμένος στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα 

4. Προστάτιδα θεά της Αθήνας   

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Το μεγαλύτερο κτίσμα της Ακρόπολης  

2.  Έτσι ονομάζονται τα αγάλματα ανδρικής μορφής 
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Ενότητα 1.2: Πλατεία Συντάγματος 

 

 

Η πλατεία 

Συντάγματος είναι 

η κεντρική πλατεία 

της Αθήνας και 

φιλοξενεί το 

ιστορικό κτίριο της 

Βουλής των 

Ελλήνων. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία στην Ελλάδα 

και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τις 100 μεγαλύτερες 

του κόσμου. 

  

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

Το κτίριο που φαίνεται στο βάθος είναι η Βουλή 

των Ελλήνων. Σε αυτό το ιστορικό κτίριο, που 

προηγουμένως ήταν βασιλικό παλάτι, γίνονται οι 

συνεδριάσεις των βουλευτών.  
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Το μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη 

 

Το Μνημείο του Αγνώστου 

Στρατιώτη βρίσκεται 

μπροστά από τη Βουλή των 

Ελλήνων.  Είναι 

αφιερωμένο σε όλους τους 

πολεμιστές που έχασαν τη 

ζωή τους για την πατρίδα. 

 

 

 

 

Αν ρίξουμε μια πιο 

προσεκτική ματιά θα 

παρατηρήσουμε δύο 

Εύζωνες. Έτσι ονομάζονται 

οι άντρες που φυλάγουν το 

Μνημείο του Αγνώστου 

Στρατιώτη. Φορούν την 

παραδοσιακή Ελληνική 

φορεσιά. 
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Η εντυπωσιακή φουστανέλα 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................ 

...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πως φαντάζεστε την Παραδοσιακή φορεσιά 

των Ελλήνων; Αφού χωριστείτε σε ομάδες, 

προσπαθήστε να μαντέψετε. Γράψτε τις 

σκέψεις σας παρακάτω. 

 

Φουστανέλα 

Τσαρούχια 

 Φάριο 

Γιλέκο 

Πουκάμισο 

Κάλτσες 
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Αφού είδαμε αναλυτικά την Ελληνική 

παραδοσιακή φορεσιά ας ζωγραφίσουμε 

τώρα τον τσολιά! 
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Ενότητα 1.3: Ένα επιβλητικό στάδιο στην Αθήνα 

 

 

Το Παναθηναϊκό Στάδιο, 

γνωστό και ως 

Καλλιμάρμαρο είναι ένα 

πραγματικό στολίδι της 

ελληνικής πρωτεύουσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

     Ήξερες ότι...; 

1. Είναι το αρχαιότερο Στάδιο στον κόσμο που λειτουργεί 

μέχρι σήμερα. Η ηλικία του υπολογίζεται ότι είναι 2.356 

ετών. 

2. Είναι το μοναδικό Στάδιο στον κόσμο στο οποίο έχουν 

γίνει τρεις Ολυμπιακοί Αγώνες 

3. και είναι το μοναδικό στον κόσμου που έχει 

κατασκευαστεί ολόκληρο από λευκό μάρμαρο.  

 

Περισσότερα: 12 πράγματα που δεν ξέρεις για το 

Καλλιμάρμαρο | E-Daily.gr  

http://www.e-daily.gr/themata/74110/12-pragmata-poy-den-ksereis-gia-to-kallimarmaro#ixzz5WYWmJyse
http://www.e-daily.gr/themata/74110/12-pragmata-poy-den-ksereis-gia-to-kallimarmaro#ixzz5WYWmJyse
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                                                                             Μπλε Ευρώπη 

                                                                             Μαύρο Αφρική 

                                                                             Κόκκινο Αμερική 

                                                                             Κίτρινο Ασία  

                                        Πράσινο Ωκεανία  

 

     

Ραμί, μπορείς να μας θυμίσεις τι 

είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και πώς 

σχετίζονται με την Ελλάδα; 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι μια 

διοργάνωση με πολλά αγωνίσματα. 

Γίνονται  κάθε 4 χρόνια σε διαφορετική 

χώρα και συμμετέχουν αθλητές από 

όλο τον κόσμο. Οι αγώνες αυτοί όμως 

ξεκίνησαν από την Αρχαία Ελλάδα. 

Το σύμβολο των 

Ολυμπιακών αγώνων 

είναι αυτοί οι πέντε 

κύκλοι. Κάθε κύκλος 

αντιστοιχεί σε μία από 

τις πέντε ηπείρους του 

κόσμου. 
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 Παιχνίδια στο Καλλιμάρμαρο 

 

Στεφανάκι μου μην πέσεις! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάνουμε όλοι μαζί έναν κύκλο και 

στεκόμαστε όρθιοι. Ο κάθε 

παίκτης έχει ένα στεφάνι που το 

κρατά όρθιο και το στηρίζει στο 

δάπεδο. Μόλις δοθεί το σύνθημα 

αφήνουμε το δικό μας στεφάνι και 

προσπαθούμε να πιάσουμε to 

στεφάνι του διπλανού μας πριν 

αυτό προλάβει να πέσει κάτω. 
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Πηδώντας το σχοινάκι, μπερδεύτηκα λιγάκι! 

 

 

Το παιδί που πηδάει στο 

σχοινάκι, πρέπει καθώς πηδά 

να κάνει και τις κινήσεις που 

του λένε στο τραγούδι, τα 

παιδιά, χωρίς να σταματήσει 

και χωρίς να μπερδευτεί.  

 

 

Πήδα πήδα το σχοινάκι 

στα δυο πόδια λαγουδάκι. 

Πες μας «γεια» με τα δυο χέρια.  

Τώρα κοίταξε τ’ αστέρια. 

Πιασ’ τη μύτη και τ’ αυτιά 

πάλι μύτη, πάλι αυτιά. 

Βάλ’ τα χέρια σου στη μέση 

το σχοινάκι πώς μ’ αρέσει! 

 

 Παπαδοπούλου, Η.  Ανοιξιάτικα κινητικά παιχνίδια στην αυλή 

[Ηλεκτρονική έκδοση]. Meleniro 

Στο ένα πόδι τώρα πήδα, 

μην μας πεις μετά δεν είδα! 

Πήδα τώρα στο άλλο πόδι      

πες μας και τη λέξη «ρόδι»! 

Τώρα βγες, άλλος να παίξει! 

Γρήγορα! Γιατί θα βρέξει! 
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καλαθοσφαίριση  

 

αντισφαίριση 

 

χειροσφαίριση  

 

πετοσφαίριση 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του/της δασκάλου/ας σου 

αντιστοίχισε τα παρακάτω Ολυμπιακά 

αγωνίσματα με τις μπάλες τους. 
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Η Λέηλα αυτές τις μέρες  στην Αθήνα 

κρατάει ημερολόγιο. Γράφει πληροφορίες 

για τα αξιοθέατα που επισκεφθήκαμε. 

Δυστυχώς η πρώτη σελίδα από το 

ημερολόγιο της βράχηκε και κάποιες λέξεις 

σβήστηκαν! Βοήθησε τη Λέηλα να τις 

ξαναγράψει. 

O Π..................  είναι χτισμένος στον βράχο της  

Α....................... . Στο μουσείο είδαμε αγάλματα 

ανδρών που ονομάζονται ..................... και  

γυναικών  που ονομάζονται .................... . 

Η ............... των Ελλήνων βρίσκεται στην  

Πλατεία ................................... .  

Δύο κύριοι στέκονταν ακίνητοι μπροστά από τη  

Βουλή. Μας είπαν πως ονομάζονται  

...................... .  Αυτό που μου άρεσε  

περισσότερο στη φορεσιά τους ήταν η  

...................... που φοράνε πάνω από το γιλέκο  

τους. 
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Παρακάτω υπάρχει μία λίστα με τα μέρη 

που επισκεφθήκαμε στην Αθήνα. 

Μπορείς να με βοηθήσεις να τα βρω στο 

χάρτη και να τα κυκλώσω; 

Ακρόπολη Αθηνών, Μουσείο Ακρόπολης, 

Πλατεία Συντάγματος, Παναθηναϊκό 

Στάδιο 
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Ενότητα 2: Ένα Σαββατοκύριακο στην «Αρχόντισσα των 

Κυκλάδων» 

 

  

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

                  ΣΥΡΟΣ 

ΣΥΡΟΣ 

Η Ελλάδα έχει 6.000 νησιά και 

νησίδες από τα οποία μόνο τα 

227 είναι κατοικημένα. 
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Ενότητα 2.1: Η ελληνική κουζίνα 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική σαλάτα 

Υλικά: 

 

  

                                 2 ντομάτες μεγάλες 

                                1 αγγούρι κομμένο 

         1 πιπεριά πράσινη 

                 1 κρεμμύδι 

           10 ελιές 

                            φέτα 

          ελαιόλαδο 

                                

Επιτέλους φτάσαμε στο νησί. Είναι ώρα να 

γευτούμε τις νοστιμιές της τοπικής 

κουζίνας.   

Αντιστοίχισε τα υλικά με τις εικόνες για να 

προχωρήσει ο μάγειρας στην εκτέλεση της 

συνταγής! 

 

 2 ντομάτες μεγάλες 

 1 αγγούρι κομμένο 

 1 πιπεριά πράσινη 

 1 κρεμμύδι 

 10 ελιές 

 φέτα 

 ελαιόλαδο 

 αλάτι 

 ρίγανη 
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Εκτέλεση 

 

Κόβουμε το κρεμμύδι, τη ντομάτα και το αγγούρι σε λεπτές 

κάθετες φέτες και τα βάζουμε 

σε ένα μπολ.  

Κόβουμε και την πιπεριά σε 

κάθετες λεπτές λωρίδες και τη 

ρίχνουμε και αυτή στο μπολ. 

Ρίχνουμε έπειτα το ελαιόλαδο, 

το αλάτι, το πιπέρι και 

ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. 

Σερβίρουμε σε ένα πιάτο και 

ρίχνουμε από πάνω τις ελιές, τη 

ρίγανη και τη φέτα και πασπαλίζουμε με αρκετό ελαιόλαδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σαλάτα είναι πεντανόστιμη. 

Αφού βρισκόμαστε σε νησί πρέπει 

να δοκιμάσουμε και φρέσκο ψάρι 

από τους ντόπιους ψαράδες! 
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Λαχταριστό χταπόδι στη σχάρα 

                  

                      Υλικά 

 2 κιλά φρέσκο χταπόδι 

 Ελαιόλαδο για λάδωμα 

 ½ κούπα ελαιόλαδο  

για τη σάλτσα 

 Χυμό από 2 λεμόνια  

 Ρίγανη φρέσκια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μάγειρας μπέρδεψε τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσει για να 

ολοκληρώσει το πιάτο και χρειάζεται 

επειγόντως τη βοήθεια σου. 
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Διαδικασία 

 Ρίχνουμε τη σάλτσα στο χταπόδι, πασπαλίζουμε με 

φρέσκια ρίγανη και σερβίρουμε. 

 

 Βάζουμε το χταπόδι στην κατσαρόλα και το καλύπτουμε 

με νερό. Το βράζουμε για 10 λεπτά. Αφαιρούμε το 

χταπόδι από τη κατσαρόλα και σουρώνουμε. 

 

 Αν δεν είναι καθαρισμένο το χταπόδι, το καθαρίζουμε. 

 

 Ετοιμάζουμε τη σάλτσα: χτυπάμε το ελαιόλαδο και το 

λεμόνι ή το ξύδι στο μπλέντερ μέχρι να δέσει, για μερικά 

δευτερόλεπτα.  

 

 Όταν κρυώσει, κόβουμε τα πλοκάμια και το κεφάλι για να 

τα ψήσουμε. Λαδώνουμε με ελαιόλαδο τη σχάρα και 

ψήνουμε για 45 λεπτά . 

 

 

        

 

 

 

 

 

Κι αφού φάγαμε το μεσημεριανό 

μας πάμε να εξερευνήσουμε το 

όμορφο νησί! 
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 Ενότητα 2.2:  Βόλτα στην Ερμούπολη 

 

 

 

 

Η Σύρος βρίσκεται στην κόκκινη πινέζα. Στο ............... Πέλαγος. 

Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της Σύρου 

αλλά και των Κυκλάδων, την Ερμούπολη. Το 

νησί φημίζεται για τον πολιτισμό και την 

κουλτούρα του. Ο ταξιδιώτης συναντά πολλά 

αξιοθέατα.  Ας γνωρίσουμε κάποια από αυτά 

παρέα. 
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                                   Εικόνα 1: Η Ερμούπολη. 

 

 

Το θέατρο Απόλλων 

 

 Το Δημοτικό 

Θέατρο Απόλλων 

είναι ένα έργο 

τέχνης. Χτίστηκε στο 

κέντρο της πόλης 

από κάποιον Ιταλό 

αρχιτέκτονα. Είναι 

ένα διώροφο κτίριο 

που το εσωτερικό 

του θα 

εντυπωσιάσει τους 

επισκέπτες.  
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Μαθαίνω Παίζοντας 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ένας μαθητής παίζει τον ρόλο της γαλάζιας φάλαινας και 

κλείνει τα μάτια του με μαντήλι. Τρείς μαθητές παίζουν τις 

γαρίδες. Οι υπόλοιποι φτιάχνουν έναν κύκλο γύρω από τις 

γαρίδες και τη φάλαινα με πιασμένα χέρια. Μέσα σε αυτόν τον 

κύκλο θα κινηθούν οι γαρίδες και η φάλαινα. 

Στόχος της φάλαινας είναι να πιάσει τις γαρίδες. Γι’ αυτό οι 

γαρίδες πρέπει να επαναλαμβάνουν που και που κάποιον ήχο. 

Ακούγοντας τον ήχο η φάλαινα προσπαθεί να βρει τις γαρίδες. 

 

 

 

Ήξερες ότι υπάρχουν ζώα στη φύση όπως η 

φάλαινα και το δελφίνι που «βλέπουν» 

ακούγοντας; Μέσα στο νερό δεν μπορούν να 

δουν μακριά όμως το νερό μεταφέρει τους ήχους 

σε μακρινές αποστάσεις. Έτσι η γαλάζια φάλαινα 

για παράδειγμα εντοπίζει τα κοπάδια από 

γαρίδες σε μεγάλη απόσταση. 
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              1)_____________ 

 

              2)_____________ 

 

              3)_____________ 

Αυτός είναι ο χάρτης των Κυκλάδων. 

Έτσι ονομάζεται μια ομάδα νησιών που 

βρίσκεται νότια της Αθήνας. Μπορείς 

να με βοηθήσεις να γράψουμε έξι από 

τα νησιά που βλέπεις στο χάρτη; 

4)_____________ 

              

 5)_____________ 

               

6)_____________ 
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Ενότητα 3: Μετέωρα! Ο τόπος που κόβει την ανάσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Φτάσαμε στα Μετέωρα! 

Αυτό που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη εδώ 

είναι τα τεράστια σκουρόχρωμα βράχια που 

υψώνονται έξω από την πόλη της 

Καλαμπάκας. Στις κορυφές των βράχων 

υπάρχουν μοναστήρια! 
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Τα Μετέωρα βρίσκονται στην κόκκινη 

πινέζα. Η μαύρη γραμμή είναι η 

διαδρομή που ακολουθήσαμε για να 

φτάσουμε ως εδώ. Μπορείτε να με 

βοηθήσετε να γράψουμε τις πόλεις 

που συναντήσαμε;  
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1)___________ 

 

2)___________ 

 

3)___________ 

 

4)___________ 

 

 

  

Αναρρίχηση στα Μετέωρα 

 

 

 

 

Η αναρρίχηση στα Μετέωρα ξεκίνησε 

πριν πολλά χρόνια. Οι μοναχοί 

σκαρφάλωναν στα μοναστήρια  με 

σκοινιά, με δίχτυα ή με γυμνά χέρια. Η 

αναρρίχηση εδώ συνεχίζεται και 

σήμερα. Είναι όνειρο ζωής για πολλούς 

αναρριχητές που έρχονται από κάθε 

γωνιά της γης. 
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Ο εξοπλισμός ενός αναρριχητή 

 

γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Γάντια 

     Κράνος 

  Πιασίματα 

Ζώνη 

 παπούτσια 

       Σφυρί 

Σχοινί 
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Σκέφτομαι και γράφω 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                      ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Που βρίσκεσαι 
όταν έχεις 

ελεύθερο χρόνο; 
(Μένεις στο σπίτι ή 
πηγαίνεις κάπου;) 

 

 
Με ποιον περνάς 
τον ελεύθερο σου 

χρόνο; 
 

 

Πώς κυλάει ο 
χρόνος; 

(παίζεις, διαβάζεις 
κάποιο βιβλίο, 
πηγαίνεις σε 

μπάσκετ/τένις 
club, αθλείσαι; ) 

 

Η αναρρίχηση είναι ένα άθλημα με 

το οποίο ασχολούνται μικροί και 

μεγάλοι στον ελεύθερό τους χρόνο. 

Εσύ τι κάνεις στον ελεύθερο σου 

χρόνο; Ας απαντήσουμε μαζί στις 

παρακάτω ερωτήσεις. 
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1)_____________________                       2)_________________ 

 

 

 

 

Οι άνθρωποι στις παρακάτω 

φωτογραφίες ασχολούνται με 

διαφορετικές δραστηριότητες 

στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Βοήθησε με να γράψω τι κάνουν. 
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3) ______________________                  4) _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

5) ___________________                        6) __________________ 

 

                                                           

7)________________                                     8)________________ 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

Δεύτερος σταθμός: Η Ιταλία 

Επισκεπτόμαστε τη Ρώμη 

Γνωρίζουμε τον πιο διάσημο Ιταλό ζωγράφο  

Πηγαίνουμε στην Ακτή Αμάλφι και από εκεί στο 

καρναβάλι της Βενετίας 

Δοκιμάζουμε κάτι από την Ιταλική κουζίνα  και μελετάμε 

την Μεσογειακή πυραμίδα της διατροφής 
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Ciao  Ιταλία!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάμε να γνωρίσουμε 

την Ιταλία! Μια χώρα 

πλούσια σε ιστορία! Θα 

δούμε τα πιο γνωστά 

αξιοθέατα της Ρώμης, 

θα κάνουμε βουτιές 

στην Ακτή Αμάλφι και 

θα χορέψουμε στο 

καρναβάλι της 

Βενετίας! Μας 

περιμένουν πολλές 

εκπλήξεις σε αυτό το 

ταξίδι γι’ αυτό μη 

χάνετε λεπτό! 

Ciao Ιταλία! 
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Ενότητα 4: Ξενάγηση στην Αιώνια Πόλη 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Το Κολοσσαίο  

 

Είναι το μεγαλύτερο 

Ρωμαϊκό μνημείο και 

αποτελεί το σήμα 

κατατεθέν της Ρώμης. 

Μπορούσε να χωρέσει 

50.000 θεατές. Στο 

Κολοσσαίο 

πραγματοποιούνταν 

αγώνες με ελεύθερη 

είσοδο. 

 

Μόλις  προσγειωθήκαμε στην  

πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. 

Είναι γνωστή και ως «Αιώνια Πόλη» 

χάρη στη σπουδαία ιστορία και  στα 

πολυάριθμα μνημεία της. 
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1Ο ΒΗΜΑ:  Ποιος θέλεις να έρθει 
στην εκδήλωση;  
(Γράψε και τον αριθμό των 
ατόμων) 
 

 

2ο ΒΗΜΑ:  Πότε θα γίνει η 
εκδήλωση; 
(Μήνας, μέρα, ώρα) 

 

3ο ΒΗΜΑ: Γιατί θα γίνει; 
 

 

4ο ΒΗΜΑ: Ποιος θα σε 
βοηθήσει; 

 

 

Το επίσημο όνομα της εκδήλωσης:  ______________________ 

Φαντάσου πως είσαι Αυτοκράτορας της 

Ρώμης και αποφασίζεις να οργανώσεις 

κάποια εκδήλωση στο Κολοσσαίο. 

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα για 

να πετύχει η εκδήλωση! 
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Η Ρωμαϊκή Αγορά 

 

 

Βρίσκεται κοντά στο 

Κολοσσαίο. Η Ρωμαϊκή 

Αγορά ήταν για πολλά 

χρόνια το κέντρο της 

δημόσιας ζωής της 

πόλης.  Εκεί γίνονταν 

εκλογές, παρελάσεις, 

δημόσιες ομιλίες κλπ. 

 

 

Βασιλική του Αγίου Πέτρου 

 

Βρίσκεται στο Βατικανό 

και μπορεί να χωρέσει 

60.000 άτομα. Ο Άγιος 

Πέτρος είναι η 

μεγαλύτερη εκκλησία 

του κόσμου. Η επίσκεψη 

στο ναό είναι μια 

μοναδική εμπειρία λόγω 

της διακόσμησης και 

των έργων τέχνης.  
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Η Φοντάνα ντι Τρέβι 

 

 

Είναι το πιο 

διάσημο σιντριβάνι 

της Ρώμης. Η 

κεντρική φιγούρα 

του σιντριβανιού 

είναι ο 

Ποσειδώνας, θεός  

της θάλασσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θρύλος λέει πως αν θέλεις  να 

γυρίσεις στη Ρώμη πρέπει να 

πετάξεις ένα κέρμα στο νερό. Θα 

πρέπει να το πετάξεις πάνω από τον 

ώμο σου με την πλάτη σου προς το 

νερό. 
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Ο πιο όμορφος ναός στην πόλη μου είναι 

_________________.  Βρίσκεται  

____________________________.  Στο εσωτερικό 

του θα δεις ________________________ ενώ 

εξωτερικά έχει _______________________. 

 

Στο παρακάτω πλαίσιο ζωγράφισε με τις ξυλομπογιές σου τον 

ναό που περιέγραψες παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείς να περιγράψεις και να 

ζωγραφίσεις τον πιο όμορφο ναό 

της πόλης σου; 
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Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου είναι το μεγαλύτερο Ρωμαϊκό  

μνημείο.  

  

Η Φοντάνα ντι Τρέβι είναι ένας επιβλητικός ναός στο κέντρο 

της Ρώμης. 

 

Το κέντρο της δημόσιας ζωής στη ρώμη ήταν η Ρωμαϊκή 

Αγορά. 

 

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου είναι ο μεγαλύτερος  ναός στη 

Ρώμη. 

 

Στο Κολοσσαίο πραγματοποιούνταν αγώνες.  

 

Αν θέλεις να γυρίσεις στη Ρώμη πρέπει να βουτήξεις τα  

πόδια σου στη Φοντάνα ντι Τρέβι. 

 

Μπορείς να με βοηθήσεις να θυμηθώ αν 

οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λάθος; Για κάθε σωστή συμπλήρωσε το Σ 

και για κάθε λανθασμένη το Λ. 
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Ενότητα 5:  Ένας διάσημος Ιταλός ζωγράφος 

 

 

 

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι θεωρείται 

ένας από τους καλύτερους 

ζωγράφους όλων των εποχών.  

Πέρα από τη ζωγραφική 

ασχολήθηκε και με άλλους τομείς 

όπως είναι η εφεύρεση, η 

αρχιτεκτονική, η χαρτογραφία κ.α.  

 

Δύο από τα πιο γνωστά έργα του είναι: 

 

   Η Μόνα Λίζα                                               Ο Μυστικός Δείπνος 
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            ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΤΙ ΑΠΕΙΚΟΝΊΖΕΙ; ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΟΠΙΟ, ΣΚΗΝΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 
ΤΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ 

 
ΤΙ ΘΑ ΕΝΙΩΘΕΣ ΕΣΥ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΠΡΌΣΩΠΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 
ΔΩΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΙΤΛΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

 

 

Διάλεξε ένα από τα παραπάνω έργα 

του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Περιέγραψε 

το προφορικά και ύστερα γραπτά.  Ο 

παρακάτω πίνακας θα σε βοηθήσει. 
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ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΑΣ 

 

  

Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 

ομάδες, σε Ζωγράφοι και 

Φιγούρες. Οι ομάδες κάθονται 

κάτω σε σειρά ( ο ένας δίπλα στον 

άλλον) έτσι ώστε  ο κάθε 

ζωγράφος  να έχει απέναντι του 

μια φιγούρα. Ανάμεσα στους 

ζωγράφους και τις φιγούρες 

υπάρχει ένα λευκό χαρτί. Η κάθε 

φιγούρα γράφει πάνω σε αυτό το όνομα της. Η μουσική 

ξεκινάει και ο κάθε ζωγράφος προσπαθεί να ζωγραφίσει 

τουλάχιστον ένα στοιχείο της φιγούρας που βρίσκεται 

απέναντι του. Όταν η μουσική σταματήσει οι ζωγράφοι 

πηγαίνουν μία θέση δεξιά και περιμένουν να ξαναρχίσει η 

μουσική ώστε να κάνουν το ίδιο με τη νέα φιγουρα. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του/της  δασκάλου/ας 

σου κάνε μια σύντομη έρευνα στο 

διαδίκτυο για έναν ζωγράφο από τη 

χώρα σου. Θυμήσου να γράψεις για 

την καταγωγή του και τα πιο γνωστά 

έργα του. 
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Ενότητα 6: Η εντυπωσιάκη ακτή Αμάλφι 

 

 

Αποτελείται από 

πολλά ψαροχώρια 

καθένα από τα 

οποία έχει τη δική 

του ξεχωριστή 

ομορφιά.  Το πιο 

γνωστό είναι το 

Ποζιτάνο, χτισμένο 

στις απότομες 

πλαγιές της ακτής.  

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 

Νάπολη 
 
Φλωρεντία  
 
Ακτή Αμάλφι 
 
Γένοβα 
 

10:00π.μ. 
 
9:30π.μ. 
 
1:30μ.μ. 
 
8:00π.μ  
 

  12:00μ.μ. 
 
  12:45μ.μ.  
 
  16:00μ.μ  
 
13:00μ.μ 
 

Ας δούμε μαζί τον πίνακα 

αφίξεων και αναχωρήσεων από 

την Ρώμη. 
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-Τι ώρα θα φτάσουμε στη Νάπολη; 

- Στις δώδεκα. Σε δύο ώρες θα είμαστε εκεί. 

 

1. -Τι ................... θα φτάσουμε στη Φλωρεντία; 

-Στις ...............  . Σε ............. ώρες θα είμαστε εκεί. 

 

2. – Τι ................................................... στην Ακτή Αμάλφι; 

-Στις .................. . Σε ..................................................  . 

 

3. - ................................................................... στη Γένοβα; 

-...................... . ..........................................................  . 

    

 

 

 

 

Πάμε τώρα να κάνουμε διάλογο 

με τον συμμαθητή μας όπως το 

παράδειγμα. Θα μας βοηθήσει ο 

παραπάνω πίνακας. 
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Με τη βοήθεια των εικόνων 

συμπληρώνουμε τις προτάσεις 

χρησιμοποιώντας τις λέξεις του 

πλαισίου. 

έχει παράσταση κάθε μέρα εκτός Τετάρτης, σήμερα θα 

παραμείνει κλειστή, αναχωρεί στις τέσσερις, δύει στις οκτώ, 

πηγαίνει για ψάρεμα κάθε πρωί. 

Ο ψαράς 

................................................... 

.................................................. . 

 

 

 

 

Το αεροπλάνο 

................................................... 

................................................ . 
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Η πιτσαρία 

......................................................... 

...................................................... . 

 

 

 

 

 

Το θέατρο 

......................................................... 

......................................................... 

 

 

 

 

 

Ο ήλιος 

........................................................ 

....................................................... . 
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Ώρα για παιχνίδι 

 

Σκυταλοδρομία της κάμπιας 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 6 ως 8 ατόμων  και 

σχηματίζουν ευθείες μπαίνοντας το ένα πίσω από το άλλο. Το 

πρώτο παιδί κάθε σειράς τοποθετεί τα πόδια του στο έδαφος. 

Τα υπόλοιπα παιδιά σκύβουν και πιάνουν τις φτέρνες των 

μπροστινών τους. Όλες οι ομάδες στέκονται στη γραμμή 

εκκίνησης. Με το σύνθημα κάθε ομάδα αρχίζει να κινείται με 

στόχο να διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση και να 

επιστρέψει χωρίς να σπάσει σε κανένα σημείο. Η ομάδα η 

οποία θα 

επιστρέψει πρώτη 

είναι η νικήτρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΛΗΣ. ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ, 2016 
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Ενότητα 7: Το καρναβάλι της Βενετίας 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Τρία εκατομμύρια 

τουρίστες,  απ’ όλον 

τον κόσμο, φτάνουν 

κάθε χρόνο στη 

Βενετία για να 

γιορτάσουν το 

καρναβάλι. Ντυμένοι 

μ ε εντυπωσιακά 

κοστούμια και κάθε 

λογής μάσκας, 

χορεύουν σε κάθε 

γωνιά της πόλης. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα του 

καρναβαλιού είναι ο διαγωνισμός για την πιο όμορφη μάσκα 

που γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς και 

κρίνεται από μια ομάδα σχεδιαστών μόδας. 
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Στο καρναβάλι της Βενετίας πηγαίνουν τουρίστες από   

         Α. την Ελλάδα 

         Β. την Ασία.      

         Γ. όλο τον κόσμο. 

 

Οι άνθρωποι χορεύουν φορώντας  

        Α. στολή αστροναύτη. 

        Β. μάσκες και κοστούμια. 

        Γ.  απλά ρούχα. 

 

 

Στο καρναβάλι της Βενετίας γίνεται διαγωνισμός 

       Α. ομορφιάς. 

       Β. Κοστουμιού. 

       Γ.  μάσκας. 

Αφού διαβάσεις το κείμενο διάλεξε 

την απάντηση που συμφωνεί με 

αυτό. 



~ 85 ~ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζεις τι συμβαίνει στην Ελλάδα την 

Δευτέρα μετά τις απόκριες;  

Η Δευτέρα μετά τις Απόκριες ονομάζεται 

Καθαρά Δευτέρα. Τα παιδιά βγαίνουν στη 

φύση και πετάνε τον χαρταετό, μια 

ελαφριά κατασκευή που πετάει με τη 

βοήθεια του αέρα. 
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 Το φτιάχνουμε μαζί! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Υλικά για τον σκελετό 

 

1. 2 ξύλινα πηχάκια (το ένα μεγαλύτερο από το άλλο) 

2.  χαρτί γλασέ ή ύφασμα 

3. μολύβι  

4. κόλλα  

5. ψαλίδι 

 

 

 

 

 

Πώς να κατασκευάσεις τον σκελετό: 

 

1) Με τη βοήθεια του δασκάλου/ της δασκάλας σου 

κόλλησε τα δύο πηχάκια έτσι ώστε να είναι κάθετα 

μεταξύ τους (σαν ένας σταυρός).   

Σε πολλές χώρες της Ασίας ο χαρταετός 

χρησιμοποιείται και ως διακοσμητικό. 

Πάμε να φτιάξουμε τους δικούς μας 

μοναδικούς χαρταετούς που θα 

διακοσμήσουν την τάξη μας.  
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2) Στη συνέχεια βάλε πάνω στα δύο πηχάκια το χαρτί 

γλασέ ή το ύφασμα και κόλλησέ τα όπως στην 

εικόνα 1. 

                     Εικόνα 1. 

 

 

Ο χαρταετός έχει και ουρά η οποία βοηθάει στην ισορροπία 

του αετού ώστε να παραμείνει ψηλά στον ουρανό! Για την 

ουρά θα χρειαστούμε: 

1) κομμάτια εφημερίδας ή χαρτιού 

2) σπάγκο 

3) χάρακα 
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Πώς να κατασκευάσεις την ουρά: 

 

1) Κόψε περίπου 50 εκατοστά σπάγκο. 

2) Δίπλωσε τα κομμάτια χαρτιού ή εφημερίδας σαν 

φυσαρμόνικα και δέσε τα σε απόσταση 15εκ. 

3) Τέλος κόλα την ουρά στον υπόλοιπο χαρταετό όπως 

στην εικόνα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Εικόνα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν έχεις φτάσει ως αυτό το βήμα 

ετοιμάσου για την πιο ωραία στιγμή! 

Μπορείς να ζωγραφίσεις το χαρταετό 

σου με τα πιο ωραία χρώματα και να 

τον διακοσμήσεις με κάθε λογής 

φιγούρες! Μην ξεχάσεις να κρεμάσεις 

τον αετός σου κάπου στην τάξη! 
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Ενότητα 8: Γνωρίζουμε την Ιταλική κουζίνα! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ιταλία είναι γνωστή για δύο πεντανόστιμα 

φαγητά. Για τα μακαρόνια και την πίτσα!  Οι 

ιταλοί που συναντήσαμε στο δρόμο μας 

είπαν πως δε μπορούμε να φύγουμε χωρίς 

να τα δοκιμάσουμε!  

Αλήθεια εσύ έχεις δοκιμάσει κάποιο 

από τα δύο φαγητά; Βάλε σε 

όποιο έχεις δοκιμάσεις και 

απάντησε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 
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Που δοκίμασες το παραπάνω φαγητό; 

...................................................................................................... 

 

Ποιος το μαγείρεψε; 

...................................................................................................... 

 

Θυμάσαι κάποια συστατικά; Αν ναι σημείωσέ τα παρακάτω. 

...................................................................................................... 
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Συζήτησε με τους συμμαθητές σου ποιο 

είναι το αγαπημένο σου φαγητό και 

γιατί. Στη συνέχεια  συμπλήρωσε τα 

παρακάτω κενά. 

                      Το αγαπημένο μου φαγητό! 

 

Το αγαπημένο μου φαγητό είναι ................................. .  

Συνήθως το μαγειρεύει ........................ (ποιος;) . Το έχω  

δοκιμάσει και από ..................(ποιον; ίσως εστιατόριο).  

Βοηθάω κι εγώ .............(ποιον) στο μαγείρεμα  

αφού....................... και ..........................(πώς βοηθάω;). 

Σε αυτό το φαγητό το βασικό συστατικό είναι  

..................................... . Για να γίνει πιο νόστιμο  

βάζουμε ...................., ............................. και  

......................... . 

Ελπίζω να φάω ξανά αυτό το 

φαγητό την ............................ 

(ημέρα) . 
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Ενότητα 7.1: Η πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής 
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    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΑ 

1. Χαρτόνι κανσόν (σε απαλό χρώμα) 

2. κόλλα 

3. περιοδικά με τρόφιμα 

 

 

Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη 

δική μας διατροφική πυραμίδα 

και να την κολλήσουμε στην 

τάξη!  

Η Πυραμίδα της Μεσογειακής 

Διατροφής μας δείχνει πόσο συχνά 

πρέπει να καταναλώνουμε την κάθε 

ομάδα τροφίμων.  Έτσι λειτουργεί 

μια υγιεινή και ισορροπημένη 

διατροφή. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Ζητάμε από το δάσκαλο/ τη δασκάλα μας να 

σχεδιάσει πάνω στο χαρτόνι ένα ισοσκελές 

τρίγωνο και να το χωρίσει σε τρία επίπεδα για 

τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνουμε 

καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία. 

 Κόβουμε  διάφορα τρόφιμα από τα περιοδικά.  

 Με βάση την πυραμίδα που υπάρχει στο βιβλίο 

μας, κολλάμε την κάθε τροφή στο σωστό 

επίπεδο. 

 Κρεμάμε την πυραμίδα στην τάξη και την 

συμβουλευόμαστε 

  

 

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ... 

 

 

 

 

 

 

Πρέπει να τρώμε φρούτα καθημερινά. 

 

Το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην ίδια θέση με τα δημητριακά. 

 

Για κάθε σωστή απάντηση γράψε Σ 

στο τετράγωνο και για κάθε 

λανθασμένη Λ. 
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Είναι καλό να καταναλώνουμε γλυκά σε καθημερινή 

βάση.  

 

Τα τρόφιμα που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας 

δεν τα καταναλώνουμε ποτέ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Στο παρακάτω κρυπτόλεξο 

κρύβονται τα ονόματα 9 

φρούτων. Μπορείς να με 

βοηθήσεις να τα βρω; 
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Ταξίδι στην καταπράσινη Ολλανδία! 

      

  

Για το τέλος μας έμεινε η 

όμορφη Ολλανδία! Ας 

δούμε μαζί τα 

παραποτάμια σπίτια και 

ας γνωρίσουμε έναν 

ακόμα πολύ διάσημο 

ζωγράφο. Έχεις ακούσει 

για τις τουλίπες αυτής της 

χώρας; Ε λοιπόν, θα τις 

δούμε κι αυτές και 

μάλιστα θα μάθουμε πώς 

να φτιάξουμε και να 

φροντίζουμε μόνοι μας 

τον δικό μας κήπο! Τι 

περιμένεις; Φυγαμε! 

Ταξίδι στην καταπράσινη Ολλανδία! 
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Ενότητα 8: Εξερευνώντας τη «Βενετία του Βορρά»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί το Άμστερνταμ είναι γνωστό και ως «Βενετία του 

Βορρά»; 

 

 Στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης ο επισκέπτης 

συναντά πολλά 

κανάλια όπως και στη 

Βενετία. Με τα πόδια, 

ένα ποδήλατο ή ένα 

τουριστικό βαρκάκι 

μπορεί κανείς να 

εξερευνήσει το κέντρο 

και να απολαύσει την  

αρχιτεκτονική της πόλης.  

  

Μόλις φτάσαμε  στην πρωτεύουσα 

της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. 

Πάμε να εξερευνήσουμε μαζί την 

πόλη! 
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Τα σπίτια στα κανάλια  

 

Η γοητεία του 

Άμστερνταμ είναι 

τα 160 κανάλια 

του ποταμού 

Άμστελ που 

ενώνονται μεταξύ 

τους με 

περισσότερες από 

1000 γέφυρες. Τα 

σπίτια είναι 

διακοσμημένα με 

σχέδια που μαρτυρούν την προσωπική σφραγίδα του 

ιδιοκτήτη. 

                                                                           

Οι γέφυρες 

Κάθε τόσο θα 

παρατηρείτε και 

κάποια γέφυρα. Η 

Magere Brug είναι η 

πιο γνωστή γέφυρα 

του ποταμού. Όλες 

οι γέφυρες 

αποκτούν ξεχωριστή 

γοητεία τα βράδια, 

αφού φωτίζονται και η βόλτα στα κανάλια της πόλης είναι μια 

μοναδική εμπειρία. 
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Το δικό σου σπίτι στις όχθες του ποταμού Άμστελ 

 

Φαντάσου πως μένεις στο Άμστερνταμ 

και το σπίτι σου βρίσκεται σε κάποιο 

κανάλι. Δοκίμασε να το σχεδιάσεις 

παρακάτω!  
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 Μαθαίνουμε  τα σημεία του ορίζοντα! 

 

 

Αυτό είναι το Άμστερνταμ όπως φαίνεται από έναν δορυφόρο.  

Με τη βοήθεια της πυξίδας που υπάρχει παρακάτω,  γράψε σε 

ποιο σημείο του ορίζοντα βρίσκεται η καθεμία από τις 

τοποθεσίες της άσκησης. 
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 Η βιβλιοθήκη βρίσκεται 

...................................... της 

Skinny Bridge. 

 Το ζυθοποιείο τοποθετείται 

............................. της Skinny 

Bridge. 

 Ο ζωολογικός κήπος είναι  

................................... της 

Skinny Bridge.  

 Το Μουσείο φωτογραφίας του Άμστερνταμ 

βρίσκεται ............................................. της Skinny 

Bridge.  

 Το κρατικό μουσείο της Ολλανδίας 

βρίσκεται........................ . 

 Για να πας στο Βασιλικό Ανάκτορο θα πρέπει να 

κινηθείς ................................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σημεία του ορίζοντα είναι τέσσερα: Ανατολή, 

Δύση, Βορράς, Νότος. Ωστόσο, κάποιες 

τοποθεσίες μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα σε 

δύο σημεία του ορίζοντα. Τότε λέμε ότι αυτή η 

τοποθεσία βρίσκεται βορειοανατολικά, 

νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά ή βορειοδυτικά. Ο 

προσανατολισμός μας βοηθά να εξερευνήσουμε 

ένα άγνωστο μέρος χωρίς να χαθούμε. 
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Ενότητα 8.1: Ένα μουσείο τέχνης στο Άμστερνταμ 

 

Ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ 

Ήταν Ολλανδός ζωγράφος. Όσο 

ζούσε, το έργο του δεν σημείωσε 

επιτυχία ούτε ο ίδιος 

αναγνωρίστηκε ως σημαντικός 

καλλιτέχνης. Ωστόσο, μετά το 

θάνατό του, έγινε διάσημος και 

σήμερα θεωρείται ένας από τους 

πιο επιτυχημένους ζωγράφους 

όλων των εποχών.  

 

 

 

Το μουσείο Βαν 

Γκογκ  

Περιέχει τη 

μεγαλύτερη 

συλλογή από 

πίνακες ζωγραφικής 

του Βίνσεντ βαν 

Γκογκ και είναι μια 

πραγματικά 

μοναδική εμπειρία.  
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Τα πιο σημαντικά έργα 

 

Παρακάτω βλέπεις τέσσερα από τα πιο σημαντικά έργα του 

ζωγράφου. Προσπάθησε να βρεις τον τίτλο του κάθε πίνακα με 

τη βοήθεια της παρένθεσης. 

(Ηλιοτρόπια, Το υπνοδωμάτιο στην Άρλ, Άνθη αμυγδαλιάς,  

Έναστρη νύχτα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3_________________________         4______________________ 

1________________________           2______________________ 
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Γράμμα σε φίλο!  

 

Αφού είδες τα πιο σημαντικά έργα του καλλιτέχνη,  έφτασε η 

στιγμή να στείλεις γράμμα σε κάποιον φίλο σου και να του 

γράψεις για το αγαπημένο σου έργο του Βαν Γκογκ. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπημένη/ε  φίλη/ε μου_______________, 

Σου γράφω αυτό το γράμμα για να σου πω τα τελευταία νέα 

μου.  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Πόσο θα ήθελα να σε δω σύντομα! 

Σου στέλνω πολλά φιλάκια  
Ο/Η  φίλος/η  σου ______________ 
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Ενότητα 8.2: Οι τουλίπες της Ολλανδίας 

 

 

 

 

 

 

 

Το Keukenhof είναι ένας 

«μικρός» παράδεισος! 

Βρίσκεται στη λίστα με 

τους μεγαλύτερους 

κήπους του κόσμου 

αφού περιλαμβάνει 

περισσότερα από επτά 

εκατομμύρια λουλούδια 

και περισσότερα από 800 είδη τουλίπας.  

 

Είναι ανοιχτό μία φορά 

το χρόνο , από τα μέσα 

Μαρτίου μέχρι τα μέσα 

Μαΐου που είναι 

ανθισμένα τα 

λουλούδια.  

 

Η Ολλανδία είναι γνωστή παγκοσμίως για 

τις πολύχρωμες τουλίπες της! Θα 

συναντήσεις αυτά τα πανέμορφα 

λουλούδια τόσο στα καταπράσινα πάρκα 

της πρωτεύουσας όσο και σε  αγρούς σε 

ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θα πάμε στο 

Keukenhof! 
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Τα μέρη του φυτού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Άνθος 

   Βλαστός 

και Φύλλα 

   Βολβός 

     Ρίζες 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν έχουν 

όλα τα φυτά βολβό. Ακόμα, ο βλαστός 

συνήθως είναι πιο ψηλός και τα φύλλα 

αναπτύσσονται πάνω σε αυτόν. 
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Τρώμε τις 
ρίζες 

Τρώμε τα 
φύλλα 

Τρώμε τους 
καρπούς 

Τρώμε τους 
βλαστούς 

    

    

    

  

Σκέψου λαχανικά και φρούτα και 

ταξινόμησε τα στις παρακάτω 

κατηγορίες. 
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Φτιάχνουμε τον δικό μας κήπο! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Γεια σας παιδιά! Είμαι ο παππούς του Ραμί. 

Χαίρομαι που θέλετε να φτιάξετε τον δικό σας κήπο! Πρώτα 

πρέπει να διαλέξετε έναν χώρο 

στην αυλή! Προσέξτε να μην είναι 

στη σκιά γιατί τα φυτά 

χρειάζονται ήλιο. Έπειτα πρέπει 

να σκάψετε το χώμα για να γίνει 

αφράτο. Τώρα φυτέψτε σπόρους, 

βολβούς και μικρά φυτά. 

Μπορείτε δίπλα να βάλετε 

πινακίδες με τα ονόματα των 

φυτών!  

Τέλος ρίξτε νερό στον κήπο.       

Λοιπόν, Ραμί, προτείνω να φτιάξουμε τον 

δικό μας σχολικό κήπο. Έτσι θα μπορούμε 

να μελετήσουμε τα φυτά! Θα τα 

φροντίζουμε και θα παρατηρούμε πως 

μεγαλώνουν! 

Συμφωνώ Λέηλα! Ο παππούς μου έχει 

τον δικό του κήπο και μπορεί να μας 

βοηθήσει σε αυτό! 
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Η Λέηλα για να βοηθήσει τους συμμαθητές της, 

αποφάσισε να φτιάξει μια καρτέλα με τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσουν για να φτιάξουν τον κήπο. 

Βοήθησέ τη να τις γράψει! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1___________________________________________ 

____________________________________________ 

2___________________________________________ 

___________________________________________ 

3___________________________________________ 

____________________________________________ 

4___________________________________________ 

____________________________________________ 
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     Ας θυμηθούμε! 

 

Οριζόντια 

4. Ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ είναι διάσημος _________. 

6. Είναι σημείο του ορίζοντα. 

7. Το Άμστερνταμ είναι γνωστό και ως _______ του Βορρά  
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Κάθετα 

1. Η πρωτεύουσα της Ολλανδίας είναι γεμάτη από  _________. 

2. Τον χρειάζονται τα φυτά για να μεγαλώσουν. 

3. Έτσι λέγεται το μέρος του φυτού που βρίσκεται μέσα στο 

χώμα. 

5. Το πιο γνωστό λουλούδι της Ολλανδίας.                    


