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Δεύτερη γλώσσα

• Η γλώσσα που κατακτά το άτομο αφού έχει ήδη
αρχίσει να αναπτύσσει ή έχει ήδη ολοκληρώσει την
εκμάθηση της πρώτης του γλώσσας.

• Η πρώτη και η δεύτερη γλώσσα αναφέρονται
συνήθως στις ανάγκες που έχει το άτομο κατά τη
γλωσσική επικοινωνία στο παρόν.

• Μαθαίνεται με την καθημερινή ή συχνή επαφή με
φυσικούς/ες ή μη ομιλητές/τριες της γλώσσας.



Ξένη γλώσσα

• Σε αντίθεση με την Γ1 και τη Γ2, δεν αποτελεί μέρος της
καθημερινής επικοινωνίας του δίγλωσσου ατόμου ούτε
υπάρχει χώρος που να απαιτεί την άμεση χρήση της.

• Είναι η γλώσσα που μαθαίνει το άτομο αφού έχει ήδη
ολοκληρώσει την ανάπτυξη της πρώτης του γλώσσας με
στόχο να ανταποκριθεί σε ανάγκες γλωσσικής επικοινωνίας
που θα του παρουσιαστούν σε μελλοντικό χρονικό
διάστημα.

• Υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να οδηγηθεί σε
διγλωσσία.

• Η διδασκαλία της γίνεται συνήθως μέσω φροντιστηρίου.



Δεύτερη VS Ξένη

Η ουσιαστική διαφορά έγκειται κυρίως 
στο τι θα διδαχτεί κι όχι στο πώς θα 

διδαχτεί



Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία 
Ηνωμένου Βασιλείου



Γλωσσική Ικανότητα –Γλωσσική επιτέλεση

Γλωσσική ικανότητα

Γνώση συστήματος κανόνων 
(φωνολογία, μορφολογία, 
σύνταξη, λεξιλόγιο) 

Γλωσσική επιτέλεση

Χρήση της γλώσσας σε 
πραγματικές επικοινωνιακές 
περιστάσεις  παραγωγής (πλαίσιο 
επικοινωνίας, πραγματολογία)



Γλωσσική Ικανότητα – Cummins 
(2005)

Συνομιλιακή Ευχέρεια • Μέχρι τα 5 χρόνια

• Απλές γραμματικές δομές, συχνό 

λεξιλόγιο, 

• Πλαισίωση

Διακριτές Γλωσσικές 

Δεξιότητες

• Φωνολογική και συντακτική γνώση

• Ανάγνωση και Γραφή

Ακαδημαϊκή Ικανότητα • Λιγότερο συχνό λεξιλόγιο 

• Κατανόηση και παραγωγή πιο 

σύνθετης προφορικής και γραπτής 

γλώσσας



Οδηγός διδασκαλίας δίγλωσσων



Παραγωγή προφορικού λόγου



Μήτσης, 2004

Γλώσσα  

Παραδειγματική διάσταση –
γλωσσική ικανότητα – γνώσεις

Λεξιλόγιο Γραμματική

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Συνταγματική διάσταση -
Γλωσσικές δεξιότητες

Προσληπτικές
(ΚΠΛ-ΚΓΛ)

ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ

Παραγωγικές 
(ΠΓΛ-ΠΠΛ)



Ιστορική αναδρομή

• Για χρόνια η διδασκαλία της ομιλίας ήταν
υποβιβασμένη και οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι
η διδασκαλία της ομιλίας έπρεπε να
συμπεριλαμβάνει επαναλήψεις και
απομνημονεύσεις διαλόγων.

• Τώρα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βελτιώσουν
τις δεξιότητες επικοινωνίας των μαθητών/τριών για
να μπορούν να εκφραστούν κατάλληλα σε κάθε
περίσταση επικοινωνίας.



Τι είναι η παραγωγή προφορικού λόγου;

Το χτίσιμο και η αλληλοκατανόηση νοήματος
μέσα από τη χρήση γλωσσικών και μη-

γλωσσικών συμβόλων σε ποικιλία συγκειμένων.
(Chaney, 1998)

Οργανωμένος, 
όπως 

παρουσίαση 

Μη 
οργανωμένος, 

όπως συζήτηση



Τι χρειαζόμαστε;

Κατάλληλη χρήση λεξιλογίου, 
γραμματικών δομών και 
φωνητικών/φωνολογικών στοιχείων

Προσαρμογή τους με την 
επικοινωνιακή περίσταση

Επηρεάζεται από τη σχέση 
ομιλητή/τριας και ακροατή/τριας και 
άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες 
και χρονικούς περιορισμούς



Στάδια παραγωγής προφορικού λόγου

Οι ομιλητές/τριες
σκέφτονται το μήνυμα, 
το κοινό, τον σκοπό και 

επεξεργάζονται τη 
διαδικασία με 
ελεγχόμενες 
διαδικασίες.

Η διατύπωση (ιδιαίτερα δύσκολη για Γ2 
ομιλητές/τριες ενώ για τους/τις 

φυσικούς/ες ομιλητές/τριες πρόκειται 
για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία). 

Ο/Η ομιλητής/τρια επιλέγει 
γραμματικά και φωνολογικά στοιχεία 

και διατυπώνει το προ-προφορικό 
μήνυμα.

Το στάδιο της 
άρθρωσης, όπου το 
φωνολογικό πλάνο 

μετατρέπεται σε 
ομιλία.

Levelt, 1989



Για ποιο λόγο να διδάξεις την παραγωγή 
προφορικού λόγου;

Η παραγωγή προφορικού λόγου είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι της διδασκαλίας και εκμάθησης μιας Γ2

Η ομιλία είναι για πολλούς μαθητές/τριες Γ2 
προτεραιότητα

Πολλοί/ες μαθητές/τριες Γ2 κρίνουν την επιτυχίας τους με 
τη βελτίωση στην ομιλία τους στη Γ2

Δυστυχώς όμως η διδασκαλία της έχει παραγκωνιστεί από 
τις τάξεις (είτε στο επίπεδο Γ1 είτε στο Γ2)



Τι σημαίνει διδασκαλία παραγωγής 
προφορικού λόγου;

• Να παράγουν ήχους

• Να χρησιμοποιούν έμφαση, επιτονισμό και
ρυθμό στις λέξεις και προτάσεις της Γ2

• Να επιλέγουν κατάλληλες λέξεις και προτάσεις
σύμφωνα και το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον,
κοινό, κατάσταση και θέμα

• Οργάνωση σκέψεων σε λογική σειρά

• Χρήση γλώσσας ως μέσο έκφρασης αξιών

• Χρήση της γλώσσας γρήγορα και με
αυτοπεποίθηση με ελάχιστες αφύσικες παύσεις-
ευφράδεια

Nunan, 2003



Κείμενα και κειμενικά είδη



Ενδεικτική πορεία μαθήματος

Αφόρμηση /

εισαγωγή - Σύνδεση του νέου 
θέματος με τα προηγούμενα 

Καταγραφή στον πίνακα 
(ή/και προσωπικό λεξικό) 
απαιτούμενων  λέξεων -

Έμφαση στα δύσκολα σημεία 

Παρουσίαση νέου 
λεξικογραμματικού

φαινομένου- Ασκήσεις 
κλειστού τύπου

Καθοδηγούμενες
δραστηριότητες-έμφαση σε 

συγκεκριμένο φαινόμενο

Παιγνιώδεις δραστηριότητες-
κατασκευές

Ασκήσεις ανοικτού τύπου 
(παραγωγής)  



Κειμενικά είδη και κειμενικοί τύποι

Κειμενικοί τύποι/διεργασίες/λειτουργίες:
α) περιγραφή
β) αφήγηση
γ) επιχειρηματολογία
δ) οδηγίες

Κειμενικά είδη:
Παραμύθι, διαφήμιση, συνταγή, πρόσκληση γενεθλίων 
κ.α.



Είδη λογοτεχνικών κειμένων

Μύθοι

Μικρές 
ιστορίες

ΠαραμύθιΠοίημα

Θέατρο



Μη λογοτεχνικά κείμενα

• Είναι κείμενα που χρησιμοποιούνται σε ένα κοινωνικό
σύνολο για να εξυπηρετήσουν καθημερινές ανάγκες
(χρηστικά). Αποτελούν κι αυτά μέρος της καθημερινής
επικοινωνίας.

• Κάθε κειμενικό είδος, όπως αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο
συγκείμενο, έχει ορισμένες «σταθερές ορίζουσες» /
συμβάσεις, όσον αφορά τη γλώσσα, το ύφος, τη μορφή, το
περιεχόμενο, σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται /
γίνεται κατανοητό.

• Οι συμβάσεις των κειμενικών ειδών είναι διδάξιμες και
διδακτικά αξιοποιήσιμες τόσο για την κατανόηση όσο και
για την παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων.



Είδη μη λογοτεχνικών κειμένων

• Επιστολές

• Οδηγίες

• Ημερολόγια

• Πινακίδες

• Κανόνες

• Αφίσες

• Συνταγές

• Σημειώσεις

• Δελτία καιρού

• Άρθρα

• Διαλέξεις

• Ειδήσεις

• Διαμαρτυρίες

• Ανακοινώσεις

• Προσκλήσεις

• Συνεντεύξεις

• Αιτήσεις

• Διαφημίσεις

• …



Γραπτά, πολυτροπικά, ψηφιακά 
κείμενα

Γραπτά κείμενα

•Κείμενα σε έντυπη μορφή

Πολυτροπικά κείμενα

• Κείμενα που εκφράζουν έννοιες με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους 
(γραπτό, προφορικό, εικόνα, φωτογραφία, σχέδιο, σχεδιάγραμμα, χρώμα, 
γραμματοσειρά, μέγεθος, κινούμενη εικόνα, μουσική, ήχο, ρυθμό 
χειρονομίες ή/και συνδυασμός αυτών)

Ψηφιακά κείμενα

•Είναι το κείμενο που έχει ψηφιοποιηθεί, δηλαδή έχει μετατραπεί από 
αναλογική σε ψηφιακή μορφή μέσω της χρήσης του Η.Υ. 



Κείμενα και κειμενικά είδη

• https://www.palm-edu.eu/en/

• Λίγα τραγούδια θα σου πω 
• http://reader.ekt.gr/bookRead

er/show/index.php?lib=EDULLL
&item=908&bitstream=908_01
#page/48/mode/thumb

• Ηχογραφημένα αρχεία 
http://elearning.greek-
language.gr/course/category.ph
p?id=8 (Προσοχή-
ψευδοκείμενα, για σκοπούς 
εξάσκησης μόνο!)  

• Κέντρα μάθησης (για μικρές 
ηλικίες)

https://www.palm-edu.eu/en/
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=908&bitstream=908_01#page/48/mode/thumb
http://elearning.greek-language.gr/course/category.php?id=8


Πολύγλωσσα παραμύθια

https://el.glosbe.com/el/fr/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF
%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82

https://el.glosbe.com/el/fr/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82


Παραμύθια- διαδικτυακή πρόσβαση, 
με αφήγηση και χωρίς
• http://www.noesi.gr/book/study/openbook

• http://kiklos-
dhmotiko.blogspot.com.cy/search/label/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF

• http://www.paramithia.net/kastro.html

• http://www.happyparenting.gr/parenting/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%C
F%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/paramithia/2790-Online-
%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-
%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.html

• http://www.ebooks4greeks.gr/category/free-
ebooks/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1-
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CF%80%
CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%B1

• http://free-ebooks.gr/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF/%CE%BF-
%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82-
%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82-
%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82

http://www.noesi.gr/book/study/openbook
http://kiklos-dhmotiko.blogspot.com.cy/search/label/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF
http://www.paramithia.net/kastro.html


Γλωσσικές δραστηριότητες



Είδη δραστηριοτήτων

Ελεγχόμενες/κλειστού τύπου

Καθοδηγούμενες-έμφαση σε 
συγκεκριμένο φαινόμενο

Επικοινωνιακές/ανοικτού τύπου



Ενδεικτική πορεία μαθήματος

Αφόρμηση /

εισαγωγή - Σύνδεση του νέου 
θέματος με τα προηγούμενα 

Καταγραφή στον πίνακα 
(ή/και προσωπικό λεξικό) 
απαιτούμενων  λέξεων -

Έμφαση στα δύσκολα σημεία 

Παρουσίαση νέου 
λεξικογραμματικού

φαινομένου- Ασκήσεις 
κλειστού τύπου

Καθοδηγούμενες
δραστηριότητες-έμφαση σε 

συγκεκριμένο φαινόμενο

Παιγνιώδεις δραστηριότητες-
κατασκευές

Ασκήσεις ανοικτού τύπου 
(παραγωγής)  



Ελεγχόμενες δραστηριότητες -
Υποβολή ερωτήσεων με παιγνιώδη 

τρόπο/Ερωτηματολόγια

https://www.voki.com/

•http://acapela.tv/en/talking-card/OnTheBeach/

https://www.voki.com/


Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
εκφορά βασικού λεξιλογίου

• Το μαγικό κουτί
• Φτιάχνουμε ένα κουτί της αρεσκείας των μαθητών/τριών

και τους εξηγούμε πως όποιο αντικείμενο βγαίνει από το
κουτί θα πρέπει να το ονοματίζουμε στα Ελληνικά.

• Εισηγήσεις: 
• Σε εορταστικό μάθημα ή και όχι
• Σε μικρές ηλικίες
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση του 

λεξιλογίου ή σαν κομμάτι της εμπέδωσης

(Γρίβα & Σέμογλου, 2016)



• Το τυχερό ζάρι
• Φτιάχνουμε ένα ζάρι της αρεσκείας των μαθητών/τριών. Σε κάθε

πλευρά του ζαριού βάζουμε εικόνες ή λέξεις του βασικού λεξιλογίου.
Κάθε μαθητής/τρια ρίχνει το ζάρι και πρέπει να ονοματίσει το
αντικείμενο-δραστηριότητα κ.ο.κ. στα Ελληνικά

• Εισηγήσεις: 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση του λεξιλογίου ή σαν 

κομμάτι της εμπέδωσης

• Σε μικρές ηλικίες

• (Γρίβα & Σέμογλου, 2016)

https://www.toolsforeducators.com/

Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
εκφορά βασικού λεξιλογίου



• Ο τροχός της τύχης
• Φτιάχνουμε ένα κύκλο με οκτώ τρίγωνα (όσο μεγάλο θέλουμε,

συνήθως από χαρτόνι) με ένα δείκτη στη μέση. Σε κάθε τρίγωνο
τοποθετούμε την εικόνα καινούριας λέξης. Οι μαθητές/τριες
παίρνουν σειρά και γυρνάνε τον «τροχό της τύχης» και καλούνται
να ονομάσουν την κάθε εικόνα στα Ελληνικά.

• Εισηγήσεις: 
• Σε μικρές ηλικίες

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κομμάτι της εμπέδωσης

(Γρίβα & Σέμογλου, 2016)

Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
εκφορά βασικού λεξιλογίου



• Έκπληξη! Δώρο!
• Οι μαθητές/τριες είναι καθισμένοι/ες σε κύκλο και τους/τις

δίνουμε ένα πακέτο με πολλά περιτυλίγματα χαρτιού. Εξηγούμε
ότι θα παίζει μουσική και κάθε φορά που σταματάει ο
μαθητής/τρια που θα το κρατάει θα ανοίγει ένα περιτύλιγμα στην
οποία εμείς έχουμε τοποθετήσει μία εικόνα ή λέξη που πρέπει να
ονομάσει.

• Εισηγήσεις: 
• Σε εορταστικό μάθημα ή και όχι

• Σε μικρές ηλικίες

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση του λεξιλογίου ή σαν 
κομμάτι της εμπέδωσης

(Γρίβα & Σέμογλου, 2016)

Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
εκφορά βασικού λεξιλογίου



• To κλασικό παιχνίδι, όπου στο μισό του domino υπάρχει η
εικόνα του νέου λεξιλογίου και στο υπόλοιπο μισό είναι
γραμμένη μία λέξη από το βασικό λεξιλόγιο της ημέρας.

*Αντί Domino μπορείτε να χρησιμοποιήσετε flashcards με
εικόνες και λέξεις

• Εισηγήσεις:
• Σε διάφορες ηλικίες

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση του λεξιλογίου ή σαν
κομμάτι της εμπέδωσης

(Γρίβα & Σέμογλου, 2016)

https://www.toolsforeducators.com/

Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
εκφορά βασικού λεξιλογίου



• Παραλλαγή του παραδοσιακού παιχνιδιού «το μαντηλάκι πέρασε»

• Οι μαθητές/τριες σε κύκλο, ένας μαθητής στέκεται όρθιος και κάνει 
κύκλους γύρω από τα παιδιά μέχρι να σταματήσει η μουσική. Σε κάποια 
στιγμή αφήνει στο πίσω μέρος ενός/μίας μαθητή/τριας μια εικόνα του 
νέου λεξιλογίου, ο/η οποίο/α θα πρέπει να τρέξει να πιάσει το 
μαθητή/τρια που άφησε την κάρτα πριν προλάβει να καθίσει στην άδεια 
θέση αλλά και να ονομάσει σωστά τη λέξη της εικόνας. 

• Εισηγήσεις: 
• Σε εορταστικό μάθημα ή και όχι

• Σε μικρές ηλικίες

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση του λεξιλογίου ή σαν κομμάτι 
της εμπέδωσης

(Γρίβα & Σέμογλου, 2016)

Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
εκφορά βασικού λεξιλογίου



• Τα κλασικά παιχνίδια (σε ομάδες κυρίως): 
• Της Παντομίμας 

• Του Pictionary

• Του Bingo

• Του Simon says

• Του Bowling (κάθε μπουκάλι έχει πάνω του μια λέξη-στόχο)

• Διάφορα επιτραπέζια

https://www.toolsforeducators.com/

Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
εκφορά βασικού λεξιλογίου



Ελεγχόμενες δραστηριότητες -
Τοποθέτηση πληροφοριών στην

κατάλληλη σειρά

http://emathima.gr/?tag=%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B5-
%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE-
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC

https://www.palm-edu.eu/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD/


Ελεγχόμενες δραστηριότητες –
Θέατρο/Προφορική δραματοποίηση

• Αναπαράσταση διαλόγου από το 
κλασικό παραμύθι Κοκκινοσκουφίτσα 
ή από το Ανάποδο παραμύθι 
Σκουφοκοκκινίτσα της Μαρίνας Γιώτη

- Αντί κούκλες-
αντικείμενα

- Στα παιδιά που 
τους αρέσει να 
δίνουν πνοή σε 
όλα τα άψυχα

https://www.youtube.com/watch?v=oW-lGTtWfDU


Ελεγχόμενες δραστηριότητες -
Εντοπισμός διαφορών μεταξύ 

παρόμοιων εικόνων
Για περισσότερες 
φωτογραφίες: 
http://www.kidsfront.com/fin
d-differences.html

http://www.kidsfront.com/find-differences.html


Καθοδηγούμενες δραστηριότητες-
Σύντομος λόγος

(Ιακώβου, 2014; 84)



Καθοδηγούμενες δραστηριότητες-
Παρουσίαση εργασιών  στην τάξη  

• Εισηγήσεις: 
• Για διάφορες 

ηλικίες –
διαφοροποίηση 
στο 
λεξικογραμματικό
φαινόμενο υπό 
εξέταση

http://elearning.greek-language.gr/?redirect=0



Καθοδηγούμενες δραστηριότητες -
Περιγραφή και σχεδιασμός εικόνας

• Περιγραφή: Ομάδες των 3. Δώστε την εικόνα σε κάθε ομάδα
και πείτε τους ότι έχουν 2’για να την περιγράψουν. Οι δύο
μαθητές/τριες λένε όσες περισσότερες προτάσεις μπορούν
ενώ ο/η γραμματέας σημειώνει πάνω στην εικόνα με √ κάθε
τι που περιγράφουν. Στο τέλος, κάθε ομάδα αναφέρει πόσα
√ έχει. Η ομάδα με τα περισσότερα √ για κάθε εικόνα
περιγράφει την εικόνα στην τάξη. Στο τέλος μπορείτε να
ρωτήσετε περισσότερες ερωτήσεις για την εικόνα.

• Εισηγήσεις:
• Διάφορες ηλικίες, διαφοροποίηση με βάση την εικόνα που επιλέγετε

«αφορμή» για 
κριτικό 

γραμματισμό και 
διαπολιτισμική 

εκπαίδευση



Καθοδηγούμενες δραστηριότητες –
Απαγγελία/Τραγούδι 

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=908&bitstream=908_01#page/48/mode/thumb

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=908&bitstream=908_01#page/48/mode/thumb
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=908&bitstream=908_01#page/48/mode/thumb


Καθοδηγούμενες δραστηριότητες -
Παρακολούθηση, ακρόαση, 

πραγματοποίηση απλών συνεντεύξεων

Χρήση υλικών για 
αναπαράσταση 
επικοινωνιακής 
συνθήκης

Mosaic approach

Persona 
dolls



Καθοδηγούμενες δραστηριότητες -
Επικοινωνιακά παιχνίδια

• Οι 10 ερωτήσεις!
• Βάζουμε μια λέξη στο μέτωπο ενός/μια μαθητή/τριας και 

ο μαθητής/τριας καλείται να ρωτήσει 10 ερωτήσεις 
στους/στις συμμαθητές/τριες του/της για να μαντέψει τι 
είναι.

• Εισηγήσεις: 
• Σε διάφορες ηλικίες
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κομμάτι της εμπέδωσης
(Γρίβα & Σέμογλου, 2016)



Επικοινωνιακές δραστηριότητες -
αυτοσχεδιασμός

• Εισήγηση: Επίπεδα Β1-Γ2



Επικοινωνιακές δραστηριότητες -
Επιχειρηματολογία ή αντιλογία

• Πιστεύω ότι…

• Διαφωνώ…

• Συμφωνώ (απόλυτα)…

• Έπειτα…

• Επίσης…

Χρήση prompts ομιλίας

Opinion lines

• Συμφωνώ 
πολύ

 Διαφωνώ 
πολύ Αδιάφορο/ 

Δεν ξέρω

 Συμφωνώ
 Διαφωνώ

Γυαλιά- πολλαπλές 
αναγνώσεις, οπτικές, 
«φωνές»



Επικοινωνιακές δραστηριότητες -
Ομαδική συζήτηση

• Oι μαθητές/τριες γράφουν μια 
οποιαδήποτε σύντομη φράση, 
πρόταση, ερώτηση, προσταγή, στίχο 
από τραγούδι σε ένα μικρό χαρτάκι. 

• Βάζετε όλα τα χαρτάκια σε ένα καλάθι. 
• Ζητάτε από 2 μαθητές/τριες να 

μιλήσουν για ένα θέμα το οποίο 
μπορείτε να επιλέξετε εσείς ή η τάξη. 

• Ενημερώνετε τους/τις μαθητές/τριες
που μιλούν ότι, όταν θα σηκώνετε μια 
κάρτα με το όνομά τους, θα πρέπει να 
έρχονται γρήγορα και να παίρνουν ένα 
χαρτάκι από το καλάθι. 

• Μετά θα πρέπει να ενσωματώσουν 
αμέσως το κείμενό του στη συζήτησή 
τους, προσπαθώντας να το εντάξουν 
στο θέμα όσο πιο φυσικά γίνεται. 

Εισήγηση:
Ανάλογα με το 
επίπεδο, το θέμα και 
την ευχέρεια των 
μαθητών/τριών 
δίνετε την αντίστοιχη 
ποσότητα υλικού. 



Επικοινωνιακές δραστηριότητες -
Αξιοποίηση των αισθήσεων

Βλέπω, αγγίζω, ακούω, μυρίζω 
και περιγράφω τα αντικείμενα.



Χρήσιμα υλικά και μέσα



Ενδεικτική πορεία μαθήματος

Αφόρμηση /

εισαγωγή - Σύνδεση του νέου 
θέματος με τα προηγούμενα 

Καταγραφή στον πίνακα 
(ή/και προσωπικό λεξικό) 
απαιτούμενων  λέξεων -

Έμφαση στα δύσκολα σημεία 

Παρουσίαση νέου 
λεξικογραμματικού

φαινομένου- Ασκήσεις 
κλειστού τύπου

Καθοδηγούμενες
δραστηριότητες-έμφαση σε 

συγκεκριμένο φαινόμενο

Παιγνιώδεις δραστηριότητες-
κατασκευές

Ασκήσεις ανοικτού τύπου 
(παραγωγής)  



Λεξικά κι άλλα

• Online Ορθογράφος και λεξικό
• http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/speller
• https://glosbe.com/

• The Smart Conjugator in Modern Greek

http://cooljugator.com/gr

• Λεξικά (ελληνο-αγγλικό, ελληνο-αραβικό, ελληνο-γερμανικό, ελληνο-ρωσικό, 
ελληνο-τουρκικό) 

http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/

• Εικονογραφημένο λεξικό

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=901&bitstrea
m=901_01#page/16/mode/2up

• Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 6 γλώσσες

http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-
%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE
%AF%CE%B1%CF%82/

http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/speller
https://glosbe.com/
http://cooljugator.com/gr
http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=901&bitstream=901_01#page/16/mode/2up
http://metadrasi.org/campaigns/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/


Λεξικά κι άλλα

• Λεξικό της Ρομανί γλώσσας (ελληνορομανό)

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=692&bits
tream=692_01#page/32/mode/2up

• Ελληνικό λεξικό σε αλβανικά, αραβικά, γεωργιανά, ρώσικα, ουρντού –
παντζαμπί

http://www.metadrasi.org/lexiko/ger/main.htm

• Γλωσσάρι σελ.95 – Αλβανικά- Ελληνικά

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=909&bits
tream=909_01#page/95/mode/1up

• Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
• Το λεξικό περιλαμβάνει 10.000 περίπου λήμματα. Απευθύνεται σε μαθητές του 

δημοτικού και του γυμνασίου. 
http://www.museduc.gr/docs/gymnasio/Dictionary2.pdf

• Το μικρό μου Λεξικό 1-4
• Πρόσβαση:http://www.keda.uoa.gr/epam/el_material_presentation.html

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=692&bitstream=692_01#page/32/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=909&bitstream=909_01#page/95/mode/1up
http://www.museduc.gr/docs/gymnasio/Dictionary2.pdf


Αυτοσχέδια λεξικά!!!

Προσωπικό λεξικό/βιβλίο

•Να το φτιάξουν με γονείς ή εκπαιδευτικούς, βγάζοντας
φωτογραφίες, αποφασίζοντας μαζί για τις συνοδευτικές
λέξεις/ λεζάντες.

•Αυτό αργότερα μπορεί να λειτουργήσει σαν τράπεζα ιδεών
ή για λεξικό που τους αφορά αφού πρόκειται για βιβλίο των
δικών τους ενδιαφερόντων.

•Σημαντική η χρήση και κατηγοριοποίηση λέξεων με τη
χρήση του οριστικού άρθρου



Εργαλεία

• Recordable talking wall

• Recordable talking photo 
album

• Chatterblock Recordable 
Cube



Ιδέες- ιστοσελίδες

• www.quizlet.com

• https://learningapps.org/

• https://mefesi.pi.ac.cy/index.php/ekpedeutiko-yliko

• http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/717 (Εικόνες με 
οδηγίες για ενίσχυση προφορικού λόγου των νηπίων 50 και άνω 
εικόνων: Γενικές οδηγίες για τη χρήση των εικόνων)

Προσοχή 
στην 

πλαισίωση!

http://www.quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://mefesi.pi.ac.cy/index.php/ekpedeutiko-yliko
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/717


Εργαλεία



Επίπεδα ελληνομάθειας



Επίπεδα ελληνομάθειας

Περισσότερα στο: 

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi1/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%83
%CF%84%CE%B1%20&%20%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE
%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85%20(2005)%20%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1%20
%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%
CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%8
9%CF%82%20%CE%932.pdf



Εργαστηριακό



Οργάνωση για την ΠΠΛ

• Ποιοι είναι οι στόχοι που θέλω να πετύχουν οι
μαθητές/τριές μου;

• Σε ποιο επίπεδο γλωσσομάθειας βρίσκεται η
ομάδα-στόχος;

• Ποιες δραστηριότητες ταιριάζουν περισσότερο στις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους;

• Τι μέσα και κείμενα θα χρησιμοποιήσω;

• Ποια είναι η επικοινωνιακή περίσταση;



Ενδεικτική πορεία μαθήματος

Αφόρμηση /

εισαγωγή - Σύνδεση του νέου 
θέματος με τα προηγούμενα 

Καταγραφή στον πίνακα 
(ή/και προσωπικό λεξικό) 
απαιτούμενων  λέξεων -

Έμφαση στα δύσκολα σημεία 

Παρουσίαση νέου 
λεξικογραμματικού

φαινομένου- Ασκήσεις 
κλειστού τύπου

Καθοδηγούμενες
δραστηριότητες-έμφαση σε 

συγκεκριμένο φαινόμενο

Παιγνιώδεις δραστηριότητες-
κατασκευές

Ασκήσεις ανοικτού τύπου 
(παραγωγής)  
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