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Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για 

παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές 
Υλικό για το Γυμνάσιο: 

 Αντιπαραθετική προσέγγιση γλωσσών 

 Αλβανική και Νεοελληνική 

 Ρωσική και Νεοελληνική 

 Μελέτες για την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα 
 Επίπεδα γλωσσομάθειας  

 Καθορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας 

 Αναγνωστικό 

  Μαζί 

 Εικονογραφημένο Λεξικό 

 Λέξεις και Εικόνες  

 Ακουστικό υλικό 

 Λίγα τραγούδια θα σου πω 

 Αυθεντικά ειδησεογραφικά κείμενα  

 Συμβαίνει στον κόσμο 

 Σειρά Υπόθεση Γλώσσα 

 Χρόνοι: Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος και Παρατατικός 

 Εγκλίσεις: Υποτακτική, Προστακτική 

 Ουσιαστικά 

 Επίθετα 

 Αντωνυμίες 

 Πτώσεις: Γενική, Κλητική 

 Κείμενα για νέους σε απλά ελληνικά (1-4) 

 Σειρά Καταλαβαίνω και γράφω 

 Ανθρώπινες σχέσεις 

 Όταν μεγαλώσω 

 Πραγματικές ιστορίες  

 Τρόπος ζωής 

 Γνωστικά αντικείμενα 

 Βιολογία (αλβανικά, ρωσικά) 

 Χημεία (αλβανικά, ρωσικά) 

 Φύση και Γλώσσα: Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός (αλβανική ορολογία) 

 Φύση και Γλώσσα: Διατροφή (αλβανική ορολογία) 

 Φύση και Γλώσσα: Τα φυτά (αλβανική ορολογία) 

 

 



Αντιπαραθετική προσέγγιση γλωσσών 



















Μελέτες για την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα 

Επίπεδα γλωσσομάθειας  

Καθορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας 

 



Σειρά Μαζί (Α΄, Β΄): αναγνωστικό σε δύο τόμους  

(βιβλίο μαθητή, βιβλίο εργασιών)  

για αρχάριους και μέσους/ προχωρημένους 

 

  



Εξοικείωση με αυθεντικά  

και ημιαυθεντικά κείμενα 



Γλωσσικά παιχνίδια και γλωσσικές δραστηριότητες  

Οπτικοποίηση 

δύσκολων εννοιών 

Για εμπέδωση μπορεί 

να ακολουθήσει το 

παιχνίδι «Μάντεψε τι»: 

Είναι πάνω από τον 

πίνακα και πάνω 

στον τοίχο. Τι είναι;  

 

 



Χρήση της μητρικής γλώσσας  

των μαθητών 



Ασκήσεις  

• Μορφολογίας-Σύνταξης  • Σημασιολογίας 



Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου 



Πίνακες Γραμματικής  



Θεματικό λεξιλόγιο 
με μετάφραση στα αγγλικά, τα αλβανικά και τα ρωσικά 

 



Μαζί  

Βιβλίο Εργασιών (Β΄- Μέσοι) 



Ασκήσεις προφοράς-γραφής 

 Έμφαση σε φθόγγους με 

αυξημένη δυσκολία  

 (π.χ. οδοντικά, υπερωικά 

σύμφωνα,  συμφωνικά 

συμπλέγματα)  



Μορφολογική δομή  



 

 Σημασιολογία 

 
 Εικονογραφημένο κείμενο με 

συμπλήρωση κενών: 

Βρες το μονοπάτι 



Ερεθίσματα  

για διαπολιτισμικές επεκτάσεις  



Λέξεις και Εικόνες  

 
Εικονογραφημένο λεξικό με 

 

4500 θεματικά οργανωμένες 

λέξεις και φράσεις 

 Θεματικοί πίνακες  

 Δίγλωσσα γλωσσάρια 

 Ασκήσεις και 

δραστηριότητες 

εμπέδωσης λεξιλογίου 

 

 

















Λεξιλογικές Ασκήσεις 










