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0. Παρουσίαση του οδηγού  
Το παρόν έγγραφο προορίζεται να αποτελέσει έναν οδηγό που θα χρησιµοποιηθεί για µαθήµατα σε ενήλικες της Ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2, 
το οποίο δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος L-Pack µε συντονιστή εταίρο την ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Ιταλία) 
και χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφιερώνεται σε εκπαιδευτές και καθηγητές που θέλουν να χρησιµοποιήσουν 
το µάθηµα σε επίπεδο τάξης.  
Οι Εταίροι του έργου  έχουν δηµιουργήσει άλλα ανάλογα µαθήµατα για να βοηθήσουν στην εκµάθηση των Γερµανικών, Ισπανικών, Νέων Ελληνικών, 
Τσέχικων, Λιθουανικών, Αγγλικών και Γαλλικών (Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο www.l-pack.eu). 

 

0.1 Σε ποιον απευθύνεται το µάθηµα  

Το µάθηµα είναι δωρεάν και δηµιουργήθηκε για ενήλικες µετανάστες που µένουν στην Ελλάδα ή για εκείνους που θέλουν να µείνουν στην Ελλάδα. 
Σχεδιάσαµε το µάθηµα για µαθητές µε µία βασική γνώση της Ελληνικής γλώσσας, δηλαδή για επίπεδο Α2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για 
τις Γλώσσες.   

 
0.2 Στόχοι του µαθήµατος  

 
Το µάθηµα επικεντρώνεται στην προσαρµογή στην Ελλάδα και στους ακόλουθους συγκεκριµένους στόχους:  

� κατανόηση και επικοινωνία σε καθηµερινές καταστάσεις, έτσι ώστε να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας 
των µεταναστών 

� γνώση του βασικού λεξιλογίου που συνδέεται µε την κάθε ενότητα  
� κατανόηση και χρήση ορισµένων σηµαντικών δοµών της γραµµατικής  
� βασική γνώση του Ελληνικού πολιτισµού και της Κοινωνίας  
� βελτίωση της ευχέρειας και της προφοράς  
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Ωστόσο, θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι αυτό το µάθηµα δεν έχει δηµιουργηθεί για να χρησιµοποιηθεί µόνο του. ∆ηλαδή, έχει σχεδιαστεί για να 
ενσωµατώσει άλλες πηγές που µπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο ή δηµοσιευµένο υλικό σε τακτική βάση. Στο τέλος αυτού του εγγράφου, µπορείτε να 
βρείτε µία λίστα µε άλλες ιστοσελίδες που µπορεί να σας φανούν χρήσιµες για το σχεδιασµό των µαθηµάτων.  
 
 

0.3 Βοηθήµατα µαθήµατος  
 

Το µάθηµα αποτελείται από τέσσερις κύριες πηγές: Βίντεο, Αρχεία ήχου, Αρχεία κειµένου και τον Προσωπικό Χώρο, όλα πλήρως προσβάσιµα από 
το ∆ιαδίκτυο. Παρακάτω µπορείτε να δείτε τη λίστα των πηγών όπου µπορείτε να βρείτε τις διάφορες συνιστώσες του µαθήµατος:  
 

Resources  Sites Description 
Βίντεο  Το κανάλι L2pack στο YouTube  

 
www.l-pack.eu (στη σελίδα 
«Κατεβάστε το µάθηµα»)  
Εφαρµογή για Android 

Περιέχει σύντοµες σκηνές από την καθηµερινή ζωή. Τα βίντεο στο 
κανάλι L2pack στο You Tube χωρίζονται σε δύο λίστες αναπαραγωγής. 
Οι δύο λίστες αναπαραγωγής για τα Ελληνικά είναι:  

- “Ελληνικά L-Pack 1” (περιέχει 60 κύρια βίντεο ) 
- “Ελληνικά L-Pack 2” (περιέχει 30 βελτιωµένα βίντεο σε 4 

εκδόσεις)  
 

Αρχεία ήχου  www.l-pack.eu 
soundcloud.com/l-pack_italy/  

Αρχεία ήχου των προαναφερόµενων βίντεο  

Αρχεία κειµένου  Wikibooks 
www.l-pack.eu 
Εφαρµογή για  Android 

Αρχεία κειµένου που µπορείτε να κατεβάσετε: 
� έναν οδηγό για τους εκπαιδευόµενους στην αυτό-µάθηση 

(Ελληνικά/ Αγγλικά)  
� έναν οδηγό για καθηγητές και δασκάλους (Ελληνικά/ Αγγλικά) 
� αποµαγνητοφωνήσεις των διαλόγων, της γραµµατικής και των 

ασκήσεων  
Προσωπικός Χώρος  www.l-pack.eu 

 
Ένας χώρος στο διαδίκτυο ώστε ο εκπαιδευόµενος να ηχογραφήσει τη 
φωνή του και να προσοµοιάσει κάποιους διαλόγους.  
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Εκτός από αυτές τις πηγές, µπορείτε να βρείτε άλλους οδηγούς και εκπαιδευτικά βίντεο που θα σας βοηθήσουν στο µάθηµα:  

1. Οδηγός Εκπαιδευόµενων  Ένας εύκολος και σύντοµος οδηγός για τους εκπαιδευόµενους. Μπορείτε να το κατεβάσετε από την Αρχική 
Σελίδα στην ιστοσελίδα  www.l-pack.eu.  

2. Εκπαιδευτικό βίντεο  για το πώς να χρησιµοποιήσετε τα βίντεο στις λίστες αναπαραγωγής.  Μπορείτε να το κατεβάσετε από την Αρχική 
Σελίδα στο  www.l-pack.eu και από το κανάλι του L-Pack στο YouTube.  

3. Εκπαιδευτικό βίντεο  για το πώς να χρησιµοποιήσετε τα εργαλεία του  Προσωπικού Χώρου. Μπορείτε να το κατεβάσετε από την Αρχική 
Σελίδα στο www.l-pack.eu και από την ενότητα του Προσωπικού Χώρου.  

 

 

0.4 Τεχνικές Απαιτήσεις  

Για να χρησιµοποιήσετε το µάθηµα του L-Pack θα πρέπει να έχετε έναν υπολογιστή και µία σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε 
την εφαρµογή µας για Android, προκειµένου να χρησιµοποιήσετε το smartphone σας για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία κειµένου και να βλέπετε τα 
βίντεο του L-Pack όπου κι αν βρίσκεστε. Ως εκ τούτου, αφού έχετε κατεβάσει τα υλικά στον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο, µπορείτε να 
επιλέξετε να δουλέψετε µε ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.  
Το µάθηµα λειτουργεί µε οποιαδήποτε ενηµερωµένη έκδοση των περιηγητών του διαδικτύου (Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer). Ωστόσο, 
έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα µε το Chrome. Για καλύτερα αποτελέσµατα, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ενηµερωµένη την έκδοση της 
εφαρµογής του Adobe® Flash® Player.   
 

1.0 Περιεχόµενα του Μαθήµατος 
 

Το µάθηµα χωρίζεται σε 12 ενότητες που αναφέρονται σε καθηµερινές καταστάσεις που επιλέχθηκαν µέσω µίας προκαταρκτικής ανάλυσης αναγκών 
µεταξύ µεταναστών και καθηγητών L2 που υλοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου στις χώρες τους.  
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1. Επικοινωνία και µέσα επικοινωνίας  
2. Κοινωνική ζωή και οικογένεια  
3. Εύρεση εργασίας  
4. Εργασία  
5. Υγεία  
6. Κατοικία  
7. ∆ηµόσιες Αρχές  
8. Αγορές  
9. Σχολείο  
10. Αυτό – µάθηση  
11. Ταξίδια  
12. Ελεύθερος χρόνος  
 

Κάθε ενότητα περιέχει 5 καταστάσεις (κεφάλαια) που σχετίζονται µε το ίδιο θέµα και διατίθενται τόσο σε αρχείο κειµένου (διάλογοι) όσο και σε βίντεο. 
Τα βίντεο βασίζονται σε διαλόγους µε 2-3 οµιλητές. Προτιµάµε ιδιαίτερα τους τηλεφωνικούς διαλόγους ή τους διαλόγους πρόσωπο µε πρόσωπο, 
γιατί πιστεύουµε ότι αυτό είναι το είδος της επικοινωνίας που θα αντιµετωπίσετε πιο συχνά.  Θα βρείτε τις ενότητες σε µορφή κειµένου, καθώς και σε 
αρχεία ήχου και έναν σύνδεσµο για τα βίντεο στη σελίδα “Κατεβάστε το µάθηµα” στη ιστοσελίδα www.l-pack.eu.  Εάν θέλετε, µπορείτε να εκτυπώσετε 
τις σελίδες της κάθε ενότητας ή να δουλέψετε κατευθείαν στην οθόνη του υπολογιστή.  
 
Στον παρακάτω πίνακα, µπορείτε να έχετε µία συνολική µατιά στα περιεχόµενα του µαθήµατος και των προγραµµάτων σπουδών βάσει των οποίων 
είναι οργανωµένα:  
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Ενότητες  Γραµµατική Πράξεις επικοινωνίας  Προφορά  
1. Επικοινωνία και µέσα 

επικοινωνίας 
Είδη δευτερευουσών προτάσεων o Κάνοντας σχέδια για διακοπές 

o Μιλώντας για τον καιρό  
o Ζητάω/ καλώ κάποιον να κάνουµε κάτι µαζί  

Ήχος «ι» (ει, η, υ, ι) 

2. Κοινωνική ζωή και η 
οικογένεια  

Σύνδεση προτάσεων – Παρατακτική  o Άνοιγµα και κλείσιµο µίας τηλεφωνικής 
συνοµιλίας (ανεπίσηµο) 

o Εκφράζοντας συµπάθεια και αγάπη για 
κάποιον  

Ήχος «ε» (ε, αι) 

3. Εύρεση εργασίας  Άκλιτα - Επιρρήµατα o Εκφράζοντας προτιµήσεις εργασίας 
o Ζητώντας βοήθεια για να κάνετε κάτι  
o Ζητώντας µία δικαιολογία 

Ήχος «β» και «φ» (ευ, αυ, φ, β) 

4. Εργασία  Ουσιαστικά  o Ζητώντας και δίνοντας προσωπικές 
πληροφορίες για την εργασία και τις 
σπουδές 

o Μιλώντας για την προηγούµενη 
επαγγελµατική εµπειρία (ανεπίσηµο) 

o Πρόσκληση.  
o Αρνούµενοι ευγενικά 
o Κλείνοντας ένα ραντεβού από το τηλέφωνο 

Ήχοι µε το «τ» (ντ, πτ, τσ, τζ) 

5. Υγεία  Χρήση πτώσεων – Ονοµαστική  o Ζητώντας πληροφορίες για ιατρικά προϊόντα 
o Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση 

φαρµάκων 
o Ζητώντας να επαναλάβουν κάτι 
o Ρωτώντας για τιµές  

Ήχοι µε «ξ» και «ψ» 
 

6. Κατοικία  Χρήση πτώσεων – Αιτιατική  o Μιλώντας για τον εαυτό σας µε ένα επίσηµο 
τρόπο  

o ∆ίνοντας προσωπικά στοιχεία (τόπος, 
ηµεροµηνία γέννησης και διεύθυνση) 

Ήχοι µε δύο σύµφωνα (χτ, σµ, 
σχ, κτ, γχ, σπ, ντρ, γγ, µµ, µβ) 

7. Αρχές Χρήση πτώσεων – Γενική  o Ζητώντας βοήθεια 
o Λέγοντας σε κάποιον πού µπορεί να βρει 

πληροφορίες 
o Ευχαριστώντας για τις πληροφορίες 

(επίσηµα) 

Ήχοι µε δύο φωνήεντα (οι, ου, 
ευ, αυ, ει, αι, εω, οιο) 

8. Αγορές  Επίθετα  o Κάνοντας παράπονα σε ένα κατάστηµα 
o Ζητώντας να επιστρέψετε κάτι  

Ήχοι µε το «γ» (γ, γγ, γχ, γρ, γκ, 
γκρ) 

9. Σχολείο  Ρήµατα – Ενεστώτας (Οριστική – Προστακτική 
– Υποτακτική)  
 

o Αποκαλύπτοντας ένα πρόβληµα 
o ∆ίνοντας και αποδίδοντας προτάσεις 

(επίσηµο) 

∆ιαφορά µεταξύ έι, εϊ, οι, όι, οϊ, οϋ 

10. Αυτό- µάθηση Ρήµατα – Ενεστώτας (Παθητική φωνή) o Ανακοινώνοντας δυσκολίες εκ των 
προτέρων 

o Ζητώντας πληροφορίες (επίσηµα) 
o ∆ίνοντας προτάσεις  

∆ιαφορά µεταξύ άι, αί, αι, αΐ, αϊ 

11. Μετακινήσεις  Ρήµατα – Αόριστος (Οριστική – Προστακτική) o Ζητώντας από κάποιον να κάνει κάτι 
o ∆ίνοντας προτάσεις για την εξεύρεση 

λύσεων 

Ήχοι µε το «υ» (υ, αυ, ευ, ου) 

12. Ελεύθερος χρόνος  Ρήµατα – Μέλλοντας (Οριστική – Μέλλοντας 
διαρκείας – Μέλλοντας στιγµιαίος)  
 

o Εκφέροντας τη γνώµη σας για τον 
κινηµατογράφο και την τηλεόραση 

o Συµφωνώντας µε κάποιον . 

Όταν το «σ» ακούγεται «ζ» (σµ, 
σβ, σγ) 
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Εκτός από τον παραπάνω πίνακα, θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Ενότητες σις 
παρουσιάσεις που βρίσκονται στην αρχή κάθε ενότητας.  
 

1.1 Οι δύο λίστες αναπαραγωγής των βίντεο στο κανάλι του you Tube  

 
Τα βίντεο στο κάναλι L-Pack του You Tube χωρίζονται σε δύο λίστες:  

- “Ελληνικά L-Pack 1” 
- “Ελληνικά L-Pack 2” 

 
Η λίστα αναπαραγωγής “Ελληνικά L-Pack 1” συλλέγει τα κυριότερα από τα 60 βίντεο που αντιστοιχούν στους 60 διαλόγους των αρχείων κειµένου 
(δείτε παραπάνω παρ. 1.0).  
 
Η λίστα αναπαραγωγής “Ελληνικά L-Pack 2” συλλέγει τα 30 βελτιωµένα βίντεο που αντιστοιχούν στους παρακάτω διαλόγους:  
 
 
 
 
Ενότητα 1 – Επικοινωνία και µέσα επικοινωνίας  
1. Τηλεφωνικές συνοµιλίες (λόγος τηλεφωνικής επικοινωνίας, 
αφήνοντας ένα µήνυµα, κλείσιµο τηλεφωνικής επικοινωνίας, ζητώντας 
να κάνετε ένα τηλεφώνηµα   
2. Καιρός/ προβλέψεις  
3. Προσκλήσεις (αποδοχή, άρνηση), για παράδειγµα: πρόσκληση σε 
δείπνο   
  

Ενότητα 2 – Κοινωνική ζωή και οικογένεια  
4. Χαιρετισµοί/ παρουσιάσεις/ εισαγωγή   
 
Ενότητα 3 – Εύρεση εργασίας  
5. Κέντρο εύρεσης εργασίας  
6. Ακύρωση συνάντησης   
7. Συνέντευξη για εργασία (ωράριο, επάγγελµα, µισθός) 
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Ενότητα 4 – Εργασία  
8. Συνεργασία µε τον εργοδότη   
9. Πιστοποιητικά σπουδών (πληροφορίες για να ξεκινήσετε την 
εργασία σας)  
10. Ψάχνοντας για διαµέρισµα/ Ψάχνοντας για ανθρώπους που θα 
δουλέψουν για εσάς/ Πελάτες  
 
Ενότητα 5 – Υγεία  
11. Πηγαίνοντας στο γιατρό. Ισορροπία και ευεξία (πρόληψη)  
12. Στο φαρµακείο    
13. Περιγραφή του σώµατος και του πώς αισθάνεστε  
 
Ενότητα 6 – Κατοικία  
14. Ψάχνοντας για κατοικία   
15. Περιγραφή των δωµατίων   
16. Ενοικίαση - πληρωµές  
   
Ενότητα 7 – Αρχές  
17. Γραφεία µεταναστών  
18. Πληρωµή φόρων, ασφάλιση   
19.. Βιβλιάριο υγείας/ κάρτα ασφάλισης   
 
Ενότητα 8 – Αγορές  

20. Χρήµατα/ Αριθµοί/ Μιλώντας για τις τιµές   
21. Αγορά, Τρόφιµα/ Γεύµα   
 
Ενότητα 9 – Σχολείο  
22. Ζητώντας πληροφορίες για την εγγραφή   
23. Επιλέγοντας σχολείο   
 
Ενότητα 10 – Αυτό- µάθηση 
24. Εκπαιδευτικά προγράµµατα (ζητώντας πληροφορίες σε ένα 
εκπαιδευτικό κέντρο για τα µαθήµατα)  
25. Νοµιµοποίηση των τίτλων σπουδών   
 
 
 
Ενότητα 11 – Ταξίδια  
26. Μέσα µεταφοράς (τρένο, αεροπλάνο, λεωφορείο, ταξί) 
27. Πηγαίνοντας στο αεροδρόµιο (ταξιδιωτικά έγγραφα) 
28. Ταξίδια (Εκδροµές)  
 
Ενότητα 12 – Ελεύθερος Χρόνος  
29. Υπαίθριες δραστηριότητες (αθλητισµός)   
30. Αξιοθέατα  

 
Επί του παρόντος, στο κανάλι L-Pack στο YouTube µπορείτε να βρείτε 4 διαφορετικές εκδόσεις των βίντεο A, B, C και D για το σύνολο των 120 
βίντεο.   
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Τα επιπλέον 30 βελτιωµένα βίντεο είναι διαθέσιµα σε 4 εκδόσεις:  
 
Έκδοση A είναι η βασική έκδοση των βίντεο. Περιέχει µία σύντοµη εισαγωγή µαζί µε περιγραφικές εικόνες. Έπειτα από τα βίντεο, υπάρχουν 
σύντοµες δραστηριότητες κατανόησης µε λύσεις. Στη συνέχεια, υπάρχουν σύνδεσµοι για περαιτέρω µελέτη σχετικά µε τα θέµατα που εξετάζονται στο 
βίντεο.  
 
Έκδοση Β είναι παρόµοια µε την έκδοση Α αλλά έχει και τους υπότιτλους των διαλόγων.  
 
Έκδοση C. Όπως και η έκδοση Β, µε υπότιτλους του διαλόγου; αλλά µε σειρά, που σας επιτρέπει να κάνετε µία άσκηση καραόκε, χωρίς κανένα από 
τα ηχογραφηµένα αρχεία των χαρακτήρων του διαλόγου.  
 
Έκδοση D. όπως και η προηγούµενη έκδοση, αλλά χωρίς υπότιτλους του διαλόγου.  
 
∆είτε επίσης παρ. 3.1 Ο προσωπικός χώρος  
∆είτε επίσης το βοηθητικό βίντεο στην ιστοσελίδα www.l-pack.eu αναφορικά µε τη χρήση του καναλιού L-Pack στο You Tube.  
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1.2 Οργάνωση των Ενοτήτων  

- Οι ενότητες της λίστας αναπαραγωγής  “Ελληνικά L-Pack 1”  περιλαµβάνει πέντε διαλόγους, που, στην πραγµατικότητα, καθένας από αυτούς 
µπορεί να θεωρηθεί µία σύντοµη ενότητα εργασίας µε ασκήσεις κατανόησης και γλωσσικές ασκήσεις. Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα µπορείτε 
να δείτε τη γενική οργάνωση της ενότητας (στην § 2.1.1 µπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις γλωσσικές ασκήσεις). 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι µπορείτε να βρείτε ορισµένες παραλλαγές στην αλληλουχία κάθε ενότητας, καθώς υπάρχουν δραστηριότητες που 
δεν έχουν την ίδια θέση από την µία ενότητα στην άλλη. Για να δείτε το ακριβές περιεχόµενο των ενοτήτων και των κεφαλαίων, σας 
παραπέµπουµε στο γραπτό κείµενο κάθε ενότητας.  

� Παρουσίαση της Ενότητας και του περιεχοµένου της  
� Γραπτός διάλογος 1 (κεφάλαιο 1) 
�  Άσκηση Ακουστικής Κατανόησης 1 
�  Άσκηση Ακουστικής Κατανόησης 2 
�  Άσκηση Προφοράς  
� Γραπτός διάλογος 2 (κεφάλαιο  2) 
�  Άσκηση Ακουστικής Κατανόησης   
�  Άσκηση Λεξιλογίου  
� Γραπτός διάλογος 3 (κεφάλαιο 3) 
�  Άσκηση Ακουστικής Κατανόησης  
�  Functional Activity 
� Γραπτός διάλογος 4 (κεφάλαιο 4) 
�  Άσκηση Ακουστικής Κατανόησης 
�  Άσκηση Γραµµατικής 
� Γραπτός διάλογος 5 (κεφάλαιο 5) 
�  Άσκηση Ακουστικής Κατανόησης  
�  Επαναληπτική Άσκηση 
�  Σχεδιάγραµµα Γραµµατικών Πληροφοριών 
� Στην Ελλάδα (Πληροφορίες σχετικά µε τη χώρα) 
� Άσκηση Κατανόησης Ανάγνωσης  
� Λίστα µε βασικό λεξιλόγιο  
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� Σύνδεσµοι µε λεξικά στο διαδίκτυο  
� Λύσεις των ασκήσεων  

2.0 Πώς να χρησιµοποιήσετε το µάθηµα  

Το µάθηµα δεν έχει κατ΄ ανάγκη προγραµµατιστεί για διαδοχική χρήση, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 12 ενότητες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µε 
την αριθµητική σειρά. Επιπρόσθετα, οι ενότητες δεν είναι ταξινοµηµένες µε βάση τη δυσκολία. Ως εκ τούτου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
οποιαδήποτε σειρά και µπορούν να επιλεγούν ανάλογα µε το περιεχόµενό τους ή σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόµενων. Υιοθετήσαµε 
αυτή τη λύση, προκειµένου να ευνοηθεί και να διευκολυνθεί η αυτό – µάθηση. Φυσικά, µπορείτε να ξεκινήσετε µε την Ενότητα 1 και να τελειώσετε µε 
την Ενότητα 12, εάν σας αρέσει.  
Συνολικά, βρήκαµε τους παρακάτω τρόπους για να χρησιµοποιήσετε το µάθηµα:  

� Αυτό – µάθηση: ο εκπαιδευόµενος ακολουθεί τη δική του/ της διαδροµή µάθησης αυτόνοµα.  
� Στην τάξη: οµάδα µαθητών µε ένα δάσκαλο, χρησιµοποιώντας διαλόγους και αρχεία κειµένου, όπως ένα κανονικό βιβλίο. 
� Μικτή µάθηση, µε ένα δάσκαλο που συντονίζει µία οµάδα µαθητών σε ένα πλαίσιο ηµι αυτό – µάθησης.  

Αυτός ο οδηγός λαµβάνει υπόψη του τους δύο τελευταίους τρόπους καθώς η διαδροµή της «αυτό – µάθησης»  αντιµετωπίζεται ξεχωριστά.  
 

2.1 Πώς να χρησιµοποιήσετε το µάθηµα µε έναν δάσκαλο  

Το µάθηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα ολοκληρωµένο υλικό για να ενισχύσει ένα µάθηµα ή ως ένα βιβλίο από µόνο του. Σε αυτή την τελευταία 
περίπτωση, ο συνολικός χρόνος του µαθήµατος εκτιµάται σε 25 – 30 ώρες. Όπως προαναφέρθηκε, αν και οι ενότητες δεν είναι σε σειρά, µπορούν, 
ωστόσο, να διαβαστούν από την 1η έως την 12η µε τη σειρά. Όσον αφορά την σειρά των ενοτήτων στην τάξη, µπορείτε απλά να ακολουθήσετε τη 
σειρά των ενοτήτων σε αυτό (δείτε επόµενο κεφάλαιο). Σκεφτείτε ότι προσπαθήσαµε να αυξήσουµε τη δυσκολία των ασκήσεων, µετά τους διαλόγους 
σταδιακά, ακόµη κι αν αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος.  
 
Εάν η τάξη σας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, µπορείτε να κατεβάσετε τα βίντεο, τα αρχεία κειµένου (σε έντυπη µορφή) (τις 
αποµαγνητοφωνήσεις των διαλόγων, τις ασκήσεις και τις λύσεις) καθώς και τις ασκήσεις προφοράς ώστε να τα χρησιµοποιήσετε εκτός διαδικτύου. 
Στο τέλος κάθε ενότητας, είναι διαθέσιµες οι λύσεις των ασκήσεων. Εάν δεν θέλετε να τις έχουν οι µαθητές σας, µπορείτε απλά να µην τις µοιράσετε. 
Το ίδιο ισχύει και για το µέρος του λεξιλογίου και τους συνδέσµους στο τελευταίο µέρος της ενότητας.  
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2.2 Προτάσεις για τη χρήση των Ενοτήτων  
 

Οι Ενότητες οργανώνονται σε κεφάλαια, καθένα από τα οποία βασίζεται σε ένα διάλογο ή ένα γραπτό κείµενο. Ως εκ τούτου, κάθε ενότητα περιέχει 5 
κεφάλαια, συν ένα επιπλέον που βασίζεται σε ένα ενηµερωτικό κείµενο (Στην Ελλάδα). Κάθε ενότητα ξεκινά µε µία παρουσίαση της κατάστασης,  των 
χαρακτήρων και του είδους των διαλόγων (πρόσωπο µε πρόσωπο ή τηλεφωνική συνοµιλία). Καταρχήν, προσπαθήστε να παρακινήσετε τους 
µαθητές σας ρωτώντας τους εάν έχουν βρεθεί ποτέ στην ίδια κατάσταση, και αφήστε τους να υποθέσουν τι θα µπορούσε να ειπωθεί σε αυτή την 
περίπτωση κ.λπ. Αφού δούνε/ ακούσουνε τους διαλόγους, πριν από την ανάγνωση των αποµαγνητοφωνήσεων, θα σας πρότεινα να κάνετε τις 
γλωσσικές ασκήσεις ενώ µπορείτε να τις συµπληρώσετε µε άλλες ασκήσεις επικοινωνίας όπως το παιχνίδι των ρόλων µε βάση το σενάριο των 
διαλόγων. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους µαθητές να κάνουν ορισµένες αλλαγές ανάλογα µε τις ανάγκες ή τις εµπειρίες τους.  
 
Στον παρακάτω πίνακα, µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις γλωσσικές ασκήσεις και περισσότερες προτάσεις για την ενσωµάτωση 
άλλων δραστηριοτήτων στο µάθηµα.  
 

 
Κεφάλαιο Άσκηση Περιγραφή  

Κεφάλαιο 1 Προφορά   Οι ασκήσεις προφοράς δίνουν µία ουσιαστική εικόνα του Ελληνικού φωνολογικού συστήµατος  Παρόµοιες µε 
άλλες γλωσσικές ασκήσεις, και σε αυτή την περίπτωση, το ζητούµενο δεν είναι να αναπτύξει ο µαθητής µία 
τέλεια µητρική προφορά οµιλητή (αυτό θα ήταν αδύνατο), αλλά περισσότερο να βοηθήσει τον µαθητή να 
αναλογιστεί για τη συγκεκριµένη πτυχή της γνώσης του L2. Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται σε ένα άλλο αρχείο 
ήχου, διαφορετικό από τους διαλόγους, και φυσικά, δεν υπάρχουν βίντεο για τις ασκήσεις αυτές.  Σε γενικές 
γραµµές, αποτελούνται από λίστες λέξεων και προτάσεων που οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να προσπαθήσουν να 
επαναλάβουν. Σε ορισµένες περιπτώσεις, προσπαθήσαµε, επίσης, να δείξουµε τη σχέση ανάµεσα στους ήχους 
και την ορθογραφία που ενθαρρύνουµε ιδιαίτερα να βελτιώσουν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην παρουσίαση 
των ενοτήτων και των ασκήσεων χρησιµοποιήσαµε τα σύµβολα της ∆ιεθνούς Φωνητικής Αλφαβήτου (IPA) 
µεταξύ αποστρόφων. Για ορισµένους εκπαιδευόµενους,  που δεν είναι εξοικειωµένοι µε αυτά τα σύµβολα ή µε 
τα γράµµατα της λατινικής αλφαβήτου, µπορεί να είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα σύµβολα αυτά δεν 
αποτελούν µέρος της κανονικής αλφαβήτου. Μπορείτε να βρείτε αρκετές πηγές στο διαδίκτυο αναφορικά µε τα 



       

 

                             

 

 

        Οδηγός για Εκπαιδευτές        
 14 
 

Language Pack For Migrants in Europe - Extended  

Οδηγός για Εκπαιδευτές        Σελίδα 14 

 

σύµβολα της ∆ΦΑ.   
Κεφάλαιο 2 Λεξιλόγιο   Οι ασκήσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη της χρήσης του λεξιλογίου που συνδέεται µε το θέµα της 

ενότητας. Μπορείτε εύκολα να εισάγετε νέες λέξεις στην ίδια λεξιλογική ενότητα ή να ρωτήσετε τους µαθητές αν 
γνωρίζουν άλλες λέξεις.  

Κεφάλαιο 3 Πρακτική  Με αυτές τις δραστηριότητες, οι εκπαιδευόµενοι δουλεύουν µε ελάχιστες γλωσσικές δοµές (επικοινωνιακές 
πράξεις) που επιτρέπουν την επίδοση σε µία συγκεκριµένη γλωσσική πράξη, π.χ. να παρουσιάσω τον εαυτό 
µου, να ζητήσω συγνώµη, να αιτηθώ κάτι κ.λπ. Προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε αυτές τις δοµές σε σύντοµα 
παιχνίδια ρόλων.  

Κεφάλαιο 4 Γραµµατική  Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό να αναπτύξουν, µε ένα επικοινωνιακό τρόπο, σηµαντικές δοµές της 
Ελληνικής βασικής γραµµατικής (γραµµατική ύλη). Αν θέλετε, µπορείτε να βρείτε άλλες ασκήσεις και 
δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι µετά το διάλογο Ν. 5 θα βρείτε ένα 
πλαίσιο γραµµατικής που δίνει µία σύντοµη περιγραφή για τις χρήσεις και φόρµες για το γραµµατικό θέµα της 
ενότητας.  

Κεφάλαιο  5 Αξιολόγηση  Οι ασκήσεις αξιολόγησης αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επικοινωνιακών δοµών µε τους 
διαλόγους. Επιλέξαµε την ίδια µορφή σε όλες τις ενότητες για αυτή τη δραστηριότητα, δηλαδή έναν διάλογο 
που ο µαθητής θα πρέπει να ολοκληρώσει. 

Στην Ελλάδα  Ενηµερωτικό κείµενο  Ένα ενηµερωτικό κείµενο µε την επεξήγηση εξειδικευµένων ή ασυνήθιστων λέξεων. Ο στόχος είναι να δώσει 
στο µαθητή κάποιες γενικές πληροφορίες για το θέµα της ενότητας. Κάθε κείµενο ακολουθείται από µία άσκηση 
κατανόησης. Σε αυτή την περίπτωση, επίσης, αν οι µαθητές θεωρούν ότι το θέµα είναι σηµαντικό ή ενδιαφέρον, 
µπορείτε να τους ζητήσετε να κάνουν µία WebQuest ή µία σύντοµη ατοµική έρευνα. Για παράδειγµα, στην 
ενότητα που είναι αφιερωµένη στον κόσµο της εκπαίδευσης µπορείτε να ζητήσετε από τους µαθητές να κάνουν 
µία σύντοµη έρευνα για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα στην τάξη. 
Αυτό το είδος της έρευνας µπορεί να είναι χρήσιµο για τους µετανάστες µε παιδιά. Χωρίς να αναφέρουµε ότι 
αυτό το είδος της έρευνας βοηθάει στη βελτίωση της γνώσης για την περιοχή στην οποία ζουν. Σκεφτείτε, για 
παράδειγµα, το θέµα του Ελεύθερου Χρόνου: Θα ήταν ενδιαφέρον να µάθετε ποια σπορ ή πολιτιστικοί 
σύλλογοι υπάρχουν στην περιοχή που διαµένει ο µετανάστης. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από το ∆ιαδίκτυο, 
οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να συλλέξουν πληροφορίες µοιράζοντας τις εµπειρίες τους. Τέλος, µία 
διαπολιτισµική προσέγγιση µπορεί επίσης να είναι παραγωγική. Για παράδειγµα, στην ενότητα που είναι 
αφιερωµένη στην Οικογένεια θα µπορούσε να είναι χρήσιµο να ορισµένες στιγµές της κοινωνικής ζωής που 
εµφανίζονται στην ελληνική κουλτούρα σε σχέση µε τα δικά τους πολιτισµικά πρότυπα.  
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Επιπλέον, το έργο L-Pack προσφέρει επίσης στους καθηγητές ένα άλλο εργαλείο για να δουλέψετε: συγκεκριµένα τον Προσωπικό Χώρο. Εάν έχετε 
εργαστεί στην τάξη µε ένα από τα 30 βίντεο που περιλαµβάνονται στη λίστα αναπαραγωγής “Ελληνικά L-Pack 2” (δείτε την παραπάνω παρ. 1.1) 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον Προσωπικό Χώρο ως ένας τρόπος για να δώσετε στο µαθητή την ευκαιρία να συνεχίσει να δουλεύει µε το ίδιο 
βίντεο, ενώ το µάθηµα θα έχει ολοκληρωθεί. Οι µαθητές µπορούν να ηχογραφήσουν τη φωνή τους και να την αποθηκεύσουν στο Αρχείο τους. 
Επιπρόσθετα, αν θέλετε, ο Προσωπικός Χώρος σας2 δίνει ένα Φόρουµ για να κρατήσετε επαφή µε την τάξη µε ένα διαφορετικό τρόπο 
δηµιουργώντας µία µικτή µάθηση. Για να δείτε όλες τις δυνατότητες του Προσωπικού Χώρου πηγαίνετε στην παρ. 3.0.  
 
 

2.3 Πώς να χρησιµοποιήσετε το µάθηµα σε µία µικτή κατάσταση µάθησης  

Πιστεύουµε ότι ανάµεσα στους δύο πόλους µάθησης (αυτό – µάθηση και στην µάθηση σε µία τάξη µε δάσκαλο) µπορεί να εντοπιστεί ένα ενδιάµεσο 
στάδιο µε στοιχεία και από τα δύο άκρα, που είναι η «ηµι» ή «καθοδηγούµενη» αυτό – µάθηση. Αυτή η κατάσταση είναι παρόµοια µε ένα µικτό 
περιβάλλον µάθησης. Σε αυτό το είδος της µάθησης, θα µπορούσε να υπάρχει ένας δάσκαλος που βοηθά τους µαθητές κατά τη διαδροµή τους προς 
την αυτό – µάθηση. Ας φανταστούµε ένα σενάριο καθοδηγούµενης αυτό- µάθησης, όπου µία οµάδα εκπαιδευόµενων συναντά τον καθηγητή µία 
φορά την εβδοµάδα, για περίπου δύο ώρες. Η κύρια λειτουργία του εκπαιδευτή θα είναι να ελέγχει την πρόοδο των µαθητών και να κάνει συστάσεις 
για το πώς µπορούν να βελτιωθούν. Ο δάσκαλος, όµως, οφείλει να βοηθήσει τους µαθητές µέσα από τις διάφορες φάσεις του µαθήµατος.  
Μία πιθανή λίστα των καθηκόντων του δασκάλου σε αυτή την κατάσταση είναι η ακόλουθη: 
 

Κατά την αρχική φάση: 
� Εξηγεί το πού θα βρουν το µάθηµα και πώς θα το κατεβάσουν. 
� Βοηθάει στην επίλυση τυχόν δυσκολιών.  
� Εξηγεί τους καλύτερους τρόπους για να χρησιµοποιήσουν το µάθηµα (δείτε τον Οδηγό Αυτό –µάθησης στην παρ. 2.0). 
 
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος: 
� Παρουσιάζει τις νέες ενότητες και θέµατα.  
� Ελέγχει τις ασκήσεις και δραστηριότητες των µαθητών.  
� Βοηθάει τους µαθητές να επιλύσουν τυχόν απορίες που προκύπτουν αναπόφευκτα από το µάθηµα.  
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� Προτείνει άλλες διαδικτυακές πηγές για τους µαθητές.  
� Παρακινεί και υποστηρίζει τους µαθητές κατά τη διάρκεια των σηµαντικών φάσεων της µελέτης.  
 

Προκειµένου να εκτελέσετε τα καθήκοντα αυτά σωστά, σας προτείνουµε να συµβουλευτείτε τον οδηγό αυτό – µάθησης που µπορείτε να κατεβάσετε 
από τη σελίδα www.l-pack.eu σε συνδυασµό µε αυτόν τον οδηγό.  
 
Επιπλέον, ο δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές µε τον Προσωπικό Χώρο, ο οποίος έχει δηµιουργηθεί ως ένα εργαλείο για να βελτιώσουν 
την προφορά και την ευχέρεια. Οι καθηγητές θα πρέπει να εγγραφούν ως εκπαιδευτές, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στον Προσωπικό Χώρο. 
Όταν αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό χώρο, οι καθηγητές µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να επιλέξουν την ενότητα και το βίντεο µε 
τα οποία θέλουν να δουλέψουν. Να θυµάστε ότι στον Προσωπικό Χώρο θα βρείτε τα βίντεο από τη λίστα αναπαραγωγής “Ελληνικά L-Pack 2” (δείτε 
ανωτέρω παρ. 1.1)  
 

3.0 Ο Προσωπικός Χώρος  
 

Το εργαλείο αυτό επικεντρώνεται συνολικά στις δεξιότητες κατανόησης, στην ανάπτυξη της ευχέρειας και τη βελτίωση της προφοράς. Έτσι, για τους 
λόγους αυτούς, τα βίντεο προσφέρονται περισσότερο για µία πιο εξατοµικευµένη χρήση. Σας προτείνουµε να το χρησιµοποιήσετε ως συνέχεια της 
δουλειάς που γίνεται στην τάξη. ∆ηλαδή, εάν έχετε εργαστεί µε ένα από τα βίντεο της λίστας αναπαραγωγής “Ελληνικά L-Pack 2” (δείτε ανωτέρω την 
παρ. 1.1 και παρ. 1.2), µπορείτε να ζητήσετε από τους µαθητές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στον Προσωπικό Χώρο και να συνεχίσουν να 
εργάζονται ατοµικά στο ίδιο βίντεο, βασικά ηχογραφώντας τη φωνή τους.  
Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να πάτε στον Προσωπικό Χώρο από την ιστοσελίδα www.l-pack.eu. Όταν θα είστε εκεί, θα πρέπει να εγγραφείτε ως 
«καθηγητής», ενώ στη συνέχεια, µπορείτε να έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο.   



       

 

                             

 

 

        Οδηγός για Εκπαιδευτές        
 17 
 

Language Pack For Migrants in Europe - Extended  

Οδηγός για Εκπαιδευτές        Σελίδα 17 

 

 

 

Όταν θα έχετε πρόσβαση, είστε στο  Ταµπλό από όπου µπορείτε να δείτε τη λίστα των διαθέσιµων βίντεο και να επιλέξετε το βίντεο µε το οποίο 
θέλετε να δουλέψουν οι µαθητές σας. 
Επιπρόσθετα, µπορείτε να ζητήσετε από τους µαθητές σας να αποθηκεύσουν προσωρινά τις ηχογραφήσεις στο Αρχείο τους και να τις αξιολογήσετε.  
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Σκεφτείτε ότι οι  µαθητές θα πρέπει να δουλεύουν µόνοι τους, έτσι σας προτείνουµε ανεπιφύλακτα να ξοδέψετε λίγο χρόνο δείχνοντάς τους πώς να 
εργαστούν στον Προσωπικό Χώρο. Για τον ίδιο λόγο, είναι σηµαντικό να διαβάσετε τον Οδηγό για Αυτό-εκπαιδευόµενους, στην παρ. 3.1.  
∆είτε επίσης το βοηθητικό βίντεο Πώς να χρησιµοποιήσετε τον Προσωπικό Χώρο για περισσότερες πληροφορίες.  

 
3.1 Γλωσσικές ασκήσεις στον Προσωπικό Χώρο   

 
Όταν οι µαθητές θα έχουν επιλέξει το βίντεο µε το οποίο θέλουν να δουλέψουν , το βίντεο ξεκινάει µε µία σύντοµη γραπτή και προφορική εισαγωγή 
και εικόνες για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν το διάλογο. Αν το κρίνετε απαραίτητο,  ζητήστε από το µαθητή να κάνει παύση 
για να διαβάσει και να ακούσει την εισαγωγή.  Επιπρόσθετα, σε αυτή την έκδοση οι µαθητές θα βρουν επίσης και τους υπότιτλους των διαλόγων. Στο 
τέλος των βίντεο θα βρουν, επίσης, µία σύντοµη άσκηση κατανόησης. Οι ερωτήσεις περιλαµβάνουν είτε ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ  ή ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. Αυτό το σύντοµο τεστ κατανόησης είναι συνήθως διαφορετικό από εκείνο στο έντυπο. Οι λύσεις των ασκήσεων κατανόησης 
βρίσκονται στο τέλος κάθε βίντεο, έτσι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους.  
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Θα ήταν καλό να τους συµβουλέψετε να ακούσουν και να κάνουν πρακτική του διαλόγου παραπάνω από µία φορά. ΄Όταν αισθανθούν ότι έχουν 
φτάσει σε καλή ταχύτητα και µπορούν να συµβαδίσουν µε το χρονοδιάγραµµα του βίντεο, µπορούν να αρχίσουν την Άσκηση 1 ή 2.  Την πρώτη φορά 
που θα κάνουν κλικ στην άσκηση 1 ή 2, το σύστηµα θα τους ρωτήσει αν θα χρησιµοποιήσουν το µικρόφωνο: κάνετε κλικ στο «ΝΑΙ». 
 
Άσκηση 1. Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουµπί, ο µαθητής µπορεί να παρακολουθήσει το βίντεο µε υπότιτλους αλλά χωρίς το ηχογραφηµένο κοµµάτι 
ενός από τους χαρακτήρες στον διάλογο. Ο καλύτερος τρόπος για να χρησιµοποιήσετε τον Προσωπικό Χώρο είναι να αφήσετε το µαθητή να 
εργαστεί µε το βίντεο ατοµικά και µόνος του µετά το µάθηµα. όπως γράφτηκε και πριν, όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο βίντεο µέσω της ιστοσελίδας  
www.l-pack.eu, οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν τη φωνή τους και να αποθηκεύσουν την καλύτερη έκδοση καθώς και να 
ζητήσουν αξιολόγηση από εσάς. Καθησυχάστε τους µαθητές διότι είναι πολύ πιθανό να πρέπει να κάνουν περισσότερες από µία προσπάθειες για να 
µπορέσουν να διαβάσουν αρκετά γρήγορα και να συµβαδίσουν µε την ταχύτητα των βίντεο. Για λόγους χώρου, τα ηχογραφηµένα αρχεία θα είναι 
διαθέσιµα µόνο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.  
 
Άσκηση 2. Η άσκηση αυτή είναι παρόµοια µε την προηγούµενη.  Οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν το ίδιο ηχογραφηµένο αρχείο να λείπει, αλλά χωρίς 
υπότιτλους. Αυτό συνεπάγεται ένα υψηλότερο επίπεδο δηµιουργικής ενασχόλησης και αποµνηµόνευσης από µέρους του µαθητή. Αν είναι δυνατόν, 
σας προτείνουµε να παροτρύνετε τους µαθητές να αποµνηµονεύσουν όχι µόνο τις ακριβείς λέξεις, αλλά και να είναι δηµιουργικοί στην ολοκλήρωση 
της άσκησης, χρησιµοποιώντας άλλες κατάλληλες λέξεις και φράσεις κ.λπ. 
 
Από τη στιγµή που θα έχουν κάνει εξάσκηση στο διάλογο και θα έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ταχύτητας και άνεσης µπορούν να 
προσπαθήσουν να ηχογραφήσουν και να αποθηκεύσουν το αρχείο στο “Το αρχείο µου” και να ζητήσουν ένα βαθµό από το δάσκαλο. Αν έχετε 
εγγραφεί ως εκπαιδευτής, µπορούν να επιλέξουν να αξιολογηθούν από εσάς.  
 
 
 
Πηγαίνοντας στην ενότητα της Αξιολόγησης, θα βρείτε µία λίστα εκπαιδευόµενων που περιµένουν έναν βαθµό από εσάς ή όποιον άλλο έχει εγγραφεί 
ως εκπαιδευτής. Επιλέξτε τα ονόµατα των εκπαιδευόµενων που θέλετε να βαθµολογήσετε και κάντε κλικ στο “Βαθµός” όπου θα βρείτε έναν οδηγό 
για την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών. Μόλις δώσετε το βαθµό σε έναν εκπαιδευόµενο, το αίτηµά του/ της θα εξαφανιστεί από τη λίστα των 
µαθητών που περιµένουν βαθµολογία. Θα λάβουν την αξιολόγησή σας µε προτάσεις στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου.  
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3.2 Το Φόρουµ  
 

Στον Προσωπικό Χώρο θα βρείτε επίσης ένα Φόρουµ όπου µπορείτε να διαχειριστείτε µία οµάδα µαθητών για να παραµείνει σε επαφή ανάµεσα στα 
µαθήµατα. ∆εν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε το Φόρουµ, δεν αλλάζει τη χρήση του Προσωπικού Χώρου, αλλά είναι άλλο ένα εργαλείο που 
προσφέρεται. Εάν είστε δάσκαλος, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φόρουµ για να βοηθήσετε τους µαθητές απαντώντας στις ερωτήσεις τους 
σχετικά µε τα βίντεο που δουλεύουν και να παραµείνετε σε επαφή µαζί τους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα πρέπει να εισάγετε το όνοµα χρήστη 
και τον κωδικό που επιλέξατε κατά την εγγραφής σας στον Προσωπικό Χώρο. Όταν θα έχετε πρόσβαση, µπορεί να σχηµατίσετε µία οµάδα µαθητών 
και να δουλέψετε µαζί τους.   
 

3.3 Προτάσεις για τον Προσωπικό Χώρο  
 
Εδώ είναι ορισµένες προτάσεις για να βοηθήσετε τους µαθητές σας µε τον Προσωπικό Χώρο, που µπορεί να είναι χρήσιµες για εσάς, επίσης.  
 

• Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής σας έχει την ενηµερωµένη έκδοση του Adobe® Flash® Player. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
Adobe για περισσότερες πληροφορίες και να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση: https://www.adobe.com. 

• Την πρώτη φορά που θα κάνετε κλικ στην Άσκηση 1 ή 2, το σύστηµα θα σας ζητήσει να επιτραπεί η χρήση του µικροφώνου: κάντε κλικ στο  
“ναι”. 

• Χρησιµοποιήστε ακουστικά µε µικρόφωνο για να αποφευχθεί η ηχώ των οµιλητών. Αυτά που χρησιµοποιείτε για το κινητό σας τηλέφωνο 
δουλεύουν τέλεια.  

• Μην χρησιµοποιείτε άλλες εφαρµογές, όπως το Skype, που συνεπάγεται τη χρήση ενός µικροφώνου κατά την εγγραφή της φωνής σας.  
• Μην µεγεθύνετε την οθόνη κατά τη διάρκεια της εγγραφής (διαφορετικά θα σταµατήσει η ηχογράφηση της φωνής σας).  
• Αν χρειάζεται, κατεβάστε τις αποµαγνητοφωνήσεις των διαλόγων, αντί να προσπαθείτε να διαβάζετε στην οθόνη, εάν οι υπότιτλοι είναι πολύ 

µικροί για να τους διαβάσετε.  
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• Ακόµη κι αν χρησιµοποιείτε τα βίντεο από του you Tube, όταν εγγράφετε τη φωνή σας, δεν µπορείτε να κάνετε πράγµατα, όπως να 
επιβραδύνετε την ταχύτητα των διαλόγων. ∆ιαφορετικά, κινδυνεύετε να διακόψετε την εγγραφή.  

• Για τον ίδιο λόγο, κατά την εγγραφή, µην παραλείψετε µέρος του διαλόγου για να το ολοκληρώσετε αργότερα. Όταν νοµίζετε ότι έχετε 
ολοκληρώσει την ηχογράφηση, κάντε κλικ στο «stop”. ∆εν έχει σηµασία αν θα έχετε τελειώσει όλο το διάλογο ή όχι.  

 

4.0 ∆ιαδικτυακές Πηγές  

Σας προτείνουµε τις παρακάτω ιστοσελίδες από τις οποίες µπορείτε να κατεβάσετε ενηµερωµένη βιβλιογραφία:  
 
 
 
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/63 
Πρόκειται για ιστοσελίδα από την οποία µπορείτε να ενηµερωθείτε για το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθώς και το πώς θα 
αποκτήσετε την πιστοποίηση ελληνοµάθειας.  
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