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Ενότητα 10 
 

ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ 

Παρουσίαση της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε νέους σπουδαστές και εργαζόµενους, σε διαλόγους 
σχετικά µε τις σπουδές τους και την εκπαίδευση.     
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του 
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.  
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την 
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα 
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα. 

 

Περιεχόµενα της ενότητας 

Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις 

Μαθήµατα Συζήτηση από κοντά ∆ιαφορά µεταξύ άι, αί, αι, αΐ, αϊ 

Στο φροντιστήριο Συζήτηση από κοντά Λεξιλόγιο  

Αναγνώριση τίτλου σπουδών Συζήτηση από κοντά Εκφράσεις για να ζητάς 
διευκρινήσεις 

Βιβλιοθήκη Συζήτηση από κοντά Ρήµατα – Ενεστώτας 
(Παθητική φωνή) 
 

Εκπαίδευση Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

∆ιάλογος 1 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.1) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Γεωργία ζητάει τη γνώµη της 
Ελένης για ένα φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και 
γειτόνισσες). 
Μέρος: Στην έξοδο του σπιτιού. 

 

Γεωργία:  Θα φύγω εγώ. Εσύ τι θα κάνεις; 

Ελένη:             Πού πας; 

Γεωργία:  Θέλω να βρω ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Αυτό που πας εσύ είναι καλό; Θα 

µου πρότεινες να γραφτώ εκεί; 

Ελένη:         Ναι, είµαι πολύ ευχαριστηµένη. Είναι και πολύ κοντά µας, µόνο πέντε λεπτά µε τα 

πόδια από εδώ. 

Γεωργία:  Τι µαθήµατα έχει; Για ποιες γλώσσες; 

Ελένη:  Είναι αρκετά µεγάλο, έχει µαθήµατα ενηλίκων για 6 ξένες γλώσσες. 

Γεωργία:  Ποια µαθήµατα έχουν περισσότερους µαθητές; 

Ελένη:  Τα µαθήµατα αγγλικών, γαλλικών και γερµανικών. Λιγότερους µαθητές έχουν τα 

ισπανικά, τα ιταλικά και τα ρώσικα. 

Γεωργία:  Εγώ λέω να αρχίσω γερµανικά. Μου αρέσει πολύ σαν γλώσσα, ειδικά η προφορά 

τους.  

Ελένη:  Θα πας τώρα από εκεί να ρωτήσεις λεπτοµέρειες; 

Γεωργία:  Ναι. Θέλω να µάθω τις ώρες των µαθηµάτων, πόσες ώρες είναι το µήνα, πόσοι 

µαθητές είναι σε κάθε τµήµα… 

Ελένη:  Μπορείς να µε περιµένεις πέντε λεπτά να πάω στο σπίτι να πάρω λεφτά και να 

πάµε µαζί στο φροντιστήριο; Θέλω να δώσω τα λεφτά για το µήνα. 

Γεωργία:  Εντάξει, δεν βιάζοµαι. Αλήθεια, πόσα δίνεις το µήνα; 

Ελένη:  80 ευρώ. ∆εν είναι πολλά. Αλλά εσύ τώρα θα πρέπει να πληρώσεις και εγγραφή. 

Θα σου τα πουν εκεί.  

Γεωργία:  Καλά. Πήγαινε και θα σε περιµένω απέναντι στην πλατεία. Μην αργήσεις! 

Ελένη:  Όχι. Σε πέντε λεπτά θα είµαι κάτω. 
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Γεωργία: 

α. ∆εν έχει γραφτεί ακόµα σε φροντιστήριο   

      β. Έχει γραφτεί σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών  

γ.  Θέλει να πάει σε διαφορετικό φροντιστήριο από αυτό που πάει η Ελένη   

 

Στο φροντιστήριο που πάει η Ελένη, γίνονται µαθήµατα: 

α. Ισπανικών, ιταλικών και ρώσικων   

      β. Αγγλικών, γαλλικών και γερµανικών  

γ.  Όλων των παραπάνω  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Το φροντιστήριο της Ελένης είναι κοντά στο σπίτι    

      β.     Περισσότερους µαθητές έχουν τα µαθήµατα αγγλικών, 
γαλλικών και γερµανικών     

      γ.     Στην Γεωργία δεν αρέσει η προφορά των γερµανικών     

      δ.     Τα µαθήµατα κοστίζουν 80 ευρώ το µήνα                     

      ε.     Η Γεωργία δεν χρειάζεται να πληρώσει εγγραφή    

     στ.   Η Γεωργία και η Ελένη θα πάνε µαζί στο φροντιστήριο    
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Άσκηση ανάγνωσης 

∆ιαβάστε τις λέξεις και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο στα υπογραµµισµένα γράµµατα  

π .χ .  να ι  ε ί µα ι  

φα ί  φα ίνε τα ι  

Μά ιος  λα ϊκό  

κα ιρός  Κά ιρο    

µα ϊµού  σα ΐ ν ι  
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ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.2) 
 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Σοφία πηγαίνει σε ένα φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών και ζητάει πληροφορίες για τα µαθήµατα. 
Πρόσωπα: Σοφία και Χριστίνα (υπάλληλος στο 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών). 
Μέρος: Στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών. 

 

Σοφία:         Καλησπέρα. 

Χριστίνα:     Καλησπέρα. Μπορώ να σας βοηθήσω; 

Σοφία:         Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν κάνετε εδώ µαθήµατα γερµανικών για ενήλικες.  

Χριστίνα:     Μάλιστα. Είστε αρχάρια ή έχετε ξανακάνει µαθήµατα γερµανικών; 

Σοφία:         Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ. Μόνο αγγλικά ξέρω και έχω κάνει και λίγα µαθήµατα ιταλικών.  

Χριστίνα:     Ωραία. Να σας δώσω τότε το πρόγραµµα για τα µαθήµατα γερµανικών, να ρίξετε µια 

µατιά.  

Σοφία:      Ευχαριστώ. Οι ώρες µε βολεύουν αρκετά. Αν χάσω κάποιο µάθηµα µπορώ να το 

αναπληρώσω άλλη µέρα; 

Χριστίνα:      Υπάρχουν δύο τµήµατα αρχαρίων, ένα πρωί και ένα απόγευµα. Αν χάσετε το µάθηµα 

του πρωινού τµήµατος µπορείτε να παρακολουθήσετε το µάθηµα το απόγευµα. Μόνο 

κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή. Τρίτη µε Πέµπτη έχουν µάθηµα τα πιο προχωρηµένα 

τµήµατα, δεν µπορείτε να τα παρακολουθήσετε.    

Σοφία:           Έχετε και εντατικά τµήµατα;  

Χριστίνα:    Για τους ενήλικες όλα τα τµήµατα είναι εντατικά. ∆εν είναι όµως πιεστικό το 

πρόγραµµα. Μπορείτε να παρακολουθήστε τα οµαδικά µαθήµατα για ένα µήνα και αν 

δεν σας αρέσει το πρόγραµµα, κανονίζουµε ιδιαίτερα µαθήµατα.  

Σοφία:           Ωραία. Τα µαθήµατα γίνονται όλο το χρόνο;  

Χριστίνα:     Έχουµε δύο βδοµάδες αργία τα Χριστούγεννα και δύο βδοµάδες αργία το Πάσχα. Το 

καλοκαίρι κλείνουµε µόνο όλο τον Αύγουστο. 

Σοφία:          Θα µου πείτε και για το οικονοµικό;  

Χριστίνα:     Ναι. Στην αρχή πληρώνετε την εγγραφή 50 ευρώ και µετά είναι 80 ευρώ κάθε µήνα.  

Αν δεν έρθετε σε κανένα µάθηµα όλο το µήνα δεν τον πληρώνετε.  

Σοφία:          Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα το σκεφτώ και θα ξανάρθω. 
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Χριστίνα:       Κι εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευµα! 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Σοφία έχει ξανακάνει µαθήµατα γερµανικών    

      β.     Η Σοφία έχει κάνει µαθήµατα ιταλικών     

      γ.     Τα µαθήµατα για αρχάριους είναι µόνο κάθε ∆ευτέρα            

      δ.     Το φροντιστήριο κλείνει όλο το καλοκαίρι     

      ε.     Η εγγραφή κάνει 50 ευρώ και τα µαθήµατα 80 ευρώ  
το µήνα                         

     στ.    Η Σοφία τελικά γράφεται στο φροντιστήριο     

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Σοφία πηγαίνει σε ένα ________________ να κάνει µαθήµατα γερµανικών. Στο 

____________ γράφει τις ώρες των µαθηµάτων, είναι κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή. Για 

τους ενήλικες όλα τα µαθήµατα είναι ________________. Υπάρχουν οµαδικά και 

____________ µαθήµατα. Η ____________ στο φροντιστήριο κάνει 50 ευρώ και την 

πληρώνει µόνο µία φορά. 
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Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω λέξεις για να φτιάξετε προτάσεις 

µαθήµατα: Θέλω να εγγραφώ στα µαθήµατα ελληνικών για ενήλικες 

εντατικά: __________________________________________________________________ 

ιδιαίτερα: __________________________________________________________________ 

πρόγραµµα: __________________________________________________________________ 

εγγραφή: __________________________________________________________________ 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.3) 

 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Ο Γιάννης έχει σπουδάσει στο 
εξωτερικό και θέλει να αναγνωρίσει το πτυχίο του 
στην Ελλάδα. Πηγαίνει σε ένα Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ρωτάει 
πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνει. 
Πρόσωπα: Γιάννης και Κατερίνα (υπάλληλος στο 
ΚΕΠ). 
Μέρος: Στο ΚΕΠ. 

 

Γιάννης:  Καληµέρα. 

Κατερίνα:  Καληµέρα. Τι θα θέλατε; 

Γιάννης:  Έχω τελειώσει τις σπουδές µου στο εξωτερικό και θέλω να αναγνωρίσω το πτυχίο 

µου και στην Ελλάδα. Μπορείτε να µου πείτε ποια είναι η διαδικασία; 

Κατερίνα:  Καταρχάς πρέπει να συµπληρώσετε την αίτηση και να µας φέρετε κάποια 

δικαιολογητικά. 

Γιάννης:  Θα µου πείτε παρακαλώ αναλυτικά τα δικαιολογητικά για να τα σηµειώσω; 

Κατερίνα:  Πρώτον ένα επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών. Αν το πτυχίο δεν είναι 

στα ελληνικά πρέπει να το µεταφράσετε. 

Γιάννης:  ∆ηλαδή να το πάω σε µεταφραστή; 

Κατερίνα:  Όχι, πρέπει να είναι επίσηµη µετάφραση, από το Υπουργείο Εξωτερικών ή το 

προξενείο ή κάποιο δικηγόρο.  

Γιάννης:  Τι άλλα χαρτιά από τη σχολή χρειάζονται µετάφραση; 

Κατερίνα:  Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών που φαίνονται τα µαθήµατα και οι ώρες των 

µαθηµάτων. Επίσης, το απολυτήριο του σχολείου που τελειώσατε. 

Γιάννης:  Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι απαραίτητο;  

Κατερίνα:  Την άδεια παραµονής σας στη χώρα, αν είστε από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Γιάννης:  Όχι, δεν χρειάζοµαι άδεια παραµονής. Είµαι από την Κύπρο.  

Κατερίνα:  Ωραία. Θα φέρετε αυτά τα δικαιολογητικά και θα συµπληρώσετε την αίτηση και µια 

υπεύθυνη δήλωση.  

Γιάννης:  ∆εν µου είπατε αν πρέπει να πληρώσω κάτι. 
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Κατερίνα:  Ναι. Θα καταθέσετε 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασµό της τράπεζας και θα φέρετε την 

απόδειξη. 

Γιάννης:  Εντάξει. Μια τελευταία ερώτηση, πότε θα είναι έτοιµα τα χαρτιά µου; 

Κατερίνα:  Αν τα δικαιολογητικά είναι σωστά, θα είναι έτοιµα σε 10 εργάσιµες µέρες. Μπορούµε 

να σας ειδοποιήσουµε µε γραπτό µήνυµα στο κινητό σας να έρθετε να τα πάρετε. 

Γιάννης:  Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας µέρα! 

Κατερίνα:  Γεια σας. 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Ο Γιάννης έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες: 

α. από τη γραµµατεία της σχολής του   

      β. από ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

γ.  από το Υπουργείο  

 

2. Ο Γιάννης έχει σπουδάσει στο εξωτερικό: 

α. αλλά δεν έχει πτυχίο   

      β. έχει πτυχίο και θέλει να το µεταφράσει  

γ.  έχει  πτυχίο και θέλει να το αναγνωρίσει για να ισχύει στην Ελλάδα  

 

3. Το πτυχίο του µπορεί να το µεταφράσει: 

α. στο Υπουργείο Εξωτερικών   

      β. σε µεταφραστή  

γ.  µόνος του   
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4. Για να γίνει η διαδικασία πρέπει να φέρει: 

α. τα δικαιολογητικά και µια αίτηση   

      β. τα δικαιολογητικά, µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση  

γ.  µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που ζητούν πληροφορίες. 

Παράδειγµα: Μπορείτε να µου πείτε ποια είναι η διαδικασία; 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________ 

 

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Έχει τελειώσει τις σπουδές του στο εξωτερικό και θέλει να ____________ το πτυχίο του και 

στην Ελλάδα. Πρέπει να ____________ την αίτηση και να φέρει κάποια ____________. Στο 

αναλυτικό ____________ σπουδών φαίνονται τα µαθήµατα και οι ώρες των µαθηµάτων. 

Επειδή το ____________ του δεν είναι στα ελληνικά πρέπει να µεταφραστεί. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.4) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Ο Γιάννης πηγαίνει στη 
βιβλιοθήκη να δανειστεί κάποια βιβλία. 
Πρόσωπα: Γιάννης και Σοφία (υπάλληλος στη 
βιβλιοθήκη). 
Μέρος: Στη βιβλιοθήκη. 

 

Γιάννης:  Καληµέρα. Θέλω να δανειστώ κάποια βιβλία. 

Σοφία:  Καληµέρα. Θα µου δώσετε την κάρτα βιβλιοθήκης σας;  

Γιάννης:  ∆εν έχω. Πρώτη φορά έρχοµαι. 

Σοφία:  Για να δανειστείτε βιβλία πρέπει να σας βγάλουµε κάρτα µέλους.  

Γιάννης:  Εντάξει. Κανένα πρόβληµα. Θέλετε την ταυτότητα µου; 

Σοφία:  Ναι, την ταυτότητα ή το διαβατήριο.  

Γιάννης:  Ορίστε. 

Σοφία:  Ευχαριστώ. Συµπληρώστε παρακαλώ και αυτή την αίτηση για να περάσω τα στοιχεία 

σας στον υπολογιστή.  

Γιάννης:  Πρέπει να πληρώσω συνδροµή; 

Σοφία:  Όχι, η κάρτα είναι δωρεάν. Και ο δανεισµός είναι δωρεάν. Πληρώνετε µόνο πρόστιµο 

σε περίπτωση που αργήσετε να επιστρέψετε κάποιο βιβλίο.  

Γιάννης:  Για πόσες µέρες µπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο; 

Σοφία:  Κάθε φορά που έρχεστε µπορείτε να δανείζεστε µέχρι 4 βιβλία για 15 µέρες. Μετά αν 

θέλετε µπορείτε να έρθετε εδώ και να ανανεώσετε το δανεισµό για άλλες 15 µέρες.  

Γιάννης:  Ποιες ώρες είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη; 

Σοφία:  Είµαστε ανοιχτά µόνο τις καθηµερινές, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ.  

Γιάννης:  Υπάρχει κάπου λίστα µε τα βιβλία που είναι διαθέσιµα; 

Σοφία:  Ναι. Στην πρώτη αίθουσα υπάρχουν υπολογιστές και µε τον κωδικό που θα σας 

δώσω µπορείτε να βλέπετε τον κατάλογο µε όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης και τα 

ράφια στα οποία βρίσκονται.  

Γιάννης:  Κατάλαβα. Έτοιµη η κάρτα µου; 

Σοφία:  Όχι. Πρέπει να µου δώσετε και µια φωτογραφία σας. Η κάρτα είναι αυστηρά 

προσωπική και δεν µπορείτε να τη δανείζετε.  
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Γιάννης:  Καλά. Πάω να βγάλω µια φωτογραφία και θα ξανάρθω. Γεια σας! 

Σοφία:  Γεια σας…Την ταυτότητα σας ξεχάσατε! 

Γιάννης:       Ευχαριστώ. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Γιάννης δεν έχει κάρτα βιβλιοθήκης     

      β.     Ο Γιάννης πρέπει να πληρώσει για να δανειστεί βιβλία    

      γ.     Κάθε µήνα µπορεί να δανειστεί µέχρι 4 βιβλία     

      δ.     Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή και τα Σαββατοκύριακα    

      ε.     Στους υπολογιστές φαίνεται η λίστα µε όλα τα βιβλία    

    στ.     Στην κάρτα βιβλιοθήκης πρέπει να υπάρχει φωτογραφία    

 

Άσκηση γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα ρήµατα στην ενεργητική ή στην παθητική φωνή  

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

δανείζω δανείζοµαι 

 χτενίζοµαι 

σηκώνω  

λούζω  

 καίγοµαι 

βάφω  
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Ξαναγράψτε τις προτάσεις βάζοντας το ρήµα της πρότασης σε παθητική φωνή. 

1. Η µαµά πλένει τα παιδιά στη µπανιέρα. – Τα παιδιά πλένονται στη µπανιέρα. 

2. Η Κατερίνα δανείζει λεφτά στον Ανδρέα.  

_________________________________________________________________________    

3. Ο διευθυντής πληρώνει τους υπαλλήλους. 

_________________________________________________________________________ 

4. Ο κόσµος χάνει πολλά λεφτά στο καζίνο. 

_________________________________________________________________________ 

5. Η Μαρία πετάει τα χαρτιά στο καλάθι. 

_________________________________________________________________________ 



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001 

 

Ενότητα 10           Σελίδα 14 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.5) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Ζωή συναντιέται τυχαία µε 
τη Μαρία στο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) και µιλάνε για τις 
σπουδές τους. 
Πρόσωπα: Ζωή και Μαρία (φίλες και 
γειτόνισσες). 
Μέρος: Στο ΙΕΚ. 

 

Μαρία:          Γεια σου Ζωή! Σε αυτό το ΙΕΚ σπουδάζεις;  

Ζωή:             Ναι! ∆εν το θυµόσουν; Στη σχολή αισθητικής.   

Μαρία:  Σωστά! Πόσο καιρό έχεις ακόµα µέχρι να τελειώσεις;   

Ζωή:     Έχω ακόµα 2 εξάµηνα.    

Μαρία:  Πόσα χρόνια είναι συνολικά οι σπουδές; 

Ζωή:     2 χρόνια.    

Μαρία:  Και πόσα µαθήµατα κάνεις συνολικά; 

Ζωή:    Είναι περίπου 10 κάθε χρόνο, άρα 20 στο σύνολο.    

Μαρία:  Εξετάσεις πότε δίνεις; 

Ζωή:     Τον Ιούνιο. Για 10 µέρες.     

Μαρία:  Και αν περάσεις τις εξετάσεις θα πάρεις δίπλωµα; 

Ζωή:     Ναι. Κρατικό δίπλωµα που το αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας. ∆εν µου είπες 

όµως…εσύ τι δουλειά έχεις εδώ;    

Μαρία:  Ήρθα να ρωτήσω για µαθήµατα υπολογιστών. Χρησιµοποιώ υπολογιστή κάθε µέρα 

στη δουλειά αλλά επειδή δεν ξέρω να τον χειρίζοµαι καλά µου παίρνει πολύ ώρα. 

Πιστεύω ότι µερικά µαθήµατα θα µε βοηθήσουν.  

Ζωή:     Σίγουρα. Οι υπολογιστές είναι απαραίτητοι πια σε όλες τις δουλειές. Πόσες ώρες σου 

είπαν ότι είναι τα µαθήµατα τη βδοµάδα;    

Μαρία:  4 ώρες κάθε Σάββατο.  

Ζωή: Και τι µαθήµατα θα κάνεις;    

Μαρία:  Τα βασικά για αρχή, δηλαδή θα µάθω να γράφω κείµενα και να χρησιµοποιώ πολύ 

καλά το internet. 

Ζωή:    Εντάξει, εύκολα είναι αυτά. Μπορούσα να σου τα µάθω κι εγώ στο σπίτι.   
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Μαρία:  Αλήθεια; Αν θέλεις µπορείς να µε βοηθάς να κάνω εξάσκηση. 

Ζωή:     Γιατί όχι; Πρέπει να µπω στην τάξη, έχω αργήσει! Θα σε δω αργότερα. Γεια! 

Μαρία:  Γεια! Καλό µάθηµα! 

 
 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ζωή σπουδάζει αισθητικός     

      β.     Η Ζωή τελειώνει τις σπουδές της σε 1 χρόνο       

      γ.     Τα µαθήµατα είναι 10 συνολικά                           

      δ.     Η Μαρία θέλει να κάνει µαθήµατα υπολογιστών    

      ε.     Το µάθηµα είναι 4 ώρες κάθε µέρα                      

    στ.     Η Ζωή θα βοηθήσει τη Μαρία να κάνει εξάσκηση    

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Μαρία:  Ζωή τι κάνεις εσύ εδώ; 

Ζωή:      _________________________________________________________ 

Μαρία:  Τι σπουδάζεις; 

Ζωή:      _________________________________________________________ 

Μαρία:   Πόσα µαθήµατα έχεις ακόµα; 

Ζωή:      _________________________________________________________ 
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Μαρία:   Πόσες ώρες έχεις µάθηµα τη βδοµάδα; 

Ζωή:      _________________________________________________________ 

Μαρία:  Καλό µάθηµα! 

Ζωή:      _________________________________________________________ 

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στην παθητική φωνή. 

« - Γεια σου! Σε αυτό το ΙΕΚ σπουδάζεις;  

- Ναι! ∆εν το θυµάσαι; Κάνω µαθήµατα υπολογιστών. 

- Χρησιµοποιείς υπολογιστή κάθε µέρα στη δουλειά;  

- Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρω να τον χειρίζοµαι καλά µου παίρνει πολύ ώρα. 

- Κι εγώ θέλω να κάνω µαθήµατα αλλά βαριέµαι. 

- Έλα να κάνουµε µαζί µαθήµατα, θα διαβάζουµε µαζί και θα καθόµαστε µαζί στην τάξη.» 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Ενεστώτας – Παθητική φωνή – Οριστική 
 

Στην παθητική φωνή ανήκουν τα ρήµατα των οποίων η ενέργεια δεν πηγαίνει σε κάποιο 
αντικείµενο αλλά στο ίδιο το υποκείµενο. 

1α  Πχ. Πλένω τα ρούχα µου ΕΝΩ Πλένοµαι (Πλένω τον εαυτό µου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν το ρήµα στην ενεργητική φωνή έχει φωνήεν πριν την κατάληξη, στην παθητική φωνή µπαίνει 
ένα «γ» πριν την κατάληξη (καίω – καίγοµαι/ ακούω – ακούγοµαι ….) 

Ενεστώτας – Παθητική φωνή - Υποτακτική 

Χρησιµοποιούµε τον ενεστώτα στην υποτακτική όταν θέλουµε να τονίσουµε τη διάρκεια µιας 
πράξης. Σχηµατίζεται µε το «να» + το ρήµα στον ενεστώτα. Πριν το «να» συνήθως υπάρχουν 
ρήµατα όπως τα:  χαίροµαι, αρχίζω, µαθαίνω, βλέπω, δείχνω, ξέρω….  

1α  Πχ. Ξέρεις να ντύνεσαι πάντα όµορφα  

1β  Πχ. Βαριέµαι να βάφοµαι και να χτενίζοµαι 

1γ  Πχ. Στις γάτες δεν αρέσει να πλένονται 

Ενεστώτας – Παθητική φωνή - Προστακτική 

Η προστακτική µε παθητικό ενεστώτα υπάρχει µόνο µε τη µορφή «να» + ρήµα.  

          1α  Πχ. Να ντύνεσαι ζεστά! 

          1β  Πχ. Να αγαπιέστε µεταξύ σας! 

          1γ  Πχ. Μην τσακώνεστε! 

Βαριέµαι Βαριόµαστε 

Βαριέσαι Βαριέστε/ Βαριόσαστε 

Βαριέται Βαριούνται 

Κάθοµαι Καθόµαστε 

Κάθεσαι Κάθεστε/ Καθόσαστε 

Κάθεται Κάθονται 

Αρνούµαι Αρνούµαστε 

Αρνείσαι Αρνείστε 

Αρνείται Αρνούνται 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το Σεπτέµβριο οι εγγραφές στα δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ» 

Φέτος οι αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων για τα δημόσια ΙΕΚ θα 

γίνονται από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου , ενώ στα ιδιωτικά ΙΕΚ αρχίζουν στις 6 

Σεπτεμβρίου. 

Για την επιλογή των υποψηφίων  λαμβάνονται υπόψη: 

• Ο βαθμός του τίτλου σπουδών. 

• Η ηλικία του υποψηφίου. 

• Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο 

υποψήφιος. 

• Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας). 

Οι διάφορες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. δέχονται απόφοιτους Λυκείων και 

Γυμνασίων. 

 

Η κατάρτιση διαρκεί έως 4 εξάμηνα, για τους κατόχους Απολυτηρίου 

Λυκείου, και 2 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου. 

 

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο εξάμηνα κατάρτισης, το 

χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις 

εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον 

Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο 

κατάρτισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. 

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα 

Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής 

Κατάρτισης.  

 
(∆ηµοσίευση στην ιστοσελίδα 

http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8599:2010-08-02-22-
26-27&catid=329:2009-12-01-17-37-55&Itemid=1540 στις 3/8/2010) 

Απολυτήριο, 

πτυχίο, 

δίπλωμα κλπ. 

Αυτοί που έχουν 

Μαθητών, 

σπουδαστών 

Εκπαίδευση 

Αυτοί που έχουν 

τελειώσει τις 

σπουδές 

Αυτό που 

γίνεται το 

χειμώνα 

 

Χρόνος 

6 μήνες 

Περιέχει. Έχει 

μέρη/ κομμάτια. 

Αυτό που 

γίνεται την 

άνοιξη 

Επάγγελμα 

Αυτή τη 

χρονιά 

Με επιτυχία 

Παίρνουν 

Αυτοί που 

κάνουν 

αίτηση 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                      ΣΩΣΤΟ                  ΛΑΘΟΣ 

       α.     Οι αιτήσεις για τα ιδιωτικά ΙΕΚ γίνονται από 1-9 Σεπτεµβρίου      

      β.     Στην επιλογή των σπουδαστών παίζει ρόλο ο βαθµός του  
              απολυτηρίου                                                                                 
      γ.     Στην επιλογή των σπουδαστών δεν παίζει ρόλο η ηλικία             
      δ.     Οι απόφοιτοι Λυκείου σπουδάζουν 2 εξάµηνα                             

     ε.      Το χειµερινό εξάµηνο είναι από Οκτώβριο-Φεβρουάριο               

    στ.     Στο τέλος των σπουδών δίνεται Βεβαίωση Επαγγελµατικής 
             Κατάρτισης                                                                                    
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. φροντιστήριο (το) 

2. τµήµα (το) 

3. ενήλικας (ο) 

4. αρχάριος ≠ προχωρηµένος 

5. αναπληρώνω 

6. παρακολουθώ 

7. ιδιαίτερο µάθηµα ≠ οµαδικό (το) 

8. εντατικό 

9. αργία (η) 

10. πληροφορία (η) 

11. µετάφραση (η) 

12. απολυτήριο (το) 

13. βιβλιοθήκη (η) 

14. δανείζοµαι 

15. επιστρέφω 

16. κατάλογος (ο) 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ONLINE ΛΕΞΙΚΑ 
 
http://dictionary.in.gr/  
 
www.wordreference.com 

http://www.lexilogos.com/english/greek_dictionary.htm  

http://greekdictionary.babylon.com/ 
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ΛΥΣΕΙΣ 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Γεωργία: 

α. ∆εν έχει γραφτεί ακόµα σε φροντιστήριο   

      β. Έχει γραφτεί σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών  

γ.  Θέλει να πάει σε διαφορετικό φροντιστήριο από αυτό που πάει η Ελένη   

 

Στο φροντιστήριο που πάει η Ελένη, γίνονται µαθήµατα: 

α. Ισπανικών, ιταλικών και ρώσικων   

      β. Αγγλικών, γαλλικών και γερµανικών  

γ.  Όλων των παραπάνω  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Το φροντιστήριο της Ελένης είναι κοντά στο σπίτι    

      β.     Περισσότερους µαθητές έχουν τα µαθήµατα αγγλικών, 
γαλλικών και γερµανικών     

      γ.     Στην Γεωργία δεν αρέσει η προφορά των γερµανικών     

      δ.     Τα µαθήµατα κοστίζουν 80 ευρώ το µήνα                     

      ε.     Η Γεωργία δεν χρειάζεται να πληρώσει εγγραφή    

     στ.   Η Γεωργία και η Ελένη θα πάνε µαζί στο φροντιστήριο    

 

Άσκηση ανάγνωσης 

∆ιαβάστε τις λέξεις και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο στα υπογραµµισµένα γράµµατα  

π .χ .  να ι  ε ί µα ι  

φα ί  φα ίνε τα ι  
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Μά ιος  λα ϊκό  

κα ιρός  Κά ιρο    

µα ϊµού  σα ΐ ν ι  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Σοφία έχει ξανακάνει µαθήµατα γερµανικών    

      β.     Η Σοφία έχει κάνει µαθήµατα ιταλικών     

      γ.     Τα µαθήµατα για αρχάριους είναι µόνο κάθε ∆ευτέρα            

      δ.     Το φροντιστήριο κλείνει όλο το καλοκαίρι     

      ε.     Η εγγραφή κάνει 50 ευρώ και τα µαθήµατα 80 ευρώ  
το µήνα                         

     στ.    Η Σοφία τελικά γράφεται στο φροντιστήριο     

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Σοφία πηγαίνει σε ένα φροντιστήριο να κάνει µαθήµατα γερµανικών. Στο πρόγραµµα 

γράφει τις ώρες των µαθηµάτων, είναι κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή. Για τους ενήλικες όλα 

τα µαθήµατα είναι εντατικά. Υπάρχουν οµαδικά και ιδιαίτερα µαθήµατα. Η εγγραφή στο 

φροντιστήριο κάνει 50 ευρώ και την πληρώνει µόνο µία φορά. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Ο Γιάννης έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες: 

α. από τη γραµµατεία της σχολής του   

      β. από ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

γ.  από το Υπουργείο  
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2. Ο Γιάννης έχει σπουδάσει στο εξωτερικό: 

α. αλλά δεν έχει πτυχίο   

      β. έχει πτυχίο και θέλει να το µεταφράσει  

γ.  έχει  πτυχίο και θέλει να το αναγνωρίσει για να ισχύει στην Ελλάδα  

3. Το πτυχίο του µπορεί να το µεταφράσει: 

α. στο Υπουργείο Εξωτερικών   

      β. σε µεταφραστή  

γ.  µόνος του   

4. Για να γίνει η διαδικασία πρέπει να φέρει: 

α. τα δικαιολογητικά και µια αίτηση   

      β. τα δικαιολογητικά, µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση  

γ.  µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που ζητούν πληροφορίες. 

Παράδειγµα: Μπορείτε να µου πείτε ποια είναι η διαδικασία; 

1. Θα µου πείτε παρακαλώ αναλυτικά τα δικαιολογητικά για να τα σηµειώσω; 

2. Τι άλλα χαρτιά από τη σχολή χρειάζονται µετάφραση; 

3. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι απαραίτητο; 

4. Μια τελευταία ερώτηση, πότε θα είναι έτοιµα τα χαρτιά µου; 

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Έχει τελειώσει τις σπουδές του στο εξωτερικό και θέλει να αναγνωρίσει το πτυχίο του και 

στην Ελλάδα. Πρέπει να συµπληρώσει την αίτηση και να φέρει κάποια δικαιολογητικά. Στο 

αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών φαίνονται τα µαθήµατα και οι ώρες των µαθηµάτων. 

Επειδή το πτυχίο του δεν είναι στα ελληνικά πρέπει να µεταφραστεί. 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Γιάννης δεν έχει κάρτα βιβλιοθήκης     

      β.     Ο Γιάννης πρέπει να πληρώσει για να δανειστεί βιβλία    

      γ.     Κάθε µήνα µπορεί να δανειστεί µέχρι 4 βιβλία     

      δ.     Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή και τα Σαββατοκύριακα    

      ε.     Στους υπολογιστές φαίνεται η λίστα µε όλα τα βιβλία    

    στ.     Στην κάρτα βιβλιοθήκης πρέπει να υπάρχει φωτογραφία    

 

Άσκηση γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα ρήµατα στην ενεργητική ή στην παθητική φωνή  

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

δανείζω δανείζοµαι 

χτενίζω χτενίζοµαι 

σηκώνω σηκώνοµαι 

λούζω λούζοµαι 

καίω καίγοµαι 

βάφω βάφοµαι 

 

Ξαναγράψτε τις προτάσεις βάζοντας το ρήµα της πρότασης σε παθητική φωνή. 

1. Η µαµά πλένει τα παιδιά στη µπανιέρα. – Τα παιδιά πλένονται στη µπανιέρα. 

2. Η Κατερίνα δανείζει λεφτά στον Ανδρέα.  

Ο Ανδρέας δανείζεται λεφτά από την Κατερίνα.    



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001 

 

Ενότητα 10           Σελίδα 25 

 

3. Ο διευθυντής πληρώνει τους υπαλλήλους. 

Οι υπάλληλοι πληρώνονται από τον διευθυντή. 

4. Ο κόσµος χάνει πολλά λεφτά στο καζίνο. 

Πολλά λεφτά χάνονται στο καζίνο. 

5. Η Μαρία πετάει τα χαρτιά στο καλάθι. 

Τα χαρτιά πετιούνται στο καλάθι. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ζωή σπουδάζει αισθητικός     

      β.     Η Ζωή τελειώνει τις σπουδές της σε 1 χρόνο       

      γ.     Τα µαθήµατα είναι 10 συνολικά                           

      δ.     Η Μαρία θέλει να κάνει µαθήµατα υπολογιστών    

      ε.     Το µάθηµα είναι 4 ώρες κάθε µέρα                      

    στ.     Η Ζωή θα βοηθήσει τη Μαρία να κάνει εξάσκηση    

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Μαρία:  Ζωή τι κάνεις εσύ εδώ; 

Ζωή:      Εδώ σπουδάζω. 

Μαρία:  Τι σπουδάζεις; 

Ζωή:               Σπουδάζω αισθητικός. 

Μαρία:   Πόσα µαθήµατα έχεις ακόµα; 

Ζωή:      Έχω άλλα 10 µαθήµατα. 

Μαρία:   Πόσες ώρες έχεις µάθηµα τη βδοµάδα; 

Ζωή:      Έχω 5 ώρες µάθηµα κάθε βδοµάδα. 

Μαρία:  Καλό µάθηµα! 

Ζωή:      Ευχαριστώ! 



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001 

 

Ενότητα 10           Σελίδα 26 

 

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στην παθητική φωνή. 

« - Γεια σου! Σε αυτό το ΙΕΚ σπουδάζεις;  

- Ναι! ∆εν το θυµάσαι; Κάνω µαθήµατα υπολογιστών. 

- Χρησιµοποιείς υπολογιστή κάθε µέρα στη δουλειά;  

- Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρω να τον χειρίζοµαι καλά µου παίρνει πολύ ώρα. 

- Κι εγώ θέλω να κάνω µαθήµατα αλλά βαριέµαι. 

- Έλα να κάνουµε µαζί µαθήµατα, θα διαβάζουµε µαζί και θα καθόµαστε µαζί στην τάξη.» 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                          ΣΩΣΤΟ             ΛΑΘΟΣ 

       α.     Οι αιτήσεις για τα ιδιωτικά ΙΕΚ γίνονται από 1-9 Σεπτεµβρίου          

      β.     Στην επιλογή των σπουδαστών παίζει ρόλο ο βαθµός του  
              απολυτηρίου                                                                                     
      γ.     Στην επιλογή των σπουδαστών δεν παίζει ρόλο η ηλικία                 
      δ.     Οι απόφοιτοι Λυκείου σπουδάζουν 2 εξάµηνα                                 

     ε.      Το χειµερινό εξάµηνο είναι από Οκτώβριο-Φεβρουάριο                   

    στ.     Στο τέλος των σπουδών δίνεται Βεβαίωση Επαγγελµατικής 
             Κατάρτισης                                                                                        
 


