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Ενότητα 9 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Παρουσίαση της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε την Κατερίνα και τη Βασιλική, δύο µητέρες µικρών 
κοριτσιών, σε διαλόγους επικοινωνίας µε τη δασκάλα των παιδιών τους και άλλους γονείς.    
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 

Εγγραφή στο σχολείο Τηλεφωνική συζήτηση ∆ιαφορά µεταξύ έι, εϊ, οι, όι, οϊ, 
οϋ 

Ενηµέρωση για την απουσία 
του παιδιού 

Τηλεφωνική συζήτηση Λεξιλόγιο  

Συνάντηση γονιού και 
δασκάλου 

Συζήτηση από κοντά Εκφράσεις που προτείνουν 
κάτι 

Αγορά σχολικών Συζήτηση από κοντά Ρήµατα – Ενεστώτας (Οριστική 
– Προστακτική – Υποτακτική) 
 

Συνάντηση γονέων Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
∆ιάλογος 1 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.1) 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 
Κατάσταση: Η Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο 
της γειτονιάς της και ρωτάει τι χρειάζεται για να 
γράψει την κόρη  της στο σχολείο. 
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Σοφία 
(δασκάλα). 

 

Κατερίνα:   Καληµέρα. Η κυρία Σοφία;  

Σοφία:              Η ίδια. Ποιος είναι; 

Κατερίνα:  Έχω ένα παιδί 6 χρονών και θέλω να το γράψω στο σχολείο.  

Σοφία:             Μάλιστα. Θα µου πείτε το όνοµα σας; 

Κατερίνα:  Λέγοµαι Κατερίνα Ιωάννου.  

Σοφία:             Μένετε στη γειτονιά µας; 

Κατερίνα:  Ναι. Στον από κάτω δρόµο.  

Σοφία:           Εντάξει. Σας ρωτάω επειδή µόνο τα παιδιά της γειτονιάς µας µπορούν να γραφτούν 

στο σχολείο. 

Κατερίνα:  Πρέπει να φέρω κάποια χαρτιά που να λένε τη διεύθυνση µας;  

Σοφία:         Ναι. Και το πιστοποιητικό γέννησης της κόρης σας. Επίσης πρέπει να φέρετε το 

βιβλιάριο υγείας για να δούµε ότι το παιδί έχει κάνει τα εµβόλια που πρέπει.  

Κατερίνα:  Μια άλλη µαµά µου είπε ότι θέλετε και εξέταση από οδοντίατρο;  

Σοφία:             Ναι, σωστά. 

Κατερίνα:  Μέχρι πότε είναι οι εγγραφές;  

Σοφία:             Μέχρι τις 21 Ιουνίου. ∆εν µου είπατε, είναι κοριτσάκι ή αγοράκι; 

Κατερίνα:  Κοριτσάκι. Έχει βαπτισθεί Μαρία-Στέλλα, αλλά τη φωνάζουµε Μαρίλια.  

Σοφία:             Ωραίο όνοµα. Να τη χαίρεστε.  

Κατερίνα:  Ευχαριστώ. Θα έρθω την άλλη βδοµάδα να φέρω τα χαρτιά για την εγγραφή.  

Σοφία:             Ωραία, θα σας περιµένω. Γεια σας. 
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο για να: 

α. Γράψει την κόρη της στο σχολείο   

      β. Γραφτεί η ίδια στο σχολείο  

γ.  Για να αλλάξει την κόρη της σχολείο   

 

Η κόρη της Κατερίνας: 

α. Πάει σχολείο   

      β. ∆εν έχει αρχίσει ακόµα το σχολείο  

γ.  Θα πάει στο νηπιαγωγείο του χρόνου   

 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Κατερίνα δεν µένει στη γειτονιά του σχολείου    

      β.     Μόνο τα παιδιά της γειτονιάς µπορούν να γραφτούν    

      γ.     Η Κατερίνα πρέπει να φέρει το βιβλιάριο υγείας του  
παιδιού     

      δ.     Η εξέταση από οδοντίατρο δεν χρειάζεται     

      ε.     Οι εγγραφές αρχίζουν στο τέλος του Ιουνίου                     

    στ.     Την κόρη της Κατερίνας την φωνάζουν Μαρίλια         
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Άσκηση ανάγνωσης 

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

π .χ .  θε ίος  θε ϊκό  

παντού  προϋπόθεση  

πολλο ί  ρολό ι  

κορο ϊδ εύω  προϋπηρεσ ία  

βόλε ϊ  τρόλε ϊ    
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.2) 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 
Κατάσταση: Η Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο 
κι ενηµερώνει τη δασκάλα για ποιο λόγο λείπει η 
κόρη της από το µάθηµα. 
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Σοφία 
(δασκάλα). 

 

Σοφία:             Παρακαλώ. 

Κατερίνα:  Καληµέρα κυρία Σοφία. Είµαι η Κατερίνα Ιωάννου, η µαµά της Μαρίλιας.   

Σοφία:             Γεια σας κυρία Κατερίνα. Τι κάνετε; 

Κατερίνα:  Καλά είµαι. Πήρα να σας ενηµερώσω ότι η Μαρίλια δεν θα έρθει στο σχολείο 

σήµερα και µάλλον θα λείπει όλη τη βδοµάδα.  

Σοφία:             Έγινε κάτι; Είναι καλά; 

Κατερίνα:  Είναι άρρωστη. Κόλλησε ανεµοβλογιά από τον ξάδερφο της.  

Σοφία:             Ωχ. Υποµονή. Έχει πολύ πυρετό; 

Κατερίνα:        Ναι. ∆εν πέφτει από 39. Θα έρθει το απόγευµα ο γιατρός να τη δει.  

Σοφία:           Κατάλαβα, µην ανησυχείτε. Όλα τα παιδιά το περνάνε. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε 

από το γιατρό να σας γράψει ένα χαρτί ότι την εξέτασε για να δικαιολογήσουµε τις 

απουσίες στο σχολείο.  

Κατερίνα:  Ναι, θα το κάνω. Επειδή δεν θέλω να µείνει η Μαρίλια πολύ πίσω στα µαθήµατα, 

µπορείτε να µου πείτε τι µαθήµατα θα κάνετε αυτή τη βδοµάδα;  

Σοφία:           Επειδή είναι πολλά παιδάκια άρρωστα θα κάνω κυρίως επανάληψη. Θα προχωρήσω 

µόνο στα µαθηµατικά 1 κεφάλαιο. 

Κατερίνα:  Εντάξει. Θα κρατήσω τη Μαρίλια σπίτι µέχρι να γίνει εντελώς καλά, για να µην 

κολλήσει τους συµµαθητές της. Όταν της περάσει ο πυρετός θα διαβάσω µαζί της το 

επόµενο µάθηµα στα µαθηµατικά να έρθει διαβασµένη.   

Σοφία:            Ελπίζω να γίνει σύντοµα καλά. Θα σας πάρω τηλέφωνο µέσα στη βδοµάδα να µάθω 

τι κάνει. 

Κατερίνα:  Ευχαριστώ πολύ.  

Σοφία:             Γεια σας κυρία Κατερίνα. Περαστικά!   
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίλια είναι η κόρη της Κατερίνας     

      β.     Η Μαρίλια έχει ανεµοβλογιά     

      γ.     Ο πυρετός είναι κάτω από 39     

      δ.     Ο γιατρός θα δικαιολογήσει τις απουσίες     

      ε.     Η Μαρίλια θα πάει στο σχολείο σε 2 µέρες     

     στ.     Η δασκάλα θα ξαναπάρει τηλέφωνο                            

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Κατερίνα παίρνει τηλέφωνο στο σχολείο να ενηµερώσει τη δασκάλα ότι η κόρη της 

είναι________________. Θα έρθει ο γιατρός να τη δει και θα υπογράψει ένα χαρτί για να 

δικαιολογήσει τις ____________ που θα κάνει όλη τη βδοµάδα. Πολλά παιδιά έχουν 

ανεµοβλογιά και η δασκάλα δεν προχωράει στα µαθήµατα, κάνει ____________.  Η 

ανεµοβλογιά είναι κολλητική και τα παιδιά µένουν στο σπίτι για να µην κολλήσουν τους 

________________ τους. Οι γονείς διαβάζουν µε τα παιδιά τους στο σπίτι τα  

____________ τους. 
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Άσκηση γραµµατικής 

Αλλάξτε το χρόνο των υπογραµµισµένων ρηµάτων σε ενεστώτα. 

Η Κατερίνα θα τηλεφωνήσει στη δασκάλα της κόρης της να της πει ότι είναι άρρωστη. Ήρθε 

ο γιατρός να τη δει. Θα υπογράψει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις απουσίες. Πολλά 

παιδιά είναι άρρωστα και θα χάσουν τα µαθήµατα στο σχολείο. Η δασκάλα θα κάνει 

επανάληψη. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 

∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.3) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Κατερίνα συναντιέται µε τη 
δασκάλα της κόρης της για να µάθει πώς τα 
πηγαίνει στο σχολείο. 
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Σοφία 
(δασκάλα). 
Μέρος: Στο σχολείο. 

 

Κατερίνα:  Καληµέρα κυρία Σοφία.    

Σοφία:             Καληµέρα. Είστε η µαµά της Μαρίλιας, σωστά; 

Κατερίνα:  Ναι, εγώ είµαι. Ήρθα να µου πείτε πώς τα πάει η κόρη µου. Είναι καλή µαθήτρια;  

Σοφία:           Η Μαρίλια είναι πολύ καλό παιδί, φρόνιµο, µε ακούει στην τάξη, δεν κάνει φασαρία. 

Τον τελευταίο µήνα όµως είναι πάρα πολύ αφηρηµένη.  

Κατερίνα:  ∆ηλαδή, δεν παρακολουθεί πια το µάθηµα; Τι κάνει;  

Σοφία:          Το πρωί φαίνεται ότι νυστάζει. Της κάνω ερωτήσεις και δεν έχει ακούσει τι τη ρώτησα. 

Μετά το πρώτο διάλειµµα είναι καλύτερα. Πάντως, τις ασκήσεις που βάζω για το 

σπίτι τις κάνει πάντα όλες. Την βοηθάτε εσείς; 

Κατερίνα:  Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της. Μετά τα κοιτάω κι εγώ και κάθοµαι µαζί της και 

τα διορθώνουµε. Αν έχει να µάθει κάτι απέξω, τη βάζω και µου το λέει.  

Σοφία:         Καλό είναι αυτό. Είναι και πολύ καλή στα τεστ που γράφουµε.  Αλλά όποτε βάζω 

έκθεση… 

Κατερίνα:  ∆εν γράφει καλά;  

Σοφία:           ∆εν ξέρω τι να σας πω. Συνήθως δεν γράφει τίποτα. Κοιτάζει συνέχεια το τετράδιο. 

Όταν τη ρωτάω αν θέλει βοήθεια ή να µε ρωτήσει κάτι, µου λέει πως σκέφτεται… 

Κατερίνα:  Πριν λίγους µήνες λέγατε ότι είναι πολύ καλή, τι µπορεί να άλλαξε; Πιστεύετε ότι 

είναι κάτι ανησυχητικό ή θα της περάσει µε τον καιρό;   

Σοφία:          ∆εν ανησυχώ γιατί ούτε τσακώνεται µε τα άλλα παιδάκια ούτε σε εµένα µιλάει άσχηµα. 

Είναι πάντα ήσυχη. Αλλά καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να της µιλήσετε κι εσείς 

να δείτε τι σκέφτεται και είναι τόσο αφηρηµένη. Εγώ προσπάθησα αλλά δεν µου 

είπε τίποτα…  
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Κατερίνα:  Εντάξει, αυτό θα κάνω. Θα ξανάρθω την επόµενη βδοµάδα να µιλήσουµε και να 

δούµε τι πρέπει να κάνουµε. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.  

Σοφία:       Μην ανησυχείτε πάντως. Η Μαρίλια είναι έξυπνο παιδί και είναι ακόµα από τις 

καλύτερες µαθήτριες στην τάξη… 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Κατερίνα πήγε να βρει τη δασκάλα της κόρης της: 

α. για να µάθει πώς τα πάει η κόρη της στο σχολείο  

      β. γιατί την κάλεσε η δασκάλα να έρθει  

γ. γιατί ανησυχεί για την κόρη της  

 

2. Η Μαρίλια στην τάξη: 

α. είναι άτακτη   

      β. είναι ήσυχη αλλά δεν παρακολουθεί το µάθηµα  

γ. κάνει συνέχεια ερωτήσεις   

 

3. Η Μαρίλια: 

α. δεν διαβάζει και δεν γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι   

      β. διαβάζει στο σπίτι αλλά δεν γράφει καλά στα τεστ  

γ.  γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι και γράφει καλά στα τεστ    
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4. Η συµπεριφορά της Μαρίλια: 

α. έχει αλλάξει  

      β. ήταν πάντα η ίδια  

γ.  είναι ανησυχητική   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν χρόνο ή διάρκεια. 

Παράδειγµα: Τον τελευταίο µήνα… 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον ενεστώτα. 

«- Η Μαρίλια είναι πολύ καλό παιδί, φρόνιµο, µε ακούει στην τάξη, δεν κάνει φασαρία. Τον 

τελευταίο µήνα όµως είναι πάρα πολύ αφηρηµένη.  

- ∆ηλαδή, δεν παρακολουθεί πια το µάθηµα; Τι κάνει;  

- Το πρωί φαίνεται ότι νυστάζει. Της κάνω ερωτήσεις και δεν έχει ακούσει τι τη ρώτησα. Μετά το 

πρώτο διάλειµµα είναι καλύτερα. Πάντως, τις ασκήσεις που βάζω για το σπίτι τις κάνει πάντα όλες. 

Την βοηθάτε εσείς; 

- Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της. Μετά τα κοιτάω κι εγώ και τα διορθώνουµε. Αν έχει να µάθει 

κάτι απέξω, τη βάζω και µου το λέει.» 
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ΑΓΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.4) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Βασιλική συζητάει µε µια φίλη της 
τι πρέπει να αγοράσουν για τα παιδιά τους που 
πάνε σχολείο. 
Πρόσωπα: Βασιλική (µητέρα) και Γεωργία (φίλη 
της Βασιλικής). 
Μέρος: Στο σπίτι. 

 

Γεωργία:         Λοιπόν, είσαι έτοιµη; Φεύγουµε;  

Βασιλική:        Πού θα πάµε; Για ψώνια; 

Γεωργία:       Ναι. Υποσχέθηκα στην ανιψιά µου ότι θα της πάρω δώρο όσα πράγµατα χρειάζεται 

για το σχολείο. Εδώ έχω τη λίστα.    

Βασιλική:        Εσύ την έφτιαξες; 

Γεωργία:      Όχι, τους την έδωσε η δασκάλα τους στο σχολείο. Κάποια πράγµατα τα έχει, τα 

υπόλοιπα πρέπει να τα αγοράσω.  

Βασιλική:        Αλήθεια, θα τα πάρεις όλα αυτά; 

Γεωργία:         Όχι όλα µαζί. Προς το παρόν θα πάρω αυτά που θα χρησιµοποιεί κάθε µέρα. 

Βασιλική:        Σχολική τσάντα έχει; 

Γεωργία:  Ναι. ∆εν έχει καθόλου τετράδια. 

Βασιλική:        Πάρε 4-5 τετράδια και αν τελειώσουν παίρνεις αργότερα άλλα. Τι άλλο; 

Γεωργία:  Πρέπει να πάρουµε µολύβια, στυλό, µια γόµα….ξύστρα δεν χρειάζεται γιατί 

έχουµε… 

Βασιλική:        Πρέπει να πάρουµε και µια κασετίνα για να τα βάζει µέσα. 

Γεωργία:  Ναι, σωστά. 

Βασιλική:        Για τα µαθηµατικά θα χρειαστεί σίγουρα χάρακες. Για τη ζωγραφική τι θέλει; 

Γεωργία:  Μαρκαδόρους, ψαλίδι, κόλλα, µπλοκ ζωγραφικής… 

Βασιλική:        Νοµίζω ότι φτάνουν όλα αυτά. Μην υπερβάλλεις. 

Γεωργία:  Καλά λες. Πόσα λεφτά λες να κάνουν όλα µαζί; 

Βασιλική:       Καλύτερα να πάµε στο πολυκατάστηµα µε τα σχολικά είδη. Έχει πολλές προσφορές. 

∆εν θα δώσεις πάνω από 15-20 ευρώ. 

Γεωργία:  Το ελπίζω. Λοιπόν, πάµε πριν κλείσει! 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θα αγοράσει πράγµατα για την 
ανιψιά της που πάει σχολείο     

      β.     ∆εν θα πάρει όλα τα πράγµατα που έχει στη λίστα    

      γ.     Η ανιψιά της δεν έχει σχολική τσάντα      

      δ.     Θα πάρει µολύβια, στυλό και µια ξύστρα     

      ε.     ∆εν θα πάρει κασετίνα                                          

    στ.     Θα δώσει περισσότερα από 20 ευρώ                         

 

Ασκήσεις γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο. 

1. Η Βασιλική (παίρνω) ___________ φάρµακα κάθε µέρα.   

2. Οι καλοί µαθητές πρέπει να (διαβάζω) ____________ κάθε µέρα. 

3. Σου αρέσει να (πηγαίνω) ____________ ταξίδια; 

4. Μην (περπατάω) ____________ στο δρόµο!    

5. Κάποιοι µε (καλώ) ____________ συνέχεια τηλέφωνο και το κλείνουν….  
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Γράψτε τις προτάσεις στον ενεστώτα. 

1. Πού θα πάµε; - Πού πάµε; 

2. Εσύ την έφτιαξες ; 

______________________________________________________________________________ 

3. Θα πάρω αυτά που θα χρησιµοποιεί κάθε µέρα. 

______________________________________________________________________________ 

4. Για τα µαθηµατικά θα χρειαστεί σίγουρα χάρακες.    

______________________________________________________________________________ 

5. ∆εν θα δώσεις πάνω από 15-20 ευρώ.  

______________________________________________________________________________ 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.5) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Κατερίνα περιµένει έξω από το 
σχολείο την κόρη της να σχολάσει και συζητάει µε 
άλλους γονείς. 
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Βασιλική (φίλη 
της Κατερίνας και µητέρα), Χάρης (πατέρας). 
Μέρος: Στην είσοδο του σχολείου. 

 
Κατερίνα:      Γεια σας. Μήπως είστε ο µπαµπάς του Γιαννάκη; 

Χάρης:          Ναι. Εσείς ποια είστε; 

Κατερίνα:  Εγώ είµαι η µαµά της Μαρίλιας, συµµαθήτριας του Γιαννάκη.    

Χάρης:         Χαίρω πολύ. Ακούω για τη Μαρίλια κάθε µέρα, κάνουν πολύ παρέα τα παιδιά µας. 

Κατερίνα:  Ναι, το ξέρω. Συνέχεια µου λέει ότι ο Γιαννάκης είναι ο καλύτερος της φίλος. Να σας 

συστήσω τη Βασιλική, είναι η µαµά της Φλώρας Ευθυµίου.  

Βασιλική:      Χαίρω πολύ. Το όνοµα σας; 

Χάρης:          Χάρης Μητρόπουλος. Ο µπαµπάς του Γιάννη. 

Κατερίνα:  Μήπως έχετε ακούσει για το αυριανό πρόγραµµα; Θα σχολάσουν νωρίτερα τα παιδιά; 

Βασιλική:     Εγώ άκουσα ότι αν αύριο έχει καλό καιρό θα πάνε εκδροµή στο πάρκο. Θα γυρίσουν 

και θα σχολάσουν την κανονική ώρα. 

Χάρης:      Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά! ∆εν θα έπρεπε να µας ενηµερώνουν όταν κάτι 

αλλάζει; 

Κατερίνα:  Καλή δασκάλα η κυρία Σοφία, αλλά κάποιες φορές ξεχνάει να ενηµερώνει τους γονείς. 

Και τα παιδιά είναι µικρά, δεν καταλαβαίνουν να µας εξηγήσουν καλά τι τους είπε η 

δασκάλα. 

Βασιλική:     Ναι, ούτε η δικιά µου κόρη κατάλαβε τι θα γίνει. Στην αρχή µου έλεγε ότι θα πάνε σε 

µια γιορτή! 

Χάρης:         Μπορώ να προτείνω κάτι; Να ζητήσουµε από την κυρία Σοφία να έχουν όλα τα παιδιά 

στην τσάντα τους ένα µικρό τετράδιο και να τα βάζει να γράφουν εκεί όλες τις 

ανακοινώσεις που πρέπει να µαθαίνουµε οι γονείς. Συµφωνείτε; 

Κατερίνα:  Καλή ιδέα. Θα το κοιτάµε εµείς κάθε µέρα και θα ξέρουµε τι γίνεται. Να µη χρειάζεται 

να παίρνει η δασκάλα τηλέφωνο όλους τους γονείς, έναν-έναν. 

Βασιλική:      Κι εγώ συµφωνώ. Σε λίγο που σχολάνε τα παιδιά να πάµε να τη βρούµε. 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                    ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίλια και ο Γιάννης είναι συµµαθητές                              

      β.     Η Βασιλική είναι η µαµά της Φλώρας                       

      γ.     Ο Χάρης είναι ο µπαµπάς της Μαρίλιας            

      δ.     Οι γονείς ξέρουν το αυριανό πρόγραµµα           

      ε.     Η κυρία Σοφία είναι η δασκάλα των παιδιών                                 

    στ.     Οι γονείς συµφωνούν να κάνουν µια πρόταση στη δασκάλα        

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Βασιλική:  Συγγνώµη…εσείς είστε ο µπαµπάς του Βασιλάκη; 

Χάρης: ______________________________________________________________________ 

Βασιλική:  Χαίρω πολύ. Εγώ είµαι η µαµά της Μαρίλιας. 

Χάρης: ______________________________________________________________________ 

Βασιλική:   Τα παιδιά µας κάνουν πολύ παρέα. 

Χάρης: ______________________________________________________________________ 

Βασιλική:   Θέλετε αύριο να έρθετε µε το Νικολάκη από το σπίτι να παίξουν τα παιδιά µας και να 

γνωριστούµε εµείς καλύτερα;; Συµφωνείτε; 

Χάρης: ______________________________________________________________________ 

Βασιλική:  Ωραία! Θα σας περιµένω αύριο στο σπίτι. 

Χάρης: ______________________________________________________________________ 
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Άσκηση γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο. 

1. Πρέπει πάντα να (προσπαθώ) ___________ για κάτι καλύτερο.   

2. Να (προσέχω) ____________ πολύ στο δρόµο. 

3. Τα παιδιά µου δεν (τρώω) ____________ πολύ. 

4. Μη συνεχίζετε να (µιλάω) ____________ στην τάξη!    

5. ∆εν µας αρέσει να (γυρνάω) ____________ αργά στο σπίτι.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Ενεστώτας - Οριστική 
Ο ενεστώτας χρησιµοποιείται για  

• πράξεις που γίνονται τώρα,  

• πράξεις που ξεκίνησαν παλιά και γίνονται µέχρι τώρα 

• γενικές αλήθειες  

• συνήθειες 

       Ρήµατα α’ συζυγίας                                                        Ρήµατα β’ συζυγίας 

 

 

 

 

Ενεστώτας - 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. Ξέρω να διαβάζω 

1β  Πχ. Συνεχίζετε να µιλάτε 

1γ  Πχ. Μου αρέσει να χορεύω 

Ενεστώτας – Προστακτική 
Η προστακτική µε ενεστώτα χρησιµοποιείται όταν ζητάµε κάτι που θέλουµε να γίνεται συνέχεια, 
να έχει διάρκεια.  

          1α  Πχ. Πρόσεχε όταν οδηγείς! 

          1β  Πχ. Παραµείνετε στη θέση σας! 

          1γ  Πχ. Μην καπνίζετε! 

Βλέπω Βλέπουµε 

Βλέπεις Βλέπετε 

Βλέπει Βλέπουν 

Μιλάω/ Μιλώ Μιλάµε 

Μιλάς Μιλάτε 

Μιλάει Μιλάνε/ Μιλούν 

β΄ ενικό β’ πληθυντικό 

Βλέπε Βλέπετε 

Μίλα Μιλάτε 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα» 

Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ 

των ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και 

την κατώτερη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο). H σχολική ζωή, όμως, των 

μαθητών μπορεί να ξεκινά από την ηλικία των 2,5 ετών (προσχολική 

εκπαίδευση) σε ιδρύματα (ιδιωτικά και δημόσια) που ονομάζονται 

Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί. Ορισμένοι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί 

σταθμοί διαθέτουν και Νηπιακά Τμήματα που λειτουργούν παράλληλα 

προς τα Νηπιαγωγεία. 

Η διάρκεια φοίτησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) είναι 

εξαετής, με ηλικία εισόδου το 6ο έτος.  

Η μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη 

μεταρρύθμιση του 1997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία 

Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια 

φοίτησης είναι τριετής στα Ενιαία Λύκεια και διετής (α΄ κύκλος σπουδών) 

ή τριετής (β΄ κύκλος σπουδών) στα Τεχνικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια. 

Παράλληλα με τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λειτουργούν και Ειδικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, 

Λύκεια και λυκειακές τάξεις, που απευθύνονται σε μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης λειτουργούν και Μουσικά, Εκκλησιαστικά 

και Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια. 

Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).  

Η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η 

εισαγωγή των φοιτητών σ αυτά τα ιδρύματα εξαρτάται από την επίδοσή 

τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαμβάνουν χώρα στη Β΄ και Γ΄ 

τάξη του Λυκείου.  

(∆ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm) 

αρχίζει 

2 χρόνια 

Ανάμεσα 

Πόσος χρόνος 
Εκπαίδευσης 

3 χρόνια 

Αλλαγή στη 

νομοθεσία 

Αποτελέσματα 

Ανήκουν 

Γίνονται 

Με τον 

ίδιο τρόπο 

Επιβάλλεται 

από το νόμο 

Είσοδος 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                    ΣΩΣΤΟ                  ΛΑΘΟΣ 

       α.     Τα παιδιά από 6-15 χρονών πρέπει να πηγαίνουν σχολείο          

      β.     Υποχρεωτικό είναι το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο                           
      γ.      Στο ∆ηµοτικό πάνε τα παιδιά από 2,5 χρονών                              
      δ.      Μετά το Γυµνάσιο υπάρχει το Λύκειο ή το ΤΕΕ                            

     ε.      Πανεπιστήµια είναι τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ                                             

    στ.     Οι φοιτητές µπαίνουν µε εξετάσεις στο πανεπιστήµιο                    
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. εγγραφή (η) 

2. σχολείο (το) 

3. απουσία (η) 

4. µάθηµα (το) 

5. συµµαθητής (ο) 

6. τάξη (η) 

7. φρόνιµος 

8. διάβασµα (το) 

9. διορθώνω 

10. σχολικά (τα) 

11. κασετίνα (η) 

12. δασκάλα (η) 

13. χάρακας (ο) 

14. σχολάω 

15. γονιός (ο) 

16. ανακοίνωση (η) 

 

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 Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο για να: 

α. Γράψει την κόρη της στο σχολείο   

      β. Γραφτεί η ίδια στο σχολείο  

γ.  Για να αλλάξει την κόρη της σχολείο   

 

Η κόρη της Κατερίνας: 

α. Πάει σχολείο   

      β. ∆εν έχει αρχίσει ακόµα το σχολείο  

γ.  Θα πάει στο νηπιαγωγείο του χρόνου   

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Κατερίνα δεν µένει στη γειτονιά του σχολείου    

      β.     Μόνο τα παιδιά της γειτονιάς µπορούν να γραφτούν    

      γ.     Η Κατερίνα πρέπει να φέρει το βιβλιάριο υγείας του  
παιδιού     

      δ.     Η εξέταση από οδοντίατρο δεν χρειάζεται     

      ε.     Οι εγγραφές αρχίζουν στο τέλος του Ιουνίου                     

    στ.     Την κόρη της Κατερίνας την φωνάζουν Μαρίλια         

 

Άσκηση ανάγνωσης 

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

π .χ .  θε ίος  θε ϊκό  

παντού  προϋπόθεση  
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πολλο ί  ρολό ι  

κορο ϊδ εύω  προϋπηρεσ ία  

βόλε ϊ  τρόλε ϊ    

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίλια είναι η κόρη της Κατερίνας     

      β.     Η Μαρίλια έχει ανεµοβλογιά     

      γ.     Ο πυρετός είναι κάτω από 39     

      δ.     Ο γιατρός θα δικαιολογήσει τις απουσίες     

      ε.     Η Μαρίλια θα πάει στο σχολείο σε 2 µέρες     

     στ.     Η δασκάλα θα ξαναπάρει τηλέφωνο                            

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Κατερίνα παίρνει τηλέφωνο στο σχολείο να ενηµερώσει τη δασκάλα ότι η κόρη της είναι 

άρρωστη. Θα έρθει ο γιατρός να τη δει και θα υπογράψει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις 

απουσίες που θα κάνει όλη τη βδοµάδα. Πολλά παιδιά έχουν ανεµοβλογιά και η δασκάλα 

δεν προχωράει στα µαθήµατα, κάνει επανάληψη.  Η ανεµοβλογιά είναι κολλητική και τα 

παιδιά µένουν στο σπίτι για να µην κολλήσουν τους συµµαθητές τους. Οι γονείς διαβάζουν 

µε τα παιδιά τους στο σπίτι τα  µαθήµατα τους. 

 

Άσκηση γραµµατικής 

Αλλάξτε το χρόνο των υπογραµµισµένων ρηµάτων σε ενεστώτα. 

Η Κατερίνα θα τηλεφωνήσει στη δασκάλα της κόρης της να της πει ότι είναι άρρωστη. Ήρθε 

ο γιατρός να τη δει. Θα υπογράψει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις απουσίες. Πολλά 

παιδιά είναι άρρωστα και θα χάσουν τα µαθήµατα στο σχολείο. Η δασκάλα θα κάνει 
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επανάληψη. 

Η Κατερίνα τηλεφωνεί στη δασκάλα της κόρης της να της πει ότι είναι άρρωστη. Έρχεται ο 

γιατρός να τη δει. Υπογράφει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις απουσίες. Πολλά παιδιά 

είναι άρρωστα και χάνουν τα µαθήµατα στο σχολείο. Η δασκάλα κάνει επανάληψη. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Κατερίνα πήγε να βρει τη δασκάλα της κόρης της: 

α. για να µάθει πώς τα πάει η κόρη της στο σχολείο  

      β. γιατί την κάλεσε η δασκάλα να έρθει  

γ. γιατί ανησυχεί για την κόρη της  

 

1. Η Μαρίλια στην τάξη: 

α. είναι άτακτη   

      β. είναι ήσυχη αλλά δεν παρακολουθεί το µάθηµα  

γ. κάνει συνέχεια ερωτήσεις   

 

2. Η Μαρίλια: 

α. δεν διαβάζει και δεν γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι   

      β. διαβάζει στο σπίτι αλλά δεν γράφει καλά στα τεστ  

γ.  γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι και γράφει καλά στα τεστ    

 

3. Η συµπεριφορά της Μαρίλια: 

α. έχει αλλάξει  

      β. ήταν πάντα η ίδια  

γ.  είναι ανησυχητική   
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Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν χρόνο ή διάρκεια. 

Παράδειγµα: Τον τελευταίο µήνα… 

1. Μετά το πρώτο διάλειµµα 

2. Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της 

3. Μετά τα κοιτάω κι εγώ 

4. Κοιτάζει συνέχεια το τετράδιο. 

5. Πριν λίγους µήνες λέγατε ότι είναι πολύ καλή 

6. Είναι πάντα ήσυχη. 

7. Θα ξανάρθω την επόµενη βδοµάδα 

8. Είναι ακόµα από τις καλύτερες µαθήτριες στην τάξη 

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον ενεστώτα. 

«- Η Μαρίλια είναι πολύ καλό παιδί, φρόνιµο, µε ακούει στην τάξη, δεν κάνει φασαρία. Τον 

τελευταίο µήνα όµως είναι πάρα πολύ αφηρηµένη.  

- ∆ηλαδή, δεν παρακολουθεί πια το µάθηµα; Τι κάνει;  

- Το πρωί φαίνεται ότι νυστάζει. Της κάνω ερωτήσεις και δεν έχει ακούσει τι τη ρώτησα. Μετά το 

πρώτο διάλειµµα είναι καλύτερα. Πάντως, τις ασκήσεις που βάζω για το σπίτι τις κάνει πάντα όλες. 

Την βοηθάτε εσείς; 

- Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της. Μετά τα κοιτάω κι εγώ και τα διορθώνουµε. Αν έχει να µάθει 
κάτι απέξω, τη βάζω και µου το λέει.» 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θα αγοράσει πράγµατα για την 
ανιψιά της που πάει σχολείο     

      β.     ∆εν θα πάρει όλα τα πράγµατα που έχει στη λίστα    

      γ.     Η ανιψιά της δεν έχει σχολική τσάντα      
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      δ.     Θα πάρει µολύβια, στυλό και µια ξύστρα     

      ε.     ∆εν θα πάρει κασετίνα                                          

    στ.     Θα δώσει περισσότερα από 20 ευρώ                         

 

Άσκηση γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο. 

1. Η Κατερίνα (παίρνω) παίρνει φάρµακα κάθε µέρα.   

2. Οι καλοί µαθητές πρέπει να (διαβάζω) διαβάζουν κάθε µέρα. 

3. Σου αρέσει να (πηγαίνω) πηγαίνεις ταξίδια; 

4. Μην (περπατάω) περπατάς στο δρόµο!    

5. Κάποιοι µε (καλώ) καλούν συνέχεια τηλέφωνο και το κλείνουν….  

Γράψτε τις προτάσεις στον ενεστώτα. 

1. Πού θα πάµε; - Πού πάµε; 

2. Εσύ την έφτιαξες ; - Εσύ την φτιάχνεις; 

3. Θα πάρω αυτά που θα χρησιµοποιεί κάθε µέρα.  

Παίρνω αυτά που χρησιµοποιεί κάθε µέρα. 

4. Για τα µαθηµατικά θα χρειαστεί σίγουρα χάρακες.    

Για τα µαθηµατικά χρειάζεται σίγουρα χάρακες. 

5. ∆εν θα δώσεις πάνω από 15-20 ευρώ.  - ∆εν δίνεις πάνω από 15-20 ευρώ.  

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                   ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίλια και ο Γιάννης είναι συµµαθητές                              

      β.     Η Βασιλική είναι η µαµά της Φλώρας                       

      γ.     Ο Χάρης είναι ο µπαµπάς της Μαρίλιας           

      δ.     Οι γονείς ξέρουν το αυριανό πρόγραµµα           

      ε.     Η κυρία Σοφία είναι η δασκάλα των παιδιών                                 
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    στ.     Οι γονείς συµφωνούν να κάνουν µια πρόταση στη δασκάλα         

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Βασιλική:  Συγγνώµη…εσείς είστε ο µπαµπάς του Βασιλάκη; 

Χάρης:  Ναι, εγώ είµαι. Εσείς ποια είστε; 

Βασιλική:  Χαίρω πολύ. Εγώ είµαι η µαµά της Μαρίλιας. 

Χάρης:             Χαίρω πολύ.  

Βασιλική:   Τα παιδιά µας κάνουν πολύ παρέα. 

Χάρης:             Ναι, το ξέρω. Μου το λέει συνέχεια ο γιος µου.  

Βασιλική:   Θέλετε αύριο να έρθετε µε το Νικολάκη από το σπίτι να παίξουν τα παιδιά µας και να 
γνωριστούµε εµείς καλύτερα;; Συµφωνείτε; 

Χάρης:             Ναι καλή ιδέα, να το κανονίσουµε. 

Βασιλική:  Ωραία! Θα σας περιµένω αύριο στο σπίτι. 

Χάρης:             Εντάξει. Θα τα πούµε αύριο. 

 

Άσκηση γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο. 

1. Πρέπει πάντα να (προσπαθώ) προσπαθείς/ προσπαθούµε για κάτι καλύτερο.   

2. Να (προσέχω) προσέχεις πολύ στο δρόµο. 

3. Τα παιδιά µου δεν (τρώω) τρώνε πολύ. 

4. Μη συνεχίζετε να (µιλάω) µιλάτε στην τάξη!    

5. ∆εν µας αρέσει να (γυρνάω) γυρνάµε αργά στο σπίτι.  

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                             ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ 

       α.     Τα παιδιά από 6-15 χρονών πρέπει να πηγαίνουν σχολείο              

      β.     Υποχρεωτικό είναι το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο                               
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      γ.      Στο ∆ηµοτικό πάνε τα παιδιά από 2,5 χρονών                                 
      δ.      Μετά το Γυµνάσιο υπάρχει το Λύκειο ή το ΤΕΕ                               

     ε.      Πανεπιστήµια είναι τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ                                                

    στ.     Οι φοιτητές µπαίνουν µε εξετάσεις στο πανεπιστήµιο                      
 


