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0. Το προφίλ του ιδρύματος 
 

Η ελληνική εθνική μειονοτική εκπαίδευση στο ίδρυμά μας -διδασκαλία στο νηπιαγωγείο και 

διδασκαλία στο σχολείο – γίνεται στα πλαίσια που ορίζει η διάταξη 17/2013. (ΙΙΙ.1.) του νόμου 

περί συμπληρωματικής εθνικής μειονοτικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Η παραπάνω 

διάταξη ορίζει την διδασκαλία γλώσσας και λογοτεχνίας καθώς επίσης τη διδασκαλία 

λαογραφίας των εθνικών μειονοτήτων. Η διδασκαλία των παραπάνω όπως περιλαμβάνεται 

και στο όνομά της γίνεται συμπληρωματικά, τα απογεύματα μετά το κανονικό σχολείο. Το 

σχολείο μας λειτουργεί απογευματινές ώρες και η διδασκαλία γίνεται καθημερινά από τις 2 ως 

τις 7.30 το απόγευμα. Οι μαθητές μας είναι ηλικίας από 6 έως 21 ετών, μαθητές πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα παρέχουμε προγράμματα και για μαθητές 

νηπιαγωγείου. Οι μαθητές μας φοιτούν σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και στο ελληνικό σχολείο εγγράφονται και συμμετέχουν στην ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση με τη νομική μορφή ‘’μαθητή επισκέπτη’’.  

Την ελληνόγλωσση εκπαίδευση μπορούν να την απαιτήσουν, με σχετική αίτηση οι γονείς 

εκείνων των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ίδρυμά μας. Η αίτηση γίνεται μία φορά 

και ισχύει ως που ο μαθητής ολοκληρώσει τις σπουδές του ή ως την ανάκλησή της.  

Η πρόοδος των μαθητών μας αξιολογείται στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας, στην λαογραφία, στη διαγωγή και την επιμέλεια. Με την ολοκλήρωση των 

σπουδών στο 12ο έτος, οι μαθητές μπορούν να δώσουν απολυτήριες εξετάσεις από την 

ελληνική γλώσσα και λαογραφία.  

Οι βαθμοί του ελληνικού σχολείου μπορούν να μεταφερθούν στο κανονικό σχολείο και να 

συμψηφίζονται στον μέσο όρο, εφ όσον ο μαθητής το επιθυμεί και ο κηδεμόνας συμπληρώσει 

το σχετικό έγγραφο. 

Η διδασκαλία στο σχολείο μας, εκτός από την έδρα μας, γίνεται σε διάφορα μέρη της χώρας 

από δημόσιους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς, ωρομίσθιους και καθηγητές αποσπασμένους από 

την Ελλάδα. Ο αριθμός των μαθητών για το έτος 2016/2017 ξεπέρασε τα 250 άτομα αριθμός ο 

οποίος είναι ικανοποιητικός ανάλογα με τον αριθμό αποδήμων ελλήνων στην Ουγγαρία.   

 

0.1. Στοιχεία του ιδρύματος 
 

1. Επίσημη επωνυμία: 12-τάξιο συμπληρωματικό σχολείο ελληνικών ‘’Μανόλης 

Γλέζος’’ 

2. Σύντομη επωνυμία: Σχολείο ελληνικών ‘’Μανόλης Γλέζος’’ 

3. Νομική υπόσταση του ιδρύματος: Αυτόνομος εκπαιδευτικός οργανισμός. 

4. Ιδρύτρια αρχή: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας. Έδρα:1054 Budapest, Vécsey 5., 

Ουγγαρία. 

5. Δικαιούχος: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας. Έδρα:1054 Budapest, Vécsey 5., 

Ουγγαρία. 

6. Γενικά καθήκοντα του ιδρύματος: Συμπληρωματική ελληνόγλωσση μειονοτική 

εκπαίδευση. 

7. Ειδικά καθήκοντα  του ιδρύματος: Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας 

και λαογραφίας, εκπαίδευση και διδασκαλία μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 7-21 ετών, στα πλαίσια των επίσημων αρχών 
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και απαιτήσεων της μειονοτικής εκπαίδευσης. Προετοιμασία των μαθητών από την 

ελληνική γλώσσα για τις απολυτήριες εξετάσεις και τις κρατικές γλωσσικές εξετάσεις. 

Προσχολικές τάξεις και μαθήματα γλώσσας για τους μαθητές ελληνικής καταγωγής, 

που δεν συνεχίσουν τις σπουδές τους. Αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο εξετάσεων 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Ελληνομάθεια).  

8. Έδρα: Vécsey u. 5, 1054 Βουδαπέστη, Ουγγαρία. 

9. Παραρτήματα: 

 Ονομασία παρ/ματος Ταχ. δ/νση  

1. Παράρτημα Ferencváros 1098 Budapest, Börzsöny u. 2/a. 

2. Παράρτημα του 18ου Διαμερίσματος 

της Βουδαπέστης 

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 

3. Παράρτημα Újbuda 1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63. 

4. Παράρτημα Budaörs 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3. 

5. Παράρτημα Százhalombatta 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. 

6. Παράρτημα Szentendre 2000 Szentendre, Duna korzó 24. 

7. Παράρτημα Vác 2600 Vác, dr.Csányi László körút 63. 

8. Παράρτημα δήμου Μπελογιάννη  2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 26-28. 

9. Παράρτημα Miskolc 3532 Miskolc, Torontáli utca 8. fsz.2. 

10. Παράρτημα Debrecen 4028 Debrecen, Kardos Albert u. 24. 

11. Παράρτημα Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. 

12. Παράρτημα Szeged 6721 Szeged Osztrovoszky utca 6. 

13. Παράρτημα Tatabánya 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.  

14. Παράρτημα Tác 8121 Tác, Kossuth Lajos utca1. 

15. Παράρτημα Szentes 6600 Szentes, Könyök utca 1/a 

16. Παράρτημα Pécs 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. 

17.  Παράρτημα Zugló 1142 Budapest, Ungvár u. 36. 

18. Παράρτημα Újpest 1048 Budapest, Csíkszentiván u. 2. 

19. Παράρτημα Angyalföld 1131 Budapest, Övezet u. 5. 

 

 

10. Ημερομηνία ιδρυτικού εγγράφου: Βουδαπέστη, 03/07/2004  

11. Αρ. ιδρυτικού εγγράφου: 13/2004 

12. Κωδικός στο μητρώο του ουγγρικού ΥΠΕΠΘ: 200472 

13. Τύπος ιδρύματος: ενιαίο 12τάξιο σχολείο  

14. Αριθμός ετών: 1ο έως 12ο  

 

 

 

1. Παιδαγωγικό πρόγραμμα του σχολείου 

1.1. Οι αρχές, ο σκοπός, τα καθήκοντα, τα μέσα και οι διαδικασίες 

της εκπαιδευτικής και διδακτικής δραστηριότητας. 
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1.1.1. Αξίες που καθορίζουν το παιδαγωγικό μας έργο 

● Διατήρηση εθνικής ταυτότητας: Στη συμπληρωματική εθνική μειονοτική εκπαίδευση 

εξέχοντα ρόλο κατέχουν η μητρική γλώσσα (ελληνική γλώσσα), η λογοτεχνία και η 

διάδοση του πολιτισμού. Η γνώση της γλώσσας ενισχύει τη διαμόρφωση της εθνικής 

και πολιτισμικής ταυτότητας. Η κοινή γλώσσα παίζει εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση 

και διατήρηση της κοινότητας και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών της. 

Παράλληλα η λαογραφία και η διάδοση του πολιτισμού ενισχύουν τη διαμόρφωση 

ισχυρών δεσμών σε μια εθνική μειονοτική κοινότητα. 
● Πρωταρχικό καθήκον του ιδρύματός μας είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσα και 

η ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Ο στόχος είναι η προφορική και γραπτή κατανόηση 

της εθνικής γλώσσας, καθώς και η ανάπτυξη ευχέρειας λόγου. Το μάθημα της 

λογοτεχνίας στοχεύει στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και στην αφύπνιση και 

ενδυνάμωση του αναγνωστικού ενδιαφέροντος των μαθητών.    
● Η χρήση της εθνικής μειονοτικής γλώσσας και εκτός του μαθήματος και στην 

επικοινωνία με  εσωτερικούς κι εξωτερικούς συνεργάτες του σχολείου.  
● Πολιτισμένη συμπεριφορά κι επικοινωνία στην κοινότητά μας. Ευγένεια, προσοχή, 

επίδειξη σεβασμού  στην προσωπικότητα και τις συνήθειες των άλλων και στην 

προσωπική ιδιοκτησία. Προσπάθεια εξάλειψης των προκαταλήψεων και ομαλής 

διεξαγωγής των διαφωνιών με διάλογο. 
● Σεβασμός στα ατομικά δικαιώματα, στους νόμους και το σύνταγμα. Αφύπνιση έναντι 

σε κοινωνικά προβλήματα, ενθάρρυνση κοινωνικών εκδηλώσεων προσφοράς. 

1.1.2. Στόχοι του ιδρύματος για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και 

διδασκαλία 

● Στόχος μας η εκπαίδευση νέων ανθρώπων που γνωρίζουν κι αγαπούν τα ήθη και τα 

έθιμα της μειονοτικής κοινότητας  μας και παίρνουν μέρος στης εκδηλώσεις τόσο του 

σχολείου όσο και των εθνικών αυτοδιοικήσεων.  
● Δημιουργία ολιγομελών τμημάτων με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των μαθητών, ατομικά προγράμματα εκπαίδευσης. 
● Παροχή βοήθειας και εξάσκηση δεξιοτήτων που προωθούν τη δια βίου μάθηση.  
● Ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων των μαθητών, αλλά και αντιμετώπιση των 

δυσκολιών στη μάθηση με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Προώθηση των 

ταλαντούχων μαθητών σε εξετάσεις ελληνομάθειας, ειδικές επαναλήψεις στην ύλη για 

τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αποφυγή απώλειας μαθητών. 
● Ανάπτυξη αυτογνωσίας κι ολοκληρωμένης προσωπικότητας των μαθητών.   
● Στόχος μας η μετάδοση των βασικών κανόνων υγιεινής διαβίωσης, η σημασία της 

ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης. Η σωματική εξάσκηση ενισχύει 

την πνευματική ευεξία. 
● Διαμόρφωση ηθικής και αισθητικής στάσης των μαθητών, αφύπνιση ενδιαφέροντος για 

τα πολύτιμα έργα. 
● Διαμόρφωση περιβαλλοντολογικής συνείδησης, εκπαίδευση στις αρχές των κανόνων 

βιωσιμότητας. 
● Προστασία της σχολικής περιουσίας στο κεντρικό κτίριο και στα παραρτήματα.  

 

1.2. Παιδαγωγικά καθήκοντα που προάγουν την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας   
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Παιδαγωγικό καθήκον του σχολείου μας είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας των 

μαθητών, η δημιουργία ευκαιριών και η ενθάρρυνση της ελεύθερης γνώμης. 

1.2.1. Βασικά καθήκοντα 

● Ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής εθνικής ταυτότητας, ανάπτυξη συντροφικότητας 

στο σχολείο ή σε εξωσχολικής εκδηλώσει 
● Εξασφάλιση δίκαιων και ίσων ευκαιριών απέναντι στην εθνική μειονοτική 

εκπαίδευση (με την ίδρυση διαφόρων παραρτημάτων και εκπαιδευτικών που 

ταξιδεύουν) 
● Επιδίωξή μας είναι οι μαθητές μας να διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες, που 

απαιτούνται για τη χρήση της γλώσσας, τη διατήρηση της ταυτότητας, την απόκτηση 

γενικότερων γνώσεων και την αυτοπραγμάτωση τους.  
● Αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη των μαθητών και την επίλυση προβλημάτων. 

Προσαρμόζουμε τη γνώση σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των μαθητών.  
● Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων λαμβάνουμε υπόψη τις 

ικανότητες κάθε μαθητή, ατομικά, με αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους κι 

εφαρμογή διαφόρων μορφών εργασίας.  

● Αναπτύσσουμε, με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, την ικανότητα σκέψης κι επίλυσης 

προβλημάτων και την δημιουργικότητα των μαθητών μας.  
● Επιδιώκουμε την δημιουργία προσωπικών πεποιθήσεων, τη γνώση του κόσμου μέσω 

κατάλληλων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων. 

● Προσπάθεια μείωσης προβλημάτων που σχετίζονται με το ευρύτερο κοινωνικό-

πολιτισμικό περιβάλλον ή το διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας των μαθητών. 

● Προσπάθεια ενίσχυσης των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και παράλληλη 

στήριξη των ταλαντούχων μαθητών. 
● Δημιουργία ενιαίου, ομαδικού σχολικού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις. 

● Εξασφάλιση σύγχρονων διδακτικών μέσων για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων. 

● Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας με στόχο την δημιουργία κινήτρων για 

μάθηση. 

● Εισαγωγή καινοτομιών στη διδασκαλία. 
● Συνεχής ανάπτυξη της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής (διαδίκτυο, υλικά 

ηλεκτρονικής μάθησης, ψηφιακές εργασίες) 
● Τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών για την επίτευξη των εκπαιδευτικών μας στόχων: 

o Οι καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν πως διαπαιδαγωγούν κυρίως με το 

παράδειγμά τους.  
o Να επιτρέπουν την έκφραση γνώμης των μελών της κοινότητας διατηρώντας 

παράλληλα τη συνοχή της.  
o Η επίλυση προσωπικών θεμάτων πρέπει να διακατέχεται από διακριτικότητα 

και αγάπη. 
o Φροντίζει για την επιστημονική του κατάρτιση με προσωπική επιμόρφωση και 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια. 
o Να διατηρεί τακτική επαφή με τους μαθητές του, με γονείς και συναδέλφους 

και άλλου συνεργάτες του σχολείου. 
● Καθήκον του καθηγητή ο επιμελής σχεδιασμός της διδασκαλίας, ωριαία και ετήσια 

προγράμματα για κάθε αντικείμενο και κάθε τμήμα ξεχωριστά. Η τεκμηρίωση της 

προόδου της εργασίας του και η συνεχής ποιοτική διδασκαλία. 
● Προετοιμάζει τη διδασκαλία με επαγγελματισμό και μεθοδολογία, το έργο του 

χαρακτηρίζεται από ακρίβεια. 
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● Οργανώνει το σύστημα διαχείρισης μάθησης μετά από συμφωνία με το Σύλλογο 

καθηγητών (μαθητές με ειδικές ικανότητες). 
● Γνωρίζει κι εφαρμόζει τις παιδαγωγικές αρχές και τους κανόνες του ιδρύματος που 

διέπουν τον έλεγχο και την αξιολόγηση. Ενεργεί σύμφωνα με αυτές. 
● Συμμετέχει στις συνελεύσεις του Συλλόγου Καθηγητών. Εκτελεί λειτουργικά 

καθήκοντα του ιδρύματος. 
● Συμμετέχει στις προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές και στη διοργάνωση εορτών. 
● Φροντίζει να είναι τακτοποιημένος ο χώρος διδασκαλίας και συμμετέχει στις 

απογραφές. 
● Όλοι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του 

ιδρύματος.  

Οι υπεύθυνοι καθηγητές, στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, ενημερώνουν γονείς και 

μαθητές για την πορεία της διδασκαλίας και τις απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων, τον 

τρόπο αξιολόγησης και τη δυνατότητα επαναληπτικών εξετάσεων. 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν κάθε μήνα, μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου, τους γονείς 

για την πρόοδο των παιδιών τους. Η διεύθυνση του σχολείου παρακολουθεί την εξέλιξη της 

ενημέρωσης και φροντίζει να γίνεται εγκαίρως.   

 

1.2.3.Ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών με βάση το Εθνικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

Βασικό καθήκον του σχολείου αποτελεί η ευρεία ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. 

Με βάση τους στόχους μας, ομαδοποιούμε τις δραστηριότητες ανάπτυξης προσωπικότητας 

γύρω από τα ακόλουθα ειδικά παιδαγωγικά καθήκοντα. Στον τομέα της πνευματικής παιδείας 

δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. 

Επικοινωνία στη μητρική, εθνική μειονοτική γλώσσα, διατήρηση της εθνικής ταυτότητας.  

Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα περιλαμβάνει την έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων κι 

επεξηγήσεων με μορφή προφορικού και γραπτού λόγου  και παραπέρα τη δημιουργική χρήση 

της γλώσσας στο σχολείο κι έξω απ’ αυτό, οικογένεια, εξωσχολικά προγράμματα, εκδηλώσεις.  

Ικανότητα χρήσης ψηφιακών εργαλείων 

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων στο μάθημα είναι βασικό κομμάτι της δουλειάς μας, 

αναπτύσσουμε στους μαθητές την ικανότητα εύρεσης πληροφοριών, την σύγκρισή των 

πληροφοριών και την επεξεργασία τους, την κριτική στάση απέναντι στο διαδίκτυο και το 

διαχωρισμό πραγματικού και εικονικού κόσμου. 

Αποτελεσματική αυτόβουλη μάθηση 

Η αυτόβουλη αποτελεσματική μάθηση σημαίνει ότι ο μαθητής είναι ικανός να μελετά με 

συνέπεια κι επιμονή, μπορεί να οργανώνει το διάβασμα, και να διαχειρίζεται εποικοδομητικά 

το χρόνο μελέτης. Είτε πρόκειται για απόκτηση καινούργιας γνώσης και επεξεργασίας της, είτε 

πρόκειται για εφαρμογή της νέας γνώσης. Η αυτόβουλη μάθηση καλλιεργείται κι επιτρέπει 

στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις γνώσεις κι εμπειρίες τους και εξωσχολικά, στο σπίτι στην 

κοινότητα κλπ. 

Περιβαλλοντική βιωματική εκπαίδευση  
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Η περιβαλλοντική βιωματική εκπαίδευση έχει στόχο την κατανόηση της σύνδεσης των 

οικολογικών πράξεων μας με τις συνέπειες που μπορεί να έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παράλληλα βοηθάει τους μαθητές να γνωρίσουν το χώρο που τους περιβάλλει, τους 

ανθρώπους που ζουν σε αυτό το χώρο, ξεκινώντας από την άμεση γειτονιά ως τις 

υπερατλαντικές χώρες. Παίζει ρόλο στη ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα 

κοινωνικά  προβλήματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη παγκόσμια κοινή ευθύνη όλων 

για την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. 

Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες 

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη ένταξη στο 

κοινωνικό περιβάλλον η οποία αποτελεί προϋπόθεση για μια αρμονικότερη ζωή και 

συνεργασία σε κοινωνικό επίπεδο. Οι πολιτικές δεξιότητες βοηθούν τον μαθητή στην 

κατανόηση της συμπεριφοράς του ως πολίτης μιας χώρας, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται, 

δικαιώματα και υποχρεώσεις και γνώση της λειτουργίας της Δημοκρατίας. 

Καλλιέργεια αισθητικής- καλλιτεχνικής συνείδησης και ικανότητα έκφρασης 

Η καλλιέργεια αισθητικής- καλλιτεχνικής συνείδησης περιλαμβάνει την αισθητική γνώση τη 

σημασία της δημιουργικής έκφρασης εμπειριών και συναισθημάτων σε διάφορα καλλιτεχνικά 

επίπεδα. Καλλιεργούμε την καλλιτεχνική έκφραση, τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων, την 

ανάλυση έργων τέχνης, το διάλογο και τις απόψεις για κάθε καλλιτεχνική έκφραση. 

 

 

1.3. Παιδαγωγικά καθήκοντα σχετικά με την προαγωγή και αγωγή 

υγείας 
Η αγωγή υγείας συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη ενός υγιούς σώματος και πνεύματος. Οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους μαθητές να διατρέφονται υγιεινά να ασκούνται και 

εφαρμόζουν μεθόδους καταπολέμησης του άγχους.  Επιδιώκουμε οι μαθητές να διατηρούν την 

ψυχική τους ισορροπία, να ρυθμίζουν τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους και να μπορούν να 

επιλύουν αρμονικά τις οποιαδήποτε διαφορές μεταξύ τους. Ο ρόλος του σχολείου σε 

συνεργασία με τους γονείς είναι να εκπαιδεύσουν τα παιδιά προς αποφυγή ασθενειών και 

ατυχημάτων, να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας στους δρόμους, νατηρούν τη σωματική 

υγιεινή, να γνωρίζουν τα επικίνδυνα υλικά και να αντιδρούν με γνώση και ψυχραιμία σε 

απρόσμενες καταστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί αποτρέπουν τους μαθητές από τη χρήση ουσιών 

και βλαβερών συνηθειών. 

1.3.1. Καθήκοντα σχετικά με την αγωγή υγείας στο ίδρυμά μας 

Εκπαίδευση με στόχο έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κίνηση. 

● Μια φορά το μήνα εξάσκηση ελληνικών χορών. 
● Εκδρομές στη φύση  
● Πρότζεκτ που περιλαμβάνουν περιπάτους. 
● Εκπαιδευτικές εκδρομές 
● Σχολικές κατασκηνώσεις 
● συμμετοχή σε εθνικέ ή παγκόσμια προγράμματα (Εβδομάδα βιωσιμότητας, η 

μεγαλύτερη διδακτική ώρα στον κόσμο) 
 

Σχολική υγιεινή (ψυχική υγεία): 
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Στο σχολείο μας δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της ψυχικής υγείας. Στόχος μας 

είναι, τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές αλλά και οι υπόλοιποι συνεργάτες, να αισθάνονται 

ευχάριστα στο σχολείο, να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, γενικότερα να έρχονται 

πρόθυμα στο σχολείο. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε σημαντική αρχικά την πρόληψη ως αποτελεσματικότερη 

λύση από την θεραπεία ψυχικών νοσημάτων. Σε νεαρή ηλικία οι ψυχικές διαταραχές 

θεραπεύονται ευκολότερα. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντική η τακτική επαφή με τις 

οικογένειες των μαθητών μας για να προλαμβάνονται τα προβλήματα και να διευκολύνεται το 

έργο όλων των εμπλεκόμενων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  

 

1.4. Καθήκοντα στα πλαίσια της κοινωνικής ανάπτυξης των 

μαθητών 

 

Η γνώση της εθνικής, μειονοτικής γλώσσας καθιστά δυνατή την εξοικείωση με τις πολιτιστικές 

και λογοτεχνικές αξίες και συμβάλλει στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό είναι απαραίτητο ένα προσεγμένο σχολείο και μία δεμένη κοινότητα. Η 

οικοδόμηση μιας τέτοιας κοινότητας είναι και ευθύνη του σχολείου. Σε αυτό το πνεύμα 

διοργανώνουμε διάφορα προγράμματα και εκδηλώσεις που ενδυναμώνουν τους δεσμούς των 

μελών της κοινότητας.  

 

● Συμμετοχή όλων στη προετοιμασία των γιορτών μας: Είναι οι στιγμές όπου 

συναντιούνται καθηγητές μαθητές και γονείς εκτός μαθήματος κι έχουν τη δυνατότητα 

να γνωριστούν καλύτερα και να εκτιμήσουν το έργο του καθενός. 
● Διοργάνωση σχολικών εργαστηρίων, με θέμα τη γλώσσα, τα Σαββατοκύριακα τα οποία 

πραγματοποιούνται σε διάφορα παραρτήματα του σχολείου μας. 
● Εκπαιδευτικές εκδρομές όπου συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί μας και μαθητές από 

διάφορα παρατήματα. Στις εκπαιδευτικές εκδρομές, εκτός από την σύσφιξη των δεσμών 

μαθητών- καθηγητών, επιδιώκουμε την υγιεινή διαπαιδαγώγηση και άθληση, το 

σεβασμό στο περιβαλλοντικό οικοσύστημα, την αισθητική διαπαιδαγώγηση και την 

προβολή της ιστορίας της κοινότητάς μας.  
● Οι σχέσεις των μαθητών σμιλεύονται ιδιαίτερα στις καλοκαιρινές εκπαιδευτικές 

κατασκηνώσεις στην πατρίδα. 
● Διοργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων οι οποίες φέρνουν σε επαφή παιδιά 

διαφόρων τμημάτων κι εκεί έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μαθαίνοντας. Πχ 

ομάδες παραδοσιακών χορών, θεατρικό, εργαστήρι χειροτεχνίας. 

Οι ισχυροί δεσμοί με τη σχολική κοινότητα προάγουν τη μάθηση από τις δραστηριότητες που 

συντελούνται στην κοινότητα. Για τον παραπάνω λόγο είναι σημαντικό να διοργανώνουμε 

εκπαιδευτικά εξωσχολικά προγράμματα που εμπλουτίζουν τις γνώσεις των μαθητών. 

1.4.1. Η οικογένεια 

Η πρώτη και καθοριστική κοινωνική ομάδα, στην οποία ανήκουν τα παιδιά, είναι η οικογένειά 

τους. Επηρεάζει και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητα τους, την πνευματική 

και σωματική τους ανάπτυξη, τις σχέσεις με τους άλλους, την αυτογνωσία. 
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Οι γονείς των μαθητών μας είναι παιδιά 3ης και 4ης γενιάς Ελλήνων και ελάχιστοι από αυτούς 

έμαθαν ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα. Το γεγονός ότι σε μερικές οικογένειες όπου τα 

παιδιά από μικρή ηλικία άκουγαν την ελληνική γλώσσα , είτε επειδή και οι δύο γονείς είναι 

Έλληνες είτε επειδή ο παππούς και η γιαγιά είχαν μεγαλύτερη επαφή με τα παιδιά και τους 

μιλούσαν ελληνικά,  συνέβαλλε καθοριστικά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στο σχολείο 

μας σήμερα είναι ελάχιστοι οι μαθητές οι οποίοι έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική. 

Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά σύγχρονων μεταναστών, οι οποίοι μετακόμισαν για 

επαγγελματικούς λόγους  στην Ουγγαρία ή επειδή ο ένας των δύο γονιών  είναι Ούγγρος. Σε 

αυτές τις οικογένειες η πρώτη γλώσσα που έμαθαν τα παιδιά είναι τα ελληνικά. 

 

Στην ελληνική κοινότητα είναι λίγοι οι γονείς εκείνοι που θεωρούν την ελληνική γλώσσα απλά 

μια ακόμη γλώσσα, εργαλείο που θα συμβάλλει στην καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση 

των παιδιών τους. Οι γονείς, ακόμη και εκείνοι που δεν μιλούν ελληνικά πιστεύουν ότι η 

ελληνική γλώσσα είναι το σημαντικότερο εφόδιο για την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας.  

 

Η πλειοψηφία των γονιών κατευθύνει τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο για δύο λόγους: 

αρχικά για να μάθουν τα παιδιά τους όσο γίνεται καλύτερα τη γλώσσα και έπειτα μέσο της 

γλώσσας να κληρονομήσουν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας τα οποία 

θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά. 

1.4.2 Η σχολική κοινότητα 

Με βάση τα παραπάνω κατανοούμε ότι οι μαθητές μας έρχονται στο σχολείο με ελάχιστη ή 

καθόλου γνώση της γλώσσας. Επομένως η δουλειά μας είναι η επαναδιδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας. Παράλληλα, σημαντική είναι η διδασκαλία λαογραφίας και η μετάδοση του 

ελληνικού πολιτισμού. Τα πολιτιστικά προγράμματα του σχολείου που διαδίδουν τα ήθη και 

τα έθιμα του λαού μας, όπου εκτός από τους μαθητές συμμετέχουν οι γονείς και διάφοροι 

εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου, είναι ιδιαίτερης σημασίας για όλη την ελληνική 

κοινότητα, επειδή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωσή της. 

 

1.4.3 Η κοινότητα της τάξης 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών, εκτός από την οικογένεια που θέτει 

τις βάσεις των ηθικών αξιών, είναι και ο φιλικός κύκλος μαζί με τα συστήματα αξιών που 

αντιπροσωπεύει. Η τάξη είναι μια ομάδα με μαθητές οι οποίοι έχουν ο καθένας τις δικές του 

συνήθειες και προσεγγίσεις, είναι ένας χώρος όπου διαμορφώνονται κι αναπτύσσονται 

παραπέρα οι απόψεις για τη ζωή. Οι μαθητές μας περνούν σχετικά λίγες ώρες στο σχολείο μας, 

παρόλα αυτά δίνουμε βαρύτητα στο κλίμα που επικρατεί στην τάξη, η συντροφικότητα και η 

σχέση των παιδιών.  

 

1.4.4 Καθήκοντα της κοινότητας της τάξης: 

- δημιουργία και διατήρηση εθνικής ταυτότητας. 

- θετική επίδραση σε μερικούς μαθητές 

- αναγνώριση ατομικών αξιών 

- αλληλοσεβασμός 

- αλληλοβοήθεια στα μαθήματα ή σε προβλήματα προσαρμογής 

- αποδοχή της διαφορετικότητας, επίδειξη ανοχής 
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- προσφορά βοήθειας, συμπαράσταση σε επίλυση προβλημάτων 

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και καθοδήγηση 

της κοινότητας της τάξης. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του στην αναγνώριση και τον 

εντοπισμό των προβλημάτων και στις ενέργειες που αποσκοπούν στην επίλυσή τους. Είναι 

επίσης σημαντικό ο καθηγητής να εμπλέκει και τους γονείς και να συνεργάζονται με γνώμονα 

την υποστήριξη των παιδιών. 

 

1.4.5 Τα επίπεδα και τα καθήκοντα της σχολικής κοινωνικής 

διαπαιδαγώγησης: 

● Διδακτικές ώρες 
● Εξωσχολικές δραστηριότητες  

Οι μαθητικές κοινότητες, η ανάπτυξη της κοινοτικής ζωής και η ομαλή ένταξη των παιδιών 

στην ομάδα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια των διδακτικών ωρών. Στο 

σχολείο μας υπάρχουν οι ακόλουθες δραστηριότητες κοινωνικής ανάπτυξης: 

● εθνικές γιορτές 
● διατήρηση παραδόσεων 
● εκπαιδευτικές εκδρομές 
● Διάφορα πρότζεκτ 
● πολιτιστικές κι αθλητικές δραστηριότητες 
● καλλιτεχνικές ομάδες 
● διδασκαλία χορού 
● μαθητικοί διαγωνισμοί 
● θεατρικές παραστάσεις 
● δραστηριότητες στη βιβλιοθήκη 
● επίσκεψη σε μουσεία 
● σχέσεις με αδελφοποιημένα σχολεία 
● κατασκηνώσεις 
● διάφορα προγράμματα 

 

Τα μικρά παιδιά χρειάζεται να ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν σε ομαδικές εξωσχολικές 

δραστηριότητες και οι παιδαγωγοί υποχρεούνται να τα βοηθάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Το σχολείο στην προσπάθειά ανάπτυξης των μαθητικών κοινοτήτων συνεργάζεται στενά με 

τους γονείς και μαζί επιτελούν το σημαντικό αυτό έργο.  

 

Οι γονείς θα πρέπει να προωθούν  την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους, να λαμβάνουν 

υπόψη τους σχολικούς κανονισμούς και να βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν και να τηρούν 

τους κανόνες συμπεριφοράς της κοινότητας. 

 

1.5. Τα επιμέρους, τοπικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών και 

υπεύθυνων τμημάτων 

Το καθηκοντολόγιο των παιδαγωγών περιλαμβάνει αναλυτικά τις υποχρεώσεις τους. 
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1.5.1 Τα κυριότερα καθήκοντα των παιδαγωγών: 

● προετοιμασία, σχέδιο διδασκαλίας,  
● διόρθωση διαγωνισμάτων, 
● συνεχείς αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών, 
● τεκμηριωμένη διδασκαλία, αναφορά για της αναβαλλόμενες ώρες ή ώρες 

αντικατάστασης. 
● διεξαγωγή απολυτήριων εξετάσεων, εισαγωγικών εξετάσεων και διαφόρων άλλων 

βαθμολογούμενων εξετάσεων. 
● σύνθεση και αξιολόγηση πειραμάτων, εξεταστικών φυλλαδίων, εκπαιδευτικών  
● διεξαγωγή εκπαιδευτικών διαγωνισμάτων 
● ειδικές ασκήσεις για την βοήθεια των μαθητών, αξιοποίηση ειδικών ταλέντων, 
● επιτήρηση στις εξετάσεις, στους διαγωνισμούς, στις εσωτερικές μετρήσεις  
● διοργάνωση σχολικών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων  
● ειδικά καθήκοντα και προσφορά βοήθειας στα μαθητικά συμβούλια  
● συγκέντρωση γονέων και ενημερωτικές ώρες για τους μαθητές  
● συμμετοχή στις συνελεύσεις του εκπαιδευτικού σώματος  
● συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που προτείνει η διεύθυνση του σχολείου, 
● επιτήρηση μαθητών κατά τα διαλλείματα, 
● διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και εθνικών εορτών,  
● συμμετοχή στις γιορτές και άλλες εκδηλώσεις του σχολείου  
● διεκπεραίωση λοιπών ειδικών καθηκόντων στις εργάσιμες μέρες χωρίς διδασκαλία,  
● συνεργασία στον έλεγχο των εγγράφων του σχολείου  
● η φροντίδα της τάξης και συμμετοχή στην απογραφή των σχολικών αντικειμένων, 
● διατήρηση της καθαριότητας στην τάξη και διακόσμηση  

 

1.5.2 Το περιεχόμενο των καθηκόντων των υπεύθυνων καθηγητών τμήματος 

Στο σχολείο μας ο υπεύθυνος καθηγητής είναι συνήθως και ο διδάσκων της τάξης. Παράλληλα 

ο κάθε παιδαγωγός μας, εκτός από την διδασκαλία  έχει κι άλλα σημαντικά καθήκοντα σε κάθε 

τμήμα του. Εφόσον οι δύο ρόλοι, του υπεύθυνου καθηγητή και του δασκάλου  συμπίπτουν για 

κάθε συνάδελφο γι ‘ αυτό κανείς τους δεν παίρνει ξεχωριστή ανάθεση καθηκόντων. 

 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου καθηγητή τμήματος: 

 

● Εκπαιδεύει τους μαθητές του σύμφωνα με τις παιδαγωγικές του αρχές και τις εμπειρίες 

του. Επικεντρώνεται στη διαπαιδαγώγηση της τάξης κάνοντας το καλύτερο με σκοπό 

να δημιουργήσει μια αρμονική κοινότητα την οποία κάθε μαθητής θα νοιώθει οικεία. 

Γνωρίζοντας την οικογενειακή κατάσταση των μαθητών του,  προσπαθώντας να 

κατανοήσει όσο γίνεται καλύτερα την προσωπικότητα τους και τηρώντας τους 

παιδαγωγικές αρχές του σχολείου, επιδιώκει την ανάπλαση της προσωπικότητας των 

μαθητών, ενισχύει την αυτογνωσία τους και αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης των 

μαθητών του. 
● Προσπαθεί να παίρνει μέρος σε εξωσχολικές δραστηριότητες με τα τμήματά του, 

δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον για τους μαθητές του. (στις διακοπές, στις εθνικές 

γιορτές κλπ)  
● φροντίζει για τη διάδοση των εθνικών μειονοτικών αξιών 
● γνωρίζει καλά τους μαθητές του 
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● διαπαιδαγωγεί τους μαθητές με βάση τις παιδαγωγικές αρχές του σχολείου, 

λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών 
● βοηθάει στη διαμόρφωση της μαθητικής κοινότητας  
● διατηρεί στενούς δεσμούς με το σύλλογο γονέων και όλα τα σημαντικά πρόσωπα στη 

ζωή των παιδιών που σχετίζονται με την μάθηση του παιδιού, παρακολουθεί στενά την 

πρόοδό του στα μαθήματα, δίνει ιδιαίτερη προσοχή και βοηθάει τους μαθητές που 

βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση, 
● αξιολογεί την συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών του. Τις προτάσεις 

αξιολόγησης της καταθέτει στο σύλλογο καθηγητών, 
● διοργανώνει συνελεύσεις γονέων, κατ ανάγκη επισκέπτεται τους μαθητές του και 

ενημερώνει τους γονείς τακτικά για την πρόοδο των παιδιών τους μέσο του 

ηλεκτρονικού ημερολογίου, 
● τακτοποιεί τα επίσημα έγγραφα που χρειάζεται το τμήμα του 
● μπορεί να δικαιολογήσει 3 απουσίες το χρόνο για κάθε μαθητή του 
● ενημερώνει τακτικά τους μαθητές του για τα εξωσχολικά προγράμματα του σχολείου 

και τους παροτρύνει να συμμετέχουν σε αυτά προσφέροντας τους την απαραίτητη 

βοήθεια  
● ρυθμίζει με τους ενδιαφερόμενους τις τιμωρίες ή τις επιβραβεύσεις. 
●  

1.6. Παιδαγωγική δραστηριότητα με μαθητές που χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής 

Πρωταρχικό καθήκον του σχολείου μας είναι η ανάπτυξη των παιδιών που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τις γνώσεις και το επίπεδο ανάπτυξης αυτών 

των παιδιών εφαρμόζουμε την διαφοροποίηση στο μάθημα και άλλες μεθόδους ατομικής 

ανάπτυξης. 

 

Χειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή τους μαθητές 

● με ιδιαίτερες ικανότητες, 
● οι οποίοι βιώνουν αποτυχίες στη μάθηση, 
● οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα προσαρμογής και 

συμπεριφοράς, 
● αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικά προβλήματα 

1.6.1. Δραστηριότητες που προωθούν το ταλέντο και τις ιδιαίτερες 

ικανότητες των μαθητών 

Προσφέρουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν στο έπακρο τις ικανότητές τους.  

 

Το ταλέντο είναι η έφεση που έχει ένας μαθητής σε κάποιο αντικείμενο και επιτυγχάνει 

υψηλότερη επίδοση σε αυτό, από το μέσο όρο των  υπολοίπων μαθητών. 

 

Καθήκον κάθε παιδαγωγού μας είναι να αντιλαμβάνεται τις ειδικές ικανότητες των παιδιών  

και να φροντίζει για την κατάλληλη ανάπτυξη τους. Αυτό αφορά τόσο τις σχολικές όσο και τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Προϋποθέτει στενή συνεργασία με την οικογένεια  και τους 

ειδικούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του παιδιού. 
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Η έρευνα και η φροντίδα των χαρισματικών παιδιών με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξή τους: 

● έγκαιρη διάγνωση 
● καταγραφή των ιδιαίτερων ικανοτήτων, 
● διαβάθμιση των απαιτήσεων των μαθημάτων για τους χαρισματικούς μαθητές 

Μορφές φροντίδας των χαρισματικών μαθητών: 

Στα πλαίσια και εκτός του μαθήματος. 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος 

● σχέδιο μαθήματος που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών 
● εφαρμογή διαφοροποίησης στο μάθημα 
● δημιουργία ομάδων εργασίας 
● οργάνωση δραστηριοτήτων που προάγουν την παραπέρα μάθηση 
● προσωπικές συζητήσεις, ενθάρρυνση, επιβράβευση 

Εξωσχολικές δραστηριότητες 

● συμμετοχή των χαρισματικών παιδιών σε διαγωνισμούς (γλώσσας, ζωγραφικής, 

λαογνωσίας κλπ) 
● παραπομπή των μαθητών σε ειδικά εκπαιδευμένο παιδαγωγό που μπορεί να βοηθήσει 

παραπέρα την ανάπτυξή τους 
● κύκλοι δραστηριοτήτων για χαρισματικά παιδιά 
● χρήση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης στη διδασκαλία (ψηφιακά μέσα κ.α.)  

Τα ιδιαίτερα χαρίσματα των μαθητών φανερώνονται με την προσωπική επαφή του με το 

δάσκαλο γι αυτό και ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικός. Είναι απαραίτητη η καθοδήγηση 

των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών με σκοπό την ομαλή ένταξη τους στην κοινότητα 

του σχολείου και να μάθουν να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους για καλό σκοπό. 

1.6.2. Πρόγραμμα αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας 

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος. Στόχος του 

προγράμματος ο καθορισμός των  διαταραχών που δημιουργούν προβλήματα στη μάθηση της 

γραφής και της ανάγνωσης, κι έχουν σαν αποτέλεσμα την σχολική αποτυχία. Σε αυτό το 

πλαίσιο το σχολείο μας αναλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

● Σχεδιασμός μαθήματος που προσαρμόζεται στις ατομικές ιδιαιτερότητες των 

μαθητών 
● ειδικές ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων 
● ατομικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
● αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού 
● ανάπτυξη κατάλληλης σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητών 
● εξωσχολικές δραστηριότητες (επίσκεψη σε μουσεία και θέατρο) 
● συμμετοχή του σχολείου στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων των παιδιών 

(υλική υποστήριξη)  
● συνεργασία με τους γονείς 
● επισκέψεις στα σπίτια των παιδιών 
● παροχή βοήθειας σε γονείς και οικογένειες με προβλήματα 
● ενημέρωση των γονέων για τα προγράμματα κοινωνικών παροχών 
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1.6.3. Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών, προβλήματα 

προσαρμογής και συμπεριφοράς 

Οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα προσαρμογής περιλαμβάνουν διάφορες 

ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές, υπέρκινητικότητα, διαταραχές προσοχής, 

συναισθηματική ανωριμότητα κ.α. Τους μαθητές με τέτοιου είδους προβλήματα τους 

τοποθετούμε στα ολιγάριθμα τμήματα μας. 

 

1.7. Η συμμετοχή των μαθητών στη θεσμική διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων του ιδρύματος 

1.7.1. Τα μαθητικά όργανα αποφάσεων 

 

Τα μαθητικά συμβούλια δημιουργούνται για να αντιπροσωπεύσουν τους μαθητές για την 

επίλυση ζητημάτων που αφορούν τόσο στη λειτουργία του σχολείου και τα μαθήματα, όσο και 

στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ένας εκπαιδευτικός συντονίζει και συνεργάζεται με τους 

μαθητές, βοηθώντας την λειτουργία του μαθητικού οργάνου. Οι αντιπρόσωποι είναι 10 

τουλάχιστον και το όριο ηλικίας είναι τα 11 χρόνια. Το συμβούλιο αποφασίζει για διάφορα 

θέματα μεταξύ των οποίων είναι: 

● τη λειτουργία του μαθητικού συμβουλίου 
● τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους 
● τους τομείς δράσης του μαθητικού συμβουλίου 
● για το πρόγραμμα μιας κενής ημέρας 

Ο μαθητικός σύλλογος μπορεί να εκφέρει γνώμη και να καταθέσει προτάσεις σχετικά με τη 

λειτουργία του σχολείου και τους άλλους μαθητές. Είναι απαραίτητη η παρέμβαση του 

μαθητικού συμβουλίου στα παρακάτω ζητήματα:       

● στη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του ιδρύματος 
● στη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του συλλόγου γονέων 

Το ίδρυμα υποχρεούται, σύμφωνα με το νόμο πριν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

λειτουργία των παραπάνω οργάνων, να ζητά την παρέμβαση του μαθητικού συμβουλίου. 

Η διεύθυνση του σχολείου είναι υπεύθυνη για την κατάθεση των προτάσεων των μαθητών. Η 

λειτουργία του μαθητικού συμβουλίου διέπεται από δικό του κανονισμό λειτουργίας. 

1.7.2. Κανόνες λειτουργίας των κύκλων δραστηριοτήτων των μαθητών 

Στο ίδρυμά μας υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν μαθητικοί κύκλοι δραστηριοτήτων, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αυτοί μπορεί να είναι, ομάδες επιστημονικής 

μελέτης, χορωδίες ή καλλιτεχνικές ομάδες.  

 

Την δημιουργία κύκλου δραστηριοτήτων μπορεί να εισηγηθεί οποιοσδήποτε μαθητής, 

δάσκαλος, γονέας, το μαθητικό συμβούλιο, ο σύλλογος γονέων. Σχετικά με τη δημιουργία και 

τη λειτουργία αποφασίζει ο σύλλογος καθηγητών.  
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Πληροφορίες σχετικά με το χώρο και το θέμα των διαφόρων μαθητικών κύκλων μπορεί να 

πάρουν οι γονείς από την ιστοσελίδα του σχολείου μας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

1.8. Διατήρηση επαφής με γονείς, μαθητές και συνεργάτες του 

σχολείου 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σχολική εκπαίδευση και διδασκαλία, την αρμονική ανάπτυξη 

της παιδικής προσωπικότητας, αποτελεί η συνεργασία της οικογένειας και του συλλόγου των 

εκπαιδευτικών.  

 

Βάση της συνεργασίας είναι ο κοινός στόχος και η κοινή ευθύνη για το παιδί, η οποία 

οικοδομείται με την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ενημέρωση και την ειλικρινή διάθεση. Η 

πραγματοποίηση των κοινών στόχων γίνεται μέσο της αλληλοϋποστήριξης γονιών και 

εκπαιδευτικών  και της συντονισμένης παιδαγωγικής δραστηριότητας. Το αποτέλεσμα θα είναι 

ο συγχρονισμός σχολικής και οικογενειακής εκπαίδευσης που θα ωφελήσει παραπέρα την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. 

 

1.8.1 Τρόποι συνεργασίας μαθητών-καθηγητών: 

● Οι μαθητές ενημερώνονται για τα σχολικά δρώμενα, το ετήσιο σχολικό Σχέδιο 

Εργασίας από τον διευθυντή του σχολείου, τον επικεφαλή του μαθητικού συλλογικού 

οργάνου και τους υπεύθυνους καθηγητές των τάξεων. 
● Οι μαθητές ενημερώνονται από τον διευθυντή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά 

τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του μαθητικού συλλόγου, από τον 

πρόεδρο του μαθητικού συλλόγου μια φορά το εξάμηνο, από τους πίνακες 

ανακοινώσεων, από τους υπεύθυνους καθηγητές στο μάθημα ή μέσο ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας για τα τρέχοντα ζητήματα του σχολείου. 
● Οι απορίες, οι προτάσεις και οι απόψεις των μαθητών μπορούν να μεταβιβαστούν  

προφορικά ή γραπτά από τους αντιπροσώπους των μαθητικών συμβουλίων, προς τη 

διεύθυνση του σχολείου, τους καθηγητές και τον υπεύθυνο λειτουργίας του 

ιδρύματος.  
● Οι μαθητές και οι γονείς ενημερώνονται τακτικά για τη σχολική πρόοδο τους από τον 

υπεύθυνο καθηγητή του κάθε τμήματος. 

1.8.2 Τρόποι συνεργασίας γονιών-καθηγητών  

● Ατομική συζήτηση  
● Συνέλευση γονέων  
● Ώρες υποδοχής 
● Ανοιχτό μάθημα  
● Γραπτή ενημέρωση (ιστοσελίδα του σχολείου, facebook, ηλεκτρονικό ημερολόγιο, 

γραπτές ανακοινώσεις-μπροσούρα κ.α.) 
● Διοργάνωση διαλέξεων 
● Συνεχής επαφή με μαθητές ΜΕΑ καθώς και με τους γονείς τους  
● Εξασφάλιση της δημοσιότητας  
● Το ίδρυμα διατηρεί επαφή σε τακτική βάση με τους εξής επαγγελματικούς 

οργανισμούς//φορείς:  
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● Οι σχέσεις του σχολείου με εξωτερικούς συνεργάτες καθορίζονται στον κανονισμό 

λειτουργίας του.  

  

1.9. Η εξεταστική διαδικασία και οι κανόνες που τη διέπουν 

1.9.1. Εξετάσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο σχολείο μας οι εξετάσεις μπορεί να είναι: α. προαγωγικές 

εξετάσεις  β. συμπληρωματικές εξετάσεις , γ. επαναληπτικές εξετάσεις δ. εξετάσεις 

αναβαθμολόγησης: 

 

α. προαγωγικές εξετάσεις   

 

πρέπει να γράψει ένας μαθητής στη μέση ή στο τέλος της χρονιάς αν: 

α. του έχει επιτραπεί να κάνει την απαιτούμενη ύλη σε συντομότερο από το προγραμματισμένο 

διάστημα, 

β. έχει πολλές απουσίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και το εκπαιδευτικό σώμα 

κρίνει ότι είναι απαραίτητο, 

γ. αν θέλει να δώσει προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις από την ελληνική γλώσσα. 

 

Εάν ο συνολικός αριθμός των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών σε ένα 

σχολικό έτος υπερβαίνει το 30 τοις εκατό των ωρών διδασκαλίας σε ένα συγκεκριμένο 

μάθημα, και ως εκ τούτου η απόδοση του μαθητή κατά τη διάρκεια του έτους δεν μπορεί να 

βαθμολογηθεί, ο μαθητής δεν μπορεί να προκριθεί στο τέλος του σχολικού έτους. 

καθοδηγώντας τον να περάσει μια βαθμολογία ή μια επαναλαμβανόμενη εξέταση. 

 

Η εξέταση βαθμολόγησης αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός συγκεκριμένου 

θέματος και ενός συγκεκριμένου βαθμού. Οι εξετάσεις βαθμολόγησης για το κλείσιμο της 

σχολικής χρονιάς πρέπει να οργανώνονται κατά τη σχολική χρονιά. 

 

β. συμπληρωματικές εξετάσεις 

Συμπληρωματικές εξετάσεις μπορεί να δώσει ένας μαθητής σε περίπτωση που αλλάζει σχολείο, 

στο σχολείο που θα συνεχίσει τις σπουδές του.  

 

γ. επαναληπτικές εξετάσεις  

Επαναληπτικές εξετάσεις δίνουν εκείνοι οι μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από τις 

σχολικές εξετάσεις ή φεύγουν από τις εξετάσεις πριν τελειώσουν τις απαντήσεις. 

Δικαιολογημένες θεωρούνται οι περιπτώσεις που ο μαθητής απουσιάζει για λόγους που δεν 

οφείλονται στην σκόπιμη ή αμελή συμπεριφορά του. Η διεύθυνση του σχολείου, εφόσον είναι 

δυνατόν ορίζει άλλη ημερομηνία διεξαγωγής επαναληπτικών εξετάσεων. 

 

δ. εξετάσεις αναβαθμολόγησης 

Εξετάσεις αναβαθμολόγησης δίνει ο μαθητής: 

● α. αν στο τέλος της χρονιάς πήρε το χαμηλότερο βαθμό, 
● β. αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τις προαγωγικές και τις συμπληρωματικές 

εξετάσεις. 
● γ. που έχει δώσει πρόωρα προαγωγικές εξετάσεις, ωστόσο συνεχίζει συστηματικά τη 

φοίτησή του κι επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του.  
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Η ημερομηνία των εξετάσεων καθορίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου. 

 

1.9.2. Οι στόχοι και η ισχύ του εξεταστικού κανονισμού 

 

● Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται ενώπιον εξεταστικής επιτροπής αποτελούμενης 

τουλάχιστον από δύο μέλη. Εφόσον με βάση των τίτλων των σπουδών των εξεταστών 

– που απασχολούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα – καθίσταται δυνατό, η επιτροπή 

θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δύο εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το 

συγκεκριμένο μάθημα. 
● Εξετάσεις διεξάγονται είτε ενώπιον ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής ή στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου φοιτά ο μαθητής. Οι εξετάσεις που διεξήχθησαν κανονικά 

δεν επαναλαμβάνονται. Η αλλαγή της ημερομηνίας και της ώρας των εξετάσεων είναι 

δυνατή μόνο με έγκριση του διευθυντή (σε περίπτωση που οι εξετάσεις διεξάγονται στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα) ή του επικεφαλής του υπ. παιδείας (σε περίπτωση εξετάσεων 

ενώπιον επιτροπής).  
● Εξεταστής μπορεί να είναι μόνο ο καθηγητής που διδάσκει το μάθημα. 
● Η εξέταση δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν τις 8 το πρωί  και να διαρκέσει το πολύ ως τις 

5 το απόγευμα. 
● Έγκυρες θεωρούνται οι απαντήσεις που είναι γραμμένες στο τετράδιο εξέτασης που 

φέρουν την επίσημη σφραγίδα του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου φιλοξενούνται οι 

εξετάσεις. 
● Οι μαθητές φέρουν μαζί τους στιλό και το σχολείο εξασφαλίζει τα υπόλοιπα εργαλεία 

που χρειάζονται για την εξέταση. Οι μαθητές δεν μπορούν εν ώρα εξέτασης να 

ανταλλάσσουν αντικείμενα.  
● Για την επίλυση των γραπτών ασκήσεων ο κάθε μαθητής διαθέτει το πολύ μία ώρα. 
● Για οποιοδήποτε λόγο διακόπτεται η διαδικασία γραπτής εξέτασης ο καθηγητής δίνει 

το χρόνο που χάθηκε λόγο διακοπής. 
● Εάν ο εκπαιδευτικός διαπιστώσει κάποια παρατυπία, αφαιρεί το γραπτό και σημειώνει 

πάνω στο γραπτό την παρατυπία που σημειώθηκε, τον ακριβή χρόνο που έγινε η και 

μετά επιστρέφει το γραπτό στο μαθητή ο οποίος μπορεί να συνεχίσει. Ο εξεταστής 

ενημερώνει γραπτώς τον διευθυντή για την παρατυπία, ο οποίος στη συνέχεια εξετάζει 

το γεγονός. Ο διευθυντής γράφει αναλυτική αναφορά για το συμβάν λαμβάνοντας 

υπόψη και τις δύο πλευρές και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Την αναφορά 

υπογράφουν από κοινού ο διευθυντής και ο εξεταστής. Ο μαθητής , αν επιθυμεί μπορεί 

να περιβάλλει τη γνώμη του στην αναλυτική αναφορά. 
● Σε μία μέρα ένας μαθητής μπορεί να δώσει γραπτές εξετάσεις συνολικά από δύο μόνο 

μαθήματα. 
● Την ίδια μέρα ένας μαθητής μπορεί να δώσει μόνο 2 προφορικές εξετάσεις και στην 

αίθουσα μπορούν να βρίσκονται συγχρόνως 6 μαθητές. 
● Αν έχει επιτραπεί στον μαθητή να εξεταστεί προφορικά αντί για γραπτά ή το 

αντίστροφο και η εξέταση αποτελείται από γραπτά και προφορικά μέρη, τότε τραβάει 

2 θέματα και ο χρόνος εξέτασης καθορίζεται ανά θέμα και ο μαθητής δικαιούται χρόνο 

προετοιμασίας και χρόνο ξεκούρασης τουλάχιστον 10 λεπτά ανάμεσα στα 2 θέματα.  
● Οι εξετάσεις, ενώπιον ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής διοργανώνονται από τις 

Υπηρεσίες της Κυβέρνησης. Ο διδασκόμενος (ή ο γονέας, σε περίπτωση ανήλικου) 

εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε εξετάσεις ενώπιον ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής 

για τον προσδιορισμό βαθμού υποβάλλει την σχετική αίτηση έως την 30ή ημέρα πριν 

την λήξη του εξαμήνου. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον τίτλο του 
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μαθήματος. Ο διευθυντής του ιδρύματος προωθεί την αίτηση στην αρμόδια για την 

διοργάνωση Υπηρεσία της Κυβερνήσεως εντός των 8 ημερών. Οι εξετάσεις 

πραγματοποιούνται την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου.  
● Σε περίπτωση που ο διδασκόμενος υποβάλλεται σε επαναληπτικές εξετάσεις έχει την 

δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση (ο ίδιος ή ο γονέας, σε περίπτωση ανήλικου) για την 

εξέταση ενώπιον ανεξάρτητης επιτροπής , εντός δεκαπενθημέρου μετά την παραλαβή 

του ελέγχου προόδου. Το σχολείο προωθεί την αίτηση στην αρμόδια για την 

διοργάνωση Υπηρεσία της Κυβερνήσεως εντός των 8 ημερών. 
● Μέλος της ανεξάρτητης επιτροπής, κατά τη διάρκεια των επίσημων εξετάσεων, που θα 

εξετάσει τον μαθητή, δεν μπορεί να είναι συγγενής ή να διδάσκει στο σχολείο όπου 

φοιτά ο διδασκόμενος. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτούς τους κανονισμούς, ισχύουν οι 

κανονισμοί του διατάγματος 20/2012. (VIII. 31.) του ΕΜΜΙ για τη λειτουργία των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη χρήση επωνυμίας των ιδρυμάτων δημόσιας εκπαίδευσης.  

1.9.3. Κανόνες αξιολόγησης  

Τα κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών και προφορικών εξετάσεων αναφέρονται αναλυτικά 

στο σημείο 2.9.2. (Τα κριτήρια των βαθμών από το τέλος της 2ας τάξης ως το τέλος της 12ης 

τάξης.)  

 

 

2. Το πρόγραμμα διδασκαλίας του σχολείου 

2.1. Ορισμός του επιλεγμένου του πλαισίου προγράμματος 

Το σχολείο μας χρησιμοποιεί το Ελληνικό Εθνικό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο, το οποίο 

τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με την τροποποίηση του Εθνικού Βασικού Προγράμματος 

Σπουδών το 2020 και είναι διαθέσιμο στο oktatas.hu και το οποίο γράφτηκε για εκπαιδευτικά 

ιδρύματα διδασκαλίας γλώσσας, διευρυμένης διδασκαλίας γλώσσας και συμπληρωματικά 

ιδρύματα της αγωγής – διδασκαλίας εθνοτήτων.  

 

 

Σχέδιο μαθημάτων σύμφωνα με το κρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-

πλαίσιο, 1ο – 4ο έτος 

 

Μαθήματα/ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ωρών από ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία 

144 144 144 144 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ορών από ελληνική λαογνωσία  
36 36 36 36 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών ωρών 

του πλαισίου από ελληνική γλώσσα 

και λογοτεχνία 

115 115 115 115 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών ωρών 

του πλαισίου από λαογνωσία 
29 29 29 29 
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Ώρες ελεύθερης επιλογής (από 

ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία) 
29 29 29 29 

Ώρες ελεύθερης επιλογής 

(λαογνωσία) 
7 7 7 7 

 

 

 

Σχέδιο μαθημάτων σύμφωνα με το κρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-

πλαίσιο,  5ο –8ο έτος 

Μαθήματα/ 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ωρών από ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία 

144 144 144 144 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ορών από ελληνική λαογνωσία  
36 36 36 36 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών ωρών 

του πλαισίου από ελληνική 

γλώσσα και λογοτεχνία 

115 115 115 115 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών ωρών 

του πλαισίου από λαογνωσία 
29 29 29 29 

Ώρες ελεύθερης επιλογής (από 

ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία) 
29 29 29 29 

Ώρες ελεύθερης επιλογής 

(λαογνωσία) 
7 7 7 7 

 

Σχέδιο μαθημάτων σύμφωνα με το κρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-

πλαίσιο, 9ο – 12ο έτος 

Μαθήματα 9ο έτος 10ο  έτος 11ο έτος 12ο έτος 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ωρών από ελληνική γλώσσα 

και λογοτεχνία 144 144 144 144 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ορών από ελληνική 

λαογνωσία  36 36 36 36 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ωρών του πλαισίου από 

ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία 

115 115 115 115 

Ετήσιος αριθμός διδακτικών 

ωρών του πλαισίου από 

λαογνωσία 

29 29 29 29 

Ώρες ελεύθερης επιλογής (από 

ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία) 

29 29 29 29 
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Ώρες ελεύθερης επιλογής 

(λαογνωσία) 
7 7 7 7 

 

2.2. Κριτήρια επιλογής διδακτικού υλικού 

 

Στο σχολείο μας χρησιμοποιούνται κυρίως τρία εκπαιδευτικά βιβλία που συντάχθηκαν από το 

ίδρυμά μας με βάση τις προδιαγραφές και τους οικονομικούς πόρους από τους κρατικούς 

διαγωνισμούς «TÁMOP». Προς το παρόν τα βιβλία ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας 

καλύπτουν και τα 12 έτη, καθώς έχουν κυκλοφορήσει και τα βιβλία και τα τετράδια 

δραστηριοτήτων ελληνικής λαογνωσίας για το 1ο έως 4ο έτος. Υπό έκδοση βρίσκονται τα 

αντίστοιχα τετράδια για το μάθημα γλώσσας και λογοτεχνίας, όπως και το βιβλίο λαογνωσίας 

για τα έτη 5ο-8ο και 9ο-12ο. Χρησιμοποιούνται επίσης τα βιβλία της σειράς ΚΛΙΚ του Κ.Ε.Γ., 

(επίπεδα A1, A2, B1, B2, ΚΛΙΚ για παιδιά A1 και A2), υλικό προετοιμασίας για τις Εξετάσεις 

Επάρκειας της Ελληνομάθειας, εφόσον το ίδρυμά μας αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο του 

Κ.Ε.Γ.  

 

2.3. Η πραγματοποίηση των παιδαγωγικών καθηκόντων που 

ορίζονται στο Εθνικό παιδαγωγικό πρόγραμμα 

2.3.1. Απαιτήσεις του μαθήματος 

 

2.3.1.1 Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία  

 

 

1η-2η τάξη 

 

Το πιο σημαντικό επίτευγμα της Α’ και Β΄ τάξης είναι η διαμόρφωση και ανάπτυξη του 

κινήτρου μάθησης, να βοηθήσει στη διάπλαση της ελληνικής ταυτότητας. 

Θεμελιώδης επίτευξη αφ’ ενός είναι η διδασκαλία των ελληνικών φθόγγων και 

γραμμάτων, διότι η γραφή, η ανάγνωση, η σωστή προφορά συνάμα σημαίνουν και τη βάση της 

παραπέρα αγωγής της ομογενειακής γλώσσας, εφ’ ετέρου η εξοικείωση με τη σιωπηρή και 

μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι η θεμελίωση της νοητής ανάγνωσης για να αγαπήσει ο μαθητής 

την ανάγνωση. Η ευανάγνωστη, σωστή γραφή, η σωστή χρήση των ελληνικών φθόγγων και 

γραμμάτων που διαφέρουν από την ουγγρική γλώσσα, βοηθάνε το μαθητή να θεμελιώσει τις 

νόρμες του γραπτού λόγου. 

Επίσης εξαιρετική επίτευξη είναι η θεμελίωση της επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα, 

ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η κατάλληλη χρήση των λέξεων, εκφράσεων, τυπικών 

προτάσεων σε δεδομένες περιστάσεις επικοινωνίας, καθώς και η γνωριμία με τους πιο 

βασικούς κανόνες της γραμματικής και της ορθογραφίας. 

 

 

Θεματική Ενότητα 1. Χαιρετισμοί, Προτεινόμενες 
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συστάσεις διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- χαιρετάει (γεια σου, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα), 

- συστήνεται και να ρωτάει το όνομα των άλλων, 

- χρησιμοποιεί την έκφραση “αυτός είναι ο../αυτή είναι η..”, 

- γνωρίζει 10 απλές λέξεις. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου:- 

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου:  

Απλοί διάλογοι γνωριμίας: “Γεια σου. Είμαι ο/η..” 

Θέτει και απαντά απλές ερωτήσεις για πρόσωπα και πράγματα.  

Αναγνωρίζει τις υποδείξεις της δασκάλας.  

Γραμματική:  

Οριστικά άρθρα και προσωπικές αντωνυμίες: ο/η/το, αυτός/αυτή/αυτό 

 

Έννοιες πρόσωπα, ονόματα, αντικείμενα 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες  

Αναγνώριση αντικειμένων μέσω εικόνων. Σάκος με αντικείμενα. Κάρτες 

λέξεων, εικονοκάρτες, αντικείμενα. 

Απλά τραγούδια και παιχνίδια π.χ. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, 

Γύρω-γύρω όλοι, ρυθμικό παιχνίδι συστάσεων. 

 

 

Θεματική ενότητα 2. Σχολείο 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 14 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- αναγνωρίζει και να λέει τα αντικείμενα που απαρτίζουν τον σχολικό εξοπλισμό, 

- θέτει και απαντάει σύντομες ερωτήσεις: “τι είναι αυτό;” “αυτό είναι..”, 

- να λέει τα ουσιαστικά μαζί με τα άρθρα, 

- να ακολουθεί απλές υποδείξεις/οδηγίες. 

 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 
 

Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: - 

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων, απλών προτάσεων και αναπαραγωγή τους.  

Σύντομοι διάλογοι. 

 

 

Γραμματική: 

δεικτικές αντωνυμίες: αυτός-αυτή-αυτό 

οριστικά άρθρα: ο-η-το 

 

Λογοτεχνία: 
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 Ζ.Παπαντωνίου “Ο παπαγάλος” 

 

Έννοιες η σχολική τάξη και τα αντικείμενα μέσα σε αυτή  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

κάρτες λέξεων, παιχνίδια με το λεξιλόγιο όπως π.χ. memory, bingo, 

κινητικό παιχνίδι με τα άρθρα, «η δασκάλα λέει..», σάκος με αντικείμενα. 

 

Θεματική ενότητα 3. Η οικογένεια 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- αναγνωρίζει τα μέλη της οικογένειας, 

- χρησιμοποιεί την έκφραση: “αυτός είναι ο../αυτή είναι η..”, 

- ρωτάει και απαντάει είσαι κορίτσι/αγόρι;  

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: - 

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: 

Απλοί διάλογοι “Γεια σου. Είμαι ο/η..” 

Απλές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την οικογένεια.  

 

Γραμματική: 

Οριστικά άρθρα, δεικτικές αντωνυμίες: αυτός/αυτή/αυτό 

Κτητικές αντωνυμίες: μου/σου 

 

Λογοτεχνία: Νανουρίσματα από τη Θράκη  

Έννοιες 
μητέρα, πατέρας, αδερφός, αδερφή, παππούς, γιαγιά, οικογένεια, αγόρι, 

κορίτσι 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Αναγνώριση μελών οικογένειας από εικόνες. 

Κάρτες λέξεων, χρήση εικόνων, ζωγραφική απεικόνιση. 

Απλά τραγούδια και παιχνίδια (π.χ. «Αυτός είναι ο μπαμπάς μου, αυτή 

είναι η μαμά μου…» , επιτραπέζιο παιχνίδι). 

 

Θεματική ενότητα 4. Τα γράμματα 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 16  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- λέει την αλφαβήτα, 

- αναγνωρίζει μερικά γράμματα (ο,τ,ι,α), τα γράφει και λέει λέξεις που αρχίζουν με αυτά 

τα γράμματα. 
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Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 
 

Κατανόηση γραπτού λόγου:  

Αναγνώριση συλλαβών στις λέξεις. 

Κατανόηση απλών, σύντομων προτάσεων αφού τις ακούσουν, σύντομοι διάλογοι. 

 

Παραγωγή προφορικού λόγου: 

Απλές, σύντομες προτάσεις και διάλογοι. 

 

Γραμματική: 

δεικτικές αντωνυμίες αυτός-αυτή-αυτό 

οριστικά άρθρα ο-η-το   

Λογοτεχνία: “Δαίδαλος και Ίκαρος” 

 

Έννοιες μικρά και κεφαλαία γράμματα 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εικονοκάρτες, παιχνίδια με το λεξιλόγιο π.χ. μέμορι, μπίνγκο, κινητικό 

παιχνίδι με τα άρθρα, γραμματοκάρτες με μικρά και κεφαλάια γράμματα, 

το τραγούδι της αλφαβήτα, dobble με τα γράμματα, trimino με μικρά και 

κεφαλαία. 

 

 

Θεματική ενότητα  5. Χρώματα 
Προτεινόμενες διδακτικές 

ώρες: 8 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- ξεχωρίζει και να λέει τα χρώματα, 

- ταιριάζει τα χρώματα με το γνωστό λεξιλόγιο, 

- λέει ποιο χρώμα του αρέσει, 

- απαντάει στην ερώτηση “τι είναι αυτό;”. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: 

Σχηματισμός απλών, σύντομων προτάσεων π.χ. «μου αρέσει το μωβ»  

Σύντομοι διάλογοι (π.χ. Τι είναι αυτό;- Ένα κόκκινο μολύβι) 

 

Γραμματική:  

ενικός αριθμός αόριστων άρθρων: ένας-μία-ένα  

 

Έννοιες αντικείμενα, χρώματα 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εικονοκάρτες, dobble “Η δασκάλα λέει...”, πιάστε κάτι κόκκινο/πράσινο 

κλπ., ζωγραφίζω στο τετράδιο π.χ. μια μπλε μπάλα, ένα πράσινο σπίτι 

κλπ., “τί άλλαξε στην τάξη;”. 
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Θεματική ενότητα 6. Οι αριθμοί 1-10 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 8 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- λέει τους αριθμούς 1-10,  

- καταλαβαίνει και να απαντάει στην ερώτηση: “πόσων χρονών είσαι;” . 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 
 

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων διαλόγων: 

-“Πόσων χρονών είσαι;”-”Είμαι 7 χρονών” 

 

Ανάγνωση συλλαβών με τα γράμματα: τ, η, α 

 

Παραγωγή προφορικού λόγου: 

-“Πόσων χρονών είσαι;”-”Είμαι 7 χρονών” 

  

Παραγωγή γραπτού λόγου: τ, η, α 

 

Γραμματική: Το ρήμα είμαι-είσαι-είναι 

Έννοιες ηλικία, γενέθλια, γιορτή, αριθμοί 1-10 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εικονοκάρτες, bingo, τραγούδι γενεθλίων, dobble, τραγούδι: Οκτώ 

μεγάλοι ποντικοί. 

 
 

Θεματική ενότητα 7. Φαγητά 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- λέει τα ονόματα φαγητών και φρούτων (τούρτα, παγωτό, καρότο, μπανάνα, σάντουιτς 

κλπ.), 

- κατανοεί και απαντά στην ερώτηση «ποιο φαγητό σου αρέσει». 

 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού λόγου: 

Κατανοεί απλές, σύντομες προτάσεις και μικρούς διαλόγους: 

 “Σου αρέσει το παγωτό;” “Ναι μου αρέσει./ Όχι, δε μου αρέσει.” 

Τα γράμματα N και Π και όλοι οι συνδυασμοί συλλαβών που σχηματίζονται με όλα τα 

φωνήεντα. 

 

Παραγωγή γραπτού λόγου: 

Όλες οι συλλαβές που σχηματίζονται από το σύμφωνα N και Π και λέξεις που τις περιέχουν.  

   

Λογοτεχνία: Μύθοι του Αισώπου “Ο κόρακας και η αλεπού” 
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Έννοιες τρόφιμα (τούρτα, μπανάνα, καρότο, σάντουιτς κλπ.)  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εικονοκάρτες τροφίμων, παιχνίδια για το λεξιλόγιο όπως π.χ. μέμορι, 

μπίνγκο, τραγούδι «κόκκινο μήλο, πράσινο αχλάδι…». 

 

 

 

Θεματική ενότητα 8. Ρούχα 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθητικό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- λέει τις ονομασίες των ρούχων (παντελόνι, μπλουζάκι, πουλόβερ, κάλτσα, παπούτσι, 

φούστα, φόρεμα, σορτσάκι κλπ.),  

- κατανοεί τις ονομασίες των ρούχων, 

- κατανοεί την ερώτηση τι φοράει και να απαντάει σε αυτή, 

- περιγράφει την ενδυμασία του και αυτή των συμμαθητών του. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων, απλών προτάσεων και διαλόγων όπως: 

“-Φοράς άσπρη φούστα;” “-Ναι. Κι εσύ φοράς μαύρο παντελόνι;.” 

Ανάγνωση συλλαβών που σχηματίζονται από τα σύμφωνα λ,κ,μ με όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς φωνηέντων και λέξεις που τις περιέχουν. 

 

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου: 

Παραγωγή σύντομων, απλών προτάσεων και διαλόγων όπως: 

“-Φοράς άσπρη φούστα;” “-Ναι. Κι εσύ φοράς μαύρο παντελόνι;.” 

Γραπτή παραγωγή συλλαβών που σχηματίζονται από τα σύμφωνα λ,κ,μ με όλους τους 

πιθανούς συνδυασμούς φωνηέντων και λέξεις που τις περιέχουν. 

 

 

Γραμματική:  εγώ φοράω, εσύ φοράς (α’ και β’ πρόσωπο ρήματος φοράω)  

Έννοιες ρουχισμός (παντελόνι, μπλούζα, πουλόβερ, κάλτσα, παπούτσι, φούστα, 

φόρεμα, σορτσάκι κλπ.) 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

“Βρες ποιος είναι!” παιχνίδι, bingo, επιτραπέζιο παιχνίδι με τα ρούχα, 

τραγούδι «Περπατώ μες το δάσος», LÜK. 

 

Θεματική ενότητα 9. Τα ζώα 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- λέει τα ονόματα των ζώων (άλογο, ρινόκερος, γάτα, πουλί, ζέμπρα,λιοντάρι κλπ),   

- ξεχωρίζει τα μεγέθη: μικρό-μεγάλο. 



28 
 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση προφορικού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων διαλόγων: 

                          “-Ποιο ζώο είναι αυτό;- Αυτό είναι άλογο.” 

                          “-Τι είναι αυτό;- Μια μεγάλη αγελάδα.”  

Ανάγνωση συλλαβών που σχηματίζονται από τα σύμφωνα σ,ρ,γ με όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς φωνηέντων  και λέξεων που τις περιέχουν. 

 

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου: 

Σχηματισμός σύντομων διαλόγων: 

                          “-Ποιο ζώο είναι αυτό;- Αυτό είναι άλογο.” 

                          “-Τι είναι αυτό;- Μια μεγάλη αγελάδα 

Προφορά και γράψιμο συλλαβών με τα σύμφωνα σ,ρ,γ και όλους τους συνδυασμούς 

φωνηέντων.  

 

Γραμματική:  

Τα επίθετα «μικρό», «μεγάλο» και η χρήση τους και στα τρία γένη ενικού αριθμού. 

Χρήση του αόριστου άρθρου ένας, μια, ένα.  

 

Λογοτεχνία: Οι μύθοι του Αισώπου «Ο λαγός και η χελώνα» ή «Το ποντίκι και το λιοντάρι» 

Έννοιες τα ζώα, τα μεγέθη 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εικονοκάρτες με ζώα κρυμμένες στην αίθουσα και πρέπει να τις βρουν. 

Μπίνγκο με διάφορα ζώα, μέμορι, τραγούδι «Το κοκοράκι». 

 

 

Θεματική ενότητα 
10. Το ανθρώπινο σώμα, 

μέρη του σώματος 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 10 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- δείχνει και να λέει τα μέρη του σώματος (χέρια, πόδια, κεφάλι, μαλλιά, γόνατα, ώμοι, 

μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά). 
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Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου: 

Κατανόηση οδηγιών: Πιάστε το κεφάλι σας, τη μύτη σας κλπ. 

Szótagok kiejtése és leírása az összes magánhangzóval az alábbi mássalhangzókkal: θ, δ. 

 

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου:  

Προφορά του λεξιλογίου που περιλαμβάνει τα μέρη του σώματος, ονομασία αυτών. 

Ανάγνωση και γραφή των συλλαβών που σχηματίζονται από τα σύμφωνα θ ,δ και οι 

συνδυασμοί τους με όλα τα φωνήεντα καθώς και λέξεων που τα περιέχουν. 

 

Γραμματική: A σε, με (-ban,-ben, -val,-vel) elöljárók használata egyes számban, tárgyesetben 

főnevekkel.  

Έννοιες μέρη του σώματος 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Τραγούδια: “Κεφάλι-ώμοι-γόνατα», “Χαρωπά τα δυο μου χέρια», 

εικονοκάρτες, “Η δασκάλα λέει...” 

 

 

Θεματική ενότητα 11. Χώρες 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 8 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει: 

-  6-7 ονόματα χωρών (Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Αμερική, Γερμανία, Ρωσία),  

- να αναγνωρίζει τις σημαίες αυτών των χωρών, 

- να λέει από πού κατάγεται. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Ανάγνωση σύντομων διαλόγων: 

         “-Από πού είσαι;- Είμαι από την Ουγγαρία.” 

         “-Αυτός είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Είναι από την Ελλάδα.”  

Ανάγνωση συλλαβών που σχηματίζονται από τα σύμφωνα σ,ρ,γ με όλα τα φωνήεντα. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Προφορικά σύντομοι διάλογοι όπως: 

        “-Από πού είσαι;- Είμαι από την Ουγγαρία.” 

        “-Αυτός είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Είναι από την Ελλάδα.”  

Προφορά και γραπτή αναπαραγωγή των συλλαβών που σχηματίζονται από τα σύμφωνα σ,ρ,γ 

με όλα τα φωνήεντα καθώς και λέξεων που τις περιέχουν. 

 

 

Γραμματική:  

Είμαι από την../είναι από την.. , χρήση του ρήματος είμαι σε α’ και γ΄ πρόσωπο ενικού 

αριθμού καθώς και της πρόθεσης «από». 
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Δεικτικές αντωνυμίες στα τρία γένη ενικού αριθμού (αυτός/ αυτή/αυτό). 

Κτητική αντωνυμία „μου”.   

 

Λογοτεχνία: Ζ. Παπαντωνίου “Το ποταμάκι” 

Έννοιες χώρες, σημαίες 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Memory, κάρτες λέξεων και εικόνων με τις χώρες και τις σημαίες τους, 

ζωγραφική σημαιών διαφόρων χωρών. 

 

 

Θεματική ενότητα 12. Το σπίτι 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- γνωρίζει τους χώρους του σπιτιού, 

- λέει τα ονόματα των δωματίων και των χώρων του σπιτιού, 

- ρωτάει και να απαντάει που βρίσκεται κάποιος ή κάτι, 

- προσδιορίζει την τοποθεσία των αντικειμένων στο χώρο με τη χρήση τοπικών 

επιρρημάτων. 

 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου: 

Ανάγνωση των χώρων του σπιτιού και προσδιορισμός της τοποθεσίας σε αυτούς προσώπων 

και αντικειμένων με τη μορφή μικρών διαλόγων:  

                         “-Πού είναι η γιαγιά; -Είναι στην τραπεζαρία.” 

                          “-Πού είναι το ποδήλατο; -Είναι στον κήπο.”  

                            “Πού είναι το κουτί; - Πάνω στο τραπέζι./ Πίσω   από την καρέκλα κλπ.  

Αναγνώριση και ανάγνωση των γραμμάτων: Υ,υ és Ω,ω. 

 

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου: 

Χώροι του σπιτιού και προσδιορισμός της τοποθεσίας σε αυτούς προσώπων και αντικειμένων 

με τη μορφή μικρών διαλόγων:  

                          “-Πού είναι η γιαγιά; -Είναι στην τραπεζαρία.” 

                          “-Πού είναι το ποδήλατο; -Είναι στον κήπο.”  

                            “Πού είναι το κουτί; - Πάνω στο τραπέζι./ Πίσω από την καρέκλα κλπ.  

Προφορά και γράψιμο των γραμμάτων: Υ,υ Ω,ω και λέξεων που τα περιέχουν. 

 

Γραμματική 

Σε + τον/την/το: στον/στην/στο. 

Χρήση τοπικών επιρρημάτων: πάνω στο, κάτω από, μέσα στο, έξω από, πίσω από, μπροστά 

από.   

 

Λογοτεχνία: Ευ.Τριβιζάς “Η χώρα χωρίς γάτες” 

Έννοιες 

σπίτι, δωμάτια, εξωτερικοί χώροι (κήπος, ταβέρνα, παιδική χαρά), 

εσωτερικοί χώροι (κουζίνα, υπνοδωμάτιο, μπάνιο, τραπεζαρία, καθιστικό 

κλπ) 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εικονοκάρτες για την ΠΠΛ, LÜK, χειροποίητο επιτραπέζιο παιχνίδι με 

τους χώρους του σπιτιού. 

 

 

Θεματική ενότητα 
13. Δραστηριότητες και καθημερινή 

ρουτίνα 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μπορεί/μαθαίνει να: 

- αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί 10 βασικά ρήματα: κάνει, παίζει, τρώει, διαβάζει, 

γράφει, πίνει, ζωγραφίζει, βλέπει, χορεύει, μαγειρεύει, 

- γράφει με ρήματα μια μέρα του, 

- απαντάει στην ερώτηση: “τι κάνει ο/η/το …;”. 

 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση: 

Ανάγνωση σύντομων προτάσεων με 2-3 λέξεις, διαλόγων για τις καθημερινές δραστηριότητες 

με τη χρήση βασικών ρημάτων και τοπικών προσδιορισμών:   

“-Τι κάνει ο μπαμπάς; - Παίζει μπάλα στον κήπο.” 

 

Παραγωγή: 

Παραγωγή απλών διαλόγων προφορικά: “-Τι κάνει ο μπαμπάς; - Παίζει μπάλα στον κήπο.” 

Γραπτή παραγωγή σύντομων προτάσεων: τρώει ένα μήλο, πίνουν νερό, κάνει κούνια στον 

κήπο, ζωγραφίζει ένα λουλούδι, διαβάζουν ένα βιβλίο . 

   

Γραμματική:  

Ρήματα ενεργητικής φωνής τύπου 1 και 2, στο 3ο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού.  

 

Λογοτεχνία: Γ.Ρίτσος “Τα τζιτζίκια στήσανε χορό”  

Έννοιες δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα, ημερήσια ρουτίνα 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Bingo, παντομίμα/activity, LÜK, trimino. 

 

 

 

Θεματική ενότητα 14. Γεωγραφικοί όροι 
Προτεινόμενες διδακτικές 

ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μπορεί/ξέρει να:  

          - αναγνωρίζει βασικούς γεωγραφικούς όρους όπως πόλη, χωριό, βουνό, λίμνη, ποτάμι, 

νησί. 
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          - βρίσκει στο χάρτη 1-2 ελληνικές και ουγγρικές μεγάλες πόλεις, 2-3 ελληνικά νησιά, 1-

2 βουνά, μια λίμνη, έναν ποταμό. 

         

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση: 

Ανάγνωση απλών κειμένων για τη Βουδαπέστη, την πόλη, το Δούναβη, τα βουνά, τις 

πεδιάδες. Γνωριμία με το γράμμα Β,β, ανάγνωση των συλλαβών που σχηματίζονται με αυτό 

και όλα τα φωνήεντα. 

Παραγωγή: 

Απλοί διάλογοι για τη Βουδαπέστη και την Αθήνα:  

      “-Τι είναι η Βουδαπέστη/Αθήνα;- Μια πόλη.”  

      “-Τι είναι ο Δούναβης; - Ένα ποτάμι.”κλπ. 

Προφορά, γραφή, εξάσκηση με το γράμμα Β,β. 

 

Γραμματική:  

Συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού και στα τρία γένη ενικού αριθμού: “μεγάλος ποταμός, μικρή 

πόλη, μεγάλο νησί” κλπ. 

                       

Λογοτεχνία: Γ.Σεφέρης “Είτανε μια κοπέλα απ’ τη Σάμο” 

Έννοιες πόλη, χωριό, βουνό, ποτάμι, λίμνη, νησί, μεγέθη (μικρό/μεγάλο) 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ντόμινο (όνομα / γεωγρ.όρος, π.χ. Αθήνα=πόλη, Δούναβης=ποτάμι,  

Κρήτη=νησί, Όλυμπος=βουνό κλπ.) σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, γραπτό 

μπίνγκο. 

 

 

 

Θεματική ενότητα 15. Οι δουλειές στο σπίτι 
Προτεινόμενες διδακτικές 

ώρες: 10 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να:  

- χρησιμοποιεί τα 7-8 ρήματα που έχουν να κάνουν με τις δουλειές στο σπίτι: στρώνω, 

σκουπίζω, καθαρίζω, βοηθάω, πλένω, ποτίζω, αγοράζω, 

- γράφει πόσο συχνά/σπάνια κάνει συγκεκριμένες δουλειές/δραστηριότητες (κάθε μέρα, 

κάπου-κάπου, ποτέ). 
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Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση: 

Ανάγνωση σύντομων διαλόγων για τις δουλειές του σπιτιού και για τη συχνότητα αυτών.  

Το γράμμα Ζ,ζ.  

 

Παραγωγή: 

Σχηματισμός σύντομων διαλόγων με τη συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών στο σπίτι: “-Κάθε 

πότε πλένεις τα πιάτα;-Κάπου κάπου.” Δημιουργία προτάσεων “Εγώ κάθε μέρα στρώνω το 

τραπέζι.” 

Προφορά και γραφή του Ζ, ζ.  

 

Γραμματική: 

Χρήση των χρονικών επιρρημάτων: συχνά, σπάνια, κάπου-κάπου, ποτέ 

Τα ρήματα με κατάληξη -ίζω (ποτίζω, σκουπίζω, καθαρίζω) σε γ’ πρόσωπο ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. 

 

Λογοτεχνία: Μ.Κοντολέων “Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο” 

Έννοιες 

δουλειές σπιτιού, καθημερινή ζωή, βοήθεια στο σπίτι, συμμετοχή στις 

δουλειές του σπιτιού 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Bingo, memory, „βρες τι κάνω” με καρτέλες στο μέτωπο, 

παντομίμα/activity. 

 

 

Θεματική 

ενότητα 

16. Η ζωή στο χωριό, τα ζώα της 

φάρμας 

Προτεινόμενες διδακτικές 

ώρες: 6 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να:  

- ξεχωρίζει να ζώα της φάρμας,  

- απαντάει στην ερώτηση «τι ζώα έχετε στο σπίτι σας;», 

- χρησιμοποιεί τον πληθυντικό αριθμό ουσιαστικών. 

 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση: 

Ανάγνωση σύντομων κειμένων για τα ζώα της φάρμας, τα κατοικίδια, τη ζωή στο χωριό.  

Ανάγνωση του γράμματος Χ,χ. 

 

Παραγωγή: 

Σύντομοι διάλογοι για τα κατοικίδια ζώα και αυτά της φάρμας.   

“-Έχετε κανένα ζώο στο σπίτι σας;- Εγώ έχω δύο σκυλιά και μια γάτα.”  

Προφορά και γραφή: γράμμα Χ,χ (χωριό, ταχυδρόμος, χελώνα, χάμστερ, χήνες) μικρό κείμενο 
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για τη ζωή στο χωριό.  

 

Γραμματική: 

Πληθυντικός αριθμός ουσιαστικών (αρσενικά σε –ος,→-οι, θηλυκά σε –α, →-ες, ουσιαστικά 

σε –ι,-ο, →-ια)  

 

Λογοτεχνία: Χελιδονίσματα  

Έννοιες 
πόλη/χωριό, ζώα στο χωριό, κατοικίδια, ησυχία, απασχόληση/επάγγελμα, 

ταχυδρόμος  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ντόμινο με λέξεις-εικόνες, μπίνγκο,  τραγούδι: „Όταν θα πάω κυρά μου 

στο παζάρι” 

Στήλες ΧΩΡΙΟ-ΠΟΛΗ, τρέχουμε και βάζουμε το αντίστοιχο λεξιλόγιο 

εκεί που ανήκει. 

 

 

3η -4η τάξη 

 

Μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις στην Γ’ και Δ΄ τάξη είναι η ενδυνάμωση της ελληνικής 

ταυτότητας, η παρακίνηση να έχει σχέσεις ο μαθητής με τους συνομηλίκους του, και να 

συμμετέχει στις ομαδικές δραστηριότητες. 

Συνεχίζεται η ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας, η θεμελίωση της πολιτισμένης 

γλωσσικής αγωγής σε επικοινωνιακές καταστάσεις, σε καθημερινές γλωσσικές περιστάσεις. 

Συνεχίζει να είναι εξαίρετης σημασίας η επιδίωξη εξάσκησης στη σιωπηλή και μεγαλόφωνη 

ανάγνωση, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αυτοτελή κατανόηση ελληνικών 

κειμένων στον προφορικό και γραπτό λόγο. 

Στόχος των δυο αυτών τάξεων είναι η ανάπτυξη της κατανόησης και ερμηνείας απλών 

ελληνικών κειμένων, και μέσω κατάλληλων ελληνικών λογοτεχνικών έργων, ανάλογων με την 

ηλικία τους, να αγαπήσουν το διάβασμα, να τους δοθεί ερέθισμα προς την ελληνική λογοτεχνία 

και τις ελληνικές παραδόσεις. 

Τονίζεται ιδιαίτερα η εξοικείωση με τη θεμελίωση δημιουργίας γραπτού λόγου, η 

συνεχής διεύρυνση του λεξιλογίου, η συνεχής άσκηση των γλωσσικών και ορθογραφικών 

κανόνων, η παρουσίαση των δυνατοτήτων απόκτησης πληροφοριών. 

 

 

 

Θεματική ενότητα 1. Η ώρα 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 14 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής ξέρει να: 

- λέει την ώρα, 

- λέει τι κάνει και πότε (ποια ώρα),  

- χρησιμοποιεί  ουδέτερα ουσιαστικά που λήγουν σε –είο  (σχολείο, ανθοπωλείο, 

ζαχαροπλαστείο). 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Κατανόηση:  

Ερωτήσεων για την ώρα/το χρόνο π.χ. Τί ώρα είναι; Τι ώρα πηγαίνει στο σχολείο/σπίτι/στο 

ελληνικό σχολείο; Ανάγνωση κειμένου 50-60 λέξεων με δραστηριότητες και την ώρα που 

πραγματοποιούνται.  

Ανάγνωση του ΕΙ, ει. 

Ερμηνεία λέξεων-προτάσεων μέσω οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. 

 

Παραγωγή: 

Προφορά και γραφή του ΕΙ, ει. 

Δημιουργία προτάσεων με ρήματα στο γ’ πρόσωπο ενικού και μετατροπή τους σε άλλα 

πρόσωπα π.χ. α’ πρόσωπο ενικού.  

Ερωταπαντήσεις σχετικές με το χρόνο, διάφορες δραστηριότητες με τη χρήση γνωστών 

ρημάτων π.χ. - Τι κάνεις στις τρεις; - Πηγαίνω σπίτι. 

- Πού πηγαίνεις στις 8; - Πηγαίνω στο σχολείο.»  

  

Απλές, σύντομες ερωτήσεις, απλές κατανοητές απαντήσεις.  

Απλοί, σύντομοι διάλογοι με τη χρήση του καινούριου λεξιλογίου.  

Ορθογραφία των καινούριων λέξεων, προσοχή στις καταλήξεις. 

 

Γραμματική:  

Ουδέτερα ουσιαστικά με την κατάληξη -είο. 

Κλήση ρημάτων ενεργητικής φωνής τύπου Ι. σε όλα τα πρόσωπα.  

 

Έννοιες 
επαγγέλματα, μαγαζιά και προϊόντα, ανθοπωλείο, λουλούδια, 

ζαχαροπλαστείο, γλυκά, χρόνος, ώρα, γιορτή  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Τρίλιζα ρημάτων, μπίνγκο σε διάφορα πρόσωπα, τρίλιζα ορθογραφίας  (-ι, 

-ει, -είο, -ω, -ο), LÜK, εξάσκηση της ώρας με το χάρτινο ρολόι, ψηφιακές 

ασκήσεις (quizlet, learning apps κλπ.). 

Λύση ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών.  

 

 

Θεματική ενότητα  2. Τα αδέρφια μου 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής ξέρει να: 

- λέει αν έχει αδέρφια, πόσα αδέρφια έχει,  

- συγκρίνει τα αδέρφια του και να λέει ποιο είναι μεγαλύτερο/μικρότερο, 

- μιλάει για τα αδέρφια του π.χ. πόσων χρονών είναι, τι τους αρέσει (αγαπημένο χρώμα, 

φαγητό, χόμπυ). 

  

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Ανάγνωση κειμένου 60 περίπου λέξεων για την οικογένεια: αδέρφια, σύγκριση ηλικιών, 

περιγραφή δραστηριοτήτων/χόμπυ. 

Κατανόηση ερωτήσεων τύπου: Έχεις αδέρφια; Πόσων χρονών είναι; Τι τους αρέσει;  

Κατανόηση κειμένου μέσω κατευθυνόμενων ερωτήσεων. 
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Ανάγνωση του γράμματος Φ,φ. 

Κατανόηση καθημερινών θεμάτων με τη χρήση του βασικού λεξιλογίου. 

 

 

Παραγωγή: 

Συζήτηση για τα αδέρφια.  Διάλογοι με τη βοήθεια κατευθυνόμενων ερωτήσεων π.χ. «Έχεις 

αδέρφια; Ναι, έχω μια αδερφή. Είναι μικρότερη από μένα.»  

Σύντομη περιγραφή αδερφών με 4-5 προτάσεις (όνομα, ηλικία, μικρότερος/μεγαλύτερος, τι 

του/της αρέσει να παίζει/τρώει/κάνει/φοράει, αγαπημένο χρώμα, ρούχο).  

Προφορά και γραφή του γράμματος Φ,φ.  

Απλοί, σύντομοι διάλογοι με τη χρήση του νέου λεξιλογίου. 

 

Γραμματική:  

Συγκριτικός βαθμός επιθέτων ενικού αριθμού σε όλα τα γένη (πιο μεγάλος-η-ο/πιο μικρός-ή-

ό). Εξάσκηση «Του αρέσει/της αρέσει» .  

 

Έννοιες 
αδέρφια (αδερφός, αδερφή), μικρότερος/μεγαλύτερος, μου αρέσει/του 

αρέσει   

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Επιτραπέζια παιχνίδια με την οικογένεια, σχηματισμός προτάσεων με 

δραστηριότητες, κύβος με πρόσωπα και ρήματα.   

 

 

Θεματική ενότητα 3. Ο καιρός 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- λέει τι καιρό κάνει, 

- λέει τι δραστηριότητες κάνουμε όταν έχει καλό/άσχημο καιρό, τι ρούχα φοράμε, ποια 

είναι τα κατάλληλα ρούχα ανάλογα με τον καιρό. 

- χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο που έχει σχέση με τον καιρό (κάνει κρύο/ζέστη, έχει 

λιακάδα, έχει συννεφιά, φυσάει, βρέχει, χιονίζει) , 

- μιλάει με λεπτομέρειες μία εικόνα.   

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Κατανοεί τις ερωτήσεις σχετικά με τον καιρό π.χ. Τι καιρό κάνει; Πού είσαι/Τι κάνεις όταν ο 

καιρός είναι καλός/κακός; 

Ανάγνωση του ΑΙ, αι. 

Απλές, σύντομες ερωτήσεις, απαντήσεις, κατανόηση των υποδείξεων του δασκάλου. 

 

Παραγωγή: 

Σχηματισμός προτάσεων σχετικών με τον καιρό π.χ. Ο καιρός είναι καλός/κακός, κάνει 

κρύο/ζέστη. Ερωταπαντήσεις για τον καιρό και για τις σχετικές δραστηριότητες ανάλογα με 

αυτόν. Π.χ. Τι κάνεις όταν ο καιρός είναι καλός; Παίζω βόλεϊ. Τρώω παγωτό. κλπ. 

Τι φοράς όταν κάνει κρύο/ζέστη; 

 Προφορά και ανάγνωση του ΑΙ, αι.  

Γραφή των μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Σωστή ορθογραφία 
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του λεξιλογίου με έμφαση στις καταλήξεις. 

Περιγραφή αντικειμένων, εικόνων, καταστάσεων, γραφή με τη χρήση απλών γλωσσικών 

εργαλείων και τη βοήθεια κατευθυντήριων γραμμών/ερωτήσεων/ασκήσεων. 

 

Γραμματική:  

Κλίση των ρημάτων ενεργητικής φωνής τύπου  I.  και II. σε όλα τα πρόσωπα ενικού και 

πληθυντικού αριθμού. 

 

Λογοτεχνία:  

Ο μύθος του Φαέθοντα  (η επίδραση του κλίματος και του καιρού στον άνθρωπο)  

 

Έννοιες καιρός, καιρικά φαινόμενα, κρύο, ζέστη, παιχνίδια, ρούχα, δραστηριότητες 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Τραγούδια: «Βρέχει-βρέχει», «Χιόνισε», τρίμινο, τρίλιζα ορθογραφίας  

 

 

Θεματική ενότητα 4. Γλώσσες εθνικότητες 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει : 

- να διαβάζει και να γράφει τις λέξεις που περιέχουν το δίφθογγο γγ, 

- να ξεχωρίζει τις χώρες, εθνικότητες και τις γλώσσες τους και να τα χρησιμοποιεί 

προφορικά και γραπτά, 

- τις ημέρες της εβδομάδας, 

- να απαντάει ποιες μέρες πηγαίνει στο ελληνικό σχολείο 

Έννοιες / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Γνωριμία με τις σημαίες διαφόρων εθνικοτήτων, τις γλώσσες τους. Διαχωρισμός του 

ελληνικού από το ουγγρικό σχολείο με προτάσεις όπως π.χ. Γράφουμε και διαβάζουμε 

ελληνικά/ ουγγρικά, Μαθαίνουμε ελληνικά/ ουγγρικά τραγούδια/χορούς κλπ. Τι ώρα πηγαίνεις 

στο ελληνικό/ουγγρικό σχολείο;  

Ανάγνωση του δίφθογγου ΓΓ, γγ.   

Σχηματισμός λέξεων και προτάσεων με ισχυρό οπτικό ερέθισμα (εικόνες, βίντεο), κατανόηση 

προτάσεων, κατανόηση σύντομων κειμένων (με πολλές επαναλήψεις, αν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο). 

 

Παραγωγή: 

Σχηματισμός προτάσεων όπως π.χ. Η γιαγιά μου είναι Ελληνίδα και μιλάει ελληνικά. Ο 

παππούς μου είναι Ούγγρος και μιλάει ουγγρικά. Πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο. Εκεί 

διαβάζουμε και γράφουμε ελληνικά. Μαθαίνουμε ελληνικά τραγούδια και χορεύουμε 

ελληνικούς χορούς.    

Ονομασία των διαφόρων εθνικοτήτων των χαρακτήρων του βιβλίου, γραφή των ενδυμασιών 

τους και των χρωμάτων τους. 

Προφορά και γραφή του δίψηφου συμφώνου ΓΓ, γγ   

Γραφή των μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου και πώς αυτά 

σχετίζονται μεταξύ τους. 
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Σημεία στίξης κατανοητά, με σωστή άρθρωση και σωστή χρήση.  

Απλοί, σύντομοι διάλογοι με τη χρήση του λεξιλογίου και των εννοιών που έμαθαν. 

 

Γραμματική:  

Έθνη, εθνότητες, γλώσσες: ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα 

 

Έννοιες 
έθνη, εθνικότητες, γλώσσες, Ελλάδα, Έλληνας, ελληνικά, Ουγγαρία, 

Ούγγρος, ουγγρικά, ελληνικό σχολείο, ουγγρικό σχολείο 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Επιτραπέζιο παιχνίδι με τις εθνικότητες, τραγούδι  “Η καλή κυρά-

Βδομάδα”. Ψηφιακές ασκήσεις: αντιστοίχιση (εθνικοτήτων, σημαιών, 

γλωσσών) 

Κατασκευή εικονοκαρτών για το νέο λεξιλόγιο. Ασκήσεις εξάσκησης με 

τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών. 

 

 

Θεματική ενότητα 5. Εξωτερικά χαρακτηριστικά 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 14 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- διαβάζει και να γράφει το γράμμα ξ, 

- ξεχωρίζει τα μέλη της οικογένειας και να περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους, 

- χρησιμοποιεί τα αντίθετα ζευγάρια στην περιγραφή σώματος π.χ. κοντός-ψηλός, 

αδύνατος-χοντρός.  

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση κειμένου/λόγου:  

Ανάγνωση σύντομου κειμένου 50-60 λέξεων, όπου παρουσιάζεται η άμεση οικογένεια και οι 

στενοί συγγενείς (θείοι, ξαδέρφια), περιγραφή προσώπων (μαλλιά, μάτια), πώς νιώθουν 

(χαρούμενος, λυπημένος) και τι φοράνε.  

Ανάγνωση του γράμματος Ξ, ξ. 

Κατανόηση του βασικού λεξιλογίου μέσω καθημερινών θεμάτων. Κατανόηση κειμένου μέσω 

κατευθυνόμενων ερωτήσεων.  

 

Παραγωγή κειμένου/λόγου: 

Προφορική περιγραφή προσώπων και ρούχων π.χ. Η Ντίνα είναι κοντή και αδύνατη. Έχει 

μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φοράει άσπρη μπλούζα και μπλε φούστα. 

Προφορά και γραφή του γράμματος Ξ, ξ, ανάγνωση του δίψηφου συμφώνου Ντ.  

Γραφή μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς και των μεταξύ 

τους σχέσεων. Ανάγνωση του γνωστού λεξιλογίου και των σχετικών προτάσεων με αυτό.  

Σημεία στίξης κατανοητά, με σωστή άρθρωση και σωστή χρήση.  

 

Γραμματική:  

Επίθετα που χρησιμοποιούμε στην περιγραφή των άλλων. Συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού 

και στα τρία γένη ενικού αριθμού π.χ. κοντός άντρας, ψηλή γυναίκα, αδύνατο παιδί.  

Έννοιες 
χρώμα μαλλιών (ξανθά, καστανά, μαύρα), χρώμα ματιών (μαύρα, 

καστανά, γαλάζια), συγγενικές σχέσεις πρώτου βαθμού (θείος, θεία, 
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ξαδερφός, ξαδερφή) 

ψηλός-κοντός,  χοντρός- αδύνατος  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Παιχνίδι: “Μάντεψε ποιος”, ζευγάρια καρτών λέξεων-εικόνων, ντόμινο, 

ψηφιακές ασκήσεις: ζευγάρια (quizlet, learning apps), περιγραφή εικόνων 

με πρόσωπα. 

Κατασκευή εικονοκαρτών για το λεξιλόγιο. Ασκήσεις με τη χρήση 

ψηφιακών εργαλείων. 

 

 

Θεματική ενότητα 6. Ψώνια 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- διαβάζει και να γράφει το γράμμα Ψ, ψ και λέξεις που το περιέχουν, 

- φτιάχνει μια λίστα με ψώνια, 

- εκτελεί απλές εντολές και να χρησιμοποιεί 6-7 ρήματα στην προστακτική.  

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Εκτέλεση σύντομων εντολών, σύντομο κείμενο διακοσμημένο με εικόνες και τη χρήση 

λεξιλογίου που περιέχει το γράμμα ψ, λίστα με ψώνια, προϊόντα.   

Ανάγνωση του γράμματος Ψ, ψ. 

Σχηματισμός λέξεων και προτάσεων με ισχυρό οπτικό ερέθισμα (εικόνες, βίντεο), κατανόηση 

προτάσεων, κατανόηση σύντομων κειμένων (με πολλές επαναλήψεις, αν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο). 

Κατανόηση κειμένου μέσω κατευθυνόμενων ερωτήσεων.  

 

Παραγωγή: 

Προφορά και γραφή του Ψ,ψ. Εξοικείωση με το λεξιλόγιο που το περιέχει (ψυγείο, ψώνια, 

ψαλίδι, ψάρι, ψωμί). Δημιουργία λίστας με ψώνια.   

Σωστή εκφορά των φωνημάτων.   

Περιγραφή αντικειμένων, εικόνων, καταστάσεων, γραφή με τη χρήση απλών γλωσσικών 

εργαλείων και τη βοήθεια κατευθυντήριων γραμμών/ερωτήσεων/ασκήσεων. 

 

Γραμματική:  

Προστακτική ρημάτων ενεργητικής φωνής. 

Έννοιες Λέξεις που περιέχουν το ψ, οδηγίες, λίστα με ψώνια, τρόφιμα.  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Μπίνγκο με ρήματα στην προστακτική, LÜK, “Η δασκάλα λέει...” 

τραγούδι: “Η Βαρκούλα του ψαρά”, κάρτες λέξεων με το νέο λεξιλόγιο. 

Κατασκευή καρτών λέξεων για την εκμάθηση του λεξιλογίου, 

οργανωμένες ανά θέμα. Γραφή σύντομων διαλόγων μετά από 

διακοπτόμενη ακρόαση.  
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Θεματική ενότητα 7. Οι εποχές 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 14 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- διαβάζει και να γράφει το δίψηφο φωνήεν ΟΙ, οι και λέξεις που το περιέχουν 

- αναγνωρίζει τις εποχές και τα χαρακτηριστικά τους, 

- λέει ποιες δραστηριότητες κάνουμε σε κάθε εποχή, 

- πώς απαντάμε στην ερώτηση ποιος/α/ο; 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Ανάγνωση σύντομων κειμένων που περιέχουν το καινούριο δίψηφο γράμμα και αναγνώρισή 

του μέσα στο κείμενο. Κατανόηση σύντομων κειμένων που περιέχουν την ερώτηση 

ποιος/ποια/ποιο και τις απαντήσεις σε αυτή. Προτάσεις που έχουνε σχέση με τον καιρό και τα 

χαρακτηριστικά των εποχών.  

Ανάγνωση του δίψηφου συμφώνου ΟΙ,οι. 

Σημασία λέξεων και προτάσεων δια της επαγωγής βάση οπτικής ή/και ακουστικής εμπειρίας. 

Κατανόηση του βασικού λεξιλογίου μέσω της χρήσης καθημερινών θεμάτων, εμπέδωση 

λεξιλογίου.   

 

Παραγωγή: 

Περιγραφή του καιρού  και των χαρακτηριστικών των εποχών βάση σύντομου κειμένου. 

Σχηματισμός προτάσεων με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούμε σε κάθε εποχή. Π.χ. 

Τον χειμώνα χιονίζει και έχει κρύο. Φοράμε σκούφο και κασκόλ, παίζουμε χιονοπόλεμο. 

Προφορά και γραφή του δίψηφου Οι,οι και εκμάθηση του λεξιλογίου που το περιέχει όπως 

άνοιξη, οικογένεια, ποιος/α/ο, ποίημα, ποιήτρια, φίλοι.  

Γραφή των μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Εμπέδωση της 

ορθογραφίας των καινούριων λέξεων. Ανάγνωση των νέων λέξεων, των μεταξύ τους σχέσεων, 

σύντομων προτάσεων.   

Απάντηση σε απλές, σύντομες ερωτήσεις με κατανοητό και σαφή τρόπο.   

 

Γραμματική:  

Πληθυντικός αριθμός οριστικών άρθρων, ερωτηματική αντωνυμία ποιος/ποια/ποιο στον ενικό 

αριθμό. 

 

Λογοτεχνία: Ο μύθος της Περσεφόνης 

Έννοιες άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, λεξιλόγιο με το νέο γράμμα      

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Τρίμινο με τις εποχές, τις δραστηριότητες και τον καιρό, γραπτό μπίνγκο, 

αντιστοίχιση λέξεων-εικόνων-προτάσεων. Κατασκευή καρτών με εικόνες 

για την εκμάθηση του λεξιλογίου και κατανομή τους ανά θέμα.  

. 

 

 

Θεματική 

ενότητα 
8. Ταξίδι (εκδρομή, κατασκήνωση) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 24 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 
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Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- μιλάει για τις εντυπώσεις από μια εκδρομή στην οποία παίρνει μέρος (πού πάει, με 

ποιον, πότε, τι κάνει εκεί, πώς τα περνάει), 

- λέει τι έκανε στο παρελθόν (με τη χρήση 8-10 ρημάτων στον αόριστο), 

- φτιάχνει το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα, 

- γράφει ένα σύντομο γράμμα στους γονείς του από την κατασκήνωση όπου βρίσκεται. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Ανάγνωση σύντομου κειμένου για τις δραστηριότητες σε μια κατασκήνωση, για ένα ταξίδι 

στην Ελλάδα.  

Εξοικείωση με τις ημέρες της εβδομάδας. 

Σημασία λέξεων και προτάσεων δια της επαγωγής βάση οπτικής ή/και ακουστικής εμπειρίας. 

Κατανόηση του βασικού λεξιλογίου μέσω της χρήσης καθημερινών θεμάτων, εμπέδωση 

λεξιλογίου.   

 

 

Παραγωγή: 

Περιγραφή εικόνων, σχηματισμός προτάσεων με δραστηριότητες στον αόριστο, γράμμα 30-40 

λέξεων από την κατασκήνωση με τη χρήση του γνωστού λεξιλογίου.  

Εξοικείωση με τις μέρες της εβδομάδας, σε κάθε μέρα κι από μια δραστηριότητα, κάνει 

σχετικές ερωτήσεις και απαντάει.  

πχ. -Εσύ τι κάνεις τη Δευτέρα; -Εγώ κάνω ποδήλατο. Εσύ;  

-Εγώ πάω σινεμά.  

Σωστή χρήση του ευ, αυ διαχωρισμός τους από τα εφ,αφ/εβ,αβ.  

Σωστή προφορά των ελληνικών φωνημάτων. Σημεία στίξης κατανοητά, με σωστή άρθρωση 

και σωστή χρήση.  Απάντηση σε απλές, σύντομες ερωτήσεις με κατανοητό και σαφή τρόπο.   

 

 

 

Γραμματική:  

Κλίση των ρημάτων σε –εύω, αόριστος βασικών ρημάτων, δεικτικές αντωνυμίες πληθυντικού 

αριθμού, τα γνωστά ουσιαστικά σε πληθυντικό αριθμό.  

Έννοιες 
ταξίδι, εκδρομή, κατασκήνωση, εξοχικό σπίτι, Ελλάδα, θάλασσα, φίλλοι, 

παιχνίδια, μέρες της εβδομάδας, εξωσχολικές δραστηριότητες 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Τσάντα με πράγματα που παίρνω στην κατασκήνωση, επιτραπέζιο παιχνίδι 

με τις εβδομαδιαίες δραστηριότητες/ ή με τις δραστηριότητες της 

κατασκήνωσης, μπίνγκο με το υπάρχον λεξιλόγιο, τρίλιζα ορθογραφίας με 

το ευ/αυ. Εξάσκηση εβδομαδιαίου προγράμματος με εικόνες 

δραστηριοτήτων (καθένας έχει διαφορετικό πρόγραμμα), παζλ με τις μέρες 

της εβδομάδος, ψηφιακές ασκήσεις (βάλτε στη σωστή σειρά, αντιστοίχιση 

κλπ.)  

 

 

Θεματική ενότητα 9. Στο σχολείο 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 
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Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- παρουσιάζει το σχολείο του και την τάξη του,  

- λέει πού βρίσκεται τι στην τάξη του, 

- λέει πώς είναι τα μαθήματα και ποιο είναι το αγαπημένο του, 

- λέει πόσοι μαθητές είναι στην τάξη του, 

- περιγράφει την εικόνα μια τάξης με λεπτομέρειες, 

- λέει ποια παιχνίδια του αρέσουν, 

- μετράει μέχρι το 100. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Απλές εκφράσεις σχετικές με το σχολείο, την τάξη, τα μαθήματα, τα παιχνίδια. Κατανόηση 

κειμένου με κατευθυνόμενες ερωτήσεις και απλές ασκήσεις, με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιά. 

 

Παραγωγή: 

Χρήση των εκφράσεων που έμαθε και σχετίζονται με το σχολείο που πηγαίνει, την τάξη, τον 

αριθμό των συμμαθητών του, τα μαθήματα που του αρέσουν, περιγραφή της τάξης.  

Σχηματισμός απλών διαλόγων (ποιο μάθημα του αρέσει ή δεν του αρέσει, ποιος είναι ο 

διπλανός του/ ο δάσκαλός του κλπ., τι παιχνίδια παίζει στο διάλειμμα).  

 

Γραμματική:  

Αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.   

Έννοιες 
σχολείο, σχολική ζωή, σχολικός εξοπλισμός, τάξη, μαθήματα, 

συμμαθητές, παιχνίδια, αριθμοί 1-100  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Μπίνγκο, σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, ντόμινο, φωτογραφίες από την τάξη, 

ψηφιακές ασκήσεις για τη διεύρυνση του λεξιλογίου (αντιστοίχιση, 

κείμενο με κενά, ζευγάρια λέξεων εικόνων)  

Επίλυση ασκήσεων μέσω ψηφιακών εφαρμογών. 

 

 

Θεματική ενότητα 10. Οικογένεια και φίλοι 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- μιλάει για την οικογένειά του και να την περιγράφει με τη χρήση επιθέτων, 

- φτιάχνει το οικογενειακό δέντρο, 

- ονοματίζει 10 μέλη της οικογένειάς του, 

- μιλάει για τους φίλους του και να τους περιγράφει, 

- είναι σε συμφωνία το γένος του ουσιαστικού με του επιθέτου. 
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Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Σύντομα κείμενα για τις οικογενειακές σχέσεις μέσω γνωστών παραμυθιών, απεικόνιση 

μιας μεγάλης οικογένειας μέσω του οικογενειακού δέντρου.  

 

Παραγωγή: 

Παρουσίασης της οικογένειας και των φίλων, περιγραφή, σύντομοι διάλογοι (έχεις 

αδέρφια/ξαδέρφια; είναι μεγαλύτερα; πώς είναι;), δημιουργία οικογενειακού δέντρου. 

 

Γραμματική: 

Κτητικές αντωνυμίες μου/σου/του/μας/σας/τους,  

επίθετα -ος/-η/-ο. 

Έννοιες οικογένεια, συγγενείς, ξαδέρφια, θείος, θεία, εγγόνια, φίλοι  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Επιτραπέζιο παιχνίδι με τα μέλη της οικογένειας, κύβος με 

πρόσωπα και δραστηριότητες, παιχνίδι «Μάντεψε ποιος» 

Ψηφιακές ασκήσεις, ζεύγη και αντιστοίχιση στο quizlet, 

δημιουργία οικογενειακού δέντρου. 

 

 

Θεματική ενότητα 
11. Ήρωες και 

παραμύθια 

Προτεινόμενες διδακτικές 

ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- αναγνωρίζει μερικούς ήρωες γνωστών παραμυθιών και να τους χαρακτηρίζει, 

- μιλάει για διάφορα παραμύθια, 

- χρησιμοποιεί ουσιαστικά και επίθετα με τις σωστές καταλήξεις σε ενικό και 

πληθυντικό αριθμό. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης  

 

Κατανόηση:  

Ανάγνωση σύντομων κειμένων για ήρωες παραμυθιών, με κατευθυνόμενες ερωτήσεις που 

βοηθάνε στην κατανόηση κειμένου, εντοπισμός λέξεων-κλειδιά. 

 

Παραγωγή: 

Σύντομοι διάλογοι για τους ήρωες που τους αρέσουν, πώς είναι ο καθένας, τα 

χαρακτηριστικά του. Μιλάνε για εικόνες, φτιάχνουν το δικό τους παραμύθι με 7-8 

προτάσεις και τη βοήθεια του γνωστού λεξιλογίου.  

 

Γραμματική:  

Επίθετα -ος/-α,-η /-ο, αντίθετα επίθετα (παλιό-καινούριο, φτωχός-πλούσιος, νέος- γέρος), 

συμφωνία ουσιαστικών και επιθέτων στον πληθυντικό αριθμό και στα τρία γένη.  



44 
 

Έννοιες 

 μάγισσες, πειρατές, πρίγκιπες, πριγκίπισσες, ιππότες, 

γίγαντες, θησαυρός, χάρτης, σκουπόξυλο, καράβι, κάστρο, 

πανοπλία 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Παντομίμα/activity, τρίμινο με αντίθετα επίθετα, ζωγράφισε 

τον αγαπημένο σου ήρωα, επιτραπέζιο παιχνίδι με το νέο 

λεξιλόγιο, δημιουργία παραμυθιού/ιστορίας  με τη βοήθεια 

των κύβων story cube. 

 

 

Θεματική ενότητα 12. Ελεύθερος χρόνος 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- περιγράφει μια μέρα του και τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, να απαριθμεί 5-6 

εξωσχολικές δραστηριότητες, 

- λέει ποια είναι τα αγαπημένα του τηλεοπτικά 

προγράμματα/ταινίες/ηθοποιοί/τραγουδιστές, 

- διαβάζει και να λέει την ώρα, 

- λέει ποια μέρα της εβδομάδας και τι ώρα είναι η αγαπημένη του εκπομπή στην 

τηλεόραση elmondani, 

- ενημερώνεται για διάφορους τύπους τηλεοπτικών προγραμμάτων (αθλητικά, 

μουσικά, χορευτικά, κινηματογραφικά, παιδικά).  
Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Σύντομα κείμενα για τηλεοπτικά προγράμματα, κατευθυνόμενες ερωτήσεις για την 

κατανόηση του περιεχομένου και το νέο λεξιλόγιο, αναζήτηση λέξεων-κλειδιά. 

 

Παραγωγή: 

Μιλάμε και γράφουμε για διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα, διήγηση μιας μέρας, πότε 

βλέπω τι.  

 

Γραμματική:  

Αιτιατική πτώση αρσενικών ουσιαστικών σε ενικό και πληθυντικό αριθμό. 

 (οι αγώνες→ τους αγώνες, οι ηθοποιοί→ τους ηθοποιούς) 

Έννοιες 

 μέρες, ώρα, ελεύθερος χρόνος, τηλεόραση, προγράμματα, 

αθλητικοί αγώνες, αθλήματα, χοροί, Καραγκιόζης, 

κινηματογραφικές ταινίες  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

LÜK για την ώρα, ένα ιδανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 

(αυτοσχεδιασμός), ψηφιακές ασκήσεις για τη διεύρυνση 

λεξιλογίου. 
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Θεματική ενότητα 13. Το σπίτι μου, το δωμάτιό μου  
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- περιγράφει το σπίτι του (διαμέρισμα, πολυκατοικία/μονοκατοικία, όροφος, αριθμός 

δωματίων και είδος, εσωτερικοί χώροι), 

- αντιστοιχεί τα έπιπλα στους χώρους που ανήκουν, 

- περιγράφει το δωμάτιό του με λεπτομέρειες. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση:  

Κατανόηση απλώς εκφράσεων για τη διαρύθμιση του σπιτιού, των δωματίων, των χώρων, 

εκμάθηση του αντίστοιχου λεξιλογίου, αναγνώριση των σχετικών εικόνων.  

 

Παραγωγή: 

Προφορική και γραπτή παρουσίαση του δικού του σπιτιού, δωματίου, περιγραφή επίπλων 

με τη βοήθεια των γνωστών εκφράσεων και του νέου λεξιλογίου.   

 

Γραμματική:  

Αιτιατική θηλυκών και ουδέτερων ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό αριθμό, τοπικά 

επιρρήματα .   

Έννοιες σπίτι, χώροι, δωμάτια, έπιπλα, διακόσμηση, συσκευές  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Σταυρόλεξο, LÜK, μπίνγκο, κρυπτόλεξο, σχεδιασμός του 

σπιτιού τους. 

 

 

Θεματική ενότητα 14. Πόλη και χωριό 
Προτεινόμενες διδακτικές 

ώρες: 12 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

-  περιγράφει την πόλη του/το χωριό του  

- τους χώρους και τα κτίρια (πλατεία, ταχυδρομείο, τράπεζα, φαρμακείο, γυμναστήριο 

κλπ.), 

- λέει πού του αρέσει καλύτερα, η ζωή στο χωριό ή στην πόλη και γιατί. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Ανάγνωση κειμένου 70-80 λέξεων, κατανόηση απλών εκφράσεων σχετικές με το 

περιβάλλον μας, κατανόηση κειμένου με απλές ερωτήσεις, αναζήτηση λέξεων και 

φράσεων-κλειδιά.  

 

Παραγωγή: 

Περιγραφή του περιβάλλοντος όπου μένουμε με απλές ερωταπαντήσεις. (Εσύ πού μένεις; 

Σου αρέσει να ζεις στην πόλη ή στο χωριό; Τι βλέπει ο Κώστας στο χωριό του; Τι βλέπεις 
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από το παράθυρό σου; κλπ) Χρήση του σχετικού λεξιλογίου.   

 

 

Γραμματική: 

Αιτιατική θηλυκών και ουδέτερων ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό αριθμό, τοπικά 

επιρρήματα. 

Έννοιες 
πόλη, χωριό, κτίρια (ταχυδρομείο, τράπεζα, φαρμακείο, 

νοσοκομείο, γυμναστήριο) 

Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Σταυρόλεξο, γραπτό μπίνγκο, δημιουργία χάρτη με τίτλο 

«το χωριόμου/η πόλη μου/ο τόπος κατοικίας μου», 

χαρακτηριστικές δραστηριότητες στο χωριό, στην πόλη.  

 

 

Θεματική ενότητα 
15. Στην παιδική χαρά, στο 

τσίρκο 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Ο μαθητής μαθαίνει να: 

- περιγράφει μια παιδική χαρά και τα παιχνίδια που βρίσκονται εκεί,  

- λέει τι κάνει/παίζει στην παιδική χαρά, 

- λέει τι βλέπει στο τσίρκο. 

Γνώσεις / Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση:  

Ανάγνωση κειμένου 60-70 λέξεων, κατανόηση απλών εκφράσεων για τα παιχνίδια στην 

παιδική χαρά και για μια παράσταση στο τσίρκο. Κατανόηση κειμένου με τη βοήθεια 

απλών ερωτήσεων, εντοπισμός λέξεων-κλειδιά. Αντικείμενα, ζώα, πρόσωπα. 

 

Παραγωγή: 

Η περιγραφή ενός απογεύματος με τη βοήθεια του νέου λεξιλογίου και εικόνων. Προτάσεις 

με τη χρήση συγκριτικού βαθμού επιθέτων.   

 

Γραμματική:  

Επιρρήματα, επίθετα και συγκριτικός βαθμός αυτών. 

 

Ταινία: Πρέστο ο μάγος, ταινιάκι κινούμενων σχεδίων μικρού μήκους 

Έννοιες 

παιδική χαρά, τσουλήθρα, τραμπάλα, κούνια, κυνηγητό, κρυφτό, 

κουτσό, τσίρκο, παράσταση, εισιτήρια, κλόουν, ακροβάτης, μάγος, 

χορεύτρια   

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Βρες τη λέξη, γραπτό μπίνγκο, επιτραπέζια παιχνίδια, δημιουργία 

αφίσας για μια παράσταση, σχεδιασμός ενός τσίρκου, διεύρυνση 

λεξιλογίου με σταυρόλεξο, παζλ για το τσίρκο/την παιδική χαρά, 

ψηφιακές ασκήσεις/παιχνίδια με τη χρήση διάφορων εφαρμογών  

(quizlet, learning apps). 
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5η – 6η τάξη 

 

 

Στις τάξεις 5–6 ο βασικός στόχος του μαθήματος ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι η 

εξάσκηση και η ανάπτυξη των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές στις κατώτερες 

τάξεις. Επειδή οι περισσότεροι μαθητές αρχίζουν τα μαθήματα με ελάχιστες γνώσεις,  ο πιο 

σημαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη της κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, ο 

εμπλουτισμός του λεξιλογίου με βοήθεια καθοδηγούμενους διαλόγους, διαλόγους σε διάφορες 

επικοινωνιακές περιστάσεις, εικόνες, ταινίες, παιχνίδια. 

Στις τάξεις 5–6 οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν με σιωπηλή και δυνατή ανάγνωση 

σύντομα κείμενα στην ελληνική γλώσσα, μπορούν να εντοπίσουν τις σημαντικές πληροφορίες, 

μπορούν να κάνουν μια περίληψη του κειμένου. 

Όλο και πιο σημαντικό ρόλο έχει η παραγωγή γραπτού λόγου, δημιουργία σύντομων 

εκθέσεων, περιγραφών, κατάλληλων στην επικοινωνιακές περιστάσεις μηνυμάτων, 

χρησιμοποιώντας τους ήδη γνωστούς γλωσσικούς και γραμματικούς κανόνες, των κανόνων της 

παραγωγής γραπτού λόγου. Είναι σημαντικό να μάθουν οι μαθητές τις βάσεις της αυτόνομης 

εκμάθησης, τη χρήση λεξικού, την αναζήτηση πληροφοριών από βιβλία ή από το διαδίκτυο 

κτλ. 

 Οι μαθητές 5ης και 6ης τάξεις κάνουν προσπάθειες να γνωρίσουν την ελληνική λογοτεχνία, 

διαβάζουν αναλύουν απλά ή απλοποιημένα αυθεντικά κείμενα, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους 

για την ελληνική ιστορία, για τα ελληνικά ήθη και έθιμα.  

 

Σύνολο προτεινόμενων αριθμών διδακτικών ωρών 20+16+6+32+12+36+24+34+32+16 = 

230 ώρες 

36 εβδομάδες ανά σχολικό έτος  x 2 σχολικά έτη x 4 διδακτικές ώρες ανά εβδομάσα = 288 

διδακτικές ώρες / 2 σχολικά έτη  

288 x 0,8 = 230 διδακτικές ώρες ( τις υπόλοιπες  ώρες  ( 20%) θεωρητικά όλοι οι 

εκπαιδευτικού μπορούν να μοιράσουν ελεύθερα για επανάληψη,  , για διάφορα πρότζεκτ, 

κτλ.) 

 

Θεματικός κύκλος  

1. Εγώ και η οικογένειά μου (Πέντε, πέντε, 

έξι: ενότητα 1, 2) 
Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 20 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής/η μαθήτρια: 

- γνωρίζει τις βασικές εκφράσεις για χαιρετισμό, αποχαιρετισμό και 

πρώτη γνωριμία, τις λέξεις για τα μέλη της στενής και της εκτεταμένης 

οικογένειας, 

- αυτοπαρουσιάζεται γραπτά και προφορικά σε μερικές προτάσεις 

(όνομα, ηλικία, τόπος καταγωγής, αδέρφια, γονείς, ομιλούμενες 

γλώσσες),  

- κάνει απλές ερωτήσεις και δίνει απλές απαντήσεις σχετικά με το 

θέμα αυτοπαρουσίαση και παρουσίαση κάποιου μέλους της 

οικογένειας  

- λέει για τα μέλη της οικογένειας πόσων χρονών είναι και τι τους 

αρέσει να κάνουν. 
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Γνώσεις/Στόχοι ανάπτυξης   

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση σύντομων κειμένων προφορικού και γραπτού λόγου και επικοινωνιακών 

περιστάσεων με θέμα  τις οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις. Σιωπηλή και δυνατή 

ανάγνωση για το θέμα αυτό. 

Κατανόηση κειμένων και επικοινωνιακών περιστάσεων  με καθοδήγηση, με βοήθεια 

ερωτήσεων, ασκήσεων  

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών, εντοπισμός γενικής ιδέας 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου::  

Χρήση εκφράσεων για χαιρετισμό,  για πρώτη γνωριμία, ευγενικών εκφράσεων 

Αυτοπαρουσίαση, παρουσίαση της οικογένειας σε ένα σύντομο κείμενο προφορικά και 

γραπτά 

Παρουσίαση προσώπων: Πόσων χρονών είναι, τι τους αρέσει να κάνουν. 

Απλός διάλογος με τις ερωτήσεις Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; Από πού είσαι; Πού 

μένεις; Έχεις αδέρφια; Τι γλώσσα/γλώσσες μιλάς; Τι σου αρέσει να κάνεις; 

Περιγραφή φωτογραφίας/ ζωγραφιάς που παριστάνει μια οικογένεια ή το ένα γενεαλογικό 

δέντρο  

 

Γραμματική: 

- Ερωτηματικές λέξεις, 

- κλίση του ρήματος «είμαι», 

- προσωπικές αντωνυμίες, 

- κλίση ρημάτων ενεργητικής φωνής στον ενεστώτα 

       - έκφραση «μου αρέσει να…» 

 

Λογοτεχνία: 

Αίσωπος: Ο κάβουρας και η μάνα του 

Γιάννης Ρίτσος: Πρωινό άστρο 

 

Έννοιες 

προσωπικά στοιχεία, οικογένεια, γονείς, αδέρφια, άλλα μέλη της 

οικογένειας, γενεαλογικό δέντρο , έκφραση «μου αρέσει να…», 

καθημερινές δραστηριότητες, γλώσσες 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

κατασκευή γενεαλογικού δέντρου, 

συλλογή οικογενειακών φωτογραφιών,κατασκευή και παρουσίαση 

μικρού λευκώματος με φωτογραφίες, κατασκευή ετικέτας ονόματος 

αναζήτηση στο χάρτη της Ελλάδας τον τόπο καταγωγής της οικογένειας 

παιχνίδι μπίγκο: δραστηριότητες, μέλη της οικογένειας, 

επιτραπέζιο παιχνίδι: Τι τους αρέσει να κάνουν στα διάφορα μέλη της 

οικογένειας 

γλωσσοδέτης  «Καλημέρα, καμηλάρη…» 

 

Θεματικός κύκλος 

2. Σχολείο, σχολικός εξοπλισμός, ωρολόγιο 

πρόγραμμα, ονομασία των ουγγρικών και των 

ελληνικών σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πέντε, πέντε, 

έξι: ενότητα 3) 

Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών: 16 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής/η μαθήτρια: 

- λέει το όνομα των αντικειμένων σχολικού εξοπλισμού, των 

επίπλων του σχολείου, των μαθημάτων 

- παρουσιάζει σύντομα προφορικά και γραπτά το ωρολόγιο 

πρόγραμμά του / της, τα μαθήματά του / της , τα μαθήματα  

- Σε μερικές προτάσεις παρουσιάζει τα διάφορα σχολεία της 

Ουγγαρίας και της Ελλάδας 

- κάνει διάλογο για το θέμα αυτό 

Γνώσεις/Στόχοι ανάπτυξης   

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

  

Κατανόηση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με το σχολείο, το σχολικό εξοπλισμό, με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα,  

Σιωπηλή και δυνατή ανάγνωση κειμένων για το θέμα αυτό. 

Κατανόηση κειμένων με βοήθεια ερωτήσεων, ασκήσεων και απόψεων 

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών 

Σύγκριση των ελληνικών και των ουγγρικών τύπων σχολείων, σχολικών βαθμών και 
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ενδεικτικών . 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Δημιουργία γραπτού / προφορικού κειμένου  με τις γνωστές λέξεις και εκφράσεις με σκοπό 

να παρουσιάσει σε ποιο σχολείο, σε ποια τάξη πηγαίνει, ποιος είναι ο καθηγητής / πιοα 

είναι η καθηγήτριά του /της, πόσους συμμαθητές έχει, ποια σχολικά αντικείμενα 

χρησιμοποιεί, ποια μαθήματα έχει ποια μαθήματα (δεν) του/της  αρέσουν, σε ποιο μάθημα 

είναι καλός/καλή, τι δραστηριότητες κάνουν στο σχολείο, τι κάνουν στο διάλλειμα.  

Περιγραφή φωτογραφίας/ ζωγραφιάς που παριστάνει την σχολική ζωή γραπτά/προφορικά 

Διάλογος για το θέμα με τις ερωτήσεις : Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις; Σε ποια τάξη πηγαίνεις; 

Ποια μαθήματα έχεις;  Ποιο μάθημα σου αρέσει; Τι ώρα αρχίζει το μάθημα …; Ποιος είναι 

ο καλύτερος/χειρότερος βαθμός; 

 

Σύντομη παρουσίαση των διαφορών και των ομοιοτήτων μεταξύ ελληνικών και ουγγρικών 

τύπων σχολείων, σχολικών βαθμών και ενδεικτικών. 

 

Δημιουργικό γράψιμο: Το ιδεώδες σχολείο (με βοήθεια ερωτήσεων) 

 

 

Γραμματική: 

- τακτικά αριθμητικά1-10, 

- ονομαστική και αιτιατική πτώση ουσιαστικών στον ενικό αριθμό, 

- ονομαστική και αιτιατική πτώση οριστικού και αόριστου άρθρου στον ενικό αριθμό. 

 

Λογοτεχνία: Τα πράγματα της δασκάλας (ποίημα από το βιβλίο „Γειά σας 2”) 

Έννοιες 

σχολείο, τάξη, αίθουσα γυμναστικής, βιβλιοθήκη, αυλή, 

τραπεζαρία, καθηγητής/καθηγήτρια, διάλλειμα, βαθμός, το 

ενδεικτικό,  ονομασία μαθημάτων, δραστηριότητες στο σχολείο 

(διαβάζω, γράφω, μετράω, τραγουδάω, κάνω γυμναστική, παίζω 

κτλ.), σχολικός εξοπλισμός, τακτικοί αριθμοί 1-10 

 

Προτεινόμενες 
παιχνίδι LÜK, 
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δραστηριότητες παιχνίδι τορπίλες: ωρολόγιο πρόγραμμα, τακτικοί αριθμοί 1-10, 

activity: μαθήματα, σχολικός εξοπλισμός,  

παιχνίδι μπίγκο: μαθήματα, σχολικός εξοπλισμός, 

τραγούδι: «Στο πάτωμα της τάξης μας είναι ένας ψύλλος»  

 

 

 

Θεματικός κύκλος 
3. Συγκοινωνία, δημόσια συγκοινωνία, 

(Κλικ Α1 για παιδιά Β’ Ενότητα 21, ) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών:: 8  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής/η μαθήτρια: 

- λέει το όνομα των πιο σημαντικών μεσών συγκοινωνίας και μεταφοράς, 

- κάνει σύντομες ερωτήσεις και απαντάει σύντομα σε ερωτήσεις σε σχέση με το θέμα 

καθημερινής συγκοινωνίας 

- γράφει σύντομο γράμμα σε ψηφιακή μορφή σε έναν φίλο για το παραπάνω θέμα, 

- γνωρίζει τις ερωτηματικές  αντωνυμίες  Ποιος/Ποια/Ποιο/Τι, Πόσος/Πόση/Πόσο. 

Γνώσεις/Στόχοι ανάπτυξης   

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Κατανόηση απλών  διαλόγων και επικοινωνιακών περιστάσεων με θέμα τη συγκοινωνία 

της πόλης και της επαρχίας, και το πώς πηγαίνει κάποιος στο σχολείο 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου με βοήθεια ερωτήσεων, ασκήσεων και απόψεων 

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών,  

 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Δημιουργία σύντομου κειμένου για τις συνήθεις συγκοινωνίας των μαθητών και για τις 
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δικές τους εμπειρίες. 

 

Περίληψη  σύντομου κειμένου με θέμα τη συγκοινωνία  

Δημιουργία διαλόγου για το  θέμα :Πώς πηγαίνω στο σχολείο / στο σπίτι / στο φίλο μου; 

κτλ. 

Γράψιμο γράμματος σ’ έναν φίλο με θέμα :  Πώς/ Με ποια μέσα συγκοινωνίας μπορεί 

κανείς να πάει στο σπίτι του. 

 

Γραμματική: 

ενικός αριθμός των ερωτηματικών αντωνυμιών  Ποιος/Ποια/Ποιο, Τι, Πόσος/Πόση/Πόσο 

στην ονομαστική πτώση.,  

 

Γνώσεις για την αειφόρο ανάπτυξη: 

Μέσα συγκοινωνίας που δεν / η μόνο ελάχιστα ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Μορφές και 

μέσα βιώσιμης κινητικότητας 

 

Αγωγή υγείας: υγιεινές μορφές για να πηγαίνει κανείς στο σχολείο 

 

Έννοιες 

μέσα συγκοινωνίας, δημόσια συγκοινωνία, συγκοινωνία στην πόλη και 

στην επαρχία, διαδρομή στο σχολείο 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες  

αφίσα: ενημέρωση, αναζήτηση πληροφοριών για τα μέσα συγκοινωνίας  

που βρίσκονται στο περιβάλλων του μαθητή/της μαθήτριας , για τις 

θετικές και αρνητικές επιδράσεις που ασκούν στην υγεία και στο 

φυσικό περιβάλλον., 

κατασκευή κάρτες λέξεων, ταξινόμηση των καρτών, 

επίλυση απλών ασκήσεων με βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών  
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Θεματικός 

κύκλος 

4.Εκδρομή, ταξίδι (Κλικ Α1 για παιδιά Β’ Ενότητα 

22, 23, 29, Πέντε, πέντε, έξι: ενότητα 6) 

Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών:32 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

  

Ο μαθητής/ η μαθήτρια; 

- διηγείται σύντομα προφορικά ή γραπτά μια 

σχολική/οικογενειακή εκδρομή ή ένα ταξίδι, 

- γράφει /μιλάει για διάφορους τρόπους του ταξιδιού, για τη 

διαμονή, τους ταξιδιωτικούς στόχους, στόχους εκδρομών και 

μερικά αξιοθέατα, 

- κάνει σύντομες ερωτήσεις και απαντάει σύντομα σε ερωτήσεις 

για το πώς ταξιδεύει ο ίδιος/ η ίδια και πώς ταξιδεύουν άλλοι. 

- γνωρίζει τις ερωτηματικές αντωνυμίες Ποιανού/ Ποιανής/ 

Ποιανού και τις κτητικές αντωνυμίες  δικός μου/δική μου/ δικό 

μου. 
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Γνώσεις/Στόχοι ανάπτυξης   

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση και χρήση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με το ταξίδι, την εκδρομή 

Κατανόηση γραπτού κειμένου με καθοδήγηση, με βοήθεια ερωτήσεων και ασκήσεων  

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών,  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Δημιουργία σύντομου κειμένου για τις συνήθεις ταξιδιού των μαθητών και για τις δικές 

τους εμπειρίες για τις εκδρομές. 

Περίληψη σύντομου κειμένου για ένα ταξίδι /μα εκδρομή με το σχολείο/ με την οικογένεια 

Διάλογος με θέμα  εκδρομή με την τάξη, ταξίδι με την οικογένεια, κατασκήνωση  

Σύντομη έκθεση για ένα ταξίδι/ μια εκδρομή /ένα πικνίκ στο μέλλον με βοήθεια 

ερωτήσεων. 

 

Γραμματική: 

- Στιγμιαίος μέλλοντας ρημάτων ενεργητικής φωνής , 

- ερωτηματικές αντωνυμίες Ποιανού/ Ποιανής/ Ποιανού,   

- ενικός αριθμός της κτητικής αντωνυμίας δικός μου/δική μου/ δικό μου στην 

ονομαστική πτώση      

 

Έννοιες 

εκδρομή, ταξίδι, πικνίκ με την οικογένεια, με το σχολείο, καλοκαιρινή 

κατασκήνωση  

με το αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο, αεροπλάνο, πλοίο,  

πεζοπορία, περιήγηση /βόλτα στην πόλη,  εκδρομή με ποδήλατο , κτλ., 

πόλη, βουνό, δάσος, λίμνη, παραλία, νησί; ζώα του δάσους, 

ταξιδιωτικοί στόχοι, αξιοθέατα στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία  

κάμπινγκ, διαμέρισμα, ξενοδοχείο 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

κατασκευή αφίσας για μια εκδρομή στην Ελλάδα (τόπος, χρόνος, τρόπος, 

διάρκεια του ταξιδιού, διαμονή, διατροφή, προγράμματα ) 

παιχνίδι «πιάνο»: παραγωγή προτάσεων από ανακατεμένες λέξεις, 

κατασκευή κάρτες λέξεων, ταξινόμηση των καρτών, 

επίλυση απλών ασκήσεων με βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών 

 

 

Θεματικός κύκλος  

5. Καιρός, εποχές, μήνες, ντύσιμο (Κλικ Α1 για 

παιδιά Β’ Ενότητα 24) 
Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών: 12 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής/ η μαθήτρια; 

- λέει το όνομα των μηνών και των εποχών, 

- παρουσιάζει προφορικά και γραπτά τα βασικά 

χαρακτηριστικά των εποχών και τον κατάλληλο ρουχισμό, 

- παρουσιάζει προφορικά και γραπτά τι φοράει ο ίδιος/ η ίδια 

και τι φοράνε οι άλλοι στο περιβάλλον του/της, 

- κάνει απλές ερωτήσεις και δίνει απλές απαντήσεις σχετικά 

με τον καιρό, τις εποχές, το ντύσιμο 

 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Κατανόηση και χρήση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με τις εποχές, τον καιρό, το 

ντύσιμο.  

Κατανόηση κειμένων και επικοινωνιακών περιστάσεων με καθοδήγηση  με βοήθεια 

ερωτήσεων και ασκήσεων  

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών 

Κατανόηση σχέσης μεταξύ καιρού και ρουχισμού 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Διάλογος με το θέμα : Τι καιρό κάνει; κατάλληλο για την εποχή ντύσιμο, τι φοράω; 
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Λεπτομερής περιγραφή φωτογραφίας/ ζωγραφιάς με απλές προτάσεις για το θέμα αυτό 

γραπτά και προφορικά 

Δημιουργία κειμένου για το θέμα «Αιτία και αποτέλεσμα : Τι σχέση έχει μεταξύ καιρού και 

ρουχισμού;» 

 

Γραμματική: 

προστακτική αορίστου ρημάτων ενεργητικής φωνής. 

 

Αειφόρος ανάπτυξη: 

Προστασία του περιβάλλοντος,  

υπεύθυνη συμπεριφορά, 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Λογοτεχνία: 

Οδυσσέας Ελύτης: Το θαλασσινό τριφύλλι 

Ρούλα Κακλαμανάκη: Το νερό 

 

Έννοιες 

ο καιρός, έχει ήλιο, έχει συννεφιά, βρέχει, φυσάει, χιονίζει, πέφτουν 

τα φύλλα, ανθίζουν/ ανοίγουν τα λουλούδια, βασικός ρουχισμός 

υποδήματα, αξεσουάρ, ομπρέλα, γυαλιά ηλίου  

αιολική ενέργεια, υδραυλική / υδροκινητική ενέργεια, ηλιακή 

ενέργεια 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι ρόλων: επίδειξη μόδας, 

αφίσα : ο καιρός και ο ρουχισμός την άνοιξη, το καλοκαίρι, το 

φθινόπωρο και τον χειμώνα, 

ppt: παρουσίαση των εποχών, των αλλαγών της φύσης σε κάθε 

εποχή, 

παιχνίδι activity: Τι καιρό κάνει σήμερα; 

παιχνίδι «Ποιον σκέφτομαι;»  :  βρίσκουμε τον συμμαθητή/τη 

συμμαθήτρια με βάση την παρουσίαση  του  ντύσιμού του/της  
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παιχνίδι LÜK  

 

 

Θεματικός κύκλος  

6. Το πρόγραμμα της ημέρας, δουλειές στο 

σπίτι, δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, 

αθλητισμός (Κλικ Α1 για παιδιά Β’ Ενότητα 26, 

27, 28, Πέντε, πέντε, έξι Ενότητα 4) 

Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών: 34 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής/ η μαθήτρια: 

- γνωρίζει καθημερινές δραστηριότητες, δραστηριότητες στον 

ελεύθερο χρόνο, δουλειές στο σπίτι, διάφορα αθλήματα, 

- παρουσιάζει προφορικά και γραπτά το πρόγραμμα της 

ημέρας του/της τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο  

- διηγείται σύντομα προφορικά ή γραπτά τι δουλειές κάνουν 

στο σπίτι τα μέλη της οικογένειάς του/της . 

- γνωρίζει τις μέρες της εβδομάδας, τα μέρη της ημέρας, το 

ρολόι, λέει ποια μέρα και τι ώρα τι κάνει ο ίδιος/ η ίδια, 

- κάνει σύντομο διάλογο για το θέμα αυτό. 

Γνώσεις/Στόχοι ανάπτυξης  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση και χρήση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με τις καθημερινές 

δραστηριότητες και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

Τι σημαίνουν οι μέρες της εβδομάδας, τα μέρη της ημέρας, η ώρα. 

Σιωπηλή και δυνατή ανάγνωση και κατανόηση κειμένων με  θέμα τις καθημερινές 

δραστηριότητες, το πρόγραμμα της ημέρας, τις δουλειές του σπιτιού, τις δραστηριότητες 

στον ελεύθερο χρόνο,  τον αθλητισμό 

Κατανόηση κειμένων  με καθοδήγηση  με βοήθεια ερωτήσεων και ασκήσεων  

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών. 

Αναζήτηση διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ εκφράσεων που εκφράζουν δραστηριότητες 

που γίνονται τακτικά στο παρόν και δραστηριότητες που έγιναν στο παρελθόν. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 
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Σύντομή παρουσίαση του προγράμματος του μαθητή / της μαθήτριας στις καθημερινές ή το 

Σαββατοκύριακο  γραπτά και προφορικά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο 

Δημιουργία  σύντομων προτάσεων με τις ημέρες της εβδομάδας, τα μέρη της ημέρας και  

την ώρα. 

Περιγραφή φωτογραφιών που παριστάνουν κάποιο άθλημα. 

Έκθεση  για καθημερινές δραστηριότητες, για δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο 

Διάλογος  για το θέμα αυτό χρησιμοποιώντας  τις ερωτήσεις :  Πότε; Ποια μέρα; Τι ώρα; 

Πού; Ποιος; Τι κάνει/ έκανε; Με ποιον; Με τι; 

Δημιουργία κειμένου για καθημερινές δραστηριότητες, για δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο. για δουλειές στο σπίτι χρησιμοποιώντας αόριστο. 

 

Γραμματική: 

αόριστος ρημάτων ενεργητικής φωνής 

 

Έννοιες 

οι μέρες της εβδομάδας, τα μέρη της ημέρας, η ώρα,  καθημερινές 

δραστηριότητες, το πρόγραμμα της ημέρας, δουλειές στο σπίτι 

(συγυρίζω, σκουπίζω με ηλεκτρική σκούπα, σφουγγαρίζω, πλένω τα 

πιάτα, βάζω πλυντήριο, σιδερώνω, στρώνω το τραπέζι, κτλ.) 

δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, δημοφιλές αθλήματα (τρέχω, 

κάνω ποδήλατο, παίζω ποδόσφαιρο, κτλ), πηγαίνω  στον 

κινηματογράφο/ στο θέατρο / σε συναυλία, ακούω μουσική, βλάπω 

ταινία, διαβάζω , χορεύω , κτλ.) 

 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι activity: Τι κάνω?, 

παιχνίδι   « πιάνο»: παραγωγή προτάσεων (Ποιος; Πότε; Πού; Με 

ποιον; Με τι; Τι έκανε; 

Κατασκευή κάρτας πρόσκλησης  

Παιχνίδι με χαρτιά με θέμα των ρημάτων σε ενεστώτα, στον αόριστο 

και στον στιγμιαίο μέλλοντα 

κατασκευή κάρτες λέξεων, ταξινόμηση των καρτών, 
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επίλυση απλών ασκήσεων με βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών  

 

 

 

Θεματικός κύκλος 
7.Υγεία, αρρώστιες  (Κλικ Α1 για παιδιά Β’ 

Ενότητα 25, Πέντε, πέντε, έξι Ενότητα 7) 

Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών: 24 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- λέει ποια είναι τα κύρια μέρη του σώματος, 

- γνωρίζει βασικές αρρώστιες και συμπτώματα, 

- εκφράζει προφορικά και γραπτά πώς αισθάνεται και τι 

πρόβλημα έχει 

- Κάνει σύντομο διάλογο χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις Τι 

έχεις; Πού πονάς; /ή απαντάει σωστά σε παρόμοιες 

ερωτήσεις 

- Μπορεί να δώσει μερικές συμβουλές σε σχέση με τον υγιεινό 

τρόπο ζωής ή τη θεραπεία μερικών αρρωστιών. 

Γνώσεις/Αναπτυξιακοί στόχοι  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση και χρήση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με την υγεία, με τις αρρώστιες. 

Δυνατή ανάγνωση και κατανόηση κειμένων για το θέμα αυτό. 

Κατανόηση κειμένων με καθοδήγηση  με βοήθεια ερωτήσεων και ασκήσεων  

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Ο μαθητής / μαθήτρια λέει /γράφει ποια είναι τα πιο σημαντικά μέρη του σώματος (10-15 

έννοιες).  

Σύντομη έκθεση για τα συμπτώματα συχνών αρρωστιών (10-12 ?) , και γα το πώς 
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αισθάνεται ο ίδιος/ η ίδια 

Χρήσιμες συμβουλές και ιδέες για τον υγιεινό τρόπο ζωής 

Διάλογος για τα παρακάτω θέματα: 

- τηλεφωνικός διάλογος μ’ έναν συμμαθητή στον οποίο λέει τα συμπτώματα και του ζητάει 

να του γράψει /πει τι πρέπει να διαβάσει 

 

- στο γιατρό, στον οδοντίατρο 

- συμβουλές για θεραπεία 

- συμβουλές για τον υγιεινό τρόπο ζωής 

 

Διήγηση  πραγματικής / φανταστικής ιστορίας για τον υγιεινό τρόπο ζωής, για αρρώστιες, 

για εμπειρίες στο γιατρό ή στο νοσοκομείο.  

. 

 

Γραμματική: 

- Προστακτική αορίστου ανώμαλων ρημάτων. 

- απαγόρευση 

- Ενεστώτας ρημάτων παθητικής φωνής. 

 Έννοιες 

τα μέρη του σώματος, γιατρός, ιατρείο, νοσοκομείο, νοσοκόμα, 

συνταγή 

πονάει ο λαιμός / η κοιλιά / το δόντι μου, κτλ. έσπασα το χέρι / το 

πόδι μου κτλ. 

έχω πυρετό, αυξημένη θερμοκρασία, ναυτία,  

φάρμακο, αντιμετώπιση πυρετού, εμβόλιο,  ένεση,  πιες τσάι, 

πάρε/ πιες  φάρμακα / βιταμίνες, κάνε δίαιτα, κάνε ένα ζεστό/ 

κρύο μπάνιο, βάλε ζεστά ρούχα, να ξεκουράζεσαι κτλ. 

υγιεινή διατροφή, τακτική γυμναστική 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι ρόλων, 

παιχνίδι «τρίμινο»: αρρώστια – συμβουλές, 

παιχνίδι « Η δασκάλα λέει»: προστακτική και απαγόρευση, 

κατασκευή αφίσας: υγιεινός τρόπος ζωής, 

κατασκευή κάρτες λέξεων, ταξινόμηση των καρτών, 
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επίλυση απλών ασκήσεων με βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών 

 

 

Θεματικός 

κύκλος 

8. Διατροφή, τρόφιμα (Κλικ Α1 για παιδιά Β’ 

Ενότητα 30, 31, 33, Πέντε, πέντε, έξι Ενότητα 5) 
Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών: 36  

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- Λέει ποια / ποιοι είναι τα βασικά τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, 

χαρακτηριστικά ελληνικά φαγητά, οι τύποι γεύματος 

- Λέει /γράφει πότε (τι ώρα) πού και τι τρώει τις καθημερινές ή το 

Σαββατοκύριακο 

- Κάνει ερωτήσεις ή απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με τις 

διατροφικές συνήθειες της οικογένειάς του/της 

- Κάνει διάλογο για το θέμα αυτό 
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:  

 

Κατανόηση και χρήση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με το φαγητό 

Δυνατή και σιωπηλή ανάγνωση και κατανόηση σύντομων κειμένων για το θέμα 

Κατανόηση του κειμένου με καθοδήγηση, με βοήθεια ερωτήσεων, ασκήσεων  

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών και της λογικής σειράς τους 

Αναζήτηση διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ φαγητού στο σχολείο /φαγητού στο 

εστιατόριο 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

 

Παρουσίαση τις διατροφικές συνήθειές του/ της γραπτά / προφορικά χρησιμοποιώντας το 

ήδη γνωστό λεξιλόγιο 

Αναγνώριση στην εικόνα βασικών τροφίμων, λαχανικών, φρούτων, χαρακτηριστικών 

ελληνικών φαγητών, τύπων γεύματος 

Περιγραφή εικόνων: Τι και πώς τρώμε στο σπίτι, στο εστιατόριο, στο κυλικείο; 

Διάλογος για το θέμα χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις π.χ.Τι τρως το πρωί /μεσημέρι κτλ.; 

Πού τρως; Ποια φαγητά σου αρέσουν; 

Βασικοί κανόνες της υγιεινής διατροφής 

 

Γραμματική: 

- Υποτακτική αορίστου ρημάτων ενεργητικής φωνής, 

- Δεικτικές αντωνυμίες, 

- Άμεσο αντικείμενο. 

 

Λογοτεχνία: 

Μίλτος Σαχτούρης: Το ψωμί 

Μάνος Κοντολέων: Το πορτοκάλι και μια ηλιαχτίδα 



64 
 

Έννοιες 

πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό, βασικά 

τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, μερικά χαρακτηριστικά ελληνικά φαγητά 

(τζατζίκι, γύρος, μουσακάς ) κτλ. , εστιατόριο, ταβέρνα, κυλικείο, 

υγιεινός /-ή / -ό, φρέσκος/ -ια, / -ο  

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι «δύο ρόδες» : εξάσκηση ερώτησης/ απάντησης, 

γράφουμε λίστα για τα ψώνια, 

κατασκευή αφίσας : υγιεινά τρόφιμα,  

κατασκευή βιντεοταινίας για την ετοιμασία ενός απλού ελληνικού 

φαγητού, 

κατασκευή κάρτες λέξεων, ταξινόμηση των καρτών  

 

 

 

 

 

Κύκλος 

θεμάτων  

9. Ψώνια (Κλικ Α1 για παιδιά Β’ Ενότητα 26, 27, 

28, Πέντε, πέντε, έξι: ενότητα 5) 

Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών: 32 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- λέει ποιοι είναι οι βασικοί τύποι καταστημάτων και τα 

σημαντικότερα προϊόντα τους 

- κάνει σύντομο διάλογο για το θέμα (στο πολυκατάστημα, στο 

μαγαζί, στη λαϊκή αγορά) 

- Περιγράφει γραπτά και προφορικά τα καταστήματα της γειτονιάς  

- Σε επικοινωνιακές περιστάσεις κάνει ερωτήσεις και απαντάει σε 

ερωτήσεις π.χ. Πόσο κάνει; κτλ. 

- θέλει να μάθει την φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά στα ψώνια 
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Γνώσεις/ Αναπτυξιακοί στόχοι  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:  

Κατανόηση και χρήση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με τα ψώνια. 

Δυνατή και σιωπηλή ανάγνωση και κατανόηση σύντομων κειμένων για το θέμα αυτό. 

Κατανόηση κειμένων  με καθοδήγηση  με βοήθεια ερωτήσεων και ασκήσεων  

 Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών  

Σύγκριση του σουπερμάρκετ και της λαϊκής αγοράς  

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:  

 

Παρουσίαση γραπτά και προφορικά τις δικές του/της καταναλωτικές συνήθειες 

χρησιμοποιώντας το ήδη γνωστό λεξιλόγιο 

 

Σύντομη περιγραφή καταστημάτων, των προϊόντων τους  και των επικοινωνιακών 

περιστάσεων που παριστάνουν οι εικόνες. 

Διάλογος για το θέμα «Ψώνια στη λαϊκή/στο κατάστημα ενδυμάτων/ στο κατάστημα 

χαρτικών/  στο σουπερμάρκετ/ στο βιβλιοπωλείο» 

 

Εκμάθηση «πράσινης» συμπεριφοράς στα ψώνια. 

 

Γραμματική: 

- Πληθυντικός αριθμός ουσιαστικών στην ονομαστική και την αιτιατική πτώση 

- Πληθυντικός αριθμός προσωπικής αντωνυμίας στην ονομαστική και την αιτιατική 

πτώση 

Έννοιες 

πολυκατάστημα, λαϊκή αγορά, σουπερμάρκετ, βιβλιοπωλείο, κατάστημα 

ενδυμάτων, μόδα, κατάστημα καλλυντικών, κατάστημα ηλεκτρονικών 

ειδών,  κατάστημα χαρτικών, χασάπης,  προϊόντα, πωλητής / πωλήτρια, 

πελάτης / πελάτισσα, αγοράζω / ψωνίζω, λίστα για τα ψώνια , 

μέγεθος/νούμερο, Υπάρχει πιο μεγάλο/μικρό νούμερο;, πακετάρω, 

δοκιμαστήριο,  Πόσο κάνει;  ταμείο, λεφτά, πληρώνω, ρέστα, αλλαγή, 

δώρο, ανοιχτό/ κλειστό  
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι ρόλων: ψώνια, 

παιχνίδι τορπίλες: προϊόντα, καταστήματα, 

παιχνίδι μπίνγκο 

μεταγλώττιση  «βουβής ταινίας» : (δύο μαθητές παίζουν δυο φορές τη 

σκηνή χωρίς ήχο, τη δεύτερη φορά ένας τρίτος μεταγλωττίζει τη σκηνή.)  

κατασκευή κάρτες λέξεων, ταξινόμηση των καρτών, 

επίλυση απλών ασκήσεων με βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών 

  

 

Θεματικός 

κύκλος 

10. Γειτονιά, σπίτι, διαμέρισμα, (Πέντε, πέντε, έξι: 

ενότητα 8) 

Προτεινόμενος 

αριθμός 

διδακτικών 

ωρών: 16 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- λέει ποια είναι τα μέρη και τα χαρακτηριστικά του σπιτιού 

/διαμερίσματος, τα έπιπλα και τα άλλα αντικείμενα  

- γραπτά και προφορικά περιγράφει το σπίτι και τη γειτονιά του 

/της 

- Κάνει ερωτήσεις ή απαντάει σε ερωτήσεις που αφορούν το 

δικό/η του/της σπίτι και τη γειτονιά 

- Κάνει σύντομο διάλογο για ενοικίαση διαμερίσματος, για 

μετακόμιση. 
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Γνώσεις/Αναπτυξιακοί στόχοι  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου 

  

Κατανόηση και χρήση απλών εκφράσεων που έχουν σχέση με τη γειτονιά, το σπίτι, το 

διαμέρισμα. 

Δυνατή και σιωπηλή ανάγνωση και κατανόηση σύντομων κειμένων γραπτού λόγου για το 

θέμα αυτό. 

Κατανόηση κειμένου με καθοδήγηση με βοήθεια ερωτήσεων, ασκήσεων  

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, προτάσεων-κλειδιών 

Αναζήτηση διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ σπιτιού στο κέντρο /σπιτιού στο προάστιο 

/σπιτιού στην επαρχία 

Πλεονεκτήματα και  μειονεκτήματα διάφορων τύπων σπιτιών/ διαμερισμάτων 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου 

 

Παρουσίαση γραπτά και προφορικά του δικού του/της σπιτιού/διαμερίσματος, της γειτονιάς 

του/της με το ήδη γνωστό λεξιλόγιο. 

Σύντομη περιγραφή εικόνας που παριστάνει τα μέρη, τα έπιπλα και τα άλλα αντικείμενα του 

σπιτιού και την τοποθεσία τους. 

Σύγκριση διάφορων τύπων σπιτιών και γειτονιών, σύντομη παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους. 

Διάλογος για το δικό του/της σπίτι, για ενοικίαση διαμερίσματος, για μετακόμιση. 

Δημιουργικό γράψιμο: Περιγραφή ενός φανταστικού διαμερίσματος (πάνω σ’ ένα δέντρο, 

σε μια σπηλιά. σ’ ένα καράβι ) 

 

Γραμματική: 

- τοπικά επιρρήματα 

- υποτακτική αορίστου ως προστακτική, 

- προστακτική αορίστου. 
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Λογοτεχνία: 

Κωστής Παλαμάς: Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι 

Κ. Π. Καβάφης: Σπίτι με κήπον 

Έννοιες 

μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα, πόλη, επαρχία, χωριό, 

κατοικίδια ζώα, συνοικία /διαμέρισμα της πόλης , γειτονιά, τα μέρη του 

σπιτιού (κήπος, μπαλκόνι, ισόγειο , όροφος, υπόγειο, γκαράζ, σοφίτα, 

κτλ.), τροχόσπιτο, εξοχικό σπίτι, τετραγωνικά μέτρα, έπιπλα και 

διακοσμητικά, μικρή αγγελία, ενοικίαση διαμερίσματος , μετακόμιση, 

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

παιχνίδι « Η δασκάλα λέει…» εξάσκηση προστακτικής,  

κατασκευή κάρτες λέξεων, ταξινόμηση των καρτών,  

επίλυση απλών ασκήσεων με βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών 

παιχνίδι LÜK : μέρη και επίπλωση του σπιτιού, εξάσκηση επιρρημάτων, 

παιχνίδι τρίμινο:  αντιστοίχηση μερών και αντικειμένων του σπιτιού  

δημιουργία παρουσίασης ppt / ταινίας βίντεο με θέμα την παρουσίαση 

του σπιτιού και της γειτονιάς, 

κατασκευή αφίσας: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διάφορων ειδών 

σπιτιών και διαμερισμάτων 

 

 

7η – 8η τάξη 

 

Στις τάξεις 7-8 είναι σημαντικό η ανάπτυξη, η ενίσχυση η διεύρυνση  των ικανοτήτων 

που έχουν αποκτήσει οι μαθητές: η αναγνώριση,  ταυτοποίηση, αναζήτηση, αξιολόγηση, 

αποθήκευση, παραγωγή, παρουσίαση και αλλαγή πληροφοριών, παραγωγή  ψηφιακό 

προϊόν,συνεργασία μέσω Ιντερνέτ, εμπλουτισμός γνώσεων για τη γλώσσα, παρατήρηση 

κανόνων της σύνταξης με βοήθεια ασκήσεων διεύρυνσης προτάσεων και κειμένων/   

Οι μαθητές προφέρουν σωστά τους φθόγγους, η προφορά τους είναι κατάλληλη με την  

επικοινωνιακή περίσταση, χρησιμοποιούν σωστά τις γλωσσικές πράξεις. Εκτός να κάνουν 

απλώς περίληψη γραπτών κειμένων, μπορούν και να επιχειρηματολογούν, να συνεργάζονται 

με τους συνομιλητές τους. Μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα μέσα της επικοινωνίας που 

είναι κατάλληλα στην συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. Όχι μόνο χρησιμοποιούν, 

κάνουν  οι ίδιοι σχεδιάγραμμα. Καταλαβαίνουν και γράφουν σύντομα κείμενα. Μπορούν να 
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κάνουν περίληψη, ανάλυση και αξιολόγηση του περιεχομένου, της πλοκής, σημαντικών 

σημείων του κειμένου.  

Μπορούν να εκφράσουν όχι μόνο την αρέσκεια/δυσαρέσκειά τους, αλλά 

επιχειρηματολογούν, αιτιολογούν, διατυπώνουν τη γνώμη τους. 

 

 

1.Θεματικός 

κύκλος  

Εγώ και οι άλλοι (Πέντε, πέντε, έξι: 

ενότητα 6/3, Κλικ Α2 ενότητα 1) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 28 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- συστήνει τον εαυτό του/της τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους, 

τους συμμαθητές (οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, χόμπι κτλ.) 

- Περιγράφει γραπτά και προφορικά τα εξωτερικά και εσωτερικά 

χαρακτηριστικά ανθρώπων. 

- Χαρακτηρίζει πράγματα και ζώα 

- Συγκρίνει πρόσωπα, ζώα, αντικείμενα, φαινόμενα 

 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων ή απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών 

περιστάσεων και διαλόγων με θέμα τον εσωτερικό και εξωτερικό 

χαρακτηρισμό/παρουσίαση μελών της οικογένειας, φίλων, συμμαθητών, άλλων προσώπων, 

πραγμάτων, φαινομένων. 

Κατανόηση κειμένου, αναζήτηση γενικού νοήματος, αναζήτηση πληροφοριών χωρίς 

βοήθεια. 

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  
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Περιγραφή και σύγκριση εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών πραγμάτων, 

προσώπων, φαινομένων, ζώων. 

Γνώμη για ένα πρόσωπο, για ένα αντικείμενο, απλή αιτιολογία γνώμης 

Έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, Αναζήτηση για πληροφορίες για πρόσωπα, ζώα, 

αντικείμενα, χρήση κατάλληλων ερωτήσεων 

Περίληψη απλοποιημένων αυθεντικών κειμένων για το θέμα αυτό. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας του κειμένου 

Δημιουργικό γράψιμο: «Μια υπέροχη οικογένεια» (παρωδία) 

 

Γραμματική: 

- κλίση επιθέτων στον ενικό/πληθυντικό αριθμό στην ονομαστική / αιτιατική πτώση, 

- οι βαθμοί των επιθέτων, 

- γενική πτώση ουσιαστικών στον ενικό/πληθυντικό αριθμό, 

- γενική πτώση προσωπικής αντωνυμίας, δυνατοί και αδύνατοι τύποι 

 

Λογοτεχνία: 

Βούλα Μάστορη: Μισός-μισός (részlet) 

Τραγούδι: Όλοι εμείς 

 

Έννοιες 

μέλος της οικογένειας, φίλος/φίλη, συμμαθητής/συμμαθήτρια, 

περιγραφή προσώπου , ηλικία, εσωτερικά/εξωτερικά χαρακτηριστικά, 

εξωτερική εμφάνηση,  περιγραφή προσώπου (μαλλιά, σχήμα 

κεφαλιού, μάτια, μύτη, χείλη, αφτιά, περιγραφή ζώων, επαγγέλματα, 

χόμπι, περιγραφή αντικειμένων,  „νομίζω ότι/πως…, /μου φαίνεται 

ότι/πως …” 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι «barkochba», 

παιχνίδι με διεύρυνση προτάσεων 

αναζήτηση στο διαδίκτυο για γελοιογραφίες και η παράστασή τους 

γραπτά ή προφορικά, 

δημιουργία λεξικού με / χωρίς ψηφιακή εφαρμογή (π.χ. quizlet). 

Χρήση δίγλωσσου λεξικού ( γραπτής και ψηφιακής μορφής)   

Άσκηση υπαγόρευσης: Οι μαθητές ακούν πολλές φορές σε μικρότερα 

κομμάτια κείμενο με γνωστό και καινούργιο λεξιλόγιο που πρέπει να 
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γράψουν λέξη προς λέξη. 

 

2.Θεματικός 

κύκλος 

Διακοπές, ελεύθερος χρόνος, χόμπι, 

καθημερινές, γιορτές (Πέντε, πέντε, έξι: 

ενότητα 1, Κλικ Α2 ενότητα 4) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών:: 32 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- λέει  τι κάνει συνήθως τις καθημερινές και στις διακοπές ( στο 

παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον) 

- Παρουσιάζει γραπτά και προφορικά το δικό του/της χόμπι, και το 

χόμπι άλλων, 

- Συγκρίνει ουγγρικές και ελληνικές οικογενειακές γιορτές και άλλες 

γιορτές του χρόνου 

- Λέει/γράφει τις κατάλληλες ευχές για τις γιορτές 

Γνώσεις /Αναπτυξιακοί στόχοι  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση σύντομων ή απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών 

περιστάσεων και διαλόγων με θέμα τις διακοπές, τα χόμπι, τις καθημερινές δραστηριότητες 

, αναζήτηση γενικού νοήματος, αναζήτηση πληροφοριών 

Κατανόηση σύντομων κειμένων με θέμα τη δημοσκόπηση για τις καθημερινές 

δραστηριότητες ή  τις γιορτές  (πρόσκληση,  ευχετικές κάρτες) χωρίς βοήθεια 

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

  

Έκθεση για τακτικές δραστηριότητες τις καθημερινές ή στον ελεύθερο χρόνο/ έθιμα, 

γιορτές στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον 
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Χρήση επιρρημάτων που εκφράζουν συνέχεια, επανάληψη, συχνότητα κτλ. 

Αναζήτηση για πληροφορίες, κατάλληλες ερωτήσεις και απαντήσεις για συνήθειες/ έθιμα, 

χόμπι, εκδηλώσεις, γιορτές 

Σύγκριση παλιών και σύγχρονων εθίμων. 

Περίληψη απλοποιημένων αυθεντικών κειμένων για το θέμα αυτό. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας του κειμένου 

Πρόσκληση για εκδηλώσεις, γιορτές γραπτά και προφορικά. Ευχές, χαιρετισμούς 

συλλυπητήρια 

 

Δημιουργικό γράψιμο ( έκθεση): 

«Μια μέρα / ένα καλοκαίρι / μια χριστουγεννιάτικη γιορτή μου, κτλ.. πριν από 100 χρόνια» 

Γραμματική: 

- χρονικά επιρρήματα,  

- παρατατικός ρημάτων ενεργητικής φωνής, 

- άκλιτα ουσιαστικά 

 

Λογοτεχνία: 

Μάνος Αναγνωστάκης: Στο παιδί μου (ποίημα) 

Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου: Ο καιρός της σοκολάτας (διηγήματα) 

 

Έννοιες 

διακοπές, καθημερινές, καθημερινές δραστηριότητες, δραστηριότητες 

στον ελεύθερο χρόνο, εκδήλωση, γιορτή, βαφτίσια, γάμο, γενέθλια, 

ονομαστική γιορτή, κηδεία, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 

κάρτα, ευχή, πανηγύρι, συλλυπητήρια  χόμπι, συνήθειες και έθιμα παλιά 

και τώρα,  δημοσκόπηση 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

συλλογή φωτογραφιών για παλιά χόμπι, 

δημιουργία παρουσίασης ppt : δραστηριότητες  στον ελεύθερο χρόνο 

παλιά και σήμερα 

συνέντευξη με γονείς/ γιαγιάδες/ παππούδες/ ηλικιωμένα μέλη της 

ελληνικής κοινότητας για το τι έκαναν παλιά τις καθημερινές, στον 

ελεύθερο χρόνο, στις διάφορες γιορτές   

δημιουργία λεξικού με / χωρίς ψηφιακή εφαρμογή (π.χ. quizlet). 

Χρήση δίγλωσσου λεξικού ( γραπτής και ψηφιακής μορφής)   
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3.Θεματικός κύκλος 

Ταξίδι, περιήγηση /βόλτα στην πόλη, 

συγκοινωνία (Πέντε, πέντε, έξι: ενότητα 

6/2, Κλικ Α2 ενότητα 3) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών:: 32 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- παρουσιάζει τις δυνατότητες στη συγκοινωνία στην πόλη και στη 

επαρχία, 

- τους τύπους, τα μέσα τους τρόπους των ταξιδιών 

- Μιλάει και γράφει για τις προσωπικές εμπειρίες του/ της σχετικά 

με το ταξίδι, 

- εκφράζεται με τις κατάλληλες εκφράσεις όταν ζητάει ή δίνει 

πληροφορίες για μια διαδρομή,για το δρομολόγιο, αγοράζει 

εισιτήριο, κλίνει ταξίδι / ξενοδοχείο, αγοράζει κάτι στο περίπτερο/ 

στο σουπερμάρκετ 

- καταλαβαίνει τις πιο συχνές επιγραφές  και τις ονομασίες των 

διάφορων καταστημάτων στην πόλη και στο χωριό  

- συγκρίνει τα πιο γνωστά αξιοθέατα και την συγκοινωνία του 

τόπου κατοικίας του/της , της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 

 

Γνώσεις /Fejlesztési feladatok  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων  απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών 

περιστάσεων και διαλόγων με θέμα την περιήγηση /βόλτα στην πόλη, την συγκοινωνία 

Κατανόηση πινακίδων, επιγραφών στην πόλη, των σημαντικών πληροφοριών όταν ζητάει 

πληροφορίες για μια διαδρομή. 

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα σε προφορικά 

και γραπτά κείμενα με θέμα τη διοργάνωση του ταξιδιού, την αγορά εισιτηρίου, τη διαμονή, 

τη συγκοινωνία.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 
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Συμμετοχή στη συζήτηση σε απλές καθημερινές επικοινωνιακές περιστάσεις σε θέματα 

 συγκοινωνία στη μεγάλη πόλη και στην επαρχία, δημόσια συγκοινωνία, ταξίδι, περιήγηση 

/βόλτα στην πόλη, αξιοθέατα, κράτηση ταξιδιού, αγορά εισιτηρίου, δρομολόγιο, αναζήτηση 

πληροφοριών για μια διαδρομή, αγορά στο περίπτερο, στο σουπερμάρκετ. Γλωσσικά σωστές 

εκφράσεις   

Περίληψη αυθεντικών διαλόγων με το θέμα αναζήτηση πληροφοριών για μια διαδρομή, 

κράτηση για διαμονή/ ταξιδιού αγορά στο περίπτερο, στο σουπερμάρκετ στον τρίτο πρόσωπο 

ενικού αριθμού 

  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας του κειμένου 

 

Αφήγηση προσωπικών ταξιδιωτικών εμπειριών. 

 

Γράψιμο επίσημου και φιλικού γράμματος για ένα ταξίδι. Καταγγελία για πρόβλημα στο 

ταξίδι.  

 

Δημιουργικό γράψιμο : Μια παράξενη πόλη / Το χειρότερο ταξίδι της ζωής μου 

 

Αγωγή για την αειφόρο ανάπτυξη : η επίδραση του ταξιδιού, της συγκοινωνίας  για το 

περιβάλλον και την υγεία. 

 

Γραμματική: 

- Στιγμιαίος μέλλοντας ρημάτων ενεργητικής και παθητικής φωνής 

- Υποτακτική αορίστου (θέλω να, μπορώ να, πρέπει να), 

- Προστακτική / Απαγόρευση 

- Ενικός / Πληθυντικός αριθμός ουσιαστικών στην ονομαστική  / αιτιατική πτώση, 

- χαϊδευτικά ονόματα, υποκοριστικό επίθημα  

 

Λογοτεχνία: 

Διονύσιος Σολωμός: Η Ξανθούλα 

 

Έννοιες 

εξωτερικό, εσωτερικό, ομαδικό ταξίδι, ταξιδιωτικό γραφείο, μέσα 

συγκοινωνίας και μεταφοράς, πινακίδες σήμανσης,  επιγραφές, 

περίπτερο, σουπερμάρκετ, κλείνω (δωμάτιο), κόστος, αλλαγή 

χρήματος, δρομολόγιο, περιήγηση /βόλτα στην πόλη, αξιοθέατα 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι activity: πινακίδες, επιγραφές, 

επιτραπέζιο παιχνίδι: Ταξίδι στην Ελλάδα, 
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 αφίσα: διαφήμιση ταξιδιού , 

ppt: ο τόπος που μένω, Συγκοινωνία και αξιοθέατα στην Αθήνα και 

στη Θεσσαλονίκη, 

δημιουργία λεξικού με / χωρίς ψηφιακή εφαρμογή (π.χ. quizlet). 

Χρήση δίγλωσσου λεξικού ( γραπτής και ψηφιακής μορφής)   

 

 

 

4.Θεματικός 

κύκλος 

Αθλητισμός, αρχαίοι και σύγχρονοι 

ολυμπιακοί αγώνες «Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι 

ὑγιεῖ» (υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα.) 

(Πέντε, πέντε, έξι: ενότητα 6/4) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 

24  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής / η μαθήτρια: 

- λέει ποια είναι τα πιο σημαντικά ολυμπιακά και ερασιτεχνικά 

αθλήματα 

- μιλάει/γράφει  για τα αθλήματα που κάνει ο ίδιος/η ίδια, για τις 

δυνατότητες για αθλήματα που έχουν στο σχολείο 

 - Κάνει ερωτήσεις ή απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο 

ζωής των αθλητών 

-μιλάει /γράφει σύντομα για τους αρχαίους και τους σύγχρονους 

ολυμπιακούς αγώνες 

- γνωρίζει τις επιδράσεις του αθλητισμού στην υγεία 

- λέει  ποια είναι τα μέρη του σώματος 

- γνωρίζει μερικές παροιμίες για τα μέρη του σώματος 

Γνώσεις /Αναπτυξιακοί στόχοι  
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Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Κατανόηση απλών/ απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών περιστάσεων 

και διαλόγων με θέμα τον αθλητισμό, τους ολυμπιακούς αγώνες. 

Κατανόηση κειμένου χωρίς καθοδήγηση, online αναζήτηση πληροφοριών , λογική σειρά 

των πληροφοριών 

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα. 

Κατανόηση συζήτησης στην οποία συμμετέχουν περισσότερα άτομα για τον αθλητισμό, τον 

υγιεινό τρόπο ζωής 

Κατανόηση παροιμιών για τα μέρη του σώματος 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Περιγραφή εικόνων γραπτά και προφορικά που παριστάνουν ολυμπιακά αθλήματα, 

ερασιτεχνικά αθλήματα, μέρη του σώματος. 

Σωστή χρήση παροιμιών για τα μέρη του σώματος 

Παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου για τα αθλήματα που κάνει ή του/της αρέσουν,  

διατύπωση δικής του/της γνώμης, αιτιολόγηση γνώμης, έκφραση συναισθημάτων 

Παραγωγή σύντομου κειμένου με δικές του/της σκέψεις για τον αθλητισμό, για τον υγιεινό 

τρόπο ζωής.  

Σύγκριση του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, αιτιολόγηση γνώμης 

Περίληψη απλοποιημένου αυθεντικού κειμένου με το θέμα την ιστορία των ολυμπιακών 

αγώνων 

Συνέντευξη μ’ έναν πρωταθλητή/ ερασιτέχνη αθλητή 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας του κειμένου 

 

Γραμματική: 

- επιρρήματα 

- ενεστώτας και παρατατικός ρημάτων παθητικής φωνής 

- σύγκριση: τόσο…όσο, περισσότερο από …,  το περισσότερο 

 

Irodalom: 

Ουρανία Τουτουντζή: Ίκαρος, ο μικρός ολυμπιονίκης 

τραγούδι: Πώς το τρίβουν το πιπέρι; 
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Έννοιες 

 

 

μέρη του σώματος (θώρακας, λεκάνη, καρπός, αγκώνας, könyök, 

φτέρνα, αστράγαλος, κτλ), ολυμπιακά αθλήματα  (πένταθλο,  

ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός, αρχαίοι και σύγχρονοι 

ολυμπιακοί αγώνες, αγώνας, αποτέλεσμα, κουραστικός  /-ή /-ό  

επικίνδυνος /-η /-ο, βαρετός /-ή /-ό  , δύσκολος /-η /-ο, σύγκριση : όσο 

και, πιο…. από, πρωταθλητής / πρωταθλήτρια, ολυμπιονίκης, 

αγωνίζομαι, ασχολούμαι με κάτι valamivel, προπονούμαι, βαριέμαι, 

φοβάμαι, κτλ. 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

παιχνίδι: «Βρες ποιος αθλητής/ αθλήτρια είσαι» (Το όνομα είναι 

γραμμένο σ’ ένα χαρτί στην πλάτη του μαθητή / της μαθήτριας που 

πρέπει να κάνει  ερωτήσεις  με απαντήσεις «ναι ή όχι»  

αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για αθλητές, για ολυμπιακούς 

αγώνες, 

ppt: για αρχαίους και ολυμπιακούς αγώνες, 

συνέντευξη μ’ έναν Έλληνα αθλητή/ μια Ελληνίδα αθλήτρια της 

Ουγγαρίας, 

δημιουργία ψηφιακών ασκήσεων, 

Άσκηση υπαγόρευσης: Οι μαθητές ακούν πολλές φορές σε μικρότερα 

κομμάτια κείμενο με γνωστό και καινούργιο λεξιλόγιο που πρέπει να 

γράψουν λέξη προς λέξη. 

 

 

5.Θεματικός 

κύκλος  

Διασκέδαση, διαφήμιση, (μικρή) αγγελία 

(Πέντε, πέντε, έξι: 6/6-7, ενότητα , Κλικ Α2 

ενότητα 2) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 

32 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Ο μαθητής/η μαθήτρια 

- γνωρίζει τους τύπους διασκέδασης, παρουσιάζει δυνατότητες για 

διασκέδαση 

- διηγείται γραπτά και προφορικά για μια θεατρική παράσταση/ μια 

έκθεση/ μια ταινία/μια έκθεση/ ένα φεστιβάλ / ένα έργο που άκουσε/ 

είδε/ διάβασε 
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- συγκρίνει διάφορους τύπους διασκέδασης, διατυπώνει γνώμη 

- κάνει διάλογο με θέμα την πρόσκληση για μια πολιτιστική 

εκδήλωση, επιχειρηματολογεί 

- καταλαβαίνει τις διαφημίσεις προϊόντων και εκδηλώσεων 

- κάνει περίληψη σύντομων πραγματικών/ φανταστικών ιστοριών 

- 

Γνώσεις /Αναπτυξιακοί στόχοι 

σημεία σύνδεσης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων  απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών 

περιστάσεων και διαλόγων, αγγελιών, διαφημίσεων με θέμα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τη 

διασκέδαση 

Κατανόηση σύντομων ( απίστευτων) ιστοριών, εντοπισμός γενικής ιδέας, αναζήτηση 

πληροφοριών, χωρίς καθοδήγηση. 

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Παρουσίαση και σύγκριση  των  τύπων διασκεδάσεων, και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

Παρουσίαση γραπτά και προφορικά μιας θεατρικής παράστασης/ μιας έκθεσης/ μιας 

ταινίας/ ενός φεστιβάλ / ενός έργου που άκουσε/ είδε/ διάβασε 

 

Διατύπωση γνώμης για μια εκδήλωση/ για ένα προϊόν, τι (δεν) του/της αρέσει, συμφωνία, 

διαφωνία, απλή αιτιολογία  

 

Ο μαθητής/ η μαθήτρια ζητάει /δίνει πληροφορίες  για εκδηλώσεις, προϊόντα,  

Περίληψη απλοποιημένων αυθεντικών κειμένων για το θέμα αυτό, έκφραση προσωπικής 

γνώμης από ηθική άποψη 

Διάλογος: Πρόσκληση για μια πολιτιστική εκδήλωση, επιχείρημα, πειθώ 

Δημιουργικό γράψιμο:  Σύντομο κείμενο διαφήμισης 
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Γραμματική: 

- σύνθετες προτάσεις, δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις, 

- σύνδεσμοι, 

- αόριστος και παρατατικός ρημάτων παθητικής φωνής, 

- γενική πτώση των ουσιαστικών στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό 

 

Μουσική: ακούμε μουσική. 

 

Θέατρο και χορός: παραστάσεις θεάτρου. 

 

Οπτική κουλτούρα: μουσεία, εκθέσεις  

Πληροφορική: μορφές επικοινωνίας βασιζόμενες  στην πληροφορική τεχνολογία, 

πληροφορική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

 

Έννοιες 

 

 

διασκέδαση, εκδήλωση, πολιτισμός, προσπέκτους / ενημερωτικό 

φυλλάδιο , εισιτήριο, αγγελία, διαφήμιση, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία 

, κινούμενα σχέδια, ταινία περιπέτειας, αστυνομική ταινία, θρίλερ, 

τηλεπαιχνίδι, θέατρο, τραγωδία, κωμωδία, πρεμιέρα, συναυλία, ελαφρά 

μουσική, κλασσική μουσική, όπερα, μπαλέτο, αθλητικές εκδηλώσεις, 

εκδήλωση, έκθεση, φεστιβάλ, μικρή αγγελία, προϊόντα 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου 

Κατασκευή αφίσας για μια ταινία / μια θεατρική παράσταση / μια συναυλία. 

Δημιουργία σύντομης διαφημιστής βιντεοταινίας. 

Δημιουργία  «Τηλεπαιχνιδιού» ( π.χ. για ηθοποιούς, μουσικά συγκροτήματα) 

Άσκηση υπαγόρευσης: Οι μαθητές ακούν πολλές φορές σε μικρότερα 

κομμάτια κείμενο με γνωστό και καινούργιο λεξιλόγιο που πρέπει να 

γράψουν λέξη προς λέξη. 
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6. Θεματικός 

κύκλος 

Σπίτι, διαμέρισμα, ζωή στην πόλη και στην 

επαρχία (Κλικ Α2 ενότητα ) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 

8 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής/ η μαθήτρια 

- περιγράφει λεπτομερειακά το σπίτι και τη γειτονιά του/της και την 

επίπλωση του σπιτιού 

 - συγκρίνει τη ζωή στην πόλη με τη ζωή στην επαρχία διατυπώνει τη 

γνώμη του/της επιχειρηματολογεί 

- κάνει διάλογο/ γράφει γράμμα με θέμα την μετακόμιση /την 

ενοικίαση διαμερίσματος 

 

Γνώσεις/Αναπτυξιακοί στόχοι  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση απλών ή απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών περιστάσεων 

και διαλόγων με θέμα το διαμέρισμα, τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα του σπιτιού, τη ζωή 

στην πόλη και στην επαρχία 

Κατανόηση κειμένου χωρίς καθοδήγηση, αναζήτηση πληροφοριών , εντοπισμός γενικής 

ιδέας  

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Περιγραφή του σπιτιού, της γειτονιάς τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα του σπιτιού, 

σύγκριση τύπων σπιτιών/ διαμερισμάτων 

Διατύπωση γνώμης για τη ζωή στην πόλη/στην επαρχία, τι (δεν) του/της αρέσει, συμφωνία, 

διαφωνία, απλή αιτιολογία  
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Ο μαθητής/ η μαθήτρια ζητάει /δίνει πληροφορίες  για ενοικίαση διαμερίσματος/ 

μετακόμιση 

 

Γραμματική: 

- αόριστος ρημάτων ενεργητικής και παθητικής φωνής, 

- κλίση ουσιαστικών 

 

Λογοτεχνία: 

Μάνος Κοντολέων: Η ιστορία του σκύλου Θα Δείξει (απόσπασμα) 

Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου: Το σπίτι του Μάρτη 

 

 

Έννοιες 

 

 

διαμέρισμα, σπίτι, πολυκατοικία, διάδρομος, ασανσέρ, μονοκατοικία,   

πόλη, επαρχία, χωριό, μετακόμιση, μετακομίζω, ενοικίαση 

διαμερίσματος, νοικιάζω, αγγελία για διαμέρισμα, έπιπλα και άλλα 

αντικείμενα του σπιτιού, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, τετραγωνικά 

μέτρα, ενσωματωμένη ντουλάπα, πράσινοι χώροι, θέρμανση, 

κοινόχρηστα 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

παιχνίδι Ταμπού, 

επιτραπέζιο παιχνίδι Cluedo  

Δημιουργία διαφήμισης / μικρής αγγελίας με βάση φωτογραφιών για 

έναν συμμαθητή / μια συμμαθήτρια 

δημιουργία λεξικού με / χωρίς ψηφιακή εφαρμογή (π.χ. quizlet). 

Χρήση δίγλωσσου λεξικού ( γραπτής και ψηφιακής μορφής)   

Δημιουργία ψηφιακών ασκήσεων (π.χ. learningapps, wordwall, kahoot, 

quizziz) 

 

 

7.Θεματικός 

κύκλος 

Ο καιρός, δελτίο καιρού 

(Κλικ Α2 ενότητα 3) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 6 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής/ η μαθήτρια 

- καταλαβαίνει το δελτίο καιρού στα ΜΜΕ, 

- λέει/γράφει/συγκρίνει τα χαρακτηριστικά του καιρού,  

- αντιστοιχεί  τα χαρακτηριστικά καιρού/κλίματος με τόπους 

Γνώσεις/Αναπτυξιακοί στόχοι  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων που έχουν σχέση με τον καιρό από τα 

συμφραζόμενα  

Κατανόηση  αυθεντικού δελτίου καιρού, αναζήτηση πληροφοριών, εντόπιση γενικού νοήματος 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Χαρακτηριστικά του καιρού και η σύγκρισή τους. 

Περίληψη απλοποιημένων αυθεντικών κειμένων για το θέμα αυτό. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας του κειμένου 

 

Δημιουργικό γράψιμο: «Δελτίο καιρού σε 50 χρόνια» 

 

Γραμματική: 

- Στιγμιαίος μέλλοντας ρημάτων ενεργητικής και παθητικής φωνής 

Λογοτεχνία: 

 

Μίκης Θεοδωράκης: Απρίλη μου, Απρίλη μου ξανθέ 

Ιωάννης Βηλαράς: Πουλάκι (ποίημα) 
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Έννοιες 

 

 

καιρός, κύμανση θερμοκρασίας, παγωνιά, αστράφτει, μπουμπουνίζει, 

καταιγίδα,  köd, κρύος ατμός, χαλάζι, βαθμός Κελσίου, κλίμα, 

σύφουνας, σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου,  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

δημιουργία λεξικού με / χωρίς ψηφιακή εφαρμογή (π.χ. quizlet). 

Χρήση δίγλωσσου λεξικού ( γραπτής και ψηφιακής μορφής)   

δημιουργία ψηφιακών ασκήσεων (π.χ. learningapps, wordwall, kahoot, 

quizziz). 

 

8.Θεματικός 

κύκλος  

Στις δημόσιες υπηρεσίες 

(Κλικ Α2 ενότητα 4) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 

12 

 

Ο μαθητής/ η μαθήτρια 

- γνωρίζει τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στις δημόσιες υπηρεσίες, 

- γνωρίζει τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά, π.χ.. 

ταχυδρομείο, τράπεζα, online υπηρεσίες, 

- γνωρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία , 

Πρώτες Βοήθειες, Αστυνομία, Δημαρχείο, 

- μαθαίνει ποια υπηρεσία να ειδοποιεί, αν έχει πρόβλημα (κλοπή, 

ατύχημα, φωτιά, πρόβλημα στην υγεία) 
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Γνώσεις/Αναπτυξιακοί στόχοι  

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση σύντομων  απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών 

περιστάσεων και διαλόγων με θέμα την εξυπηρέτηση στις δημόσιες υπηρεσίες.  

αναζήτηση πληροφοριών , εντοπισμός γενικής ιδέας . 

Κατανόηση εντύπου. 

Ονομασίες σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα.. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Περίληψη μιας κατάστασης κινδύνου, προβλήματος ( π.χ. δεν έχει ρεύμα/ νερό, χάθηκε η 

τσάντα/ταυτότητα, έγινε τροχαίο ατύχημα, ανάληψη, ανταλλαγή συναλλάγματος) 

Συμβουλή/ Πληροφορία/ Εντολή σε κατάσταση κινδύνου, προβλήματος 

Διερμηνεία προβλημάτων άλλου προσώπου 

Φιλικό και / ή επίσημο γράμμα για κάποιο πρόβλημα. 

 

Γραμματική: 

- Πλάγιος λόγος 

- Προστακτική 

Λογοτεχνία: 

Αντώνης Σαμαράκης: Μια καθυστέρηση (Ζητείται ελπίς) 

 

Έννοιες 

 

 

ταυτότητα, μητρώο, ασφάλεια υγείας,  δεν έχει / γκάζι (φυσικό αέριο ) 

νερό/ρεύμα, χάσιμο τσάντας/πορτοφολιού, τροχαίο ατύχημα, κλοπή, 

φωτιά, ανάληψη, ανταλλαγή συναλλάγματος, λογαριασμός, τραπεζική 

κάρτα, συστημένο γράμμα, δέμα, δελτίο, συμπληρώνω, γράφω αίτηση, 

παραδίδω, παραλαμβάνω,  υπάλληλος, ψ, πρώτες βοήθειες, αστυνομία , 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, δημαρχείο / αυτοδιοίκηση, τράπεζα, 

ταχυδρομείο 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

τραγούδι: «Όλοι εμείς», 

παιχνίδι με διεύρυνση προτάσεων 

Άσκηση υπαγόρευσης: Οι μαθητές ακούν πολλές φορές σε μικρότερα 

κομμάτια κείμενο με γνωστό και καινούργιο λεξιλόγιο που πρέπει να 

γράψουν λέξη προς λέξη. 

δημιουργία λεξικού με / χωρίς ψηφιακή εφαρμογή (π.χ. quizlet). 

Χρήση δίγλωσσου λεξικού ( γραπτής και ψηφιακής μορφής)   

 

 

9.Θεματικός 

κύκλος  

Υγεία, υγιεινή διατροφή, προστασία του 

περιβάλλοντος (Κλικ Α2 ενότητα 5) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 

: 24  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής/ η μαθήτρια 

- γνωρίζει τα πιο σημαντικά συμπτώματα αρρωστιών και μπορεί να τα 

πει στο γιατρό, 

- κάνει διάλογο για θέματα υγείας, υγιεινής διατροφής, τρόπου ζωής 

κτλ., 

- δίνει φιλική συμβουλή για θέματα διατροφής και περιποίησης 

ομορφιάς 

- περιγράφει τη διατροφική πυραμίδα  

- συγκρίνει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις διάφορων προϊόντων 

υγείας και καθαρισμού  

- ξέρει ποιες είναι οι πιο συχνές πηγές κινδύνου /ποια είναι τα πιο 

συχνά ατυχήματα στο σπίτι. 

Γνώσεις/Αναπτυξιακοί στόχοι  
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Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Κατανόηση σύντομων  απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών 

περιστάσεων και διαλόγων με θέμα τα προβλήματα υγείας, τη υγιεινή διατροφή, τον υγιεινό 

τρόπο ζωής, την περιποίηση της ομορφιάς. 

Κατανόηση κειμένου, αναζήτηση πληροφοριών, εντοπισμός γενικού νοήματος 

 Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα σχετικά με τις 

πηγές ατυχημάτων στο σπίτι, τα ατυχήματα και την προφύλαξη. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Παρουσίαση της σωματικής και ψυχικής κατάστασης του ίδιου/ της ίδιας, και των 

προβλημάτων υγείας, αναζήτηση ιατρικής συμβουλής. 

Συμβουλές για τη διατροφή και την περιποίηση ομορφιάς σε άλλους 

Παρουσίαση προσωπικών συνήθειων διατροφής. 

Προσωπική γνώμη για τους βασικούς κανόνες της υγιεινής διατροφής, απλή αιτιολογία 

Παρουσίαση και κατανόηση της λογικής διατροφικής πυραμίδας.. 

Παρουσίαση των πιο συχνών ατυχημάτων στο σπίτι, οδηγίες για τέτοιες περιπτώσεις. 

Δημιουργικό γράψιμο: «Η πιο άτυχη μέρα της ζωής μου» 

 

Γραμματική: 

Αόριστες αντωνυμίες 

 

Έννοιες 

 

 

ατυχήματα στο σπίτι, πνιγμός, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία, κόψιμο, 

αλκοόλ, ασφάλεια, τραύμα, πληγή, πλαστικά γάντια, επίδεσμος, 

βαμβάκι, καλλυντικά, περιποιούμαι, προστασία του περιβάλλοντος, 

φιλικό προς το περιβάλλον, υγιεινή διατροφή, πυραμίδα διατροφής, 

δημητριακά, γαλακτοκομικά, χωρίς ζάχαρη, ξηροί καρποί, όσπρια, 

ζυμαρικά 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

Δημιουργία 

- αφίσας για τα ατυχήματα στο σπίτι. 

- ερωτηματολόγιου συνηθειών διατροφής 

- ασκήσεων, ppt , βίντεο, κινούμενων σχέδιων με ψηφιακές εφαρμογές σε 

σχέση με  κείμενα με θέμα την υγεία/ αρρώστιες. 
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- λεξικού με / χωρίς ψηφιακή εφαρμογή (π.χ. quizlet). 

Χρήση δίγλωσσου λεξικού ( γραπτής και ψηφιακής μορφής)   

 

 

10.Θεματικός 

κύκλος 

Σπουδές, σχολείο, εκπαιδευτικό σύστημα 

στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα, 

επαγγέλματα, σχέδια για το μέλλον (Πέντε, 

πέντε, έξι: ενότητα 6/5, Κλικ Α2 ενότητα 6) 

Προτεινόμενος 

αριθμός διδακτικών 

ωρών: 32 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Ο μαθητής/ η μαθήτρια 

- παρουσιάζει και χαρακτηρίζει διάφορα επαγγέλματα 

- λέει τι θέλει να γίνει , με τι θέλει να ασχολείται, και το αιτιολογεί 

- παρουσιάζει τους τύπους σχολείων της Ουγγαρίας και της Ελλάδας , 

και τα μαθήματα που διδάσκονται σ’ αυτές τις χώρες 

- ξέρει τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ του εκπαιδευτικού 

συστήματος της Ουγγαρίας και της Ελλάδας. 

- καταλαβαίνει αγγελίες εργασίας, 

- κάνει διάλογο για σχέδια για (καλοκαιρινή) δουλειά, σχέδια για το 

μέλλον, 

- γράφει ένα απλό βιογραφικό. 

Γνώσεις/Αναπτυξιακοί στόχοι  

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου: 

Κατανόηση σύντομων  απλοποιημένων αυθεντικών  κειμένων, επικοινωνιακών 

περιστάσεων και διαλόγων με θέμα τα επαγγέλματα, τις καλοκαιρινές δουλειές, τα σχέδια 

για το μέλλοντα. 

 

Κατανόηση μικρών αγγελιών/ βιογραφικού, αναζήτηση πληροφοριών 

Μάντεμα νοήματος καινούργιων λέξεων, εκφράσεων από τα συμφραζόμενα ακουστικού ή 

γραπτού κειμένου για τα σχέδια για το μέλλον, τη σύγκριση του εκπαιδευτικού συστήματος 
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της Ελλάδας και της Ουγγαρίας. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

 

Χαρακτηρισμός και σύγκριση επαγγελμάτων. 

Παρουσίαση των σχεδίων του μαθητή/της μαθήτριας για το μέλλον σε υποθετικό λόγο, απλή 

αιτιολογία   

Τηλεφωνικός διάλογος στον οποίο ο μαθητής/η μαθήτρια ζητάει /δίνει πληροφορίες για 

καλοκαιρινή δουλειά 

Δημιουργία μιας αγγελίας εργασίας. 

Δημιουργία απλού βιογραφικού. 

Σύγκριση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και της Ουγγαρίας προφορικά και 

γραπτά, ομοιότητες και διαφορές.  

Περίληψη απλοποιημένου αυθεντικού κειμένου με το θέμα αυτό. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας του κειμένου . 

 

Δημιουργικό γράψιμο: «Δουλειά ονείρου» 

 

Γραμματική: 

- Υπόθεση και υποθετικός λόγος (στο παρελθόν στον ενεστώτα και στο μέλλον)) 

- τελικές δευτερεύουσες προτάσεις 

 

Irodalom: 

Νίκος Καζαντζάκης: Δημοτικό σκολειό 

Ευγενία Φακίνου: Η Αστραδενή στο νέο σχολείο της (απόσπασμα) 

 

Έννοιες 

 

 

επαγγέλματα, σχέδια για το μέλλον, «αν μεγαλώσω…», αγγελία 

εργασίας, συνέντευξη εργασίας, άνεργος /-η, /-ο, προϊστάμενος, 

προϊσταμένη, υπάλληλος, εταιρία, βιογραφικό, άδεια, μισθός, 

εκπαιδευτικό σύστημα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, τύποι σχολείων 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

παιχνίδι «Ήρθα από την Αμερική»  με δύο επαγγέλματα 

παιχνίδι με διεύρυνση σύνθετων προτάσεων με το σύνδεσμο « …για 
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 να…» ( Πάω στον ζωολογικό κήπο για να δω την αρκούδα) 

 Αναζήτηση γα παράξενα επαγγέλματα στο διαδίκτυο, και η παρουσίασή τους  

Δημιουργία Ppt για το ελληνικό και ουγγρικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Αφίσα/ κινούμενα σχέδια για τα σχέδια τους για το μέλλον 

Άσκηση υπαγόρευσης: Οι μαθητές ακούν πολλές φορές σε μικρότερα 

κομμάτια κείμενο με γνωστό και καινούργιο λεξιλόγιο που πρέπει να 

γράψουν λέξη προς λέξη. 

 

 

 

9η – 10η τάξη 

Προκειμένου να επικοινωνήσουν επιτυχώς, οι μαθητές εξοικειώνονται με τα γλωσσικά 

εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός σωστού, 

αποχρωματισμένου, ουσιαστικού μηνύματος. 

Οι μαθητές μαθαίνουν να εκφράζουν τις σκέψεις τους τόσο γραπτά όσο και προφορικά, 

γραμματικά σωστά, χρησιμοποιώντας κατάλληλες δομές, με ευχέρεια, συνεκτικά και 

κατανοητά, με τον σωστό τρόπο. Σε αυτό το στάδιο, η ανακάλυψη και διατύπωση 

διαφορετικών συσχετισμών, ο σχηματισμός και η διαμόρφωση μιας ανεξάρτητης γνώμης 

παίζουν σημαντικό ρόλο. 

 

Θεματική 

ενότητα 

1. Χαρακτήρες, χαρακτηριστικά, οικογένεια 

(ΚΛΙΚ Β1 Ε1) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 26 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- πλουτίζει το λεξιλόγιο των οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων 

- χαρακτηρίζει τους ανθρώπους σύμφωνα με τους εσωτερικούς χαρακτήρες και τα 

χαρακτηριστικά τους 

- μαθαίνει τους κανόνες σύνταξης κειμένων (εισαγωγή, θέμα, συμπέρασμα) 

- γνωρίζει και χρησιμοποιεί σχεδόν όλα τα είδη των ουσιαστικών  
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Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης: 

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:  

Κατανόηση κειμένων σχετικά με την οικογένεια. 

Κατανόηση περιγραφής προσώπων και ανθρωπινών χαρακτηριστικών.  

Εύρεση συνονύμων σε κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου.  

Επανάληψη, εμπλουτισμός λεξιλογίου επαγγελμάτων.  

Κατανόηση πιο σύνθετων γραπτών ή προφορικών κειμένων που συμπεριλαμβάνουν 

καινούρια γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο, εύρεση βασικών πληροφοριών.  

Συμπέρασμα της σημασίας καινούριων λέξεων και γραμματικών κανόνων από το γραπτό 

κείμενο.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Προφορικός χαρακτηρισμός των μελών της οικογένειας, των συγγενών, των γνωστών 

σύμφωνα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.  

Παρουσίαση του προσόπου των μελών της οικογένειας, των συγγενών, των γνωστών.  

Χαρακτηρισμός των ανθρώπων σύμφωνα με τους εσωτερικούς χαρακτήρες τους.  

Παραγωγή γραπτού λόγου με θέμα χαρακτηρισμό ανθρώπων σύμφωνα με τους εσωτερικούς 

χαρακτήρες και εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.  

Χαρακτηρισμός των επαγγελμάτων.  

Σωστός τονισμός και προφορά λέξεων, προτάσεων, κειμένων και σε αυθόρμιτες 

επικοινωνιακές καταστάσεις.  

Εκφραστική και δυνατή ανάγνωση με σωστή προφορά και τονισμό κειμένων που 

συμπεριλαμβάνουν καινούρια γραμματική και / ή λεξιλόγιο. 

Κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία σκέψεων και βασικών συναισθημάτων.  

Επεξήγηση αφηρημένων εννοιών, λεπτομερής χαρακτηρισμός και σύγκριση αντικειμένων, 

προσόπων και φαινομένων από περισσότερες απόψεις.   

 

Γραμματικές γνώσεις: 

Σωστή χρήση των παρακάτων κλίσεων ουσιαστικών σε προτάσεις και κείμενα: α.:-ος→-οι / 

-ας→-ες,-εις,-ηδες / -ης→-ες,-ηδες / -ες→-εδες / -ους→ουδες θ.: -α→-ες, -αδες / -η→-ες / -

ου→-ουδες ου.: -ο→-α / -ι→-ια / -μα→-ματα /-ος→-η / -α, -ας /-ατα 

 

Λογοτεχνία: Μαρία Ιορδανίδου: Λοξάντρα (απόσπασμα) 

                     Πηνελόπη Δέλτα: Πρώτες ενυθμήσεις (απόσπασμα) 
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Έννοιες 

το ανθρώπινο πρόσωπο, οι χαρακτήρες και τα χαρακτηριστικά του 

ανθρώπου, οι διάφορες σημασίες, έννοιες, χρήσεις των λέξεων 

«πρόσωπο», «μάτι» 

καινούριες λέξεις σχετικά με την οικογένεια: γαμπρός, νύφη, πεθερός, 

πεθερά, μοναχοπαίδι, διαζύγιο, εταιροθαλή αδέλφια, πατριός, μητριά  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Δημιουργία και θεματική τακτοποίηση καρτών λέξεων 

Ντόμινο με την καινούρια κλίση ουσιαστικών 

Ανάγνωση και δημιουργία συνταγών 

Λύση ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών 

Παιχνίδι μνήμης  

Ετοιμασία οικογενειακού δέντρου 

Παιχνίδια ρόλων: περιγραφή προσόπων, χαρακτήρων και 

χαρακτηριστικών των μελών της οικογένειας και των συμμαθητών 

Εύρεση της ουσίας του κειμένου, συλλογή πληροφοριών, δημιουργία 

σκίτσων. 

Χρήση μονόγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών (εκτυπωμένων και 

ψηφιακών). 

 

 

Θεματική ενότητα 
2. Σπίτι, διαμέρισμα, γειτονιά 

 (ΚΛΙΚ Β1 Ε2) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 25 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει και χρησιμοποιεί λεπτομερειακά τους τύπους των σπιτιών, διαμερισμάτων 

και τον εσωτερικό εξοπλισμό τους 

- γνωρίζει τα έθιμα οικοδόμησης διάφορων χωρών και λαών 

- γνωρίζει και χρησιμοποιεί τα υλικά οικοδόμησης  

- κατανοεί και δημιουργεί μικρές αγγελίες σχετικά με την πώληση και ενοίκιαση 

διαμερισμάτων 

- εξοικειώνεται στα θέματα πώλησης και ενοικίασης σπιτιών 

- γνωρίζει και χρησιμοποί το λεξιλόγιο της διατήρησης και ανακαίνησης σπιτιών 

- εξασκεί τη χρήση των άρθρων 

 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σχετικά με το διαμέρισμα, το εσωτερικό 

διαμερίσματος και τους τίπους των σπιτιών. 

Ανάγνωση, ακοή και σωστή ερμηνεία μικρών αγγελιών σχετικά με την ενοικίαση και 

πώληση ακινήτων.  

Κατανόηση μετά από την πρώτη ακοή ή ανάγνωση κειμένων που περιλαμβάνουν 

περίπλοκη, σε ορισμένες περιπτώσεις  καινούρια γραμματική ή λεξιλόγιο, εύρεση των 

σημαντικών πληροφοριών.  

Κατανόηση της σημασίας των καινούριων λέξεων και εκφράσεων, γραμματικών κανόνων 

από το γραπτό κείμενο.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  
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Προφορική παρουσίαση του σπιτιού, διαμερίσματος και το σπίτι των ονείρων του μαθητή, 

σύντομοι διάλογοι σχετικά με το σπίτι, την ενοίκιαση και πώληση σπιτιού.  

Παρουσίαση διάφορων τύπων σπιτιών σε γραπτό κείμενο ή γράμμα, γράψιμο μικρών 

αγγελιών στα θέματα αγοραπωλισίας και ενοικίασης διαμερισμάτων.  

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 

επικοινωνίας.  

Σαφές, αρθρωτό γραπτό κείμενο που αντανακλά το περιεχόμενο, χρήση μορφικών 

χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στον τύπο του κειμένου.  

Κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία των σκέψεων και των βασικών 

συναισθημάτων του μαθητή.  

 

Γραμματική:  

Διάκριση μεταξύ ορισμένων και αόριστων επίθετων, η χρήση τους, οριστικές και 

ενδεικτικές αντονυμίες.  

 

Λογοτεχνία: Παραμύθι: Τα τρία γουρουνάκια 

                     Γνωρίζουμε τον Κ. Παπαδιαμάντη  

Έννοιες 

διαμέρισμα, σπίτι, μονοκατοικία και πολυκατοικία, ενοικίαση και 

αγοραπωλησία σπιτιών, υλικά οικοδόμησης (άχυρο, πυλός, ξύλο, 

τούβλο κτλ.)  

Η σημασίες των λέξεων «σπίτι», «καλύπτει» 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ψηφιακές ασκήσεις (εμπλουτισμός λεξιλογίου, ελλειπές κείμενο), 

επίσκεψη ιστοσελίδων ελληνικών μεσιτικών γραφείων, παιχνίδια ρόλων 

σε σχέση με το σπίτι. 

Κριτική χρήση έντυπων και διαδικτυακών μεσών.  

 

 

Θεματική ενότητα          3. Ελεύθερος χρόνος (ΚΛΙΚ Β1 Ε3) 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 26  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- είναι ενημερωμένος για τις συνήθειες, δραστηριότητες αναψυχής των νέων 

- κατανοεί γραπτά και προφορικά κείμενα σχετικά με το θέμα 

- μπορεί να μιλάει και να γράφει ανεξάρτητα για τις συνήθειες αναψυχής, 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των νέων, όπως αθλητισμός, διασκέδαση, 

θέατρο, κινηματογράφος, χορός, μουσική, λογοτεχνία, εμπειρίες ανάγνωσης 

- εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο 

- τακτοποιεί το λεξιλόγιό του σχετικά με την έννοια του χρόνου 

- ερμηνεύει αγγελίες πολιτισμού (θέατρο, μπαλέτο, συναυλία κτλ.) 

- εξασκή τη χρήση της απλής και συνεχούς υποτακτικής  

- γνωρίζει την κλίση Α’ και Β’ της Παθητικής Φωνής 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτών και προφορικών κειμένων, αφισών, γραμμάτων για τον ελεύθερο 

χρόνο, χόμπι και διάφορες δραστηριότητες των νέων, όπως αθλητισμός, διασκέδαση, 

θέατρο, κινηματογράφος, χορός, μουσική, λογοτεχνικά βιβλία. Απάντηση στις σχετικές 

ερωτήσεις.  

Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Κατανόηση πιο σύνθετων γραπτών ή προφορικών κειμένων που συμπεριλαμβάνουν 

καινούρια γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο, εύρεση βασικών πληροφοριών.  

Κατανόηση και απομνημόνευση μικρών λυρικών, επικών και δραματικών κειμένων, 

θεατρικών παραστάσεων και ταινιών (λεπτομέρειες).   

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

Παραγωγή προφορικού και γραπτού κειμένου (γράμμα) για τον ελεύθερο χρόνο, το χόμπι 

και διάφορες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των νέων.  

Απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις.  

Παρουσίαση ενός βιβλίου.  

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 

επικοινωνίας.  

Σαφές, αρθρωτό γραπτό κείμενο που αντανακλά το περιεχόμενο, χρήση μορφικών 

χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στον τύπο του κειμένου.  

Κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία των σκέψεων και των βασικών 

συναισθημάτων του μαθητή.  

Έκφραση ηθικών απόψεων με βάση αυθεντικά κείμενα και έργα τέχνης.  

 

Γραμματική: 

Γνώση και χρήση της απλής και συνεχούς υποτακτικής και της κλήσης Α’ και Β’ της 

Παθητικής Φωνής.  

 

Λογοτεχνία:  

Πηνελόπη Δέλτα: Η καρδιά της βασιλοπούλας (απόσπασμα) 

Έννοιες 
ελεύθερος χρόνος, χόμπι, διασκέδαση, αθλητισμός, τέχνες (λογοτεχνία, 

μουσική, χορός κτλ.), οι διάφορες σημασίας της λέξης «χρόνος» 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ανάγνωση κειμένων για τον αθλητισμό και τις τέχνες, χρήση εικόνων, 

βίντεο, ιστοσελίδων. 

Λύση ψηφιακών ασκήσεων (τέχνες, χόμπι) 

Παιχνίδια ρόλων σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο.  

Γράμμα για τον ελεύθερο χρόνο.  

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  
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Θεματική ενότητα        4. Ανθρώπινες σχέσεις (ΚΛΙΚ Β1 Ε4) 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 25  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει το λεξιλόγιο για τις ανθρώπινες και κοινωνιακές σχέσεις 

- εκφράζει τη γνώμη του προφορικά και γραπτώς για τις ανθρώπινες και κοινωνικές 

σχέσεις 

- αποκτά γνώσεις για τη βία στη δουλειά και στο σχολείο 

- γνωρίζει τις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, συζυτάει και γράφει 

γι’ αυτές 

- πλουτίζει τις γνώσεις του για την κλίση των επιθέτων 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτών και προφορικών κειμένων για την προσωπική ζωή, τις ανθρώπινες 

σχέσεις, τη σχολική και εργασιακή βία, απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις.  

Αυτόνομη κατανόηση κειμένων, εύρεση της ουσίας, συλλογή και οργάνωση πληροφοριών. 

Κατανόηση της σημασίας των καινούριων λέξεων και εκφράσεων, γραμματικών κανόνων 

από το γραπτό κείμενο.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

Συζήτηση για την προσωπική, κοινωνική και εργασιακή ζωή των ανθρώπων, προφορική και 

γραπτή παρουσίαση μιας κοινωνικής εκδήλωσης.  

Κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία των σκέψεων και των βασικών 

συναισθημάτων του μαθητή.  

Συνοπτική διατύπωση και αιτιολόγηση γνώμης. 

Συμμετοχή σε διάφορες, πιο περίπλοκες καταστάσεις επικοινωνίας. Σύγκρουση απόψεων, 

βασικός συλλογισμός. 

 

Γραμματική: 

Κλίση επιθέτων σε -ής, -ιά, -ί, / -ύς, -ιά, ύ / -ης, -α, -ικο  

Παραθετικά επιθέτων 

 

Λογοτεχνία:  

Άλκη Ζέη: Το καπλάνι της βιτρίνας (μυθιστόρημα για την αδελφική αγάπη και τη φιλία) 

Ναπολέων Λαπαθιώτης: Νυχτερινό (ποίημα για τον χωρισμό) 

Άνθρωποι και δελφίνια (απόσπ.), Κυριακάτικες ιστορίες του Αντώνη Σουρούση 
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Έννοιες 

ανθρώπινες σχέσεις, φιλία, σχολική και εργασιακή βία, έκφραση 

συναισθημάτων, οι διάφορες χρήσεις της λέξης «σχέση», οι διάφορες 

σημασίες των παρακάτω λέξεων: λόγος, δοκιμάζω, απειλώ, περίεργος, 

τρομερός, προλαβαίνω 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Επέκταση λεξιλογίου με εργασίες σύζευξης χρησιμοποιώντας ψηφιακά 

εργαλεία. 

Συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις, ασκήσεις διαλόγου για τις 

ανθρώπινες σχέσεις (ζευγαρωτές σχέσεις, φιλίες, σχολικές και 

εργασιακές σχέσεις κτλ.) 

Δημιουργία προτάσεων με τη διευρυμένη έννοια των λέξεων.  

Χρήση μονόγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών (εκτυπωμένων και 

ψηφιακών). 

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

 

 

 

Θεματική ενότητα 5. Διακοπές, τουρισμός (ΚΛΙΚ Β1 Ε5) 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 26  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- είναι ενήμερος για τις συνήθειες της παραθέρισης, των διακοπών, των ταξιδιών 

- γνωρίζει τα είδη του τουρισμού και των καταλυμάτων 

- εξιστορεί τις διακοπές του, παρουσιάζει ένα τοπίο, ένα περιβάλλον 

- γνωρίζει το λεξιλόγιο για τις διακοπές, τη φιλοξενία 

- γνωρίζει τον Υπερσυντέλικο, τον Παρατατικό της Ενεργετικής Φωνής, εξασκεί τη 

χρήση τους μαζί με τον Αόριστο 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση μικρών αγγελιών τουριστικών γραφείων, γραπτών κειμένων για τις διακοπές, 

κατανόηση προφορικού λόγου για τις διακοπές στην Ελλάδα.  

Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Αυτόνομη κατανόηση κειμένων, εύρεση της ουσίας, συλλογή και οργάνωση πληροφοριών. 

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

Συζήτηση για το ταξίδι, τις διακοπές, τα είδη του τουρισμού και των καταλυμάτων 

(ομαδικός, εναλλακτικός τουρισμός, ξενοδοχεία, άπαρτμαν, κάμπινγκ, ενοικιασμένα 

διαμερίσματα κτλ.)  

Ορθογραφία των κειμένων που περιέχουν καινούριο λεξιλόγιο. 

Γραμματικές γνώσεις. 

Κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία των σκέψεων και των βασικών 

συναισθημάτων του μαθητή.  

Συνοπτική διατύπωση και αιτιολόγηση γνώμης. 
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Γραμματική: 

Ξεχωρισμός του Παρατατικού και του Αόριστου. Υπερσυντέλικος.  

 

Λογοτεχνία:  

Άλκις Ζέη: Ο ψεύτης παππούς (απόσπασμα),  

Το καπλάνι της βιτρίνας (απόσπασμα) 

Έννοιες 
διακοπές, τουριστικά γραφεία, μικρές αγγελείες, είδη τουρισμού, είδη 

καταλυμάτων, οι διάφορες σημασίες των ρημάτων «πάω, πηγαίνω» 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ψηφιακές ασκήσεις, συζητήσεις για διακοπές, ταξίδια, τουρισμό  

Μικρές αγγελίες για τουρισμό στην Ελλάδα, μελέτηση των ιστοσελίδων 

τουριστικών γραφείων 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου (σταυρόλεξο, εύρεση λέξεων, μπίνγκο) 

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

 

 

Θεματική ενότητα 
       6. Ψώνια, ρούχα, χρώματα, εκπτώσεις 

(ΚΛΙΚ Β1 Ε6) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 25  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- μαθαίνει να μιλάει για τις συνήθειες αγορών του 

- γνωρίζει τις συνήθειες κατανάλωσης των ανθρώπων και τις αιτίες τους  

- μαθαίνει τα διάφορα είδη, υφάσματα, σχέδια των προϊόντων ρουχισμού και 

αξεσουάρ 

- μαθαίνει τα διάφορα είδη του εμπορίου (πολυκαταστήματα, αγορά, διαδίκτυο) 

- μαθαίνει το λεξιλόγιο σχετικά με τις εκπτώσεις, ψώνια, εμπόριο 

- εξασκεί τη χρήση της αιτιατικής και της γενικής μαζί με προθέσεις 

- πλουτίζει τις γνώσεις του για τις αόριστες αντωνυμίες  

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανοεί τα γραπτά κείμενα για τις εκπτώσεις, το πλύσιμο των ρούχων, την κατανάλωση, 

την ευτυχία και ένα μπουφάν. Κατανοεί  ακουστικό κείμενο για διάλογο δυο εμπόρων.  

Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Κατανόηση πιο σύνθετων γραπτών ή προφορικών κειμένων που συμπεριλαμβάνουν 

καινούρια γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο, εύρεση βασικών πληροφοριών.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

Συζήτηση για τις διαφημίσεις, τα εμπορικά προϊόντα, καταγραφή του προϊόντος που θέλει 

κανείς να το αγοράσει. Συζήτηση για το πού του αρέσει περισσότερο να ψωνίζει: στην 

αγορά, στα σουπερμάρκετ ή στο διαδίκτυο.  

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 
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επικοινωνίας.  

Σαφές, αρθρωτό γραπτό κείμενο που αντανακλά το περιεχόμενο, χρήση μορφικών 

χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στον τύπο του κειμένου.  

 

Γραμματική: 

Χρήση Αιτιατικής και Γενικής πτώσεις με προθέσεις:   

με, για, από, σε, ως, μετά και εξαιτίας.  

Χρήση αόριστων αντωνυμίων:  

κάποιος,-α,-ο, άλλος,-η,-ο, αρκετός,-ή,-ό, καθένας, καθεμιά, καθετί. 

 

Λογοτεχνία:  

Η νέα παιδαγωγική, απόσπασμα το Αναφορά στο Γραίκο του Νίκου Καζαντζάκη 

 

Έννοιες 

Προϊόντα ρουχισμού, υφάσματα, σχέδια, αξεσουάρ, αποχρώσεις, 

εκφράσεις για το εμπόριο, εκπτώσεις, αγορά, τα είδη του εμπορίου. 

Διάφορες χρήσεις της λέξης «αγορά». 

Διάφορες σημασίες των λέξεων: προσέχω, γεμάτος, προλαβαίνω, 

προσφορά, βιαστικός 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Παιχνίδια ρόλων στο θέμα ψώνιας.  

Ψηφιακές ασκήσεις: ανάπτυξη λεξιλογίού, ελλειπές κείμενο (προθέσεις, 

αντωνυμίες), θεματική ομαδοποίηση λέξεων. 

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

 

 

Θεματική ενότητα 
7. Διατροφή, υγεία 

(ΚΛΙΚ Β1 Ε7) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 26  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τις συνήθειες πρωινών διάφορων χωρών 

- διευρύνει τις γνώσεις του για τα είδη τροφίμων 

- γνωρίζει την πυραμίδα της μεσωγειακής διατροφής 

- γωνρίζει δύο συνταγές γλυκών 

- γνωρίζει πιο λεπτομερειακά το ανθρώπινο σώμα 

- γνωρίζει ονόματα των κλάδων ιατρικής 

- γνωρίζει τις επιπτώσεις του άγχους στον ανθρώπινο οργανισμό 

- γνωρίζει την επίδραση της σοκολάτας στον ανθρώπινο οργανισμό 

- μαθαίνει τα ονόματα του 12 ζωδίου  

- συζητάει για τις συνήθειες διατροφής και την επίσκεψη στο γιατρό 

- εξασκεί τη χρήση της Απλής και Συνεχούς Προστακτικής 

- μαθαίνει και εξασκεί το Μέλλον (Απλό, Συνεχές και Συντελεσμένο) 
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Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανοεί τα διάφορα γραπτά κείμενα για τη διατροφή στα παρακάτω θέματα: το πρωινό 

των διάφορων χωρών του κόσμου, η διατροφή ενός επιχειρηματία, η πυραμίδα της 

μεσωγειακής διατροφής, συνταγές φαγητών, οι επιπτώσεις του άγχους για τον ανθρώπινο 

οργανισμό, σοκολάτα και υγεία, ζώδια. 

Κατανοεί ακουστικά κείμενα στα παρακάτω θέματα: τροφική δηλητηρίαση, θετικές 

επιδράσεις των διάφορων ειδών φαγητών.  

Κατανόηση πιο σύνθετων γραπτών ή προφορικών κειμένων που συμπεριλαμβάνουν 

καινούρια γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο, εύρεση βασικών πληροφοριών.  

Κατανόηση της σημασίας των καινούριων λέξεων και εκφράσεων, γραμματικών κανόνων 

από το γραπτό κείμενο.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

Συζητάει για θέματα διατροφής και την επίσκεψη στον γιατρό.  

Γράφει μια κριτική της τοπικής εφημερίδας της πόλης για το καινούριο ιατρικό κέντρο, 

καθώς και μια συνταγή φαγητού.  

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 

επικοινωνίας.  

Ορθογραφία κειμένων που περιλαμβάνουν καινούριο λεξιλόγιο.  

Γραμματικές γνώσεις. 

Συμμετοχή σε διάφορες, πιο σύνθετες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Σύγκρουση απόψεων, βασικός συλλογισμός. 

Συμμετοχή με τα μέλη του διαλόγου, ετοιμασία συνέντευξης. 

Κατανοητές, γλωσσικά σωστές επικοινωνίες. 

 

Γραμματική: 

Χρήση της Απλής και Συνεχούς Προστακτικής. Ξεχωρισμός και χρήση του Απλού, 

Συνεχούς και Συντελεσμένου Μέλλοντα.  

 

Λογοτεχνία:  

Ως πότε παλληκάρια του Ρίγα Βελεστινλή 
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Έννοιες 

τρόφιμα, συνήθειες πρωινού, μεσογειακή διατροφή, πυραμίδα 

διατροφής, συνταγές φαγητών, ανθρώπινο σώμα, οι κλάδοι της ιατρικής, 

άγχος και ανθρώπινο σώμα, σοκολάτα και διατροφή, ζώδια, ωροσκόπιο 

Οι διάφορες σημασίες των παρακάτω λέξεων: προσφέρω, πλήρες, 

δοκιμάζω 

Οι διάφορες χρήσεις της λέξης «τρώω».  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ασκήσεις διαλόγου (στο γιατρό, τρόφιμα, συνήθειες διατροφής) 

Ψηφιακές ασκήσεις (μέμορυ, ζευγάρια, ελλειπές κείμενο κτλ.), άλλα 

παιχνίδια, π.χ. μπίνγκο στα θέματα τροφίμων, του ανθρώπινου σώματος 

και της ιατρικής. 

Ανάγνωση ωροσκοπίου στο διαδίκτυο, και μετά ετοιμασία του 

Ανάγνωση συνταγών σε ελληνικές ιστοσελίδες, παρακολούθηση βίντεο, 

γραφή συνταγών 

Ψηφιακή βόλτα σε μια ελληνική αγορά 

Επιλογή από τις ασκήσεις των απολυτηρίων εξετάσεων (ωροσκόπιο) 

Εύρεση της ουσίας του κειμένου, συλλογή πληροφοριών, δημιουργία 

σκίτσων. 

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

 

 

Θεματική ενότητα 8. Σπουδές, εργασία (ΚΛΙΚ Β1 Ε8) 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 25  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- Διευρύνει τις γνώσεις του για την εκπαίδευση (εξετάσεις, απολυτήριες εξετάσεις, δια 

βίου μάθηση), τις καταλαβαίνει και μιλάει γι’ αυτές 

- γνωρίζει πώς προετοιμάζουν οι γονείς τα παιδιά τους στο σχολείο 

- επαναλαμβάνει και πλουτίζει τις γνώσεις του για τα επαγγέλματα, μαθαίνει να 

εκτιμάει τα μειoνεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των επαγγελμάτων 

- μαθαίνει να γράφει βιογραφικό σημείωμα 

- χρησιμοποιεί τις δευτερεύουσες ονομαστικές πρωτάσεις και τον πλάγιο λόγο 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανοεί γραπτά κείμενα για συμβουλές για εξετάσεις, μάθηση δια βίου, εκπαίδευση 

ενηλίκων, ετοιμασία βιογραφικού, χαρακτήρες ενός καθηγητή, προετοιμασία του παιδιού 

στο σχολείο, απαντάει στις σχετικές ερωτήσεις.  

Κατανοεί ακουστικά κείμενα για τις συμβουλές καριέρας, επαγγελμάτων, και ανθρώπων 

που μιλάνε για το επάγγελμά τους. Απαντάει στις σχετικές ερωτήσεις.  

Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Κατανόηση πιο σύνθετων γραπτών ή προφορικών κειμένων που συμπεριλαμβάνουν 

καινούρια γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο, εύρεση βασικών πληροφοριών.  

Εμπλουτισμός λεξιλογίου με αυθεντικά κείμενα.  
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Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

Συζητάει για την εργασία, την εκπαίδευση και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, κάνει 

συνέντευξη δουλειάς. Παρουσιάζει ένα επάγγελμα γραπτώς.  

Ορθογραφία κειμένων που περιλαμβάνουν καινούριο λεξιλόγιο. 

Γραμματικές γνώσεις.  

Συμμετοχή σε διάφορες, πιο σύνθετες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Σύγκρουση απόψεων, βασικός συλλογισμός. 

Συμμετοχή με τα μέλη του διαλόγου, ετοιμασία συνέντευξης. 

Κατανοητές, γλωσσικά σωστές επικοινωνίες. 

Έκφραση ηθικών απόψεων με βάση αυθεντικά κείμενα και έργα τέχνης.  

 

Γραμματική: 

Ονομαστικές δευτερεύουσες προτάσεις με τις παρακάτω συνδετικές λέξεις: που, ό,τι, 

όποιος, όσος. Χρήση του πλάγιου λόγου.  

 

Λογοτεχνία: 

Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα (απόσπασμα), Διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή 

 

Έννοιες 

εργασία, επαγγέλματα, εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, απολυτήριες 

εξετάσεις, εξετάσω, εξετάζομαι, μάθηση δια βίου, βιογραφικό σημείωμα 

Οι χρήσεις, σημασίες της λέξης «τάξη». 

Οι διάφορες σημασίες των παρακάτω λέξεων: υποψήφιος, εξέταση, 

υπολογίζω, βαθμός, καλύπτω, κενό αδυναμία, προχωρώ, χαλαρώνω 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Διάλογοι, παιχνίδια ρόλων σχετικά με τις εξετάσεις.  

Ψηφιακές ασκήσεις (ελλειπές κείμενο, ζευγάρια, ΚΓΛ, π.χ. Ποιος θέλει 

να είναι εκατομμυριούχος).  

Ετοιμάζω βιογραφικό σημείωμα. Σταυρόλεξο.  

Δευτερεύουσες προτάσεις σε χρήση. Μπίνγκο με τα επαγγέλματα.  

Γνωριμία με τις ασκήσεις απολυτηρίων εξετάσεων σε μεσαίο επίπεδο.  

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

Κατά λέξη καταγραφή κειμένων που περιλαμβάνουν καινούριο 

λεξιλόγιο και γραμματική, μετά από πλλαπλές, διακοπτόμενες 

ακροάσεις.  

 

Θεματική ενότητα 
9. Καιρός, προστασία του περιβάλλοντος 

 (ΚΛΙΚ Β1 Ε9) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες:  26 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- καταλαβαίνει γραπτά και ακουστικά κείμενα για δελτίο καιρού 

- γνωρίζει και χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο των καιρικών φαινομένων 
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- είναι ικανός να μιλάει για τον καιρό σήμερα, αύριο, το καλοκαίρι 

- γνωρίζει και καταλαβαίνει τα προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλοντος, προστασία 

του περιβάλλοντος 

- γνωρίζει ιδιωματισμούς και παροιμίες με τον άνθρωπο και τη φύση 

- γνωρίζει και χρησιμοποιεί τον Υποθετικό λόγο 

- γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις Δευτερεύουσες Επρρηματικές Προτάσεις 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτών κειμένων για δελτίο καιρού, πρόγνοση καιρού παλιά και σήμερα, για 

καιρικές συνθήκες και προστασία του περιβάλλοντος.  

Κατανόηση πιο σύνθετων γραπτών ή προφορικών κειμένων που συμπεριλαμβάνουν 

καινούρια γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο, εύρεση βασικών πληροφοριών.  

Αυτόνομη κατανόηση κειμένων, εύρεση της ουσίας, συλλογή και οργάνωση πληροφοριών. 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου με αυθεντικά κείμενα.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:  

Συζήτηση για τις καιρικές συνθήκες της χώρας, για τα οικολογικά προβλήματά της, 

απάντηση στις ερωτήσεις για τις καιρικές συνθήκες και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Δημιουργία γραπτού κειμένω, σύνταξη επιστολών, υποστήριξη της άποψης για τα 

παρακάτω θέματα: πρόγνωση καιρού, περιβαλλοντολογία.  

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 

επικοινωνίας.  

Εκφραστική και δυνατή ανάγνωση με σωστή προφορά και τονισμό κειμένων που 

συμπεριλαμβάνουν καινούρια γραμματική και / ή λεξιλόγιο. 

Συμμετοχή σε διάφορες, πιο σύνθετες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Σύγκρουση απόψεων, βασικός συλλογισμός. 

Συμμετοχή με τα μέλη του διαλόγου, ετοιμασία συνέντευξης. 

Κατανοητές, γλωσσικά σωστές επικοινωνίες. 

 

Γραμματική: 

Κατανόηση και χρήση του Υποθετικού λόγου. 

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τις παρακάτω συνδετικές λέξεις: που, όπου, 

όπως, επεδή, μόλις, ενώ, καθώς 

 

Λογοτεχνία:  

Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς (απόσπασμα) της Μαρούλας Κλιάφα  
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Έννοιες 

καιρός, έννοιες για τον καιρό και τις καιρικές συνθήκες (ουσιαστικά, 

ρήματα, επίθετα), την προστασία και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, 

συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος, χρήση ποδηλάτου, 

προστασία του νερού, ιδιωματισμοί και παροιμίες για τον άνθρωπο και 

τη φύση 

Διάφορες χρήσεις, σημασίες της λέξης «ισχυρός» 

Διάφορες σημασίες των παρακάτω λέξεων: ξεπερνώ, μέτριος 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Παρακολούθηση ελληνικών ιστοσελίδων και τηλεοπτικών εκπομπών 

για τον καιρό και την πρόγνωση καιρού. 

Συζήτηση του σημερινού καιρού, παρουσίαση του καιρού και των 

εποχών της χώρας μας.  

Μπίνγκο για τον καιρό.  

Ψηφιακές ασκήσεις (ελλειπές κείμενο, ζευγάρια, μέμορυ κτλ.) για τα 

θέματα καιρού και περιβαλλοντολογίας.  

Συλλογή και παρουσίαση ειδήσεων για καταστροφές, προβλήματα του 

περιβάλλοντος. 

Παρουσίαση του περιβάλλοντος της γειτονιάς.  

Τι κάνω εγώ για την προστασία του περιβάλλοντος; Παρουσίαση με ppt.  

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

Κατά λέξη καταγραφή κειμένων που περιλαμβάνουν καινούριο 

λεξιλόγιο και γραμματική, μετά από πλλαπλές, διακοπτόμενες 

ακροάσεις. 

 

11η= 12η τάξη 

Ο στόχος αυτών των δύο σχολικών ετών είναι να βελτιώσει τις γλωσσικές ικανότητες, να 

προωθήσει τη συνειδητή χρήση της γλώσσας, να επεκτείνει τις ορθογραφικές δεξιότητες και 

να αναπτύξει περαιτέρω τη μαθησιακή ικανότητα, προετοιμάζοντας τους μαθητές για τις 

απολυτήριες εξετάσεις και τις εξετάσεις γλώσσας επιπέδου B1 ή B2. 

Σε αυτό το στάδιο, ο βασικός στόχος της διδασκαλίας της ελληνικής λογοτεχνίας δεν είναι μόνο 

η επέκταση της λογοτεχνικής γνώσης, αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής, ηθικής, αισθητικής 

και ιστορικής αίσθησης μέσω της ανάγνωσης, της ερμηνείας και της συζήτησης λογοτεχνικών 

έργων. 

Ως προετοιμασία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ο στόχος μπορεί να είναι να γράψον μια 

μικρή έκθεση με βάση ατομικό «ερευνητικό έργο», να κάνουν μια παρουσίαση σχετικά με τη 

χρήση της βιβλιοθήκης, τη χρήση ψηφιακών πόρων, τη συλλογή επαγγελματικών υλικών, τη 

διαλογή, την επεξεργασία, την επισήμανση πηγών. 
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Θεματική ενότητα 
1. Λαοί, εθνικότητες, πολιτισμοί  

(KLIK B2 E1)  

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 33 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τα φαγητά, τον πολιτισμό διάφορων λαών (Ρομά, Χίμπα, Μάορι, Μάγια) 

- γνωρίζει το λεξιλόγιο σχετικά με τον πληθυσμό, την εθνικότητα, την ράτσα, τις 

κοινωνικές ομάδες (φυλές, ιθαγενείς, καταγωγή, γενιά κτλ.) 

- χαρακτηρίζει τους χαρακτήρες και τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων, και μαθαίνει παροιμίες γι’ αυτούς 

- τακτοποιεί τον Αόριστο και τον Παρατατικό της Ενεργετικής και Παθητικής Φωνής 

των ρημάτων 
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Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:  

Κατανόηση γραπτού κειμένου με θέμα την εθνικότα, τον πολιτισμό, τον πληθυσμό, την 

γλώσσα και τα επαγγέλματα. Απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις. 

Κατανόηση κειμένων προφορικού λόγου με θέμα τις φιλές ιθαγενών, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό τους. Απάντηση στις σχετικές 

ερωτήσεις.   

 Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Κατανόηση μετά από την πρώτη ακοή ή ανάγνωση κειμένων που περιλαμβάνουν 

περίπλοκη, σε ορισμένες περιπτώσεις  καινούρια γραμματική ή λεξιλόγιο, εύρεση των 

σημαντικών πληροφοριών.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Περιγράφει προφορικά τους ανθρώπους σύμφωνα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, το 

πρόσωπο και τη συμπεριφορά τους. Επιλύει φυλική διαφωνία. Συμφιλιέται με έναν παλιό 

φίλο.  

Χρησιμοποεί συνδετικές λέξεις και επιρρήματα.  

Εκφράζει λεπτομερειακά τις δικές του σκέψεις, τις αυτόνομες απόψεις του, δικαιολογεί την 

γνώμη του, μεταφέρει τις σκέψεις άλλων, εκφράζει συναισθήματα με έναν λεπτό τρόπο.  

Παρουσιάζει σε γράμμα το πρόσωπο ενός ανθρώπου, περιγράφει τα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά του.  

Εκφράζει λεπτομερειακά τις δικές του σκέψεις, τις αυτόνομες απόψεις του, δικαιολογεί την 

γνώμη του, μεταφέρει τις σκέψεις άλλων, εκφράζει συναισθήματα με έναν λεπτό τρόπο.  

 

 

Γραμματικές γνώσεις: 

Κλίνει ομαλά και ανώμαλα ρήματα της Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής στην Οριστική 

Παρατατικού. Να τα χρησιμοποιεί σωστά σε προτάσεις και κείμενα.   

 

Λογοτεχνία:  

Ταξίδι χωρίς επιστροφή (απόσπασμα Οι νεκροί περιμένουν) της Διδώς Σωτηρίου 
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Έννοιες 

λαοί, εθνικότητες, φυλές, ιθαγενείς, ράτσα, γενιά, πολιτισμός, 

χαρακτήρας, παροιμίες για ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

Οι σημασίες των παρακάτω λέξεων: απομακρύνω, απομακρύνομαι, 

αστιεύομαι, αποδέχομαι, οφείλω 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ετοιμασία και τακτοποίηση κάρτων λέξεων 

Ντόμινο με την κλίση των ρημάτων 

Επίλυση ασκήσεων με ψηφιακές εφαρμογές 

Μέμορυ, μπίνγκο, σταυρόλεξο 

Παιχνίδια ρόλων: περιγράφει ο ένας στον άλλο την έκφραση προσώπου 

Κουίζ για τις εθνικότητες 

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

Κατά λέξη καταγραφή κειμένων που περιλαμβάνουν καινούριο 

λεξιλόγιο και γραμματική, μετά από πλλαπλές, διακοπτόμενες 

ακροάσεις.  

 

 

Θεματική ενότητα 
2. Σπίτι, διαμέρισμα, γειτονιά  

(ΚΛΙΚ Β2 Ε2) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 33 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- χρησιμοποιεί λεπτομερειακά τους τύπους των κατοικιών, διαμερισμέτων και τους 

εσωτερικούς χώρους τους 

- γνωρίζει και χρησμιοποιεί τις εκφράσεις για την οικοδόμηση, ανακαίνηση των 

κατοικιών, για την μετακόμιση και την αγοραπωλησία 

- γνωρίζει και χρησιμοποιεί τις εκφράσεις για την στέγαση και την συγκατοίκηση  

- γνωρίζει την ζωή των φοιτητών και ρίχνει μια ματιά στη ζωή των αρχιτεκτόνων 

- γνωρίζει καινούριες κλίσεις ουσιαστικών 

- γνωρίζει τη ζωή των αστέγων  

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση κειμένου για τις φοιτητικές εστίες και τους εσωτερικούς χώρους τους, την 

επιβράβευση αρχιτεκτονικών, τη μετακόμιση, το δίλημμα αγοράς ακινήτου, την δανειστική 

βιβλιοθήκη. Απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις. 

Κατανόηση προφορικού κειμένου για τα προβλήματα στέγασης των αστέγων, το δίλημμα 

αγοράς ακινήτων, απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις.  

Κατανόηση μετά από την πρώτη ακοή ή ανάγνωση κειμένων που περιλαμβάνουν 

περίπλοκη, σε ορισμένες περιπτώσεις  καινούρια γραμματική ή λεξιλόγιο, εύρεση των 

σημαντικών πληροφοριών.  

Εμπλουτισμός λεξιλογίου με αυθεντικά κείμενα διάφορων ειδών.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Μιλάει για την κατοικία τους, την αρχιτεκτονική, τους αστέγους, τους μετανάστες, το 

κόστος ενοικίασης σπιτιού και τους παράμετρούς του, συνομιλεί για τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της συγκατοίκησης κατά τη φοιτητική ζωή.  

Συντάσσει κείμενο χρησιμοποιώντας συνδετικές λέξεις και επιρρήματα, στο οποίο 
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παρουσιάζει ένα κτίριο περιγράφοντας τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του. 

Επιχειρηματολογεί με θέμα την τουριστική ανάπτυξη και προτείνει λύσεις. 

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 

επικοινωνίας.  

Ορθογραφία σύνθετου κειμένου ποικιλλού είδους, που μπορεί να περιλαμβάνει καινούρια 

γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο. 

 

Γραμματικές γνώσεις: 

Κλίνει και χρησιμοποεί σωστά τις ακόλουθες κλίσεις ουσιαστικών: 

hn: -έας, nn:-ω, sn:-ος,-ιμο,-ς,-ν 

Ομαλά και ανόμαλα ρήματα Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής, Απλό και Συνεχές 

Μέλλον.  

 

Λογοτεχνία:  

Όσο μπορείς (ποίημα) του Κ. Καβάφη 

Έννοιες 

διαμέρισμα, σπίτι, κατοικία, φοιτητική εστία, συγκατοίκηση, 

μετακόμιση, κόστος κατοικίας, ενοικίαση διαμερίσματος, στέγαση 

αστέγων, επιβράβευση αρχιτεκτόνων, ανακαίνιση, μετακόμιση 

Οι σημασίες των παρακάτω λέξεων: προσιτός, εφαρμογή, 

προσανατολισμός, σκελετός 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ψηφιακές ασκήσεις (εμπλουτισμός λεξιλογίου, ελλειπές κείμενο) 

μπίνγκο, σταυρόλεξο 

Τένις με λέξεις, ντόμινο για την άσκηση κλίσης ουσιαστικών 

Ασκήσεις διαλόγου για την φοιτητική ζωή (π.χ. παιχνίδι ρόλου: 

συνέντευξη σ’ έναν φοιτητή για την φοιτητική ζωή, σ’ έναν άστεγο για 

τη ζωή των αστέγων, σ’ έναν αρχιτέκτονα για την απονομή βραβείου) 

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

 

 

 

Θεματική ενότητα 
3. Ζώα, περιβάλλον 

 (KLIK B2 E3) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 33  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τη ζωή και το περιβάλλον των μεταναστευτικών πουλιών και άλλων 

κατοικίδιων ζώων 

- γνωρίζει τις έννοιες χλορίδα και πανίδα, και μερικές χλορίδες και πανίδες της 

Ελλάδας και του κόσμου 

- εμπλουτίζει τις γνώσεις του για την περιβαλλοντολογία 
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- δημιουργεί σύνθετες λέξεις με τα μόρια α-, ξε- 

- μαθαίνει τα απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά αριθμητικά επίθετα 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτού κειμένου για τη ζωή των μεταναστευτικών πουλιών, των κατοικίδιων 

και άγριων ζώων, τη χλορίδα και πανίδα της Ελλάδας και διάφορων τόπων του κόσμου.  

Κατανόηση προφορικού κειμένου για τη ζωή των άγριων ζώων και τους κινδύνους που τους 

απειλούν. Απαντάει στις σχετικές ερωτήσεις.  

Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Κατανόηση μετά από την πρώτη ακοή ή ανάγνωση κειμένων που περιλαμβάνουν 

περίπλοκη, σε ορισμένες περιπτώσεις  καινούρια γραμματική ή λεξιλόγιο, εύρεση των 

σημαντικών πληροφοριών.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Μιλάει για το περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των ζωολογικών πάρκων, και επιχεριηματολογεί για τα παραπάνω θέματα.  

Γράφει γράμμα με θέμα των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του, αναλύοντας τα αίτια του 

φαινομένου.  

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 

επικοινωνίας.  

Ορθογραφία σύνθετου κειμένου ποικιλλού είδους, που μπορεί να περιλαμβάνει καινούρια 

γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο. 

Γραμματικές και συνταγματικές γνώσεις.  

Εκφραστική και δυνατή ανάγνωση με σωστή προφορά και τονισμό κειμένων που 

συμπεριλαμβάνουν καινούρια γραμματική και / ή λεξιλόγιο, βασικές ρητορικές γνώσεις.  

 

Γραμματικές γνώσεις: 

Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τα προθήματα αντίθεσης α-, ξε-. Γνωρίζει και επαναλαμβάνει τα 

αριθμητικά επίθετα (απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά, αναλογικά)  

 

Λογοτεχνία:  

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου (απόσπασμα) της Άλκης Ζέη 

 

Έννοιες 

χλορίδα και πανίδα, ζώα (κατοικίδια, άγρια, είδη που κινδυνεύουν), 

περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος 

Οι διάφορες χρήσεις, σημασίες της λέξης «μεγαλώνω».  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ψηφιακές ασκήσεις: ζευγάρια (το ζώο και ο τόπος κατοικίας του), 

λεξικό με quizlet, ελλειπές κείμενο κτλ.  

Μπίνγκο, μέμορυ, σταυρόλεξο 

Παρακολούθηση ελληνικών ιστοσελίδων που ασχολούνται με ζώα 

Παιχνίδι ρόλων: συνέντευηξη σε ζώο, σε οργάνωση προστασίας ζώων, 

σε υπάλληλο ζωολγικού κήπου 
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Θεματική ενότητα 
4. Σύγρονη τεχνολογία 

 (ΚΛΙΚ Β2 Ε4) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 33  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει μοντέρνα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις επιδράσεις τους στη ζωή των 

ανθρώπων και των παιδιών, καθώς και το σχετικό λεξιλόγιο 

- γνωρίζει το λεξιλόγιο του διαστήματος μέσω ενός κειμένου 

- μαθαίνει το Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανοεί γραπτά κείμενα για τη σύγρονη τεχνολογία και για το πώς επιρεάζει τη ζωή μας 

και το μέλλον μας. 

Κατανόηση προφορικών κειμένων για τα παρακάτω θέματα: ζωή σε άλλον πλανήτη, το 

μέλλον της γης, και την εξερεύνηση του διαστήματος. Απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις.  

Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Κατανόηση μετά από την πρώτη ακοή ή ανάγνωση κειμένων που περιλαμβάνουν 

περίπλοκη, σε ορισμένες περιπτώσεις  καινούρια γραμματική ή λεξιλόγιο, εύρεση των 

σημαντικών πληροφοριών.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Μιλάει για τη ζωή σε άλλους πλανήτες, το μέλλον της Γης, τα τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Συνομιλεί με το συμμαθητή του για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των έξυπνων 

συσκευών, και επιχειρηματολογεί υπέρ ή κατά. Συνομιλεί για τα οφέλη και τους κινδύνους 

της τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματολογεί αντίστοιχα.  

Ορθογραφία σύνθετου κειμένου ποικιλλού είδους, που μπορεί να περιλαμβάνει καινούρια 

γραμματική και / ή καινούριο λεξιλόγιο. 

Γραμματικήi, nyelvhelyességi, szövegtani ismeretek. 

Εκφραστική και δυνατή ανάγνωση με σωστή προφορά και τονισμό κειμένων που 

συμπεριλαμβάνουν καινούρια γραμματική και / ή λεξιλόγιο, βασικές ρητορικές γνώσεις.  

Εκφράζει λεπτομερειακά τις δικές του σκέψεις, τις αυτόνομες απόψεις του, δικαιολογεί την 

γνώμη του, μεταφέρει τις σκέψεις άλλων, εκφράζει συναισθήματα με έναν λεπτό τρόπο.  

 

Γραμματικές γνώσεις: 

Χρήση του Παρακείμενου και του Υπερσυντέλικου σε Ενεργετική και Παθητική Φωνή σε 

ομαλά και ανόμαλα ρήματα.  

Χρήση του Απλού και του Συνεχούς Συντελεσμένου Μέλλοντα σε Ενεργητική και 

Παθητική Φωνή.  

 

Λογοτεχνία:  

Έξι χιλιάδες νέοι (Ο γάμος) του Γιώργου Χειμωνιά 

Η καταστροφή των Ψαρών (ποίημα) του Διονύσιου Σολωμού 
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Έννοιες 

τεχνολογία, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, εξερεύνηση του διαστήματος, 

διάστημα 

Διάφορες σημασίες των λέξεων: ρυθμός, ανάλυση, προβλέπω, 

αποθύκευση, σχεδιάζω. 

Γνωρημία λέξεων που έχουν παρόμοια σημασία, αλλά σε διαφοερικό 

περιβάλλον έχουν διαφορετικές έννοιες.  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου με ασκήσεις ζευγάρια, χρησιμοποιώντας 

ψηφιακά μέσα. 

Μπίνγκο, μέμορυ, σταυρόλεξο 

Παρακολούθηση ιστοσελίδων και βίντεο που ασχολούνται με τη 

σύγχρονη τεχνολογία. 

Σύσταση προτάσεων με τις διάφορες σημασίες των λέξεων. 

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

 

 

Θεματική ενότητα 5. Τέχνες (ΚΛΙΚ Β2 Ε5) 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 33  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- αποκτά γνώσεις για διάφορους κλάδους τέχνης (καλές τέχνες, μουσική, χορός) και 

για την τέχνη του δρόμου 

- εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του και συνομιλεί για θέματα τέχνης 

- εμπλουτίζει τις γραμματικές γνώσεις του με κλίσεις επιθέτων και τη μετοχή 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτού κειμένου για την τέχνη του δρόμου, του γράφιτι (καλές τέχνες, χορός, 

μουσική). 

Κατανόηση προφορικού λόγου για τη μουσική του δρόμου, τη ζωή του Pablo Picasso, το 

χορό. Απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Μιλάει για το χορό, τη μουσική, τους καλλιτέχνες του δρόμου και τη σημασία τους.  

Συνομιλεί για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συναυλίας των μουσικών 

εκδηλώσεων σε ανοιχτό και κλειστό χώρο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη 

επιχειρηματολογία. Συνομιλεί για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας μουσικής 

παράστασης με καταξιωμένους καλλιτέχνες και μιας με νέους καλλιτέχνες.  

Γράφει επίσημη επιστολή με θέμα τη διοργάνωση ενός μουσικού φεστιβάλ, 

επιχειρηματολογεί και στηρίζει τις θέσεις του.  

 

Γραμματικές γνώσεις: 

Μετοχή της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής. Εκμάθηση των παρακάτω κλίσεων 

Επιθέτων: 
-υς, -εία, -ύ/-άς, -ού, -άδικο/-ής, -ής, -ές 
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Λογοτεχνία:  

Τα δώρα, ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη 

Έννοιες 

τέχνες, η τέχνη του δρόμου, γράφιτι, καλές τέχνες, ζωγραφική, μουσική, 

χορός, συναυλία, παράσταση 

Διάφορες σημασίες των παρακάτω λέξεων: προβάλλω, φιγούρα, 

καταθέτω, σβήνω, εκθέτω, καταφέρνω, κίνηση, κατακτώ, βήμα 

Λέξεις, που έχουν παρόμοιες σημασίες, αλλά σε διαφορετικό 

περιβάλλον έχουν διαφορετικές έννοιες.   

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ανάπτυξη λεξιλογίου: μπίνγκο, σταυρόλεξο, ψηφιακά παιχνίδια. 

Συζήτηση για τα χόμπι των μαθητών σχετικά με τις τέχνες. 

Παρακολούθηση ιστοσελίδων, βίντεο, παραστάσεις σχετικά με την 

ελληνική τέχνη.  

Συλλογική δραστηριότητα: Έλληνες καλλιτέχνες της Ουγγαρίας  

Παιχνίδι ρόλων: συνέντευξη σ’ έναν καλλιτέχνη 

Ετοιμασία λεξιλογίου ακόμα και με ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. quizlet), 

με τη χρήση της μορφής του λεξικού. 

Κριτική χρήση έντυπων και διαδικτυακών μέσων.  

 

 

 

Θεματική ενότητα 
6. Ανθρώπινες σχέσεις 

(ΚΛΙΚ Β2 Ε6) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 33  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- διευρύνει τις γνώσεις του για τις ανθρώπινες σχέσεις, συναισθήματα, τη γλώσσα του 

σώματος, τις φιλικές σχέσεις των νέων, τις γειτονικές σχέσεις και τον εθελοντισμό 

- αποκτά γνώσεις για τις συνήθειες επικοινωνίας των νέων στο διαδίκτυο 

- γνωρίζει διάφορες παροιμίες για τις ανθρώπινες σχέσεις 

- διευρύνει τις γνώσεις του για τα παραθετικά επιθέτων 

- εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του για τις ανθρώπινες σχέσεις  

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτού κειμένου για τα μέσα κοινωνική δικτύωσης και την εξάρτηση από 

αυτήν, καθός και τους κινδύνους που κρύβει αυτή η «εικονική πραγματικότητα».  

Κατανόηση προφορικού κειμένου στα παρακάτω θέματα: οι σημερινές μορφές της φιλίας, η 

παγκόσμια μέρα της αγκαλιάς, εθελοντισμός σχετικά με την φροντίδα των παιδιών και των 

ηλικιωμένων. Απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις.  

Αυτόνομη κατανόηση κειμένων, εύρεση της ουσίας, συλλογή και οργάνωση πληροφοριών. 

Κατανόηση μετά από την πρώτη ακοή ή ανάγνωση κειμένων που περιλαμβάνουν 

περίπλοκη, σε ορισμένες περιπτώσεις  καινούρια γραμματική ή λεξιλόγιο, εύρεση των 

σημαντικών πληροφοριών.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις (συγγενικές, φιλικές), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

τον εθελοντισμό. Συνομιλία για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρηματολογεί τις θέσεις του. Συνομιλεί για τα οφέλη του 

εθελοντισμού, ζητάει περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό.   

Γράφει επίσημη  επιστολή περιγράφοντας μια εμπειρία εθελοντισμού σε ένα γηροκομείο 

μαζί με τα συναισθήματά του.  

Σωστή προφορά λέξεων, προτάσεων και κειμένων ακόμα και σε καταστάσεις αυθόρμητης 

επικοινωνίας.  

Σαφής, αρθρωτή, γραπτή εικόνα, που αντανακλά το περιεχόμενο, η χρήση τυπικών 

χαρακτηριστικών κατάλληλων για τον τύπο κειμένου, συντακτικές γνώσεις. 

Εκφράζει λεπτομερειακά τις δικές του σκέψεις, τις αυτόνομες απόψεις του, δικαιολογεί την 

γνώμη του, μεταφέρει τις σκέψεις άλλων, εκφράζει συναισθήματα με έναν λεπτό τρόπο.  

Συμμετοχή σε κάθε είδους καταστάσεις επικοινωνίας. Σύγκρουση απόψεων, 

επιχειρηματολογία υψηλού επιπέδου. 

 

Γραμματικές γνώσεις: 

Παραθετικά επιθέτω (θετικός, συγκριτικός, υπερθετικός, σχετικός και απόλυτος 

υπερθετικός βαθμός),  μονολεκτικοί και περιφραστικοί τύποι. 

 

Λογοτεχνία:  

Ζητείται Ελπίς, διοίγημα του Αντώνη Σαμαράκη 
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Έννοιες 

ανθρώπινες σχέσεις, φιλία, γειτονιά, εθελοντισμός, κοινωνικοί δικτύωση 

στο διαδίκτυο και οι κίνδυνοί της, εξαρτισμός, γλώσσα του σώματος 

Λέξεις, που έχουν παρόμοιες σημασίες, αλλά σε διαφορετικό 

περιβάλλον έχουν διαφορετικές έννοιες.   

Οι διάφορες σημασίες των παρακάτω λέξεων: χαζεύω, τάση, προδίδω, 

γεννιέμαι, προβάλλω. 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ψηφιακές ασκήσεις (εικόνα – ανθρώπινοι 

χαρακτήρες) μπίνγκο, σταυρόλεξο, μέμορυ 

Παιχνίδι ρόλων: συνέντευξη με θέμα φιλία, εθελοντισμό  

Μιλάνε για τις εμπειρίες τους με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις και τον 

εθελοντισμό.  

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

 

 

Θεματική ενότητα 
7. Εργασία και σπουδές 

(ΚΛΙΚ Β2 Ε7) 

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 33  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- διευρύνει τις γνώσεις του στο θέμα εργασίας και σπουδών 

- διευρύνει τις γνώσεις του για την Υποτακτική και την Προστακτική 

- διευρύνει τις γνώσεις του στο θέμα αναζήτησης δουλειάς και των επιχειρήσεων 

- αποκτά γνώσεις για τις οργανώσεις που βοηθάνει τους ανθρώπους που ψάχνουν για 

δουλειά 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου:   

Κατανόηση γραπτού λόγου για επιτραπέζια παιχνίδια και επιχειρήσεις.  

Κατανόηση προφορικού λόγου στα παρακάτω θέματα: εκπαίδευση, απασχόληση, εργασία, 

διοργάνωση έκθεσης.  

Κατανόηση συνθετών, αυθεντικών επικοινωνιακών καταστάσεων, διάλογων, συζυτήσεων 

με περισσότερα άτομα. 

Κατανόηση μετά από την πρώτη ακοή ή ανάγνωση κειμένων που περιλαμβάνουν 

περίπλοκη, σε ορισμένες περιπτώσεις  καινούρια γραμματική ή λεξιλόγιο, εύρεση των 

σημαντικών πληροφοριών.  

 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: 

Μιλάει για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, τις επιλογές επαγγέλματος, το 

σχολικό και επαγγελματικό εκφοβισμό, την πνευματική και χειρονακτική εργασία.  

Συνομιλία σε μια υποτιθέμενη συνέντευξη εργασίας (σπουδές, ενδιαφέροντα, προσόντα), 

συνομιλία για τον επαγγελματικό εκφοβισμό, περιγράφοντας το πρόβλημα ή δίνοντας 

λύσεις.  

Σωστός τονισμός λέξεων, προτάσεων, κειμένων σε καταστάσεις αυθόρμητης επικοινωνίας.  
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Εκφράζει λεπτομερειακά τις δικές του σκέψεις, τις αυτόνομες απόψεις του, δικαιολογεί την 

γνώμη του, μεταφέρει τις σκέψεις άλλων, εκφράζει συναισθήματα με έναν λεπτό τρόπο.  

Συμμετοχή σε διάφορες καταστάσεις εικοινωνίας. Σύγκρουση απόψεων, επιχειρηματολογία 

υψηλού επιπέδου. 

Συνεργασία με τους συμμαθητές, παίρνοντας συνεντεύξεις.  

 

Γραμματικές γνώσεις:  

Απλή και Συνεχής Υποτακτική και Προστακτική της Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής.  

 

Λογοτεχνία:  

Νινέτ, μυθιστόρημα του Ζωρζ Σαρρή 

Έννοιες 

επιτραπέζια παιχνίδια, εργασία, αναζήτηση δουλειάς, επιχειρήσεις, 

εργασιακός εκφοβισμός, επαγγελματικός προσανατολισμός, επιλογή 

επαγγέλματος 

Διάφορες σημασίες των παρακάτω λέξεων: άπιαστος, επενδύω, 

απασχολώ, παραγγελία, δοκιμάζω, κερδίζω, κυκλοφορώ, έδρα, 

φανταστικός, φιλοξενώ, πορεία.  

Λέξεις, που έχουν παρόμοιες σημασίες, αλλά σε διαφορετικό 

περιβάλλον έχουν διαφορετικές έννοιες.   

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ασκήσεις επικοινωνιακής κατάστασης: συνέντευξη εργασίας, άνοιγμα 

επιχείρησης, εργασιακός εκφοβισμός, επιλογή επαγγέλματος. 

Ψηφιακές ασκήσεις (μέμορυ, ζευγάρια, ελλειπές κείμενο κτλ.), άλλα 

παιχνίδια, π.χ. μπίνγκο με το θέμα επαγγέλματα 

Παρακολούθηση ελληνικής ιστοσελίδας με αναζήτηση εργασίας  

Κριτική χρήση έντυπων και διαδικτυακών μέσων.  

Ετοιμασία ασκήσεων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και 

ψηφιακής παρουσίασης (ppt), βίντεο, κόμικ κτλ. στο συγκεκριμένο 

κείμενο, θέμα ή γραμματική.  

 

 

2.3.1.2. Ελληνική λαογνωσία  

 

1η–4 τάξη 

 

Οι πρώτες δύο τάξεις αποτελούν την μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο σχολείο, απ’ αυτό προκύπτει, 

να βρίσκεται στο επίκεντρο η βασιζόμενη στον απαιτούμενο χρόνο ενεργητική μάθηση, καθώς και οι 

μορφές οργάνωσης των μαθημάτων. Έχει αποφασιστική σημασία το ατομικό ενδιαφέρον. Βήμα προς 

βήμα πρέπει να επιδιώκεται η ισοστάθμιση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των μαθητών. 

Το μάθημα προσφέρει ευρύ χώρο για την διατύπωση ερωτημάτων και απαντήσεων, για την 

επίλυση επικοινωνιακών καταστάσεων με απλά γλωσσικά μέσα, για την εμβάθυνση της έννοιας του 

χρόνου και του τόπου. 

Ο μαθητής στα δύο πρώτα χρόνια γνωρίζεται  με τη ελληνική κοινότητα, με τους ελληνικούς 

οικισμούς της Ουγγαρίας, με τη ζωή των Ελλήνων, με τα δημοτικά τους τραγούδια, παρατηρεί τη θέση 
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του στην ελληνική κοινότητα. 

Η τρίτη και τετάρτη τάξη βρίσκονται σε στενή συνάρτηση με τις πρώτες δύο τάξεις. Την 

περίοδο αυτή δυναμώνουν οι διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας που συνδέονται με τις 

σχολικές επιδόσεις. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προσωπικά κίνητρα. 

Το μάθημα επιτρέπει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής έκφρασης 

παρέχοντας αναφορές εμπειρίας και ανταλλαγή εμπειριών.  

Ο μαθητής στην τρίτη και τετάρτη τάξη μαθαίνει το πώς γιορτάζει και πώς θυμάται 

στην Ουγγαρία η ελληνική κοινότητα τους προγόνους της, τους εθνικούς ήρωες, γνωρίζεται με 

τον πανάρχαιο, ελληνικό πολιτισμό της αρχαιότητας. Μέσω των παραδειγμάτων της 

οικογένειας και της κοινότητας γνωρίζεται με τις ιδιαιτερότητες των προτύπων συμπεριφοράς 

Ελλήνων και Ούγγρων. 

Σύνολο προτεινόμενων ωρών επί του παρόντος:  

36 εβδομάδες σε ένα διδακτικό έτος x 4 διδακτική έτη x 1ώρα την εβδομάδα = 144 

διδακτικές ώρες / 4 διδακτικά έτη 

144 x 0,8 = 115 διδακτικές ώρες 

 

1. Θεματική 

ενότητα 

Οικογένεια, καταγωγή, ατομικά και 

συλλογικά 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες:12 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει την καταγωγή της οικογένειάς του, το οικογενειακό δέντρο 

- θέτει και απαντάει απλές ερωτήσεις σχετικά με την οικογένειά του  

- μιλάει για το χωριό/την πόλη απ’ όπου κατάγονται τα μέλη της 

οικογένειάς του, το/τη δείχνει στον χάρτη  

- ξέρει ποιοι συγγενείς του ζουν στο μέρος καταγωγής 

Γνώσεις/ Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Επικοινωνιακές ικανότητες, ατομικές και κοινωνικές ικανότητες σε επίπεδο σχέσεων 

Προσανατολισμός στον τόπο καταγωγής της οικογένειας του μαθητή και των προγόνων 

του, σχεδιασμός οικογενειακού δέντρου των κοντινών συγγενών, οικογενειακές 

φωτογραφίες, συλλογή ενθυμίων. 

Αυτογνωσία, διαμόρφωση ταυτότητας. 

 

Διαμόρφωση ελληνικής ταυτότητας:  

-Ο μαθητής τοποθετεί τον εαυτό του, την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, στον κύκλο 

της ελληνικής εθνότητας 

- Στον οικογενειακό κύκλο και σε αυτόν της εθνότητας, βρίσκει τέτοια πρότυπα που 

αποτελούν παράδειγμα για αυτόν 

- Τιμά την κληρονομιά του περιβάλλοντός του, τις φυσικές αξίες, τις τοπικές παραδόσεις.  

 

Αναλαμβάνει ρόλο στην ελληνική σχολική ζωή, διαμέσου της κοινότητας των Ελλήνων της 

Ουγγαρίας.  

Προσανατολισμός στον χώρο και τον χρόνο 

Περίπατος γνωριμίας τοποθεσιών: μέρη συνδεδεμένα με τον ελληνισμό, αναμνηστικές 

πλακέτες, αναζήτηση μνημείων στον τόπο διαμονής, ή κοντά στον χώρο του σχολείου, 

επεξεργασία τους με παραδοσιακές και ψηφιακές μεθόδους. 

Έννοιες 
οικογένεια, παππούς, γιαγιά, χώρα καταγωγής, συγγενείς, οικογενειακό 

δέντρο, πατρίδα, σπίτι  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Ζωγραφική, χειροτεχνίες: οικογένεια, συγγενείς, σχολείο, γειτονιά, 

σχεδιασμός του ελληνικού μέρους καταγωγής, μακέτα κλπ.  

Μέσα ελληνικής γλώσσας κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών, 

διαδικτυακές σελίδες, χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών.  

Δημιουργία οικογενειακού δέντρου, δημιουργία μιας διαδρομής με τη 

βοήθεια ψηφιακών μέσων, όπου απεικονίζεται το ταξίδι των προγόνων 

τους, από την Ελλάδα στην Ουγγαρία, διακοσμημένη με αυθεντικές 

φωτογραφίες και τίτλο: «Το σπίτι των παππούδων μου, τότε και τώρα». 

 

 

2. Θεματική 

ενότητα  

Γιορτές (θρησκευτικές και οικογενειακές) 

και έθιμα 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες:38 
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Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- θέτει και απαντάει απλές ερωτήσεις σχετικά με τις γιορτές 

- γνωρίζεται με τα έθιμα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, 

των Φώτων, της Σαρακοστής και του Πάσχα 

- γνωρίζει τραγούδια, ποιήματα, κάλαντα, φαγητά που συνδέονται με 

αυτές τις γιορτές 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 

Ικανότητες μαθησιακές, σκέψης 

Γνωριμία με τις παραδόσεις και τα έθιμα μέσω εμπειρικής οδού, συμμετοχή στις σχολικές 

θρησκευτικές γιορτές και σε αυτές της κοινότητας (κοπή βασιλόπιτας, Φώτα, Καρναβάλι, 

Πάσχα, 15Αύγουστος, Χριστούγεννα). 

Γνωριμία με τα ελληνικά φαγητά και τις γαστρονομικές συνήθειες που συνδέονται με αυτές 

τις γιορτές. 

 

Γνωρίζει τραγούδια, ποιήματα, κάλαντα, φαγητά που συνδέονται με αυτές τις γιορτές. 

 

Οικογενειακές γιορτές: ονομαστική γιορτή και γενέθλια. Πότε γιορτάζουμε τα ελληνικά 

ονόματα; Η σημασία της ονομαστικής εορτής στην Ελλάδα. Μαθαίνει το τραγούδι των 

γενεθλίων.  

 

Διαχωρισμός υπαρκτών και φανταστικών προσώπων που συνδέονται με τις θρησκευτικές 

γιορτές, διαχωρισμός τόπων (π.χ. καλικάντζαροι / Άγιος Βασίλης). 

 

Ύλη: 

 ο Άη Βασίλης και παράδοση της βασιλόπιτας, 

 Φώτα, 

 χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, 

 η κυρά Σαρακοστή, Καθαρή Δευτέρα, νηστίσιμα, πέταγμα χαρταετού, 

 Πάσχα, βάψιμο αυγών, πασχαλινό τσουρέκι, εκτέλεση απλών συνταγών 

  

Έννοιες γιορτές, έθιμα, μνήμη, γεύσεις, ποιήματα, κάλαντα, τραγούδια, 

βασιλόπιτα, φλουρί, χαρταετός, νηστεία, πέταγμα σταυρού στο νερό, 

τσούγκρισμα αυγών, τσουρέκι, ψητό αρνί 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Δραστηριοκεντρική μάθηση: χειροτεχνίες που συνδέονται με τις 

γιορτές, τα έθιμα, τις παραδόσεις, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, 

κουκλοθέατρο. 

Επεξεργασία των γιορτών στο πλαίσιο ομαδικής συνεργασίας, σε 

πρότζεκτ, σκηνοθεσία σχολικών εορτών.  

Ετοιμασία από κοινού φαγητών, γλυκών που συνδέονται με τις 

γιορτές. 

 

 

 

3. Θεματική 

ενότητα  

Παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακή 

μουσική, θρύλοι, μύθοι 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 24 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- μαθαίνει μερικά παιδικά τραγούδια και παιχνίδια κατάλληλα για την 

ηλικία του, 

- μαθαίνει μερικά παραδοσιακά τραγούδια, 

- γνωρίζει μερικούς γλωσσοδέτες, 

- μαθαίνει 1-2 χορούς, 

- αναγνωρίζει 1-2 μουσικά όργανα 

- αναγνωρίζει 1-2 παραδοσιακές φορεσιές, 

- θέτει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις σχετικές με τα 

προαναφερόμενα. 

 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Ικανότητες μαθησιακές, σκέψης: 

Ακρόαση, διάβασμα, επεξεργασία παραδοσιακών τραγουδιών,  θρύλων, μύθων. 

 

Γνωριμία μερικών ελληνικών χορών, των ρυθμών τους και των βημάτων 1-2 εξ αυτών.  

 

Γνωριμία με 1-2 όργανα παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, αναγνώριση ακουστική, 

οπτική (μέσω εικόνων). 

 

Ύλη: 

Παραμύθια: 

• Η κυρά Καλή και οι 12 μήνες 

• Το ποντικάκι που ήθελε ν’ αγγίξει ένα αστεράκι 

Παιδικά τραγούδια, παιχνίδια:   

• Η μικρή Ελένη 

• Περνά περνά η μέλισσα 

• Γύρω-γύρω όλοι 

• Λύκε λύκε είσαι εδώ; 

• Τραγούδι γενεθλίων «Να ζήσεις…» 

Παραδοσιακά τραγούδια: 

• Φεγγαράκι μου λαμπρό 

• Νανουρίσματα 

• Κλέφτικα 

Μήλο μου κόκκινο 

Έννοιες 
χοροί, όργανα, φορεσιές, μύθοι, ήρωες, θεοί, παιχνίδια, ζώα, 

διδακτικά παραμύθια   

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Κυκλικά παιχνίδια, αριθμητικά, με κούκλες, ρόλων. 

Χειροποίητες δημιουργίες που συνδέονται με τα τραγούδια και τα 

παραδοσιακά παραμύθια. 

Επεξεργασία θρύλων, μύθων σε ομαδικό πλαίσιο, πρότζεκτ: 

δημιουργία κόμικς, βίντεο. 
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4. Θεματική 

ενότητα 

Συνάντηση με το παρελθόν 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- αναγνωρίζει την ελληνική σημαία, γνωρίζει τις δύο μεγάλες εθνικές 

γιορτές, την 28η Οκτωβρίου 1940 και την 25η Μαρτίου 1821, καθώς και 

το Πολυτεχνείο (17 Νοεμβρίου), 

- απαντάει και θέτει απλές ερωτήσεις σχετικές με τις εθνικές γιορτές, 

- ξέρει τον ελληνικό εθνικό ύμνο, την ελληνική σημαία, την ενδυμασία 

του τσολιά, 

- με απλά λόγια λέει τι γιορτάζουμε στις εθνικές γιορτές, 

- ξέρει μερικούς μύθους του Αισώπου (3-4), 

- ξέρει μερικούς αρχαιοελληνικούς μύθους (3-4), 

- αναγνωρίζει μερικά αρχαία μνημεία (Ακρόπολη, Επίδαυρος). 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο 

 

Τοποθέτηση των ηρώων των αρχαίων μύθων στο χώρο και το χρόνο. 

Ο μαθητής αναγνωρίζει βασικά αρχαία μνημεία (π.χ. τον Παρθενώνα, το θέατρο της 

Επιδαύρου), αρχαιοελληνικούς θεούς και ήρωες. 

Δημιουργία χρονοδιαγράμματος με τις σημαντικές ημερομηνίες. 

 

Γνωριμία με τον εορτασμό των εθνικών γιορτών, μέσα στην ελληνική κοινότητα, 

συμμετοχή σε αυτές τις γιορτές (25η Μαρτίου. 28η Οκτωβρίου. 17η Νοεμβρίου). 

 

Ύλη: 

Μύθοι Αισώπου: 

• Ο λαγός και η χελώνα 

• Ο κόκορας και η αλεπού 

• Ο ήλιος και ο άνεμος 

• Το λιοντάρι και το ποντίκι 

Αρχαιοελληνική μυθολογία: 

• Οι θεοί του Ολύμπου 

• Δαίδαλος και Ίκαρος 

• Δήμητρακ ια Περσεφόνη 

• Φαέθων 

• Οι άθλοι του Ηρακλή 

Κείμενα σχετικά με τις εθνικές γιορτές προς επεξεργασία: 

- Η γιορτή του Όχι, Κ.Καλαπανίδας 

- 28 Οχτώβρη 1940, Ν.Μπατάγιας 

- Άκρα του τάφου σιωπή, Δ.Σολωμός 

- Θούριος, Ρήγας 

 

Έννοιες ελληνική ιστορία, επανάσταση, το ΟΧΙ, η αντίσταση, πόλεμος 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Επεξεργασία των γιορτών ομαδικά, σε πρότζεκτ, σκηνοθεσία σχολικών 

εορτών. 

Επεξεργασία θρύλων, μύθων σε ομαδικό πλαίσιο, πρότζεκτ: δημιουργία 

κόμικς, βίντεο. 

Δημιουργία σημαίας με τη βοήθεια αυθεντικών πηγών. 

Δραματοποίηση των μύθων και χαρακτηριστικών σκηνών που 

συνδέονται με τις εθνικές γιορτές, παιχνίδι ρόλων. 

Ζωγραφική, οι θεοί του Ολύμπου, η ενδυμασία του τσολιά στο πλαίσιο 

χειροτεχνίας. 

 

5. Θεματική 

ενότητα  

Εμείς και το περιβάλλον  Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 20 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- βρίσκει την Ελλάδα και την Ουγγαρία στον ευρωπαϊκό χάρτη, 

- βρίσκει τις πρωτεύουσές τους, 

- δείχνει στο χάρτη 3-4 νησιά, 1 λίμνη, 1 ποτάμι, το ψηλότερο βουνό, 

- ξέρει τα ονόματα μερικών ελληνικών πόλεων, 

- σχετικά με τα παραπάνω απαντάει και θέτει απλές ερωτήσεις, 

- λέει σε τι μοιάζουν/διαφέρουν οι δυο χώρες (π.χ. έκταση, θάλασσα), 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο 

 

Δείχνει στο χάρτη της Ευρώπης τις δυο χώρες, τις πρωτεύουσές τους, μερικά νησιά, 

θάλασσες, ένα ποτάμι, μια λίμνη, ένα βουνό.  

Με βάση εικόνες, απαριθμεί ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δυο χωρών (π.χ. έχει 

θάλασσα/δεν έχει θάλασσα). 

 

Εξοικειώνεται με τις τοπικές ομορφιές, τα χαρακτηριστικά τους και τη διαφορετικότητά 

τους.  

 

Διαμόρφωση ατομικής και συλλογικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, 

επεξεργασία του θέματος σε ομαδικό πλαίσιο, με πρότζεκτ. 

Έννοιες 
πόλη, χωριό, χώρα, βουνό, νησί, ποτάμι, λίμνη, θάλασσα, χάρτης 

Ευρώπη 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Γνωριμία με τον παραδοσιακό χάρτη αλλά και με τον ψηφιακό. 

Συλλογή φωτογραφιών από ωραία μέρη της Ελλάδας, δημιουργία 

προσωπικού (ψηφιακού) άλμπουμ. 

Μέσα ελληνικής γλώσσας κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών, 

διαδικτυακές σελίδες, χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών.  

Δημιουργία καρτ ποστάλ από ένα μέρος στην Ελλάδα που επισκέφτηκε 

ή θέλει να επισκεφτεί.  

 

5η και 6η τάξη 

Στην 5η και στην 6η τάξη εμπλουτίζονται και διευρύνονται οι γνώσεις. Πέρα από την ανάπτυξη 

των γνωστικών δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο, δίνεται έμφαση στην εμπειρική 

γνώση, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η επικοινωνιακή δεξιότητα.  

Ο μαθητής γίνεται ανοιχτός για να αποδέχεται τις αξίες της οικογένειας και της κοινότητας, 

γνωρίζει τις πιο σημαντικές εθνικές, οικογενειακές και θρησκευτικές γιορτές, και τις τοποθετεί 

στο χώρο και στον χρόνο. Βιώνει την τις λαϊκές παραδόσεις και κατανοούν την αξία των 

εθνικών εορτών στη σύσφιξη και διατήρηση των  δεσμών της κοινότητας. Μαθαίνει θρύλους 

και μύθους της αρχαιότητας, ανακαλύπτει τα ηθικά διδάγματα που εμπεριέχουν. Μαθαίνει 

επίσης χαρακτηριστικά παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, εμπλουτίζοντας έτσι τον δικό του 

μουσικό και συναισθηματικό κόσμο. Γνωρίζει τα πιο σημαντικά γεγονότα και ήρωες της 

ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας, καθώς και τα ιστορικά γεγονότα των εθνικών εορτών. Αποκτά 

βασικές γνώσεις γεωγραφίας για τα σύνορα, την πρωτεύουσα και την τοπογραφία της Ελλάδας.  
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Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας συνολικά: 

36 εβδομάδες το χρόνο x 2 χρόνια x 1 ώρα την εβδομάδα = 72 ώρες για τα 2έτη 

72 x 0,8= 58 διδακτικές ώρες 

 

1. Θέμα  

 

Οικογένεια, καταγωγή, 

άτομο και κοινότητα 

Προτεινόμενες ώρες: 6 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 

- Βιώνουν το γεγονός ότι ανήκουν στο στενό περιβάλλον 

της οικογένειας και στην τοπική κοινότητα, 

- αποδέχονται τις αξίες της οικογένειας και της κοινότητας, 

- γνωρίζουν και εξηγούν  την καταγωγή των προγόνων 

τους, 

- σέβονται την κληρονομιά του τόπου τους, το φυσικό 

περιβάλλον, τις τοπικές παραδόσεις. 

Γνώσεις, αναπτυξιακοί στόχοι 

Επικοινωνιακές δεξιότητες, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες 

Πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής του, ενημέρωση για τους προγόνους του, 

προετοιμασία του οικογενειακού δέντρου μιας μεγαλύτερης οικογένειας - συλλογή και 

επεξεργασία φωτογραφιών και αναμνηστικών αντικειμένων. 

Αυτογνωσία, γνώση της εθνικής ταυτότητας. 

Μείωση του χάσματος των γενεών. 

Γνώση των ηθικών αξιών των γονιών και παππούδων τους και των παλιότερων χρόνων. 

Ενεργή συμμετοχή στην σχολική ζωή και παραπέρα στις δραστηριότητες της ελληνικής 

κοινότητας. 

 

Προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο 

Αναζήτηση τόπων, αναμνηστικών επιγραφών και μνημείων που συνδέονται με το ελληνικό 

στοιχείο, στην Ουγγαρία και σε άλλα μέρη, 

επεξεργασία των ευρημάτων με παραδοσιακούς ή ψηφιακούς μεθόδους  

Περιποίηση μνημείων. 

 

Ορισμοί  

 

οικογένεια, οικογενειακό δέντρο, συγγενής, πρόγονος, άτομο, 

κοινότητα, κοινοτική ζωή, εθνότητα, κανόνες, τοπικές αξίες, 

αναμνηστικό, πνευματική κληρονομιά, αναμνηστική επιγραφή, 

μνημειακός τόπος 

 

 

 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή χρονοσειράς: τοποθέτηση χρονικών στοιχείων που 

αφορούν προγόνους και συγγενείς. 

Γενεαλογικό δέντρο με αναγραφόμενες τις συγγενικές σχέσεις των 

μελών της οικογένειας. 

Επιλογή διαδικτυακού, εκπαιδευτικού υλικού με βάση την ηλικία 

των μαθητών.  

Συλλογή οικογενειακών ιστοριών, για τη ζωή των προγόνων, με 

βάση τις ιστορίες που διηγούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες των 

μαθητών. Επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την ιστορία της 

ελληνικής κοινότητας και πρότζεκτ με θέμα τον ελληνισμό (σύντομο 

φιλμ, συλλογή φωτογραφιών, PPT, Digital Story Telling κλπ) 
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       2.Θέμα  
Γιορτές (εθνικές, θρησκευτικές, οικογενειακές)  

ήθη και έθιμα 

 

 

Ώρες:20 

 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

 

Οι μαθητές: 

- γνωρίζουν τις σημαντικότερες οικογενειακές, εθνικές και 

θρησκευτικές γιορτές, την τοπική και χρονική τους υπόσταση 

- βιώνουν τις λαϊκές παραδόσεις, κατανοούν τον ρόλο που παίζουν 

στη διατήρηση της κοινότητας και των σχέσεων των μελών της. 

Γνώσεις\πεδίο ανάπτυξης 

Δεξιότητες μάθησης και σκέψης 

Επέκταση της γνώσης σχετικά με τις παραδόσεις, τα έθιμα, τις διακοπές μέσω βιωματικών 

και κειμενικών πηγών. Περιληπτική παρουσίαση αυτών. 

Συμμετοχή στις  γιορτές που διοργανώνουν φορείς της ελληνικής κοινότητας. 

Γνωριμία με τα παραδοσιακά εδέσματα και φαγητά που συνοδεύουν τις γιορτές. 

 

Προσανατολισμός στο χώρο και στον χρόνο 

Τοποθέτηση προσώπων, τα οποία συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές, στο χώρο και στον 

χρόνο (πχ Ιησούς Χριστός, Αγ. Βασίλης κλπ) 

 

Γνώσεις: 

Οι εθνικές γιορτές 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου 

Ο Άγιος Βασίλης, η προέλευση της Βασιλόπιτας και η κοπή της την Πρωτοχρονιά 

Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα 

Θεοφάνεια 

Η Σαρακοστή, νηστεία,  Καθαρή Δευτέρα, πέταγμα χαρταετού 

Το Πάσχα, βάψιμο αυγών τη Μεγάλη Πέμπτη, ψήνουμε τσουρέκια και άλλα πασχαλινά 

εδέσματα 

 

Ανάλυση των γιορτινών εθίμων: σύγκριση με τις συνήθειες στην Ουγγαρία (Χριστούγεννα, 

Πρωτοχρονιά, Πάσχα) αναζήτηση κοινών στοιχείων και διαφορών. 

 

Υλικά για τις εθνικές γιορτές: 

Θούριος του Ρήγα, 

Αντίσταση, Άγγελος Σικελιανός 

Οκτώβρης 1940, Γιάννης Ρίτσος 

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου (απόσπασμα), Άλκη Ζέη 

 

 

 

           Ορισμοί 

 

 

Το «όχι» των Ελλήνων, Εθνική Αντίσταση, απελευθερωτικός 

αγώνας, Αρχάγγελος, 12ήμερο, Χριστούγεννα, Καλικάτζαροι, 

Κάλαντα, Αγ. Βασίλειος, Βασιλόπιτα, Σταυρός, Βουτάμε για το 

σταυρό, Σαρακοστή, πέταγμα χαρταετού, νηστίσιμα φαγητά, 

βάψιμο αυγών, τσούγγρισμα αυγών, ψήσιμο αρνιού 

 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

Βιωματική μάθηση: χειροτεχνίες, κατασκευές, θεατρική αγωγή 

που συνδέονται με γιορτινά ήθη, έθιμα και παραδόσεις.  

Ψηφιακές δημιουργίες και παρουσιάσεις, σχετικές ασκήσεις.  

Πρότζεκτ με θέμα κάποια γιορτή, διοργάνωση γιορτής 

Ψήσιμο παραδοσιακών γλυκών ή μαγείρεμα στο σχολείο 
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        3. Θέμα 
Ρήσεις, μύθοι, παραδοσιακή μουσική  

και τραγούδια, λαϊκοί χοροί 

Ώρες:12 

 

 

 

 

 

 

     Μαθησιακά         

αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές:  

-Αναγνωρίζουν τους αρχαίους μύθους και τις ρήσεις, 

ανακαλύπτουν τα μηνύματα που μεταφέρουν και διδάσκουν 

- Αναπαράγουν ομαδικά τις σημαντικότερες στιγμές των μύθων 

(σκέτς) 

- Δημιουργούν παρουσιάσεις με φωτογραφικό υλικό και άλλες 

ηλεκτρονικές πηγές 

- Κατανοούν και παρουσιάζουν γνωστά παραδοσιακά τραγούδια 

και χορούς, εμπλουτίζοντας τον συναισθηματικό τους κόσμο 

- Βιώνουν τη σημασία των παραδοσιακών χωρών και τραγουδιών 

στη διατήρηση της κοινότητας και στη σύσφιξη των σχέσεων των 

μελών της  

Γνώσεις\Πεδία ανάπτυξης 

Δεξιότητες μάθησης και σκέψης 

Ακρόαση, ανάγνωση, επεξεργασία παραδοσιακών τραγουδιών, μύθων και λαϊκών ρήσεων 

Ο κάβουρας και η μάνα του, Προμηθέας, Ευρώπη, Θησέας. 

Διδασκαλία βασικών χορών (συρτός, τσάμικος, χασαποσέρβικος) 

Γνωριμία με τους ήχους των κυριοτέρων λαϊκών μουσικών οργάνων: 

λύρα, μπουζούκι, νταούλι, κλαρίνο 

Διδασκαλία τραγουδιών που συνδέονται με τις εθνικές γιορτές: 

Θούριος; Γυναίκες Ηπειρώτισσες; Τσάμικος του Χατζιδάκι 

Να ‘τανε το ’21; Κάλαντα Πελοποννήσου; Ο δρόμος 

Τα κλεφτόπουλα; Έχε γεια καημένε κόσμε 

 

Ορισμοί  

παραδοσιακό τραγούδι, ρήση, μύθος, πρωταγωνιστής, ήρωας, λαϊκό 

παραμύθι, δίδαγμα, βήματα, μουσικό όργανο, λύρα, μπουζούκι, κλαρίνο, 

νταούλι, παραδοσιακός χορός, κύκλος 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

 

Χρήση του διαδικτύου προς αναζήτηση αυθεντικών υλικών με βάση την 

ηλικία των μαθητών. 

Επεξεργασία ρήσεων και μύθων με τη μέθοδο πρότζεκτ, με σκετσάκια, 

ψηφιακές παρουσιάσεις. 

Διδασκαλία τραγουδιών και χορών, συμμετοχή των μαθητών σε 

χορευτικά και χορωδίες και στις γιορτές του ελληνισμού.  

 

4. Θέμα Ελληνική ιστορία Ώρες:12 

 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές: 

- γνωρίζουν και εξηγούν σημαντικούς αρχαίους μύθους και 

ρήσεις 

- γνωρίζουν και ονομάζουν σημαντικές προσωπικότητες της 

αρχαιότητας (ιστορικά ή μυθικά πρόσωπα, τουλάχιστον 1 

πολιτικό, βασιλιά, φιλόσοφο, τους 12 θεούς του Ολύμπου) και 

ένα πρόσωπο από το Βυζάντιο 

- γνωρίζουν βασικούς τόπους και περιγράφουν τα σημαντικότερα 

γεγονότα της αρχαίας και βυζαντινής περιόδου 

- μπορούν να ξεχωρίσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

περιόδου της αρχαιότητας και των αρχών του μεσαίωνα   



126 
 

- γνωρίζουν και ονομάζουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία 

- κατανοούν την έννοια της Δημοκρατίας 

Γνώσεις\ Πεδία ανάπτυξης 

Προσανατολισμός στο χώρο και στον χρόνο 

Χρονική τοποθέτηση των σημαντικότερων γεγονότων της ελληνικής ιστορίας: 

Δημιουργία των πόλεων-κρατών, Αρχαία Σπάρτη και αρχαία Αθήνα περσικοί πόλεμοι, 

Μέγας Αλέξανδρος, Η δημιουργία της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

Ονόματα αρχαίων ελληνικών πόλεων (Αθήνα, Σπάρτη, Μυκήνες, Επίδαυρος, Ολυμπία) 

ανεύρεσή τους στο χάρτη 

Εξέταση της σύνδεσης μύθων και ιστορικών γεγονότων 

Διαχωρισμός υπαρκτών και μυθικών προσώπων στην ελληνική μυθολογία 

Σύγκριση των ονομάτων κυριότερων προσωπικοτήτων της αρχαιότητας στα ελληνικά και 

στα ουγγρικά 

Ιουστινιανός και η σημασια του εργου του 

 

 

 

Ορισμοί 

Αρχαιότητα, μεσαίωνας, αιώνας, Προ Χριστού, μετά Χριστών, πόλη, 

πόλεμος, ειρήνη, πολιτικός, στρατηγός, βασιλιάς, στρατιώτης, δήμος, 

δημοκρατία, πολίτης, μνημείο, τόπος ευρημάτων, αρχαία Ολυμπία, 

θεοί, θέατρο, βυζαντινή αυτοκρατορία, καίσαρας 

 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

 

 

Συλλογή και ταξινόμηση εικόνων με αρχαία κτίσματα 

Κατασκευή χάρτη μιας αρχαίας πόλης με τα χαρακτηριστικά 

κτίσματα και δημόσιους χώρους ( λιμάνι, αγορά κλπ) 

Κατασκευή πίνακα ή ψηφιακή παρουσίαση με θέμα την πολιτιστική 

κληρονομιά των αρχαίων πολιτισμών 

Δραματικό παιχνίδι ή σύντομη ταινία με αναπαράσταση ενός μύθου 

της αρχαιότητας 

Επίσκεψη σε μουσείο με συλλογή τοπικών αρχαίων αντικειμένων ( 

Μουσείο καλών τεχνών), παρατήρηση, επεξεργασία των 

πληροφοριών 

Παρακολούθηση σύντομης ταινίας με θέμα την αρχαιότητα, 

εντυπώσεις, σχολιασμός. 
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        5. Θέμα 
Γεωγραφία της Ελλάδας Ώρες:8 

 

 

 

 

 

 

     Μαθησιακά         

αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 Οι μαθητές: 

⁃ Κατανοούν τη διαφορά του χάρτη από την πραγματικότητα 

⁃ Γνωρίζουν λέξεις στα ελληνικά όπως Ευρώπη, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, τις μεγαλύτερες πόλεις, όπως και τα γειτονικά κράτη 

⁃ Σημειώνουν στον χάρτη τη Βουδαπέστη, την Αθήνα, την πόλη 

όπου διαμένουν ή κατάγονται και τις μεγαλύτερες κοντινές 

πόλεις 

⁃ Αναγνωρίζουν κι ονομάζουν τα κυριότερα ελληνικά βουνά, 

ποτάμια, πελάγη και λίμνες 

⁃ Γνωρίζουν τα κυριότερα φυσικά αξιοθέατα και μνημεία της 

Ελλάδας 

⁃ Γνωρίζουν και ονομάζουν μύθους οι οποίοι συνδέονται με 

γεωγραφικούς χώρους 

Γνώσεις\Πεδία ανάπτυξης 

Προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο 

Γνωριμία με την πραγματική και σχετική γεωγραφική θέση της Ευρώπης, της Ουγγαρίας 

και της Ελλάδας 

Ανάλυση και σύγκριση: 

Γνωριμία με την Πρωτεύουσα της Ελλάδας, Τις μεγαλύτερες πόλεις, τα βουνά, τα 

κυριότερα νησιά, πελάγη, ποτάμια και λίμνες. Εύρεσή τους στον χάρτη, σύγκριση με τα 

μέρη της Ουγγαρίας. 

Αναγνώριση και απαρίθμηση κυριοτέρων μνημείων σε ελληνικές πόλεις 

Σύγκριση και σύνδεση ονομάτων των γεωγραφικών τοποθεσιών με τους κυριότερους 

μύθους της αρχαιότητας ( Ευρώπη, Αθήνα, Αιγαίο πέλαγος, Ικαρία κλπ) 

Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες 

 

Έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής 

ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντός μας. 

 

 

Ορισμοί  

χάρτης, Ευρώπη, Ουγγαρία, Ελλάδα, σύνορα, συνορεύει με, Βουδαπέστη, 

Αθήνα, πρωτεύουσα, μεγάλη πόλη, χωριό, βουνό, νησί θάλασσα, ποτάμι, 

λίμνη, αξιοθέατα 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

 

Χαρτογράφηση τυφλού χάρτη 

Κατασκευή πίνακα ή ψηφιακής παρουσίασης με θέματα περιοχές και 

πόλεις της Ελλάδας, φυσικά και τεχνητά αξιοθέατα. 

Δραματικά παιχνίδια: «Από ποιον πήρε το όνομά της η Ευρώπη, η 

Αθήνα, το Αιγαίο πέλαγος, η Ικαρία;» Παρουσιάσεις, σκετσάκια των 

μύθων που συνδέονται με τις παραπάνω τοποθεσίες 

Χρήση Διαδικτυακών εκπαιδευτικών πηγών ( με βάση την ηλικία των 

μαθητών) για την κατασκευή και επίλυση ασκήσεων και την αναζήτηση 

πληροφοριών. 

 

 

 



128 
 

7η-8η τάξη 

 

Για την 7η και 8η τάξη οι στόχοι είναι η παραπέρα ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των μαθητών σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό των γνώσεων. 

Οι μαθητές γνωρίζουν την οικογένεια, τις αρχές και τις αξίες που διατηρούν τη συνοχή της 

κοινότητας, παράλληλα δυναμώνει η εθνική τους ταυτότητα. Γνωρίζουν την ιστορία των 

προγόνων τους, την ιστορία της ελληνικής κοινότητας, είναι ικανοί να παρουσιάσουν με 

ψηφιακά εργαλεία την Ιστορία της οικογένειας ή την ιστορία του ελληνικού σχολείου. 

Γνωρίζουν την σημασία των εθνικών και χριστιανικών εορτών, τα σημαντικότερα ιστορικά 

γεγονότα και πρόσωπα που συνδέονται με αυτές τις γιορτές. Μαθαίνουν και παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά παραδοσιακά τραγούδια, χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, Βιώνουν την 

ικανότητα που διαθέτει η λαϊκή παράδοση να ενώνει τα μέλη μιας κοινότητας. Γνωρίζουν και 

είναι ικανοί να παρουσιάσουν τους σημαντικότερους σταθμούς, ιστορικά γεγονότα και 

πρόσωπα της βυζαντινής και Νεοελληνικής ιστορίας. Γνωρίζουν τις μεγαλύτερες ελληνικές 

πόλεις και περιοχές της Ελλάδας, τις παγκόσμιες ηπείρους, περιοχές της Ευρώπης, ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες. Είναι ικανοί να διαβάζουν γεωγραφικούς και πολιτικούς χάρτες της Ελλάδας. 

 

Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας: 

36 ώρες το χρόνο x 2 έτη x 1 ώρα την εβδομάδα =72 ώρες / 2 έτη 

72x0,8= 58 ώρες 

 

 

 

1. Θέμα  

 

Οικογένεια, καταγωγή, ατομική  

και κοινωνική εθνική ταυτότητα 

Προτεινόμενες ώρες: 6 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά  

αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 

-Διαμορφώνεται η ελληνική εθνική τους ταυτότητα 

-Ανακαλύπτουν τις σημαντικότερες πτυχές των σχέσεων τους με την 

οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο, την ελληνική κοινότητα 

⁃ Αναγνωρίζουν τα κοινά στοιχεία του παρελθόντος και του 

παρόντος της οικογένειάς τους και της ελληνικής κοινότητας, 

βρίσκουν πρότυπα άξια προς μίμηση 

⁃ Αναγνωρίζουν τις αξίες που κρατούν ενωμένες τις οικογένειες και 

την ελληνική κοινότητα 

⁃ Συλλέγουν πληροφορίες για τη ζωή πολλών ανθρώπων μέσω της 

παρουσίασης οικογενειακών ιστοριών με παραδοσιακά ή ψηφιακά 

μέσα. 
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⁃ Συνειδητοποιούν ποιες πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν 

διαδικτυακά για τον εαυτό τους και για τους άλλους 

⁃ Ονομάζουν κι άλλες εθνικότητες που ζουν στην Ουγγαρία 

⁃ Σέβονται Την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά του τόπου τους 

Γνώσεις, αναπτυξιακοί στόχοι 

Επικοινωνιακές δεξιότητες, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες 

Οι μαθητές γνωρίζουν και επεξεργάζονται την ιστορία της οικογένειας τους των προγόνων 

τους, της μικρής κοινωνίας που ζουν 

Αναζητούν τα πρότυπα που μπορούν να ακολουθήσουν 

Γνωρίζουν τον εαυτό τους και διαμορφώνεται η ταυτότητά τους 

Καθώς ανακαλύπτουν το κοινό παρελθόν και παρόν με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, 

δυναμώνουν οι δεσμοί του με την κοινότητα 

Ευαισθητοποίηση απέναντι στις ανθρώπινες αξίες της οικογένειας και της κοινότητας 

Γεφύρωση  του χάσματος των γενεών  

Ενημέρωση και για τις άλλες μειονότητες της Ουγγαρίας 

Εναργή συμμετοχή στα δρώμενα του σχολείου κατ επέκταση στις δραστηριότητες της 

ελληνικής κοινότητας 

Προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο 

Εξερεύνηση των χώρων και μνημείων που συνδέονται με τη 2η διασπορά των ελλήνων στην 

Ουγγαρία (Καπνεργοστάσιο, χωριό Μπελογιάννη κλπ) 

Περιποίηση των μνημείων 

Επίσκεψη σε εκθέσεις, παρακολούθηση παραστάσεων, επεξεργασία τους με ψηφιακές ή 

παραδοσιακές μεθόδους 

Ύλη του μαθήματος: 

Ιστορία των οικογενειών 

Ιστορία του σχολείου 

Η 2η διασπορά των ελλήνων στην Ουγγαρία 

Οι εθνικές μειονότητες της Ουγγαρίας 

 

 

Ορισμοί  

 

Ταυτότητα, ιστορία της οικογένειας, εθνικές μειονοτικές κοινότητες, 

κοινοτική ζωή, οι μειονότητες της Ουγγαρίας, κληρονομιά 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

 

Παρουσίαση της ιστορίας του σχολείου με χρονοσειρά, εργαλεία: 

πίνακας, μικρού μήκους ταινία, ψηφιακά παρουσίαση 

Παρουσίαση της ιστορίας του άμεσου περιβάλλοντός του, ατομικά ή 

ομαδικά με τη μέθοδο του Πρότζεκτ και με ψηφιακά εργαλεία 

Περίπατος στα μέρη που συνδέονται με την ιστορία των Ελλήνων της 

2ης Διασποράς, παιχνίδι γνώσεων πχ Actionbound 

Χρήση Διαδικτυακών εκπαιδευτικών πηγών ( με βάση την ηλικία των 

μαθητών) για την κατασκευή και επίλυση ασκήσεων και την 

αναζήτηση πληροφοριών  
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       2.Θέμα  
Γιορτές (εθνικές, θρησκευτικές, οικογενειακές)  

ήθη και έθιμα 

 

 

Ώρες:20 

 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

 

Οι μαθητές: 

- εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις σημαντικότερες 

οικογενειακές, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, την τοπική και 

χρονική τους υπόσταση 

- αντιλαμβάνονται τον  επαναληπτικό χαρακτήρα των γιορτών 

- γνωρίζουν την προέλευση των γιορτών όπως επίσης τα πρόσωπα και 

γεγονότα που συνδέονται με αυτές 

- παρουσιάζουν τις γιορτές της δικής τους οικογένειας 

- βιώνουν τις λαϊκές παραδόσεις, κατανοούν τον ρόλο που παίζουν στη 

διατήρηση της κοινότητας και των σχέσεων των μελών της 

- αναγνωρίζουν ορισμένες παραδοσιακές ενδυμασίες και την τοπική 

καταγωγή τους 

Γνώσεις\πεδίο ανάπτυξης 

Δεξιότητες μάθησης και σκέψης 

Επέκταση της γνώσης σχετικά με τις παραδόσεις, τα έθιμα, τις διακοπές μέσω βιωματικών 

και κειμενικών πηγών. Περιληπτική παρουσίαση αυτών. 

Αναζήτηση διαφορών ανάμεσα στις ελληνικές και ουγγρικές γιορτές 

Συμμετοχή στις  γιορτές που διοργανώνουν φορείς της ελληνικής κοινότητας. 

Γνωριμία με τα παραδοσιακά εδέσματα και φαγητά που συνοδεύουν τις γιορτές. 

 

Προσανατολισμός στο χώρο και στον χρόνο 

Γνωριμία με τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με εθνικές, οικογενειακές και 

θρησκευτικές γιορτές 

Χρονική τοποθέτηση των οικογενειακών γιορτών 

Κατανόηση του  επαναληπτικού χαρακτήρα των γιορτών 

 

Γνώσεις: 

Οικογενειακές γιορτές: Γάμοι, βαφτίσια, ονομαστικές γιορτές, γενέθλια 

Η Μικρασιατική καταστροφή 

Οι εθνικές γιορτές 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου (ημερομηνίες, πρόσωπα, γεγονότα) 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου (ημερομηνίες, πρόσωπα, γεγονότα) 

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, ήθη και έθιμα 

Απόκριες, λαϊκές παραδόσεις 

Ο Μάρτης 

Νηστεία, Πάσχα, Πεντηκοστή 

Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κουζίνας, διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, ελληνική 

φιλοξενία, λαϊκές ενδυμασίες 

 

 

 

           Ορισμοί 

 

 

Το «όχι» των Ελλήνων, Εθνική Αντίσταση, απελευθερωτικός 

αγώνας, Μικρασιατική καταστροφή, 12ήμερο, Χριστούγεννα, , 

Κάλαντα, Αγ. Βασίλειος, Βασιλόπιτα, Σταυρός, Αγιασμός, 

Βουτάμε για το σταυρό, Απόκριες, πέταγμα χαρταετού, 

Σαρακοστή, νηστίσιμα φαγητά, βάψιμο αυγών, τσούγγρισμα 

αυγών, ψήσιμο αρνιού, γάμος, βαφτίσια, γενέθλια, παραδοσιακές 

στολές 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

Βιωματική μάθηση: χειροτεχνίες, κατασκευές, θεατρική αγωγή που 

συνδέονται με γιορτινά ήθη, έθιμα και παραδόσεις.  

Ψηφιακές δημιουργίες και παρουσιάσεις, επίλυση σχετικών  

ασκήσεων.  

Ομαδικό ή ατομικό Πρότζεκτ με θέμα κάποια γιορτή, διοργάνωση 

σχολικής γιορτής 

Ψήσιμο παραδοσιακών γλυκών ή μαγείρεμα στο σχολείο, 

δημιουργία βίντεο 

 

        3. Θέμα 
Ρήσεις, μύθοι, παραδοσιακή μουσική  

και τραγούδια, λαϊκοί χοροί 

Ώρες:12 

 

 

 

 

 

 

     Μαθησιακά         

αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές:  

-Γνωρίζουν στοίχους που συνδέονται με τις 2 εθνικές γιορτές και 

τους εθνικούς ήρωες 

- Αναπαράγουν ομαδικά τα ποιήματα και ρήσεις που γνωρίζουν 

(παραστάσεις) 

- Δημιουργούν παρουσιάσεις και διαλέξεις με φωτογραφικό υλικό 

και άλλες ηλεκτρονικές πηγές 

- Κατανοούν και παρουσιάζουν γνωστά παραδοσιακά τραγούδια και 

χορούς, εμπλουτίζοντας τον συναισθηματικό τους κόσμο 

- Βιώνουν τη σημασία των παραδοσιακών χωρών και τραγουδιών 

στη διατήρηση της κοινότητας και στη σύσφιξη των σχέσεων των 

μελών της  

Γνώσεις\Πεδία ανάπτυξης 

Δεξιότητες μάθησης και σκέψης 

Ακρόαση, ανάγνωση, επεξεργασία παραδοσιακών λαϊκών ρήσεων 

Εμπέδωση ορισμένων χορών, το όνομά τους, τα βήματα (συρτός, τσάμικος, 

χασαποσέρβικος) 

Γνωριμία με τους ήχους και τις εικόνες των κυριοτέρων λαϊκών μουσικών οργάνων: 

λύρα, μπουζούκι, νταούλι, κλαρίνο, μαντολίνο 

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες 

Απαγγελία ποιημάτων, ανάγνωση πεζών κειμένων, συμμετοχή σε παράσταση, θεατρική 

χορό, τραγούδι στις σχολικές γιορτές 

Συμμετοχή σε μουσικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες  

 

Προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο 

Σύνδεση των ηρώων των αναγνωσμάτων με πραγματικά ιστορικά γεγονότα 

 

Διδακτικό υλικό  

Γνωριμία με λογοτεχνικά κείμενα, παραδοσιακά ποιήματα και τραγούδια τα οποία 

συνδέονται με τις γιορτές, αποστήθιση και αναπαραγωγή τους 

Ποιήματα: 

Χελιδόνισμα 

Ο θάνατος του Διγενή 

Της Άγια Σοφιάς  

Του Κίτσου  
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Το γιοφύρι της Άρτας 

Θούριος 

Στ’ άρματα στ’ άρματα 

πεζά 

Τα τηγανισμένα ψάρια 

Το κυπαρίσσι 

Τα κορίτσια της Κάσου 

Κώστας Βάρναλης: Το κελάηδημα της Τσίχλας 

Δημήτρης Ψαθάς: Οι πιτσιρίκοι κάνουν αντίσταση 

τραγούδια: 

Κορόιδο Μουσολίνι,  

Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο,  

Γυναίκες Ηπειρώτισσες,  

Ο Ναπολιτάνος,  

Ο Μικρός Ήρωας,  

Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του,  

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά 

Ο Θούριος,  

Χορός του Ζαλόγγου,  

Τσάμικος του Χατζιδάκι,  

Να ‘τανε το 21, Περήφανοι όλοι, 10 παλικάρια 

Το ακορντεόν,  

Οι πρώτοι νεκροί,  

Πότε θα κάνει ξαστεριά,  

Ο δρόμος 

 

Ορισμοί  

συρτός χορός, τσάμικος, χασαποσέρβικος, βήματα, μουσικό όργανο, βιολί, 

κρητική, ποντιακή, κωνσταντινοπολίτικη λύρα, μπουζούκι, κλαρίνο, 

μαντολίνο, ιστορική ρήση 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

 

Χρήση του διαδικτύου προς αναζήτηση αυθεντικών υλικών στα ελληνικά, 

ανάγνωση κι επεξεργασία τους 

Επεξεργασία ρήσεων λαϊκών ποιημάτων με τη μέθοδο πρότζεκτ, ατομικά ή 

ομαδικά με, δημιουργία ψηφιακών παρουσιάσεων, παραστάσεων κλπ 

Διδασκαλία τραγουδιών και χορών, συμμετοχή των μαθητών σε χορευτικά 

και χορωδίες και στις γιορτές του ελληνισμού.  

 

4. Θέμα Ελληνική ιστορία Ώρες:12 

 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές: 

-Γνωρίζουν και παρουσιάζουν συνοπτικά τα βασικά ορόσημα της 

βυζαντινής και νεοελληνικής ιστορίας, απαριθμούν τα 

σημαντικότερα ιστορικά πρόσωπα και μέρη, τοποθετούν τα 

γεγονότα σε χρονική σειρά.  

-Γνωρίζουν τα Γεγονότα του 2ου Παγκοσμίου πολέμου που είχαν 

ως αποτέλεσμα τη 2η διασπορά των ελλήνων στην Ουγγαρία  

-Γνωρίζουν και ονομάζουν πολιτεύματα του μεσαίωνα και του 

σύγχρονου κόσμου 

Γνώσεις\ Πεδία ανάπτυξης 

Προσανατολισμός στο χώρο και στον χρόνο 
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Χρονική τοποθέτηση των σημαντικότερων γεγονότων της ελληνικής ιστορίας: 

Αναγνώριση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων του μεσαίωνα και της νεοελληνικής 

ιστορίας 

 

Διδακτική ύλη 

Η ανάπτυξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

Η χρυσή εποχή του Βυζαντίου  

Η Άλωση τα Κωνσταντινούπολης 

Οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία 

Επανάσταση 1821 

1ος Παγκόσμιος πόλεμος 

Μικρασιατική καταστροφή 

2ος Παγκόσμιος πόλεμος 

Εμφύλιος πόλεμος 

Δικτατορία Παπαδόπουλου 

Εξέγερση Πολυτεχνείου 

 

 

 

Ορισμοί 

μεσαίωνας, νέοι χρόνοι, Βυζαντινή Αυτοκρατορία,  χρυσή εποχή του 

Βυζαντίου, Τουρκοκρατία, κρυφό σχολειό, απελευθερωτικός αγώνας, 

ανεξάρτητος, 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος, 2ος Παγκόσμιος, εμφύλιος 

πόλεμος, στρατιωτική δικτατορία, Πολυτεχνείο, φυλακές, εξορίες, 

εκτελέσεις, μοναρχία, δημοκρατία, βασιλιάς, πρωθυπουργός  

 

 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

 

 

 

 

Συλλογή και ταξινόμηση εικόνων με μεσαιωνικά και νεότερα  

κτίσματα και μνημεία 

Κατασκευή πίνακα ή ψηφιακή παρουσίαση με θέμα την πολιτιστική 

κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης και των νεοτέρων χρόνων 

Δραματικό παιχνίδι ή σύντομη ταινία με αναπαράσταση ενός 

μεσαιωνικού θέματος 

Παρακολούθηση σύντομης ταινίας με θέμα το μεσαίωνα ή τους νέους 

χρόνος εντυπώσεις, σχολιασμός. 
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9η – 10η τάξη  

 

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση που βασίζεται στην ανάλυση πηγών αναπτύσσει τη γενική 

μόρφωση. Είναι η ώρα της κατανόησης και της ερμηνείας των συσχετισμών.  

  Το μάθημα – λόγω της ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας – παρέχει χώρο για πιο 

απαιτητικές συνομιλίες, συζητήσεις, και αναπαράσταση της δικής του άποψης, ενώ εξακολουθεί 

να έχει σημαντικό ρόλο ο σεβασμός των απόψεων, η κατανόηση και αντοχή της 

διαφορετικότητας και η εξάσκηση ανοχής. Τακτοποιεί τις τοπικές γνώσεις, συντονίζει τον 

χρονικό προσανατολισμό. Κάνει τους μαθητές ανοιχτούς για άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. 

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα λαμβάνει όλο και πιο μεγάλο χώρο η αυτόνομη συλλογή γνώσεων 

και αυτόνομη έρευνα.  

 Ο μαθητής βάζει ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή των Ελλήνων στην Ουγγαρία, συλλέγει 

υλικό για την ιστορία τους. Εκτελεί ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με τις διακοπές, τα 

αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται με κατανοητό και συνεκτικό τρόπο. Συγκρίνει 

ελληνικές και ουγγρικές διακοπές. Διευρύνει περαιτέρω τις γνώσεις του για την ελληνική 

παραδοσιακή ποίηση, το χορό και τη μουσική. Αναβιώνει τις γνώσεις του για την αρχαία 

ελληνική ιστορία, αποκτά νέες γνώσεις για τη βυζαντινή αυτοκρατορία και τον πολιτισμό, 

καθώς και για τις ελληνο-ουγγρικές σχέσεις. Εμπλουτίζει τις γνώσεις του για τα τοπογραφικά 

και κλιματικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, τη συγκοινωνία της, τα κύρια αξιοθέατα της και 

τους κύριους χώρους της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της. 

 

 

Θεματική 

ενότητα 

1. Οικογένεια, καταγωγή, άτομο και 

κοινότητα  
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 
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Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει την αιτία της καταγωγής της ελληνικής κοινότητας στην 

Ουγγαρία  

- ξέρει ότι στην Ουγγαρία υπήρξαν δύο ελληνικές διασπορές  

- αναθέτει ερωτήσεις για την ζωή του Ελληνισμού στην Ουγγαρία, 

μαζεύει υλικό για την ιστορία τους 

- συμμετέχει στις σχολικές ελληνικές εθνικές γιορτές, με αποτέλεσμα 

να αποκτά κι άλλες καινούριες γνώσεις 

- παίρνει συνέντευξη στα μέλη της οικογένειάς του, γνωρίζει τις 

ελληνικές παραδόσεις της οικογένειάς της (γιορτές, ήθη και έθιμα, 

φαγητά) 

- γνωρίζει τα ελληνικά ιστορικά μνημεία της Βουδαπέστης 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης: 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Ο μαθητής πλουτίζει τις γνώσεις του για τους Έλληνες της Ουγγαρίας, για την πρώτη και τη 

δεύτερη διασπορά. Με την χρήση της εφαρμογής action bound κάνει μια βόλτα στο κέντρο 

της Βουδαπέστης, ερευνώντας τα μνημεία και σημαντικά πρόσωπα, οικογένειες της πρώτης 

διασποράς (Βοράρος, Χάρης, Νάκος, Λύκας, Σίνας κτλ.) Εξερευνεί του διάσημους 

ανθρώπους της πρώτης και δεύτερης διασποράς, και το αποτέλεσμα της έρευνας 

παρουσιάζει με ψηφιακές μεθόδους.  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων  

Δημιουργεί ψηφιακό προϊόν για την καταγωγή της οικογένειας, της στενής γειτονιάς του, 

για τα ήθη και έθιμα, φαγητά  που έχουν μείνει. 

Μαζεύει ελληνικές συνταγές από τους Έλληνες συγγενείς και γνωστούς του. 

Συμμετέχει τακτικά στις εθνικές γιορτές, οργανωμένες από το σχολείο και την ελληνική 

κοινότητα, με ποιήματα, τραγούδια και ίσως μουσική, παίρνοντας μέρος στην ζωή της 

κοινότητας, γνωρίζοντας τα ποιήματα, πεζά και τραγούδια σχετικά με τη γιορτή, καθώς κα 

τα μέλη της ελληνικής κοινότητας.  

Ελληνικές κοινότητες στο παρελθόν και στο παρόν, η θέση του μαθητή στην κοινότητα. 

Δημιουργία της κοινωνικής ευθύνης και συνείδησης. Συμμετοχή στην ελληνική σχολική 

ζωή, έτσι και στην ελληνική κοινότητα της Ουγγαρίας. Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων 

επικοινωνίας, διδακτικών εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών.  

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Τοποθέτηση των γεγονότων και των προσώπων της πρώτης και δεύτερης ελληνικής 

διασποράς στο χρόνο και στον τόπο, παρακολούθηση ελληνικών εκθέσεων, μουσικών, 

ταινιών, θεατρικών έργων, επεξεργασία τους με παραδοσιακές και ψηφιακές μεθόδους.  

 

Γνώσεις 

Ιστορία και ακμή της πρώτης διασποράς.  

Ιστορία της δεύτερης διασποράς, ο ερχομός, η εγκατάσταση και η ενσωμάτωσή τους.  

Έννοιες 
Οικογένεια, καταγωγή, διασπορά, κοινότητα, κοινωνική συνείδηση, 

ρίζες  
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών. 

Επεξεργασία ιστοριών που σχετίζονται με το παρελθόν της οικογένειας 

ή της ελληνικής κοινότητας στην Ουγγαρία, με ομαδική ή πρότζεκτ 

εργασία.  

 

 

Θεματική 

ενότητα 

2. Γιορτές (εθνικές, θρησκευτικές, 

οικογενειακές), ήθη και έθιμα 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τις πιο σημαντικές ελληνικές γιορτές (εθνικές, 

θρησκευτικές, οικογενειακές), τους έχει συναντήσει σε πολλές μορφές, 

στο σπίτι, στο σχολείο, στις γιορτές της κοινότητας 

- βάζει ερωτήσεις σχετικά με τις γιορτές, κάνει έρευνα και προσπαθεί 

να βρει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του 

- λέει τις προσωπικές εμπειρίες για τις γιορτές 

- συγκρίνει τις ελληνικές γιορτές με τις ουγγρικές 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Επεξεργασία λαϊκών και παραδοσιακών τραγουδιών, καλάντων, αποσπασμάτων 

πεζογραφίας, λυρικής και δράματος.  

Σύγκριση ελληνικών και ουγγρικών εορτών, παραδόσεων, προφορική παρουσίαση των 

ομοιοτήτων και διαφορών. 

Συμμετοχή στις εθνικές γιορτές του σχολείου και των ελληνικών κοινοτήτων.  

Ανάπτυξη ψηφιακής ικανότητας: δημιουργία ψηφιακών προϊόντων για τις γιορτές, ήθη και 

έθιμα, παραδόσεις (ppt, video, μοντάζ φωτογραφιών).  

Ελληνικές και ουγγρικές διατροφικές συνήθειες, σύγκριση φαγητών, κοινή μαγειρική.  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων  

Δημιουργία της κοινωνικής ευθύνης και συνείδησης. 

Συμμετοχή στην ελληνική σχολική ζωή, έτσι και στην ελληνική κοινότητα της Ουγγαρίας.  

Επεξεργασία υλικού λαογνωσίας σύμφωνα με την ηλικία με ομαδική και πρότζεκτ εργασία. 

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Σύγκριση θρησκευτικών εορτών στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. 

Οι επικαιρότητα των εορτών. Πώς γιόρτασαν παλιά και πώς σήμερα; Τι παραμένει από τις 

παραδόσεις στον κόσμο που αλλάζει συνέχεια; 

 

Γνώσεις 

- το ιστορικό ΟΧΙ  

- Πολυτεχνείο 

- Τα ήθη και έθιμα του 12ημέρου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια) 

- Απόκριες 

- Σαρακοστή, Πάσχα, Πεντηκοστή  

- Ελληνική επανάσταση: 25 Μαρτίου 1821 

- κάλαντα και φαγητά Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων (χριστόψωμο, 

κουραμπιέδες, μελομακάρονα, φαγητά Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, βασιλόπιτα, 

χριστουγεννιάτικο καράβι κτλ.) 

- Χελιδονίσματα 

- Ήθη και έθιμα των αποκριών ανά περιοχές 

- Ήθη και έθιμα της Καθαρής Δευτέρας (χαρταετός, νηστίσιμα φαγητά), Κυρά Σαρακοστή, 

ήθη και έθιμα του Πάσχα (Κυριακή των Βαΐων, τσούγκρισμα κόκκινων αβγών, Επιτάφιος, 

Ανάσταση, γλέντι του Πάσχα), φαγητά του Πάσχα (μαγειρίτσα, αρνί, τσουρέκι κτλ.), 

Πεντηκοστή 

- υγιεινή διατροφή, μεσογειακή διατροφή, πυραμίδα της διατροφής, ελληνικά φαγητά, τα 

φαγητά των διάφορων περιοχών 

- ήθη και έθιμα του γάμου  
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- ελληνική φιλοξενία 

- παραδοσιακές φορεσιές 

 

Έννοιες 
γιορτές (οικογενειακές, εθνικές, θρησκευτικές), ήθη και έθιμα, 

παραδόσεις, φαγητά, παραδοσιακές φορεσιές, φιλοξενία  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Μάθηση προσανατολισμένη στη δράση: δραματοποίηση των εορτών, 

των ηθών και εθίμων, των παραδόσεων, έρευνα.  

Ψηφιακή παρουσίαση των εορτών, λύση ασκήσεων. 

Επεξεργασία εορτών με ομαδική και πρότζεκτ εργασία, οργάνωση 

σχολικών εορτών. 

Κοινή μαγειρική ελληνικών γιορτινών φαγητών.  

 

 

Θεματική ενότητα 

3. Παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακή 

μουσική, δημοτική ποίηση, μεσαιωνική 

λογοτεχνία  

Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τα παραδοσιακά τραγούδια, θρήνους, μύθους, χορούς των 

προηγούμενων χρόνων 

- διευρύνει τις γνώσεις το για την δημοτική ποίηση και μουσική 

- γνωρίζει τα κύρια μουσικά χαρακτηριστικά των διάφορων περιοχών 

- μαθαίνει μερικούς χαρακτηριστικούς ελληνικούς χορούς 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 



140 
 

Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Επεξεργασία παραδοσιακών και λαϊκών τραγουδιών, καλάντων, αποσπασμάτων 

πεζογραφίας, λυρικής ή δράματος.  

Εκμάθηση των ονομάτων, των ρυθμών, των βημάτων των πιο συχνών ελληνικών χορών.  

Γνώση των χαρακτηριστικών της ελληνικής μουσικής, των κύριων μουσικών οργάνων, 

αναγνώρισή τους από εικόνα ή ηχογράφηση.  

Ανάπτυξη ψηφιακής ικανότητας: δημιουργία ψηφιακών προϊόντων για τις γιορτές, ήθη και 

έθιμα, παραδόσεις (ppt, video, μοντάζ φωτογραφιών).  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών εφαρμογών, σύμφωνα με την 

ηλικία τους, επεξεργασία των πληροφοριών.  

Επεξεργασία υλικού λαογνωσίας σύμφωνα με την ηλικία με ομαδική και πρότζεκτ εργασία. 

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Τοποθέτηση των θρήνων, των μύθων, των λαϊκών παραμυθιών, δημοτικών ποιημάτων στον 

χρόνο. 

Τοποθέτηση των παραδοσιακών τραγουδιών, χορών και φορεσιών στον τόπο.  

 

Γνώσεις 

Ποιήματα, πεζά: 

- Κωνσταντίνος Καβάφης: Ιθάκη 

- Τα έπη του Ομήρου 

- Τραγούδια της ξενητιάς 

- Μοιρολόγια 

- Χελιδονίσματα 

- Ήθη και έθιμα, παραδόσεις 

- Ακριτικά τραγούδια 

- Ο γάμος του αυτοκράτορα Θεόφιλος 

- Ο ξένος άγιος 

- Ο Ούνιαδης και οι Έλληνες  

- Ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας 

- Θρήνοι  

- Αναγέννηση στην Κρήτη και στη Ρόδο 

Τραγούδια: τα τραγούδια των εορτών και τα παραδοσιακά τραγούδια των διάφορων περιοχών 

Όργανα: κρουστά όργανα, κλαρίνο, τσαμπούνα, γκάιντα, ταμπουράς 

Χοροί: βασικοί χοροί διάφορων περιοχών: καλαματιανός, πεντοζάλι καραγκούνα 

Έννοιες 

Λαϊκή λογοτεχνία, μεσαιωνική λογοτεχνία, δημοτικοί ποίηση, 

δημοτική μουσική, παραδοσιακό τραγούδι, παραδοσιακά όργανα, 

φορεσιές, χοροί  
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών. Εκμάθηση και απαγγελία ποιημάτων και πεζών. 

Εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών. Τοποθέτηση οργάνων, 

παραδοσιακών τραγουδιών και φορεσιών ανά περιοχές.   

 

 

Θεματική 

ενότητα 

4. Η ιστορία της Ελλάδας Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τα πιο σημαντικά γεγονότα της αρχαίας ιστορίας από τα 

μαθήματα του πρωινού σχολείου 

- γνωρίζει τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με τις πιο σημαντικές 

εθνικές γιορτές 

- εμπλουτίζει τις γνώσεις του για την αρχαία ιστορία 

- αποκτά γνώσεις για την βυζαντινή ιστορία 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Αναζωογόνηση και διεύρυνση των γνώσεων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, γνωριμία με 

την βυζαντινή ιστορία. Απόκτηση γνώσεων για την βυζαντινή αυτοκρατορία και πολιτισμό, 

για τις ελληνο-ουγγρικές σχέσεις. 

Καλύτερη γνωριμία και επεξεργασία του διδακτικού υλικού με χρήση ψηφιακών μεσών.  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών εφαρμογών, σύμφωνα με 

την ηλικία τους, επεξεργασία των πληροφοριών.  

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Πιο λεπτομερή επεξεργασία των παρακάτω εποχών και γεγονότων: 

η δημιουργία των αρχαίων πόλεων-κρατών, η αρχαία Αθήνα και Σπάρτη, οι περσικοί 

πόλεμοι, η εποχή του Μεγαλέξανδρου, η ίδρυση και η ακμή της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας.  

 

Γνώσεις:  

- Η εποχή του Χαλκού (Κυκλάδες, μινωικός, κρητικός, μυκηναϊκός πολιτισμός)  

- Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η κλασική και η ελληνιστική εποχή, η ελληνική 

γλώσσα 

- Βόλτα με εικόνες στην ακρόπολη Β’ 

- Ο Παρθενώνας του Κώστα Γάβρα 

- Η αρχαία Αθήνα σε τρισδιάστατο βίντεο 

- Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνα 

- Η Επίδαυρος σε τρισδιάστατο βίντεο 

- Το αρχαίο θέατρο 

- Η βυζαντινή αυτοκρατορία 

- Οι πρώτες ελληνο-ουγγρικές επαφές 

- Η ακμή της πρώτης ελληνικής διασποράς 

- Η δεύτερη ελληνική διασπορά 

 

Έννοιες 

ελληνική ιστορία, αρχαιότητα, μεσαίωνας, Βυζάντιο, βυζαντινή 

αυτοκρατορία, μνημεία καλών τεχνών από την αρχαιότητα (Ακρόπολη 

στην Αθήνα, θέατρο στην Επίδαυρο, κάστρο στις Μυκήνες κτλ.), 

ελληνο-ουγγρικές ιστορικές επαφές 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. Δημιουργία ψηφιακών προϊόντων για τις εποχές της 

ελληνικής ιστορίας που έχουν ήδη μάθει.  
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Θεματική ενότητα 5. Η γεωγραφία της Ελλάδας Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 5 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει την γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη  

- γνωρίζει τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας 

- μαθαίνει τις πιο σημαντικές γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας 

- αποκτά γνώσεις για την τοπογραφία, τον πληθυσμό, τον τρόπο 

επιβίωσης των διάφορων γεωγραφικών διαμερισμάτων 

- συγκρίνει την τοποθέτηση και την τοπογραφία της Ελλάδας και της 

Ουγγαρίας 

- αποκτά γνώσεις για την ελληνική διασπορά διάφορων χωρών  

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών εφαρμογών, σύμφωνα με 

την ηλικία τους, επεξεργασία των πληροφοριών.  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών εφαρμογών, σύμφωνα με 

την ηλικία τους, επεξεργασία των πληροφοριών.  

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Σύγκριση, ανάλυση: 

Τα βασικά τοπογραφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, διοικητικές μονάδες, 

συγκοινωνία, κύρια αξιοθέατα, σημαντικές περιοχές της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, εύρεση διαφορών με την Ουγγαρία.  

Συμμετοχή σε πρότζεκτ βιωσιμότητας.  

 

Γνώσεις 

- γεωγραφικά διαμερίσματα και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 

- πιο λεπτομερής γνωριμία των μεγάλων περιοχών της Ελλάδας 

- Έλληνες ανά τον κόσμο 

- ελληνικά νησιά  

- η δέλτα του Εύρου  

Έννοιες 
γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, οι γειτονικές χώρες του, κλίμα, 

τοπογραφία, συγκοινωνία, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, χάρτες 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών.  

Ψηφιακές ασκήσεις: ψηφιακός χάρτης με τα γεωγραφικά διαμερίσματα, 

τις μεγάλες πόλεις, δημιουργία ππτ. ή άλλου είδους ψηφιακό προϊόν για 

τις περιοχές.  
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11η -12η τάξη 

 

Είναι η περίοδος αναγνώρισης και τακτοποίησης των συσχετισμών. Το μάθημα εξασφαλίζει 

την παρουσίαση εργασιών πρότζεκτ, απολογισμών, διαλέξεων, την εξάσκηση αντικειμενικής 

επιχειρηματολογίας. Βοηθάει τον προσανατολισμό στα επίκαιρα θέματα που αφοράνε την 

ελληνική εθνότητα.   

Ο μαθητής γνωρίζει την καταγωγή της ελληνικής κοινότητας στην Ουγγαρία, διευρύνει τις 

γνώσεις του για τις δύο ελληνικές διασπορές στην Ουγγαρία. Εμπλουτίζει τις γνώσεις του για 

την δημιουργία, το ιστορικό και θρησκευτικό πλαίσιο των ελληνικών και ουγγρικών εορτών. 

Γνωρίζει την νέα και νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Αποκτά γνώσεις για την οικονομία, την 

γεωργία, το εμπόριο της Ελλάδας, διευρύνει τις γνώσεις του για την τοπογραφία, τον 

πληθυσμό και τις δυνατότητες διαβίωσης των διάφωρων περιοχών.  

 

Θεματική 

ενότητα  

1. Οικογένεια, καταγωγή, άτομο και 

κοινότητα  
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει την αιτία καταγωγής της ελληνικής κοινότητας στην 

Ουγγαρία 

- διευρύνει τις γνώσεις του για τις δυο ελληνικές διασπορές στην 

Ουγγαρία 

- βάζει ερωτήσεις σε σχέση με τη ζωή του Ελληνισμού της Ουγγαρίας, 

μαζεύει υλικό για το παρόν, τις σημερινές ελληνικές οργανώσεις 

- συμμετέχει στις εθνικές γιορτές του σχολείου, έτσι αποκτώντας και 

περισσότερες γνώσεις 

- παίρνει συνεντεύξεις στους αρχηγούς των ελληνικών οργανώσεων 

της Ουγγαρίας 

- γνωρίζει τα ελληνικά ιστορικά μνημεία της Ουγγαρίας 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης Σημεία σύνδεσης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Ο μαθητής διευρύνει τις γνώσεις του για τους Έλληνες της 

Ουγγαρίας, για τον πρώτη και δεύτερη διασπορά. Εξερευνά τους 

πιο σημαντικούς οικισμούς, πολιτιστικά μνημεία, διάσημους 

ανθρώπους, τα κτίρια-μνημεία της πρώτης και δεύτερης διασποράς 

και τα παρουσιάζει σε ψηφιακή μορφή.  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών 

σχέσεων  

Έλληνες στην Ουγγαρία στο παρελθόν και στο παρόν, ο ρόλος 

τους στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της 

Ουγγαρίας, ο ρόλος του μαθητή στην ζωή της ελληνικής 

κοινωνίας.  

Ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και ταυτότητας.  

Συμμετοχή στην ελληνική σχολική ζωή, και συνεπώς και στην 

ελληνική κοινότητα της Ουγγαρίας.  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Γνωριμία με τα πρόσωπα, γεγονότα, τόπους της πρώτης και 

δεύτερης διασποράς, παρακολούθηση εκθέσεων, διαλέξεων, 

συναυλιών, ταινιών και θεατρικών παραστάσεων που σχετίζονται 

με την Ελλάδα, η επεξεργασία τους με παραδοσιακές και ψηφιακές 

μεθόδους.  

 

Γνώσεις 

Ιστορία, ακμή και παρακμή της πρώτης ελληνικής διασποράς. 

Ιστορία της δεύτερης διασποράς, ο ερχομός, η εγκατάσταση, η 

ενσωμάτωση, το παρόν και το μέλλον τους.  

Ιστορία:  

η νεότερη ιστορία της 

Ελλάδας 

 

Ηθική:  

γνώση για τον εαυτό,  

οικογένεια 

 

 

 

Έννοιες 
Οικογένεια, καταγωγή, διασπορά, κοινότητα, κοινωνική συνείδηση, 

ρίζες, ελληνικές οργανώσεις στην Ουγγαρία 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

Επεξεργασία ιστοριών που σχετίζονται με το παρελθόν της οικογένειας 

ή της ελληνικής κοινότητας στην Ουγγαρία, με ομαδική ή πρότζεκτ 

εργασία. 

 

 

Θεματική ενότητα 
2. Γιορτές (εθνικές, θρησκευτικές, 

οικογενειακές), ήθη και έθιμα 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τις πιο σημαντικές ελληνικές γιορτές (εθνικές, 

θρησκευτικές, οικογενειακές), τους έχει συναντήσει σε πολλές 

μορφές, στο σπίτι, στο σχολείο, στις γιορτές της κοινότητας 

- διευρύνει τις γνώσεις του για τις παραπάνω γιορτές, εξερευνεί την 

αιτία και τον τρόπο δημιουργίας τους 

- βάζει ερωτήσεις για τις γιορτές, κάνει έρευνα και προσπαθεί να 

βρει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του 

- αναλύει τα λογοτεχνικά έργα που σχετίζονται με τις γιορτές 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης Σημεία σύνδεσης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Επεξεργασία παραδοσιακών και λαϊκών τραγουδιών, καλάντων, 

αποσπασμάτων πεζογραφίας, λυρικής ή δράματος. 

Γνώση της δημιουργίας, του ιστορικού και θρησκευτικού πλαισίου 

των ελληνικών και ουγγρικών γιορτών, και η σύντομη σύνοψή 

τους. 

Πολιτιστικές και οικονομικές συνάφειες της διατροφής, διατροφή 

και βιωσιμότητα, κοινή μαγειρική.  

Ανάπτυξη ψηφιακής ικανότητας: δημιουργία ψηφιακών προϊόντων 

που έχουν σχέση με τις γιορτές, τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις, 

τα ελληνικά ιστορικά γεγονότα (ππτ, βίντεο, φωτογραφικό μόνταζ).  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών 

σχέσεων  

Έλληνες στην Ουγγαρία στο παρελθόν και στο παρόν, ο ρόλος τους 

στην ουγγρική οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, ο ρόλος 

του μαθητή στην ζωή της ελληνικής κοινότητας. 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και ταυτότητας.  

Συμμετοχή στην ελληνική σχολική ζωή, έτσι και στην ελληνική 

κοινότητα της Ουγγαρίας.  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Γνωριμία με τα πρόσωπα, γεγονότα, τόπους της πρώτης και 

δεύτερης διασποράς, παρακολούθηση εκθέσεων, διαλέξεων, 

συναυλιών, ταινιών και θεατρικών παραστάσεων που σχετίζονται 

με την Ελλάδα, η επεξεργασία τους με παραδοσιακές και ψηφιακές 

μεθόδους.  

Σύγκριση των θρησκευτικών γιορτών στην Ελλάδα και στην 

Ουγγαρία.  

 

Γνώσεις 

Γιορτές: 

- Το ιστορικό ΟΧΙ  

- Πολυτεχνείο 

Ιστορία:  

οι σημαντικές γιορτές 

της ελληνικής 

ιστορίας  

 

Ηθική και 

θρησκευτική: 

οι ελληνικές 

θρησκευτικές γιορτές 

 

Λογοτεχνία: 

δημοτικά ποιήματα, 

κάλαντα, γιορτινά 

ποιήματα, πεζά, 

λογοτεχνικά έργα 

 

 

Τραγούδι-μουσική:  

δημοτικά τραγούδια, 

κάλαντα, θρησκευτικά 

άσματα, τραγούδια και 

μουσικές των εορτών  

 

Γαστρονομία: 

φαγητά 
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- Έξι χιλιάδες νέοι, Γιώργος Χειμωνάς (Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου, ψηφιακό 

σχολείο) 

- Το ψαράκι της γυάλας, Μάριος Χάκκας (Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου, ψηφιακό 

σχολείο) 

- Πολυτεχνείο, Νομική: ο ρόλος των φοιτητών. 

- Ντοκιμαντέρ (ενδεικτικά: Η μηχανή του χρόνου: 

Χούντα) 

- Π. Βούλγαρης - Το Χρονικό της Δικτατορίας 1967-

1974 (Full movie 

- Ήθη και έθιμα του 12ημέρου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 

Θεοφάνεια)  

- Γέννηση Χριστού 

- Απόκριες και Πεντηκοστή, λογοτεχνία των εορτών αυτών 
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- Πάσχα, Πεντηκοστή  

- Ελληνική επανάσταση: 25 Μαρτίου 1821 

Ήθη και έθιμα: 

- Κάλαντα, φαγητά των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, 

των Θεοφανείων (χριστόψωμο, κουραμπιέδες, 

μελομακάρονα, άλλα φαγητά Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς, βασιλόπιτα, χριστουγεννιάτικο καράβι κτλ.) 

- Χελιδονίσματα 

- Ήθη και έθιμα των αποκριών, καρναβαλιών ανά περιοχές 

- λογοτεχνικά κείμενα για τις απόκριες και την σαρακοστή  

- Ήθη και έθιμα της Καθαρής Δευτέρας (χαρταετός, 

νηστίσιμα φαγητά), Κυρά Σαρακοστή, ήθη και έθιμα του 

Πάσχα (Κυριακή των Βαΐων, τσούγκρισμα κόκκινων 

αβγών, Επιτάφιος, Ανάσταση, γλέντι του Πάσχα), φαγητά 

του Πάσχα (μαγειρίτσα, αρνί, τσουρέκι κτλ.), Πεντηκοστή 

 

Έννοιες 
γιορτές (οικογενειακές, εθνικές, θρησκευτικές), ήθη και έθιμα, 

παραδόσεις, φαγητά, παραδοσιακές φορεσιές, φιλοξενία 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Μάθηση προσανατολισμένη στη δράση: δραματοποίηση των εορτών, 

των ηθών και εθίμων, των παραδόσεων, έρευνα.  

Ψηφιακή παρουσίαση των εορτών, λύση ασκήσεων. 

Επεξεργασία εορτών με ομαδική και πρότζεκτ εργασία, οργάνωση 

σχολικών εορτών. 

Επεξεργασία περιεχομένων λαογνωσίας σύμφωνα με την ηλικία σε 

ομαδική ή πρότζεκτ εργασία.  

 

 

Θεματική 

ενότητα 

3. Παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακή 

μουσική, λαογραφία 
Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 
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Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει τα παραδοσιακά τραγούδια, μουσικές, ποιήματα που έχει 

μάθει στα προηγούμενα έτη 

- διευρύνει τις γνώσεις του για την δημοτική ποίηση και μουσική 

- εμπλουτίζει τις γνώσεις του για τα κύρια χαρακτηριστικά διάφορων 

περιοχών 

- διευρύνει τις γνώσεις του για τους ελληνικούς χορούς και μουσικά 

όργανα 

- αποκτά λεπτομερείς πληροφορίες για την ελληνική λαογραφία  

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης Σημεία σύνδεσης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Γνώση των χαρακτηριστικών της ελληνικής λαϊκής και 

παραδοσιακής μουσικής, των κύριων μουσικών οργάνων, 

αναγνώρισή τους από εικόνα ή ηχογράφηση.  

Τακτοποίηση ελληνικών χορών σύμφωνα με την καταγωγή τους, 

εκμάθηση των ρυθμών και των βημάτων τους.  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών 

σχέσεων  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

Επεξεργασία περιεχομένων λαογνωσίας σύμφωνα με την ηλικία σε 

ομαδική ή πρότζεκτ εργασία.  

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Τοποθέτηση των θρήνων, των μύθων, των λαϊκών παραμυθιών, 

δημοτικών ποιημάτων στον χρόνο. 

Τοποθέτηση των παραδοσιακών τραγουδιών, χορών και φορεσιών 

στον τόπο.  

 

Γνώσεις: 

- οι Ρομά στην Ελλάδα 

- οι διάλεκτοι της Ελλάδας 

- ιστορία των Ποντίων και η μικρασιάτικη καταστροφή 

- διάσημοι Έλληνες επιστήμονες  

- Έλληνες καλλιτέχνες και αθλητές: Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος, Λύτρας, Γύζης, Κόντογλου, 

Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Εγγονόπουλος, Μόραλης, 

Τσαρούχης, Φασιανός, Μυταράς Μαρία Κάλλας, Νανά 

Μούσχουρη, Ντέμης Ρούσσος, Σπύρος Λούης, Έλληνες 

Ολυμπιονίκες, Καλλιπάτειρα, Λορέντζος Μαβίλης, Η Τέχνη 

του αγιογράφου, Κων/νος Θεοτόκης  

- ποιήματα για την κρητική αναγέννηση: Ερωτόκριτος, 

Ερωφύλλη,  

- πεζό για την μικρασιάτικη καταστροφή: Το νούμερο 31328, 

Ηλίας Βενέζης  

- παραδοσιακά τραγούδια των διάφορων περιοχών 

- Το ελληνικό ρεμπέτικο και τα λαϊκά τραγούδια, συνθέτες, 

τραγουδιστές  

- όργανα: σαντούρι, ούτι, κανονάκι, πολίτικο λαούτο, 

μπουζούκι, σαζ  

- μικρασιάτικοι χοροί: καρσιλαμάς, ζεϊμπέκικο, 

χασαποσέρβικο, χοροί άλλων περιοχών 

Τραγούδι-μουσική: 

παραδοσιακά όργανα 

και τραγούδια 

 

Λογοτεχνία:  

ποιήματα, πεζά, 

δημοτικά και 

λογοτεχνικά έργα 

 

Ιστορία:  

Ιστορία της Ελλάδας 

(αναγέννηση, νεότερη 

εποχή) 

 

Γεωγραφία: 

περιοχές και η 

μουσική τους 

 

Ιστορία της τέχνης: 

ελληνικές τέχνες, 

ελληνική 

αρχιτεκτονική 

 

Λαογραφία: 

Λαογραφία της 

Ελλάδας 
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Έννοιες 
δημοτική λογοτεχνία, δημοτική ποίηση, δημοτική μουσική, 

παραδοσιακά μουσικά όργανα, φορεσιές, χοροί, λαογραφία  

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών. Εκμάθηση και απαγγελία ποιημάτων και πεζών. 

Εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών. Τοποθέτηση οργάνων, 

παραδοσιακών τραγουδιών και φορεσιών ανά περιοχές.   

 

 

Θεματική 

ενότητα 

4. Ιστορία της Ελλάδας Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 6 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- ξέρει τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης 

ιστορίας της Ευρώπης από τα μαθήματα του πρωινού σχολείου 

- ξέρει τα ιστορικά γεγονότα των πιο σημαντικών εθνικών γιορτών 

- αποκτά γνώσεις για την νέα και νεότερη ιστορία της Ελλάδας  

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης Σημεία σύνδεσης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Απόκτηση γνώσεων για τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της 

Ελλάδας (τουρκοκρατία, ίδρυση της νέας Ελλάδας, τα γεγονότα 

της σύχρονης ιστορίας της Ελλάδας). 

Ανάπτυξη ψηφιακής ικανότητας: δημιουργία ψηφιακών προϊόντων 

για τις γιορτές, ήθη και έθιμα, παραδόσεις (ppt, video, μοντάζ 

φωτογραφιών).  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών 

σχέσεων  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Λεπτομερές επεξεργασία των παρακάτω εποχών και γεγονότων: 

η άλωση της Κωνσταντινούπολης, Έλληνες στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, η ίδρυση της Ανεξάρτητης Ελλάδας, οργάνωση 

κράτους και εκσυγχρονισμός (1830-1921), η εποχή των πολέμων 

(1912-1949), η σημερινή Ελλάδα.  

 

Γνώσεις 

- η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

- Τουρκοκρατία, λατινική κυριαρχία 

- η ακμή της πρώτης διασποράς στην Ουγγαρία 

- η ελληνική επανάσταση 

- η Ελλάδα στον 19ο αιώνα 

- η Ελλάδα στον 20ο αιώνα 

- ο Εμφύλιος Πόλεμος 

- η Ελλάδα μετά από τον Εμφύλιο Πόλεμο (1950-1974) 

- η δεύτερη ελληνική διασπορά 

Ιστορία:  

νεότερη και σύγχρονη 

ιστορία Ελλάδας, 

ελληνο-ουγγρικές 

επαφές 

 

Ιστορία της τέχνης: 

τέχνη και τρόπος ζωής 

της νεότερης και 

σύγχρονης ιστορίας 

της Ελλάδας 

 

 

 

Έννοιες 

ελληνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη ιστορία, τουρκοκρατία, 

ελληνική επανάσταση, παγκόσμιοι πόλεμοι, ελληνικός εμφύλιος 

πόλεμος, ελληνο-ουγγρικές ιστορικές σχέσεις 
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Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

Ετοιμασία ψηφιακών προϊόντων για τις εποχές της ελληνικής ιστορίας 

που έχουν μάθει.   

 

 

Θεματική 

ενότητα 

5. Η γεωγραφία της Ελλάδας Προτεινόμενες 

διδακτικές ώρες: 5 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Ο μαθητής: 

- γνωρίζει την γεωγραφική τοποθεσία της Ελλάδας στην Ευρώπη, τις 

γειτονικές χώρες της, τα σημαντικά γεωγραφικά διαμερίσματα 

- διευρύνει τις γνώσεις του για την τοπογραφία, πληθυσμό, 

δυνατότητες επιβίωσης, τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδας 

- γνωρίζει τα διοικητικά διαμερίσματα της Ελλάδας 

- αποκτά γνώσεις για την οικονομία, γεωργία, εμπόριο της Ελλάδας 

Γνώσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης Σημεία σύνδεσης 
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Ικανότητες σκέψεως και μάθησης 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

Διεύρυνση γνώσεων για την γεωγραφία, οικονομική γεωγραφία της 

Ελλάδας.  

 

Ικανότητες επικοινωνίας, προσωπικών και κοινωνικών 

σχέσεων  

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών. 

 

Προσανατολισμός στον χρόνο και στον τόπο 

Σύγκριση, ανάλυση: 

Μερικά γεωργικά, βιομηχανικά και εμπορικά χαρακτηριστικά της 

Ελλάδας και της Ουγγαρίας, η σύγκρισή τους.  

Συμμετοχή σε πρότζεκτ βιωσιμότητας.  

 

Γνώσεις 

- τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, οι μεγάλες 

πόλεις της  

- πιο λεπτομερή γνωριμία των περιοχών της Ελλάδας 

- προστατευμένα ζώα στην Ελλάδα: καρέττα καρέττα, κρι-κρι  

- αγροτική ζωή στην Ελλάδα: γεωργικά προϊόντα ανά 

περιοχές  

Γεωγραφία: 

Γεωγραφία της 

Ευρώπης, γειτονικές 

χώρες της Ελλάδας, 

τοπογραφία, 

πληθυσμός, 

γεωγραφικά 

διαμερίσματα, 

συγκοινωνία, φυσική 

και πολιτισμική 

κληρονομιά, 

τοπογραφικός χάρτης,  

διοικητικός χάρτης 

 

Βιολογία: 

προστατευμένα ζώα 

 

 

Έννοιες 
γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, οι γειτονικές χώρες του, κλίμα, 

τοπογραφία, διοίκηση, γεωργία, προστατευμένα ζώα, χάρτες 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Χρήση ΜΜΕ, ιστοσελίδων, σελίδων επικοινωνίας, διδακτικών 

εφαρμογών, σύμφωνα με την ηλικία τους, επεξεργασία των 

πληροφοριών.  

Ψηφιακές ασκήσεις: ψηφιακός χάρτης με τα γεωγραφικά διαμερίσματα, 

τις μεγάλες πόλεις, δημιουργία ππτ. ή άλλου είδους ψηφιακό προϊόν για 

τις περιοχές. 
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2.4. Καθημερινή φυσική αγωγή 
 

H Καθημερινή φυσική αγωγή δεν εφαρμόζεται λόγω του χαρακτήρα του ιδρύματός μας. 

 

2.5. Κανόνες της επιλογής μαθημάτων, δραστηριοτήτων και 

εκπαιδευτικών 
 

Στο σχολείο μας διδάσκονται ΣΥΝΟΛΙΚΑ δύο μαθήματα, η ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία, και η ελληνική λαογνωσία, για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν μαθήματα επιλογής. 

Κύρια κριτήρια της επιλογής των εκπαιδευτικών είναι η άρτια γνώση των ελληνικών και η 

ύπαρξη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης. 

Επιπλέον απασχολούμε και εκπαιδευτικούς αποσπασμένους από το Ελληνικό κράτος, με τους 

οποίους συνεργαζόμαστε συνήθως τρία έτη. Για τους μαθητές μας που έχουν την ελληνική 

ως μητρική γλώσσα προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.  

 

2.6. Ειδικές παιδαγωγικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο σχολείο 

μας  

2.6.1 Μέθοδος «πρότζεκτ» στην εκπαίδευση  

 

Το πρότζεκτ αποτελεί μια ιδιαίτερη προσέγγιση, μέθοδο στην εκπαίδευση, όπου κύρια πηγή 

της γνώσης είναι η ομαδική και η αυτόνομη εμπειρία. Με άλλα λόγια κατά τη διαδικασία των 

πρότζεκτ η ένταξη των γνώσεων επιτυγχάνεται ως μέρος και αποτέλεσμα μιας δημιουργικής 

διαδικασίας. Στόχος της μεθόδου δεν είναι απλά η εύρεση της λύσης ενός προβλήματος, αλλά 

και η κατάδειξη των κατά το δυνατόν περισσότερων συσχετισμών τους. Αντί για την παθητική 

αποδοχή και επεξεργασία των πληροφοριών ο μαθητής έχει την δυνατότητα να δοκιμάσει τις 

ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και μορφές της συμπεριφοράς του, καθώς και να δημιουργεί 

καινούργιες. Κύρια αξία, αλλά και το πιο χρήσιμο στοιχείο της μεθόδου είναι η ίδια η 

διαδικασία των εργασιών, δίπλα στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών πρότζεκτ η ένταξη της γνώσης επιτυγχάνεται παράλληλα και με την διαδικασία της 

σκέψης, καθώς και οι πνευματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις των εμπειριών που 

αποκομίζονται κατά τις διάφορες ασκήσεις.  

Αντί για την ιεραρχική κατανομή του έργου κατά την μέθοδο πρότζεκτ εφαρμόζεται η 

συνεργασία. Ο καθένας συμβάλλει στο αποτέλεσμα με τα δικά του δυνατά σημεία, έτσι όλοι 

οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στην διεκπεραίωση του έργου, με τις ικανότητες και τις 

φιλοδοξίες σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους ηλικία. Οι μαθητές γίνονται – ως μέρη του 

συνόλου – χρήσιμα μέλη της ομάδας τους, καθώς μέσα από την υλοποίηση του δυναμικού τους 

μπορούν να προετοιμαστούν και στην ζωή στην κοινωνία.  
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Κάθε σχολικό έτος στο ίδρυμά μας εντάσσεται σε μία από τις επίσημες θεματικές εβδομάδες 

του ουγγρικού υπουργείου παιδείας (ψηφιακή, βιωσιμότητας, οικονομική), ενώ συμμετέχουμε 

και σε διάφορες ουγγρικές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες επίσης (π.χ. «Το μεγαλύτερο μάθημα 

του κόσμου», «EU Code Week», κ.ά.). Κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους τουλάχιστον 1 

φορά διοργανώνουμε «σαββατοκύριακο πρότζεκτ» με διάφορα θέματα.  

 

2.6.2 Συνεργατική Μάθηση 

 

Η μέθοδος της Συνεργατικής Μάθησης βασίζεται σε δραστηριότητες σε ολιγάριθμες ομάδες. 

Η συνεργατική μάθηση είναι μία προσέγγιση που αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων στην 

τάξη μέσα από ακαδημαϊκές και κοινωνικές εμπειρίες μάθησης. Διαφοροποιείται από την 

ομαδική εργασία και έχει περιγραφεί ως ‘’οικοδόμηση θετικής αλληλεξάρτησης ‘’. Σύμφωνα 

με αυτήν οι μαθητές πρέπει να εργάζονται σε ομάδες για να ολοκληρώσουν συλλογικά τις 

εργασίες για την κατάκτηση ακαδημαϊκών στόχων. Σε αντίθεση με την ατομική μάθηση, η 

οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστική από την φύση της , οι μαθητές μαθαίνουν συνεργατικά 

να αξιοποιούν τις πηγές και τις δεξιότητες των υπολοίπων ( να ρωτούν ο ένας τον άλλον για 

πληροφορίες , να αξιολογεί ο ένας τις ιδέες του άλλου, να παρακολουθεί ο ένας την εργασία 

του άλλου , κλπ) . Επιπλέον, ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει με το να παρέχει πληροφορίες για 

τη διευκόλυνση της μάθησης των μαθητών. Επιτυγχάνουν όλοι , όταν επιτυγχάνει η ομάδα. Οι 

συνεργατικές μαθησιακές μορφές εντάσσονται τόσο στα μαθήματά μας όσο και στις 

εξωσχολικές δραστηριότητες.  

 

2.7. Μέτρα για την παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές  
 

Ο κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να αξιοποιεί πλήρως τις ικανότητές του , να του παρέχεται 

υποστήριξη στη προσωπική του εξέλιξη. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές 

ΑμΕΑ, και να τους παρέχεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που μπορεί να εξασφαλίσει την 

επιτυχία τους στο σχολείο.  

 

Για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών το σχολείο μας μ.ά. παρέχει βοήθεια στα ακόλουθα:  

 

● ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων, 
● χρήση των εργαλείων ΤΠΕ στην διδασκαλία, προβολή της χρήσης των ψηφιακών 

ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υλικών, 
● διαμόρφωση δίκαιου και υγιούς περιβάλλοντος μάθησης, 
● ανάπτυξη των μεθοδολογικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, 
● μάθηση βασιζόμενη στην εμπειρία, 
● εφαρμογή μεθόδων διαφοροποίησης, 
● εκπαίδευση με οικολογικό πνεύμα, 
● εκπαίδευση και εφαρμογή νέων και αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων στα 

μαθήματα, 
● αύξηση της δραστήριας συμμετοχής των μαθητών στα μαθήματα, 
● διαμόρφωση θετικής στάσης κατά την μάθηση, 
● ανάπτυξη προσωπικότητας και κοινωνική δικτύωση. 
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2.8. Ο σχολικός έλεγχος, οι απαιτήσεις και οι μορφές της σχολικής 

εξέτασης 
 

Οι απαιτήσεις για το κάθε μάθημα καθορίζονται από το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατά 

τη διάρκεια της αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση και – σε 

περίπτωση ειδικής ανάπτυξης – η ατομική εξέλιξη και οι ικανότητες του μαθητή.  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε ολόκληρη την Α’ τάξη καθώς και στο τέλος του 

πρώτου εξαμήνου της Β’ δημοτικού οι μαθητές αξιολογούνται λεκτικά. Στο εξής εφαρμόζεται 

η αξιολόγηση με πέντε βαθμίδες. Στα έτη 3ο-12ο οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς αξιολογούνται με βαθμούς (1,2,3,4,5) ενώ στο τέλος κάθε εξαμήνου η πρόοδος 

προσδιορίζεται με χαρακτηρισμούς (άριστα, λίαν καλώς, σχεδόν καλώς, ανεπαρκώς, κακώς). 

2.8.1. Κατηγορίες αξιολόγησης από την Α’ τάξη έως το πρώτο εξάμηνο της 

Β’ τάξης  

 

Ελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία (πρώτο και δεύτερο εξάμηνο της Α’ και πρώτο 

εξάμηνο της Β’ τάξης) 

 

1. Τις οδηγίες: τις καταλαβαίνει - τις καταλαβαίνει με βοήθεια – δεν τις καταλαβαίνει 

1. Εκμάθηση λέξεων:  γρήγορη, ακριβείς  -  ικανοποιητική – χρειάζεται βοήθεια, 

ανακριβείς  

2. Αναπαραγωγή ποιημάτων και τραγουδιών: γρήγορη, ακριβείς  -  ικανοποιητική – 

χρειάζεται βοήθεια - ανακριβείς  

3. Συμμετοχή σε γλωσσικά παιχνίδια: ενεργή, με χαρά – δεν είναι πάντα ενεργή  - 

σπάνια συμμετέχει – ντροπαλή, παθητική 

4. Γραπτές εργασίες: τακτοποιημένη (ομαλή), ακριβείς – ικανοποιητική  – ανακριβείς – 

αμελής 

5. Προσοχή:  συγκεντρωμένη – μερικές φορές αποσπάται – πολλές φορές αποσπάται – 

είναι αφηρημένη 

Λαογνωσία  (1η τάξη 1o εξάμηνο τέλος της χρονιάς, 2η τάξη στο τέλος του πρώτου 

εξαμήνου) 

1.  Για τα λαϊκά παραμύθια και μύθους:  ενδιαφέρεται  –  αδιάφορος  -   δεν 

ενδιαφέρεται  

2. Αφομοίωση λαϊκών ποιημάτων και τραγουδιών:  γρήγορη, ακριβείς  -  ικανοποιητική 

– χρειάζεται βοήθεια, ανακριβείς 

3. Συμμετοχή σε  εθνικές, θρησκευτικές και λοιπές  γιορτές  συμμετείχε με τραγούδια,      

με ποίημα, με τραγούδι, σε θεατρική παράσταση, με μουσική ή με χορό / έμαθε τα ποιήματα 

του και τα τραγούδια  
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2.8.2. Τα κριτήρια βαθμολόγησης από το τέλος της 2ης τάξης μέχρι το τέλος 

της 12ης τάξης 

Οι μαθητές παίρνουν ένα βαθμό  ανά μήνα, ο οποίος καταγράφεται στο διαδικτυακό 

ημερολόγιο του σχολείου. Ο βαθμός μπορεί να διαμορφωθεί ποσοστιαία ανάλογα με τους 

πόντους του μαθητή ανά μήνα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Classdojo ή κάποιας άλλης 

αντίστοιχης. Εναλλακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τους ίδιους άξονες αξιολόγησης όπως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

Οι στόχοι αυτής της μορφής αξιολόγησης: 

● αναπτυξιακή αξιολόγηση 

● παροχή κινήτρων στους μαθητές 

● αξιολόγηση με βάση την επιβράβευση όχι την τιμωρία 

● να αντικατοπτρίζει την προσωπική ανάπτυξη, όχι τη γνώση σε σύγκριση με τα 

άλλα παιδιά 

 

Το σύστημα με τους πόντους αποτελείται από: 

 

Πόντοι που μπορεί να αποκτιούνται Το θέμα της αξιολόγησης 

1 πόντος/ μέρα εργασία για το σπίτι 

1 πόντος/ μέρα ενεργή συμμετοχή στο μάθημα 

1 πόντος/ μέρα συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 

1-5 πόντοι/ μέρα μηνιαίως ένα γρήγορο τεστ 

2-2 πόντοι / μήνα/ δεξιότητα 

συνολικά ανά μήνα 8 πόντοι 

ανάπτυξη 4 βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων 

2 πόντοι / αναπλήρωση εργασίας 

μαθήματος 

αναπλήρωση εργασίας μαθήματος  

1-5 πόντοι / σχέδιο εργασίας 

(πρότζεκτ) 

σχέδιο εργασίας (πρότζεκτ) 

1 πόντος / εργασία συμπληρωματική  εργασία 

 

Ο αριθμός των μέγιστων πόντων αλλάζει ανάλογα με πόσες φορές  έχει μάθημα η 

συγκεκριμένη ομάδα. Ο μηνιαίος βαθμός  διαμορφώνεται ανάλογα με την ποσοστιαία αναλογία 

των μέγιστων πόντων: 

 

81% -100%  = 5 

61% - 80%  = 4 

41% - 60% = 3 

21% - 40% = 2 

0% - 20% = 1 

 

Οι βαθμοί του 1ου εξαμήνου και του τέλους της χρονιάς υπολογίζονται ως ο μέσος όρος από 

τους μηνιαίους βαθμούς, καθώς επίσης και από το βαθμό του τελικού τεστ στο τέλος της 

χρονιάς. 
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Μαζί με τους βαθμούς του α’ και β’ εξαμήνου, ο μαθητής λαμβάνει και μια γραπτή 

περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης, της επιμέλειας, της διαγωγής και της συνολικής 

του εικόνας.  

 

2.8.3 Γραπτή και προφορική εξέταση, αξιολόγηση  

Οι μορφές της γραπτής εξέτασης 

α) Οι μαθητές από το δεύτερο έτος μια φορά ανά μήνα γράφουν διαγώνισμα, ο χρόνος που 

έχουν στη διάθεσή τους είναι το μέγιστο 10-15 λεπτά. Ο βαθμός αυτός δεν καταγράφεται στο 

διαδικτυακό ημερολόγιο του σχολείου, αλλά συμψηφίζεται στο μηνιαίο βαθμό όπως αυτό 

φαίνεται παρακάτω:  

 

81% -100%  = 5 πόντοι 

61% - 80%  = 4 πόντοι 

41% - 60% = 3 πόντοι 

21% - 40% = 2 πόντοι 

  0% - 20% = 1 πόντος 

 

β.) Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος της χρονιάς από την ύλη της συγκεκριμένης χρονιάς, η 

διάρκεια της εξέτασης είναι 45 λεπτά (μια διδακτική ώρα). Αυτός ο βαθμός καταγράφεται και 

στο διαδικτυακό ημερολόγιο. Ο βαθμός υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω.  

 

81% -100%  = 5 

61% - 80%  = 4 

41% - 60% = 3 

21% - 40% = 2 

0% - 20% = 1 

 

 

2.9. Σχολικές μετρήσεις 
Εσωτερική γλωσσική μέτρηση 

 

Από τη σχολική χρονιά 2017/18 το εκπαιδευτικό σώμα  διαμόρφωσε ένα σύστημα εσωτερικής 

μέτρησης για τη διάγνωση της γνώσης των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα. Ο μαθητής δεν 

βαθμολογείται, παίρνει μόνο ποσοστιαία αξιολόγηση, αλλά το αποτέλεσμα δεν μετράει στον 

τελικό βαθμό της χρονιάς.  

 

Η ημερομηνία της εσωτερικής μέτρησης: κάθε χρόνο τον Μάιο 

Ο ρόλος της: μέτρηση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 

Ο τρόπος της: γραπτή εξέταση, η οποία βασίζεται στα επίπεδα και στη δομή της 

Ελληνομάθειας. 

Χρονική διάρκεια:  1-1,5 ώρα ανάλογα με το επίπεδο 

Επίπεδα: 
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Γλωσσικό επίπεδο A1 για 

παιδιά 

A1 A2 B1 B2 

Εάν ο μαθητής ξεκινάει την 

εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας στην 

ηλικία 7-8 ετών 

4η τάξη 6η τάξη* 8η τάξη.* 10η τάξη 12η τάξη* 

*Σύμφωνα με τον Πίνακα αρ. 4  του Διατάγματος (ΙΙΙ.1)  4A 17/2013. του Υπουργείου Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

  

Γλωσσικό επίπεδο A1 A2 B1 B2 

Εάν ο μαθητής θα ξεκινήσει την 

εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας σε 

ανώτερες τάξεις του δημοτικού 

μετά από 3 

χρόνια 

μετά από 5 

χρόνια 

μετά από 7 

χρόνια 

μετά από 9 

χρόνια 

 

 

2.10. Ο ορισμός γραπτών και προφορικών εργασιών για την 

προετοιμασία στο σπίτι 
 

Στο σχολείο μας κατά τη διδακτική-εκπαιδευτική διαδικασία θέτουμε ως προτεραιότητα την 

προσωπική ανάπτυξη, η οποία συμπεριλαμβάνει τον ιδανικό φόρτο εργασίας στο σπίτι Με τις 

εργασίες στο σπίτι μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διαφοροποίηση τόσο για το μαθητή που 

χρειάζεται υποστήριξη, όσο και για τον ικανό μαθητή. Οι εργασίες για το σπίτι περιορίζονται 

μόνο στην διδακτέα από τον εκπαιδευτικό ύλη.  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπ` όψιν 

και το φόρτο εργασίας των μαθητών του ημερήσιου σχολείου. 

Οι περιορισμοί επίδοσης εργασίας για το σπίτι 

● Οι μαθητές (οι οποίοι προετοιμάζονται για διαγωνισμό ή ενδιαφέρονται ενεργά για το 

μάθημα) υποστηρίζονται με συμπληρωματικές ασκήσεις προσωπικής επιλογής τους, με 

επιπλέον ασκήσεις.  
● Ο χρόνος προετοιμασίας για το μάθημα στο σπίτι (συμπεριλαμβάνοντας τις γραπτές και 

τις προφορικές ασκήσεις μαζί) δεν πρέπει να υπερβεί τα 20-30 λεπτά ανά μάθημα. 

● ζητάμε μόνο τη διδακτέα ύλη,  
●  δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης,  
● να μην είναι μονότονη 
● να δίνει κίνητρα,  
● μπορεί να εδραιώνει την αίσθηση επιτυχίας, 
● να δίνει την ευκαιρία στους ταλαντούχους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες τους 

όσο το δυνατό περισσότερο 
● να μπορεί να τους δώσει κίνητρο για έρευνα και για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
● να αναπτύσσει τη μνήμη τους,  
●  να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις.  
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2.11. Οι αρχές οργάνωσης της κατανομής της ομάδας και των 

περαιτέρω δραστηριοτήτων 
 

Στο σχολείο μας το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο διεκπεραιώνεται  στα πλαίσιο μικρών 

μαθητικών ομάδων (σε τάξεις/ομάδες 2-8 ατόμων). Αυτό δίνει τη δυνατότητα για προσωπική 

προσέγγιση με τους μαθητές και για διαφοροποίηση  (στήριξη ταλαντούχων και αυτών που 

υστερούν). 

Αντιθέτως στις εξωσχολικές δραστηριότητες σκοπός μας είναι  να έρχονται επαφή μεταξύ τους, 

οι μαθητές μας από διάφορες γεωγραφικές θέσεις και να συμμετέχουν όσο περισσότεροι 

γίνεται στα προγράμματά μας. 

 

2.12. Οι αρχές επιβράβευσης των μαθητών και της αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς και της επιμέλειας τους 

2.12.1. Οι αρχές της αξιολόγησης της συμπεριφοράς 

 

Οι κανόνες συμπεριφοράς περιλαμβάνονται στον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου. Για  την 

εκπλήρωση των κανόνων αυτών, τα κρητήρια αξιολόγησης έχουν  ως εξής: 

Άριστα 

● Τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό σε όλες τις περιπτώσεις. 
● Η συμπεριφορά του είναι εξαιρετική τόσο εντός όσο και εκτός μαθήματος 
● Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της κοινότητας, παίρνει πρωτοβουλίες 
● Αναλαμβάνει μόνος του σχολικές υποχρεώσεις και τις ολοκληρώνει πλήρως 
● Είναι ειλικρινείς στις εκδηλώσεις του, σέβεται τους συμμαθητές του και τους 

δασκάλους του, συνεργάζεται, είναι έτοιμος να βοηθήσει.   
● Δεν είχε εναντίον του πειθαρχική διαδικασία 
 

Καλά 

● Τηρεί τον κανονισμό, προσπαθεί να διορθώσει τα μικρά λάθη του. 
● Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εντός της κοινότητας. 
● Σπάνια έχει πειθαρχικά προβλήματα 
● Το επίπεδο πειθαρχικής διαδικασίας: μόνο προφορική προειδοποίηση. 

Μέτρια 

● Παραβιάζει τον κανονισμό μερικές φορές, παραβιάζει τους κανόνες της κοινότητας 
● Δεν παίρνει ρόλο στη διαμόρφωση της κοινότητας, παίρνει μέρος στις υποθέσεις της 

με δισταγμό. 
● Με τους συμμαθητής του είναι αδιάφορος, στις εκδηλώσεις του είναι απότομος, με 

τους δασκάλους του είναι ασεβής. 
● Το επίπεδο της πειθαρχικής διαδικασίας: μέχρι διοικητική προειδοποίηση. 

Κακώς 

● Τηρεί τον κανονισμό ελλιπώς. 
● Εμποδίζει το έργο της κοινότητας, ηθελημένα βλάπτει την κοινότητα.  
● Τις προσπάθειες για την εκπαίδευσή του συνήθως τις αρνείται. 
● Με τους συμμαθητές του είναι απότομος και προσβλητικός. 
● Με τους δασκάλους του είναι ασεβής, αγενής και μη συνεργάσιμος. 
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● Επίπεδο πειθαρχικής διαδικασίας: επίπληξη από τον διευθυντή. 
 

2.12.2. Οι αρχές της αξιολόγησης της επιμελείας 

 

Στην αξιολόγηση της επιμελείας ενός μαθητή αξιολογούμε πάντα τη στάση του ως προς την 

διδακτική διαδικασία του σχολείου. Η αξιολόγηση της επιμέλειας δεν σχετίζεται πάντα και με 

την καλή βαθμολόγησή του επειδή ένα παιδί μπορεί να είναι εξαιρετικά  επιμελές και  μην 

έχοντας ιδιαίτερες ικανότητες.    

 

Άριστα 

● Όποιος είναι επίμονος στις μαθητικές του υποχρεώσεις, προετοιμάζεται πάντα στο 

μέγιστο για τα μαθήματα  ανάλογα με τις ικανότητες του. 

● Στο σχολείο αναλαμβάνει επιπλέον υποχρεώσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς, σε 

προκηρύξεις. 

● Βοηθάει με το ενδιαφέρον του και με την ενεργή συμμετοχή του τη διδακτική 

διαδικασία. 

Καλά 

● Προετοιμάζεται πάντα για τα σχολικά μαθήματα, τηρεί τις υποχρεώσεις του, αλλά δεν 

αναλαμβάνει επιπλέον εργασίες. 

● Είναι ενεργός στα μαθήματα, αλλά δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

● Το ενδιαφέρον του περιορίζεται μόνο στα σχολικά μαθήματα. 

Μέτρια 

● Στο σχολείο και στο σπίτι εργάζεται μόνο μερικές φορές ανάλογα με τις ικανότητες 

του. 

● Η δραστηριότητά του στα μαθήματα δείχνει μεγάλες διαφορές όσον αφορά την 

ενεργητικότητα. 

● Την εργασία για το σπίτι την κάνει ελλειπτικά, ο σχολικός εξοπλισμός του επίσης έχει 

ελλείψεις αρκετές φορές. 

● Πολλές φορές είναι αφηρημένος, απρόσεκτος.  

Αμελής 

● Όσο αφορά στις σχολικές υποχρεώσεις του συχνά τις εκτελεί κάτω από τις ικανότητες 

του, αναξιόπιστος, τις ασκήσεις του δεν τις κάνει. 

● Ο σχολικός εξοπλισμός του επίσης έχει ελλείψεις, έτσι εμποδίζει τη διεξαγωγή του 

μαθήματος. 

● Δυσκολεύεται να έχει πειθαρχία στη δουλειά, χαρακτηρίζεται από αδιαφορία. 
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2.12.3. Οι αρχές της επιβράβευσης και της πειθαρχίας 

2.12.3.1. Οι αρχές και οι μορφές της επιβράβευσης των μαθητών 

Το σχολείο επιβραβεύει τον μαθητή που ανάλογα με τις ικανότητες του έχει άριστη 

συμπεριφορά ή συνέχεια έχει καλά σχολικά αποτελέσματα και επίσης αναλαμβάνει επιπλέον 

υποχρεώσεις για την κοινότητα της τάξης και  του σχολείου, συμμετέχει τακτικά σε γιορτές, 

σε παραδοσιακά προγράμματα που διοργανώνει το σχολείο και σε εξωσχολικά μαθησιακά ή 

πολιτιστικά διαγωνίσματα ή με άλλο οποιοδήποτε τρόπο συμβάλλει στη διατήρηση και 

ανάπτυξη της καλής φήμης του σχολείου μας.     

Οι επιβραβεύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς: από το δάσκαλο, από το διευθυντή και από το εκπαιδευτικό σώμα. 

Επιβραβεύονται οι μαθητές που είχαν καθ` όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς άριστη 

συμπεριφορά, άριστα μαθησιακά αποτελέσματα και επίσης εξαιρετική  συμμετοχή στην 

κοινότητα και εξαιρετική επιμέλεια. 

Η συγκεκριμένη επιβράβευση πρέπει να καταγράφεται στον έλεγχο του μαθητή.  

Ο μαθητής που για 12 χρόνια έχει άριστα σχολικά αποτελέσματα, δικαιούται να πάρει δίπλωμα 

επιβράβευσης, βιβλίο που του διανέμεται στη τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς. 

Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν αποτελεσματικά  είτε σε εξωσχολικά διαγωνίσματα είτε σε 

παραστάσεις ή παρουσιάσεις τους διανέμεται έπαινος. 

Μπορεί να επιβραβευτεί και επαινείται ομαδικά  η ομάδα που κατάφερε να πετύχει άριστα 

αποτελέσματα με συνεργασία, η κοινότητα μαθητών που απέδειξε μια  συνεκτική εργασία. 

Ο έπαινος πρέπει να καταγράφεται και πρέπει να γνωστοποιηθεί προς τους γονείς.  

2.12.3.2. Οι μορφές των πειθαρχικών διαδικασιών και οι αρχές την εφαρμογής τους 

Μπορεί να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του μαθητή – δεν συμπεριλαμβάνονται 

τα σχολικά αποτελέσματα – που κατ` εξακολούθηση δεν τηρεί το καθήκοντά του ως μαθητής 

ή παραβαίνει  τους κανόνες του εσωτερικού κανονισμού. 

Οι μορφές της πειθαρχικής διαδικασίας: 

 

● προειδοποίηση από το δάσκαλο, 

● προειδοποίηση από το διευθυντή 
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● προειδοποίηση από το εκπαιδευτικό σώμα 

 

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα πειθαρχικά μέτρα του σχολείου, επικρατεί η αρχή  της 

αναλογίας πράξης-τιμωρίας, της σταδιακότητας και ο εκπαιδευτικός στόχος. 

Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν τηρεί τον καθήκοντά του μπορούμε να αγνοήσουμε τη 

τήρηση των επιπέδων της διαδικασίας αυτής και να προχωρήσουμε μόνο σε μια απλή 

προειδοποίηση του δασκάλου του μαθητή. 

Ιδιαίτερα οι παρακάτω περιπτώσεις χαρακτηρίζονται βαριές:  

● βαριά λεκτική βία,  

● σωματική κακοποίηση ενός άλλου μαθητή ή και άλλη σωματική ή ψυχική κακοποίηση 

● κατανάλωση προϊόντων που βλάπτουν την υγεία  (καπνός, αλκοόλ), ή εισαγωγή τους 

στο χώρο του σχολείου;  

● πρόκληση βλάβης είτε ηθελημένα είτε από βαριά αμέλεια;  

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των μαθητών, εκπαιδευτικών και υπαλλήλων του 

σχολείου. 

3. Ρήτρα νομιμοποίησης 

Η αποδοχή και η έγκριση του Παιδαγωγικού Προγράμματος 

 

 

Το μαθητικό συμβούλιο γνωμοδότησε και συνέστησε την έγκριση του παιδαγωγικού 

προγράμματος στην συνέλευση του στη 1η Οκτωβρίου 2020 

 

 

 

Ημερομηνία: Βουδαπέστη, 1η Οκτωβρίου 2020 

 

 

            

  

       πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου  
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Η Συνέλευση Γονέων γνωμοδότησε και συνέστησε την έγκριση του παιδαγωγικού 

προγράμματος στην συνέλευση της  στις …………………. 

 

Ημερομηνία: Βουδαπέστη, ….., …………………….., 2020 

 

 

            

         Ο πρόεδρος της συνέλευση γονέων 

 

Το εκπαιδευτικό σώμα γνωμοδότησε και συνέστησε την έγκριση του παιδαγωγικού 

προγράμματος στην συνέλευση του  στις 25 Αυγούστου 2020. 

 

 

Ημερομηνία: Βουδαπέστη, 25 Αυγούστου 2020. 

 

 

            

         Η διευθύντρια 

 

Η Αυτοδοιήκηση Ελλήνων Ουγγαρίας, ως δικαιούχος του ιδρύματος, ενέκρινε το παιδαγωγικό 

πρόγραμμα του 12τάξιου Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας „Μανώλης 

Γλέζος” την απόφαση υπ.αρ. 213/2020 (Χ.22.) MGOÖ. 

 

    

 

Ημερομηνία: Βουδαπέστη, 22 Οκτωβρίου 

 

 2020 

 

        ………………………………… 

Ο πρόεδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας 

 


