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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Η παρούσα εισήγηση σκιαγραφεί την συμπόρευση των τεχνολογικών εξελίξεων με την 
εναλλαγή των θεωριών και πρακτικών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, 
επικεντρώνεται στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως  ξένης/δεύτερης με τη 
βοήθεια του διαδικτύου και καταλήγει σε μια λεπτομερή διδακτική πρόταση της 
ελληνικής σε αλλόγλωσσους εμπλέκοντας και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: CALL, διαδίκτυο, διδασκαλία γλώσσας, νεοελληνική, ξένη 
γλώσα, δεύτερη γλώσσα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, επικοινωνιακή μέθοδος. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Οι υπολογιστές έχουν εισβάλει σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής 
δραστηριότητάς μας. Επόμενο είναι κάποια στιγμή να μπουν και στην εκπαίδευση. 
Είναι γεγονός ότι και  στην Ελλάδα έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία 
χρόνια. Όλα σχεδόν τα σχολεία έχουν εξοπλιστεί και εξοπλίζονται με σύγχρονα 
εργαστήρια για το μάθημα της πληροφορικής. Το ζητούμενο είναι να 
χρησιμοποιηθούν και για τη διδασκαλία και άλλων μαθημάτων. Προς αυτή τη 
κατεύθυνση έχουν γίνει  μερικά σεμινάρια και έχουν δημιουργηθεί ποικίλες εφαρμογές 
για  όλα τα μαθήματα, ακόμη  και  για τη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας, ως μητρικής ή 
ξένης.  
 Η παρούσα εισήγηση αρχίζει με μια  σύντομη εισαγωγή στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας με τη βοήθεια του Η/Υ, με έμφαση την ν.ε. ως ξένη/δεύτερη (Γ2), και 
καταλήγει σε μία διδακτική πρόταση που εκμεταλλεύεται μερικές από τις πολλές 
εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διδασκαλία της ν.ε. ως Γ2, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τις αρχές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
 
 
 

                                                 
1 Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα  
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική 
Πράξη», Σύρος 13, 14, 15 Μαΐου 2005. 



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 Η εφαρμογή του Η/Υ στη διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας και κυρίως της ξένης  
εντοπίζεται στον όρο: Computer Assisted Language Learning (CALL). Αποδίδεται στα 
ελληνικά ως «μάθηση της γλώσσας υποβοηθούμενη από Η/Υ» και έχει διεθνώς στορία 
σαράντα ετών περίπου, με πρώτες εφαρμογές στην δεκαετία του 60. Αυτή η 40χρονη 
πορεία μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια (Warschauer, 1996), καθένα από τα οποία ο 
ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο επίπεδο τεχνολογίας που αφορά τους υπολογιστές και 
ορισμένες παιδαγωγικές θεωρίες που αφορούν τη μάθηση της γλώσσας: 

• συμπεριφορική (behavioristic) CALL 
• επικοινωνιακή (communicative) CALL 
• ολιστική ή ολοκληρωμένη (integrative) CALL 

 Έτσι, λοιπόν, κατά τις δεκαετίες 60 και 70, η  συμπεριφορική CALL, βασιζόμενη 
στις αρχές του συμπεριφορισμού (ερέθισμα-αντίδραση και ενίσχυση) έβλεπε τον 
υπολογιστή σαν τον  προσωπικό  δάσκαλο που παρέχει στο μαθητή 
επαναλαμβανόμενες μηχανιστικές ασκήσεις (drills), κυρίως γραμματικής, και 
επιβραβεύει την επιτυχή διεκπεραίωσή τους. 
 Κατά τις δεκαετίες του 70-80, ως αντίδραση στη συμπεριφοριστική προσέγγιση, 
εμφανίστηκε η επικοινωνιακή CALL η ποία έδινε έμφαση στη χρήση και όχι τόσο 
στη μορφή, η γραμματική διδασκόταν έμμεσα, χρησιμοποιείτο μόνο η γλώσσα-στόχος 
και ο μαθητής ενθαρρυνόταν να παράγει αυθεντικό λόγο. Αυτή η προσέγγιση 
βασιζόταν στις γνωστικές θεωρίες οι οποίες υποστήριζαν ότι η μάθηση είναι μια 
δημιουργική διαδικασία ανακάλυψης, έκφρασης και εξέλιξης. H πρόοδος στον τομέα 
των μικροϋπολογιστών έδωσε αλληλεπιδραστικά λογισμικά που ενθάρρυναν τη χρήση 
της γλώσσας και έδιναν ερεθίσματα για συζήτηση, γράψιμο και κριτική σκέψη.  
 Από τη δεκαετία του 90, υπήρξε μια αναθεώρηση  της επικοινωνιακής διδασκαλίας 
προς μια   περισσότερο κοινωνική ή κοινωνιογνωστική διάσταση, η οποία έδινε 
μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της γλώσσας σε αυθεντικά κοινωνικά περιβάλλοντα. 
Μιλάμε για την ολιστική ή ολοκληρωμένη CALL Οι μαθητές αναλαμβάνουν να 
φέρουν σε πέρας δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες (project) εμπλεκόμενοι σε 
καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν στον πραγματικό κόσμο. Εδώ βρίσκουν 
πλήρη εφαρμογή  σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, όπως: συνεργατική μάθηση,  
διερευνητική μάθηση, οικοδόμηση των γνώσεων από τους μαθητές. Όλα αυτά 
συνδυάζονται με τις τελευταίες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα: το πολυμεσικό 
λογισμικό και το διαδίκτυο.   
 Εντούτοις, το πολυμεσικό λογισμικό, παρά τα προφανή του πλεονεκτήματα στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας, απέτυχε μέχρι στιγμής να αποδώσει τα μέγιστα, λόγω 
των προβλημάτων στην ποιότητα των προγραμμάτων και την αδυναμία των 
εκπαιδευτικών να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές του. Παράλληλα, το πολυμεσικό 
λογισμικό δύσκολα καταφέρνει να δημιουργήσει αυθεντικό περιβάλλον  επικοινωνίας, 
με νόημα για τον μαθητή ούτε ακόμα τις περισσότερες φορές παρέχει ικανού βαθμού 
αλληλεπιδραστικότητα (Tsotsoli, 2004). Αντίθετα το διαδίκτυο, με τις μεγάλες 
δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει, μπορεί να διαμορφώσει 
συνθήκες αυθεντικής  και δημιουργικής επικοινωνίας κατάλληλες για μια ολόπλευρη  
διδασκαλία της γλώσσας.    



 Στην παρούσα εισήγηση , δε θα ασχοληθούμε καθόλου με το λογισμικό παρά μόνο με 
το διαδίκτυο. 
 
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕ ΩΣ Γ2  
Παροχή πληροφοριών 
  Η πρώτη χρησιμότητα και η ευκολότερη για το δάσκαλο της ν.ε. είναι η παροχή 
πληθώρας θεωρητικού υλικού για τη διδασκαλία γενικά της γλώσσας αλλά και 
ειδικότερα για τη διδασκαλία της ν.ε. ως Γ2. Έτσι, μπορεί να πάει σε ένα δικτυακό 
τόπο που γνωρίζει  ότι έχει θέματα του ενδιαφέροντός του και έχει ήδη στη διάθεσή 
του τη διεύθυνσή του, όπως, π.χ., είναι ο «Κόμβος» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
(www.komvos.edu.gr), το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 
(www.media.uoa.gr/language) ή    το ΕΔΙΑΜΜΕ (ediammesrv.edc.uoc.gr\diaspora2).   
 Εάν δε γνωρίζει πού να βρει αυτά τα θέματα μπορεί να τα αναζητήσει σε θεματικούς 
καταλόγους μιας πύλης, όπως, π.χ., www.in.gr, www.pathfinder.gr , www.flash.gr , 
www.startpoint.gr κ.λ.π. Οι ίδιες  πύλες προσφέρουν πλούσιο υλικό, αυθεντικό και 
επίκαιρο για πάσης φύσεως γλωσσικές δραστηριότητες. Εάν, για παράδειγμα, ο 
εκπαιδευτικός θέλει να εκμεταλλευτεί διδακτικά  ένα επίκαιρο θέμα, μπορεί πολύ 
εύκολα και πολύ γρήγορα να βρει σε μια πύλη ένα σχετικό κείμενο.  
 Ιδιαίτερα χρήσιμες στην ανεύρεση πληροφοριών, είναι οι λεγόμενες μηχανές 
αναζήτησης, με τις οποίες μπορώ, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά να εντοπίσω τις 
πληροφορίες που χρειάζομαι. Πολύ αποτελεσματικές τόσο για την  Ελλάδα όσο και 
για το εξωτερικό είναι οι παρακάτω που υποστηρίζουν και τα ελληνικά: 

• www.in.gr 
• www.altavista.com 
• www.google.com.gr  
 

Λεξικά οn line 
  Μια ειδική εφαρμογή στη διδασκαλία κάθε γλώσσας και της ν.ε. αποτελούν τα 
ηλεκτρονικά λεξικά που διαρκώς ξεφυτρώνουν στο διαδίκτυο. Κάθε πύλη σχεδόν έχει  
τουλάχιστον ένα αγλοελληνικό λεξικό. Πολλά λεξικά υποστηρίζουν την ερμηνεία 
μεταξύ  πλήθους γλωσσών ακόμα και πολύ σπανίων. Για παράδειγμα το  δικτυακό 
λεξικό www.yourdictionary.com συνδέει μεταξύ τους  περίπου τριακόσιες γλώσσες.      
Ομοίως τα www.foreignword.com/Tools/dictsrch.htm και www.majstro.com.  Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υποστηρίζεται πάντα η απευθείας μετάφραση μεταξύ 
όλων των γλωσσών αλλά δίνεται αυτή η δυνατότητα με ενδιάμεση γλώσσα την 
αγγλική.  Πολύ καλά για την ελληνική και αγγλική είναι τα λεξικά του «Κόμβου» 
(www.komvos.edu.gr). 

 
Μεταφραστικές μηχανές 
  Οι μεταφραστικές μηχανές  μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο στη 
διδασκαλία και εκμάθηση μιας γλώσσας, ακόμα και της ελληνικής. Μπορούν σε λίγα 
δευτερόλεπτα να μεταφράσουν οποιοδήποτε κείμενο από μια γλώσσα σε άλλη ακόμα 
και ολόκληρη ιστοσελίδα διατηρώντας την αρχιτεκτονική της. Η μετάφραση ποικίλει 
ως προς την πιστότητα. Εντούτοις, αυτό δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα. Μπορεί 
κάλλιστα να δημιουργηθεί μια δραστηριότητα αναθέτοντας στα παιδιά να 

http://www.komvos.edu.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.ecd.uoa.gr/museduc
http://www.pathfinder.gr/
http://www.flash.gr/
http://www.sr/
http://www.in.gr/
http://www.altavista.com/
http://www.google.com.gr/
http://www.foreignword.com/Tools/dictsrch.htm
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.komvos.edu.gr/


τελειοποιήσουν ένα σχετικά κακοφτιαγμένο κείμενο που είναι προϊόν μεταφραστικής 
μηχανής. Και εδώ δεν υποστηρίζονται απευθείας όλες οι γλώσσες. Τα αγγλικά 
μπορούν να αποτελέσουν τον ενδιάμεσο για τη μετάφραση μεταξύ ολιγότερο 
ομιλουμένων γλωσσών. 
  Οι παρακάτω διευθύνσεις παρέχουν μεταφραστικές μηχανές που υποστηρίζουν και 
την ελληνική με διαφορετικό μεταφραστικό  αποτέλεσμα η καθεμιά: 

• systran.otenet.gr/  
• www.music.gr/systran/index.htm 
• www.altavista.com 
• www.translatum.gr 
• intertran.tranexp.com/Translate/result.shtml   
• www.worldlingo.com/en/websites/url_translator.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Η μεταφραστική μηχανή στην Altavista (www.altavista.com)μαζί με 
δείγμα αγγλικού κειμένου και μετάφρασής του στην ελληνική. 

 
Εκπαιδευτικά εργαλεία/εφαρμογές  
 Μέσα  στο  διαδίκτυο  έχουν   αναπτυχθεί  και  ορισμένες εφαρμογές  που 
εξυπηρετούν γλωσσικές δραστηριότητες. Πολύ εντυπωσιακό είναι το εργαλείο του 
λεξικού της κοινής νεοελληνικής που λειτουργεί στον «Κόμβο» (www.komvos.edu.gr) 

http://www.worldlingo.com/en/websites/url_translator.html
http://www.altavista.com)%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF/


και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ποικίλων ασκήσεων αντιστοίχησης. Η διεύθυνση 
www.logos.it παρέχει κλιτική μηχανή σε διάφορες γλώσσες ανάμεσα στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική (αρχαία και νέα). Επίσης, εργαλείο μετάφρασης 
φράσεων παρέχεται  στο: 
 www.smartphrase.com/Greek/greek.shtml
 
Επικοινωνία, συνεργασία εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 Οι μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ απομακρυσμένων ομιλητών μπορεί να 
προκαλέσει επανάσταση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Φανταστείτε δύο τάξεις, μία 
στην Αθήνα και μία στην Αυστραλία να επικοινωνούν μεταξύ τους στην ελληνική με 
e-mail στα πλαίσια ενός  κοινού project ή ακόμα και «ζωντανά» σε πραγματικό χρόνο 
με δυνατότητα εμφάνισης των  συνομιλητών (τηλεδιάσκεψη). Προς αυτό το σκοπό 
έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο και ειδικές εφαρμογές, όπως η «Συνέργεια» 
(http://bscl.gmd.de/pub2), που εξυπηρετούν δραστηριότητες για όλα τα μαθήματα, και  

      Εικόνα 2. Εργαλείο του λεξικού της κοινής νεοελληνικής (www.komvos.edu.gr) 
 
για τα γλωσσικά, διευκολύνοντας  την επικοινωνία των εμπλεκομένων και την 
ανταλλαγή αρχείων με εύκολο και πολυδύναμο περιβάλλον διεπαφής. 
 
 
Μαθήματα ελληνικών  
 Το διαδίκτυο προσφέρει ακόμα και on line  μαθήματα ελληνικών στις παρακάτω 
διευθύνσεις: 

•  (Φιλογλωσσία) www.xanthi.ilsp.gr/filog  
•  (Kypros-Net) www.kypros.org/Greek  

http://www.logos.it/
http://www.smartphrase.com/Greek/greek.shtml
http://bscl.gmd.de/pub2


και ποικίλο υλικό, μέχρι και ολόκληρα βιβλία,  για τη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας ως 
δεύτερης/ξένης: 

• Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας www.komvos.edu.gr 
• ΕΔΙΑΜΜΕ  ediammesrv.edc.uoc.gr\diaspora2 
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002 - 2004 

           www.media.uoa.gr/language 
 
 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ Γ2 ΜΕ ΤΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ»  
 
Βασική ιδέα 
 Οι μαθητές ενός διαπολιτισμικού σχολείου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια 
τετραήμερη εκδρομή σε χώρα του εξωτερικού. Οι μαθητές κάθε εθνότητας θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό πρόγραμμα για μια εκδρομή στη χώρα τους 
και να επιχειρηματολογήσουν, για να επιλεγεί τελικά η χώρα τους ως τόπος 
προορισμού. Το μάθημα θα διεξαχθεί κατά βάση στο εργαστήριο πληροφορικής και οι 
μαθητές θα αντλήσουν το υλικό από το διαδίκτυο. 
 
Ομάδα – στόχος 
 Μαθητές (Λυκείου-Γυμνασίου) διαπολιτισμικού σχολείου, τάξης υποδοχής, 
φροντιστηριακού τμήματος.  
 Επίπεδο γλωσσομάθειας: μεσαίο 
 
Διάρκεια διδασκαλίας 
 Τρεις περίπου διδακτικές ώρες. 
 
Διδακτικοί στόχοι 

• Να χρησιμοποιούν  οι μαθητές το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας: 
τουρισμός. 

• Να εξασκηθούν στη χρήση του χρόνου μέλλοντα (απλού-συνεχούς). 
• Να παράγουν γραπτό (συμπλήρωση προγράμματος στα ελληνικά) και 

προφορικό λόγο σχετικό με τον τουρισμό.  
• Να αναπτύξουν πειστικό  προφορικό λόγο στα ελληνικά.. 
• Να αναπτύξουν μεταφραστικές στρατηγικές και δεξιότητες. 
• Να προαχθεί η αυτοεκτίμηση κάθε μαθητή καθώς επίσης και  ο σεβασμός, η 

αλληλοκατανόηση, αλληλογνωριμία μεταξύ εθνικών ομάδων και  κρατών 
(γνωριμία και με γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας). 

• Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και η αποτελεσματικότητα για εκμάθηση της ΝΕ 
με εμπλοκή τους σε μια ευρετική/ανακαλυπτική  και συνεργατική διαδικασία 
με καινοτόμα μέσα. 

 

http://www.komvos.edu.gr/
http://www.ecd.uoa.gr/museduc/


Διδακτικά μέσα/υλικό 
1.    Διαδίκτυο 
• μηχανές αναζήτησης,  
• μεταφραστικές μηχανές on line,  
• λεξικά on line,  
• Ιστοσελίδα πρακτορείου ταξιδίων 
 
2.   Φύλλο εργασίας 
 
3.   Πίνακας ανακοινώσεων 
 

Πορεία διδασκαλίας 
• Προετοιμασία: Από προηγούμενο μάθημα έχουν ήδη διδαχθεί μία ενότητα 

σχετική με τον τουρισμό και  τους δύο μέλλοντες. Μπορεί οι μαθητές να 
έχουν ασχοληθεί και με τις ασκήσεις προετοιμασίας που παρατίθενται 
παρακάτω. 

• Μετάβαση στο εργαστήριο πληροφορικής. Τους  εξηγείται  με τι περίπου 
θα ασχοληθούν εκεί και κάθονται κατά ομάδες, σύμφωνα με τη χώρα 
προέλευσης, μπροστά από κάθε υπολογιστή.  

• Δίδεται σε κάθε ομάδα το Φύλλο Εργασίας και ακολουθούν τις οδηγίες. 
• Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης για να βρουν υλικό για τη 

συμπλήρωση του προγράμματος, λεξικά και μεταφραστικές μηχανές για να το 
μεταφέρουν στα ΝΕ. Παράλληλα μπορούν να βλέπουν παραδείγματα 
προγραμμάτων από ιστοσελίδα πρακτορείου.  

• Ως εργασία για το σπίτι κανονίζει κάθε μέλος της ομάδας να πάρει ένα 
κομμάτι του προγράμματος και να το βελτιώσει/καθαρογράψει.  

• Το τελικό πρόγραμμα, που δημιούργησαν τα παιδιά για κάθε χώρα, αναρτάται 
στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης, για να το βλέπουν όλοι. 

• Στην αρχή ενός  επομένου μαθήματος, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα  
(μπορούν να βοηθούν και τα άλλα μέλη της ομάδας) παρουσιάζει και 
επιχειρηματολογεί υπέρ της επίσκεψης στη χώρα του.  

• Ακολουθεί σύντομη ψηφοφορία για την επιλογή της χώρας, όπου πρόκειται 
να διεξαχθεί η εκδρομή. 

 
ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η τάξη σας θα πάει μια εκδρομή στο εξωτερικό. Κάθε ομάδα θα προτείνει ένα 
πρόγραμμα εκδρομής στη χώρα της, που θα το παρουσιάσει σε όλους. Στο τέλος θα 
ψηφιστεί η καλύτερη πρόταση. 
 Παραδείγματα προγραμμάτων θα βρείτε: www.pausanias.gr  
 Αναζήτηση πληροφοριών με λέξεις-κλειδιά: www.google.com, 
 Λεξικά: www.majstro.com
 Μεταφραστικές μηχανές: intertran.tranexp.com/Translate/result.shtml,  
www.altavista.com
 

http://www.pausanias.gr/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/


4ήμερη εκδρομή στ……………………. 
Ημέρα 1η Αθήνα –  
 
 
 
 
 
 
Ημέρα 2η

 
 
 
 
 
 
 
 
Ημέρα 3η

 
 
 
 
 
 
 
 
Ημέρα 4η

 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται σε αυθεντικά κείμενα που βρίσκονται στο διαδίκτυο σε 
διευθύνσεις τουριστικών γραφείων και αποτελούν άσκηση για προετοιμασία στο είδος 
του κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί στο Φύλλο Εργασίας καθώς επίσης και στο 
λεξιλόγιο και γραμματική (μέλλοντας). Στοχεύουν, επίσης, στη γνωριμία  με 
γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας. 
 
1. Στο παρακάτω κείμενο να μετατρέψετε τα  υπογραμμισμένα ρήματα σε 
ουσιαστικά κάνοντας και τις αναγκαίες αλλαγές στο υπόλοιπο κείμενο: 
 
ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (4ΗΜΕΡΗ) 



ΣΠΑΡΤΗ- ΜΥΣΤΡΑΣ-ΓΥΘΕΙΟ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΤΑΫΓΕΤΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΒΥΤΙΝΑ 

1η ΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ- ΣΠΑΡΤΗ 

Αναχωρούμε 08.30π.μ. για τη ΣΠΑΡΤΗ με ενδιάμεση στάση, για τη Σήραγγα του 
Αρτεμισίου. Η ΣΠΑΡΤΗ, μια σύγχρονη πόλη με άριστη ρυμοτομία έχει στο παρελθόν της 
πλούσια ιστορία, αυτή της ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. Ο τρόπος ζωής των κατοίκων και η 
πίστη στους νόμους την έκαναν γνωστή σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Θα επισκεφθούμε 
αρχικά το ΜΥΣΤΡΑ, όπου στο ΚΑΣΤΡΟ και τις εκκλησίες του θα γνωρίσουμε το 
μεγαλείο του Βυζαντίου. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο 
κέντρο της πόλης. 

2η ΗΜΕΡΑ ΓΥΘΕΙΟ- ΔΥΡΟΣ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ- ΣΠΑΡΤΗ 

Θα γνωρίσουμε σήμερα τη γραφική ΜΑΝΗ ξεκινώντας με την επίσκεψη στα περίφημα 
ΣΠΗΛΑΙΑ του ΔΥΡΟΥ από τα σπανιότερα στον κόσμο. Επιστρέφουμε στο ΓΥΘΕΙΟ για 
γεύμα στο γραφικό λιμανάκι του και στη συνέχεια μέσω ενδιαφέρουσας διαδρομής θα 
κατευθυνθούμε στη θρυλική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. Ελάτε να περπατήσουμε στα γραφικά 
δρομάκια του Κάστρου που μας μεταφέρουν σ’ άλλες εποχές και να θαυμάσουμε τις 
μοναδικές ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. Το βράδυ επιστρέφουμε στη ΣΠΑΡΤΗ, δείπνο 
και διανυκτέρευση.. 

3η ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΠΥΛΟΣ- ΟΛΥΜΠΙΑ 

Μετά το πλούσιο πρόγευμά μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε μέσω της γραφικής 
ΛΑΓΚΑΔΑΣ του ΤΑΫΓΕΤΟΥ για ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Θα επισκεφθούμε το Ναό της 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ και τη ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ. Μετά το γεύμα μας 
κατευθυνόμαστε προς ΠΥΛΟ, την όμορφη κωμόπολη κτισμένη στην ακτή του όρμου του 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, όπου υπογράφηκε ουσιαστικά η ελευθερία της Ελλάδας μετά την περίφημη 
ναυμαχία του 1827. Μικρή στάση για καφέ στη γραφική παραλία της πόλης, και εν 
συνεχεία μέσω ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ καταλήγουμε στην ιστορική πόλη της ΟΛΥΜΠΙΑΣ για 
διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ- ΒΥΤΙΝΑ- ΑΘΗΝΑ 

Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με επίσκεψη στο χώρο της Αρχαίας ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Τόπος 
γαλήνιος, η κοιλάδα του Αλφειού που γέννησε τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ Αγώνες τη 
μεγαλύτερη προσπάθεια συναδέλφωσης των Ελλήνων αρχικά και ολόκληρου του κόσμου 
στη συνέχεια. Συνεχίζοντας θα κατευθυνθούμε στο γραφικό χωριό ΛΑΓΚΑΔΙΑ και θα 
ανηφορίσουμε στη συνέχεια στο επιβλητικό όρος ΜΑΙΝΑΛΟ για να σταθούμε στην 
πανέμορφη ΒΥΤΙΝΑ, το φημισμένο ορεινό θέρετρο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής 
για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση. 



 
2. Στο παρακάτω κείμενο να μετατρέψετε τα  υπογραμμισμένα ουσιαστικά  σε 
ρήματα χρόνου μέλλοντα κάνοντας και τις αναγκαίες αλλαγές στο υπόλοιπο 
κείμενο: 

3ήμερη Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εκδρομή στη  
ΒΕΡΓΙΝΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΕΤΕΩΡΑ 

1η Μέρα 06:00 Αναχώρηση από το σχολείο. Στάση στις Θερμοπύλες - Μνημείο του 
Λεωνίδα και στα Καμένα Βούρλα. Θα διασχίσουμε την πανέμορφη κοιλάδα των 
Τεμπών, Λάρισα, Κατερίνη και άφιξη στον Αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ. Θα 
ξεναγηθούμε από διπλωματούχο ξεναγό-αρχαιολόγο, θα θαυμάσουμε τα ευρήματα των 
Βασιλικών Τάφων από τον καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο το 1977, που αποτελούν 
μνημεία Παγκόσμιας ακτινοβολίας και τον τάφο του Φιλίππου Β'   με υπέροχες 
τοιχογραφίες. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πανέμορφη ΒΕΡΟΙΑ 12km από τη 
ΒΕΡΓΙΝΑ. 
Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό φαγητό και στη συνέχεια θα δούμε τα ερείπια της 
αρχαίας πόλης της ΒΕΡΟΙΑΣ, τα αρχοντικά και τη Βεροιώτικη αρχιτεκτονική στις 
διατηρητέες συνοικίες της Κυριώτισσας, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου και το 
Δημοτικό Άλσος. Αργά το απόγευμα αναχώρηση το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση 
ξεκούραση. Προαιρετικό οργανωμένο βραδινό φαγητό όλοι μαζί. 

2η Μέρα  Πρωινό φαγητό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια  πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με διπλωματούχο ξεναγό. Καμάρα, 
Βυζαντινές εκκλησίες, Ροτόντα, Αγ.Σοφία, Εγνατία, Πλατεία Αριστοτέλους. Θα 
ανηφορήσουμε στα ΚΑΣΤΡΑ της ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ όπου ξεδιπλώνεται ένας άλλος 
κόσμος με αστείρευτη ομορφιά.Επιστρέφοντας στην πόλη θα επισκεφθούμε το 
Βυζαντινό Μουσείο με τα υπέροχα εκθέματα Μακεδονικού και Βυζαντινού 
Πολιτισμού. Θα προσκυνήσουμε στο Ναό του Αγ.Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και 
στην Κρύπτη. Ελεύθερος χρόνος και συνάντηση στον Λευκό Πύργο. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.     Προαιρετικά οργανωμένο βραδινό 
φαγητό  όλοι μαζί.  

3η Μέρα Μετά το πρωινό φαγητό αναχωρούμε από την όμορφη Θεσσαλονίκη και στο 
δρόμο της επιστροφής μας θα κάνουμε μια στάση για να επισκεφθούμε ένα από τα 
πλέον ασυνήθιστα και μοναδικά τοπία στον κόσμο τα ΜΕΤΕΩΡΑ. Μεσημεριανό 
φαγητό στη γραφική ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση στο ΜΟΤΕΛ ΛΕΒΕΝΤΗ και άφιξη στο 
σχολείο περίπου στις 21:00.  
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