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Γιατί αξίζει;

• Επιστημονικότητα/εγκυρότητα
• Ευρεία χρήση ανά το Παγκόσμιο

• Σύμφωνο με ΚΕΠΑ - ΔΕ/ΔΕ της διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης 
Γλώσσας

• Διαδραστικό/Ελκυστικό περιβάλλον μάθησης 

• Πραγματικές επικοινωνιακές περιστάσεις

• Καλλιέργεια και των 4 δεξιοτήτων (Κ&Π ΠΛ, Κ&Π ΓΛ)

• Αυτενέργεια & Αυτοαξιολόγηση μαθητή

• Σύνδεση λέξης/φράσης και εικόνας



Αδυναμίες

• Υποχρεωτική η απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο

• Αδυναμία ταυτόχρονης σύνδεσης με τους ίδιους κωδικούς

• Μικρή καθυστέρηση στη φόρτωση των δεδομένων

• Μη δυνατότητα εκτύπωσης επαναληπτικών δοκιμασιών 



Επομένως επιβάλλεται:

• Μόνιμη τάξη ή αίθουσα με:

✓Υπολογιστή και 
βιντεοπροβολέα

✓Πρόσβαση στο διαδίκτυο

✓Εγκατάσταση adobe reader 

✓Ηχεία

• Εξοικείωση με την τεχνολογία



Πώς λειτουργεί;

• 1ο βήμα: είσοδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

conkista.rosettastoneclassroom.com



• 2ο βήμα: κωδικοί πρόσβασης σχολείου



• 3ο βήμα: εκκίνηση προγράμματος (Launch Rosetta Stone® Foundations)

http://conkista.rosettastoneclassroom.com/en-US/portal/launch?app[FLTBrand]=rosettastone&app[app]=community&app[locale]=en-US&app[viper_service_url]=https://conkista.rosettastoneclassroom.com:443/api/community_app/error


4ο βήμα: Επιλογή Ενότητας





֎ Αριθμοί Ενοτήτων 

✓1η : Βασικό Λεξιλόγιο

✓2η : Χαιρετισμοί/Συστάσεις

✓3η : Δουλειά και Σχολείο

✓4η : Ψώνια

✓5η: Ταξίδι

✓6η: Παρελθόν και Μέλλον

✓7η: Φίλοι και Κοινωνική Ζωή

✓8η: Φαγητό και Διασκέδαση

✓9η: Σπίτι και Υγεία

✓10η: Ζωή και Κόσμος

✓11η: Καθημερινότητα

✓12η: Τόποι και Γεγονότα



֎ Βασικό Μάθημα ( διάρκεια 30 λεπτά)
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• Παρουσίαση μαθήματος (λεξιλογίου) με: 

σύνδεση λέξης/πρότασης και εικόνας

֎ Βασικό Μάθημα ( διάρκεια 30 λεπτά)



֎ Προφορά ( Pronunciation διάρκεια 5 λεπτά)

• Προφορά λεξιλογίου με συλλαβισμό



Λεξιλόγιο (Vocabulary διάρκεια 5 λεπτά)

• Δραστηριότητες για εμπέδωση νέου λεξιλογίου κάθε υποενότητας



֎ Γραμματική (Grammar 10΄)

• Παρουσίαση γραμματικού φαινομένου με δραστηριότητα

Παρουσιάζεται:

o το οριστικό άρθρο 

στον ενικό αριθμό

ο, η, το



֎ Γραμματική (Grammar 10΄ λεπτά)

• Παρουσίαση γραμματικού φαινομένου με δραστηριότητα

Παρουσιάζεται:

o Η δεικτική αντωνυμία

αυτός, αυτή, 

αυτοί, αυτές 



֎ Γραμματική (Grammar 10΄)

• Παρουσίαση γραμματικού φαινομένου με δραστηριότητα

Παρουσιάζονται:

o Οι καταλήξεις –ει/-ουν

των ρημάτων σε –ω  



֎ Γραμματική (Grammar 10΄)

• Παρουσίαση γραμματικού φαινομένου με δραστηριότητα

Παρουσιάζεται:

o Το ιδιόκλιτο ρήμα 

τρώω στο γ’ πρόσωπο 

ενικού/πληθυντικού:

-ει/-νε



֎ Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening 10΄)

• Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου



Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)



Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)



Επανάληψη Υποενότητας (Review)



֎ Μυλόπετρα: Δημιουργία διαλόγου με 
εικόνες (Millstone)



• 4ο βήμα: Επιλογή Ενότητας

Προσωπικά επιλέγω και αξιοποιώ 

στην πράξη μόνο:

• Το λεξιλόγιο

• Τη γραμματική

• Τα επαναληπτικά 

• Την μυλόπετρα







Παράλληλη αξιοποίηση βιβλίων 
«Κλικ στα Ελληνικά» 

• Επιλογή δραστηριοτήτων αντίστοιχων με τη θεματική του Rosetta Stone

Παράδειγμα: 

➢Ενότητα 1: Γεια Χαρά!

✓Άσκηση 2, σελ. 42

✓Άσκηση 1, σελ. 43

✓Άσκηση 1,2,3, σελ.46

✓Άσκηση 1,2, σελ.47

✓Άσκηση 1,2, σελ. 51

✓Ώρα για τραγούδι σελ. 53



Αξιοποίηση υλικού Π.Ι.

https://mefesi.pi.ac.cy

• Εκπαιδευτικό υλικό

✓Χαιρετισμοί - Συστάσεις

✓Παρουσίαση Εαυτού

✓Οικογένεια

✓Ρούχα και αξεσουάρ

https://mefesi.pi.ac.cy/


Δημιουργία υλικού (ιδέες)

• Το θεματικό λεξιλόγιο του Rosetta Stone

• Εμπέδωση γραμματικής  

• Τεστ αξιολόγησης 

file:///C:/Users/FOTIANA/Documents/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 2018-2019/ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΡΟΖΕΤΤΑ ΣΤΟΟΥΝ/ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η-ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 1- ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1.docx
file:///C:/Users/FOTIANA/Documents/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 2018-2019/ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΡΟΖΕΤΤΑ ΣΤΟΟΥΝ/ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ/ΤΕΣΤ 2- ΟΜΑΔΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ 1ης+2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ- ΚΛΙΣΗ.docx
file:///C:/Users/FOTIANA/Documents/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 2018-2019/ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΡΟΖΕΤΤΑ ΣΤΟΟΥΝ/ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/Τεστ 4ο - Λεξιλόγιο 4.docx


֎ Συμπεράσματα

• Το Rosetta Stone δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης του μαθήματος:

✓με σωστή σειρά και επιστημονικά τεκμηριωμένα

✓με δραστηριότητες που ελέγχουν την προϋπάρχουσα γνώση και 

συγχρόνως παρουσιάζουν τη νέα

✓με βασικό μοτίβο εκμάθησης της γλώσσας τη σύνδεση λέξης/φράσης 

και εικόνας και στις 4 δεξιότητες (Κ&Π ΠΛ και Κ&Π ΓΛ)




