
Πολυγλωσσία και διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

στην Κύπρο: 

Εφαρμογή του Οδηγού 
Εκπαιδευτικού για την κατάκτηση 

λεξιλογίου 

Βαλεντίνα Ευθυβούλου  
Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης 



Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα στο 
δημοτικό σχολείο Φανερωμένης 



Εφαρμογή του Οδηγού: 

-Οργάνωση των ενοτήτων σύμφωνα με το 
Κ.Ε.Π.Α. 

-Αντιστοίχισή τους με συγκεκριμένους στόχους 

-Παροχή υλικού (παρουσιάσεις, κάρτες, έντυπα 
κ.λπ.) 

-Πληροφόρηση για τις διαθέσιμες επιλογές 
(διδακτικά εγχειρίδια, ιστοσελίδες, λογισμικά, 
παιχνίδια, παρουσιάσεις) 

 

 



Πρακτικές εφαρμογές  
Για την παρουσίαση, εξάσκηση, εμπέδωση, επέκταση και 

αξιολόγηση της κατάκτησης του λεξιλογίου 

• Παρουσιάσεις του οδηγού του Π.Ι. 

 

 

 

 

 
                            



•Οnline εφαρμογές 

Παρουσίαση λεξιλογίου ενότητας μέσα από το λογισμικό Quizlet. Μπορεί να 
δημιουργηθεί και να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει όλα τα επίπεδα. 



•Κείμενα/Ιστορίες/Παραμύθια 

Μικρή ιστορία με βασικό λεξιλόγιο και δυνατότητα χρήσης του σε περιγραφή 
εικόνας, Α1’ επίπεδο, Α΄ τάξη. 



Συζήτηση - Επεξήγηση λεξιλογίου παραμυθιού, Α1’ επίπεδο, Β΄ τάξη. 



•Κάρτες (Flashcards) 

Χρήση των καρτών του Οδηγού Π.Ι. ή και άλλων, για διάφορες δραστηριότητες-
πσιχνίδια, για εκμάθηση, εμπέδωση και αξιολόγηση. Επίπεδο Α1, τάξεις Α’, Β΄,Γ΄. 



Εντοπισμός εικόνων για τις αντίστοιχες λέξεις, εργασία σε ομάδες. Α1’ επίπεδο, Β΄ 
τάξη. 



Υλικό για δημιουργία καρτών από τον οδηγό εκπαιδευτικού του Π.Ι. 



•Φύλλα Εργασίας 

Δημιουργία φύλλων εργασίας με λεξιλόγιο διαφόρων ενοτήτων, Α1’ επίπεδο, 
Α΄-Γ΄ τάξεις. 



Φύλλα εργασίας από τον Οδηγό Εκπαιδευτικού και τις επιμορφώσεις του Π.Ι., Α1’ 
επίπεδο, Γ΄-Δ΄ τάξεις. 



• Αυτοσχέδιο λεξικό 

 

Κάθε παιδί δημιουργεί το δικό του λεξικό, όπου μπαίνει το νέο λεξιλόγιο κάθε 
ενότητας. Επίπεδο Α1΄ – Α2΄, όλες οι τάξεις. 



•Εργασίες στο τετράδιο 

Επεξήγηση λέξεων/ εννοιών στο τετράδιο 
του μαθητή, Α1’ επίπεδο, Α΄ τάξη. 



Βασικό λεξιλόγιο με φωνημική αντιστοιχία συλλαβών, Α1’ επίπεδο, Α΄ τάξη. 



•Δραστηριότητες στον πίνακα 

Γράφω τη σωστή λέξη δίπλα στη ζωγραφιά, Α1’ επίπεδο, Β΄ τάξη. 



Τοποθετώ την κατάλληλη κάρτα κάτω από τη γραμμένη λέξη, Α1’ επίπεδο, Ε΄ τάξη. 



•Βιβλία/Τετράδια εργασιών 

«Πράγματα και Γράμματα: 
Παίζω και μιλώ», για Α1’ 
επίπεδο, Α΄ τάξη. 



«Πράγματα και Γράμματα: Βλέπω και Διαβάζω», για Α1’ επίπεδο, Α΄ τάξη. 



«Πράγματα και Γράμματα: Διαβάζω και γράφω», για Α1’ επίπεδο, Β΄ τάξη. 



•Πινακίδες 

Μόνιμη ανατροφοδότηση/επανάληψη 
στο γνωστό λεξιλόγιο.  



• Ζωγραφιές 

Ειδικότερα για τα παιδιά επιπέδου 
Α1 της Α΄ τάξης, τους πρώτους 
μήνες μαθημάτων . 



•Επιτραπέζια παιχνίδια 

«Βρες τι είσαι» - Λεξιλόγιο από διάφορες κατηγορίες 



•Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Μαργαρίτα» - Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 



Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Άκουσμα» - Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου 



Ευχαριστώ πολύ! 


