Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή
(επιμέλεια: Πανοπούλου Θεοδώρα και Φραγκιαδάκης Γιάννης )
Πρόγραμμα ‘Παιδεία Ομογενών’, http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko
Τίτλος Εγχειριδίου/ Επίπεδο

Περιγραφή

Προσχολική εκπαίδευση
Η Αλφαβήτα ταξιδεύει

Φάκελος με καρτέλες και οδηγίες

Παρέα με τον παππού Αίσωπο

Φάκελος με καρτέλες & οδηγίες

Πρώτο Επίπεδο

Σειρά υλικού: Πράγματα και Γράμματα

Παίζω και μιλώ (βιβλίο μαθητή)
Παίζω και μιλώ (τετράδιο δραστηριοτήτων)
Παίζω και μιλώ (οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)
Παίζω και μαθαίνω (βιβλίο μαθητή)
Παίζω και μαθαίνω (ασκήσεις και
δραστηριότητες)
Παίζω και μαθαίνω (οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό)
Βλέπω και διαβάζω
Μαθαίνω να διαβάζω (βιβλίο μαθητή)
Μαθαίνω να διαβάζω (τετράδιο
δραστηριοτήτων)
Διαβάζω και γράφω (βιβλίο μαθητή)
Διαβάζω και γράφω (τετράδιο δραστηριοτήτων)
Διαβάζω και γράφω (οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό)
Διαβάζω, γράφω, τραγουδώ CD-ROM

Εμείς και οι Άλλοι, επίπεδο 1ο

Ομάδα στόχος:
Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με έστω περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια
στην Ελληνική, οι οποίοι ξεκινούν με το υλικό του πρώτου επιπέδου και συνεχίζουν με τα επόμενα.
Ηλικία μαθητών: Από 5/ 6 έως 8 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια
Επίπεδα υλικού: Τέσσερα (4)*
1ο επίπεδο: προδημοτική - 2α τάξη
Προαναγνωστικό στάδιο/ Αλφαβητισμός/ Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και
γραπτού λόγου.

Περιέχει υλικό για τη διδασκαλία Στοιχείων Iστορίας
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Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής,, http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html
Τίτλος
Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού
Θάλασσα
Λαϊκή Αγορά
Ο Ακανθούλης

Αφίσες, σχέδια εργασίας, ομαδικά επιτραπέζια
παιχνίδια, υλικό για θέατρο και βιβλία που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
εκπαιδευτικό με αφορμή διάφορες θεματικές
ενότητες.

Περιγραφή
Πλούσια εικονογραφημένο και θεματικό υλικό, κυρίως για εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εκμάθηση
λεξιλογίου
Το υλικό για τα παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας αυτό ποικίλει καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα
αναγκών και ηλικιών και διέπεται από μια διαπολιτισμική προσέγγιση στο θεωρητικό του πλαίσιο. Η προσέγγιση
αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλες τις σχολικές μονάδες, αλλά απολύτως απαραίτητη στις σχολικές μονάδες με
μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών.
Το υλικό για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού εστιάζει σε ευρύτερους παιδαγωγικούς
προσανατολισμούς και δεν αποτελεί άμεσα γλωσσοδιδακτικό υλικό. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, γηγενείς
και μη, υποστηρίζει ανοικτές μορφές διδασκαλίας και είναι σχεδιασμένο για να στηρίξει τη διεξαγωγή σχεδίων
εργασίας (projects) ακολουθώντας τις αρχές της βιωματικής-επικοινωνιακής διδακτικής προσέγγισης:
 μαθητοκεντρική παιδαγωγική στάση με την ανάθεση πρωτοβουλιών στα ίδια τα παιδιά, που αφορούν την
επιλογή, το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της δράσης με εστίαση στα κοινά ενδιαφέροντα της μαθητικής
ομάδας
 κινητοποίηση όλων των μαθητών
 έμφαση στις συνεργατικές / ομαδικές μορφές εργασίας
 διαθεματικότητα.
Το παιδαγωγικό υλικό για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία έχει διαπολιτισμικό προσανατολισμό:
Επιδιώκεται η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα σε παιδιά με διαφορετική γλωσσική και
πολιτισμική υπόσταση, η ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που ευνοούν την αρμονική συνύπαρξη
διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών. Κατά το σχεδιασμό του υλικού δεν έγινε μόνο προσπάθεια να ενταχθούν
βιώματα και εμπειρίες μη-γηγενών παιδιών αλλά επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, να ληφθούν υπόψη και οι
πρόσθετες γλωσσομαθησιακές ανάγκες των δίγλωσσων παιδιών: προτείνονται δραστηριότητες κατανόησης
κειμένων και εμπλουτισμού του λεξιλογίου για τα παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας που βρίσκονται στη φάση πρώτης
επαφής με τις δομές της γλώσσας. Σε κάθε σχέδιο εργασίας προτείνονται και απλές γλωσσοδιδακτικές
δραστηριότητες κυρίως για την εμπέδωση του θεματικού λεξιλογίου και την παραγωγή προφορικού λόγου.
Το υλικό που απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες είναι σχεδιασμένο με προσοχή και καλογραμμένο, ενώ παράλληλα
λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας όσο και τις ιδιαιτερότητες που έχουν να
αντιμετωπίσουν. Κάτι που προκύπτει και από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών που το χρησιμοποίησαν στις
τάξεις τους, δεν είναι υλικό που απευθύνεται μόνο σε αλλόγλωσσους μαθητές, απευθύνεται σε όλους τους μαθητές
ανεξαρτήτως καταγωγής και δίνει ευκαιρίες για πολλαπλές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.
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Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής σε τάξεις υποδοχής του Δημοτικού
(επιμέλεια: Πανοπούλου Θεοδώρα και Φραγκιαδάκης Γιάννης)
Πρόγραμμα ‘Παιδεία Ομογενών’, http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko
Τίτλος Εγχειριδίου/ Επίπεδο

Πρώτο Επίπεδο
Μαργαρίτα 1 (Βιβλίο Μαθητή)
Μαργαρίτα 1 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)
Μαργαρίτα 2 (Βιβλίο Μαθητή)
Μαργαρίτα 2 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

Δεύτερο Επίπεδο
Μαργαρίτα 3 (Βιβλίο Μαθητή)
Μαργαρίτα 3 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)
Μαργαρίτα 4 (Βιβλίο Μαθητή)
Μαργαρίτα 4 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

Τρίτο Επίπεδο
Μαργαρίτα 5 (Βιβλίο Μαθητή)
Μαργαρίτα 5 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)
Μαργαρίτα 6 (Βιβλίο Μαθητή)
Μαργαρίτα 6 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

Δεύτερο Επίπεδο
Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του
κόσμου (βιβλίο μαθητή)
Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του
κόσμου (τετράδιο 1)
Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του
κόσμου (τετράδιο 2)
Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του
κόσμου (Οδηγίες)
Γράμματα πάνε κι έρχονται - Ελληνικά στον
κόσμο

Περιγραφή
Σειρά υλικού: Μαργαρίτα
Ομάδα - στόχος:
Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή και «καθόλου»
ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.
Αλλοεθνείς - αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνουν την Ελληνική.
Ηλικία μαθητών: 6 - 12 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια
Επίπεδα υλικού: Τρία (3)
1ο επίπεδο: 1η και 2α τάξη
Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου / αλφαβητισμός.
2ο επίπεδο: 3η και 4η τάξη
Καλλιέργεια της εκφραστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.
3ο επίπεδο: 5η και 6η τάξη
Καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη και εμπέδωση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου.

Σειρά υλικού: Πράγματα και Γράμματα
Ομάδα στόχος:
Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με έστω περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια
στην Ελληνική, οι οποίοι ξεκινούν με το υλικό του πρώτου επιπέδου και συνεχίζουν με τα επόμενα.
Ηλικία μαθητών: Από 5/ 6 έως 12 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια*
Επίπεδα υλικού: Τέσσερα (4)*
2ο επίπεδο: 3η και 4η τάξη
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Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον
κόσμο
Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον
κόσμο (τετράδιο 2)
Μιλώ και γράφω Ελληνικά CD ROM

Εμπέδωση και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
3ο επίπεδο: 5η και 6η τάξη
Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
*Αναφέρονται μόνο τα εγχειρίδια που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Τρίτο Επίπεδο
Ο κόσμος των Ελληνικών (βιβλίο μαθητή)
Ο κόσμος των Ελληνικών (τετράδιο & οδηγίες)
Καθώς μεγαλώνουμε (βιβλίο)
Καθώς μεγαλώνουμε (τετράδιο 1)
Καθώς Μεγαλώνουμε (Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό)
Καθώς μεγαλώνουμε (τετράδιο 2)
Καθώς μεγαλώνουμε στον κόσμο των
Ελληνικών CD-ROM
Εμείς και οι Άλλοι, επίπεδο 2ο
Εμείς και οι Άλλοι, επίπεδο 3ο

Περιέχουν υλικό για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, www.museduc.gr
Τίτλος
Α' τάξη:
Πατημασιές
Πού είναι ο Φασαρίας;
Πάμε στην αγορά
Καλό ταξίδι
Β' τάξη:
Μια μέρα στο δάσος
Ο Θωμάς φεύγει
Μια μέρα στη θάλασσα
Τετράδιο ασκήσεων 1
Τετράδιο ασκήσεων 2
Γ' τάξη:
Ο κρυμμένος θησαυρός
Τζεσούρ και Τζαρτζούρ
Γαρδένια και τριαντάφυλλο
Λενίτσα
Τριαντάφυλλο και γαρδένια
Τετράδιο ασκήσεων 1Α
Τετράδιο ασκήσεων 1Β
Δ' τάξη:
Ηλιο-ιστορίες
Χιονο-ιστορίες
Συννεφο-ιστορίες
Τετράδιο ασκήσεων 1
Τετράδιο ασκήσεων 2
Τετράδιο ασκήσεων 3

Περιγραφή
Βιβλία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
Το γλωσσικό εκπαιδευτικό υλικό για τα μειονοτικά σχολεία διδάσκει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες των μειονοτικών σχολείων: δίγλωσση εκπαίδευση, αλλόγλωσσος
μαθητικός πληθυσμός με σημαντικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, περιορισμένη ως ανύπαρκτη γνώση της
ελληνικής από τους περισσότερους μαθητές, έλλειψη προσχολικής αγωγής, διδασκαλία της ελληνικής χωρίς
γλώσσα στήριξης, μεγάλος αριθμός ολιγοθέσιων σχολείων.
Βασικά χαρακτηριστικά του νέου υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας
 Δεν προϋποθέτει γνώση της ελληνικής, αλλά διδάσκει συστηματικά τη δομή της, παράλληλα με τη
διδασκαλία της χρήσης της μέσα από ποικίλα είδη κειμένων και σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας.
 Αναγνωρίζει την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της μειονότητας.
 Έχει μορφή φιλική, ελκυστική, παιγνιώδη, με έμφαση στην επικοινωνιακή πρακτική.
 Περιέχει πλούσια εικονογράφηση.
 Αξιοποιεί την παρουσία τουρκικών λέξεων στην ελληνική γλώσσα.
 Χρησιμοποιεί κείμενα και εικόνες του περιβάλλοντος χώρου.
 Έχει συχνά διαθεματικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας επεξεργασία κειμένων από διάφορα γνωστικά
αντικείμενα.
 Είναι προσαρμόσιμο σε διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας, αρθρωτό, με κείμενα και ασκήσεις ποικίλων
βαθμών δυσκολίας, πράγμα που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές στις
ανάγκες των μαθητών του.
 Περιλαμβάνει τετράδια ασκήσεων επαναληπτικών του σχολικού βιβλίου, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα
για σιωπηρή εργασία κατά τη συνδιδασκαλία στα ολιγοθέσια σχολεία.
 Τα βιβλία του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων χρησιμοποιούνται από το 2000-01 ως
βιβλία του ΟΕΔΒ στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, αφού προηγουμένως δοκιμάστηκαν πειραματικά από
εθελοντές δασκάλους για δύο σχολικές χρονιές.
Περιγραφή των νέων βιβλίων
Σε κάθε τάξη αναλογούν 3-5 βασικά βιβλία, που συνοδεύονται από γραπτές και προφορικές δραστηριότητες και
τετράδια ασκήσεων. Αντί για τα γνωστά «ανθολόγια κειμένων» προτείνονται εξωσχολικά βιβλία για τις
βιβλιοθήκες των μειονοτικών σχολείων.
Στις τρεις πρώτες τάξεις αναπτύσσονται αφηγηματικά επεισόδια με ήρωες παιδιά από διαφορετικές
πολιτισμικές ομάδες, τα οποία στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με το βασικό λεξιλόγιο και τις βασικές
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Ε' τάξη:
Περίπατοι με τις λέξεις (Βιβλίο 1)
Περίπατοι με τις λέξεις (Βιβλίο 2)
Περίπατοι με τις λέξεις (Βιβλίο 3)
Τετράδιο ασκήσεων 1
Τετράδιο ασκήσεων 2
Τετράδιο ασκήσεων 3



ΣΤ' τάξη
Ταξίδια με λόγια (βιβλίο 1)
Ταξίδια με λόγια (βιβλίο 2)
Ταξίδια με λόγια (βιβλίο 3)
Τετράδιο ασκήσεων 1
Τετράδιο ασκήσεων 2
Τετράδιο ασκήσεων 3
Ασκήσεις Γραμματικής, Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004,
Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία (Ασκήσεις
Γραμματικής και Οδηγίες για τις Γλωσσικές
Ασκήσεις)

δομές της ελληνικής και στη δημιουργία κινήτρων για κατανόηση και παραγωγή λόγου και άσκηση στην
ανάγνωση και στη γραφή.
Στην Γ' Δημοτικού εισάγεται η κλίση ονομάτων και ρημάτων έτσι ώστε, με την κατάλληλη ένταξη σε
συμφραζόμενα να συνδέεται η μορφολογία με τη σύνταξη-σημασία. Τα βιβλία των τριών τελευταίων τάξεων
περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες παρόμοιες με εκείνες που θα συναντήσουν οι μαθητές στο γυμνάσιο, όπου
αξιοποιούνται διάφορα είδη κειμένων (δημοσιογραφικά, λογοτεχνικά, διαφημίσεις, εικονογραφημένες ιστορίες
κτλ.), τα οποία συνοδεύονται από ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου, καθώς και γραμματικές
ασκήσεις και γλωσσικά παιχνίδια (κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα κτλ.). Η γραμματική μεταγλώσσα (ορολογία)
εισάγεται επιλεκτικά και σταδιακά από την Γ' τάξη (π.χ. τα μέρη του λόγου, οι χρόνοι του ρήματος κτλ.).

Οι Ασκήσεις Γραμματικής απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της μειονότητας που φοιτούν στη Μέση
Εκπαίδευση. Πρόκειται για αρθρωτό υλικό, κατάλληλο για διδασκαλία ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μαθημάτων
του διευρυμένου ωραρίου. Παρέχονται δομικές και επικοινωνιακές ασκήσεις και δραστηριότητες τόσο για την
παραγωγή όσο και για την κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Οι ασκήσεις χωρίζονται σε δύο
επίπεδα, Α: Ημι-αρχαρίων και Β: Μέσων.
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Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html
Τίτλος
Γεια σας 1 (Βιβλίο Μαθητή/ Βιβλίο Δασκάλου)

Περιγραφή
Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1» αποτελεί την πρώτη γνωριμία των μαθητών με το σχολείο και τους συμμαθητές τους.
Μαθαίνουν της Α-Β και τους αριθμούς καθώς επίσης, και να σχηματίζουν συλλαβές. Απευθύνεται στους
μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας.

Γεια σας 2 (Βιβλίο Μαθητή/ Βιβλίο Δασκάλου)

Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Το σχολείο μου». Οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με το
χώρο του σχολείου, να γνωρίσουν τα πρόσωπα του σχολείου, να κατανοήσουν τη λογική και τη λειτουργία του
σχολικού προγράμματος και γενικά να εξοικειωθούν με τη σχολική ζωή. Απευθύνεται στους μαθητές της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας.

Γεια σας 3 (Βιβλίο Μαθητή/ Βιβλίο Δασκάλου)

Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Η οικογένειά μου-Το σπίτι μου». Τα παιδιά της παρέας
συνοδεύουν τους μαθητές στη γνωριμία περιστάσεων καθημερινής οικογενειακής ζωής καθώς και στα είδη
κατοικίας εδώ και εκεί, άλλοτε και τώρα. Οι μαθητές παρουσιάζουν και περιγράφουν τις οικογένειές τους,
μαθαίνουν να σχεδιάζουν το γενεαλογικό τους δέντρο, ενώ μιλούν και σχεδιάζουν τη γειτονιά τους.
Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο μεσαίο επίπεδο
γλωσσομάθειας.

Γεια σας 4 (Βιβλίο Μαθητή/ Βιβλίο Δασκάλου)

Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 4» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Η καθημερινή μου ζωή» με ιδιαίτερη έμφαση στο χρόνο και
στην εναλλαγή των εποχών. Τα παιδιά της παρέας συνοδεύουν τους μαθητές σε περιστάσεις της καθημερινής
τους ζωής. Αναλυτικότερα περιγράφουν τις δραστηριότητες των μελών της οικογένειάς τους, αφηγούνται
στιγμές της καθημερινότητάς τους, έρχονται σε επαφή με τον παροιμιώδη λόγο καθώς και με μύθους και
θρύλους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο προχωρημένο
επίπεδο γλωσσομάθειας.

Διαβάζω 4
Διηγούμαι και γραφώ ιστορίες
Μαμάδες
Μυθολογία
Οδός Φιλίας Β΄& Γ΄ Δημοτικού
Τεχνολογία

Πλούσια εικονογραφημένο και θεματικό υλικό, κυρίως για εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εκμάθηση
λεξιλογίου
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Υπόθεση Γλώσσα:
Αντωνυμίες
Γενική
Ενεστώτας
Επίθετο
Κλητική
Μέλλοντας
Ουσιαστικά
Παρελθόν ρήματα σε –ω
Παρελθόν ρήματα σε –μαι
Υποτακτική
Το Μικρό μου Λεξικό 1

Βλ. Υλικό Γυμνασίου

Περιέχει βασικά στοιχεία γραμματισμού και ορθογραφίας με παραδείγματα και εικόνες.

Το Μικρό μου Λεξικό 2

Το «Μικρό μου Λεξικό 2» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό
του λεξιλογίου των μαθητών, την εκμάθηση και χρήση των ρημάτων. Η ιδιαίτερη και ευχάριστη για τα παιδιά
εικονογράφηση έχει ως στόχο την εξάσκηση στην παρατήρηση, τη δυνατότητα προφορικής και γραπτής
δημιουργίας ιστοριών.

Το Μικρό μου Λεξικό 3

Το «Μικρό μου Λεξικό 3» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο την εμπέδωση
του λεξιλογίου των θεματικών ενοτήτων «Η οικογένειά μου», «Το σπίτι μου» καθώς και την εκμάθηση και χρήση
των επιθέτων. Επίσης παροτρύνει τους μαθητές να περιγράψουν και να ζωγραφίσουν τις οικογένειές τους, το
σπίτι τους, τη γειτονιά τους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται
στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου γλωσσομάθειας.

Το Μικρό μου Λεξικό 4

Το «Μικρό μου λεξικό 4» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις, κείμενα και δραστηριότητες με κύριο στόχο την
προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών σε θέματα της καθημερινής τους ζωής. Παράλληλα ενισχύει τη
διαθεματικότητα και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, με αφόρμηση τη ροή του χρόνου, την εναλλαγή των
εποχών, τις γιορτές και τις παγκόσμιες ημέρες. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου γλωσσομάθειας.

Λέξεις και Εικόνες – Εικονογραφημένο Λεξικό

Εικονογραφημένο λεξικό που απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους και λίγο προχωρημένους μαθητές της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας. Είναι αρθρωμένο σε 11 θεματικές ενότητες και καλύπτει 4200 λήμματα. Περιλαμβάνει
ευρετήριο λέξεων και παράρτημα για τους μηχανισμούς παραγωγής και σύνθεσης. Το λεξικό εφαρμόστηκε
πειραματικά, αναμορφώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση τις επισημάνσεις μαθητών και εκπαιδευτικών
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Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής σε τάξεις του Γυμνασίου
(επιμέλεια: Πανοπούλου Θεοδώρα και Φραγκιαδάκης Γιάννης)
Πρόγραμμα ‘Παιδεία Ομογενών’, http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko
Τίτλος Εγχειριδίου/ Επίπεδο
Βήματα μπροστά 1, βιβλίο μαθητή

Περιγραφή
Σειρά υλικού: Πράγματα και Γράμματα

Eπίπεδο: Tέταρτο
Βήματα μπροστά 1, τετράδιο δραστηριοτήτων
Βήματα μπροστά 1, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Mέρος: 1ο
Βήματα Μπροστά 1
Βιβλίο (σελ. 136)

Βήματα μπροστά 1, ακουστικό CD

Συνοδεύεται από CD ήχου για χρήση στην τάξη (περιέχει κάποια ηχογραφημένα κείμενα και τα τεστ ακουστικής
κατανόησης) και από Οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό.
Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 16 ενότητες και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης,
λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου. Αφορά μαθητές 13-14 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα. Έχει σταλεί για δοκιμαστική εφαρμογή σε χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου.

Βήματα μπροστά 2, βιβλίο μαθητή

Eπίπεδο: Tέταρτο

Βήματα μπροστά 2, τετράδιο δραστηριοτήτων

Από το κείμενο στη λέξη

Ελληνικά με την παρέα μου 1.
(Βιβλίο & Συνοδευτικό τεύχος για τον
εκπαιδευτικό)

Mέρος: 2ο
Βήματα Μπροστά 2
Βιβλίο μαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό.
Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 12 ενότητες και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης,
λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου.
Αφορά μαθητές 14-15 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
Ελληνικά: Από το κείμενο στη λέξη
Βιβλίο (σελ. 230).
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 16-18 ετών.
Το βιβλίο περιλαμβάνει 12 θεματικές ενότητες με στόχο την εξοικείωση στο γραπτό λόγο της έντυπης και ηλεκτρονικής
ειδησεογραφίας παρέχοντας έναυσμα για διάλογο και επιχειρηματολογία. Βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ελληνικά με την παρέα μου 1
Bιβλίο (σελ. 225) και συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό (σελ. 86)
Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές 12 ετών και άνω, που έχουν ελάχιστες γνώσεις ελληνικών (ψευδοαρχάριοι) και στοχεύει
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στην ταχύρρυθμη διδασκαλία της Eλληνικής. Διαρθρώνεται σε 15 ενότητες με επαναληπτικές ασκήσεις, πίνακες γραμματικής
και βασικό λεξιλόγιο 1.000 λημμάτων σε έξι γλώσσες.
Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και έχει εκτυπωθεί από τον OEΔB σε 20.000
αντίτυπα για δωρεάν διάθεση στα σχολεία του εξωτερικού.
Tο συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό, περιέχει κατατακτήριο τεστ για ψευδοαρχάριους, τους στόχους κάθε ενότητας,
επικοινωνιακές ασκήσεις για πολλαπλά επίπεδα γλωσσομάθειας και ενδεικτική βιβλιογραφία. Eγκρίθηκε από το
Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ.
Ελληνικά με την παρέα μου 2.

Eλληνικά από κοντά

Eλληνικά με την παρέα μου 2
Bιβλίο (σελ. 222)
Το βιβλίο αποτελεί συνέχεια και προϋποθέτει το Ελληνικά με την παρέα μου 1.
Απευθύνεται σε μαθητές 12 ετών και άνω, ολοκληρώνει την ταχύρρυθμη διδασκαλία της Eλληνικής.
Διαρθρώνεται σε 16 ενότητες με επαναληπτικές ασκήσεις,, πίνακες γραμματικής και βασικό λεξιλόγιο 1.290 λημμάτων σε έξι
γλώσσες, το οποίο πλαισιώνει και ολοκληρώνει το συχνόχρηστο επικοινωνιακά λεξιλόγιο. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό
Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ.
Eλληνικά από κοντά

20 (γλωσσικά) μυστήρια για τον επιθεωρητή
Σαχίνη... κι εσένα

20 (γλωσσικά) μυστήρια για τον επιθεωρητή Σαχίνη... κι εσένα
Bιβλίο (σελ. 200)
Το βιβλίο απευθύνεται σε νέους που χρησιμοποιούν με επάρκεια τα ελληνικά (ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα), προφορικά και
γραπτά, αλλά επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εμβαθύνουν περαιτέρω σε συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα.
Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο
και διανέμεται δωρεάν από τον OEΔB.

Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to
Greek Grammar

Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to Greek Grammar
Bιβλίο (σελ. 224)
Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών (επίπεδο μέσο- προχωρημένο) και εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα. Συγκεντρώνει και παρουσιάζει τα γραμματικά φαινόμενα της γλώσσας
(Παιδαγωγική Γραμματική).
Διαρθρώνεται σε τριάντα ενότητες (με εξεικόνιση γραμματικών κατηγοριών και σχέσεων) και περιλαμβάνει ενδεικτικές
δραστηριότητες. Καταγράφεται η απαραίτητη μεταγλώσσα (ορολογία). Βασίζεται στη σύζευξη μορφολογίας-σημασίαςχρήσης και συνοδεύεται από κατάλογο ρημάτων (μεταφρασμένα λήμματα στα Αγγλικά/ Ρωσικά) που αναδεικνύουν τις
ιδιαιτερότητες σχηματισμού των ρηματικών χρόνων. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από
τον ΟΕΔΒ.
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Τίτλος Εγχειριδίου/ Επίπεδο
Ελληνικά γιατί όχι; (Βιβλίο Μαθητή)

Περιγραφή
Eλληνικά, γιατί όχι;
Bιβλίο (σελ. 120)
Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων
του Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία της Aυστραλίας. Διαρθρώνεται σε 10 ενότητες οι οποίες καλλιεργούν
γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμικά στοιχεία.
Xρησιμοποιεί την Aγγλική ως μέσο στήριξης και περιέχει δίγλωσσο βασικό λεξιλόγιο και δελτία
αυτοαξιολόγησης. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ.

Ελληνικά! γιατί όχι; (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

Eλληνικά, γιατί όχι;
Tετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 88)Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του
Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία της Aυστραλίας. Διαρθρώνεται σε
10 ενότητες οι οποίες καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμικά στοιχεία.
Xρησιμοποιεί την Aγγλική ως μέσο στήριξης και περιέχει δίγλωσσο βασικό λεξιλόγιο και δελτία
αυτοαξιολόγησης. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ

Ελληνικά γιατί όχι ΙΙ (βιβλίο μαθητή)
Ελληνικά γιατί όχι ΙΙ (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

Ελληνικά γιατί όχι ΙΙ (βιβλίο μαθητή)
Ελληνικά γιατί όχι ΙΙ (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)
Το βιβλίο «Ελληνικά! Γιατί όχι; 2» αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου εγχειριδίου και ακολουθεί την ίδια
μεθοδολογία και δομή.
Περιλαμβάνει δύο τεύχη: το βιβλίο μαθητή και το τεύχος δραστηριοτήτων.
Απευθύνεται σε μαθητές 10 χρονών και πάνω που γνωρίζουν ήδη γραφή και ανάγνωση. Διαρθρώνεται σε 12
ενότητες οι οποίες καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμικά στοιχεία. Xρησιμοποιεί την Aγγλική ως
μέσο στήριξης και περιέχει δίγλωσσο βασικό λεξιλόγιο και δελτία αυτοαξιολόγησης. Eγκρίθηκε από το
Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, www.museduc.gr
Τίτλος
A΄ ΤΑΞΗ
1. Οι πρώτες μέρες σ' ένα νέο σχολείο
2. Επικοινωνία στο σχολείο
3. Ταξίδι στον κόσμο της φύσης
4. Φροντίζω για τη Διατροφή και την Υγεία μου
5. Γνωρίζω τον μαγικό κόσμο του θεάτρου και
του κινηματογράφου
6. Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
7. Ο κόσμος μέσα από την οθόνη-εικόνα
8. Παρακολουθώ και συμμετέχω
9. Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης
10. Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
B' ΤΑΞΗ
1. Απ' τον τόπο μου σε όλη την Ελλάδα
2. Ζούμε με την οικογένεια
3. Φίλοι για πάντα
4. Το σχολείο στον χρόνο
5. Συζητώντας για την εργασία
6. Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και
ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές
7. Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής
8. Συζητώντας για τα σύγχρονα κοινωνικά
θέματα
9. Ταξίδι στον μαγικό κόσμο του διαστήματος

Περιγραφή
Το διδακτικό υλικό (κείμενα – δραστηριότητες – ασκήσεις) είναι κατά βάση υποστηρικτικό, κατάλληλο για
ενισχυτική διδασκαλία στα δημόσια γυμνάσια όπου φοιτούν μειονοτικοί μαθητές (Πρόγραμμα μαθημάτων
διευρυμένου ωραρίου).
Βασίζεται στα εγχειρίδια της «Νεοελληνικής γλώσσας» του γυμνασίου, ακολουθεί τη δομή τους, καλύπτει την
ύλη τους, αλλά είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών για τους οποίους η ελληνική είναι δεύτερη/ξένη
γλώσσα. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και από ελληνόφωνους μαθητές (στο πλαίσιο των μικτών τάξεων)
γιατί είναι διαβαθμισμένο ως προς τη δυσκολία. Δίνει δηλαδή την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει τα
κατάλληλα κείμενα και δραστηριότητες-ασκήσεις για κάθε μαθητή ανάλογα με το επίπεδο ελληνομάθειας.
Για κάθε θεματική ενότητα των σχολικών βιβλίων εκπονήθηκε φάκελος υλικού που περιλαμβάνει:
 κείμενα ευκολότερα στην κατανόηση από αλλόγλωσσους μαθητές και
 γλωσσικές δραστηριότητες ευχάριστες και φιλικές, που ευνοούν την εργασία σε ομάδες και ενισχύουν τα
κίνητρα για εκμάθηση του λεξιλογίου και για χρησιμοποίηση της ελληνικής σε ποικίλες περιστάσεις
επικοινωνίας.
Τόσο τα κείμενα όσο και οι ασκήσεις φέρουν ένδειξη βαθμού δυσκολίας (Α εύκολο – Β μέτριας δυσκολίας – Γ
δύσκολο). Τα κείμενα (που καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα: λογοτεχνία, δοκίμια, δημοσιογραφικά
άρθρα, διαφήμιση, χρηστικά κείμενα, κόμικ κτλ.) ακολουθούνται από ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου. Από τη γραμματική ύλη διδάσκεται η βασική ορολογία και δίνεται έμφαση σε
γραμματικές ασκήσεις που αξιοποιούν τα κείμενα της θεματικής ενότητας
Το υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας στο γυμνάσιο υποβλήθηκε τον Ιούνιο 2006 στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο μέσω της Ειδικής Γραμματείας ΠΟΔΕ προκειμένου να εγκριθεί ως μέρος των βιβλίων του ΟΕΔΒ.

Γ' ΤΑΞΗ
1. Η Ελλάδα στον κόσμο
2. Γλώσσα - γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
3. Είμαστε όλοι ΙΔΙΟΙ - είμαστε όλοι
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
4. Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες
5. Ειρήνη - Πόλεμος
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6. Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση
οικουμενικών αξιών
7. Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, όλες τις εποχές
8. Μπροστά στο μέλλον
Ασκήσεις Γραμματικής, Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004,
Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία
(Ασκήσεις Γραμματικής και Οδηγίες για τις
Γλωσσικές Ασκήσεις)

Βλ. Υλικό Δημοτικού
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Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, http://www.keda.uoa.gr/epam/ed_material.html
Τίτλος
Σειρά ΜΑΖΙ
ΜΑΖΙ 1
ΜΑΖΙ 1 (βιβλίο εργασιών)
ΜΑΖΙ 2
ΜΑΖΙ 2, (βιβλίο εργασιών)
ΜΑΖΙ 3
ΜΑΖΙ 3, (βιβλίο εργασιών)

Περιγραφή
Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για την Τάξη Υποδοχής που απευθύνεται σε
αλλόγλωσσα παιδιά 11-15 χρόνων: Κάθε ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάπτυξης των δεξιοτήτων και
εμπέδωσης του λεξιλογίου και της γραμματικής. Περιέχονται επίσης θεματικό λεξιλόγιο, πίνακες γραμματικής
και τρίγλωσσο γλωσσάρι. Η σειρά συνοδεύεται από βιβλίο εκπαιδευτικού σε φωτοαντίγραφο / ηλεκτρονική
μορφή.

Λίγα τραγούδια θα σου πω

Συμπληρωματικό διδακτικό υλικό της σειράς « Μαζί », μια μουσική ανάπαυλα για τους αλλοδαπούς μαθητές
της νέας ελληνικής και το δάσκαλό τους με κύριο στόχο την εμπέδωση κι επέκταση του λεξιλογίου των
μαθητών. Συμπεριλαμβάνει 14 τραγούδια σύγχρονα αλλά και παλιότερα-με ποικίλα μουσικά στυλ-προκειμένου
να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με ένα όσο δυνατόν ευρύτερο φάσμα της ελληνικής μουσικής (βιβλίο και
CD)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1, 2, 3 ,4

Υποστηρικτικό υλικό για την γλωσσική διδασκαλία. Βιβλία με αυθεντικά κείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας για
νέους και δραστηριότητες κατανόησης για διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας.

Υπόθεση Γλώσσα:
Αντωνυμίες
Γενική
Ενεστώτας
Επίθετο
Κλητική
Μέλλοντας
Ουσιαστικά
Παρελθόν ρήματα σε –ω
Παρελθόν ρήματα σε –μαι
Υποτακτική

Βιβλιαράκια πρακτικής γραμματικής για την υποστήριξη της γλωσσικής μάθησης με οπτικοποιημένες εξηγήσεις
σε απλή γλώσσα και ασκήσεις με πλούσια εικονογράφηση για μορφοσυντακτικά και ορθογραφικά φαινόμενα.
Πρόκειται για βοηθητικό διδακτικό υλικό και προορίζεται τόσο για τα Τμήματα Υποδοχής όσο και για την
Ενισχυτική / Φροντιστηριακή Διδασκαλία. Περιλαμβάνει ασκήσεις για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Η σειρά
εφαρμόστηκε πειραματικά και, στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ, αναμορφώθηκε και συμπληρώθηκε.
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