
Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Δωρεάν Υλικό

Δέσπω Κυπριανού



Akelius (Για αρχάρια παιδιά όλων των ηλικιών)
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Περιλαμβάνει όλες τις
θεματικές του αρχάριου
επιπέδου και οι ενότητες
περιλαμβάνουν:

- ανάπτυξη της θεματικής,
- κείμενα,
- δραστηριότητες,
- παιχνίδια (bingo, παιχνίδια

μνήμης, κρεμάλα κ.α.),
- τραγούδια και
- οδηγίες για εκπαιδευτικούς

https://languages.akelius.com/subjects/el/units/locations/20258

https://languages.akelius.com/subjects/el/units/locations/20258


Πρόγραμμα «Γεια χαρά»
Διαδικτυακά παιχνίδια 

https://www.geiaxara.eu/el/language-games

https://www.geiaxara.eu/el/language-games


Διαθέσιμο Υλικό

Πολύγλωσσος Οδηγός «Εντάξει»: Με μεταφράσεις στα Αραβικά και τα 
Φαρσί: σε δύο τεύχη και με αρχεία ήχου (για τα παιδιά που οι γονείς 
τους μπορούν να διαβάζουν στα αραβικά, μπορούν να τα βοηθούν )
https://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE
%BE%CE%B5%CE%B9-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF
%83%CE%BF%CF%82-
%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/

https://metadrasi.org/campaigns/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82/


Διαθέσιμο Υλικό

Το Βαλιτσάκι, με μεταφράσεις στα αραβικά. Το βιβλίο
αυτό έχει μεταφράσεις στα αραβικά και μπορούν τα
παιδιά να το βλέπουν με τους γονείς τους, αν διαβάζουν
αραβικά.

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/2017Ath
ina_ta_prwta_mou_ellinika_2.pdf

Μαζί με το Βαλιτσάκι, με μεταφράσεις στα αραβικά και
το λεξικό του «Τα πρώτα μου ελληνικά»
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/2017Athin
a_ta_prwta_mou_ellinika_2.pdf

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika_2.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika_2.pdf


Βιβλίο «Λέξεις και εικόνες»

Ενότητες επιπέδων Α1 και Α2 με εικονογράφηση 
και δραστηριότητες γραμματικής

http://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf

http://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf


Λογισμικά

Φιλογλωσσία: ενότητες 
έτοιμες με βίντεο και ηχητικά 

αρχεία, δωρεάν
http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/

Άκουσμα: Διαδικτυακό 
λογισμικό, δωρεάν

Περιέχει δραστηριότητες  
για την εξάσκηση στη 

δεξιότητα της   κατανόησης 
προφορικού λόγου.

http://www.xanthi.ilsp.gr/akoustikh/default2.asp

Επιλέγουν «Είμαι 
δάσκαλος» και βάζουν 
κωδικούς Teacher1 και 

Teacher123

http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/
http://www.xanthi.ilsp.gr/akoustikh/default2.asp


Σε αυτό το link έχει αρκετά διαδραστικά παιχνίδια για πολλές 

ενότητες: 

https://prwtokoudouni.weebly.com/pialphaiotachinuiotadeltaiota

alpha.html

https://prwtokoudouni.weebly.com/pialphaiotachinuiotadeltaiotaalpha.html


Σε αυτό το link έχει αρκετά παιχνίδια 

λεξιλογίου με μεταφράσεις σε πολλές 

γλώσσες:    http://www.mikrapaidia.gr/ccs9/

http://www.mikrapaidia.gr/ccs9/


Διάφορες έτοιμες ενότητες στο quizlet: 
μπαίνουν και από κινητό σε αυτό το υλικό

https://quizlet.com/subject/%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF

%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/ (χαιρετισμοί - συστάσεις)

https://quizlet.com/subject/%CE%B5%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF

%82/ (παρουσίαση εαυτού)

https://quizlet.com/subject/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%C

E%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-

%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/ (αντικείμενα σχολικής τάξης)

https://quizlet.com/subject/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1/

(ρούχα)

https://quizlet.com/subject/%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/
https://quizlet.com/subject/%CE%B5%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%82/
https://quizlet.com/subject/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://quizlet.com/subject/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1/


https://quizlet.com/subject/%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9/ (σπίτι)

https://quizlet.com/subject/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE

%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ (επαγγέλματα)

https://quizlet.com/subject/%CE%B6%CF%8E%CE%B1/ (Ζώα)

https://quizlet.com/subject/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE

%B4%CE%B9%CE%B1/ (παιχνίδια)

https://quizlet.com/subject/%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE

%B9%CE%AC/ (γειτονιά)

https://quizlet.com/subject/%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-

%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/

(μέσα μαζικής μεταφοράς)

Διάφορες έτοιμες ενότητες στο quizlet

https://quizlet.com/subject/%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9/
https://quizlet.com/subject/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://quizlet.com/subject/%CE%B6%CF%8E%CE%B1/
https://quizlet.com/subject/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/
https://quizlet.com/subject/%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC/
https://quizlet.com/subject/%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/


https://quizlet.com/subject/%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8C/ (φαγητό)

https://quizlet.com/jp/376356235/%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1-flash-

cards/ (φρούτα)

https://quizlet.com/subject/%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%

CE%AC/ (λαχανικά)

https://quizlet.com/subject/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%

CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/ (καθημερινότητα)

https://quizlet.com/362567137/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B

F-flash-cards/ (σχολείο)

https://quizlet.com/subject/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82/ (καιρός)

https://quizlet.com/subject/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD

%CE%B5%CE%B9%CE%B1/ (οικογένεια)

Διάφορες έτοιμες ενότητες στο quizlet

https://quizlet.com/subject/%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8C/
https://quizlet.com/jp/376356235/%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1-flash-cards/
https://quizlet.com/subject/%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/
https://quizlet.com/subject/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/
https://quizlet.com/362567137/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-flash-cards/
https://quizlet.com/subject/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82/
https://quizlet.com/subject/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1/


Χρήσιμα Λεξικά

0 Ηλεκτρονικό λεξικό 5 γλωσσών με γραμματική, βασικές φράσεις της 
Μεταδράσης https://goo.gl/cEhtzJ

Αλβανικά, Αραβικά, Γεωργιανά, Ουρντού-Παντζαμπί και Ρώσικα

https://goo.gl/cEhtzJ


Χρήσιμα Λεξικά: αραβικά και ρωσικά

0 Ηλεκτρονικά λεξικά του ΙΕΛ: http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/

http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/

