
0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου άδειας 

(1/2/2014 ως 31/5/2014) και απευθύνεται στους φοιτητές των τμημάτων της 

Φιλοσοφικής Σχολής: Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας 

και στους φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών: Θεάτρου, Μουσικών 

σπουδών και Κινηματογράφου. Aφορά στο 3
ο
 και 4

ο
 εξάμηνο σπουδών τους (13 

εβδομάδες + 13 εβδομάδες x 3 ώρες ανά εβδομάδα = 78 ώρες συνολικά διδασκαλίας) 

και είναι επιπέδου Α2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Οι 

φοιτητές των παραπάνω τμημάτων έχουν γνώσεις ιταλικής γλώσσας επιπέδου Α1 που 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 2 προηγούμενων εξάμηνων σπουδών δηλ. με 

περίπου 78 ώρες διδασκαλίας. Διδάχτηκαν το μάθημα σε αμφιθέατρο όλοι οι 

φοιτητές των τμημάτων μαζί (συνδιδασκαλία), εξοπλισμένο με υπολογιστή, 

προτζέκτορα και σύνδεση internet.  

Το εγχειρίδιο αυτό, οι φοιτητές μπορούν να το κατεβάσουν δωρεάν από την 

ιστοσελίδα του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. Είναι εύκολο στη 

χρήση, δομημένο σε ενότητες (αρχεία  pdf), απαιτεί απλές γνώσεις τεχνολογίας, 

προωθεί την αυτομάθηση, προτρέπει σε έρευνα στο διαδίκτυο και την 

αυτοαξιολόγηση. Γεννήθηκε από την ανάγκη να γραφτεί ειδικά γι’αυτό το μαθητικό 

κοινό με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, με έμφαση στην 

κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και λιγότερο στην κατανόηση και 

παραγωγή προφορικού λόγου, αφού άλλωστε οι φοιτητές δίνουν μόνο γραπτές 

εξετάσεις στο τέλος κάθε εξάμηνου, όπως ορίζει το πρόγραμμα σπουδών τους. 

Επίσης, γεννήθηκε από την εμπειρία διδασκαλίας τα τελευταία 11 χρόνια (2002-

2013) στα συγκεκριμένα τμήματα καθώς και την ενασχόλησή μου με το Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (2003 ως και σήμερα). 

To εγχειρίδιο αποτελείται συνολικά από 10 ενότητες (1a - 10a unità), 2 (εποχιακές) 

ενότητες (Natale, Pasqua) και 2 φακέλους εκ των οποίων ο ένας περιέχει 14 

επαναληπτικά τεστ (13. Archivio Αρχείο Τest) και ο άλλος μεγάλη συλλογή από 

συνδέσμους (link) για περαιτέρω εξάσκηση στα γραμματικά φαινόμενα (τα οποία 

παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά), καθώς επίσης και συνδέσμους με μοντέρνα 

ιταλική μουσική (14. Archivio Aρχείο Link). Κάθε ενότητα συνοδεύεται από αρχεία 

βίντεο και ήχου, που έχω κατεβάσει από το youtube (αν και υπάρχουν τα αντίστοιχα 

link, αυτά μπορεί να μην ανοίγουν ή να μην εμφανίζονται στο διαδίκτυο μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα). To εγχειρίδιο αφορά και στα δυο εξάμηνα σπουδών. 

Υπάρχουν ακόμη 4 αρχεία: Eξώφυλλο βιβλίου (000), Πίνακας περιεχομένων (00), 

Εισαγωγή (0) και Βιβλιογραφία (15).  

Καθεμία από τις 10 ενότητες, με κοινά χαρακτηριστικά όλες μεταξύ τους στη δομή, 

έχει κύριο θέμα ένα άρθρο σχετικό με την ιταλική ζωή, κουλτούρα ή/και 

επικαιρότητα. Εξετάζεται και αναλύεται στην αίθουσα διδασκαλίας, διαρκεί 2 

εβδομάδες (3+3 ώρες διδασκαλίας) και αποτελείται από 12 κεφάλαια, τα οποία έχουν 

την ευελιξία να εξετάζονται ανεξάρτητα από την αρίθμηση που φέρουν: 

1. Brainstorming 

2. Articolo 

3. Elaborazione lessicale 

4. Elaborazione grammaticale 

5. Esercizi grammaticali 

6. Attività sul lessico 

7. Produzione orale 

8. Ascolto 



9. Produzione scritta 

10. Elementi di civiltà 

11. Compiti da fare a casa 

11.1. Link interessanti – Mini ricerca on line  

11.2. Produzione scritta 

11.3. Time-out 

11.4. Ascolto 

11.5. Mediazione  

11.6. Project 

12. Test di controllo 

13. Analisi degli errori 

Αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο (των ενοτήτων) μπορεί να δει κανείς τα εξής: ένα 

βίντεο-ερέθισμα ή/και μια ερώτηση-ερέθισμα (1) για συζήτηση με το οποίο εισάγεται 

το θέμα που θα απασχολήσει τους φοιτητές σε δύο συνεχόμενα μαθήματα. 

Ακολουθούν: ένα σύντομο άρθρο για ανάγνωση και ανάλυση (2), λεξιλόγιο σχετικό 

με το κείμενο και με τη θεματική γενικότερα (3), ανάλυση ενός ή περισσοτέρων 

γραμματικών φαινομένων με παραδείγματα (4). Τα παραπάνω συνοδεύονται από 

ποικιλία τυπολογίας ασκήσεων και δραστηριοτήτων, με στόχο την εξάσκηση στα 

αντίστοιχα γραμματικά φαινόμενα (5) και τη χρήση και εμπέδωση του νέου 

λεξιλογίου (6). Ακολουθούν ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου με οπτικά 

ερεθίσματα/φωτογραφίες (7), ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου μέσα από μια 

μεγάλη ποικιλία ιταλικών τραγουδιών (8), ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου (9) 

και στοιχεία ιταλικού πολιτισμού (10). Το κεφάλαιο με τις ασκήσεις στο σπίτι/στη 

βιβλιοθήκη (11) περιέχει: link τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκεφτούν και να 

κάνουν μια μίνι έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με τη θεματική της εκάστοτε ενότητας 

(11.1), ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου (11.2), κατανόησης προφορικού λόγου 

(11.4) και διαμεσολάβησης (11.5), όλες σχετικές με τη θεματική της ενότητας. Ένα 

διάλειμμα ανάμεσα στις ασκήσεις φέρνει το σύντομο Τime-out (11.3) με 

χιουμοριστική διάθεση (αστείες φωτογραφίες και βίντεο, ανέκδοτα, αινίγματα, κ.λπ.). 

Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχει και το υποκεφάλαιο Project (11.6), που στόχο έχει, 

εφόσον ολοκληρωθεί η ενότητα, να κεντρίσει το ενδιαφέρον των  φοιτητών για 

μεγαλύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή σε ομάδες και εκτός της αίθουσας 

διδασκαλίας. Η ενότητα κλείνει με ένα τεστ αξιολόγησης των γνώσεων (12) και το 

κεφάλαιο: ανάλυση, συζήτηση, διόρθωση λαθών (13). Όλες οι ενότητες 

συνοδεύονται από αρχεία βίντεο και ήχου.  

Οι 2 (εποχιακές) ενότητες (11. Νatale, 12. Pasqua) μπορούν να διδάσκονται πριν την 

περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα αντίστοιχα και αφορούν 

χριστουγεννιάτικα και πασχαλιάτικα ιταλικά ήθη και έθιμα. Οι συγκεκριμένες 

ενότητες αποτελούνται από τα εξής κεφάλαια: 

1. Usi e costumi (σύντομα κείμενα με ιταλικά ήθη και έθιμα) 

2. Canzoni (εορταστικά τραγούδια) 

3. Lessico relativo all’argomento (χρήσιμο εποχιακό λεξιλόγιο) 

4. Cucina tradizionale (παραδοσιακές εορταστικές συνταγές) 

5. Foto (φωτογραφίες σχετικά με τις παραπάνω γιορτές) 

6. Auguri (χρήσιμες εκφράσεις για να ευχηθεί κανείς προφορικά ή γραπτά) 

7. Proverbi/ modi di dire (ιδιωματικές εκφράσεις) 

8. Link (σύνδεσμοι σχετικοί με τις παραπάνω εορτές) 

9. Project (δραστηριότητες εντός και εκτός της τάξης) 

 



Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του 3
ου

 εξαμήνου μελετούν τις ενότητες 1 ως 5 και 11 

(Natale) και του 4
ου

 εξαμήνου τις ενότητες 6 ως 10 και 12 (Pasqua) και κάνουν τα 

αντίστοιχα τεστ από το Αρχείο των Τεστ (13) και επιπλέον ασκήσεις από το Αρχείο 

των Link (14). 

Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά τον ιδρυματικό υπεύθυνο του ΑΠΘ για την Πράξη 

ΔΙΑΠΕΓ του ΕΣΠΑ Ομότ. καθ. Αντ. Τσοπάνογλου για την υποστήριξή του σε αυτήν 

την προσπάθειά μου και τους υπεύθυνους στις διάφορες βιβλιοθήκες που πάντα 

πρόθυμοι με βοήθησαν στη βιβλιογραφική μου έρευνα (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari). 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη φίλη συνάδελφο Maria Grazia Galluzzo για τη επιμέλεια 

όλου του βιβλίου, αλλά και για τη συμπαράσταση και ανταλλαγή ιδεών. 
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