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Στόχος 
Να φτιάξουν μια βασική 
συζήτηση ακολουθώντας 
έναν σχηματικό οδηγό. 
 
Γλώσσα 
Ατομικά στοιχεία. Ερωτήσεις 
και απαντήσεις. 
 
Δεξιότητα Ομιλία 
 
Υλικά 
Ένα φωτοαντίγραφο του 
φύλλου εργασίας ανά δύο 
σπουδαστές. 

 Προεργασία (10΄) 
 
• Κάντε επανάληψη των βασικών ερωτήσεων / απαντήσεων 

για την ανταλλαγή ατομικών πληροφοριών γράφοντας τον 
παρακάτω διάλογο στον πίνακα: 

 
Α: Γεια σου. Πώς σε λένε; 
Β: Με λένε Τζούλια. 
Α: Τι κάνεις, Τζούλια; 
Β: Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ; 
Α: Πολύ καλά. Από πού είσαι, Τζούλια; 
Β: Είμαι από τον Καναδά.  
Α: Α, από τον Καναδά! Από πού ακριβώς; 
Β: Απ’ το Τορόντο. Εσύ; 
Α: Εγώ είμαι απ’ τη Βουλγαρία, απ’ τη Σόφια. 
Β: Α, από τη Σόφια. Ωραία! 

 
• Δουλέψτε τον διάλογο προφορικά με όλους τους 

σπουδαστές, αλλάζοντας ρόλους.  
 
 Διαδικασία (20΄) 
• Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια και μοιράστε τα κομμένα 

φύλλα εργασίας σε κάθε ζευγάρι. Αν ο αριθμός είναι 
μονός, κάντε μια ομάδα από τρεις σπουδαστές. Αφήστε 
τους σπουδαστές να δουν πως ταιριάζουν τα δύο μισά 
φύλλα που τους μοιράσατε. 

 
• Με τους σπουδαστές να κοιτάζουν και τα δύο φύλλα, 

διαβάστε την πρώτη φράση: Γεια σου. Με λένε Πίτερ. 
Ενθαρρύνετέ τους σπουδαστές να σας δώσουν την σωστή 
απάντηση: Γεια σου, Πίτερ. Με λένε Μαρία. Τώρα αφήστε 
την τάξη να αποφασίσει ποια είναι η συνέχεια. Συνεχίστε 
να δουλεύετε μαζί τους μέχρι να καταλάβουν ότι πρέπει να 
κάνουν τον διάλογο όσο μακρύτερο γίνεται. Ο στόχος τους 
είναι να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην τελευταία 
φούσκα. 

 
• Τώρα οι σπουδαστές κάθονται ο ένας απέναντι από τον 

άλλον και δουλεύουν με τα στοιχεία του διαλόγου. 
Ενθαρρύνετέ τους να διαλέξουν και άλλες φράσεις και να 
δουν πώς ανταποκρίνεται ο άλλος. Μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα δικά τους στοιχεία αν θέλουν. 

 
• Επαναλαμβάνουν τον διάλογο αρκετές φορές διαλέγοντας 

διαφορετικές εκδοχές. Ενθαρρύνετέ τους να μιλούν 
φυσιολογικά και να δείχνουν ενδιαφέρον. 

 
 Προέκταση (10΄) 
• Οι σπουδαστές ανταλλάσσουν φύλλα εργασίας και 

ξαναδουλεύουν τον διάλογο.  
 
• Οι σπουδαστές αλλάζουν συνεργάτη και ξαναδουλεύουν 

τον διάλογο. 
 
• Οι σπουδαστές επαναλαμβάνουν τον διάλογο χωρίς τα 

φύλλα εργασίας. 
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Γεια σου. Με λένε Πίτερ. 
Γεια σου. Πώς σε λένε; 

Γεια σου, Πίτερ. Με λένε Μαρία. 
Με λένε Μαρία. Εσένα; 

Τι κάνεις, Μαρία; 
Από πού είσαι, Μαρία; 

Πίτερ. 
Καλά, ευχαριστώ. Εσύ; 

Τι κάνεις, Πίτερ; 
Είμαι από τη Βαρκελώνη. 

Πολύ καλά, ευχαριστώ. 
Πού είναι η Βαρκελώνη; 
Είμαι από το Τορόντο. 

Μια χαρά, εσύ; 
 

Από πού είσαι; 
Η Βαρκελώνη είναι στην Ισπανία. 

Πού είναι το Τορόντο; 
Καλά, ευχαριστώ, 

Εγώ είμαι από τον Καναδά. 
Είμαι από το Τορόντο. 

Το Τορόντο είναι στον Καναδά. 
Από πού ακριβώς; 
Από ποιο μέρος; 

Α, από τον Καναδά! 
Πού είναι το Τορόντο; 

Από το Τορόντο. Εσύ; 
Εσύ από πού είσαι; 

Το Τορόντο είναι στον Καναδά. 
Α, από το Τορόντο! Ωραία! 

Εγώ είμαι από τη Βαρκελώνη. 
Είμαι από την Ισπανία. 

Α, από τον Καναδά! Ωραία! 
Από ποιο μέρος στην Ισπανία; 
Α, από τη Βαρκελώνη! Ωραία! 

Από τη Βαρκελώνη. 

Α, από τη Βαρκελώνη! Ωραία! 


