
Το γλωςςικό μάθημα 

διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή 
 

 

 

 
 

 

Στα όςα ακολουκοφν δίνονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ (ςυγκεκριμζνα: διδαςκαλία ορκογραφίασ) 

με τθ βοικεια του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 

Ζνα τζτοιο μάκθμα προχποκζτει οριςμζνα «εργαλεία», τα λεγόμενα 

μζςα διδαςκαλίασ. Συγκεκριμζνα, κα μασ χρειαςτοφν: 

α) ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ για να τον αξιοποιιςουμε ςτθν τά-

ξθ διδακτικά 

β) ζνασ projector 

γ) το αντίςτροφο Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ τθσ Α. Αναςταςιάδθ – 

Συμεωνίδθ *ςτο δικτυακό τόπο του ΚΕΓ (= Κζντρο Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ) και κα το αναηθτιςουμε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 

ακολουκοφν+ 

δ) χωρίσ να είναι απόλυτα αναγκαίοσ, ζνασ διαδραςτικόσ πίνακασ 

κα ζδινε μια πολφ ηωντανι διάςταςθ ςτο γλωςςικό μάκθμα. 

 

1.  Ειςαγωγικά ςτοιχεία 
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Σθμείωςθ: Τα αντίςτροφα λεξικά κατατάςςουν τισ λζξεισ όχι με 

βάςθ το αρχικό γράμμα τθσ κάκε λζξθσ (= αλφαβθτο-

ποιθμζνθ κατάταξθ) αλλά με κριτιριο το καταλθκτικό 

τουσ μζροσ. 

 

Οι λζξεισ, π.χ., απόρρ–οια, ομόν–οια, διάν–οια κα  

καταταγοφν ςτθν ίδια ομάδα λζξεων, γιατί ζχουν ό-

μοιο λθκτικό μζροσ -΄οια. 
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Γράφουμε ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ: 

αντίςτροφο λεξικό Συμεωνίδη 

(όπωσ ακριβϊσ το δείχνει θ παρακάτω εικόνα) 

 

  

2.   Η οργάνωςη του μαθήματοσ 

τα διαδοχικά βιματα 

Βήμα 1ο:  



Διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ με τθ βοικεια του υπολογιςτι 

 

 
4 

 

 

 

 

Όταν εμφανιςτοφν, μετά το δικό μασ κλικ ςτθ λζξθ αναηιτθςθ, οι 

διάφορεσ ενδείξεισ για το λεξικό, επιλζγουμε τθν πρϊτθ (κάνοντασ 

και πάλι κλικ). 

 

Θα εμφανιςτοφν δφο μικρά παράκυρα, όπωσ τα δείχνει θ παρακάτω 

εικόνα: 

 

 

Προςοχή: Προτοφ προχωριςουμε ςτο επόμενο βιμα, κα πρζπει 

να ζχουμε καταςτρϊςει από τα πριν το πρόγραμμα 

ορκογραφίασ που κα κζλαμε να διδάξουμε. 

 

Ασ υποκζςουμε, εντελϊσ ενδεικτικά, ότι κζλουμε να 

δείξουμε ςτουσ μακθτζσ τθν ορκογραφικι καταλθκτι-

κι ομοιότθτα για τζςςερισ ομάδεσ λζξεων: 

 

Βήμα 2ο:  
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Α΄ ομάδα Β΄ ομάδα Γ΄ ομάδα Δ΄ ομάδα 

–οια 

(π.χ.: 

απόπν–οια) 

–λλω 

(π.χ.: 

βάλ–λλω) 

΄–εια 

(π.χ.: 

περιπζτ–εια) 

–ττω 

(π.χ.: 

ειςπρά–ττω) 

 

 

 

 

για τθν Αϋ ομάδα λζξεων 

 

Μποροφμε να γράψουμε, ςτο πρϊτο μικρό παράκυρο, όπωσ δείχνει 

και θ παρακάτω εικόνα, τθν κατάλθξθ –οια. 

 

Κάνοντασ κλικ ςτθ λζξθ αναηιτθςθ, κα εμφανιςκοφν 100 λζξεισ με 

καταλθκτικό μζροσ: –οια.  

Βήμα 3ο:  
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Επιλεκτικά διαβάηουμε γφρω ςτισ 30 λζξεισ, που κρίνουμε ότι είναι 

πιο εφχρθςτεσ, και αμζςωσ διαμορφϊνουμε μια ι και περιςςότερεσ 

γλωςςικζσ αςκιςεισ. 

 

π.χ.: απόπν –οια  γράψε άλλεσ 5 λζξεισ με το ίδιο λθκτικό μζροσ: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

Επιδιωκόμενοι ςτόχοι:   α)  να εκιςτοφν οι μακθτζσ ςτθ γραφι λζ-

ξεων με λθκτικό μζροσ: –οια 

κλπ. 
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β) να ελεχκεί πόςεσ λζξεισ (από τισ 30 

που διαβάςτθκαν) ςυγκράτθςε θ 

γλωςςικι τουσ μνιμθ 

γ) να μάκουν ποια κθλυκά αφθρθμζνα 

ουςιαςτικά γράφονται με –οια. 

 

 

 

για τθ Βϋ ομάδα λζξεων 

 

Με τον ίδιο τρόπο (όπωσ ςτο βιμα 3) αναηθτάμε λζξεισ με καταλθ-

κτικό μζροσ: –λλω. 

 

Κάνοντασ κλικ ςτθ λζξθ αναηιτθςθ, κα εμφανιςκοφν 108 λζξεισ με 

λθκτικό μζροσ –λλω.  

Βήμα 4ο:  
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Διαβάηουμε 20 – 30 ριματα που όλα είναι ςφνκετα του βάλλω και 

αμζςωσ δίνουμε τθ γλωςςικι και ορκογραφικι άςκθςθ: 

 

Να επιλζξετε 12 ριματα ςφνκετα του βάλλω (τουσ δίνουμε 30 ςε ζνα 

φφλλο εργαςίασ) και για κακζνα από αυτά να γράψετε μια πρόταςθ. 

 

Προςοχή: Από τισ δϊδεκα προτάςεισ, ςτισ 4 το ριμα να βρίςκε-

ται ςε ενεςτϊτα οριςτικισ, ςτισ άλλεσ 4 ςε παρατατι-

κό, ςτισ επόμενεσ 4 ςε αόριςτο οριςτικισ και ςτισ υ-

πόλοιπεσ ςε αόριςτο υποτακτικισ. 

π.χ.: α) Κάκε μζρα υποςτζλλει τθ ςθμαία. 

(ενεςτϊτασ οριςτικισ) 

β) Τθλεφωνϊντασ διαρκϊσ υπζβαλλε τα πα-

ράπονά του.                                (παρατατικόσ) 

κλπ. 
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γ) Κατζβαλε αμζςωσ ο ποςό για τθν εξαγορά 

τθσ ποινισ.                      (αόριςτοσ οριςτικισ) 

δ) Να υποβάλεισ αίτθςθ.  

(αόριςτοσ υποτακτικισ) 

 

Επιδιωκόμενοι ςτόχοι:   α)  να εκιςτοφν οι μακθτζσ με τα πιο εφ-

χρθςτα ςφνκετα του ριματοσ  βάλλω 

(ορκογραφικι και ςθμαςιολογικι εξοι-

κείωςθ) 

β) να μάκουν τθ γραφι των διαφόρων 

χρόνων και τφπων με δφο ι με ζνα –λ– 

γ) να μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ςτον 

προςωπικό τουσ λόγο τα πιο εφχρθςτα 

από τα ςφνκετα του βάλλω. 

 

 

 

για τθ Γϋ ομάδα λζξεων 

 

Γράφουμε και πάλι ςτο παράκυρο με τθν ζνδειξθ κατάλθξθ τον κα-

ταλθκτικό τφπο –εια και κάνουμε κλικ ςτθ λζξθ αναηιτθςθ. 

Βήμα 5ο:  
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Θα εμφανιςκοφν ςυνολικά 514 λζξεισ που όλεσ κα ζχουν καταλθκτι-

κό μζροσ –εια. 

 

Διαβάηουμε 30 – 40 λζξεισ από τον πίνακα, ςυνικωσ τισ πιο εφχρθ-

ςτεσ, και τισ ςχολιάηουμε ςθμαςιολογικά. Μποροφμε ςτθ ςυνζχεια 

να διαμορφϊςουμε τθ γλωςςικι άςκθςθ. 

 

Γλωςςική άςκηςη 1η  

Στισ παρακάτω  λζξεισ να  ςυμπλθρϊςεισ   το καταλθκτικό  μζροσ με 

–εια ι –ία, προςζχοντασ κάκε φορά τον τονιςμό των λζξεων: 

αδράν_____     αδυναμ_____ 

αναςφάλ_____    αμζλ_____ 

κλπ. 



Ν. Παρίςθσ 

 
11 

αξιοπρζπ_____    αδιαφορ_____ 

αεροπορ_____    ακολουκ_____ 

ολιγωρ_____     επιμζλ_____ 

φιλομάκ_____     προςπάκ_____ 

βοικ_____     πεηοπορ_____ 

αςκζν_____     χαςμωδ_____ 

οπτας_____     ςυγγζν_____ 

ςοφ_____     ωραιοπάκ_____ 

ευπάκ_____     ωφζλ_____ 

περιπζτ_____     υςτεροβουλ_____ 

 

Γλωςςική άςκηςη 2η  

Να ςχθματίςετε ζξι προτάςεισ που ςτθν κακεμιά να εντάξετε μια 

από τισ λζξεισ: 

ολιγάρκεια,  μεγαλοπρζπεια, ιδιοτζλεια, 

θττοπάκεια, θμιμάκεια, ευπρζπεια 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Επιδιωκόμενοι ςτόχοι:   α)  να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθν ορ-

κι γραφι  των  καταλθκτικϊν  μερϊν:  

-εια και -ία 

β) να παραγάγουν προςωπικό λόγο, αξι-

οποιϊντασ λζξεισ του καταλθκτικοφ 

τφπου: -εια  

γ) να κατακτιςουν τθ ςθμαςία πολλϊν 

λζξεων ςε -εια  

δ) να εξοικειωκοφν με τθν ερευνθτικι δι-

αδικαςία ςτο διαδίκτυο. 

 

 

 

για τθ Δϋ ομάδα λζξεων 

 

Γράφουμε ςτο ςχετικό παράκυρο το λθκτικό μζροσ –ττω και κάνου-

με κλικ ςτθ λζξθ αναηιτθςθ. 

Βήμα 6ο:  
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Θα εμφανιςκοφν 35 λζξεισ που κα ζχουν το ίδιο καταλθκτικό μζροσ 

–ττω (π.χ.: ειςπράττω, πλιττω κλπ.). 

 

Στθ ςυνζχεια μποροφμε να διαμορφϊςουμε τθ γλωςςικι άςκθςθ: 

 

Από τον πίνακα των 35 λζξεων διαλζξτε 4 – 6 και ςχθματίςτε ζνα ςφ-

ντομο κείμενο, ςτο οποίο να εντάξετε όλεσ τισ λζξεισ που διαλζξατε: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

κλπ. 
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Επιδιωκόμενοι ςτόχοι:   α)  να κατακτιςουν οι μακθτζσ τα εφχρθ-

ςτα τουλάχιςτον ριματα με καταλθκτι-

κό μζροσ:  -ττω 

β) να παραγάγουν προςωπικό λόγο με εκ 

των προτζρων δοτζσ λζξεισ. 

 

 

 

Σημείωςη: Στο διαδίκτυο, το ςυγκεκριμζνο αντίςτροφο λεξικό ςυνο-

δεφεται από αναλυτικζσ οδθγίεσ και για ςφνκετθ αναηιτθ-

ςθ. Αν τισ ακολουκιςουμε, κα διαμορφϊςουμε γλωςςικζσ 

αςκιςεισ ποικίλων μορφϊν και με περιςςότερα, κάκε φο-

ρά, ηθτοφμενα. 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκζμβριοσ 2011  Ν. Παρίςησ 

 


