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There are no translations available.
Aurora

Μου άρεσε πολύ Γλώσσα 2. Σπούδασα Ελληνικά όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και
με αυτό το πρόγραμμα μπόρεσα να ασκήσω πάλι αυτή. Ήταν πολύ εύκολο για μένα
να σπουδάσω στο σπίτι μου και στον ελεύθερο χρόνο. Είναι ένα χρήσιμο
πρόγραμμα, γιατί είναι δύσκολο να μάθει ελληνικά στην Ισπανία

Erika

"Καλήμερα σε όλους. Με λένε Ερικα από την Ιταλία. Ήμουν πρώην μαθήτρια ελληνικών από
το 2008 μέχρι το 2011 στην Ελληνική Κοινότητα του Μιλάνου, η πόλη που μένω. Τώρα
σπουδάζω Ελληνικά μονή μου διαβάζοντας βιβλία, ακούγοντας μουσική και ραδιόφωνα στο
Διαδίκτυο. Και για έμενα ήταν η πρώτη φορά που έκανα μαθήματα ελληνικών ονλινε, και
μ'άρεσε πάρα πολύ. Τα μαθήματα ήταν ενδιαφέρον, ειδικά μ' ενδιαφέρουσα την ενότητα
από τον γάμο: χρησιμοποίησα πολλές λέξεις που έμαθα στο Skype και στην πλατφόρμα
της Γλωσσάς 2: με προσκάλεσαν σε ένα ελληνικό γάμο και μιλούσα Ελληνικά με τις λέξεις
του βιβλίου της πλατφόρμας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή στην Γλώσσα 2 και χαιρετίσματα από την
Ιταλία"

Ursula

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τέλεια εμπειρία με την „Γλώσσα 2“. Για μια φίλη έμαθα
από την „Γλώσσα 2“ και είχα τύχη να συμμετέχω στο μάθημα. Πριν φάνηκε να είναι πολύ
γρήγορα για μένα. Ύστερα παράτησα ότι τόσο απαιτητική… Με την στοργική υποστήριξη
της καθηγήτριας / Φλάβιας, έκανα καλή πρόοδο! Μόλις γύρισα από την Ελλάδα όπου
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πέρασα 6 πολύ ωραίες εβδομάδες. Είδα ότι το λεξιλόγιο μου είναι μεγαλύτερο, είμαι ικανή
να μιλήσω πιο άνετα και να διαβάσω πιο εύκολα. Κάθε μέρα έκανα συζητήσεις με τους
φίλους εκεί και αισθανόμουν σχεδόν σαν Ελληνίδα!Είμαι η Ούρσουλα από την Ελβετία και
μένω κοντά την Ζυρίχη. Ταξιδεύω εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Τότε που πήγα την
πρώτη φορά, ήμουν 21 χρονών και αμέσως κυριευμένη από την υπέροχη χώρα. Όμως μόνο
πολύ αργότερα έχω αρχίσει να μάθω την γλώσσα. Πήρα μέρος σε μερικά μαθήματα στα
νησιά της Ελλάδας και έχω μάθει λιγάκι (γιατί είχα σπάνια καιρό) στο σπίτι με έναν
δάσκαλο.

Μανουέλα

Πολύ ευχαρίστως σας γράφω για να σας πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερος το μάθημα ελληνικής
γλώσσας του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ 2 που παρακολουθήσαμε φέτος με την εξαιρετική μας
καθηγήτρια Φωτεινή. Την αρμόδια, αρεστή και υπομονετική διδασκαλία της, η φιλική
ατμόσφαιρα, αλλά και τα εργαλεία του προγράμματος (τα λεξικά, η γραμματική κτλ) με
βοήθησαν πολύ να βελτιώσω τα ελληνικά μου. Την ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά.

Valeria

Μαρίνα

Σας ευχαριστώ για αυτό! Μου άρεσε πολύ η πλατφόρμα. Με βοήθησε να μάθω καλύτερα την
ορθογραφία. Τα κείμενα ήταν επελιγμένα με το μυαλό και με την καρδιά, δεν ήταν άπλα και
συνηθισμένα, είχαν πολλές καινουριές πλυροφορίες για την Ελλάδα, ιστορία της,είχαν
αγγιξει τα φιλοσοφικά θέματα. Πολλές φορές η ασκήσεις που έκανα με έβαζαν να σκεφτώ
τις ανθρώπινες αξίες και με δίδαξαν κάτι παραπάνω από την Γλώσσα.Βέβαια, εγώ που μένω
στην Ελλάδα δεν έχω τόση ανάγκη από την ευκαιρία να μιλάω Ελληνικά και να ακούσω την
σωστή προφορά, αλλά καταλαβαίνω πόσο χρήσιμο είναι για τους ξένους εξωτερικού. Εγώ

2/5

Student Testimonies
Scritto da Administrator
Lunedì 02 Novembre 2015 14:08 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Novembre 2015 12:20

θα προτιμούσα να έχω πιο πολλές ασκήσεις γραμματικής με την δασκάλα και ίσως 2 ώρες
μάθημα..Τα μαθήματα ήταν ενδιαφέρον, η ομάδα μας ήταν ευχάριστη παρέα, η δασκάλα
χαρούμενη και με πολύ διάθεση για δουλειά, είχαμε συζητήσει πόλλα θέματα! έχουμε γίνει
φίλοι. Ειναί ωραίο να έχεις φίλους απο διάφορα μέροι του κόσμου και να μάθεις πώς ζούνε
εκεί,τι παραδόσεις έχουν..Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δώθηκε να κάνω
τα μαθήματα δωρεάν!Εγώ είμαι η Μαρίνα απο την Ουκρανία. Μένω στην Ελλάδα εδώ και 11
χρόνια.Γεια σας!

Ζσούζσα

Εγώ απόλαυσα πάρα πολύ τα μαθήματά μας! Όλα τα κείμενα των μαθημάτων ήταν πολύ
ενδιαφέροντα, χρήσιμα και διασκεδαστικά. Μάθαμε πολλά πράγματα για το γάμο, για τη
ζωή χθες και σήμερα, για τη διασκέδαση και εργασία. Μάθαμε τη γραμματική και πολλές
καινούργιες λέξεις.

Ήταν καταπληκτικό, ότι εμείς οι μαθητές ήμασταν από διάφορες χώρες: από την Πολωνία,
την Ουκρανία, τη Σερβία, τη Νέα Υόρκη και από την Ουγγαρία. Κάθε Τρίτη συναντιόμαστε
στο skype με όλους τους μαθητές του τμήματος και με την καταπληκτική μας καθηγήτρια,
με την Νίκη, από την Ελλάδα. :) Μιλούσαμε, διαβάζαμε, γράφαμε, φτιάχναμε προτάσεις,
κάναμε ερωτήσεις κτλ. Μάθαμε πολλά πράγματα και περάσαμε πολύ καλά.

Αλεξάνδρα

Πρέπει επίσης να γράψω κάτι για την πλατφόρμα. Πρώτα απ'όλα συγχαρητήρια σε αυτούς
που δημιούργησαν ασκήσεις και βρήκαν κατάλληλα κείμενα και ακουστικά. Για μένα πολύ
χρήσιμες ήταν οι ασκήσεις λεξιλογίου αλλά και γραμματικής. Νομίζω ότι χάρη στο
πρόγραμμά σας βελτίωσα τα ελληνικά μου . Όλα αυτά τα μαθήματα ήταν για μένα πάρα
πολύ ευχάριστα. Δεν περίμενα πολύ, σκέφτηκα μόνο να μιλήσω λίγακι ελληνικά να θυμηθώ
αυτά που ξέχασα αλλά πρέπει να γράψω ότι η Νίκη δεν μας άφησε να χάσουμε τον χρόνο
μας. Βρήκε τρόπους να κάνει μαζί μας πολλές ασκήσεις και λεξιλογίου και γραμματικής, να
μιλήσουμε μεταξύ μας, να απαντήσουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις... που και που έπρεπε
επίσης να διαβάζουμε το κείμενο έτσι διόρωσε τους τόνους κτλ. Δεν μπορώ να γράψω ότι
ήταν πολύ αύστηρη μαζί μας αλλά σίγουρα πολύ υπεύθυνη και πάντα ένιωθα ότι η πρόοδός
του καθένα ήταν γι'αυτήν σημαντική. Θαυμάζω την υπομονή της. Δεν ήταν εύκολο να
καταλάβουμε όλοι τι πρέπει να ανοίξουμε που να πατήσουμε...κτλ. το επίπεδο μαθητών
στην τάξη μας δεν ήταν όμοιο μα Νίκη πάντα υπομονετική δημιουργούσε πολύ φιλική
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ατμοσφαίρα. Γρήγορα διορθούσε τις ασκήσεις στην πλατφόρμα, επίσης αυτές που έκανα
σχεδόν μήνα μετά το τέλος μαθημάτων. Σ'ευχαριστώ Νίκη!!! Πέρσυ συμμέτασχα στα
μαθήματα ελληνικών online στην τάξη της Νίκης.

Domenica

Luigi
Από την αρχή του Μαρτίου μέχρι το τέλος του Ιουνίου, πήγα στα μαθήματα των
Ελληνικών on line, μέσω την πλατφόρμα Γλωσσα 2. Ήταν παρά πολύ θετική εμπειρία,
από κάθε αντικειμενική άποψη , που μπορώ να το δω.
Για εμένα ήταν η πρώτη φορά που έκανα ένα κύκλο μαθημάτων
on line.
Άλλο σημαντικό και πολύ καλό πράγμα ήταν ότι τα υλικά των μαθημάτων ανέφεραν
γεγονότα και άτομα πραγματικά, ζωντανά, αληθινά και που ανήκουν στην σημερινή
Ελλάδα και αυτό έκανε βεβαίως τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα και εύκολα στην
κατανόηση τους, αλλά και στην κατανόηση και της γραμματικής και του συντακτικού.
Τελικά (αλλά ίσως η σημαντικότατη πλευρά), η
καθηγήτρια
ήταν
άριστη και εξαιρετική. Πάντα ακριβής , πάντα ευγενής, πάντα διαθέσιμη με τους μαθητές,
έδωσε μεγάλη υπηρεσία για τα μαθήματα, που ήταν χρήσιμα και ευχάριστα.
Ισαβέλ

Σέρτζιαν
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Ήταν πρώτη φορά για εμένα και η μοναδική ευκαιρία να συμμετέχω σε ζωντανά internet
μαθήματα.
Η πλατφόρμα έγινε καλύτερη μέρα με την μέρα, η παρέα ήταν τρομερή από διάφορα μέρη
της Ευρώπης, και ακόμα και από τη Νέα Υόρκη. Η δασκάλα μας η Νίκη είναι εξαιρετική με
εντυπωσιακή προσωπικότητα!
Αισθανθήκαμε σαν μια οικογένεια κάθε βραδιά την Τρίτη όλοι μαζί.
Θέλω να σας πω μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας στο ΓΛΩΣΣΑ 2 πρόγραμμα !
Σέρτζιαν από το Βελιγράδι

Μπιλιάνα

Καλημέρα, Αυτό το πρόγραμμα Glossa 2, για μένα ήταν πολύ καλή και ενδιαφέρον
εμπειρία. Αυτό ήταν πρώτη φορά για μένα να μαθαίνω γλώσσα online και ήταν χρήσιμο.
Γνώρησα στο Skype και νεα φίλους από την ομάδα μας και η καθηγήτρια μας Πάττυ
Γιοβανογλου ήταν πολύ καλή και ήθελε πάντα να μας βοηθήσει όταν δεν καταλαβαίνουμε
κάτι. Και τα κείμενα στην πλατφόρμα ήταν ενδιαφέρον επίσης. Ευχαριστώ πολύ και πολλά
χαιρετίσματα για όλους και ιδιαίτερη για την Πάττυ, Μέλινα, Μαρούσκα και τον Καμίλ :)
Μπίλιανα

Peter
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