Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών
Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Περιγραφή Τμήματος
Τμήμα: B2
Στόχοι: Στόχοι του τμήματος είναι οι σπουδαστές:
 να αναπτύξουν ευχέρεια και ακρίβεια στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου
 να αναπτύξουν τη δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου
 να αναπτύξουν τη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου
 να αποκτήσουν στρατηγικές για επιτυχία στις εξετάσεις
Επίπεδο: Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
(ΚΕΠΑ). Οι σπουδαστές μπορούν:
 να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός
πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θεμάτων της ειδικότητάς τους
 να επικοινωνούν με αυθορμητισμό και άνεση και ταχύτητα στο βαθμό που η επαφή με φυσικούς
ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται
 να εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια σε ποικιλία θεμάτων,
 να διατυπώνουν επιχειρήματα και να αναλύουν τα υπέρ και τα σε θέματα επικαιρότητας
Δομή:
Το τμήμα περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
 Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται κατά την κατανόηση και παραγωγή γραπτού και
προφορικού λόγου αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα,
σχέσεις, εξαρτήσεις, εγκληματικότητα, εκπαίδευση, τηλεόραση, διαφήμιση, υγεία, τουρισμό,
δημόσιο βίο- πολίτευμα, πολιτισμό, σύγχρονα προβλήματα (ανεργία, άγχος, έλλειψη
επικοινωνίας).
 Η παραγωγή γραπτού λόγου περιλαμβάνει συγγραφή επιστολής σε εκδότη εφημερίδας,
έκθεσης όπου αναπτύσσονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, επιχειρήματα, αιτίες και
αποτελέσματα. Όλες οι δραστηριότητες εξοικειώνουν τους σπουδαστές με σύνθετες μορφές
γραπτού λόγου για διάφορα θέματα όπως: οικολογία, επιστήμη και τεχνολογία, εκπαίδευση,
φτώχεια, ναρκωτικά, αλκοολισμός, εγκληματικότητα, πρόβλημα αστέγων, τουρισμός, οικογένεια,
χάσμα γενεών, ισότητα φύλων, υγεία και άσκηση, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, άγχος, σύγχρονος τρόπος ζωής.
 Η κατανόηση γραπτού λόγου περιλαμβάνει αυθεντικά κείμενα (300–400 λέξεων) που διαφέρουν
ως προς το είδος, το μήκος, το βαθμό δυσκολίας. Πρόκειται για άρθρα, εκθέσεις, επιστολές ή
αποσπάσματα από βιβλία που αφορούν θέματα όπως; ανεργία, οικολογία, πόλεμο, διαφήμιση,
παιδιά και έφηβοι, θέματα ψυχολογίας, προβλήματα εξάρτησης, επικοινωνία, ποδόσφαιρο,
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, υγεία και άλλα σύγχρονα θέματα.
 Η παραγωγή προφορικού λόγου περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σχέσεις των δύο φύλων,
μεταξύ γονέων και παιδιών, για το περιβάλλον, για τον τουρισμό, δυσκολίες και προβλήματα της
καθημερινότητας, υγεία και για το σύγχρονο τρόπο ζωής.
 Η κατανόηση προφορικού λόγου περιλαμβάνει αυθεντικές ραδιοφωνικές εκπομπές,
συνεντεύξεις, συζητήσεις, ομιλίες για θέματα ιατρικής και ψυχολογίας, γλώσσας, πολιτισμού,
εργασίας.
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Η διδασκαλία γραμματικής περιλαμβάνει: επανάληψη στα ουσιαστικά, ουσιαστικά: -έας,
ουδέτερα σε -ιμο, αρχαιόκλιτα ουδέτερα, ουσιαστικά με δύο γένη, ουδέτερα ουσιαστικά μόνο με
πληθυντικό, επανάληψη στα επίθετα, επίθετα: -ης/-ης/-ες, επίθετα: -ύς/-εία/-ύ, επίθετα: -άς/-ού/άδικο, παραθετικά επιθέτων, ανώμαλα παραθετικά, αντωνυμίες: προσωπικές, αναφορικές,
αόριστες και αυτοπαθείς, επανάληψη στα ρήματα (όλοι οι χρόνοι-ενεργητική και μεσοπαθητική
φωνή-, όλες οι συζυγίες), εγκλίσεις (υποτακτική/ προστακτική/ δυνητική/ ευχετική), μετοχές,
επιρρήματα, παραθετικά επιρρημάτων από επίθετα, προθέσεις, σύνδεσμοι, μόρια, αριθμητικά,
επιφωνήματα, σχηματισμός λέξεων, σύνθετα και παρασύνθετα ρήματα, φωνητική.
Το λεξιλόγιο αυτού του τμήματος περιλαμβάνει λέξεις και εκφράσεις που αφορούν τα εξής:
οικολογία, επιστήμη, τεχνολογία, οικογένεια, εξαρτήσεις, εγκληματικότητα, φτώχεια, ισότητα
φύλων, πόλεμος, τηλεόραση, διαφήμιση, καταναλωτισμός, υγεία και άσκηση. Περιλαμβάνονται
λέξεις, εκφράσεις, παροιμίες από τα Αρχαία και την Καθαρεύουσα που χρησιμοποιούνται και στα
Νέα Ελληνικά.
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