Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών
Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Περιγραφή Τμήματος
Τμήμα: Α1 Αρχάριοι
Στόχοι: Στόχοι του τμήματος οι σπουδαστές είναι:
 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 μάθουν στρατηγικές που θα συμβάλουν στην επιτυχία τους στις εξετάσεις
Επίπεδο: Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Α1 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
(ΚΕΠΑ). Οι σπουδαστές:
 μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν οικείες, καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνουν
με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες
 μπορούν να αυτοσυστήνονται, να συστήνουν άλλο πρόσωπο, να ρωτούν και να απαντούν σε
προσωπικές ερωτήσεις (π.χ. από πού είναι, πού μένουν, τι δουλειά κάνουν), να μιλούν για την
οικογένειά τους, για ανθρώπους που γνωρίζουν, για πράγματα που τους ανήκουν
 μπορούν να επικοινωνούν με απλό τρόπο εφόσον ο συνομιλητής τους μιλά αργά και καθαρά και
έχει διάθεση να συμβάλει στην επικοινωνία
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 τα εξής: συστάσεις, καταγωγή, οικογένεια, επαγγέλματα, ψώνια,
σπίτια και επίπλωση, φαγητό, παραγγελίες, περιγραφές ατόμων, μήνες, μέρες της εβδομάδας,
ηλικίες, καιρός, εποχές, γιορτές, δραστηριότητες, κατευθύνσεις, μέσα μεταφοράς, ψυχαγωγία,
υγεία, μέρη στην πόλη, κινηματογράφο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, συγκοινωνία, εκδρομές,
διακοπές, δουλειές του σπιτιού, καθημερινές ασχολίες
 Η παραγωγή γραπτού λόγου περιλαμβάνει σύντομους διαλόγους, κείμενα, ή μηνύματα όπου οι
σπουδαστές περιγράφουν τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους, μέλη της οικογένειας τους, το
σπίτι τους, αγαπημένες τους ασχολίες, τον καιρό, την εργασία τους, παρελθοντικές ή μελλοντικές
δραστηριότητες, παραγγέλνουν σε ταβέρνα, καφετέρια, μπαρ, αναζητούν κατοικία, δίνουν
κατευθύνσεις ή διηγούνται ένα περιστατικό. Επίσης περιλαμβάνει κείμενα και επιστολές όπου οι
σπουδαστές γράφουν για τον εαυτό τους και τη ζωή στην Ελλάδα, για διασκέδαση και διακοπές,
προτείνουν, δίνουν οδηγίες, συμβουλές, γράφουν κριτικές ταινιών.
 Η κατανόηση γραπτού λόγου περιλαμβάνει προσαρμοσμένα κείμενα και διαλόγους (120–150
λέξεων) με σύντομες περιγραφές ατόμων, χώρων, επαγγελμάτων, αντικειμένων, μικρές αγγελίες
για ενοικίαση σπιτιού, σύντομες διηγήσεις περιστατικών, δραστηριοτήτων, καθώς και
αλληλογραφία. Επίσης περιλαμβάνει σύντομα προσαρμοσμένα κείμενα (150–200 λέξεων) σχετικά
με: καθημερινό πρόγραμμα, δραστηριότητες, ταινίες, συμβουλές υγείας, προτάσεις για διακοπές
και διασκέδαση, τιμοκαταλόγους εστιατορίων, περιγραφές γεγονότων.
 Η παραγωγή προφορικού λόγου περιλαμβάνει εξάσκηση στην προφορά της Ελληνικής,
συμμετοχή σε διαλόγους όπου οι ομιλητές παρουσιάζουν τον εαυτό τους, ανταλλάσσουν
πληροφορίες, κάνουν ψώνια, εκφράζουν προτιμήσεις, περιγράφουν πρόσωπα και χώρους.
Επίσης περιλαμβάνει προτάσεις για διασκέδαση και διακοπές, συζητήσεις για ταινίες,
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προσκλήσεις, συμβουλές και ευχές, αναζήτηση πληροφοριών καθώς και περιγραφές γεγονότων
(παρόν-παρελθόν-μέλλον)
Η κατανόηση προφορικού λόγου περιλαμβάνει διαλόγους μεταξύ ανθρώπων που ψωνίζουν ή
παραγγέλνουν, που περιγράφουν πλευρές της ζωής τους και της εργασίας τους, που περιγράφουν
ρούχα και μέρη. Επίσης περιλαμβάνει προτάσεις για διασκέδαση, οδηγίες και συμβουλές από
ειδικούς, παραγγελίες, κρατήσεις θέσεων, περιγραφές γεγονότων, τηλεφωνικούς διαλόγους,
αποσπάσματα ραδιοφωνικών εκπομπών, συνεντεύξεις
Η διδασκαλία γραμματικής περιλαμβάνει: ονομαστική/αιτιατική πτώση ενικού και πληθυντικού
αριθμού άρθρων/ουσιαστικών/επιθέτων, ενεστώτα ενεργητικής φωνής όλων των συζυγιών, το
ρήμα «είμαι», εισαγωγή στην γενική πτώση ενικού αριθμού, ονομαστική προσωπικών
αντωνυμιών, ερωτηματικές λέξεις, προθέσεις (με, για, από, σε), ονομαστική πτώση ενικού και
πληθυντικού αριθμού δεικτικών αντωνυμιών (αυτός ο, αυτή η, αυτό το), κτητική αντωνυμία
(μου/σου/του), τοπικά επιρρήματα, χρονικούς προσδιορισμούς, επιρρήματα συχνότητας, καθώς
και αόριστο και απλό μέλλοντα ενεργητικής φωνής όλων των συζυγιών. Επίσης περιλαμβάνει
απλή υποτακτική (και μια σύντομη εισαγωγή στη συνεχή), απλή προστακτική ενεργητικής φωνής,
απρόσωπα ρήματα, ερωτηματικές και προσωπικές αντωνυμίες (άμεσο αντικείμενο), περιφραστικά
παραθετικά (-ος,-η,-ο/-ος,-α,-ο), αόριστες αντωνυμίες και μια εισαγωγή στον ενεστώτα ρημάτων
σε –ομαι, -άμαι.
Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει συχνόχρηστες λέξεις και εκφράσεις για θέματα όπως: οικογένεια,
δουλειά, ρούχα, διασκέδαση, ώρα, γειτονιά, αριθμοί, διάθεση, ψώνια, παραγγελίες, σπίτι,
χρώματα, περιγραφές ατόμων, γιορτές και αργίες, μέσα μεταφοράς, μέρες εβδομάδας, μήνες,
καιρό, μαγειρική, διατροφή, τουρισμό, μελλοντικά σχέδια, υγεία, ταινίες, γεγονότα, καθημερινές
ασχολίες.
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