Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών
Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Περιγραφή Τμήματος
Τμήμα: Α2 Μέσο Κατώτερο
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 μάθουν στρατηγικές που θα συμβάλουν στην επιτυχία τους στις εξετάσεις
Επίπεδο: Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Α2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
(ΚΕΠΑ). Οι σπουδαστές:
 μπορούν να κατανοούν λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά για οικεία θέματα
(π.χ. βασικές πληροφορίες για τους ίδιους και την οικογένειά τους, αγορές, στενό περιβάλλον,
εργασία)
 μπορούν να επικοινωνούν σε καθημερινά πλαίσια που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα
 μπορούν να περιγράφουν με απλό τρόπο πτυχές της ζωής τους, το άμεσο περιβάλλον και βασικές
τους ανάγκες
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: η τάξη μου, μουσικά όργανα, ασχολίες, υγεία, δημόσιες
υπηρεσίες, περιγραφές ατόμων, επάγγελμα, οικογένεια, διασκέδαση, ταξίδια, Μ.Μ.Μ., ευχές,
ατυχήματα, βαθμίδες εκπαίδευσης.
 Η παραγωγή γραπτού λόγου περιλαμβάνει διαλόγους, κείμενα, μηνύματα ή επιστολές όπου οι
σπουδαστές περιγράφουν μια δραστηριότητα, ένα ατύχημα, ένα άτομο, ένα ταξίδι, μια άσχημη
εμπειρία. Επίσης κείμενα ή επιστολές όπου οι σπουδαστές δίνουν ή ζητούν συμβουλές, γράφουν
μια διαφήμιση, γράφουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.
 Η κατανόηση γραπτού λόγου περιλαμβάνει προσαρμοσμένα κείμενα και διαλόγους (150–200
λέξεων) με περιγραφές ατόμων, χώρων, επαγγελμάτων, αντικειμένων, μικρές αγγελίες, σύντομες
διηγήσεις περιστατικών, δραστηριοτήτων, καθώς και αλληλογραφία. Επίσης περιλαμβάνει κείμενα
σχετικά με: καθημερινό πρόγραμμα, δραστηριότητες, 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, προσκλήσεις, συμβουλές και
ευχές, αναζήτηση πληροφοριών καθώς και περιγραφές γεγονότων (παρόν-παρελθόν-μέλλον)
 Η κατανόηση προφορικού λόγου περιλαμβάνει διαλόγους μεταξύ ανθρώπων που ψωνίζουν, που
περιγράφουν πλευρές της ζωής τους και της εργασίας τους, που περιγράφουν ταξίδια και μέρη.
Επίσης περιλαμβάνει προτάσεις για διασκέδαση, οδηγίες και συμβουλές από ειδικούς,
παραγγελίες, κρατήσεις θέσεων, περιγραφές γεγονότων, τηλεφωνικούς διαλόγους, αποσπάσματα
ραδιοφωνικών εκπομπών, συνεντεύξεις.
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Η διδασκαλία γραμματικής περιλαμβάνει: επιρρήματα, παραθετικά επιρρημάτων, την αναφορική
αντωνυμία «που», το έμμεσο αντικείμενο, τη γενική ενικού και πληθυντικού, υποκοριστικά, τακτικά
αριθμητικά, άκλιτα ουσιαστικά, συνοπτική υποτακτική και προστακτική, υποθετικό λόγο στο
α΄είδος, την ερωτηματική αντωνυμία ποιανού/ποιανής/ποιανού-τίνος, το κτητικό επίθετο δικός
μου/δική μου/δικό μου, πλάγιο λόγο, ουδέτερα ανισοσύλλαβα, αόριστο, προσωπική αντωνυμία
σε γενική, απρόσωπα ρήματα, αόριστες αντωνυμίες, δευτερεύουσες προτάσεις.
Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει συχνόχρηστες λέξεις και εκφράσεις για θέματα όπως: δουλειά,
διασκέδαση, γειτονιά, ψώνια, περιγραφές ατόμων και επαγγελμάτων, γιορτές και αργίες, μέσα
μεταφοράς, διατροφή, τουρισμό, μελλοντικά σχέδια, υγεία, γεγονότα, καθημερινές ασχολίες.
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