Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών
Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Περιγραφή Τμήματος
Τμήμα: Γ2 Ανώτατο
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 Ελληνομάθειας
Επίπεδο: Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Γ2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
(ΚΕΠΑ). Οι σπουδαστές μπορούν:
 να κατανοούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια σχεδόν ό,τι διαβάζουν ή ακούνε
 να αναπαράγουν πληροφορίες γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο
συγκροτημένο
 να εκφράζονται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια, καθώς και να χειρίζονται τις λεπτές νοηματικές
αποχρώσεις, όταν αναφέρονται σε πολύπλοκα θέματα
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 σε θέματα σύγχρονου προβληματισμού και επικαιρότητας όπως:
γλώσσα, δημόσιος βίος, κοινωνία, περιβάλλον-οικολογία, πολιτισμός και παράδοση, ψυχολογία.
 Η παραγωγή γραπτού λόγου περιλαμβάνει συγγραφή επιστολής ή έκθεσης όπου οι
σπουδαστές γράφουν τις απόψεις τους για τη γλώσσα και τις δυσκολίες εκμάθησης της
Ελληνικής, την κρίση στο θεσμό της οικογένειας, την ισότητα των δύο φύλων, την ξενοφοβία, την
ευθανασία, τις κλιματικές αλλαγές, τα μεταλλαγμένα προϊόντα, την περιβαλλοντική μετανάστευση,
τα είδη υπό εξαφάνιση, τη συντήρηση και διατήρηση των έργων τέχνης, τις προλήψεις, τον ορισμό
της ευτυχίας, την υπερκατανάλωση, τη νευρική ανορεξία, τη συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου,
την ανεξάρτητη συμβίωση ή την ξεχωριστή διαβίωση των ζευγαριών.
 Η κατανόηση γραπτού λόγου περιλαμβάνει αυθεντικά κείμενα (400+ λέξεων) όπως συνεντεύξεις
και άρθρα για θέματα όπως γλώσσα, δημόσιος βίος και κοινωνία, περιβάλλον και οικολογία,
πολιτισμός και παράδοση, ψυχολογία. Επίσης, περιλαμβάνει ανάγνωση κειμένων μέσω των
οποίων οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τους τύπους δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε
αυτό το μέρος των Εξετάσεων Ελληνομάθειας (π.χ. σύντομες σημειώσεις, συνδυασμός
παραγράφων ενός κειμένου κά) και βελτιώνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο.
 Η παραγωγή προφορικού λόγου περιλαμβάνει συζητήσεις σε ζεύγη και ομάδες, παρουσιάσεις
και παιχνίδια ρόλων, ομιλίες, επιχειρηματολογία, διατύπωση απόψεων σε ποικιλία θεμάτων
σύγχρονου προβληματισμού και δραστηριότητες που συναντούν οι υποψήφιοι στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
 Η κατανόηση προφορικού λόγου περιλαμβάνει ακρόαση κειμένων όπως: συνεντεύξεις,
αυθεντικές ραδιοφωνικές εκπομπές όπου διατυπώνονται απόψεις για ποικίλα θέματα. Οι
σπουδαστές μαθαίνουν να κρατούν σύντομες σημειώσεις, να συνδυάζουν σωστά πληροφορίες
που τους δίνονται, να επιλέγουν την ορθή απάντηση από επιλογές κτλ.
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Η διδασκαλία γραμματικής περιλαμβάνει: σύνθετα ρήματα και ουσιαστικά π.χ τα σύνθετα του
άγω-άγομαι, ποιώ-ποιούμαι, μένω, βάλλω/βάλλομαι, τα αρχαιόκλιτα θέτω-τίθεμαι, -ιστώ/ίσταμαι
ρήματα σε –ώμαι και –ούμαι, προθέσεις (εκ/εξ, εν, δια, περί, υπέρ, προ, επί, δίχως, υπό, από,
εντός), την παθητική παρελθοντική μετοχή σε –είς/-είσα/-έν, ενεργητικές μετοχές ενεστώτα
(ων/ουσα/ον,–ών/-ούσα/-ούν, -ών/-ώσα/-ών), την ενεργητική παρελθοντική μετοχή σε -ας/ασα/αν,
μετοχές παθητικού παρακειμένου (–μένος/μένη/μένο, -ασμένος/ασμένη/ασμένο, -ειμένος/ειμένη/ειμένο, -ημένος/ημένη/ημένο, επίθετα σε –ής/-ής/-ές, -ύς/εία/ύ, -ων-ων/-ον λέξεις με πρώτο
συνθετικό το αυ-, παν-, φιλο-, τετρα-, επιρρήματα με δύο τύπους και διαφορετική σημασία σε –α
και –ως, το πρόθημα δια/ υπέρ/ ευ/ παρά. Επίσης, περιλαμβάνονται τα γραμματικά φαινόμενα
όπως αυτά προβλέπονται από το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας για το συγκεκριμένο επίπεδο. Οι σπουδαστές εφαρμόζουν τις γραμματικές τους γνώσεις
σε όλες τις δεξιότητες και ιδιαίτερα στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις και εκφράσεις που αφορούν σε θέματα σύγχρονου
προβληματισμού. Πρόκειται για λέξεις, φράσεις και εκφράσεις που άπτονται των επικοινωνιακών
στόχων όπως αυτοί καθορίζονται από το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας για το συγκεκριμένο επίπεδο. Μέσω της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού και
προφορικού λόγου γίνεται επεξεργασία και εμπέδωση του λεξιλογίου αυτού. Περιλαμβάνονται
λόγιες και λαϊκές λέξεις, ομώνυμες, ομόηχες, ομόγραφες λέξεις, εκφράσεις προερχόμενες από τα
αρχαία ή την καθαρεύουσα.
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