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Ανακαλύπηονηαρ ηο Κείμενο 

Γιδακηικό εγσειπίδιο για ηο Δπίπεδο Δπάπκειαρ ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ 

ωρ Γεύηεπηρ / Ξένηρ Γλώζζαρ 

 

 

Θανάζηρ Αγάθορ  

 Βαζιλική Γιαννακού 

 Βαπβάπα Γημοπούλοος  

Αλίκη Τζοηζοπού  

Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ  

Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο 

 σο Ξέλεο Γιώζζαο 

 Γηδαζθαιείν ηεο  Νέαο Διιεληθήο 

 

 

Abstract 

This paper deals with the presentation of Discovering the text, a coursebook designed for the intermediate 

level of learning Modern Greek as a second/foreign language. The authors have studied the needs of 

intermediate level students and have designed teaching material to fulfill these needs. Based on the  

Analytical Program for the Teaching of Modern Greek as a Foreign Language- Vantage Level, which is 

published by the Interdepartmental Program for the Teaching of Modern Greek as a Foreign Language of 

the Athens University School of Philosophy, this coursebook places the text within the centre of the 

learning procedure, using extracts of authentic speech. The manipulation of the text as a natural base for a 

variety of exercises, improves the oral and written language skills, as well as the textual skills. Finally, 

using the text as a means for contact with everyday life issues in contemporary Greece, enhances the 

communicative ability and cultural information of students of Modern Greek as a foreign language. 

 

 

1. Οπγάνωζη ηος εγσειπιδίος Ανακαλύπηονηαρ ηο Κείμενο: επιλογή 

ςλικού και βαζικοί διδακηικοί / μαθηζιακοί ζηόσοι. 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε γεληθή θαη αδξνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ 

δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ Αλαθαιύπηνληαο ην θείκελν. Tν ζπγθεθξηκέλν έξγν πξννξίδεηαη 
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γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο δεύηεξεο / μέλεο γιώζζαο ζε ζπνπδαζηέο 

ηνπ Δπηπέδνπ Δπάξθεηαο, όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

Γηδαζθαιίαο ηεο Nέαο Διιεληθήο ζε Δλειίθνπο ηνπ Γηαηεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε 

Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Ξέλεο ηνπ Δ.Κ.Π.Α.
1
. ην επίπεδν απηό ζεσξείηαη όηη νη 

ζπνπδαζηέο έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη ηηο βαζηθέο γξακκαηηθνζπληαθηηθέο δνκέο θαη έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ βαζηθνύ ιεμηινγίνπ ηεο γιώζζαο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί γεληθόηεξε 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ επαθή ηνπο κε ην θείκελν. Σν θείκελν, άιισζηε, απνηειεί ηελ 

θεληξηθόηεξε κνλάδα πξόζιεςεο θαη παξαγσγήο ιόγνπ ζηελ μέλε γιώζζα, όηαλ ην 

επίπεδν ησλ ζπνπδαζηώλ ππεξβαίλεη ην απνιύησο αξράξην. Τπό απηή ηελ έλλνηα, ην 

ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό εγρεηξίδην θηινδνμεί λα δηεπθνιύλεη ηελ πξώηε επαθή ησλ 

ζπνπδαζηώλ κε ζύλζεηεο θεηκεληθέο δνκέο ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη λα ηνπο εηζαγάγεη 

ζηαδηαθά ζηε ινγηθή ηεο θεηκεληθήο γξακκαηηθήο, αθήλνληαο θαηά κέξνο, ή, νξζόηεξα, 

εληάζζνληαο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηα επηκέξνπο γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά 

θαηλόκελα.     

Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ θαη ησλ επηκέξνπο 

γισζζηθώλ θαη θεηκεληθώλ θαηλνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε 

δηδαζθαιία, ην βηβιίν αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο θαλόλεο ηνπ Αλαιπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ην Eπίπεδν Eπάξθεηαο
2
. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θείκελα πνπ 

πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην απνηεινύλ δείγκαηα απζεληηθνύ ιόγνπ, πνπ ζην κεγαιύηεξό 

ηνπο κέξνο πεξηιακβάλνπλ ιεμηινγηθά ζηνηρεία νηθεία ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ επηπέδνπ 

απηνύ ή ιεμήκαηα, ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή από ην 

ελδνγισζζηθό πεξηθείκελν ή κε ηε κεζνιάβεζε κηαο απιήο δηαδηθαζίαο παξάθξαζεο. 

Σν βαζηθό θξηηήξην, πάλησο, γηα ηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ ήηαλ ην ζεκαηηθό, 

εθόζνλ επηδηώρζεθε ζπλεηδεηά λα θαιπθζνύλ δεηήκαηα γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο, κε 

βάζε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ ζπληαθηώλ ηνπ εγρεηξηδίνπ, αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ κέζνπ ζπνπδαζηή, όζν απηέο κπνξνύλ λα αληρλεπζνύλ. Πξόθεηηαη γηα θείκελα κε 

δηαρξνληθό ραξαθηήξα, εύιεπην κήλπκα, αιιά θαη αξθεηέο πξνεθηάζεηο, ώζηε λα 

πξνζθέξνληαη γηα ζπδήηεζε, δηαηύπσζε ζρνιίσλ θαη πξνζσπηθώλ απόςεσλ.  

ηα πιαίζηα απηά, σο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ βηβιίνπ νξίδεηαη ε δηεύξπλζε ησλ 

(γισζζηθώλ θαη όρη κόλν) γλώζεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο Νέαο Διιεληθήο σο δεύηεξεο 

                                                 
1.
 Κνληόο, Π., Ηαθώβνπ, Μ. Μπέιια, ., Μόδεξ, Α. Υεηιά-Μαξθνπνύινπ, Γ. 2002: Αλαιπηθό Πξόγξακκα 

Γηδαζθαιίαο ζε Δλειίθνπο. Δπίπεδν Δπάξθεηαο. Αζήλα: ΔΚΠΑ 
2.
 Βι. παξαπνκπή 1. 
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/ μέλεο γιώζζαο, κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ελόηεηεο απζεληηθνύ ιόγνπ, θαζώο θαη ε 

θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαηαλόεζεο θαη εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ, 

εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δείγκαηα θεηκέλνπ κε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ζύλζεηε δνκή θαη 

δηεπξπκέλν ιεμηιόγην. Ωο ηειηθόο ζηόρνο νξίδεηαη ην λα θαηαζηνύλ νη ζπνπδαζηέο 

ηθαλνί λα θαηαλννύλ θείκελα απαηηεηηθά αιιά πξνζηηά, λα ζπλδένπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνπλ ηα θείκελα απηά κε ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο θαη λα θαιιηεξγνύλ 

βαζκηαία κηα πξσηόηππε θαη δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηνλ θώδηθα ηεο μέλεο γιώζζαο, 

αμηνπνηώληαο ηνλ αθόκε θαη γηα ηελ έθθξαζε πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ θαη βησκάησλ.  

Γηα λα επηηεπρζνύλ ηα παξαπάλσ, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά θεηκεληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο αθόινπζνπο επηκέξνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο: 

 ηελ θαηαλόεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ 

ηξόπσλ, κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή θαη ε ζπλεθηηθόηεηα
.
  

 ηε δηεύξπλζε ηνπ πξνζιεπηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ ιεμηινγίνπ ησλ ζπνπδαζηώλ, 

όρη κόλν κέζσ ηεο παξνπζίαζεο λέσλ ιεμεκάησλ, αιιά θαη κε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζύλζεζεο
.
  

 ηελ νξζή ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ, αιιά θαη ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαλόλσλ 

πνπ ζεσξνύληαη ήδε θαηαθηεκέλνη
.
 

 ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθώλ δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηώλ, κε άιια ιόγηα ηελ 

άζθεζή ηνπο ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ, ππό κνξθή 

ζρνιίσλ ή εληππώζεσλ, αιιά θαη απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην 

θείκελν ή, γεληθόηεξα, κε ζηνηρεία ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο
.
 

 ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηελ πνηθηιία ηνπ ύθνπο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, 

κέζσ θεηκέλσλ δεκνζηνγξαθηθώλ, ινγνηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ
.
  

 ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ζπνπδαζηώλ λα αλαγλσξίδνπλ επηκέξνπο 

πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ, όπσο ε εηξσλεία ή ην ρηνύκνξ
.
  

 ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηερληθώλ δηαηύπσζεο απόςεσλ, επηρεηξεκάησλ θαη 

αλαιύζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη, ηέινο,   

 ηε ζπζηεκαηηθή επαθή ησλ ζπνπδαζηώλ κε ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο  

λννηξνπίαο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, αιιά θαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ηε ινγνηερλία 

θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνύ θαη γεσγξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο 

Διιάδαο.    
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2. Η ομάδα – ζηόσορ και οι θεμαηικοί πςπήνερ ηος εγσειπιδίος. 

 

Σν δηδαθηηθό εγρεηξίδην Αλαθαιύπηνληαο ην Κείκελν απεπζύλεηαη πξώηα θαη θύξηα 

ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηεο Νέαο Διιεληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 

ε πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ είλαη άηνκα κε πςειό κνξθσηηθό επίπεδν, από απόθνηηνη 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο ηνπο θαη άλσ. Ωζηόζν, ην εγρεηξίδην 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιινπ ηύπνπ θνηλό, όπσο γηα παξάδεηγκα 

παιηλλνζηνύληεο, πξόζθπγεο, κεηαλάζηεο θαη γεληθά αλζξώπνπο πνπ επηζπκνύλ 

πςειόηεξν βαζκό θαηάθηεζεο ηεο Νέαο Διιεληθήο. Με απηό ην πλεύκα, έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ζέκαηα πνπ πηζαλόλ λα κελ είλαη γλσζηά ζηνπο καζεηέο από ηε 

κεηξηθή ηνπο γιώζζα θαη ηνλ αληίζηνηρν πνιηηηζκό, αιιά πνπ απαζρνινύλ ηα κέιε ηεο 

ειιεληθήο γισζζηθήο θνηλόηεηαο. Σππηθό ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινύλ νη γηνξηέο θαη 

ηα έζηκα. 

Γεληθά, ε νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ έγηλε γύξσ από ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνύο 

ππξήλεο, κε απνηέιεζκα ην βηβιίν λα απνηειείηαη από ηηο αθόινπζεο 12 ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο:  

 Οηθνγέλεηα – Αλζξώπηλεο ζρέζεηο 

 Κνηλσληθή δσή-ύγρξνλα πξνβιήκαηα 

 Γηνξηέο- Έζηκα 

 Πεξηγξαθέο –Υαξαθηεξηζκνί 

 Δξγαζία –Δπαγγέικαηα 

 Δθπαίδεπζε 

 Τγεία 

 Γηαηξνθή 

 Αζιεηηζκόο 

 Φύζε-Οηθνινγία 

 Σέρλε 

 Σαμίδηα –Μεηαθηλήζεηο –Γηαθνπέο.  
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Αλαιπηηθά, νη ζεκαηηθνί ππξήλεο ηνπ εγρεηξηδίνπ, όπσο δηακνξθώλνληαη αλά 

ελόηεηα θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ηίηινπο ησλ επηκέξνπο θεηκέλσλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 1: Σίηινη θεηκέλσλ θαη ζεκαηηθνί ππξήλεο ηνπ εγρεηξηδίνπ.  

Τίηλορ κειμένος Θέμαηα – Έννοιερ Θεμαηική ενόηηηα Α.Π. 

(απιθμόρ ζελίδαρ) 

Πώο κεηακνξθώζεθε ε 

δσή κνπ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

θαηαγσγή–ηόπνο 

δηακνλήο – ειηθία –

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

ηνηρεία ηαπηόηεηαο (108 -

110) 

Ο Καπεηάλ Μηράιεο εμσηεξηθή εκθάληζε ηνηρεία ηαπηόηεηαο (109) 

Μεγαινπξέπεηα Υαξαθηήξαο ηνηρεία ηαπηόηεηαο (110) 

Ζ δσή ζηελ Αζήλα θαη 

ζηε ύκε 

είδνο θαη ηνπνζεζία 

θαηνηθίαο 

Καηνηθία-Γηακνλή (113) 

Σν ζύγρξνλν ζπίηη εζσηεξηθνί ρώξνη –

νηθηαθόο εμνπιηζκόο 

Καηνηθία-Γηακνλή (113) 

Ο βαζηιηάο Μίδαο ρξήκα- έζνδα, έμνδα Καζεκεξηλόηεηα (115) 

Καγηάθ: κε ην θαλό ζην 

λεξό 

Αζιεηηζκόο Διεύζεξνο ρξόλνο (117) 

Σζίνπ Θεάκαηα -θηλεκαηνγξάθνο Διεύζεξνο ρξόλνο (118) 

Φσηνγξαθηθό εξγαζηήξη 

Γήκνπ Βύξσλα 

Σέρλεο Διεύζεξνο ρξόλνο (118) 

Από ην αεξνπιάλν κέζα κεηαθνξάο Σαμίδηα–Μεηαθηλήζεηο 

(120) 

Λνπηξάθη- Μηα κίλη 

Ρηβηέξα ηξία ηέηαξηα από 

ηελ Αζήλα 

Πξννξηζκνί Σαμίδηα–Μεηαθηλήζεηο 

(122) 

Πνιύρξσκε αιιειεγγύε θπιεηηθέο δηαθξίζεηο 

ίζα δηθαηώκαηα 

Κνηλσληθά πξνβιήκαηα 

(126) 

Πξηλ γίλνπλ άζηεγνη ήηαλ 

θίινη, γλσζηνί ή 

ζπλάδειθνί καο 

Φηώρεηα - αλεξγία -

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο 

Κνηλσληθά πξνβιήκαηα 

(126) 
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Κξπνιόγεκα; Φξνληίζηε 

άκεζα ηνλ εαπηό ζαο 

Αζζέλεηεο Τγεία θαη Πεξίζαιςε 

(128) 

Ζ εθδξνκή ηνπ Γεκεηξνύ παιαηόηεξνη ηύπνη 

εθπαίδεπζεο 

Δθπαίδεπζε (131) 

Ση έδεημε ε έξεπλα γηα ηελ 

Διιάδα 

ζύγρξνλα δεηήκαηα ζην 

ζρνιείν 

Δθπαίδεπζε (131) 

Γώξα βάζεη Savoir Vivre θαηαλαισηηθά αγαζά Αγνξέο (134) 

Γάια ν ιεπθόο …ρξπζόο ηξόθηκα –δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο 

Γηαηξνθή (136) 

Πξσηεΐλεο ρσξίο ιίπε από 

ην θνηόπνπιν 

δηαηξνθηθά ζπζηαηηθά –

γεύζεηο 

Γηαηξνθή (136-137) 

Παρπζαξθία ηέινο! 

Αιιάμηε ηε δσή ζαο γηα 

πάληα 

δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα Γηαηξνθή (137) 

Κξήηε –Υίιηα πξόζσπα πεξηνρέο –κλεκεία -ρώξνη Σνπνζεζίεο – Μέξε – 

Αμηνζέαηα (142-143) 

ην βάζνο ηαξαηζόθεπνο! νηθνινγηθά πξνβιήκαηα 

θαη ιύζεηο 

Οηθνινγία (147 -148) 

Ζ Αιθπόλε θαηξόο – θιίκα Οηθνινγία (146) 

Καηνηθίδηα κε όιεο ηηο 

αλέζεηο! 

Εώα Οηθνινγία (147) 

Σα ιάζε ηελ ώξα ηνπ 

ζεηζκνύ 

Γεσθπζηθό πεξηβάιινλ –

θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

Οηθνινγία (147) 

 

 

3. Οι βαζικέρ γλωζζικέρ λειηοςπγίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο εγσειπίδιο. 

 

Σα θείκελα ηνπ εγρεηξηδίνπ θπζηθά παξνπζηάδνληαη επεμεξγαζκέλα, δειαδή 

ζπλνδεύνληαη από αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, πνηθίισλ ηύπσλ θαη εηδώλ. Μέζσ 

απηώλ επηδηώθεηαη λα αζθεζνύλ νη ζπνπδαζηέο ζηελ ηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεθηηθώλ 

πξάμεσλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο. Ωο ηππηθά 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξάμεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ παξαηίζεληαη ηα αθόινπζα: 
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 αλαγλσξίδσ θαη ζπγθεθξηκελνπνηώ πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο 

 δίλσ / κεηαθέξσ πιεξνθνξίεο 

 επηβεβαηώλσ ή απνξξίπησ πιεξνθνξίεο 

 εθθξάδσ απόςεηο / ζηάζεηο / δηαζέζεηο 

 ζπκθσλώ ή δηαθσλώ κε απόςεηο 

 απαληώ ζε εξσηήζεηο 

 εθθξάδσ ηε γλώζε ή ηελ άγλνηά κνπ γηα πξόζσπν, πξάγκα ή γεγνλόο 

 εθθξάδσ ζπλαηζζήκαηα  

 δηαηππώλσ πξνηηκήζεηο 

 δίλσ ζπκβνπιέο 

 δειώλσ θπζηθή ή ςπρηθή θαηάζηαζε 

 εθθξάδνκαη επίζεκα ή αλεπίζεκα / θηιηθά θ.ιπ. 

 δίλσ παξαδείγκαηα 

 δηεγνύκαη γεγνλόο / κύζν / παξακύζη 

 δηαηππώλσ επηρεηξήκαηα 

 αλνίγσ / θιείλσ ηε ζπδήηεζε θ.ιπ. 

 

 

4. Τα είδη ηων αζκήζεων για ηην καλλιέπγεια ηων γλωζζικών 

δεξιοηήηων. 

 

Οη αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Αζθήζεηο θαηαλόεζεο 

 Λεμηινγηθέο αζθήζεηο 

 Κεηκεληθέο αζθήζεηο 

 Αζθήζεηο γισζζηθήο παξαγσγήο 

 

4.1. Οι αζκήζειρ καηανόηζηρ.  

 

Οη αζθήζεηο θαηαλόεζεο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο δύν εηδώλ: 
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α) αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, όπνπ ν ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ηε ζσζηή 

απάληεζε αλάκεζα ζε ηξεηο ή ηέζζεξηο πξνηεηλόκελεο. Απηέο ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαζάθεζε ακθίζεκσλ ή δπζλόεησλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη ιεμηινγηθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ πηζαλώο δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηαλόεζε. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε 

αηηηνιόγεζε ηεο επηιεγόκελεο απάληεζεο, κε βάζε ην θείκελν θαη κε παξαπνκπή ζην 

ζρεηηθό απόζπαζκα. (Με ηελ άζθεζε απηή πξαγκαηώλεηαη θαη ε γισζζηθή ιεηηνπξγία 

«αλαγλσξίδσ θαη ζπγθεθξηκελνπνηώ»). 

 

β)  εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ «ζσζηό-ιάζνο», όπνπ δεηείηαη από ηνλ ζπνπδαζηή λα 

ραξαθηεξίζεη σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε κηα πξόηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ρσξίν ηνπ 

θεηκέλνπ. (Δδώ πξαγκαηώλνληαη νη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο «επηβεβαηώλσ ή απνξξίπησ» 

θαη «ζπκθσλώ ή δηαθσλώ»).  

 

4.2. Οι λεξιλογικέρ αζκήζειρ. 

 

ηόρνο ηνπο είλαη λα θαηαθηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηε βαζηθή ζεκαζία λέσλ 

ιεμηινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ζπλππνδειώζεηο απηώλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο  

βαζηθέο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο (π.ρ. ζπλσλπκία, αλησλπκία, ππεξσλπκία θ.ιπ.), πνπ 

αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ ιεμεκάησλ. Παξάιιεια, νη αζθήζεηο γηα  ηελ έληαμε 

ιέμεσλ ζε θεηκεληθά πεξηβάιινληα βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε εθ κέξνπο ησλ 

ζπνπδαζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκώλ ζηε ρξήζε θαη ηελ ππνθαηαζηαζηκόηεηα 

ησλ ιεμεκάησλ θαη ηνπο αζθνύλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ κε 

βάζε ην ελδνγισζζηθό πεξηθείκελν θαη ηνπο θαλόλεο ηεο θεηκεληθήο γξακκαηηθήο. 

Δηδηθόηεξα, ηα είδε ησλ ιεμηινγηθώλ αζθήζεσλ κπνξνύλ λα ζπλνςηζζνύλ ζηα 

αθόινπζα: 

 

1. αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζηηο ζρέζεηο ζπλσλπκίαο κεηαμύ ησλ ιεμεκάησλ. 

  

1α. αζθήζεηο εύξεζεο ζπλσλύκσλ. 

Εεηνύληαη ιέμεηο ζπλώλπκεο κε επηιεγκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. Παξάδεηγκα από ην 

θείκελν «Κξπνιόγεκα; Φξνληίζηε άκεζα ηνλ εαπηό ζαο», άζθεζε Γ: 
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Βξείηε ηηο ιέμεηο κε ηελ ίδηα ζεκαζία 

1. αζζέλεηα       

2. άπνςε      

3. εμαληιεκέλνο     

4. αηζζάλνκαη   

5. απόηνκα     

6. άξξσζηνο   

7. αλαξξώλσ  

8. γιπθηά   

9. αλζεθηηθό    

 

 

1β. αζθήζεηο εύξεζεο ζεκαζηνινγηθνύ αληηζηνίρνπ ή «αληίζηξνθσλ ζπλσλύκσλ». 

Γίδνληαη ιέμεηο ή θξάζεηο θαη δεηάκε ην ζεκαζηνινγηθό ηνπο αληίζηνηρν κέζα ζην 

θείκελν. Παξάδεηγκα από ην θείκελν «Ζ αξαθνζηή», άζθεζε Β: 

 

Βξείηε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ή πεξίπνπ ηελ ίδηα ζεκαζία 

κε ηηο παξαθάησ: 

 

1. πεξίνδνο πνπ δελ κπνξνύκε λα θάκε ό,ηη ζέινπκε 

2. βγαίλεη, γίλεηαη, θηηάρλεηαη 

3. κεηξνύζαλ 

4. έδεηρλε, παξίζηαλε 

5. έιεγε θάηη ζηνλ Θεό, ηνλ επραξηζηνύζε ή ηνπ δεηνύζε θάηη 

6. θαιή ηύρε 

7. απηό πνπ ην βιέπνπλ όινη, πνπ θαίλεηαη εύθνια κε ηελ πξώηε καηηά 

8. λα θάλεη ηνπο άιινπο λα θνβνύληαη 

9. δελ έπξεπε 

10.  νη γπλαίθεο πνπ αζρνινύληαη κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ 

11. ην άιιαδαλ, ην έθηηαρλαλ θάπσο αιιηώο, ηνπ έδηλαλ άιιε κνξθή 

12. αξθεηή  
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1γ. αζθήζεηο ζεκαζηνινγηθά ηζνδπλάκσλ δεπγώλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ αληηζηνίρηζε 

ιεμεκάησλ βάζεη ζεκαζίαο, κε ζηόρν ηελ άζθεζε ζηελ αλάθιεζε ζπλσλύκσλ, ελώ, 

παξάιιεια, κεηαθέξνπλ ηνλ ζπνπδαζηή από ηε ιεμηθή ζεκαζία ζηε ζεκαζία ηεο 

θξάζεο. Παξάδεηγκα από ην θείκελν «Κάησ ζηελ Αζήλα είζηε όινη καιζαθνί», 

άζθεζε Β: 

 

Να αληηζηνηρίζεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ νξζή, γηα ηελ θαζεκία, 

εξκελεία ηνπο:  

 

1. ζεξθάξσ ζην Γηαδίθηπν                           α. θνξντδεύσ, παξνπζηάδνληαο θάηη    

                                                                                  αζήκαλην σο ζεκαληηθό    

2. επηζηξέθσ ζηηο ξίδεο κνπ                                   β. ςάρλσ γηα ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο  

3. παίξλσ κπξσδηά                                               γ. μέξσ ηα κπζηηθά (θάπνηνπ πξάγκαηνο) 

4. πνπιάσ θύθηα γηα κεηαμσηέο θνξδέιεο            δ.  έρσ ηε δύλακε λα κέλσ          

                                                                                 αλεπεξέαζηνο / -ε από θάηη  

5. κπαίλσ ζηνλ πεηξαζκό       ε. θξίλσ, ραξαθηεξίδσ θάηη  

6. αλαπηύζζσ ηζρπξά αληηζώκαηα                ζη. πξνζπαζώ λα δήζσ όπσο ηελ παιηά 

                                                                                επνρή  

7. βάδσ εηηθέηα (ζε θάηη)           δ.  θαηαιαβαίλσ, ζπλεηδεηνπνηώ 

8. έρσ κάζεη ηα θνπκπηά (θάπνηνπ      ε.  ζέισ πνιύ λα δνθηκάζσ θάηη  

    πξάγκαηνο 

 

 

1δ. αληηζηνίρηζε ιεμεκάησλ θαη αλαιπηηθώλ νξηζκώλ. Δδώ δεηείηαη ε ζύλδεζε ελόο 

ιεμήκαηνο κε ηελ αλαιπηηθή δηαηύπσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ. Έηζη νη ζπνπδαζηέο, 

ηαπηόρξνλα κε ηελ θαηάθηεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιεμεκάησλ, ζπλεηδεηνπνηνύλ θαη ηελ 

έλλνηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ νξηζκνύ θαη παξάιιεια δηδάζθνληαη θαη ηελ πεξίθξαζε 

σο ζηξαηεγηθή πιήξσζεο ραζκάησλ ηνπ ιεμηινγίνπ. Παξάδεηγκα από ην  θείκελν «Ζ 

αξαθνζηή», άζθεζε Δ: 
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Βξείηε πνηνη από ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β αληηζηνηρνύλ ζηηο ιέμεηο ηνπ ηεο ζηήιεο Α, 

κε βάζε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ζην θείκελν. Πξνζνρή: θάπνηνη νξηζκνί δελ αληηζηνηρνύλ 

ζε θακία ιέμε. 

 

Α Β 

1. πξνέξρνκαη 

2. εκθαλήο 

3. θπθινθνξώ 

4. κεηακνξθώλσ 

5. εθεπξεηηθόο 

6. απεηθνλίδσ 

7. παξαδνζηαθόο 

 

α. απηόο πνπ ζθέθηεηαη θαηλνύξγηα 

πξάγκαηα, πνπ βνεζάλε ζε θάηη 

β. απηόο πνπ έρεη ζρέζε κε όζα γίλνληαλ 

ηα παιηά ρξόληα 

γ. αξρίδσ πξηλ από θάπνηνλ ή θάηη άιιν 

δ. δείρλσ, παξνπζηάδσ κηα εηθόλα ζε 

άιινπο 

ε. απηόο πνπ βξίζθεη ζπρλά πξάγκαηα πνπ 

δελ είλαη δηθά ηνπ 

ζη. θηλνύκαη ζε έλα ρώξν, ππάξρσ θάπνπ 

θαη νη άιινη κπνξνύλ λα κε δνπλ ή λα κε 

βξνπλ  

δ. παξνπζηάδσ θάηη ζαλ εηθόλα, δείρλσ 

πώο κπνξεί λα είλαη 

ε. απηόο πνπ κπνξνύλ λα δνύκε όινη ή 

ακέζσο 

ζ. αιιάδσ ηε κνξθή, ην πώο είλαη θάηη ή 

θάπνηνο 

η. πεξπαηάσ γύξσ γύξσ, ηξηγπξλώ 

 

 

2. αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζηηο ζρέζεηο αλησλπκίαο κεηαμύ ησλ ιεμεκάησλ. Οη αζθήζεηο 

απηέο ελεξγνπνηνύλ ηε καθξνπξόζεζκε κλήκε ησλ ζπνπδαζηώλ, ζπκβάιινληαο  ζηελ 

αλάθιεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιεμεκάησλ, γη‟ απηό θαη ζπλνδεύνπλ όια ηα θείκελα. Ζ 

ηππηθή κνξθή ηνπο πεξηιακβάλεη επηινγή ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη αλαδήηεζε ησλ 

αληηζέησλ απηώλ. Παξάδεηγκα από ην θείκελν «Από ην αεξνπιάλν», άζθεζε Β: 
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Βξείηε ιέμεηο πνπ έρνπλ αληίζεηε ζεκαζία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ 

 

1. ηειεπηαία 

2. θαηλνύξγηα 

3. ην θιείζηκν 

4. λα δέζεηο 

5. αλεβαίλεηο 

 

 

3. αζθήζεηο ζύλζεζεο θαη παξαγσγήο, πνπ δείρλνπλ ην ξόιν ησλ πξνζθπκάησλ θαη ησλ 

επηζεκάησλ ηνπ κνξθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

 

3α. αζθήζεηο ζύλζεζεο. Οη ζπνπδαζηέο αζθνύληαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ 

ζύλζεζεο ησλ ιέμεσλ. Παξάδεηγκα από ην θείκελν «αο αξέζεη ε πεξηπέηεηα; Κάκπηλγθ 

ζηελ Διιάδα», άζθεζε Δ, όπνπ κε βάζε ηε ιέμε θαηαγάιαλνο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

θείκελν, δεηείηαη ν ζρεκαηηζκόο αλάινγσλ ιέμεσλ. 

 

Πώο ιέκε απηόλ πνπ είλαη όινο… 

…πξάζηλνο  ______________________ 

…θόθθηλνο ______________________ 

…θίηξηλνο _______________________ 

…καύξνο _______________________ 

…άζπξνο / ιεπθόο ________________ 

 

3β. ζπκπιήξσζε παξαγσγηθνύ πίλαθα. Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη ζπνπδαζηέο 

αληηιακβάλνληαη ηελ ύπαξμε παξαγσγηθώλ επηζεκάησλ θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

νξζνγξαθία ηνπ θαζελόο. Παξάδεηγκα από ην θείκελν «Παηδηθνί εθηάιηεο», άζθεζε Γ:  
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πκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα: 

Ρήκα Οπζηαζηηθό Δπίζεην / κεηνρή 

  νλεηξηθόο –ή –ό / 

νλεηξεκέλνο –ε -ν 

δηαηαξάζζσ /νκαη   

 Σξόκνο  

  άξξσζηνο/ 

αξξσζηεκέλνο 

 Γλώζε  

κεγαιώλσ   

  ππνρσξεηηθόο –ή -ό 

 

4. αζθήζεηο έληαμεο ιεμεκάησλ ζε πξνηαζηαθό πεξηβάιινλ. Δδώ επηιέγνληαη νξηζκέλα 

ιεμήκαηα, ηα νπνία νη ζπνπδαζηέο θαινύληαη λα ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά, ελίνηε 

ζρεκαηίδνληαο θαη ηνλ θαηάιιειν κνξθνινγηθό ηύπν, κέζα ζην ελδεδεηγκέλν 

ελδνγισζζηθό πεξηβάιινλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο πξνηάζεηο. 

ε κεξηθά θείκελα ε δξαζηεξηόηεηα απηή έξρεηαη σο ζπλέρεηα ηεο άζθεζεο 

ζπκπιήξσζεο παξαγσγηθνύ πίλαθα. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ άζθεζε Γ από ην 

θείκελν «Παηδηθνί εθηάιηεο», πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ζπλέρεηα είλαη ε εμήο: 

 

πκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηνπο ζσζηνύο ηύπνπο από ηνλ (παξαπάλσ) 

πίλαθα: 

1. ηελ ςπρηαηξηθή πνιιέο κειέηεο αζρνινύληαη κε ηε______________ ηεο ςπρηθήο 

ηζνξξνπίαο. 

2. Μεηά από θάζε θαβγά έθαλαλ πξνζπάζεηα λα ζπκθηιησζνύλ. Η ζηάζε ηνπο ήηαλ 

_______________. 

3. Πεξάζακε _____________ ζηηο δηαθνπέο. 

4. Κάζε θνξά πνπ έβιεπε εθηάιηεο ______________ θαη ην πξσί μππλνύζε 

___________. 

5. Γηα _______________ ησλ παηδηώλ ρξεηάδεηαη πνιιή αγάπε. Ωζηόζν, θαιό είλαη 

______________ θαλείο θαη θάπνηεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο. 
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5. αζθήζεηο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεθθνξάο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο ιεμηθέο ζπλάςεηο 

(collocations) ησλ ιεμεκάησλ.  Απηέο βνεζνύλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηηο ζπληαγκαηηθέο θαη παξαδεηγκαηηθέο ζρέζεηο, αιιά θαη ηε ζπλήζε «ζπκπεξηθνξά» 

ησλ ιεμεκάησλ ζηνλ ιόγν. Παξάδεηγκα από ην θείκελν «Ζ Αιθπόλε», άζθεζε Δ, ζηελ 

νπνία  δίδεηαη κία ζηήιε κε νπζηαζηηθά θαη κία κε επίζεηα θαη δεηνύληαη νη νξζνί 

ζπλδπαζκνί απηώλ: 

 

Σαηξηάμηε ηα επίζεηα κε ηα νπζηαζηηθά θαη θηηάμηε  θξάζεηο : 

  θαιόο   δέζηε 

  παγσκέλνο  βξνρή 

  πςειόο              θξύν 

  μαθληθόο  θαηξόο 

  ηζνπρηεξόο  ζπλλεθηά 

  ππθλόο   ζεξκνθξαζία  

  αλππόθνξνο  αέξαο 

 

6. αζθήζεηο ειεύζεξεο απόδνζεο ηεο ζεκαζίαο ιεμεκάησλ ή ζπληαγκάησλ. ηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή δίδνληαη ιέμεηο ή θξάζεηο από ην θείκελν θαη δεηείηαη ε ειεύζεξε 

απόδνζή ηνπο. Παξάδεηγκα ππάξρεη ζην θείκελν «Πξηλ γίλνπλ άζηεγνη ήηαλ θίινη, 

γλσζηνί ή ζπλάδειθνί καο», άζθεζε Γ: 

Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο δηάζηαζε  ζηηο παξαθάησ θξάζεηο: 

 

1. Σν άξζξν ζνπ κνύ έδσζε ηελ επθαηξία λα θαηαιάβσ κία άιιε δηάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

2. Πξηλ παξαγγείιεηο ραιηά, πξέπεη λα κεηξήζεηο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δσκαηίνπ. 

3. Η Μαξία έδσζε ππεξβνιηθέο δηαζηάζεηο ζε έλα κάιινλ αζήκαλην ζέκα. 

4. Ο ηακάηεο θαη ε Διέλε βξίζθνληαη εδώ θαη θαηξό ζε δηάζηαζε, αιιά δελ έρνπλ 

πάξεη αθόκε δηαδύγην. 

5. Τπάξρεη κεγάιε δηάζηαζε απόςεσλ κεηαμύ ηνπ Τπνπξγνύ θαη ησλ απεξγώλ. 
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Μηθξή παξαιιαγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν «Σν ζέαηξν 

παίδεηαη απηόλ ην κήλα ζηα γήπεδα. ηε ζθελή ηνπ Μνπληηάι», άζθεζε Γ: 

 

Να δηαηππώζεηε δηαθνξεηηθά ην λόεκα ησλ παξαθάησ θξάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ, 

απνθεύγνληαο λα αληηγξάςεηε ηα αληίζηνηρα απνζπάζκαηα: 

 

1. Η Δπίδαπξνο αθόκε αξγεί. 

..................................................................................................... 

2. λα βάιεη ηελ κπάια ζηα δίρηπα ηνπ αληηπάινπ. 

............................................................................................................. 

3. «ηξειαίλνληαη» κε ηνπο πξσηαγσληζηέο 

 

4.3. Οι κειμενικέρ αζκήζειρ. 

 

ηόρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη ε άζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ 

ζηνλ εληνπηζκό εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδίδνπλ ζε θάζε θείκελν ζπλεθηηθόηεηα 

πεξηερνκέλνπ θαη ζπλνρή κνξθήο
3
, θαζώο θαη ζηε δηάθξηζε ησλ επηκέξνπο δηαθνξώλ 

ζηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε ηνπο. εκεησηένλ επίζεο όηη νη θεηκεληθέο αζθήζεηο 

βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ηόζν κε ηηο αζθήζεηο θαηαλόεζεο όζν θαη κε ηηο 

ιεμηινγηθέο, παξνπζηάδνπλ δε ηηο αθόινπζεο βαζηθέο κνξθέο: 

  

1. αζθήζεηο θεηκεληθώλ θαη πξνηαζηαθώλ δεηθηώλ. Δδώ δίδνληαη απνζπάζκαηα 

απζεληηθνύ ιόγνπ θαη δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ θεηκεληθώλ θαη πξνηαζηαθώλ 

δεηθηώλ πνπ έρνπλ επί ηνύηνπ παξαιεθζεί. Παξάδεηγκα απηνύ ηνπ ηύπνπ 

έρνπκε ζην θείκελν: «Αζβέζηην θαη πξσηεΐλεο από ηε θέηα», άζθεζε η: 

 

 

 

                                                 

3 Γηα πεξηζζόηεξα, βι. Αγάζνο, Α., Γεκνπνύινπ, Β. & Σζνηζνξνύ, Α. 2002: „Ο βαζκόο θαηαλόεζεο ησλ ζπλδεηηθώλ 

ιόγνπ ζην λενειιεληθό θείκελν – πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε θαη δηδαθηηθή πξόηαζε.‟ Πξαθηηθά Β΄ Γηεζλνύο πλεδξίνπ 
γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο, Αζήλα: Δ.Κ.Π.Α. 
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ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζπκπιεξώζηε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 

Όηαλ ην 1938 ν Υξήζηνο Παπαδεκεηξίνπ άλνηγε από ηελ Καιακάηα ην εκπόξην ζηαθίδαο 

________ ζεκαληηθνύο εκπόξνπο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζίγνπξα δελ θαληαδόηαλ 

_________ ζε ιίγα ρξόληα ν γηνο θαη νη εγγνλνί ηνπ ζα θαηάθεξλαλ 

_________εδξαηώζνπλ ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθό ___________ κία από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζην ρώξν ηεο ζηαθίδαο. Κη αθόκε θη ________ 

θάηη ηέηνην ην νλεηξεπόηαλ, ζίγνπξα δελ θαληαδόηαλ πσο ν γηνο ηνπ ___________ 

πξσηνπνξνύζε επηζηξέθνληαο ___________ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Μπνξληώ, 

δεκηνπξγώληαο ην πξώην ειιεληθό βαιζακηθό μύδη, ην νπνίν κάιηζηα, ζήκεξα θηγνπξάξεη 

________κεξηθά από ηα θαιύηεξα delicatessen ηνπ θόζκνπ. Πξόθεηηαη ___________ έλα 

απζεληηθό θπζηθό πξντόλ από θνξηλζηαθή ζηαθίδα, ___________πξνζζήθε ηερλεηώλ 

ρξσζηηθώλ θαη ζπληεξεηηθώλ. 

 

2. ζπληαθηηθέο αζθήζεηο ζύλδεζεο εθθσλεκάησλ. Πξόθεηηαη γηα κία ζύλζεηε 

δξαζηεξηόηεηα, όπνπ νη ζπνπδαζηέο θαινύληαη λα ζπλζέζνπλ εθθσλήκαηα, κε βάζε 

ηνπο θαλόλεο ηεο ζύληαμεο θαη ηεο θεηκεληθήο γξακκαηηθήο, δειαδή λα εξγαζηνύλ ζηε 

ζπληαθηηθή θαη ηε λνεκαηηθή δνκή ηεο πξόηαζεο θαη, επηπιένλ, ζηνλ έιεγρν ηεο 

αιήζεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζε ζρέζε κε ην θείκελν. Παξαδείγκαηα αληινύληαη 

πξώηνλ από ην θείκελν «Ζ εθδξνκή ηνπ Γεκεηξνύ», άζθεζε Γ: 

 

Δλώζηε ηηο πξνηάζεηο ηεο Α ζηήιεο κε απηέο ηεο Β ζηήιεο, ώζηε νη θξάζεηο πνπ ζα 

ζρεκαηηζηνύλ λα είλαη νη ζσζηέο ζύκθσλα κε ην θείκελν. 

Α Β 

1. Γηα λα πάλε ηα παηδηά ζηελ εθδξνκή ηνπ 

ζρνιείνπ 

2. Γηα ηνλ Γεκεηξό ην ζεκαληηθόηεξν 

πξάγκα πνπ ηνλ έθαλε λα ζέιεη πάξα πνιύ 

λα πάεη ζηελ εθδξνκή ήηαλ ην γεγνλόο όηη 

3. ηελ ηάμε ν δάζθαινο ζπκώλεη θαη 

α. ήζειε λα δεη ηνλ δάζθαιν λα ρακνγειάεη 

β. πξέπεη λα έρνπλ πάξεη καδί ηνπο θαγεηό 

από ην ζπίηη 

γ. νη καζεηέο δελ θαηαιαβαίλνπλ ην κάζεκα 

δ. ζα έπαηδε, ζα έθαλε ηνύκπεο θαη ζα 

πεδνύζε 
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ρηππάεη ηα παηδηά όηαλ βιέπεη όηη ε. ρξεηάδεηαη λα θνξάλε ηα θαιά ηνπο ξνύρα 

ζη. ηα παηδηά θνξντδεύνπλ ην κάζεκα πνπ 

αθνύλε  

 

 

θαη δεύηεξνλ από ην θείκελν «Πνιύρξσκε αιιειεγγύε», άζθεζε Γ: 

 

Αληηζηνηρίζηε ηηο θξάζεηο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο θαηάιιειεο θξάζεηο από ηε 

δεμηά ζηήιε έηζη ώζηε λα ζρεκαηίζεηε ζσζηέο πξνηάζεηο ζύκθσλα κε ην θείκελν θαη 

ζπκπιεξώζηε ηνλ ζσζηό αξηζκό, όπσο ζην παξάδεηγκα. Πξνζνρή! Οη ζσζηέο 

απαληήζεηο είλαη πέληε (5) ρσξίο ην παξάδεηγκα. 

 

α. Σν θείκελν απηό 1. ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο 

β.  Σν Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι 

έιαβε ρώξα 

2. απνδόζεθε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο 

ησλ θνηηεηώλ. 

γ. Γηα πξώηε θνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν 

Φεζηηβάι 

3.πξνέξρεηαη από ηελ εθεκεξίδα 

«Διεπζεξνηππία». 

δ. Οη επηζθέπηεο έθηαζαλ 4. 17.000 νξγαλώζεηο 

ε.  Η έληνλε παξνπζία ηεο λενιαίαο 5. λσξίο ζηηο εθδειώζεηο. 

ζη. ην Φεζηηβάι πήξαλ κέξνο 6. απνδόζεθε ζηηο δσγξαθηέο. 

 7. ζηε Βξαδηιία, ην Μεμηθό θαη ηελ 

Αθξηθή. 

 8. 47 θνηλόηεηεο κεηαλαζηώλ. 

 9. ηνπο 17.000. 

 10. ήηαλ ηόζν έληνλε ε παξνπζία 

ησλ παηδηώλ. 

 

Α 3 β  Γ  Γ  ε  ζη  

 

3. αζθήζεηο εληνπηζκνύ πθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. Ο ζηόρνο είλαη λα 

επηζεκάλνπλ νη ζπνπδαζηέο πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ, όπσο ε εηξσλεία 
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θαη ην ρηνύκνξ. Παξάδεηγκα από ην θείκελν «Γώξα βάζεη Savoir Vivre. Oη θαινί 

ηξόπνη ησλ δώξσλ», άζθεζε Γ1: 

 

 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηελ α΄ παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ θαη εληνπίζηε ηα ζεκεία, ζηα νπνία 

ππάξρεη εηξσλεία. Πώο αλαγλσξίδεηαη ε εηξσλεία ζην θείκελν; 

 

θαη από ην θείκελν «Μεγαινπξέπεηα», άζθεζε Γ, εξώηεζε 1 

 Θεσξείηε όηη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν είλαη αζηείν; Γηαηί λαη ή γηαηί όρη;   

 

4. 4. Αζκήζειρ γλωζζικήρ παπαγωγήρ. 

  

Πξόθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία κεγάιε θαηεγνξία αζθήζεσλ, ε νπνία πξνϋπνζέηεη 

όιεο ηηο πξνεγνύκελεο: νη ζπνπδαζηέο, έρνληαο θαηαλνήζεη ην ζέκα θαη ην πεξηερόκελν 

ηνπ θεηκέλνπ θαη έρνληαο θαηαθηήζεη ην λέν ιεμηιόγην, είλαη έηνηκνη λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ παξαγσγή ιόγνπ, πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ. Οη ζρεηηθνί ηύπνη αζθήζεσλ είλαη νη 

αθόινπζνη ηέζζεξηο:  

 

1. αζθήζεηο αλνηθηήο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ, πνπ αλαθέξνληαη σο «Δξσηήζεηο - 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε» θαη δηαθξίλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε: 

 

1α. παξαδνζηαθέο «αλνηθηέο» εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ. Οη 

εξσηήζεηο απηέο έρνπλ ζθνπό ηε δηάθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ώζεζε ησλ ζπνπδαζηώλ λα αλαθαιύςνπλ ηηο πηζαλέο πξνεθηάζεηο 

ηνπο. Σππηθά παξαδείγκαηα αληινύληαη από ηα θείκελα: «Ζ δσή ζηελ Αζήλα θαη ε δσή 

ζηε ύκε», άζθεζε Γ, εξσηήζεηο 1, 2 θαη 3: 
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1. Ση πηζηεύεη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηεο Αζηξαδελήο γηα ηε δσή ζηελ Αζήλα θαη ηε 

ύκε;  

2. Ση πηζηεύεη ε ίδηα; Πνύ ζέιεη λα κείλεη; 

3. Η Αζηξαδελή όπσο παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, παηδί 

επηπρηζκέλν ή δπζηπρηζκέλν; Γηαηί;  

 

θαζώο θαη ζην θείκελν «Κξήηε –Υίιηα πξόζσπα», άζθεζε Δ, εξώηεζε 1 

ύκθσλα κε ην θείκελν, γηα πνηνπο ιόγνπο είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηή ε Κξήηε; 

 

1β. αλνηθηέο εξσηήζεηο κε δηεπξπκέλν ραξαθηήξα. Δδώ δεηείηαη από ηνπο ζπνπδαζηέο 

δηαηύπσζε απόςεσλ θαη θαηάζεζε καξηπξηώλ ή πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ζέκαηα 

πνπ ζίγνληαη ζην εμεηαδόκελν θείκελν. Σππηθό παξάδεηγκα ππάξρεη ζην θείκελν «Σα 

ιάζε ηελ ώξα ηνπ ζεηζκνύ», άζθεζε Ε, εξώηεζε 2: 

 

 Έρεηε δήζεη πνηέ ζεηζκό; Πνύ βξηζθόζαζηαλ; Πώο ληώζαηε; Ση θάλαηε; 

 

2. Αζθήζεηο θαηεπζπλόκελεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Απηέο ζηνρεύνπλ όρη γεληθά 

ζηε δηαηύπσζε απόςεσλ, αιιά ζηελ όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε απόδνζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Γηα παξάδεηγκα, 

 

 ε έθθξαζε εληππώζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί δεηνύκελν ζηα θείκελα «Ζ 

Αιθπόλε», άζθεζε η, εξώηεζε 1 

 Πεξηγξάςηε κε δηθά ζαο ιόγηα ηελ Αιθπόλε θαη ηνλ Κύεθα. Πώο ζαο θαίλνληαη σο 

δεπγάξη; 

 

θαη «Ζ εθδξνκή ηνπ Γεκεηξνύ», άζθεζε Δ, εξώηεζε 7 

 Θπκεζείηε ην πην όκνξθν θαη ην πην άζρεκν πξάγκα από ηελ επνρή πνπ πεγαίλαηε ζην 

ζρνιείν. 
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 ε κεηαθνξά  πιεξνθνξηώλ ζην θείκελν «Πξηλ γίλνπλ άζηεγνη ήηαλ θίινη, γλσζηνί 

ή ζπλάδειθνί καο», άζθεζε Δ, εξώηεζε 2 

 Τπάξρνπλ άζηεγνη ζηε ρώξα ζαο; Πώο αληηκεησπίδνληαη από ην θξάηνο θαη ηελ 

θνηλσλία; 

 

 νκνίσο, ε δηαηύπσζε ζπκβνπιώλ, ζην θείκελν «αο αξέζεη ε πεξηπέηεηα; 

Κάκπηλγθ ζηελ Διιάδα», Άζθεζε Ε: 

Γξάςηε έλα γξάκκα ζε έλαλ θίιν ζαο πνπ ζέιεη λα ηαμηδέςεη ζηε ρώξα ζαο γηα λα 

θάλεη δηαθνπέο. Υξεζηκνπνηήζηε πξνηάζεηο πνπ λα πεξηέρνπλ ηηο παξαθάησ 

εθθξάζεηο: 

Δίλαη θαιό…, Δίλαη θαθό…, Δίλαη ρξήζηκν…, Δίλαη απαξαίηεην..., Δίλαη 

δηαθνξεηηθό…,Δίλαη πηζαλό…,Δίλαη  θαιύηεξα…, Πξέπεη…, Υξεηάδεηαη…, Μπνξείο…/ 

Μπνξεί… , Δίλαη ζίγνπξν…, Δίλαη βέβαην…,  Δίλαη γλσζηό…, Δίλαη θαλεξό…  

 

 

 θαη ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ, όπσο ζην θείκελν «Σν ζέαηξν παίδεηαη απηόλ ηνλ 

κήλα ζηα γήπεδα. ηε ζθελή ηνπ Μνπληηάι», άζθεζε Δ, εξώηεζε 2:  

 Πνηεο είλαη νη αλαινγίεο αλάκεζα ζην ζέαηξν θαη ην πνδόζθαηξν, ζύκθσλα κε ην άξζξν; 

 

3. αζθήζεηο αλνηθηήο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο δειώλνληαη 

κε ηελ εθθώλεζε «Γξαπηή εξγαζία» θαη απαηηνύλ κηα εθηεηακέλε απάληεζε από ηνλ 

καζεηή, πνπ κπνξεί λα έρεη πεξηγξαθηθό ή αξζξνγξαθηθό ραξαθηήξα, ή λα 

πξνζνκνηάδεη ζηνλ ηύπν νκηιίαο ζε αθξναηήξην ή επίζεκεο, αλεπίζεκεο θ.ιπ. 

επηζηνιήο. Παξαδείγκαηα από ηα θείκελα α) «Γώξα βάζεη Savoir Vivre. Oη θαινί 

ηξόπνη ησλ δώξσλ», άζθεζε Γ, εξώηεζε 2: 

 

 Πνην είλαη ην πην παξάμελν ή αζηείν δώξν πνπ έρεηε ιάβεη πνηέ; Αλαθεξζείηε ζε απηό 

θαη εμεγήζηε γηαηί. 

 

θαη β) «Σν ζύγρξνλν ζπίηη», άζθεζε η, 
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Γξάςηε έλα θείκελν ζε έλα πεξηνδηθό γηα ην ζπίηη δίλνληαο ηδέεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ 

νξγάλσζε, ηελ επίπισζε θαη ηε δηαθόζκεζε ελόο από ηα παξαθάησ: 

α. ελόο θνηηεηηθνύ ζπηηηνύ 

β. ηνπ ζπηηηνύ κηαο νηθνγέλεηαο κε ηξία παηδηά  

γ. ελόο εμνρηθνύ ζπηηηνύ 

 

4. Αζθήζεηο θαηεπζπλόκελεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ. ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ηα 

δεηνύκελα δηαηππώλνληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη ζπνπδαζηέο λα αλαγθαζηνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δνκέο ηε γιώζζαο, γηα παξάδεηγκα ηνλ ππνζεηηθό 

ιόγν β΄ είδνπο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία ηεο δπλεηηθήο (ζα + 

παξαηαηηθόο). Σππηθό παξάδεηγκα αληιείηαη από ην θείκελν «Ο βαζηιηάο Μίδαο»,  

άζθεζε Δ, δήηεκα 1 

Αλ θεξδίδαηε ζε έλα ιαρείν 3.000.000 επξώ, ηη ζα ζθεθηόζαζηαλ, πώο ζα ληώζαηε θαη ηη 

ζα θάλαηε; Γξάςηε κε κία ζεηξά όια ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο ζαο θαη όια όζα ζα 

θάλαηε, αξρίδνληαο κε απηό πνπ ζα ήηαλ ην πξώην. 

 

Παξάιιεια, αμίδεη λα πξνζερζεί όηη ζηηο αζθήζεηο απηνύ ηνπ ηύπνπ δόζεθε 

έκθαζε ζηνλ ελεξγό ξόιν ηνπ ζπνπδαζηή θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηε 

δεκηνπξγία νκαδηθνύ πλεύκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. Με άιια ιόγηα, ε δξαζηεξηόηεηα ηεο 

γισζζηθήο παξαγσγήο ζπλδπάδεηαη κε ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην θείκελν «Ζ θαξδηά ηνπ θηήλνπο», άζθεζε Δ 

Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. 

 

ή ζην θείκελν «ην βάζνο ηαξαηζόθεπνο!», άζθεζε Δ, άζθεζε 1 

Παξνπζηάζηε ζηνπο ζπκκαζεηέο / ζηηο ζπκκαζήηξηέο ζαο ηα βαζηθά νηθνινγηθά 

πξνβιήκαηα ηεο παηξίδαο ζαο ζε έλα θείκελν 150 – 180 ιέμεσλ. Φξνληίζηε λα ηνπο 

δείμεηε πνην από απηά ζεσξείηε όηη είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θαη γηαηί.  

 

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πξνϋπνζέηνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ε άζθεζε Β, δήηεκα 1 ζην θείκελν «Φσηνγξαθηθό εξγαζηήξη 

Γήκνπ Βύξσλα» 

Οξγαλώζηε κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο ζηελ ηάμε ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηάμεηο. 
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ή πεξηιακβάλνπλ παηρλίδηα ξόισλ, όπσο ζην θείκελν «Καγηάθ: κε ην θαλό ζην λεξό»,   

άζθεζε Γ, εξώηεζε 4: 

Παίμηε έλαλ δηάινγν: Λέηε ζε έλαλ θίιν ζαο όηη ζα αξρίζεηε καζήκαηα θαγηάθ θαη ηνπ 

εμεγείηε ελζνπζηαζκέλνο ην γηαηί. Ο θίινο ζαο, όκσο, πξνζπαζεί λα ζαο πείζεη λα ην 

μαλαζθεθηείηε, γηαηί πηζηεύεη πσο δελ είλαη θαη ηόζν θαιή ηδέα. 

   

 

 

5. Επιλεγόμενα.  

 

Απηή είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε παξνπζίαζε ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ Αλαθαιύπηνληαο ην Κείκελν. Δλ είδεη επηιόγνπ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ, καδί κε ηηο πξνηεηλόκελεο 

αζθήζεηο, έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη, ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηνλ δηδάζθνληα λα ηα 

δηαρεηξηζηεί ειεύζεξα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ θνηλνύ, ζην νπνίν απεπζύλεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθελόο νη δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο όισλ ησλ εηδώλ είλαη θαηά βάζε αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα ν δηδάζθσλ λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όπνηεο θαη όζεο θξίλεη 

ζθόπηκν, θαη αθεηέξνπ ε ζεηξά ησλ ελνηήησλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ θεηκέλσλ κέζα ζε 

θάζε ελόηεηα δελ είλαη απαξαβίαζηε, αιιά κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξηζηεί, εάλ ν 

δηδάζθσλ ην επηζπκεί, γηα λα ππεξεηεζεί θαιύηεξα ε πνξεία, πνπ ν ίδηνο έρεη ραξάμεη 

ζην δηδαθηηθό ηνπ πξόγξακκα. Δμππαθνύεηαη, θπζηθά, όηη ν δηδάζθσλ είλαη ν αξκόδηνο 

λα επηιέμεη πόζεο θαη πνηεο από ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ζα εληαρζνύλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε ή ζα δνζνύλ σο εξγαζία γηα ην ζπίηη, αιιά θαη  λα απνθιείζεη όπνηεο 

ηπρόλ ζεσξεί αζπκβίβαζηεο κε ην γισζζηθό επίπεδν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ζηόρνπο 

ησλ ζπνπδαζηώλ. Όια ηα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ όηη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ πξνϋπνζέηεη ηε ζεηηθή ζηάζε θαη ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ηνπ δηδάζθνληα. Διπίδνπκε ην εγρεηξίδην Αλαθαιύπηνληαο ην Κείκελν λα 

κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη, ζε θάπνην βαζκό, ζην δπζθνιόηαην έξγν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Νέαο Διιεληθήο σο δεύηεξεο / μέλεο γιώζζαο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ δηαπνιηηηζκνύ. 
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