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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθµός των µαθητών 

υπερβαίνει τους 20 

αιτιολογήστε γιατί) 
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ΣΤΟΧΟΙ  

Να κατακτήσουν οι µαθητές το βασικό όργανο 

επικοινωνίας της γλωσσικής κοινότητας της οποία 

αποτελούν µέλη, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά 

και συναισθηµατικά, µέσω γνώσεων κατάλληλων 

για την ηλικία τους.  

 

Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σηµασία των 

διαφόρων εκφάνσεων του λόγου για τη συµµετοχή 

στην κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως ποµποί είτε ως 

δέκτες του λόγου να µετέχουν στα κοινά µε κριτική 

και υπεύθυνη στάση.  

 

Τέλος, οι µαθητές επιδιώκεται να αναγνωρίσουν και 

να εκτιµήσουν τη µακρόχρονη πορεία της 

ελληνικής γλώσσας.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 

     Στο πρόγραµµα του Όµιλου εντάσσονται 

λεξιλογικά και γραµµατικοσυντακτικά φαινόµενα 

της ελληνικής γλώσσας που διδάσκονται στη 

Νεοελληνική και την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

και στις τρεις τάξεις του γυµνάσιου. Ως τέτοια 

επιλέγονται µορφοσυντακτικά και λεξιλογικά 

φαινόµενα της ελληνικής γλώσσας.   

     Για το σχολικό έτος 2014-2015 θα διδαχθούν: 

1) Η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. 

2) Οι εγκλίσεις και οι σηµασίες τους. 

3) Τα πτωτικά στα αρχαία και τα νέα ελληνικά. 

4) Οι προθέσεις. 

5) Οι µετοχές. 

6) Το απαρέµφατο και η απόδοσή του στα νέα 

ελληνικά. 

7) Οι δευτερεύουσες προτάσεις. 

8) Παθητική και ενεργητική σύνταξη. 

9) Πολυσηµία των λέξεων. 

10) Ευθύς και πλάγιος λόγος. 

 

ΩΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 2 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φύλλα εργασίας των εκπαιδευτικών,  

 

σχολικά βιβλία «Αρχαίας ελληνικής γλώσσας» και 

«Νεοελληνικής γλώσσας» των τριών τάξεων του 

Γυµνάσιου, 

 

έντυπα λεξικά της αρχαίας και της νέας ελληνικής, 

 

ηλεκτρονικά λεξικά και σώµα κεεµένων του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (www.greek-

language.gr) 
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Το σύνολο των Φύλλων εργασίας και οι γραπτές 

εργασίες των µαθητών και µαθητριών που 

συµµετέχουν στον Όµιλο θα καταγραφεί σε 

έντυπη µορφή και θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική 

µορφή στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην 

«Ηλεκτρονική Τάξη».  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κ.λπ. 
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ΑΛΛΟ - 

 

 

 

 

 

Παρασκευή, 19 Σεπτεµβρίου 2014 

 

   

Γεώργιος Τσερπές      Παντελεήµων Χιονίδης 

∆ιαγράφηκε: ¶


