
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(Ελληνικά ως δεύτερη μητρική γλώσσα)

Αναλυτικό πρόγραμμα

Τάξη 7α
Προφορικός λόγος Γραπτός λόγος Γραμματική-Συντακτικό Ποικιλίες 

Κειμένων 
Θεματικές Ενότητες Μέθοδοι

-Εκφραστική ανάγνωση
  κειμένου
-Περιγραφή
(εικόνες, τοπία, πρόσωπα)
-Αφήγηση
(γεγονότων από την καθημερινή
εμπειρία των μαθητών και 
διατύπωση προσωπικής άποψης)
-Δραματοποίηση
(φανταστικών διαλόγων ή
κειμένων) 
-Επιχειρηματολογία

-Επεξεργασία κειμένου
(ερωτήσεις κατανόησης,
ερωτήσεις ελεύθερης ανά-
πτυξης, απόδοση νοήματος,
πλαγιότιτλοι, τίτλοι, 
χωρισμός ενοτήτων)
-Φιλική επιστολή
-Παράγραφος
(δομή και συνοχή)
-Περιγραφή
-Αφήγηση
-Επιχειρηματολογία
-Περίληψη

-Κλίση οριστικού και 
αόριστου άρθρου
-Κλίση ουσιαστικών
-Κλίση επιθέτων
(και επίθετα σε –ης,-ες)
-Ρήματα (μια πρώτη προσέγγιση)

Λεξιλόγιο
-Διεύρυνση του λεξιλογίου
με βάση τα θέματα των
 ενοτήτων
- Παραγωγή και
σύνθεση λέξεων
-Σημεία στίξης

-Διηγήματα
-Μυθιστόρημα 
(ολόκληρο ή
αποσπάσματα)
-Παραμύθια-
Μύθοι
-Ποιήματα
-Άρθρα από 
εφημερίδες 

-Σχολείο / μαθητής
-Φύση
- Σώμα :διατροφή/υγεία
-Θέατρο/τσίρκο 
/κινηματογράφος
(Καραγκιόζης)
-Δημιουργικές 
δραστηριότητες
-
Εικόνα:Τηλεόραση/Διαδίκτυο
-Γνώση: βιβλίο/επιστήμη
-Αθλητισμός
-Ο τόπος μου

-πρώτη σύντομη 
προφορική 
παρουσίαση 
(erster freier 
Vortrag)
- παρουσίαση με 
Powerpoint



Τάξη 8 α
Προφορικός λόγος Γραπτός λόγος Γραμματική-Συντακτικό Ποικιλίες 

Κειμένων 
Θεματικές Ενότητες Μέθοδοι

-Σύντομη προφορική 
παρουσίαση
 ενός θέματος (με 
σημειώσεις)
-Υποστήριξη άποψης με 
επιχει-
ρήματα
-Δραματοποίηση       

-Επεξεργασία κειμένου
(βλ. οδηγίες 7α  και τροπο-
ποίηση κειμένου: αλλαγή    
οπτικής, μετατροπή 
ποιημάτων σε πεζό λόγο, 
μετατροπή αφηγηματικών 
κειμένων σε διαλογικά και
αντίστροφα)
-Περίληψη 
-Πρακτικά του μαθήματος
-Ερμηνεία και μορφοποίηση 
σε γραπτό λόγο (σχεδια-
γραμμάτων-στατιστικών)
-Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων
  

-Αντωνυμίες
-Ρήματα 
(Χρόνοι, Φωνές)
-Μετατροπή ενεργητικής
φωνής σε παθητική
-Μετοχή
-Βαθμοί επιθέτων
-Επιρρήματα

Λεξιλόγιο

-Διεύρυνση του λεξιλογίου
με βάση τα θέματα των
 ενοτήτων
-Σύνθεση λέξεων
(λόγια και λαϊκά μόρια/
με α΄ συνθετικό
ουσιαστικά ή επιρρήματα)

-Διηγήματα
-Μυθιστόρημα
-Ποιήματα
-Άρθρα 
εφημερίδων

(ίσως θεατρικό: 
π.χ.
Αριστοφάνης 
για παιδιά)

-Ταξίδι, τουρισμός
-Οικογένεια
-Φιλία
-Εκπαίδευση
-Εργασία/ Επάγγελμα
-Ενημέρωση/ Ψυχαγωγία
-Προβλήματα 
καθημερινότητας 
-Κοινωνικά προβλήματα
-Διάστημα

-Εξοικείωση με ελληνοελληνικά 
λεξικά
-Διαφάνειες, πλακάτ (Folien, Plakate 
erstellen)



Τάξη 9 α    

Προφορικός λόγος

-Εκτενέστερη παρουσίαση ενός
θέματος 
(Referate )
-Υποστήριξη άποψης με επιχειρή-
ματα / οργανωμένη συζήτηση)

Γραπτός λόγος

-Επεξεργασία κειμένου
(βλ. οδηγίες 8 α)
-Ανάλυση ποιήματος 
ή διηγήματος 
-Περίληψη
-Επίσημη επιστολή
-Πρωτόκολλο μαθήματος
-e-mail

Γραμματική-Συντακτικό

-Επανάληψη γραμματικής
(ύλη 7 α και 8 α /ανάλογα 
με τις ανάγκες της τάξης)
-Δευτερεύουσες προτάσεις
(χρήση κατάλληλου   συν-
δέσμου, μετατροπή ονομα-
κών συνόλων σε δευτε-
ρεύουσες προτάσεις και
αντίστροφα, υποθετικοί λό-
γοι)
-Ευθύς και πλάγιος λόγος
-Στίξη
-Μόρια

Λεξιλόγιο
-Διεύρυνση  του λεξιλο-
γίου με βάση τα θέματα
των ενοτήτων
-Κυριολεξία /Μεταφορά
-Μετωνυμία
-Συνώνυμα /Αντώνυμα
-Ομώνυμα /Παρώνυμα
-Άλλα σχήματα λόγου 
 (παρομοίωση, λιτότητα, 
υπερβολή, συνεκδοχή, ειρωνεία)

Ποικιλίες Κειμένων

-Διηγήματα
-Μυθιστόρημα
-Άρθρα εφημερίδων
-Ποιήματα

(ίσως θεατρικό)

Θεματικές Ενότητες

-Ελλάδα /ελληνισμός
-Γλώσσα
-Ρατσισμός
-Ευρώπη
-Ειρήνη/πόλεμος
-Ανθρώπινα δικαιώματα
-Τέχνη
-Μπροστά στο μέλλον

Μέθοδοι
- παρουσίαση με Powerpoint


