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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

        Η Α΄ Τάξη του Γυμνασίου ανοίγει νέους ορίζοντες, καθώς κάνετε μία σημαντική μετάβαση  σε 

νέες συνθήκες και απαιτήσεις τις οποίες καλείστε να αντιμετωπίσετε και να αναπτύξετε δεξιότητες 

που θα βοηθήσουν την ουσιαστική μελέτη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, μέσα από το 

οποίο θα διευρύνετε το οπτικό σας πεδίο και θα νιώσετε περισσότερο δημιουργικοί.  

      Το ΣΤΕΜ είναι ένα Στοχευμένο Τετράδιο Έξυπνης Μελέτης για το μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας που ακολουθεί την ύλη του σχολικού βιβλίου και τις οδηγίες του βιβλίου του 

εκπαιδευτικού. Το ΣΤΕΜ απευθύνεται τόσο στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου όσο και στους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς ευελπιστώντας να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στο διδακτικό 

τους έργο.  

       Συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό αποτελείται από δέκα ενότητες στις οποίες υπάρχει η επεξεργασία 

της θεωρίας σε πίνακες και σε διαγράμματα. Στην αρχή κάθε ενότητας καταγράφονται το πιο 

σημαντικά μαθησιακά ερωτήματα που έχουν ως στόχο την κινητοποίηση των μαθητών στη μελέτη 

και στην εμπέδωση της ύλης που αντιστοιχεί σε κάθε διδακτική ενότητα. Παράλληλα, υπάρχουν 

παραδείγματα από λυμένες ασκήσεις καθοδήγησης στις οποίες εφαρμόζεται η θεωρία, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία της και την αφομοίωσή της. Επίσης σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται 

υλικό ανάπτυξης με αντίστοιχους θεματικούς άξονες για τα θέματα παραγωγής λόγου στην έκθεση, 

έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εμπλουτίσετε το περιεχόμενο των ιδεών σας και να ενισχύσετε 

τη δύναμη των επιχειρημάτων σας. Τέλος, το βιβλίο εμπλουτίζεται με την επιλογή εικόνων που 

καθιστούν πιο ευχάριστη τόσο τη μελέτη όσο και τη μάθηση. 

Σας ευχαριστώ, 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Μαθησιακά Ερωτήματα  για την 1η ενότητα: 

 

✓ Τι είναι επικοινωνία; 

✓ Ποιοι ήταν οι πρώτοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων;  

✓ Γιατί οι πρώτοι τρόποι επικοινωνίας στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στις χειρονομίες και στις 

εκφράσεις του προσώπου; 

✓ Πότε περίπου εμφανίστηκαν οι πρώτες μορφές γραφής; 

✓ Ποιοι επινόησαν το αλφάβητο; 

✓ Πώς γίνεται στις μέρες μας η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων; 

✓ Πού συναντάμε στην καθημερινή ζωή τον προφορικό και τον γραπτό λόγο; 

✓ Μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα με διαφορετικούς κώδικες, εκτός από τον προφορικό 

και τον γραπτό λόγο; Τι είναι, όμως, κώδικας; 

✓ Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων όταν 

συζητούν μεταξύ τους;  
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 Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο 

 

Α. Η ιστορική σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων 

Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας κοινωνιών αναζήτησαν τρόπους για να 

εκφραστούν, ένας από τους οποίους ήταν και η μιμόγλωσσα, δηλαδή οι χειρονομίες, οι μορφασμοί 

και η στάση του σώματος. Στην πορεία της εξέλιξής τους, όμως, σημαντική στάθηκε η έκφραση 

μέσα από εικόνες και ύστερα επινόησαν λέξεις για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

τους κατακτώντας τελικά τον γραπτό λόγο με τη δημιουργία του αλφαβήτου. Σήμερα 

χρησιμοποιούμε όλους τους παραπάνω τρόπους έκφρασης για να εκφραστούμε. 

Γνωστός σε όλους είναι ο κώδικας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (γράμματα, τόνοι, λέξεις, 

πνεύματα). π.χ. Γλαύκων ὁ Χολαργεὺς ἐγεώργει καὶ βοῦς ἔτρεφε  
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Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Β1. Παράγοντες επικοινωνίας 

Επικοινωνία είναι η μεταβίβαση και η ανταλλαγή μηνυμάτων, η ουσιαστική επαφή, η σύνδεση 

των ανθρώπων με βάση έναν κοινό κώδικα, ένα σύστημα συμβόλων. 

ΠΟΜΠΟΣ ΜΗΝΥΜΑ  ΔΕΚΤΗΣ 

                                                                   

Το πρόσωπο που μεταδίδει Αυτός που δέχεται  

μία πληροφορία ή υποστηρίζει  μία πληροφορία. 

μία άποψη. 

Στηρίζεται στον κώδικα, δηλαδή στα σύμβολα που μπορεί να είναι ο λόγος, η εικόνα, ο ήχος ή ο 

συνδυασμός τους. 

Όπου υπάρχει επικοινωνία προσδιορίζουμε και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι: 

O πομπός, δηλαδή αυτός που μιλά ή γράφει  

Ο δέκτης, δηλαδή αυτός που ακούει ή διαβάζει 

Το θέμα, δηλαδή το ζήτημα για το οποίο μιλάει ο πομπός 

Το μέσον, δηλαδή ο φυσικός (πρόσωπο με πρόσωπο) ή τεχνητός (τηλέφωνο, επιστολή 

κ.ά.) δίαυλος που επέλεξε ο πομπός να επικοινωνήσει με τον δέκτη 

Ο κώδικας , δηλαδή το σύστημα των συμβόλων στο οποίο στηρίζεται η επικοινωνία, π.χ. 

λέξεις, χειρονομίες 

Ο χρόνος , δηλαδή πότε γίνεται η επικοινωνία 

Ο τόπος, δηλαδή πού γίνεται η επικοινωνία 
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✓ Οι παράγοντες επικοινωνίας καθορίζουν το ύφος του λόγου (απλό, επίσημο, 

φιλικό, τυπικό κ.ά.) 

Τα είδη της γλωσσικής επικοινωνίας είναι δύο:  

Προφορική (προφορικός λόγος) 

Γραπτή (γραπτός λόγος) 

Παράδειγμα:  

Παρατηρήστε τον παρακάτω διάλογο. 

Εκείνο το φθινοπωρινό απόγευμα εγγονός και παππούς πήραν το λεωφορείο της γραμμής και 

έφτασαν, ύστερα από αρκετή ταλαιπωρία, στο παλιό αρχοντικό σπίτι.   

«Πώς σου φάνηκε το νέο σχολείο; Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο».  

«Να… είναι λίγο τα μαθήματα, λίγο οι καθηγητές… Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, παππού. Οι 

καθηγητές είναι πολύ φιλικοί αλλά και απαιτητικοί. Στο δημοτικό ήταν αλλιώς». 

✓ Πομπός: παππούς 

✓ Δέκτης: εγγονός 

✓ Θέμα: εντυπώσεις από το νέο σχολείο 

✓ Μέσον: πρόσωπο με πρόσωπο 

✓ Κώδικας: γλωσσικός κώδικας, προφορικός λόγος 

✓ Χρόνος: απόγευμα  

✓ Τόπος: το παλιό αρχοντικό σπίτι 

✓ Ύφος: φιλικό 
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Παράδειγμα 

ΠΟΜΠΟΣ                            ΔΕΚΤΗΣ 

 

 Ο πομπός της πληροφορίας είναι η δασκάλα και ο δέκτης οι μαθητές. 

 

 

Β2. Κώδικες επικοινωνίας 

Οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν αξιοποιούν πολλούς και διαφορετικούς 

κώδικες. Οι κώδικες επικοινωνίας εμπεριέχουν οπτικά και ηχητικά σήματα, οπτικές και ηχητικές 

ενδείξεις. 

Μερικά παραδείγματα τέτοιων κωδίκων είναι:  

Κώδικας των ήχων (π.χ. ήχος του κουδουνιού) 

 

Κώδικας της οδικής κυκλοφορίας     
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Κώδικας των μαθηματικών, των χημικών συμβόλων και της φυσικής 

 

 

Κώδικας της μουσικής           

 

Μιμόγλωσσα (χειρονομίες, μορφασμοί, στάση σώματος)  

 

Ιδιαίτερη σημασία για την επικοινωνία των ανθρώπων εμφανίζει ο γλωσσικός κώδικας ο οποίος 

προσαρμόζεται στις συνθήκες, για να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα, εξελίσσεται διαρκώς, 

καθώς προστίθενται νέες λέξεις και μέσα από αυτόν μπορεί κάποιος να εκφραστεί προφορικά ή 

γραπτά.  
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Η επικοινωνία μέσα από τον γλωσσικό κώδικα είναι προφορική και γραπτή, οπότε αντίστοιχα 

δημιουργείται προφορικός και γραπτός λόγος. Υπάρχουν κείμενα στα οποία βλέπουμε παραπάνω 

από έναν κώδικες και ονομάζονται πολυτροπικά. Τέτοια κείμενα είναι για παράδειγμα οι 

γελοιογραφίες, οι χάρτες, οι αφίσες και οι εικόνες με την πρόγνωση του καιρού.  

 

Παραδείγματα 

α. Παρατηρήστε το παρακάτω σκίτσο που ανήκει στον κώδικα των εικόνων. Με μία προσεκτική 

ματιά μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μήνυμα που μας μεταφέρει είναι η ευαισθητοποίηση των 

ανθρώπων για τον κίνδυνο της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή η πολική αρκούδα 

αρνείται να αφήσει το τελευταίο κομμάτι πάγου στην περιοχή της Αρκτικής, ενώ ο πάγος της 

θάλασσας είναι πολύ σημαντικός για να επιβιώσει το είδος της. 
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Πηγή: Fraprees.gr 

β. Το παρακάτω πολυτροπικό κείμενο είναι μία γελοιογραφία που διακωμωδεί το αβέβαιο μέλλον 

των νέων. Το ονομάζουμε πολυτροπικό, διότι συνδυάζει λόγο και εικόνα, δηλαδή δύο κώδικες, έναν 

οπτικό και έναν γλωσσικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 


