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Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια υπεύθυνη και εµπεριστατωµένη πρόταση για το µαθητή και τον εκπαιδευτικό. Βοηθά στην εµπέδωση της ύλης της Νεοελληνικής
Γλώσσας της Aʹ Γυµνασίου και στη βελτίωση της προφορικής και γραπτής έκφρασης των µαθητών. Πιο συγκεκριµένα το βιβλίο έχει την παρακάτω διάρθρωση:
✓ Θεωρία του σχολικού βιβλίου: παρατίθεται η θεωρία µε αναλυτικό τρόπο
αναπτυγµένη και εµπλουτισµένη µε παραδείγµατα.
✓ Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου: δίνονται απαντήσεις σε
όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
✓ Συµπληρωµατικές ασκήσεις: δίνονται σε κάθε ενότητα ασκήσεις, παρεµφερείς µε αυτές του σχολικού βιβλίου, για την εµπέδωση της θεωρίας από το
µαθητή.
✓ Προτεινόµενα θέµατα: δίνονται θέµατα παραγωγής προφορικού ή γραπτού
λόγου για κάθε ενότητα, έτσι ώστε ο µαθητής, σα σε παιχνίδι µε τους συµµαθητές του, να παραγάγει λόγο.
✓ Σχηµατική παράσταση: για κάθε ενότητα δίνεται σχηµατική παράσταση,
ώστε και ο µαθητής να έχει σχηµατικά όλη την ενότητα στο µυαλό του και ο
εκπαιδευτικός να τη χρησιµοποιεί σε διαφάνεια ή σε φωτοτυπία για το µάθηµά του.
✓ Κριτήρια αξιολόγησης: για κάθε ενότητα δίνεται ένα κριτήριο αξιολόγησης,
διαρθρωµένο σύµφωνα µε τον τρόπο εξέτασης που ορίζεται από το Υπουργείο. Αποτελείται από κείµενο, ασκήσεις και έκθεση που αντιστοιχούν στη θεωρία που διδάχτηκε στην αντίστοιχη ενότητα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ως διαγώνισµα από τον εκπαιδευτικό.
✓ Γενικά κριτήρια αξιολόγησης: προτείνονται κριτήρια αξιολόγησης εφ όλης
της ύλης του βιβλίου.
✓ Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου του µαθητή: οι απαντήσεις στις
ασκήσεις αυτές είναι µια πρόταση γιαι το πώς µπορεί ο µαθητής να αρθρώσει γραπτό λόγο, χρησιµοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο και φαντασία.
Επιπλέον, σε όλο το βιβλιο χρησιµοποιήθηκαν κείµενα από δόκιµους συγγραφείς της Νεοελληνικής και Ξένης λογοτεχνίας, που σκοπό έχουν να γνωρίσει ο
µαθητής περισσότερα λογοτεχνικά κείµενα, αλλά και να «ευχαριστηθεί» διαβάζοντάς τα.
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Για τις συµπληρωµατικές ασκήσεις κυκλοφορεί χωριστό φυλλάδιο απαντήσεων, το οποίο µπορούν ανα συµβουλεύονται οι γονείς για να ελέγχουν την ορθότητα των λύσεων των παιδιών τους. Το φυλλάδιο αυτό προσφέρεται δωρεάν
µαζί µε το βιβλίο.
Οι συγγραφείς
Οκτώβριος 2006, Θεσσαλονίκη

Στις κόρες µας
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Θεωρία
Επικοινωνία - Κώδικες Επικοινωνίας
Είδη προτάσεων
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ είναι η ανταλλαγή ιδεών, µηνυµάτων, πληροφοριών µεταξύ δύο
ή περισσοτέρων ανθρώπων.
Για να υπάρχει επικοινωνία χρειάζονται:
ο ποµπός, ο δέκτης, το µήνυµα.
Η συνοµιλία µεταξύ φίλων είναι µια µορφή επικοινωνίας.
Π.χ. Άννα: Πού συντάσσονται οι µαθητές;
Γιώργος: Στην πίσω αυλή.
Στο παράδειγµα αυτό ποµπός είναι η Άννα, δέκτης ο Γιώργος και µήνυµα η πληροφορία: ότι η σύνταξη των µαθητών γίνεται στην πίσω αυλή.
Κατά την επικοινωνία οι ρόλοι αλλάζουν. ∆ηλαδή, ο ποµπός γίνεται δέκτης και
ο δέκτης ποµπός.
Π.χ. Ο δέκτης-Γιώργος γίνεται ποµπός και ο ποµπός-Άννα γίνεται δέκτης.
Γιώργος: Τι γυρεύεις εσύ εδώ;
Άννα: Μετακοµίσαµε στη γειτονιά κι έτσι γράφτηκα σ’ αυτό το σχολείο.
Για να µεταδοθεί το µήνυµα χρειάζεται ένα σύνολο σηµείων ή σηµάτων ή συµβόλων, που δίνουν πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο θέµα ή τοµέα (π.χ. τη µουσική, τα µαθηµατικά) και διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Το
σύνολο αυτό λέγεται κώδικας επικοινωνίας. Στο παραπάνω παράδειγµα κώδικας επικοινωνίας είναι ο γλωσσικός κώδικας. Ο τρόπος µετάδοσης της πληροφορίας γίνεται µε την άµεση συνοµιλία των δύο φίλων. Η συζήτηση γίνεται µεταξύ δύο προσώπων οικείων (δύο φίλοι, ο Γιώργος και η Άννα), σε περιβάλλον φιλικό (η αυλή του σχολείου). Εποµένως οι:
ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ είναι:
╰ Ποµπός: αυτός που στέλνει το µήνυµα: αυτός που µιλά (ο οµιλητής) ή αυτός
που γράφει (ο συγγραφέας).
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╰ Ο δέκτης: αυτός που δέχεται το µήνυµα και το αποκωδικοποιεί.
╰ Κώδικας: το σύνολο σηµάτων ή συµβόλων ή σηµείων µε τα οποία γίνεται η
επικοινωνία.
╰ Μήνυµα: η πληροφορία, η ερώτηση, η σκέψη…
╰ Τρόπος µετάδοσης µηνύµατος: φυσικός: (άµεση συνοµιλία), τεχνητός: (τηλέφωνο, Η/Υ, κινητό τηλέφωνο…)
╰ Συνθήκες επικοινωνίας: σε ποιον απευθύνεται το µήνυµα (σε οικείο πρόσωπο ή όχι, σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται (φιλικό, εργασίας)…
➥ Ο τρόπος µετάδοσης του µηνύµατος επηρεάζει το ύφος και τη µορφή του µηνύµατος. ∆ιαφορετικά επικοινωνούµε µε την άµεση επικοινωνία, καθώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε όχι µόνο το γλωσσικό κώδικα, αλλά και χειρονοµίες ή µορφασµούς. Και διαφορετικά, όταν χρησιµοποιούµε κινητό τηλέφωνο (οπότε η επικοινωνία είναι σύντοµη) ή Η/Υ.
➥ Το περιβάλλον επηρεάζει, επίσης, το ύφος και τη µορφή του µηνύµατος. ∆ιαφορετικά θα επικοινωνήσουµε µε τους γονείς µας στο περιβάλλον του σπιτιού µας και διαφορετικά σε περιβάλλον εκτός σπιτιού.
ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Είναι κάθε σύστηµα σηµείων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση ενός
µηνύµατος. Ο γλωσσικός κώδικας (γραπτός και προφορικός) είναι ο πιο ανεπτυγµένος κώδικας που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι και αποτελείται από λέξεις.
Άλλοι κώδικες είναι:
➧ Μαθηµατικών
➧ Χηµείας
➧ Φυσικής
➧ Ζωγραφικής
➧ Κώδικας οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
➧ Μιµόγλωσσα
➧ Κώδικας νοηµατικής γλώσσας
➧ Σήµατα Μορς
➧ Μουσικής
➧ Σύστηµα Μπράϊγ
➧ Γλωσσικός κώδικας υπολογιστών
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Το ελληνικό µπράιγ αλφάβητο

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Είναι τα κείµενα που δε χρησιµοποιούν µόνο τη
γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και σήµατα από άλλους κώδικες.
Π.χ. Να βρεθεί η τιµή ∆Gο της αντίδρασης Η2(g) +I2(g) → 2HI(g) και η ∆Go σχηµατισµού του
ΗΙ σε kJ mol–1, µε βάση τα δεδοµένα κλπ.
Εδώ χρησιµοποιείται και ο γλωσσικός κώδικας και ο κώδικας της Χηµείας. Πρόκειται για ένα πολυτροπικό κείµενο.
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ΕΙ∆Η ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Πρόταση είναι η οργανωµένη οµάδα λέξεων που εκφράζει ένα νόηµα, µε σύντοµη διατύπωση.
Π.χ. 1. Οι µαθητές συγκεντρώθηκαν στην αυλή.
2. Με λένε Αγγέλα.
Είδη προτάσεων ανάλογα µε τα συστατικά τους
Απλή είναι η πρόταση που αποτελείται από τους κύριους όρους της. Έχει ολοκληρωµένο νόηµα και απαντά στις ερωτήσεις: ποιος και τι.
Π.χ. 1. Ο Γιώργος παίζει µπάλα.
2. Ο Γιάννης είναι δάσκαλος.
Επαυξηµένη είναι η πρόταση που εκτός από τους κύριους όρους της έχει και
προσδιορισµούς σ’ αυτούς, δηλαδή συµπληρώµατα της έννοιάς τους.
Π.χ. 1. Ο φίλος µου, ο Γιώργος, παίζει µπάλα εξαιρετικά.
2. Ο αδελφός µου, ο Γιάννης, είναι διευθυντής στο ∆ηµοτικό σχολείο του χωριού µας.
Ελλειπτική είναι η πρόταση από την οποία λείπουν ένας ή περισσότεροι όροι,
επειδή εννοούνται εύκολα από την κοινή αντίληψη ή από τα συµφραζόµενα.
Π.χ. 1. Τι ωραία µέρα σήµερα!
2. Απαγορεύεται το κάπνισµα.
3. Πάµε;
Είδη προτάσεων, η σηµασία τους και η στίξη
Αποφαντικές: λέγονται οι προτάσεις που δίνουν µια πληροφορία, εκφράζουν µια
γνώµη, κρίνουν ή δηλώνουν κάτι. Ως σηµείο στίξης παίρνουν τελεία.
Π.χ. 1. Η νέα σχολική χρονιά άρχισε.
2. Η Λίνα ψήλωσε.
3. Θα επισκεφτούµε το Μουσείο της Βεργίνας, κατά τη διάρκεια της εκδροµής.
Ερωτηµατικές: λέγονται οι προτάσεις που χρησιµοποιούµε, για να ζητήσουµε µια
πληροφορία. Ως σηµείο στίξης, στο γραπτό λόγο, παίρνουν ερωτηµατικό, που
στον προφορικό λόγο δηλώνεται µε το ανέβασµα της φωνής.
Π.χ. 1. Πού συγκεντρώνονται οι µαθητές;
2. Καθόµαστε µαζί;
3. Τι θες εσύ εδώ;
Προστακτικές: λέγονται οι προτάσεις µε τις οποίες ζητούµε από κάποιον να κάνει κάτι ή τον παρακαλούµε για κάτι. Ως σηµείο στίξης παίρνουν τελεία ή θαυµαστικό.
Π.χ. 1. Γυρίστε πίσω αµέσως!
2. Φίλησέ µου τη µαµά σου.
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Επιφωνηµατικές: λέγονται οι προτάσεις που εκφράζουν έκπληξη, θαυµασµό ή
ένα έντονο συναίσθηµα. Ως σηµείο στίξης παίρνουν θαυµαστικό, στο γραπτό λόγο, και στον προφορικό διακρίνονται από τον τόνο της φωνής.
Π.χ. 1. Τι µέρα κι η σηµερινή!
2. Τι χαρά που σε βλέπω εδώ!
➥ Πολλές φορές η ίδια πρόταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να πληροφορήσουµε για κάτι, να ζητήσουµε µια πληροφορία ή να δηλώσουµε θαυµασµό,
απορία, ερώτηση κλπ.
Π.χ. Έχει καλό καιρό σήµερα.
Έχει καλό καιρό σήµερα;
Έχει καλό καιρό σήµερα!

Mαθαίνω επίσης
Καταφατικές λέγονται οι προτάσεις που δεν έχουν άρνηση.
Π.χ. Σήµερα θα πάω κινηµατογράφο
Αρνητικές λέγονται οι προτάσεις που
έχουν άρνηση [δε(ν), µη(ν)].
Π..χ. ∆ε θα πάω κινηµατογράφο σήµερα.
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