
 
 

 

Γερμανικά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ ΓΥΜΝΑΙΟΥ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

πξννδεπηηθά ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα ώζηε λα θαιύςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο 

ηδησηηθήο ,ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο  

Η επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα απνθηάηαη κε ηηο εμήο δεμηόηεηεο 

 Αθνπζηηθή θαηαλόεζε  

 Πξνθνξηθόο ιόγνο  

 Αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε  

 Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλννύλ θαη λα παξάγνπλ ηα αθόινπζα κνξθνζπληαθηηθά 

ζηνηρεία 

Α ΤΑΞΗ 

ρεκαηίδνπλ θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο ,εξσηεκαηηθέο κε εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο, 

ρσξηδόκελα ξήκαηα, πξνζηαθηηθή, πξνζέζεηο ηόπνπ, ρξόλνπ, επηξξήκαηα. 

Ρήκαηα ζε Δλεζηώηα Οξηζηηθή /Πξνζηαθηηθή ,Κιίζε Οκαιώλ ,Αλώκαια 

ξήκαηα,Modalverben,Γεθηηθέο αλησλπκίεο. Αόξηζηεο, Κηεηηθέο ζε νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή. 

ύλδεζκνη ADUSO,αξηζκνί 1-1000,άξλεζε,ζύλζεηεο ιέμεηο 

Β ΤΑΞΗ 

Γεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο ,απαξεκθαηηθέο ,ζύγθξηζε, αηηηαηηθή, εκεξνκελίεο, αηηηνινγηθέο 

πξνηάζεηο παξαηαηηθό παξαθείκελν. Γνηηθή, παξαζεηηθά επηζέησλ, πξνζέζεηο κε δνηηθή θαη 

αηηηαηηθή. ζύλδεζκνη αηηηνινγηθνί, ηαθηηθά αξηζκεηηθά 

Γ ΤΑΞΗ 

Χξνληθέο πξνηάζεηο ,παξαηαηηθόο ,παξαθείκελνο ,κέιινληαο, θιίζε νπζηαζηηθώλ,ζπγθξηηηθόο 

,ππεξζεηηθόο βαζκόο επηζέησλ. Γνηηθή, αόξηζηεο αλησλπκίεο ,πξνζέζεηο ,δεύγε ζπλδέζκσλ, 

ελαληησκαηηθέο πξνηάζεηο  

 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα θαηαλννύλ θαη λα παξάγνπλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν 

γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο  

 Να ζπζηήλνπλ ησλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο  

 Να δειώλνπλ όλνκα, θαηαγσγή ειηθία, ρόκπη, ηειεθσληθό αξηζκό ,ηόπν θαηνηθίαο  

 Να δεηνύλ ζπγλώκε  

 Να δίλνπλ επρέο  



 
 

 

 Να δεηνύλ πιεξνθνξίεο  

 Να ξσηνύλ γηα ηελ ηηκή  

 Να ινγαξηάδνπλ  

 Να αηηηνινγνύλ  

 Να ζπγθξίλνπλ  

 Να δειώλνπλ πξνηίκεζε, δπζαξέζθεηα, ειπίδα  

 Να δεηνύλ ηελ άδεηα ,λα απαγνξεύνπλ  

 Να ξσηνύλ γηα ηελ ώξα  

 Να δηεγνύληαη έλα γεγνλόο ζην παξειζόλ  

 Να ξσηνύλ γηα κία νδό /θαηεύζπλζε θαη λα πεξηγξάθνπλ ηνλ δξόκν  

 Να εθθξάδνπλ ηθαλόηεηα /δπλαηόηεηα  

ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΔΙΑΣ 

Με ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ην Γπκλάζην ν καζεηήο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ ΠΑΝΟΥ ζα έρεη 

απνθηήζεη πηπρία επηπέδνπ Α1,Α2ή θαηΒ1ηνπ Κνηλνύ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο 

γιώζζεο ηνπ Γεξκαληθνύ Ιλζηηηνύηνπ GOETHE 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε ειηθία, ε δηαλνεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ θάζε καζεηή ρσξηζηά ,νη αλάγθεο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

θαζώο θαη ν βαζκόο ηηο γισζζηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο Γιώζζαο εθαξκόδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο είηε 

θαηεπζπλόκελεο ( απνζηήζηζε, ζεκεηώζεηο ,επαλάιεςε, αληηγξαθή, κεγαιόθσλε 

αλάγλσζε, ρξήζε κεηξηθήο γιώζζαο ,ζύγθξηζε κε ηε κεηξηθή θαη άιιεο γιώζζεο ),είηε 

ειεύζεξεο παηγληώδεηο κνξθέο όπσο (παηρλίδηα, δξακαηνπνίεζε, ειεύζεξε έθθξαζε, 

ελαζρόιεζε κε πνηήκαηα, ηξαγνύδηα. δηεγήκαηα) 

Δθπαηδεπηηθέο πεγέο είλαη καδί κε ην ζρνιηθό βηβιίν ηα πνιπκέζα ,ην δηαδίθηπν, ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο 

Κάζε καζεηήο έρεη ην portfolio,έλα ληνζηέ κε εθπαηδεπηηθό πιηθό ζπλερώο αλαλενύκελν κε 

άξζξα ,αθίζεο ,θσηνγξαθίεο , θαηαζθεπέο  

Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνύλ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projekte)ζρεηηθά 

κε ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ησλ Γεξκαλόθσλσλ ρσξώλ θαη ηα παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο 

ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο  

- Γηαηξνθή, θαηξόο ,θιίκα ήζε- έζηκα, κόδα ,νηθνγέλεηα, ηαηλίεο ,εθεκεξίδεο ,εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, ενξηέο αζιεηηζκόο θ.α 


