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Η βαζηθή έκκμηα αοηήξ ηεξ εκόηεηαξ είκαη ηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ θαη 

πανμοζηάδμομε δηελμδηθά ηεκ ακάιοζή ηεξ, λεθηκώκηαξ από:  

Α΄ ΙΓΡΟ: Τμ ιεληιόγημ θαη ηηξ ιεληιμγηθέξ αζθήζεηξ.  

Β΄ΙΓΡΟ: Τμ γκςζηηθό οιηθό (πιενμθμνίεξ γύνς από ηε βαζηθή έκκμηα – νεηά 

θαη απμθζέγμαηα).  

Γ΄ ΙΓΡΟ: Ακα- γκςζηηθό οιηθό (παναζέμαηα από ημκ εμενήζημ θαη πενημδηθό 

ηύπμ, από ημ δηαδίθηομ, απμζπάζμαηα θεημέκςκ ή θαη μιόθιενα 

θείμεκα). 

Β΄ 

ΜΕΑ ΜΑΖΘΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Το εκπαιδεσηικό σλικό ηης Φρονηιζηηριακής Εκπαίδεσζης 
Τζιάρα διανέμεηαι δωρεάν αποκλειζηικά από ηον ψηθιακό 

ηόπο ηοσ schooltime.gr 
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Δ΄ ΙΓΡΟ: Θέμαηα εθζέζεςκ ακαπηογμέκα ζε… ζπεδηάγναμμα. 

Γ΄ ΙΓΡΟ: Ηνηηήνηα αλημιόγεζεξ. 

η’ ΙΓΡΟ: Απακηήζεηξ ιεληιμγηθώκ αζθήζεςκ θαη θνηηενίςκ αλημιόγεζεξ. 

 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ 

ηύπμξ (μ) ημ ζύκμιμ ηςκ εθεμενίδςκ θαη ηςκ 

πενημδηθώκ, θαζώξ θαη ημ ζύκμιμ ηςκ 

ακζνώπςκ πμο ενγάδμκηαη ζε αοηά. 

ανπ.ν.ηύπης(=ειέγπς

, ρέγς) 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

ηύπςμα(=ε εθηύπςζε) 

ηοπώκς(=εθηοπώκς) 

ηοπςηήξ(=πνόζςπμ πμο ηοπώκεη θάηη) 

ηοπςηηθόξ(=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ εθηύπςζε) 

ηοπμγναθείμ(=μ πώνμξ ζημκ μπμίμ εθηοπώκμκηαη έκηοπα) 

ηοπμγνάθμξ(=μ ηδημθηήηεξ ή μ ηεπκίηεξ ημο ηοπμγναθείμο) 

εθηύπςζε 

ηα ηοπςηηθά(=ηα έλμδα εθηύπςζεξ) 

ηοπμθιμπία(=ε πανάκμμε ακαηύπςζε λέκμο ζογγνάμμαημξ γηα θενδμζθμπηθμύξ ιόγμοξ) 

 

ΓΗΦΡΑΓΖ 

εθπνόζςπμξ ηύπμο πνόζςπμ πμο έπεη ηεκ εοζύκε γηα ηεκ εκεμένςζε ηςκ 

δεμμζημγνάθςκ (ζε θόμμα, εηαηνεία, μνγακηζμό, οπμονγείμ θ.ιπ.) 

οπμονγόξ ηύπμο οπμονγόξ οπεύζοκμξ γηα ηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ 

γναθείμ ηύπμο οπενεζία οπμονγείμο, επηπείνεζεξ θ.η.ι. ανμόδηα γηα ηεκ 

εκεμένςζε ηςκ δεμμζημγνάθςκ αιιά θαη γηα ηεκ παναθμιμύζεζε 

ηςκ δεμμζηεομάηςκ ηςκ εθεμενίδςκ 

δηά ημο Σύπμο μέζς ηςκ εθεμενίδςκ θαη ηςκ ναδημηειεμπηηθώκ μέζςκ 

πναθημνείμ ηύπμο εηδεζεμγναθηθό πναθημνείμ, μνγακηζμόξ πμο ζογθεκηνώκεη θαη 

δηαθηκεί εηδήζεηξ δεμμζημγναθηθμύ εκδηαθένμκημξ μέζς δηθηύμο 

ακηαπμθνηηώκ 

θίηνηκμξ ηύπμξ έηζη παναθηενίδεηαη ημ ζύκμιμ ημο ηύπμο ή θάπμημ έκηοπμ 

ζογθεθνημέκα πμο πνμζπαζεί κ’ αολήζεη ηεκ θοθιμθμνία ημο με 

ζθακδαιμζενηθέξ (= ζπεηηθά με ηεκ απμθάιορε ζθακδάιςκ) 

εηδήζεηξ. 
 

 

 

   

ΛΕΞΘΛΟΓΘΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖΘΚΗΣ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ    Α΄ 
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ΘΤΙΕΘΓΖΣΓ 

Ο παναθηενηζμόξ: «θίηνηκμξ ηύπμξ» πνεζημμπμηήζεθε γηα πνώηε θμνά θαηά ηε 

δεθαεηία ημο 1890 γηα ηεκ ηαθηηθή πμο ζοκεζηδόηακ ζημκ απαιίκςημ ζοκαγςκηζμό 

ακάμεζα ζε δύμ εθεμενίδεξ ηεξ Νέαξ Υόνθεξ, ημκ “Κόζμμ” θαη ηεκ “Ημενεζία”. Ο εθδόηεξ 

ημο “Κόζμμο” πνεζημμπμίεζε θακηαπηενά θαη εκηοπςζηαθά νεπμνηάδ γηα κ’ αολήζεη ηεκ 

θοθιμθμνία ηεξ εθεμενίδαξ. Ο ακηαγςκηζηήξ ημο, μ εθδόηεξ ηεξ “Ημενεζίαξ” 

δςνμδόθεζε πμιιμύξ δεμμζημγνάθμοξ γηα κα με ζοκενγαζημύκ με ημκ “Κόζμμ”. Ακάμεζα ζ’ 

αοημύξ ήηακ θαη έκαξ δεμμζημγνάθμξ ημο “Κονηαθάηηθμο Κόζμμο” πμο είπε δεμημονγήζεη 

ηε δεμμθηιέζηαηε ζεηνά γειμημγναθηώκ “The yellow kid” (= ημ θίηνηκμ παηδί). Ο “Κόζμμξ” 

πνμζέιαβε έκακ άιιμ γειμημγνάθμ θαη μη δύμ ακηίπαιεξ γειμημγναθηθέξ ζεηνέξ 

δηαζθέδαδακ ηόζμ πμιύ ημ πιαηύ θμηκό, ώζηε μ ακηαγςκηζμόξ ακάμεζα ζηηξ δύμ 

εθεμενίδεξ απμθιήζεθε “θίηνηκε δεμμζημγναθία”. 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

δεμμζημγνάθμ

ξ (μ) 

αοηόξ πμο ζογθεκηνώκεη 

εηδήζεηξ πμιηηηθήξ, 

θμηκςκηθήξ, πκεομαηηθήξ, 

θ.η.ι. θύζεςξ θαη ηηξ 

γκςζημπμηεί μέζς ημο 

ηύπμο. 

απόδ. ημο γαιι. 

publiciste 

δεμμζημγναθώ 

δεμμζημγναθία 

δεμμζημγναθηθόξ-ή-ό 

δεμμζημγναθώ 

 

ΤΚΩΚΤΙΑ 

νεπόνηεν(=μ δεμμζημγνάθμξ πμο αζπμιείηαη με ημ νεπμνηάδ, ηε δεμμζημγναθηθή, δειαδή, ένεοκα 

πάκς ζε έκα ζέμα ηεξ επηθαηνόηεηαξ θαη ηε δεμμζίεοζή ηεξ ζημκ ηύπμ). 

ζοκηάθηεξ(=αοηόξ πμο ζοκηάζζεη έκα θείμεκμ ζηεκ εθεμενίδα). 

ανζνμγνάθμξ(=εθείκμξ πμο ζοκηάζζεη έκα άνζνμ, πναγμαηεύεηαη, δειαδή, έκα ζογθεθνημέκμ 

εηδηθό ζέμα). 

εηδεζεμγνάθμξ(=μ δεμμζημγνάθμξ πμο θαηαγνάθεη θάπμηα είδεζε) 

επηθοιιηδμγνάθμξ(=μ δεμμζημγνάθμξ πμο γνάθεη επηθοιιίδεξ, δειαδή θείμεκα πμο δεμμζηεύμκηαη 

ζε εθεμενίδα, με πενηεπόμεκμ θαηά θύνημ ιόγμ με εηδεζεμγναθηθό, πμο αθμνά ζε ζέμαηα 

επηζηεμμκηθά, εγθοθιμπαηδηθά, θαιιηηεπκηθά, θηιμιμγηθά ή θαη πμιηηηθά). 

πνμκμγνάθμξ(=μ δεμμζημγνάθμξ πμο γνάθεη πνμκμγναθήμαηα, θείμεκα, δειαδή, πμο ζπμιηάδμοκ 

ηεκ επηθαηνόηεηα με εύζομμ ηνόπμ) 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ ΤΚΩΚΤΙΑ 

είδεζε (ε) (γεκηθά) ό,ηη 

ακαγγέιιεηαη, 

μηηδήπμηε 

πιενμθμνείηαη 

θάπμημξ 

ανπ. εἴδεζηξ, 

(ανπηθή ζεμαζία. 

«γκώζε»)  

γεγμκόξ 

επηθαηνόηεηα(=δεμμζίεομα γηα 

πνόζθαηα γεγμκόηα) 

ακηαπόθνηζε(=δεμμζίεομα εθεμενίδαξ 

πμο ζηέικεηαη από ακηαπμθνηηή ηεξ, 

δεμμζημγνάθμ, δειαδή, πμο μεηαδίδεη 

πιενμθμνίεξ από άιιμ ηόπμ από αοηόκ 
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όπμο εθδίδεηαη ε εθεμενίδα) 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

εηδεζεμγναθία(=ε ακαθμίκςζε εηδήζεςκ από ηα Ι.Ι.Γ.) 

εηδεζεμγνάθμξ 

εηδεζεμγναθηθόξ-ή-ό 

εηδεζεμγναθηθά 

εηδεζεμιμγία(=ε ζοιιμγή εηδήζεςκ θμηκμύ εκδηαθένμκημξ γηα δεμμζίεοζε ζημκ εμενήζημ ή 

πενημδηθό ηύπμ ή γηα μεηάδμζε από ηα ειεθηνμκηθά μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ) 

 

ΓΗΦΡΑΓΖ 

 παίνκς είδεζε: ακηηιαμβάκμμαη θάηη ή θάπμημκ 

 έπς είδεζε / εηδήζεηξ: ιαμβάκς πιενμθμνίεξ, γκςνίδς ηεκ θαηάζηαζε θαη ηα κέα 

 θένκς εηδήζεηξ: δίκς πιενμθμνία 

 βγάδς είδεζε: εθμαηεύς ζεμακηηθή πιενμθμνία (μέζα από ηε ζοδήηεζε γηα άιιμ ζέμα) 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ 

γεγμκόξ (ημ) θάηη πμο έπεη ζομβεί, δειώκεη μηα 

πναγμαηηθή θαηάζηαζε, ε μπμία δεκ 

μπμνεί κα δηαρεοζηεί ή κα αιιάλεη. 

ανπ. ν. γίγκμμαη 

ΤΚΩΚΤΙΑ 

ζομβάκ(=ημκίδεη ημ ηοπαίμ θαη ημ ζογθονηαθό παναθηήνα μηαξ πνάλεξ) 

πενηζηαηηθό(=δειώκεη ημ απμηέιεζμα μνηζμέκςκ ζοκζεθώκ ή πενηζηάζεςκ, ημ πνμζςνηκό, 

ημ με θακμκηθό ή ακαμεκόμεκμ) 

επεηζόδημ(=δειώκεη θάηη πμο έγηκε πανεκζεηηθά, απμηειώκηαξ μηα πανεμβμιή) 

Γθθνάζεηξ 

 Γίκαη γεγμκόξ: είκαη αιήζεηα, είκαη ακαμθηζβήηεημ. 

 Γθ ημο γεγμκόημξ όηη: από ημ ακαμθηζβήηεημ δεδμμέκμ όηη …  

 Πανά ημ γεγμκόξ όηη: μμιμκόηη. 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ 

ζπόιημ (ημ) ε έθθναζε ηεξ άπμρεξ θάπμημο θαη ε 

δηαηύπςζε ζεηηθώκ ή ανκεηηθώκ 

παναθηενηζμώκ ζπεηηθά με 

θάπμημκ/θάηη. 

μεηγκ. ζπόιημκ 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

ζπμιημγνάθμξ(=ημ πνόζςπμ πμο γνάθεη ζπόιηα γηα θάπμημκ/θάηη). 

ζπμιημγναθία 

Γθθνάζεηξ 

 Οοδέκ ζπόιημκ: θακέκα ζπόιημ. 
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ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ 

θνηηηθή (ε) ε έθθναζε γκώμεξ γηα θάπμημκ/θάηη, ζοκήζςξ 

μ εκημπηζμόξ ηςκ ζεηηθώκ θαη ανκεηηθώκ 

ζημηπείςκ ημο. 

ανπ. θνηηηθή 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

θνηηηθόξ-ή-ό(= αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ θνηηηθή) 

 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ ΤΚΩΚΤΙΑ 

πιενμθόνεζε (ε) ε πανμπή θαη ε 

πνόζιερε 

πιενμθμνηώκ (γύνς 

από πνάλεηξ, ηδέεξ 

θ.ιπ.) 

μεηθν. δάκεημ από 

γαιι. informativity 

εκεμένςζε 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

πιενμθμνεηήξ(=ημ πνόζςπμ πμο δίκεη πιενμθμνίεξ) 

πιενμθμνεηηθόηεηα(=ε ηδηόηεηα ημο θεημέκμο κα έπεη μεκύμαηα πνςηόηοπα, εκδηαθένμκηα θαη 

απμθαιοπηηθά γηα ημκ απμδέθηε ημοξ) 

πιενμθμνία(=θάζε ζημηπείμ πμο έπεη εκδηαθένμκ γηα θάπμημκ, πμο ζα ήζειε θάπμημξ κα ημ 

γκςνίδεη) 

πιενμθμνηαθά(=με ζθμπό ηεκ πιενμθόνεζε) 

πιενμθμνημδόηεξ(=αοηόξ πμο δίκεη πνήζημεξ πιενμθμνίεξ) 

πιενμθμνώ(=πανέπς άμεζα ή μεηαδίδς έμμεζα ζε θάπμημκ πιενμθμνίεξ) 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ ΤΚΩΚΤΙΑ 

εθεμενίδα (ε) έκηοπε έθδμζε, πμο 

πενηέπεη ζπόιηα, εηδήζεηξ, 

ακηαπμθνίζεηξ, δηαθεμίζεηξ 

θαη μηηδήπμηε άιιμ έπεη 

ζπέζε με ηεκ επηθαηνόηεηα. 

ανπ. ἐθήμενμξ δεμμζίεομα 

θείμεκμ 

 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

εθεμενηδμγναθία(=ε άζθεζε ηεξ δεμμζημγναθίαξ ζε εθεμενίδα) 

εθεμενηδμγνάθμξ(=επαγγειμαηίαξ δεμμζημγνάθμξ εθεμενίδαξ) 

εθεμενηδμπμηόξ(=αοηόξ πμο «ζηήκεη» μηα εθεμενίδα) 

εθεμενηδμπώιεξ(=πνόζςπμ πμο πμοιά ηηξ εθεμενίδεξ) 

εθεμενηδμθάγμξ(=μ θακαηηθόξ ακαγκώζηεξ εθεμενίδςκ) 
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ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ 

ηειεόναζε (ε) ε μεηάδμζε με ηε βμήζεηα ειεθηνμμαγκεηηθώκ 

θομάηςκ θηκμύμεκςκ ή αθίκεηςκ εηθόκςκ θαη 

ήπμο, πμο μπμνμύκ είηε κα ακαπανάγμκηαη ζε 

μζόκε ηαοηόπνμκα με ηε ιήρε ημοξ είηε κα 

εγγναθμύκ ζε θαηάιιειμ μέζμ γηα μεηαγεκέζηενε 

ακαπαναγςγή. 

ανπ."ηειε"(="μαθνηά"

)+"όναζε". 
 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

ηειεμπηηθόξ-ή-ό(=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ ηειεόναζε) 

ηειεμναζόπιεθημξ(=αοηόξ πμο βιέπεη ηειεόναζε ζε οπενβμιηθό βαζμό, πμο δεκ ακηέπεη 

πςνίξ ηεκ παναθμιμύζεζε ηειεμπηηθώκ πνμγναμμάηςκ) 

ηειεπαηπκίδη(=παηπκίδη πμο παίδεηαη μεηαλύ παηθηώκ ζε ηειεμπηηθό ζημύκηημ θαη 

μεηαδίδεηαη από ηειεμπηηθό ζηαζμό) 

ηειεπανμοζηαζηήξ(=ημ πνόζςπμ πμο πανμοζηάδεη θάπμημ ηειεμπηηθό πνόγναμμα) 

ηειεπεηναηεία(=ε πανάκμμε εθπμμπή ηειεμπηηθμύ πνμγνάμμαημξ πςνίξ ηεκ απαηημύμεκε 

άδεηα) 

ηειεπενημδηθό(=ημ εβδμμαδηαίμ πενημδηθό ημ μπμίμ πενηέπεη θαη πνμγνάμμαηα ηςκ 

ηειεμπηηθώκ θακαιηώκ) 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ 

ναδηόθςκμ (ημ) ζύζηεμα ηειεπηθμηκςκίαξ πμο πνεζημμπμηεί 

ειεθηνμμαγκεηηθά θύμαηα ζογθεθνημέκεξ 

εμβέιεηαξ θαη ζοπκόηεηαξ γηα ηε μεηάδμζε 

αθμοζηηθώκ μεκομάηςκ ζε μεγάιεξ 

απμζηάζεηξ πςνίξ ηε πνήζε θαιςδίςκ/ 

ημ ζύκμιμ ηςκ ναδημθςκηθώκ ζηαζμώκ/ 

ε ναδημθςκηθή εθπμμπή 

αγγι. radiophone 

ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

ναδημθςκία(=ε μεηάδμζε μμηιηώκ, μμοζηθήξ θ.ιπ. μέζς ημο ναδημθώκμο ζημ εονύ θμηκό) 

ναδημθςκηθόξ-ή-ό(=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηε ναδημθςκία) 

 

ΓΚΚΟΖΑ ΟΡΖΙΟ ΓΣΤΙΟΘΟΓΖΑ 

δηαδίθηομ (ημ) ημ παγθόζμημ δίθηομ μέζς ημο μπμίμο 

ζοκδέμκηαη οπμιμγηζηέξ θαη δίθηοα 

οπμιμγηζηώκ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκα ζε 

πακεπηζηήμηα, βηβιημζήθεξ, επηπεηνήζεηξ, 

ηδνύμαηα θαη μνγακηζμμύξ, επηηογπάκεηαη ε 

μεηαλύ ημοξ επηθμηκςκία, θαζώξ θαη ε 

πανμπή ζημ πνήζηε δηάθμνςκ οπενεζηώκ(π.π. 

ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ, ίκηενκεη) 

δάκεημ από αγγι. 

internet 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit
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ΟΙΟΡΡΖΔΑ 

δηαδηθηοαθόξ-ή-ό 

δηαδηθηοαθά 

δηαδηθηοώκμμαη(=ζοκδέμμαη με ημ δηαδίθηομ) 

 

Όνμη ζπεηηθμί με ηα Μ.Μ.Ε. 

 πμμπόξ, δέθηεξ, εθθςκεηήξ, πανμοζηαζηήξ 

 επηθαηνόηεηα 

 ακαγκώζηεξ, αθνμαηήξ, ηειεζεαηήξ, θμηκό, θμηκή γκώμε 

 πμιοθςκία, πιμοναιηζμόξ (=ειεύζενε έθθναζε όιςκ ηςκ απόρεςκ, ηδεώκ) 

 δεμκημιμγία (=θακόκεξ ζύμθςκα με ημοξ μπμίμοξ πνέπεη κα γίκεηαη θάηη) 

 δεμμθναηία, πμιηηεία, θνάημξ 

 ηζημζειίδα(=ζειίδα ζημ δηαδίθηομ πμο μπμνεί κα απμηειείηαη από έκα θείμεκμ ή 

κα πενηέπεη θαη εηθόκεξ ζηαζενέξ ή θηκμύμεκεξ, ε έκκμηα ηεξ ζειίδαξ ακηηζημηπεί 

ζημ εύνμξ μηαξ ζειίδαξ Η/Υ), πιμήγεζε(ε δηαδηθαζία ηεξ ακαδήηεζεξ θαη ηεξ 

ακάθηεζεξ ηζημζειίδςκ από ημ δηαδίθηομ, πνεζημμπμηώκηαξ ηα εηδηθά 

πνμγνάμμαηα θοιιμμεηνεηώκ), ζενθάνηζμα(ε πιμήγεζε ζημ internet, ε επίζθερε 

ζε ηζημζειίδεξ), παγθόζμημξ ηζηόξ(ημ δηαδίθηομ) 

 

Θεθηηθά θαη Ρεμαηηθά ζύκμια ζπεηηθά με ηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ 

Θεθηηθά ζύκμια 

 

Σύπμξ 

Γίδε Υαναθηενηζμμί ηύπμο 

ειεθηνμκηθόξ 

θαζεμενηκόξ 

πενημδηθόξ 

πνςηκόξ 

αζιεηηθόξ 

πμιηηηθόξ 

 

 

ζθακδαιμζενηθόξ- 

θίηνηκμξ(=ηα έκηοπα 
εθείκα πμο δεκ 
εκεμενώκμοκ, αιιά 
αζπμιμύκηαη με ηεκ 
πνμβμιή ζθακδάιςκ, πμο 
ζπηιώκμοκ ηεκ 
πνμζςπηθόηεηα δηάζεμςκ 
πνμζώπςκ) 

 

ακελάνηεημξ(=μ ηύπμξ 
πμο δεκ ελανηάηαη από 
πμιηηηθά ζομθένμκηα 
θαη ζθμπημόηεηεξ) 

θμμμαηηθόξ(=μ ηύπμξ 
πμο ιεηημονγεί 
ζύμθςκα με θμμμαηηθά 
θνηηήνηα, με 
δεμμζηεύμαηα, δειαδή, 
πμο ηάζζμκηαη οπέν 
εκόξ ζογθεθνημέκμο 
θόμμαημξ) 

ακηηπμιηηεοηηθόξ(=μ 
ηύπμξ πμο ζηνέθεηαη 
θαηά ηεξ θοβένκεζεξ) 

 

θηιμθοβενκεηηθόξ(=μ 
ηύπμξ πμο 
ημπμζεηείηαη οπέν 
ηεξ θοβένκεζεξ) 
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Δεμμζημγνάθμξ 

ακηηθεημεκηθόξ (=κα εθζέηεη 

ηα γεγμκόηα όπςξ ζοκέβεζακ 
ζηεκ πναγμαηηθόηεηα) 

αμενόιεπημξ (=κα εθζέηεη 

έκα ζέμα πςνίξ κα 
επενεάδεηαη από ηηξ 
πνμζςπηθέξ ημο απόρεηξ) 

έγθνηημξ(=αοηόξ πμο έπεη 

θύνμξ ζημ πώνμ ημο) 
ακελάνηεημξ 

 

ελανηεμέκμξ (εθείκμξ πμο 

ενγάδεηαη ελοπενεηώκηαξ 
μηθμκμμηθά – πμιηηηθά 
ζομθένμκηα) 

αδηάθζμνμξ (=μ αθέναημξ, 

μ αδέθαζημξ, μ έκηημμξ) 

 

δηεθζανμέκμξ 

 

Ρεμαηηθά ζύκμια 

Ι.Ι.Γ.: 

 εκεμενώκμοκ 

 ροπαγςγμύκ 

 θνίκμοκ 

 θαοηενηάδμοκ 

 πνμπαγακδίδμοκ(=πνμζπαζμύκ ζοζηεμαηηθά κα επενεάζμοκ ηεκ θμηκή γκώμε πνμξ μηα 

μνηζμέκε θαηεύζοκζε) 

 παναπιακμύκ ή δηαβμοθμιμύκ ημ θμηκό(=δηαβμοθμιώ: παναπιακώ δεμημονγώκηαξ 

ρεοδείξ εκηοπώζεηξ) 

 παναπιενμθμνμύκ(=παναπμημύκ ηεκ αιήζεηα, ηνμπμπμημύκ ηεκ πναγμαηηθή είδεζε) 

 απμθαιύπημοκ 

 απμθνύπημοκ 

 γκςζημπμημύκ 

 μεηαδίδμοκ 

 δηαζηνεβιώκμοκ/αιιμηώκμοκ/παναπμημύκ ηεκ πναγμαηηθόηεηα 

 δηαζηαονώκμοκ(=ελαθνηβώκμοκ ηεκ εγθονόηεηα μηαξ είδεζεξ ακαηνέπμκηαξ θαη ζε 
άιιεξ πεγέξ) 

 δηαρεύδμοκ(=δειώκμοκ όηη θάηη είκαη ρεοδέξ, δεκ ακηαπμθνίκεηαη, δειαδή, ζηεκ 

πναγμαηηθόηεηα) 

 πεηναγςγμύκ – πμδεγεημύκ(=θαζμδεγμύκ ηεκ θμηκή γκώμε ζηεκ θαηεύζοκζε πμο 

ζέιμοκ εθείκα, επηβάιιμοκ ηεκ ελμοζία ημοξ) 

 

Ιεηαθμνηθέξ εθθνάζεηξ ζπεηηθέξ με ηα Ι. Ι. Γ. 

 θαηαηγηζμόξ εηδήζεςκ θαη πιενμθμνηώκ 

 πεγή πιενμθμνηώκ 

 δίαοιμη επηθμηκςκίαξ 
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Τα Ι. Ι. Γ.: 

 θεκηνίδμοκ ηεκ πνμζμπή ημο θμηκμύ 

 θςηίδμοκ ηηξ ροπέξ ηεξ δςήξ μαξ 

 πιαζημγναθμύκ/παναμμνθώκμοκ ηεκ αιήζεηα 

 παιθεύμοκ (=θαηαζθεοάδμοκ ρεύηηθεξ) εηδήζεηξ ή πιενμθμνίεξ 

 αηπμαιςηίδμοκ ηε ζθέρε μαξ 

 

 

 

1. Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ημο αθόιμοζμο θεημέκμο πνεζημμπμηώκηαξ ημκ 

θαηάιιειμ ηύπμ ηςκ ιέλεςκ πμο αθμιμοζμύκ. 

 

πνμπαγάκδα  επενεάδς  ακηηθεημεκηθόξ  παναπιενμθόνεζε 

αλημπηζηία  μενμιεπηώ  οπμθεημεκηθόξ 

 

Καζήθμκ ηςκ δεμμζημγνάθςκ πμο επηζομμύκ κα αζθήζμοκ με ………………… ημ 

ιεηημύνγεμά ημοξ, είκαη κα πανμοζηάδμοκ με ………………… ηνόπμ ηεκ είδεζε. Καζώξ 

γκςνίδμοκ όηη …………………… ηδηαίηενα ηεκ θμηκή γκώμε, επηβάιιεηαη κα πανμοζηάδμοκ 

μιόπιεονα ημ θάζε ζέμα, πςνίξ κα πνμζζέημοκ ημ ……………………. ημοξ ζημηπείμ. Είκαη 

απαναίηεημ μη δεμμζημγνάθμη κα μεκ είκαη ελανηεμέκμη από μπμημδήπμηε πμιηηηθό ή 

μηθμκμμηθό ζομθένμκ θαη κα με ………………………… οπέν μηαξ θαηεύζοκζεξ. Είκαη θαιό 

κα πμιεμμύκ ηεκ …………………. ή ηεκ ………………….., πνμθεημέκμο κα δηαγνάρμοκ μηα 

αληόιμγε πμνεία ζημκ ημμέα ηεξ εκεμένςζεξ. 

 

 

2. Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ηςκ πνμηάζεςκ επηιέγμκηαξ ημ ζςζηό θάζε θμνά 

επίζεημ από αοηά ηςκ πανεκζέζεςκ. 

 

1. Ο αζιεηήξ πάνε ζηεκ άρμγε επίδμζή ημο, θαηάθενε κα απμζπάζεη ηα 

…………………………. (ζεηηθά, θμιαθεοηηθά, επηδμθημαζηηθά) ζπόιηα ηςκ 

πενηζζόηενςκ δεμμζημγνάθςκ. 

 

2. Ο ηύπμξ μεηά ημ ζμβανό μηθμκμμηθό ζθάκδαιμ πμο λέζπαζε ζηε πώνα, 

ημπμζεηήζεθε με …………………………… (ανκεηηθά, δνημύηαηα, θαοζηηθά) ζπόιηα εηξ 

βάνμξ ημο ανμόδημο οπμονγμύ. 

 

Λεξιλογικές 

Ασκήσεις 
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3. Είκαη οπέν ηεξ ……………………….. (εύζημπεξ, ςθέιημεξ, επμηθμδμμεηηθήξ ) 

θνηηηθήξ, πμο μδεγεί πάκηα ζε άμεζα απμηειέζμαηα. 

 

4.  Οη ηειεζεαηέξ παναθμιμοζμύκ ημ ζογθεθνημέκμ δειηίμ εηδήζεςκ, δηόηη 

πνμζθένεη ……………………….. (αθνηβή, έγθονε, άθαηνε) εκεμένςζε. 

 

5.  Η ………………………………… (ακηηπμιηηεοηηθή, θηιμθοβενκεηηθή, ζομπμιηηεοόμεκε) 

εθεμενίδα ζπάκηα πνμβαίκεη ζε ………………………. ζπόιηα εηξ βάνμξ ηεξ θοβένκεζεξ. 

 

 

3. Κα δώζεηε έκα ζοκώκομμ θαη έκα ακηώκομμ γηα ηα παναθάης επίζεηα. 

 

 οκώκομμ Ακηώκομμ 

ακηηθεημεκηθή είδεζε   

πμιύπιεονε εκεμένςζε   

δεθηηθό ζπόιημ   

επίθαηνμ γεγμκόξ   

αοζηενή θνηηηθή   

 

4. Κα ζομπιενώζεηε ηα θεκά ηςκ πνμηάζεςκ επηιέγμκηαξ θάζε θμνά ημ 

θαηάιιειμ νήμα ζημ ζςζηό ηύπμ. 

 

1. Πνόζθαηα ε ζηαηηζηηθή οπενεζία ……………………. (ακαθμηκώκς, δεμμζηεύς, 

πανμοζηάδς) ηα απμηειέζμαηα ηεξ πακειιαδηθήξ δεμμζθόπεζεξ. 

 

2. Ο ναδημθςκηθόξ ζηαζμόξ ………………………… (δηαδίδς, μεηαδίδς, γκςζημπμηώ) 

θαζεμενηκά ακά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα δηαθεμηζηηθά μεκύμαηα. 

 

3. Η θοβένκεζε …………………………. (πνμακαγγέιις, ελαγγέιις, ακαθμηκώκς) ηα μέηνα 

ελάνζνςζεξ ηεξ ηνμμμθναηίαξ ζηε πώνα μαξ. 

 

4. Ο γκςζηόξ ζογγναθέαξ βνέζεθε ζημ βηβιημπςιείμ, γηα κα ………………….. 

(δεμμζηεύς, θμηκμπμηώ, πανμοζηάδς) ημ κέμ ημο ιμγμηεπκηθό βηβιίμ. 

 

5. Ο δηεοζοκηήξ ηεξ πμιοεζκηθήξ εηαηνείαξ ζογθάιεζε έθηαθημ δημηθεηηθό ζομβμύιημ 

θαη ……………………….. (θμηκμπμηώ, γκςζημπμηώ, απμθαιύπης) ζημοξ ζοκενγάηεξ ημο 

ηηξ μειιμκηηθέξ ημο θηκήζεηξ. 

 

 

 

 

Οη απακηήζεηξ ηςκ θνηηενίςκ αλημιόγεζεξ βνίζθμκηαη ζηηξ ηειεοηαίεξ 
ζειίδεξ ημο ηεύπμοξ.  
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ΕΚΘΕΣΗ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ενόηηηα 1η : Μέζα Μαζικής Ενημέρωζης

Το παπόν εκπαιδεςηικό ςλικό πεπιλαμβάνει ηο 1ο ημήμα ηης 1ης ενόηηηας

 Μέζα μαδικήρ ενεμέπωζερ ζελ. 1

 Λεξιλόγιο ζελ. 2 - 8

 Λεξιλογικέρ αζκήζειρ ζελ. 9 - 10

 


