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Πμ ηεύπμξ αοηό πενηιαμβάκεη ηα ελήξ μένε: 

Α) ημ ιεληιόγημ, ζπεηηθό με ημ ζέμα ηεξ εκόηεηαξ θαζώξ θαη ιεληιμγηθέξ αζθήζεηξ 
Β) πιμύζημ γκςζηηθό οιηθό, από ημ μπμίμ μπμνείηε κα ακηιήζεηε πνήζημεξ 

πιενμθμνίεξ θαη γκώζεηξ γηα ηεκ ακάπηολε εθζέζεςκ με ζέμα ζπεηηθό με ηε 
ζεμαηηθή ηεξ εκόηεηαξ 

Γ) ιμγμηεπκηθό οιηθό, ζπεηηθό με ημ ζέμα ηεξ εκόηεηαξ, όπςξ έπεη απμηοπςζεί ζημ 
πώνμ ηεξ ιμγμηεπκίαξ 

Δ) ζέμαηα εθζέζεςκ ακαιομέκα ζε ζπεδηάγναμμα 
Γ) θνηηήνημ αλημιόγεζεξ, ζύμθςκα με ημ κέμ ηύπμ αλημιόγεζεξ ηςκ μαζεηώκ ημο 

γομκαζίμο ζημ μάζεμα ηεξ έθζεζεξ 
ΟΠ) Απακηήζεηξ ιεληιμγηθώκ αζθήζεςκ θαη θνηηενίμο αλημιόγεζεξ. 

 
 
Σε αοηή ηεκ εκόηεηα ζα μηιήζμομε γηα ηηξ πνώηεξ μένεξ ζημ ζπμιείμ. 
 
 
 

Ε ν ό τ η τ α  1 η :  

Ο ι  π ρ ώ τ ε ς  μ έ ρ ε ς  σ ε  έ ν α  ν έ ο  σ χ ο λ ε ί ο   
 

Το εκπαιδεςηικό ςλικό ηηρ Φπονηιζηηπιακήρ Εκπαίδεςζηρ 
Τζιάπα διανέμεηαι δυπεάν αποκλειζηικά από ηον τηθιακό 

ηόπο ηος schooltime.gr 
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ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

ζπμιείμ (ημ) δεμόζημ ή ηδηςηηθό 

ίδνομα όπμο γίκεηαη 

δηδαζθαιία 

ζπμιή = πώνμξ όπμο 
γηκόηακ ζοδεηήζεηξ 
ζηεκ ώνα ακάπαοζεξ 
(κεμιι. = ζπόιε). 

εθπαηδεοηήνημ 

 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 

ζπμιηανμύδη(=μ μηθνόξ θαη άπεηνμξ μαζεηήξ) 

ζπμιή 

ζπμιηθόξ (= αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ημ ζπμιείμ) 

ζπμιηάδς 

ζπόιαζμα (= ε ώνα ηεξ απμπώνεζεξ ημο μαζεηή από ημ ζπμιείμ) 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

εθπαίδεοζε (ε) ε μόνθςζε πμο 

απμθηάηαη ζηαδηαθά 

(μέζα από ηηξ δηάθμνεξ 

βαζμίδεξ) ζημ ζπμιείμ  

ανπ. ἐθπαηδεύς +  

(ἐθ + παηδεύς)  

εθπαίδεοζηξ  

εθπαίδεοζε 

 

Ιόνθςζε.(=ημ  ζύ-

κμιμ ηςκ γκώζεςκ 

πμο απμθηά θακείξ) 

μάζεζε δηδαζθαιία 

δηαπαηδαγώγεζε (=μ 

ηνόπμξ με ημκ μπμίμ 

ακαηνέθεηαη.θαη 

εθπαηδεύεηαη θακείξ) 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 

εθπαηδεύζημμξ (=αοηόξ πμο είκαη δοκαηόκ κα εθπαηδεοηεί) 

εθπαηδεοηήνημ (=μ πώνμξ ζημκ μπμίμ πανέπεηαη εθπαίδεοζε) 

εθπαηδεοηήξ (=πνόζςπμ πμο μμνθώκεη ή εθγομκάδεη ζε ζογθεθνημέκμ ακηηθείμεκμ) 

εθπαηδεοηηθόξ (=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ εθπαίδεοζε ή ημ πνόζςπμ πμο δηδάζθεη) 

εθπαηδεύς (= δηδάζθς ζοζηεμαηηθά, μεηαδίδς ζε θάπμημκ γκώζεηξ ή ακαπηύζζς δεληό-

ηεηεξ ζπεηηθά με ζογθεθνημέκμ ακηηθείμεκμ. 

 

ΘΡΙΕΘΓΖΠΓ 

Οη βαζμίδεξ ηεξ εθπαίδεοζεξ πμο απμηειμύκ ημ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα ηεξ πώναξ 
μαξ είκαη: 
1/ Ννμζπμιηθή εθπαίδεοζε (Νεπηαγςγείμ) 

2/ Ννςημβάζμηα εθπαίδεοζε (Δεμμηηθό Σπμιείμ) 

3/ Ιέζε/Δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε (Γομκάζημ & Λύθεημ) 

4/ Ακώηαηε / Ακώηενε / Πνηημβάζμηα εθπαίδεοζε [Πακεπηζηήμηα (ΑΕΙ), 

Α. ΘΓΛΖΘΜΓΖΜ : ΟΜΘΓΖΜ - ΙΑΘΕΠΕΟ 
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Τεπκμιμγηθά Εθπαηδεοηηθά Ιδνύμαηα (ΤΕΙ), άιιεξ ηδηςηηθέξ ζπμιέξ]. 

Θεληιόγημ πμο ακηηζημηπεί ζε θαζεμηά από ηηξ βαζμίδεξ αοηέξ: 

1/ κεπηαγςγείμ: κεπηαγςγόξ 

2/ δεμμηηθό ζπμιείμ: δάζθαιμξ – δαζθάια, μαζεηήξ – μαζήηνηα, δηεοζοκηήξ – 

δηεοζύκηνηα, ζομμαζεηήξ – ζομμαζήηνηα, μάζεμα, αίζμοζα, εκδεηθηηθό 

3/ γομκάζημ: γομκαζηαθόξ, γομκαζηάνπεξ – γομκαζηάνπηζζα, θαζεγεηήξ – 

θαζεγήηνηα, ιύθεημ, ιοθεηαθόξ, ιοθεηάνπεξ – ιοθεηάνπηζζα, απμιοηήνημ, 

ελεηάζεηξ 

4/ πακεπηζηήμημ: πακεπηζηεμηαθόξ, ζπμιή, ημήμα, αμθηζέαηνμ, ζπμοδαζηήξ – 

ζπμοδάζηνηα, θμηηεηήξ – θμηηήηνηα, παναθμιμύζεζε, ενγαζηήνημ, ζομθμηηεηήξ – 

ζομθμηηήηνηα, επηζηήμεξ, πηοπίμ. 

 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

παηδεία (ε) μη γκώζεηξ θαη ε 

θαιιηένγεηα πμο απμθηά 

μ άκζνςπμξ ζ’ όιε ηε 

δηάνθεηα ηεξ δςήξ ημο 

θαη πμο ημκ βμεζμύκ 

ζηεκ μιμθιήνςζε ηεξ 

πνμζςπηθόηεηάξ ημο 

ανπ. παηδεύς 

(=ακαηνέθς, 

δηδάζθς) 

μόνθςζε 

θαιιηένγεηα.(=μ 

πκεομαηηθόξ 

πιμύημξ.πμο 

δηαζέηεη θακείξ) 

εθπαίδεοζε 

παηδαγςγία 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 

εθπαίδεοζε 

παηδεοηηθόξ 

παίδεοζε (=ε μέζμδμξ, ημ ζύζηεμα μεηάδμζεξ γκώζεςκ) 

 

ΝΞΜΟΜΕ 

Η έκκμηα “παηδεία”  έπεη δύμ ζεμαζίεξ: 

α) γεκηθή, πμο δειώκεη ηεκ θαιιηένγεηα ημο παναθηήνα ημο ακζνώπμο μέζα από ηε 

μόνθςζε, 

β) εηδηθή, πμο δειώκεη ηεκ εθπαίδεοζε (π.π. Υπμονγείμ Παηδείαξ = ημ οπμονγείμ 
πμο αζπμιείηαη με ηα εθπαηδεοηηθά ζέμαηα).  

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

μόνθςζε Η ανμμκηθή ακάπηολε 

ηςκ ροπηθώκ θαη 

πκεομαηηθώκ 

ηθακμηήηςκ ημο 

ακζνώπμο 

aνx. μμνθῶ = δίκς 

ζπήμα, δηαμμνθώκς, 

ζπεμαηίδς 

μάζεζε, εθπαίδεοζε, 

πκεομαηηθή 

θαιιηένγεηα, παηδεία 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 
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μμνθώκς 

μμνθςμέκμξ 

μμνθςηηθόξ 

επημόνθςζε (=ε πανμπή πνόζζεηςκ γκώζεςκ ζε έκα ακηηθείμεκμ) 

 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

αγςγή (ε) μ ηνόπμξ πμο 

πνεζημμπμημύκ 

γμκείξ.θαη 

εθπαηδεοηηθμί,γηα κα 

ακαζνέρμοκ.θαη 

κα.μεηαδώζμοκ 

γκώζεηξ ζηα παηδηά 

θαη ζηα κεανά άημμα 

ανπ. ἄγς= μδεγώ 

πνμξ.θάπμηα 

θαηεύζοκζε 

ακαηνμθή, 

θαζμδήγεζε,  

δηαπαηδαγώγεζε 

(=μ ηνόπμξ με 

ημκ.μπμίμ 

ακαηνέθεηαη θαη 

εθπαηδεύεηαη 

θακείξ) 

εθπαίδεοζε 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 

ακάγςγμξ (=αοηόξ πμο δεκ έπεη ηεκ πνέπμοζα ζομπενηθμνά)  

παηδαγςγόξ 

δηαγςγή (=μ ηνόπμξ ζομπενηθμνάξ απέκακηη ζημοξ άιιμοξ) 

 

 

ΝΞΜΟΜΕ 

Η αγςγή πενημνίδεηαη ζηε δηαπαηδαγώγεζε, δειαδή, ηεκ θαζμδήγεζε ηςκ κέςκ θαη 
δεκ είκαη αθνηβώξ ίδηα μύηε: 
α) με ηεκ παηδεία = γεκηθόηενε θαιιηένγεηα πμο απμθηηέηαη θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα 

ηεξ δςήξ ημο ακζνώπμο. 

β) με ηε μόνθςζε = ημ ζύκμιμ ηςκ γκώζεςκ πμο απμθηά θακείξ ζε δηάθμνμοξ 

πώνμοξ. 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

δάζθαιμξ /α 

δηδάζθαιμξ 

πνόζςπμ πμο δηδάζθεη 

επαγγειμαηηθά, πμο έπεη 

ςξ επάγγειμα ηε 

δηδαζθαιία. 

ανπ. δηδάζθαιμξ Φνμκηηζηήξ.(=μ 

θαζεγεηήξ 

θνμκηηζηενίμο, όπμο 

παναδίδμκηαη 

μαζήμαηα.ζημοξ 

μαζεηέξ) 

πνμγομκαζηήξ 

(=αοηόξ.πμο 

πνμεημημάδεη.ημοξ 

μαζεηέξ.ζηα 

μαζήμαηα ή ζηηξ 

ελεηάζεηξ ημοξ) 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 
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δαζθαιεύς (=δίκς ζε θάπμημκ ρεύηηθεξ μδεγίεξ ζπεηηθά με ημ πώξ κα θενζεί 

δαζθαιίθη (=ημ επάγγειμα ημο δαζθάιμο) 

δαζθαιηζμόξ (=ε κμμηνμπία ή ε ζομπενηθμνά πμο ανμόδεη ζε ζπμιαζηηθό δάζθαιμ) 

δαζθαιίζηηθμξ (=αοηόξ πμο είκαη παναθηενηζηηθόξ ημο ακζνώπμο πμο αγαπά θαη 

πανηζηάκεη ηεκ αοζεκηία) 

δαζθαιμπαίδη 

δαζθαιμθένκς (=ζομίδς ζηεκ εμθάκηζε ή ζηε ζομπενηθμνά μμο δάζθαιμ) 

δηδαζθαιείμ (=ε ζπμιή γηα ηεκ θαηάνηηζε ή ηεκ επημόνθςζε ηςκ δαζθάιςκ) 

δηδαζθαιία (=ε δηαδηθαζία μεηάδμζεξ γκώζεςκ) 

δηδάζθς (=μεηαθένς γκώζε, μαζαίκς θάηη ζε θάπμημκ) 

δηδάζθςκ (=ημ πνόζςπμ πμο δηδάζθεη) 

δηδαπή (=ε δηδαζθαιία) 

 

 

 

Καλό είναι να ξέπειρ  

Φνάζεηξ ζπεηηθέξ με ημ μοζηαζηηθό: δάζθαιμξ 

 «απ’ η’ αθηί θαη ζημ δάζθαιμ»: γηα αοζηενή ηημςνία πμο επηβάιιεηαη αμέζςξ, 

πςνίξ πνμκμηνηβή. 

 «δάζθαιε πμο δίδαζθεξ θαη κόμμ δεκ εθνάηεηξ»: γηα όπμημκ οπμδεηθκύεη ή 

επηβάιιεη ζε άιιμοξ πνάγμαηα πμο μ ίδημξ δεκ ηενεί. 

 «μ’ όπμημκ δάζθαιμ θαζίζεηξ, ηέημηα γνάμμαηα ζα μάζεηξ»: ε ζομπενηθμνά, μη 

πνάλεηξ, μη ηθακόηεηεξ, ημ πμηόκ εκόξ ακζνώπμο επενεάδμκηαη θαζμνηζηηθά 

από αοηόκ πμο ημκ δηδάζθεη, ημκ θαζμδεγεί. 

 «βνίζθς ημ δάζθαιό μμο»: ζοκακηώ αοηόκ πμο μπμνεί κα με κηθήζεη, κα με 

θένεη ζε δύζθμιε ζέζε. 

 

 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ Ακηώκομα 

μάζεζε (ε)  ε δηαδηθαζία μέζα 

από ηεκ μπμία 

απμθημύμε 

εμπεηνίεξ θαη 

γκώζεηξ 

ανπ. μακζάκς  

μάζεζηξ  

μάζεζε 

 

γκώζε 

εμπεηνία 

 

αμάζεηα (=ε έιιεηρε 

γκώζεςκ γηα μεγάιμ 

μένμξ ζεμάηςκ ή 

πναγμάηςκ πμο 

ζεςνμύκηαη βαζηθά) 

απαηδεοζία 

αγναμμαημζύκε 

άγκμηα 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 
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μαζαίκς 

μάζεμα 

μαζεμαηηθά 

μαζεζηαθόξ (=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηε μάζεζε) 

μαζεηεία (=ημ πνμκηθό δηάζηεμα θαηά ημ μπμίμ θάπμημξ ζοκδοάδεη ή θάκεη ηεκ πναθηηθή 

ημο ελάζθεζε οπό ηεκ θαζμδήγεζε ακςηένμο ημο) 

μαζεηήξ (=ημ πνόζςπμ πμο μαζαίκεη γνάμμαηα ή ηέπκε οπό ηεκ θαζμδήγεζε δαζθάιμο) 

μαζήηνηα 

μαζεηηθόξ (=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ημοξ μαζεηέξ) 

μαζεηηώζα κεμιαία (= μη μαζεηέξ γεκηθά) 

μαζεηόθμζμμξ (=ημ ζύκμιμ ηςκ μαζεηώκ) 

μαζεημιόγημ (=επίζεμμ βηβιίμ ημο ζπμιείμο, ζημ μπμίμ γνάθμκηαη θάζε πνόκμ ηα ζημηπεία 

ηςκ μαζεηώκ) 

μαζεημύδη (=μ μηθνήξ ειηθίαξ μαζεηήξ) 

μαζόξ (=αοηόξ πμο έμαζε θάηη από πείνα) 

μάζμξ (=ε μάζεζε, ε απμθηεζείζα γκώζε) 

 

 

Ηαιό είκαη κα λένεηξ  

Φνάζεηξ με ημ νήμα: μαζαίκς. 

 «από μηθνό θαη από ηνειό μαζαίκεηξ ηεκ αιήζεηα»: εηιηθνηκείξ ζεςνμύκηαη μόκμ 

μη αοζόνμεημη θαη μη άδμιμη άκζνςπμη θαη ηέημημη ζεςνμύκηαη ηα παηδηά θαη μη 

πανάθνμκεξ. 

 «μαζαίκς απ’ ηεκ θαιή θη απ’ ηεκ ακάπμδε»: γκςνίδς θάηη / θάπμημκ θαη από 

ηε ζεηηθή θαη από ηεκ ανκεηηθή ημο πιεονά. 

 «μαζαίκς θάηη από πνώημ πένη»: πιενμθμνμύμαη θάηη από ηεκ πεγή, έπς 

άμεζε πιενμθόνεζε.  

 «ημ πάζεμα γίκεηαη μάζεμα – μ παζόξ γίκεηαη μαζόξ»: αοηά πμο παζαίκεη 

θάπμημξ  ημκ δηδάζθμοκ ηη πνέπεη κα θάκεη ζε ακάιμγεξ πενηπηώζεηξ. 

 «αοηό κα ζμο γίκεη μάζεμα»: κα παναδεηγμαηηζηείξ από θάηη, ώζηε κα μεκ ημ 

λακαθάκεηξ. 

 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

μειέηε (ε) ε ζοζηεμαηηθή ζπμοδή γηα 

ηεκ εθμάζεζε θαη 

θαηακόεζε θάπμημο 

πνάγμαημξ 

ανπ. μειεηάς -ῶ άζθεζε 

ζπμοδή 

μάζεζε 

δηάβαζμα 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 
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Ιειέηεμα (=ημ ένγμ, ςξ απμηέιεζμα ζοζηεμαηηθήξ ένεοκαξ) 

Ιειεηενόξ (=αοηόξ ζημκ μπμίμ ανέζεη ημ δηάβαζμα, μ επημειήξ) 

Ιειεηεηήξ (=μ ενεοκεηήξ) 

Ιειεηώ (=ελεηάδς δηελμδηθά με θάζε ιεπημμένεηα έκα ζέμα) 

 

 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

άζθεζε (ε) θίκεζε ή πνάλε πμο 

γίκεηαη θαη’ επακάιερε 

με ζθμπό ηε γύμκαζε 

ημο ζώμαημξ ή ημο 

πκεύμαημξ 

ν. ἀσκῶ = αζπμιμύμαη 

με θάηη, εθηειώ 

εθγύμκαζε 

εθανμμγή 

πνάλε 

 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 

ελάζθεζε 

 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ 

γκώζε (ε) ημ κα γκςνίδεη θακείξ 

θάηη/ ζμθία/ ζύκεζε, 

θνόκεζε 

ν. γηγκώζθς =  

ακηηιαμβάκμμαη 

απνμθ. γκῶκαη 

γκώζηξ  

γκώζε 

θαηακόεζε 

πιενμθόνεζε 

μάζεζε 

ζμθία 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 

γκώζηεξ (=αοηόξ πμο έπεη βαζηά γκώζε εκόξ ζέμαημξ, μ εηδήμςκ) 

γκςζηηθόξ (=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηε γκώζε) 

γκςζημπμηώ (=θαζηζηώ θάηη γκςζηό) 

γκςζηόξ (=αοηόξ πμο έπεη ήδε θαηαθηεζεί ςξ γκώζε) 

 

 

Ηαιό είκαη κα λένεηξ  

Φνάζεηξ με ημ μοζηαζηηθό: γκςζηόξ θαη ηα πανάγςγά ημο 

 «θένς εηξ γκώζηκ θάπμημο»: πανέπς πιενμθμνία, εκεμένςζε 

 «ιαμβάκς γκώζε»: εκεμενώκμμαη γηα θάηη 

 «είμαη ή ηειώ εκ γκώζεη»: είμαη γκώζηεξ, εκήμενμξ 

 «εκ γκώζεη»: με ζοκείδεζε, με επίγκςζε 

 «πνμξ γκώζε θαη ζομμόνθςζε»: γηα μηηδήπμηε έπεη παναθηήνα παναδείγμαημξ 

πνμξ απμθογήκ. 

 «θμκηά ζημ κμο θη ε γκώζε»: γηα πνάγμαηα αοημκόεηα. 

 «βάδς γκώζε»: ζοκεηίδμμαη 
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 «ζηενκή μμο γκώζε κα ζ’ είπα πνώηα»: γηα ιακζαζμέκεξ επηιμγέξ, πμο 

ακαγκςνίδμκηαη εθ ηςκ οζηένςκ. 

 «έπμοζηκ γκώζηκ μη θύιαθεξ»: γηα πενηπηώζεηξ ζηηξ μπμίεξ μη ανμόδημη, μη 

επηθμνηηζμέκμη με έκα θαζήθμκ έπμοκ ιάβεη ηα μέηνα ημοξ. 

 «γκςζηόξ θαη με ελαηνεηέμξ»: παζίγκςζημξ 

 

 

ΓΚΚΜΖΑ ΜΞΖΟΙΜΟ ΓΠΡΙΜΘΜΓΖΑ ΟΡΚΩΚΡΙΑ ΑΚΠΩΚΡΙΑ 

πνόμδμξ (ε) ε ελέιηλε πνμξ 

ημ θαιύηενμ, ε 

βειηίςζε, ε 

πνμθμπή. 

ανπ. πνό+ὁδόξ 

(=μπνμζηά + 

δνόμμξ) 

πνμθμπή 

ελέιηλε 

ακάπηολε 

μπηζζμδνόμεζε 

 

ΜΙΜΞΞΖΔΑ 

πνμμδεοηηθόξ (=αοηόξ πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ πνόμδμ, μ νηδμζπαζηηθόξ) 

πνμμδεοηηζμόξ (=ε ηάζε κα οπμζηενίδεη θακείξ πνμμδεοηηθέξ ηδέεξ) 

πνμμδεύς (ελειίζζμμαη, πνμθόβς) 

πνμμδεοηηθόηεηα 
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Παηδηά, εδώ ζα δμύμε ιεθηηθά θαη νεμαηηθά ζύκμια, δειαδή, ιέλεηξ (μοζηαζηηθά, επίζεηα, 
νήμαηα) από ηε ζεμαηηθή μαξ εκόηεηα, πμο ζα ζαξ βμεζήζμοκ κα εμπιμοηίζεηε ηηξ ιέλεηξ με 
πενηζζόηενε ζαθήκεηα θαη αθνίβεηα. Αξ απμιαύζμομε, ιμηπόκ, ημ όμμνθμ παηπκίδη ηεξ 
γιώζζαξ μαξ. 
 

Λεκτικά σύμολα 

 ζπμιείμ: 

 

 δεμμηηθό 

θιαζηθό 

εηδηθό 

πεηναμαηηθό 

θαηεπεηηθό 

ηδηςηηθό 

δεμόζημ 

κοπηενηκό 

πνόηοπμ 

μηθηό 

 

 εθπαίδεοζε: 

 

 πνςημβάζμηα 

δεοηενμβάζμηα 

ηνηημβάζμηα 

επαγγειμαηηθή 

επηζηεμμκηθή 

ζεςνεηηθή 

ηεπκηθή 

παναδμζηαθή 

ζύγπνμκε 

 

 μόνθςζε: 

 

 γεκηθή 

εηδηθή 

επαγγειμαηηθή 

επηζηεμμκηθή 

εγθοθιμπαηδηθή 

ηεπκηθή 

γομκαζηαθή 

πακεπηζηεμηαθή 

πιαηηά 

ζηεκή 

εονεία(= πιαηηά). 
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 μαζεηήξ: 

 

 

επημειήξ 

αμειήξ 

αδηάθμνμξ 

μειεηενόξ 

ζοκεπήξ 

άηαθημξ 

θνόκημμξ 

εογεκηθόξ 

αγεκήξ 

απνόζεθημξ 

θηιμμαζήξ 

 

 

 γκώζε: 

 

 

πμιύπιεονε 

μμκμμενήξ 

δηαθςηηζηηθή 

βαζηθή 

ζομπιενςμαηηθή 

αθνηβήξ 

εμπενηζηαηςμέκε 
(=ιεπημμενήξ) 
ηεθμενηςμέκε (=απμδεδεηγμέκε) 

πνήζημε 

ςθέιημε 

ζεςνεηηθή 

πναθηηθή 

αθαδεμασθή.(=.ακώηαηε, 

πακεπηζηεμηαθή) 

 

 

Ρηματικά σύμολα 

 

 θαζεγεηήξ-δάζθαιμξ: 

 

 δηδάζθεη 

θαζμδεγεί 

ελαζθεί 

εθπαηδεύεη 

μεηαδίδεη γκώζεηξ 

θαιύπηεη ηεκ ύιε 

ηθακμπμηεί απμνίεξ 
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 μαζεηήξ: 

 

 μαζαίκεη 

παναθμιμοζεί 

εμπεδώκεη (θαηακμεί, θάκεη 

θηήμα ημο θάηη πμο μαζαίκεη) 

αθμμμηώκεη 

θαηανηίδεηαη (=εθπαηδεύεηαη) 

εκεμενώκεηαη 

εμπιμοηίδεη ηηξ γκώζεηξ  

ελαζθείηαη 

μειεηά (=ελεηάδεη δηελμδηθά) 

δηαβάδεη.(=θάκεη 

πνμζεθηηθέξ ακαγκώζεηξ) 
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1. Να δώζειρ ηα ανηίθεηα ηυν εννοιών πος αναλύονηαι ζηοςρ πίνακερ :  

 

ακάζεηα 

άζθεζε 

γλώζε 

  

  

  

........................

........................

............ 

εθπαίδεπζε 

κάζεζε 

κειέηε 

  

  

  

................

................

.......... 

κόξθσζε 

παηδεία 

πξόνδνο 

  

  

  

...................

...................

....... 

 
2. Κάνε ηην ανηιζηοισία : 

 

Åðßèåôá ÏõóéáóôéêÜ

επιμελήρ

ζύγσπονο

ενδιαθέπον

ζςνεπγάζιμορ

καθηγηηήρ

μάθημα

ζσολείο
μαθηηήρ

 
 

3. ςμπλήπυζε ηα κενά με ηην καηάλληλη λέξη από αςηέρ πος δίνονηαι ζηην 

παπένθεζη : 

 

(μέζηρ, ζσολικά, καθηγηηέρ/διδάζκονηερ, νόημα, μαθηηέρ / διδαζκόμενοι, 

λςκείος) 

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα ....................................................... 

εγρεηξίδηα. είλαη απαξάδεθην βηβιία γπκλαζίνπ ή ................................................. λα 

είλαη γξακκέλα κε ηέηνην δπζλόεην ηξόπν, ώζηε ην 

.......................................................... θάζε παξαγξάθνπ λα θαηαληά γξίθνο θαη γηα ηνπο 

............................................... θαη γηα ηνπο ............................................................. .  

Είλαη γλσζηό ζε όινπο όηη ηα Γπκλάζηα θαη ηα Λύθεηα είλαη βαζκίδεο ηεο 

............................................................ εθπαίδεπζεο θαη δε ζα πξέπεη νύηε λ’ απαηηνύλ 

νύηε θαη λα πξνζθέξνπλ γλώζεηο ηόζν πςειήο ζηάζκεο πνπ  λα κελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ ειηθία ησλ καζεηώλ. 

 

 
4. Δώζε ένα, ηοςλάσιζηον, παπάγυγο για κάθε λέξη : 

 

Ππυηόηςπερ Παπάγυγερ 

επηζηήμε 

ενγάδμμαη 

πεηζανπία 

ελεηάδς 

δηδάζθς 

 

 

 

 

Αζκήζειρ  

Λεξιλογικέρ 
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5. Να δώζεηο ηα ζςνώνςμα ησλ παξαθάησ ελλνηώλ: 

ζρνιείν =  

καζεηήο =  

καζαίλσ =  

δάζθαινο =  

θαηαλόεζε =  

απνξία =  

δηάιεηκκα =  

εθδξνκή =  

απνπζία =  

 

 

 

6.  Από ηηο παξαθάησ ιέμεηο λα εληνπίζεηο εθείλεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα 

ιέμεσλ. 

 

ζσολείο, εκπαιδεύυ, ζσολικόρ, μελεηώ, ζσόλαζμα, παιδαγυγόρ, ζσολιαπούδι. 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

 

7.  Να γπάτεηε ηα οςζιαζηικά πος πποκύπηοςν από ηα παπακάηυ πήμαηα: 

 

καζαίλσ: 

δηαβάδσ: 

αθνκνηώλσ: 

εκπεδώλσ: 

ελεκεξώλνκαη: 

εθπαηδεύνκαη: 

δηδάζθσ: 

αληηιακβάλνκαη: 

 

 

 

8.  Να γπάτεηε ηα πήμαηα πος πποκύπηοςν από ηα παπακάηυ οςζιαζηικά: 

 

πξνζπάζεηα: 

δηεύζπλζε: 

αληίδξαζε: 

γξαθή: 

θόπνο: 

δηόξζσζε; 

αμηνιόγεζε: 

δηάθξηζε: 
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Ιπμνείξ κα ιύζεηξ ηεκ παναθάης αθνμζηηπίδα; Νμηα ιέλε ζπεμαηίδεηαη με ηα 
ανπηθά ηςκ ιέλεςκ; 

 

1.  Γ------ 

2.  Η------ 

3.  Ν------- 

4.  Α--------- 

5.  Ζ------- 

6.  Δ--------- 

7.  Γ--------- 

8.  Ρ------- 

9.  Ο------ 

10.Ε--- 

 

1.  Τέημημ παίνκμοκ μη μαζεηέξ, πμο ανηζηεύμοκ ζημ ηέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ 

(ανζεκηθό, μ). 

2.  Γνάθμομε με αοηή ζημκ πίκαθα ημο ζπμιείμο (ζειοθό, ε) 

3.  Ο πώνμξ πμο πενηβάιιεη ημ ζπμιείμ θαη ζημκ μπμίμ βγαίκμοκ μη μαζεηέξ ζηα 

δηαιείμμαηα (μοδέηενμ, ημ). 

4.  Η απμμκεμόκεοζε, ώζηε κα μπμνεί κα πεη ημ θάηη θακείξ από μκήμεξ (ζειοθό, 

ε). 

5.  Η εθπαίδεοζε πμο δεκ ακήθεη ζημ δεμόζημ (επίζεημ ζειοθμύ γέκμοξ). 

6.  Η δηαδηθαζία μεηάδμζεξ γκώζεςκ από ημ δάζθαιμ ζημ μαζεηή (ζειοθό, ε). 

7.  Σημ ζπμιείμ μη μαζεηέξ έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα εθθνάζμοκ ηεκ άπμρή ημοξ 

πςνίξ πενημνηζμό (ζειοθό, ε). 

8.  Ο εθπαηδεοηηθόξ, όηακ δηδάζθεη ζημ δεμόζημ ζπμιείμ, ιέμε όηη βνίζθεηαη ζε 

εκενγό …………………. (ζειοθό, ε). 

9.  Τμ ίδνομα όπμο πανέπεηαη παηδεία (μοδέηενμ, ημ). 

10.  Τμ ζπμιείμ έπεη ζθμπό κα δηαμμνθώζεη πνμζςπηθόηεηεξ με ………………. 

(μοδέηενμ, ημ). 

 

 

 

 

 

 

Οι λύζειρ ηων αζκήζεων ηος Λεξιλογίος βπίζκονηαι ζηο ηέλορ ηος ηεύσοςρ 

ζηιρ ζελ. 60-61, για να ελέγξεηε αν απανηήζαηε ζωζηά ή λάθορ. 
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ΠΠ
ΑΑ

ΙΙΡ

Ν

Ε ΧΧΕ
Ε

ΟΟ
Μ

ΕΚΘΕΣΗ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενόηη ηα  1η:  Ο ι ππ ώ ηερ  μ έπ ερ  ζ ε ένα  νέο  ζ σο λείο

Α . Λεξιλό γιο ζ ελ. 3

Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηιακβάλεη ηο 1ο ημήμα ηηρ 1ηρ ενόηηηαρ

 Λεμηιόγην Σρνιείν - καζεηήο ζει. 2 - 8

 Παίδνληαο κε ηηο ιέμεηο ζει. 9 - 11

 Λεμηινγηθέο αζθήζεηο ζει. 12 - 14

 


