Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α1 ΚΑΙ Α2
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ Σ’ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ ΑΛΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
(Σελ. 23 – 24)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ:
α.) Τόπος και ημερομηνία πάνω δεξιά
β.) Προσφώνηση (π. χ. «Αγαπητέ μου Πωλ») ακριβώς από κάτω αριστερά
γ.) Κυρίως κείμενο
δ.) Αποφώνηση: Στο τέλος της επιστολής, ακριβώς από κάτω αριστερά
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟΥ














Εισαγωγή με ερώτηση πώς τα πάει ο φίλος μου στο νέο του σχολείο
και γενική αναφορά στη δική μου κατάσταση
Ποιο είναι το νέο μου σχολείο και πού βρίσκεται
Αφήγηση των γεγονότων της πρώτης μέρας στο νέο μου σχολείο: πώς
ή/και με ποιον πήγα σε αυτό
Γενική περιγραφή του νέου σχολείου
Ο Αγιασμός, τα νέα βιβλία και πώς μου φάνηκαν
Τα αρχικά μου συναισθήματα από την πρώτη μέρα: άγχος, αγωνία,
περιέργεια για το καινούριο, χαρά που ξαναβρήκα τους παλιούς μου
συμμαθητές από το Δημοτικό, φόβος, ντροπή ή χαρά που ξαναείδα τα
μεγαλύτερά μου παιδιά
Η επόμενη μέρα: γνωριμία με τους καθηγητές μου: διαφορετικός για
κάθε μάθημα και όχι πια ένας δάσκαλος για όλα τα μαθήματα, πώς μου
φάνηκαν
Σταδιακά: γνωριμία με τους χώρους του νέου σχολείου
Περιγραφή της τάξης μου και πώς νιώθω σε αυτήν
Με ποιον ή ποιαν κάθομαι, φίλοι που είναι πια σε άλλο τμήμα
Συναισθήματα μέχρι και σήμερα και γιατί τα νιώθω
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«Κλείσιμο» της επιστολής με προτροπή στο φίλο μας να μας πει τα δικά
του τα νέα και τα συναισθήματα



Παρατήρηση: όταν γράφω για συναισθήματα ή απόψεις, πάντα τα
αιτιολογώ, δηλαδή, γράφω γιατί νιώθω αυτό το συναίσθημα ή γιατί έχω
αυτή την άποψη

Επιμέλεια: Δημοηλιοπούλου Δέσποινα
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