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Περίληψη 

Δίλαη γλσζηό ηόζν από ηε βηβιηνγξαθία όζν θαη από ηελ εκπεηξία όηη ην κεγαιύηεξν 
πξόβιεκα γηα έλα θσθό παηδί είλαη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο. Σν 
πξόβιεκα απηό πξνζπαζεί ρξόληα ηώξα λα ιύζεη ε εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ είλαη 
ζηνρεπκέλε ζηνπο Κσθνύο θαη βαξήθννπο καζεηέο, ρσξίο όκσο ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. 
πζηεκαηηθά ζηνηρεία από έξεπλεο δείρλνπλ όηη νη απόθνηηνη Κσθνί καζεηέο Λπθείσλ 
πζηεξνύλ γισζζηθά ζε κεγάιν βαζκό ζπγθξηηηθά κε ηνπο αθνύνληεο καζεηέο ηεο ίδηαο 
ειηθίαο. Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζρνιεία Κσθώλ πξσηνβάζκηαο 
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ην ίδην πνπ εθαξκόδεηαη ζηα ζρνιεία γηα αθνύνληεο 
καζεηέο. Σα βηβιία όκσο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζρνιεία ησλ αθνπόλησλ είλαη 
ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά, πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ζε κεγάιν βαζκό ηε γιώζζα ηνπο πξηλ 
αθόκα κπνπλ ζην ζρνιείν. Γελ ππάξρεη θάπνην εηδηθό γισζζηθό πξόγξακκα, πνπ ζα 
βνεζήζεη ηνπο θσθνύο/βαξήθννπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηε γιώζζα ηνπο, ώζηε λα 
κπνξέζνπλ λα δηαβάζνπλ θαη επνκέλσο λα θαηαλνήζνπλ ηα βηβιία απηά. Οη εθπαηδεπηηθνί 
ησλ θσθώλ/βαξήθνσλ καζεηώλ αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκόδνπλ κε δηθέο ηνπο αζθήζεηο 
θαη παξαιιαγέο ηα βηβιία απηά ζηηο γισζζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ.  ηελ παξνύζα 
εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα γηα ηελ αλάπηπμε γξαπηήο γιώζζαο ελόο 
πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκόδεη ε γξάθνπζα ζην ζρνιηθό πιαίζην ηνπ Δηδηθνύ Γπκλαζίνπ-
Λπθείνπ Κσθώλ-Βαξήθνσλ Αξγπξνύπνιεο ηόζν ζε ηάμεηο δηδαζθαιίαο ζην Γπκλάζην όζν 
θαη ζην Λύθεην.       
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Δίλαη γλσζηό ηόζν από ηε βηβιηνγξαθία όζν θαη από εκπεηξηθά επξήκαηα όηη ην 
κεγαιύηεξν πξόβιεκα γηα έλα θσθό παηδί είλαη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο. 
Σν πξόβιεκα απηό πξνζπαζεί ρξόληα ηώξα λα ιύζεη ε εηδηθή εθπαίδεπζε ρσξίο όκσο 
ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. πζηεκαηηθά ζηνηρεία από έξεπλεο δείρλνπλ όηη νη απόθνηηνη 
Κσθνί καζεηέο Λπθείσλ πζηεξνύλ γισζζηθά ζε κεγάιν βαζκό ζπγθξηηηθά κε ηνπο 
ζπλνκήιηθνύο ηνπο αθνύνληεο καζεηέο. 

Οη πεξηζζόηεξνη Κσθνί  καζεηέο απνθνηηνύλ από ην Λύθεην κε γισζζηθέο γλώζεηο 
δεπηέξαο θαη ηξίηεο ηάμεο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ 
αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, αιιά θαη θαη’ επέθηαζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αθαδεκατθήο 
πξνόδνπ. Ιδηαίηεξε δπζθνιία θαίλεηαη λ’  αληηκεησπίδνπλ θύξηα ζηηο πξνηάζεηο κε 
πνιύπινθεο γισζζηθέο δνκέο ηόζν ζηελ έθθξαζε (γξαθή) όζν θαη ζηε θαηαλόεζε 
θεηκέλσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη Κσθνί απόθνηηνη λα πεξηνξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζε 
απιέο πξνηάζεηο ηνπ ηύπνπ: Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν. Έηζη δπζθνιεύνληαη αθάληαζηα 
λα παξαθνινπζήζνπλ αθόκα θαη ηελ πην απιή θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηεο θνηλσλίαο πνπ 
δνπλ (ζπλνκηιίεο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν), γηαηί είλαη γλσζηό ζε όινπο καο όηη ε 
ζύληαμε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε αθόκα θαη ζηελ θαζεκεξηλή απιή επηθνηλσλία καο είλαη 
πνιύπινθε κε πινύζηεο θαη ελαιιαζζόκελεο δνκέο.  

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε απμαλόκελε γλώζε θαη ζπνπδή ηεο γισζζνινγίαο θαη ε εθαξκνγή 
ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ θσθνύ παηδηνύ έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην λα πξνζεγγίζνπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί θσθώλ παηδηώλ ην δύζθνιν πξόβιεκα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο κε 
κεγαιύηεξε επηηπρία απ’ ό, ηη ζην παξειζόλ.  

Η παξνύζα θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θσθνύ παηδηνύ ζηε ρώξα καο:  
1. ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ εηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δίλαη κηθξόο ν αξηζκόο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε παλεπηζηεκηαθή εηδίθεπζε ζηελ αγσγή ησλ Κσθώλ παηδηώλ. ηα 
εηήζηα εκηλάξηα Δμεηδίθεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, κόλν επηθαλεηαθά πξνζεγγίδεηαη ε 
αλαπεξία ηεο θώθσζεο, κε απνηέιεζκα όηαλ θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία σο 
αλαπιεξσηέο, αλαπιεξσηέο κεησκέλνπ σξαξίνπ, σξνκίζζηνη δελ έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο 
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Κσθώλ. 

2. ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ εθαξκόδεηαη ζηα ζρνιεία Κσθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε είλαη ην ίδην κε ην πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζρνιεία γηα αθνύνληα 
παηδηά. Σα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζρνιεία ησλ αθνπόλησλ είλαη θηηαγκέλα γηα 
παηδηά, πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ζε κεγάιν βαζκό ηε γιώζζα ηνπο πξηλ αθόκα κπνπλ ζην 
ζρνιείν. Γελ ππάξρεη θάπνην εηδηθό γισζζηθό πξόγξακκα, πνπ ζα βνεζήζεη ηα θσθά 
παηδηά λ’ αλαπηύμνπλ ηε γιώζζα ηνπο, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαβάζνπλ ηα βηβιία απηά. 
Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Κσθώλ παηδηώλ πξνζαξκόδνπλ κε δηθέο ηνπο αζθήζεηο θαη 
παξαιιαγέο ηα βηβιία απηά ζηηο γισζζηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο. Πνιινί 
εθπαηδεπηηθνί, όπσο ζπρλά αλαθέξνπλ, απηνζρεδηάδνπλ.  

3. δελ ππάξρεη εληαία αληηκεηώπηζε θαη θαζνδήγεζε σο πξνο ηελ εμειηθηηθή κνξθή ηεο 
αλάπηπμεο ηεο γιώζζαο ηνπ θάζε Κσθνύ παηδηνύ από ηάμε ζε ηάμε. Τπάξρνπλ 
πεξηνξηζκέλεο πεγέο θαη δπλαηόηεηεο γηα ζπλερή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γύξσ 
από ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θσθνύ παηδηνύ θαη θπζηθά 
θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ζπλερή δηακόξθσζε θαη πξνζαξκνγή αλαιπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ είλαη ιηγνζηέο. Παξόια απηά νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη Κσθνί θαη ε 
θνηλσλία γεληθόηεξα έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί αξθεηά γύξσ από ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο 
ηθαλόηεηεο ηνπ θσθνύ παηδηνύ, πνπ δελ πξέπεη πηα λα κέλνπλ αλαμηνπνίεηεο. 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξαπηνύ γισζζηθνύ πξνγξάκκαηνο ιάβακε ππόςε ηηο 
παξαθάησ αξρέο: 



 

 

 ν άλζξσπνο καζαίλεη γιώζζα θύξηα κέζσ ηεο αθνήο. ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ 
ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηζζόηεξεο γισζζηθέο κνξθέο (σο πξνο ηε γξακκαηηθή θαη ηε 
ζύληαμε) θαη ζηελ ειηθία ησλ 6 εηώλ κηιάεη πνιύ θαιά ηε γιώζζα ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη. 

 Η θώθσζε εκπνδίδεη ηα πξνγισζζηθά θσθά παηδηά λα κάζνπλ γιώζζα όπσο ηα 
αθνύνληα παηδηά. Σν θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θύξηα είλαη ην νπηηθό θαη όρη ην 
αθνπζηηθό. (ρεηιεαλάγλσζε, Ννεκαηηθή Γιώζζα, γξαθή, γξαθή κε δαθηπιηθό αιθάβεην, 
έθθξαζε πξνζώπνπ).  

 Σα αθνύνληα παηδηά κπαίλνπλ ζην ζρνιείν κε αξθεηά αλεπηπγκέλν γισζζηθό ζύζηεκα. 
Υξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηε γιώζζα (ζύληαμε-γξακκαηηθή) πνπ έρνπλ κάζεη, επεηδή ηελ 
έρνπλ αθνύζεη θαη ηελ έρνπλ ρεηξηζηεί (πεηξακαηηζηεί) πάξα πνιιέο θνξέο. Έρνληαο 
ινηπόλ θαηαθηήζεη πιήξσο ηε γιώζζα ηόζν εθθξαζηηθά όζν θαη αληηιεπηηθά είλαη έηνηκα 
λα κάζνπλ θη άιιεο κνξθέο έθθξαζεο (όπσο γξαθή) ή αληίιεςεο (όπσο αλάγλσζε) ηεο 
γιώζζαο πνπ ήδε μέξνπλ.  

 Σα θσθά παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν κε πεξηνξηζκέλν ή αλύπαξθην γισζζηθό 
ζύζηεκα, γηαηί δελ έρνπλ εθηεζεί ζε γιώζζα κε ηξόπν πνπ λα ηελ θαηαιαβαίλνπλ 
(νπηηθά) ή ζε αξθεηά πινύζην γισζζηθό πεξηβάιινλ (κε αξθεηέο επθαηξίεο γηα 
επηθνηλσλία θαη επαλάιεςε-ρξήζε). Γη’ απηό ηνλ ιόγν έρνπλ κεγάιε δπζθνιία λα 
εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο.   

 Η θηινζνθία επίζεο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ησλ Bloom-Lahey 
(1978), όπνπ ε ρξήζε ηεο γιώζζαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε κνξθή (ζύληαμε-γξακκαηηθή) 
θαη ην πεξηερόκελν. Κάζε κάζεκα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο, πξνζθέξεη 
πνιιέο γισζζηθέο εκπεηξίεο κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θάζε θνξά θαη παξέρνληαη 
επθαηξίεο λα πεηξακαηηζηεί κε ηε γιώζζα, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εθθξαζηεί αβίαζηα θαη 
απζόξκεηα. Κάζε παηδί ρξεηάδεηαη αξθεηέο θαη πνηθίιεο παξνπζηάζεηο (κε βάζε ην 
κνληέιν «έθζεζε-θαηαλόεζε-έθθξαζε») ελόο γισζζηθνύ ζηόρνπ, γηα λα κπνξέζεη λα ηνλ 
θαηαλνήζεη πξώηα θαη αξγόηεξα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ.    

Πνηα ζηνηρεία παξνπζηάδεη ε γξαθή ησλ θσθώλ παηδηώλ; 
Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηνλίδεη όηη: γξάθνπλ απιέο πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηνύλ άθακπηνπο 

ηύπνπο, ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο ιέμεηο πεξηερνκέλνπ (νπζηαζηηθά, ξήκαηα, επίζεηα) 
θαη ιηγόηεξν ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο (άξζξα, πξνζέζεηο, ζπλδέζκνπο), έρνπλ δπζθνιία ζηε 
ρξήζε δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεσλ, ζηελ παζεηηθή θσλή θαη ζε όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ 
έρνπλ πην ζύλζεηε δνκή από ηε δνκή Τπνθείκελν-Ρήκα-Αληηθείκελν, έρνπλ επίζεο 
δπζθνιία λα ζπλδέζνπλ δηάθνξεο ηδέεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδνύ 
ιόγνπ, όπσο ζπζρεηηζκνύο θαη αλησλπκίεο, ώζηε λα παξνπζηάζνπλ έλα θείκελν κε ζπλνρή. 
Γεληθά, πξνζεγγίδνπλ ην γξαπηό θείκελν όρη σο ζύλνιν, αιιά πξόηαζε-πξόηαζε θαηά ηελ 
επαλάιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θεηκέλνπ πνπ γξάθνπλ (Λακπξνπνύινπ, 1993). 

Οη ηθαλόηεηεο ηνπ ζπλόινπ ησλ θσθώλ καζεηώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ είλαη 
ρακειέο ζπγθξηλόκελεο κε απηέο ησλ αθνπόλησλ καζεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρε 
ειηθία. Η αλάπηπμε ηεο εγγξακκαηνζύλεο, ε γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο γξαπηήο γιώζζαο 
ζηνπο θσθνύο καζεηέο παξόιν πνπ αξρίδεη λα αλαδύεηαη από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 
ζρεηίδεηαη: α) κε ηελ απόθηεζε γιώζζαο (νκηινύκελεο ή λνεκαηηθήο) σο ην ηέινο ηεο 
θξίζηκεο ειηθίαο, β) κε ηε γλώζε ηεο νκηινύκελεο γιώζζαο, ηεο γιώζζαο ηεο θνηλόηεηαο 
ησλ αθνπόλησλ, γ) κε ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ζε 
έλαλ θώδηθα πνπ αλ θαη νπηηθόο απνηειεί αλαπαξάζηαζε κηαο γιώζζαο ζηελ νπνία δελ 
έρνπλ θπζηθή πξόζβαζε (Marschark, Spencer, 2003). 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο γξαπηήο γιώζζαο από ηα 
θσθά παηδηά όπσο θαη ε αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 
απόθηεζε γιώζζαο (Ννεκαηηθήο ή νκηινύκελεο) έσο ην ηέινο ηεο θξίζηκεο ειηθίαο. Οη 
Κσθνί απνθηνύλ, ρξεζηκνπνηνύλ θαη επαπμάλνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 



 

 

γιώζζα δηα κέζνπ ηεο όξαζεο. Η πξόζιεςε ηεο νκηινύκελεο γιώζζαο γηα ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο από απηνύο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε κηα θαη ε εθκάζεζή ηεο είλαη 
δπλαηή θπξίσο κέζα από ην θαλάιη ηεο αθνήο. Ο πεξηνξηζκόο απηόο έρεη σο απνηέιεζκα νη 
πεξηζζόηεξνη θσθνί λα απνθηνύλ αλεπαξθή γλώζε ηεο νκηινύκελεο γιώζζαο. Αλεπαξθήο 
όκσο είλαη θαη ε γλώζε ησλ θσθώλ ζε Ννεκαηηθή Γιώζζα αθνύ ζπλήζσο ε επαθή ηνπο κε 
απηή αξρίδεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.   

Μέρξη ζήκεξα νη γλώζεηο καο ζρεηηθά κε ηα επηηεύγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ κέζν όξν 
ηνπ ζπλόινπ ησλ θσθώλ παηδηώλ θαίλεηαη λα κελ κπνξνύλ λα καο δώζνπλ επαξθείο 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ μερσξηζηά, ελώ ππάξρνπλ ζηνηρεία όηη 
θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο νη Κσθνί καζεηέο κπνξνύλ λα επηηύρνπλ αληίζηνηρα 
επηηεύγκαηα κε απηά ησλ αθνπόλησλ. Απηό πνπ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν είλαη: α) ε 
δηακόξθσζε ελόο όζν ην δπλαηό θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γξαπηήο 
γιώζζαο ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηγισζζίαο θαη β) ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ 
ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εγγξακκαηνζύλεο ησλ 
θσθώλ καζεηώλ θαη ζηηο δύν γιώζζεο (νκηινύκελε θαη λνεκαηηθή).  

Η εθκάζεζε ηεο γξαπηήο γιώζζαο απνηειεί έλαλ από ηνπο πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο ζηελ 
εθπαίδεπζε ησλ θσθώλ παηδηώλ. Η αλάπηπμή ηεο όκσο αλ θαη δελ πξναπαηηεί ππνρξεσηηθά 
ηελ εθκάζεζε ηεο νκηινύκελεο γιώζζαο ηεο νπνίαο απνηειεί γξαπηή αλαπαξάζηαζε, 
πξναπαηηεί ηελ αλάδπζε όισλ εθείλσλ ησλ γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηύζζνπλ ηα 
παηδηά, όηαλ θαηαθηνύλ κηα γιώζζα θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπο.  

Ο Bialystok (1991) πξνηείλεη ην παηδί πξέπεη λα κάζεη λα αλαιύεη ην γισζζηθό εξέζηζκα 
ώζηε λα κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη, λα εζσηεξηθεύεη θαη λα αθνκνηώλεη ηε γιώζζα κέζα ζην 
γισζζηθό ηνπ ζύζηεκα θαη θαηόπηλ πξέπεη λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
γισζζηθήο γλώζεο. Ο έιεγρνο ησλ ζηαδίσλ ηεο εμέιημεο ηεο γιώζζαο πεξηιακβάλεη 
ιεηηνπξγίεο πνπ δηαθέξνπλ από ηε δπλαηόηεηα λα κπνξεί θαλείο λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα 
ζπδήηεζε (ηνπο θαλόλεο ηεο αλάιπζεο θαη ηεο εζσηεξίθεπζεο). Καζώο ην παηδί εθηίζεηαη 
ζηηο παξαιιαγέο ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ην βνεζάλε λα θάλεη ρξήζε ησλ παξνληηθώλ 
ηθαλνηήησλ, γηα λα κάζεη λέεο θαη νη δύν δηαδηθαζίεο, ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, 
θαίλνληαη επίζεο λα πξννδεύνπλ. 

Σν επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ κέζα ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηεο 
εγγξακκαηνζύλεο είλαη επεξεαζκέλν από ην επίπεδν ηεο γλώζεο ηνπο ζε ζρέζε θαη κε ηηο 
δύν γιώζζεο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα όηαλ νη δεμηόηεηεο εγγξακκαηνζύλεο θαη νη 
κεηαγισζζηθέο δεμηόηεηεο αλαπηύζζνληαη ζηε δεύηεξε γιώζζα. Απηά ηα δεηήκαηα είλαη 
θπξίαξρα ζηε δίγισζζε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θσθώλ παηδηώλ. 

Έρεη γίλεη ζαθέο από ηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ όηη νη θσθνί καζεηέο κπνξνύλ λα 
κεηαθέξνπλ θαη κεηαθέξνπλ δεμηόηεηεο από ηε κηα γιώζζα ζηελ άιιε. Σν θύξην 
πιενλέθηεκα είλαη όηη νη καζεηέο κε ηε ρξήζε Ννεκαηηθήο Γιώζζαο ζηα γισζζηθά 
καζήκαηα θαηαθηνύλ, καζαίλνπλ ιέμεηο πην γξήγνξα θαη ηηο θξαηνύλ ζηε κλήκε ηνπο γηα 
κεγαιύηεξν δηάζηεκα. Δπίζεο, απνθηνύλ ηζρπξόηεξν θίλεηξν λα κάζνπλ λέεο ιέμεηο θαη 
έλλνηεο, ηα αληίζηνηρά ηνπο Ννήκαηα αιιά θαη ζπλαθή.  

Η δηακόξθσζε ελόο δίγισζζνπ πεξηβάιινληνο (ελόο πεξηβάιινληνο κηαο λνεκαηηθήο θαη 
κηαο νκηινύκελεο γιώζζαο) κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε δηαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε όισλ ησλ 
παηδηώλ ζηηο πιεξνθνξίεο ελώ δελ εκπνδίδεη ηα άηνκα λα αλαπηπρζνύλ αλάινγα κε ηηο 
εγγελείο δπλαηόηεηέο ηνπο ζε όπνηα από ηηο δύν γιώζζεο ηνπο ηαηξηάδεη θαιύηεξα. ηε 
βηβιηνγξαθία δε θαίλεηαη πνπζελά λα ππνζηεξίδεηαη όηη ε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο γιώζζαο 
ζην πεξηβάιινλ ησλ θσθώλ παηδηώλ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο νκηινύκελεο θαη ηεο 
γξαπηήο γιώζζαο από απηά. 



 

 

Σν πεξηβάιινλ ησλ θσθώλ/βαξήθνσλ καζεηώλ ζα δηακνξθσζεί κε ηξόπν ώζηε ε 
δηαδηθαζία πξόζιεςεο ηεο γξαπηήο γιώζζαο λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη πξνβιέςηκε. 
Δπνκέλσο, ην πην επλντθό πεξηβάιινλ γηα απηνύο ζα πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλν: 

 ώζηε λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί ηελ «νπηηθή» θύζε ησλ θσθώλ καζεηώλ 
παξέρνληάο ηνπο ηελ πεξηζζόηεξε δπλαηή πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία,  

  λα κπνξεί λα εληζρύεη ηελ εθκάζεζε ηεο λνεκαηηθήο γιώζζαο, ηεο νκηινύκελεο 
γιώζζαο θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ γηα ηελ όζν γίλεηαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 
αιιειεπίδξαζε καζεηώλ κε εθπαηδεπηηθνύο, 

 λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Μέζα από 
πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα λα ελζαξξύλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνύλ ζε όζνλ ην 
δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο γξαθήο θαζεκεξηλά.  

Η ζρνιηθή ηάμε ζα πξέπεη λα είλαη έλα πινύζην πεξηβάιινλ γηα ηελ έθζεζε ησλ καζεηώλ 
ζε γξαπηή γιώζζα: βηβιία, ράξηεο θαλόλσλ θαη θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ, πίλαθεο, 
εκεξνιόγηα, κηθξά θείκελα θ.ά.  

Αο δνύκε ηώξα πην ζπγθεθξηκέλα ηη κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ζηελ πξάμε γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο γξαπηήο γιώζζαο ησλ θσθώλ/βαξήθνσλ καζεηώλ καο ζηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. 

Δλώ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην βησκαηηθό κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο γιώζζαο 
ζεσξείηαη έλα από ηα πην πξόζθνξα κνληέια δηδαζθαιίαο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θσθώλ 
καζεηώλ ζηνλ γξαπηό ιόγν κε θείκελα εκπεηξίαο θ.ιπ. ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ν 
εθπαηδεπηηθόο ζα κπνξνύζε κε κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κνληέινπ απηνύ λα έρεη θαιά 
απνηειέζκαηα κε ηνπο θσθνύο καζεηέο κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ.  

Πην αλαιπηηθά, ζην βησκαηηθό κνληέιν ν εθπαηδεπηηθόο δίλεη έλα εξέζηζκα ή παξνπζηάδεη 
έλα κηθξό ζέκα ζηα  παηδηά (ζρεηηθό κε ηελ ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ πνπ κειεηνύλ). Οη 
καζεηέο είηε αηνκηθά είηε αλά νκάδεο λνεκαηίδνπλ ηε ζθέςε ηνπο ή κηα εκπεηξία ηνπο 
ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα. Ο εθπαηδεπηηθόο ηα θαηαγξάθεη  ζηνλ πίλαθα ε ζε κεγάια άζπξα 
ραξηηά ή ζηνλ ππνινγηζηή θαη πξνβάιινληαη ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα θ.ν.θ. Σα παηδηά 
δηαβάδνπλ ηελ ηζηνξία λνεκαηίδνληαο θαζώο ν θαζεγεηήο ππνδεηθλύεη κηα κηα θάζε ιέμε. Οη 
γλσζηέο ιέμεηο ππνγξακκίδνληαη θαη αξγόηεξα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην γλσζηό βαζηθό 
ιεμηιόγην ησλ καζεηώλ ή λα γξαθηνύλ ζε θαξηέιεο γηα λα θπιαρζνύλ ζηελ Τράπεζα λέξεων 
(αλ δηαηεξεί ε ηάμε). Γίπια ζηηο άγλσζηεο ιέμεηο κπνξεί λα γίλεη κηα απιή εηθνλνγξάθεζε 
είηε κε απιά ζρέδηα πνπ ππνδεηθλύνπλ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο είηε κε απιά ζθίηζα πνπ 
απνδίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ ρεξηώλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο ηεο άγλσζηεο ιέμεο. 
Σα παηδηά αληηγξάθνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο ή ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο δίλεη έλα αληίγξαθν ηεο 
ηζηνξίαο. 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ν θαζεγεηήο κπνξεί λα κεηαγξάςεη απηό πνπ ηνπ 
ππαγνξεύεη ν καζεηήο αθξηβώο όπσο απηόο ηνπ ην ππαγνξεύεη δεκηνπξγώληαο έλα 
πξόρεηξν πξώην θείκελν. Έηζη, νη καζεηέο δηαβάδνπλ ην πξώην ζρέδην θεηκέλνπ θαη 
ζπδεηνύλ γηα ηε κνξθή αιιά θαη ηε δνκή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθόο καδί κε ηνπο καζεηέο 
κεηαηξέπνπλ ην ζρέδην-θείκελν ζε πξαγκαηηθό γξαπηό θείκελν ηεο γιώζζαο ησλ 
αθνπόλησλ, αθνύ πξώηα ν εθπαηδεπηηθόο ππνδείμεη θαη δηδάμεη ηνπο ηξόπνπο κεηαηξνπήο 
από ηε κία γιώζζα ζηελ άιιε.  

Με ηνλ ηξόπν απηό νη κεγαιύηεξνη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ζηαδηαθά: α) ηηο δηαθνξέο 
κεηαμύ κηαο λνεκαηηθήο θαη κηαο νκηινύκελεο-γξαπηήο γιώζζαο όιν θαη κε κεγαιύηεξε 
αθξίβεηα, β) όηη ε γξαθή δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία αιιά απαηηεί πεξηζζόηεξεο από κηα 
γξαθέο θαη γ) ηε δηαθνξά κεηαμύ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ. 

Ο εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα ζέηεη πάληα ππ’ όςηλ ησλ καζεηώλ ηνπ όηη ην γξάςηκν ελόο 
θεηκέλνπ είλαη ε έθθξαζε θάπνησλ ηδεώλ πάλσ ζην ραξηί, αιιά όρη ηπραία, ρσξίο 
ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη ρσξίο πξνγξακκαηηζκό. Πξηλ νη ηδέεο καο θηάζνπλ λα δηαηππσζνύλ 



 

 

ζε κία πξώηε ηνπο εθδνρή ρξεηάδεηαη έλαο πξνγξακκαηηζκόο. Να αλαγλσξηζηεί έλαο 
ζηόρνο, λα επηιερζεί έλα ζέκα γξαθήο, έλαο απνδέθηεο, έλα είδνο γξαθήο πνπ ζα 
αθνινπζεζεί. Σν όηη ε πξώηε γξαθή είλαη δνθηκαζηηθή είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα 
θαιιηεξγεζεί σο ηδέα ζπζηεκαηηθά, ηδηαίηεξα ζηνπο θσθνύο καζεηέο πνπ ζπρλά έρνπλ λα 
κεηαπεδήζνπλ από κία γιώζζα ζε κία άιιε (Marschark, Spencer, 2003). Οη καζεηέο ζα 
πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε πξώηε γξαθή ρξεηάδεηαη πάληα κηθξέο ή κεγάιεο 
αλαζεσξήζεηο πξηλ έλα θείκελν απνθηήζεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη όηη απηό είλαη κηα 
θπζηθή θαη αλακελόκελε δηαδηθαζία. Ο θαζεγεηήο είλαη εθεί γηα λα θξνληίζεη ην ηειηθό 
θείκελν λα είλαη ην πξντόλ ζθέςεο θαη δνπιεηάο ηνπ καζεηή θαη απνηππώλεη ηηο δηθέο ηνπ 
ηδέεο. Παξέρνπκε ινηπόλ πνιιέο θαη πινύζηεο εκπεηξίεο γξαθήο. Γξάθσ ζεκαίλεη 
μαλαγξάθσ, γξάθσ πνιιέο θνξέο, δνθηκάδσ θαη μαλαδνθηκάδσ! 

 
 
 
 

 
 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΡΑΦΗ 

1. Πξν-γξάςηκν (δηάιεμε έλαλ ηξόπν) 
α. _Πξόρεηξεο ζεκεηώζεηο κε ηδέεο 
β._ Καηάινγνο ηδεώλ 
γ._ Υξήζε θπιιαδίσλ κε παξαγξάθνπο 
δ._ Γξάςηκν πεξηγξάκκαηνο 
ε._ Υξήζε νδεγνύ ηζηνξίαο 
 

2. 1ν πξόρεηξν θείκελν 
 

3. ύζθεςε (θαη ηα 3) 
α._ κόλνο ζνπ 
β._ κε ζπκκαζεηή 
γ._ κε ηνλ θαζεγεηή 
 

4. 2ν πξόρεηξν θείκελν 
 

5. ύζθεςε κε ηνλ θαζεγεηή γηα ηε γιώζζα 
 

6. ύζθεςε γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ (νξζνγξαθία, ζηίμε θ.ιπ.) 
α._ κόλνο ζνπ 
β._ κε ζπκκαζεηή 
γ._ κε ηνλ θαζεγεηή 
 

7. Σειηθό θείκελν 
 

8. Γεκνζηνπνίεζε  
 

 
 



 

 

Παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο κε Γλσζηηθή Σξνπνπνίεζε πκπεξηθνξάο (Πξόγξακκα 
Δμεηδίθεπζεο εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο δπζθνιίεο κάζεζεο, 

ΔΠΔΑΔΚ, ΠΣΔΑ Βόινπ) 
(ηξαηεγηθή – κλεκνληθό βνήζεκα «ΔΚΘΔΗ») 
 

Πξώηα δεκηνπξγνύκε ην κλεκνληθό βνήζεκα. Απηό κπνξνύκε λα ην θάλνπκε ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο είηε ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο –βήκαηα 
κεηαηξέπνληαη ζε ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηξνπνπνηνύληαη αλάινγα, έηζη ώζηε από ηα αξρηθά 
γξάκκαηα λα δεκηνπξγεζεί ην αξθηηθόιεμν «ΔΚΘΔΗ». Όηαλ γίλεη απηό θαηνξζσηό 
γξάθνπκε κηα κηθξή πεξηγξαθή γηα θάζε ιέμε-θιεηδί.  

Η δηδαζθαιία ηεο ζηξαηεγηθήο μεθηλά κε ηελ νλνκαζία ηεο θαη ηελ αλαθνξά ζηηο 
πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή ζηελ Έθζεζε (εηδηθή γλώζε 
ζηξαηεγηθώλ-πεξηζηαζηαθή). Δπηδεηθλύνπκε ηε ρξήζε ηνπ κλεκνληθνύ βνεζήκαηνο σο 
κνληέιν. Γξάθνπκε πξώηα θάζεηα ηε ιέμε «ΔΚΘΔΗ»  θαη αληηζηνηρίδνπκε ηηο ιέμεηο-
θιεηδηά: Δθθξάδσ, Καηεγνξηνπνηώ, Θέησ ζε ζεηξά, Διέγρσ, εκεηώλσ ελώ ηνλίδσ πσο ην 
«Η» ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ξεθηλάκε πάληα επεμεγώληαο ηη ζεκαίλεη 
θάζε ιέμε-θιεηδί (π.ρ. Δθθξάδσ εηθόλεο, ηηο Καηαγξάθσ, ηηο Θέησ ζε ζεηξά, Διέγρσ ηη 
έγξαςα, εκεηώλσ θαη δηνξζώλσ ηα ιάζε). Δίλαη θαιό λα εθηεινύκε όιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ώζηε λα γξαθηεί αξρηθά έλα κηθξό θείκελν.  

Έπεηηα ν καζεηήο εηνηκάδεηαη λα γξάςεη θη απηόο έλα θείκελν, εθαξκόδνληαο ην 
κλεκνληθό βνήζεκα. ηελ αξρή θαζνδεγείηαη βήκα-βήκα από εκάο. ηε ζπλέρεηα ή ζε άιιε 
ηνπ πξνζπάζεηα λα γξάςεη άιιν θείκελν, ν καζεηήο απηνθαζνδεγείηαη κέρξη λα γεληθεύζεη 
ηε ρξήζε ηνπ κλεκνληθνύ βνεζήκαηνο.  

 
 
 
 

Παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο κε Ακνηβαία Γηδαζθαιία 
(ηξαηεγηθή ηνπ «αζηεξηνύ» γηα ειεύζεξε γξαθή) 

 
ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ έρνπκε εληνπίζεη πσο νη καζεηέο 
καο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα αθεγεκαηηθά θείκελα, πνπ ηνπο δεηάκε λα γξάςνπλ, όια  
ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξίαο. Γελ ηνπνζεηνύλ ηελ ηζηνξία ηνπηθά ή ρξνληθά ή δελ 
παξνπζηάδνπλ ζσζηά ηα πξόζσπά ηεο, δε δίλνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινθή ή 
αθόκε δελ εμεγείηαη ή δελ νινθιεξώλεηαη ε δξάζε. Απνθαζίδνπκε λα δηδάμνπκε ηε ρξήζε  
ηεο ζηξαηεγηθήο «αζηεξηνύ» 
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Γιατί;                                                                                                                                              Πότε;      

 

 

 

 

 

              Πώς;                                                                      Ποιοι; 

Θζμα 

Κεντρική Ιδζα 

 
 
 
 

Πξώην κέιεκά καο είλαη λα αλαιύζνπκε ζε βήκαηα ηε ζηξαηεγηθή. Η αξρή ζα γίλεη κε 
ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ηζηνξίαο πνπ πξέπεη λα γξαθεί. Οη καζεηέο πξέπεη λα 
θαηαιάβνπλ αθξηβώο γηα ην ηη ζα πξέπεη λα γξάςνπλ. ε πξώηε θάζε, ζα δεηήζνπκε από 
ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην γξάθεκα ηνπ «αζηεξηνύ» κέρξη λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο 
εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ θάζε θνξά ζηνλ εαπηό ηνπο. Έπεηηα, πξέπεη λα γίλνπλ νη 
εξσηήζεηο κε ηε ζεηξά. Ξεθηλάκε από ην «πνύ;», »πόηε;» θαη «πνηνο,-νη». Όηαλ απνθαζίζεη 
ν καζεηήο-ζπγγξαθέαο πνηα ζα είλαη ηα πξόζσπα ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ζεκεηώλεη θαη κε πηνεο 
ελέξγεηεο (απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε «πώο;»). ε θάζε ελέξγεηα ή ζηνηρείν πινθήο πνπ 
έγξαςε ζα αληηζηνηρήζεη έλα απνηέιεζκα ή κηα εμήγεζε (απάληεζε ζηελ εξώηεζε «γηαηί;»). 
Μόιηο απηά νινθιεξσζνύλ πξέπεη ν καζεηήο καο λα βεβαησζεί όηη ζπγθιίλνπλ ζε κηα 
θεληξηθή ηδέα ή γεγνλόο, πνπ είλαη θαη ην ζέκα πνπ δόζεθε από εκάο.  

Ξεθηλάκε ηε δηδαζθαιία καο εμεγώληαο ζηνπο καζεηέο πσο όηαλ έρεη θάπνηνο δπζθνιίεο 
ζην λα νινθιεξώζεη έλα έξγν (π.ρ. ηε ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο) είλαη θαιό λα ρξεζηκνπνηεί 
θάπνηεο ηερληθέο, λα πξνβαίλεη ζε θάπνηεο εηδηθέο ελέξγεηεο. Οη ελέξγεηεο απηέο 
(ζηξαηεγηθέο) ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα μεπεξάζεη ηα εκπόδηα πνπ βξίζθεη ζηελ εκπινθή ηνπ κε 
ην έξγν. ηελ πεξίπησζε ηεο ειεύζεξεο γξαθήο ιέκε ζηνπο καζεηέο πσο γηα λα ζεσξείηαη 
νινθιεξσκέλε ε ηζηνξία πνπ ζα γξάςνπλ είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρεη όια ηα βαζηθά 
ζηνηρεία (ηόπν, ρξόλν, πξόζσπα, ελέξγεηεο-γεγνλόηα θαη απνηειέζκαηα). Μπνξνύλ δειαδή 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ «αζηεξηνύ» πξηλ μεθηλήζνπλ λα γξάθνπλ κηα 
ηζηνξία, έηζη ώζηε λα θηηάμνπλ ζην πξόρεηξό ηνπο έλαλ ζθειεηό. 

Παξνπζηάδνπκε ζηνλ πίλαθα βήκα πξνο βήκα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ «αζηεξηνύ», 
πεξηγξάθνληαο κε ιεπηνκέξεηεο θάζε ελέξγεηά καο. Γξάθνπκε θάζε ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη 
ζαλ απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηηο αθηίλεο ηνπ. εκεηώλνπκε ηηο ζρέζεηο 
κεηαμύ πξνζώπσλ, ελεξγεηώλ-γεγνλόησλ θαη απνηειεζκάησλ. Όηαλ νινθιεξώλεηαη απηή ε 
δηαδηθαζία, θηηάρλνπκε κηα ηζηνξία πξνθνξηθά (ρσξίο θαηαγξαθή) από ηα ζηνηρεία πνπ 



 

 

πξνέθπςαλ από ην «αζηέξη». Δλαιιαθηηθά, κπνξνύκε λα δώζνπκε ζηνπο καζεηέο έλα 
αληίγξαθν κηαο ήδε γξακκέλεο ηζηνξίαο γηα ην ζέκα πνπ επεμεξγαδόκαζηε θαη ηελ ώξα πνπ 
ηε δηαβάδνπκε καδί, θάλνπκε αλαθνξέο ζηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ «αζηεξηνύ» από 
ηνλ πίλαθα.  

Αθνινπζεί πξαθηηθή εμάζθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο από ηνπο καζεηέο, κε ζέκα πνπ ζηελ 
αξρή ζα είλαη πεξηνξηζκέλν ζε έλα πξόζσπν θαη κηα ην πνιύ δύν ελέξγεηεο-γεγνλόηα. 
Μόιηο νινθιεξσζνύλ ηα θείκελα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο ζηξαηεγηθήο, 
γίλεηαη έιεγρνο αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ όζα ζεκεηώζεθαλ ζηνλ ζθειεηό θαη δίλεηαη 
αλαηξνθνδόηεζε.  

Αθνύ γίλεη θηήκα ησλ παηδηώλ ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ 
ζηε ζπγγξαθή πην ζύλζεησλ ηζηνξηώλ. Η γελίθεπζε ζα επηηεπρζεί όηαλ πιένλ δε 
ρξεζηκνπνηνύλ ην γξάθεκα ηνπ «αζηεξηνύ» θαη παξ’ όια απηά έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 
γξάθνπλ νινθιεξσκέλεο από θάζε άπνςε ηζηνξίεο.     

ρεηηθά κε ηελ θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ (Ν.Δ. Γιώζζα, Κείκελα Ν.Δ Λνγνηερλίαο) 
πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο κηαο ηζηνξίαο 
είλαη: 
 Η δεκηνπξγία ζρεδηαγξάκκαηνο ή πίλαθα πινθήο ηεο ηζηνξίαο, 
 Αλα-δηήγεζή ηεο από ηνπο καζεηέο, 
 Η αλαδεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο κε δσγξαθηέο (ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ θαζεγεηή ησλ 

Καιιηηερληθώλ), 
 Η δξακαηνπνίεζε-ζέαηξν, ην παηρλίδη ξόισλ. 

Α) ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη νη πίλαθεο πινθήο είλαη έλα είδνο ζεκαζηνινγηθώλ ραξηώλ πνπ 
θαινύκαζηε λα δεκηνπξγήζνπκε καδί κε ηνπο καζεηέο κέζα από ζπδήηεζε θαη επηινγέο 
πνπ αθνξνύλ ζηηο πξσηεύνπζεο θαη ηηο δεπηεξεύνπζεο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ 
ηξόπν πνπ απηέο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Με ηνπο ράξηεο απηνύο ηα θεληξηθά ζεκεία 
αλάπηπμεο ηεο ηζηνξίαο θαη νη ζρέζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη γξαθηθά κε ιέμεηο θιεηδηά 
παξέρνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ζρήκα αλάπηπμεο ηεο 
ηζηνξίαο, λα εληνπίζνπλ ηηο θεληξηθέο ηδέεο θαη λα ηηο δηαθνξνπνηήζνπλ από ηηο 
ζπζρεηηδόκελεο ιεπηνκέξεηεο. Καηαλννύλ έηζη νη καζεηέο όηη θαη ηα δηθά ηνπο θείκελα  
απνηεινύληαη από βαζηθέο ηδέεο θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ νξγαλώλνληαη κε αξρή, κέζνο θαη 
ηέινο θαη δελ ηνπνζεηνύληαη ηπραία πάλσ ζην ραξηί. 
Β) ε αλα-δηήγεζε κηαο ηζηνξίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηζηνξία, 
λα εληνπίζνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία αλάπηπμήο ηεο θαη λα θαηαθηήζνπλ ηε δνκή ηεο, 
ελώ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ησλ εθθξαζηηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ.  
Γ) ε αλαδεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο κε δσγξαθηέο είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο αλα-
δηήγεζεο κηαο ηζηνξίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ βνεζηνύληαη επίζεο ζηελ θαηαλόεζή ηεο. Οη Κσθνί 
καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λ εθθξάδνληαη εηθαζηηθά θαη ε δσγξαθηθή απνηειεί 
ηελ πξώηε εθθξαζηηθή ηνπο επηινγή ή νη καζεηέο πνπ δπζθνιεύνληαη ζηε ρξήζε άιισλ 
εθθξαζηηθώλ κέζσλ βνεζηνύληαη ζεκαληηθά κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο 
εμέιημεο κηαο ηζηνξίαο.  
Δ) ε δξακαηνπνίεζε, ην παηρλίδη ξόισλ, ην ζέαηξν είλαη πξαθηηθέο πνπ γηα πνιιά ρξόληα 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θσθώλ καζεηώλ (Αξραία Διιεληθή 
Γξακκαηεία: Οδύζζεηα-Α΄ γπκλαζίνπ, Ιιηάδα-Β΄ γπκλαζίνπ, Διέλε Δπξηπίδε-Γ΄ γπκλαζίνπ, 
Αληηγόλε-Β΄ ιπθείνπ). 

ηα καζήκαηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Ν.Δ. Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ γηα 
λα εκπινπηίζνπκε ην ιεμηιόγηό καο θηηάμακε κε ηνπο καζεηέο «Σξάπεδα Λέμεσλ» πνπ 
θπιάγακε ζηε ζρνιηθή ηάμε: κηθξά βαδάθηα κε ιέμεηο γιπθέο, δηαζθεδαζηηθέο, 
δπζθνινύηζηθεο, πεξηπεηεηώδεηο, ηαμηδηάξηθεο θ.ά. (ηελ ηηηινθόξεζε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 
ιέμεσλ ηελ είραλ αλαιάβεη νη νκάδεο εξγαζίαο ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ). ε 



 

 

άιιε κεξηά ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θπιάγακε ηηο ιέμεηο αλά γξακκαηηθό είδνο (νπζηαζηηθά, 
επίζεηα, άξζξα, αλησλπκίεο, επηξξήκαηα, ξήκαηα θ.ιπ.) Αξρεηνζεηνύζακε ηηο ιέμεηο πνπ 
καο ήηαλ ρξήζηκεο γηα ηα θείκελα πνπ δεκηνπξγνύζακε ζε κηθξά ραξηνλάθηα δηαθνξεηηθνύ 
ρξώκαηνο (αλά γξακκαηηθό είδνο) θαη ηε γξαπηή απόδνζε ηεο ιέμεο ζπλόδεπε απιό 
ζρεδηάθη κε ην αληίζηνηρν Νόεκα.  

 ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο 
ιόγνπ είρακε εληάμεη ηελ ζύληαμε θεηκέλνπ από εηθόλα (βι. Παξάξηεκα), ηελ ζύληαμε 
θεηκέλνπ δηαθήκηζεο, ηελ ζύληαμε επηζηνιήο δηακαξηπξίαο θ.ά. κε ζθνπό νη  καζεηέο λα 
εμαζθεζνύλ ζηε ζύληαμε θεηκέλσλ πνπ απεπζύλνληαη ζε δηαθνξεηηθό θνηλό κε 
δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο. 

ην κάζεκα ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο Β΄ Λπθείνπ είρακε ζπληάμεη θείκελα πνπ 
πξννξίδνληαλ γηα ξεπνξηάδ, άξζξα πξνο δεκνζίεπζε, ζπλεληεύμεηο θηι. (βι. Παξάξηεκα).  

ην παξάξηεκα παξαζέηνληαη ηα θύιια δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλάγλσζε 
θαη ηε γξαθή πνπ έρνπκε αληιήζεη από ην Αλαπηπμηαθό πξόγξακκα γηα παηδηά πνπ έρνπλ 
ρακειό επίπεδν γιώζζαο πνπ εθαξκόδεηαη ζην Rhode Island School for the Deaf. 
Δπηπιένλ, από ην ζρνιείν ηνπ Lexington γηα Κσθνύο παξαζέηνπκε ην Αηνκηθό 
Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ην νπνίν πξνζαξκόζακε ζην γισζζηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ 
καο θαη ζην ζρνιηθό βηβιίν ηεο ηάμεο πνπ βξηζθόκαζηαλ.  

Οη κειέηεο ησλ εξεπλώλ από ην ρώξν ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο θαηάθηεζεο ηεο 
γιώζζαο, απνηειεί ζπλερή επζύλε θαη απαξαίηεην κέξνο επηκόξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο 
δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ ησλ ζρνιείσλ Κσθώλ. Σν πξόγξακκα δηδαζθαιίαο, ηα πιηθά θαη 
νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, όπσο επίζεο ην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηύζζεηαη ε γιώζζα,  
σθειεί ηνπο καζεηέο λα είλαη ζρεδηαζκέλα αλάινγα κε ηηο γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο αλάγθεο 
ηνπο.   

Σα θύιια εξγαζίαο ησλ καζεηώλ θπιάζζνληαλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα εθηόο από απηά 
πνπ πξννξίδνληαλ γηα κειέηε θαη νη καζεηέο ηα έπαηξλαλ ζην ζπίηη ηνπο κε ηελ δέζκεπζε όηη 
ζα ηα επηζηξέςνπλ ζηνλ θάθειό ηνπο ζηελ ηάμε. ηα θύιια εξγαζίαο αλαηξέρακε όρη κόλν 
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγνύζακε, αιιά νη καζεηέο ελζαξξύλνληαλ 
λα ηα μαλαθνηηνύλ γηα λα βιέπνπλ νη ίδηνη ηελ πνξεία ηνπο σο ζπγγξαθείο: από ηα αξρηθά 
ηνπο θείκελα έσο ηα πην πξόζθαηα.  

ηε δηδαζθαιία ηεο Γιώζζαο δύν είλαη νη θύξηεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί: ε Φπζηθή Μέζνδνο θαη ε Γνκεκέλε Μέζνδνο. ηελ πξώηε, 
πνπ είλαη γλσζηή σο  «κέζνδνο ηνπ Lexington», ην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο γιώζζαο είλαη 
έηζη δνκεκέλν, ώζηε λα παξέρνληαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ κε όζν ην 
δπλαηό θπζηθό ηξόπν θαη ρσξίο ηππηθή δηδαζθαιία, αιιά κέζσ επηθνηλσλίαο, ηε γιώζζα 
ηνπο. Οη νπαδνί απηήο ηεο κεζόδνπ πηζηεύνπλ όηη νη θαλόλεο ηεο γιώζζαο καζαίλνληαη από 
ηνλ καζεηή κέζσ επηθνηλσλίαο ζε θπζηθό πεξηβάιινλ κέζσ παηρληδηώλ, δξαζηεξηνηήησλ, 
αθεγήζεσλ θ.ιπ. Σν ζρνιείν επνκέλσο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο 
θαη λα παξέρεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Βηβιία κε αζθήζεηο απνκλεκόλεπζεο 
θαλόλσλ δελ σθεινύλ. Αληίζεηα, θνπξάδνπλ ηα παηδηά θαη δε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο γιώζζαο.  

Η Γνκεκέλε Μέζνδνο βαζίδεηαη θύξηα ζηελ πνιύ θαιά πξνγξακκαηηζκέλε θαη βήκα κε 
βήκα δηδαζθαιία θαη ζηε ρξήζε ησλ ζπληαθηηθώλ θαη γξακκαηηθώλ θαλόλσλ ηεο γιώζζαο. 
Σα ηειεπηαία ρξόληα, πνιινί εηδηθνί ζηε δηδαζθαιία ησλ θσθώλ παηδηώλ, επεξεαζκέλνη από 
ηε ζεσξία ηεο γελεηηθήο κεηαζρεκαηηζηηθήο γξακκαηηθήο ηνπ Chomsky (1968), έρνπλ 
αλαπηύμεη πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δύν παξαπάλσ κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. Οη 
νπαδνί απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, πνπ θαίλεηαη λα εθαξκόδεηαη ηειεπηαία από ηα 
πεξηζζόηεξα ζρνιεία Κσθώλ ζην εμσηεξηθό (θπξίσο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο θαη ηελ 
Ακεξηθή) πηζηεύνπλ όηη ε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε θαη 



 

 

πξνγξακκαηηζκέλε θαιά, αιιά ε κάζεζε ζα γίλεηαη κε θπζηθό ηξόπν (Λακπξνπνύινπ, 
1999). 

Σν Πξόγξακκα ρνιείνπ Κσθώλ ηνπ Rhode Island  ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζε πνιιά 
ζρνιεία θσθώλ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Παξνπζηάδεη ηε γιώζζα κέζα από ηέζζεξα ηεξαξρηθά 
ζηάδηα: 1) Έθζεζε (ησλ καζεηώλ ζε γισζζηθέο δνκέο), 2) Αληίιεςε, 3) Καηαλόεζε, 4) 
Παξαγσγή ή Έθθξαζε). ηελ Διιάδα ην κόλν πξόγξακκα αλάπηπμεο γξαπηήο γιώζζαο 
δεκηνπξγήζεθε ην 1992 από νκάδα εθπαηδεπηηθώλ πνπ εξγάδνληαλ ζε ζρνιείν Κσθώλ ηεο 
Αηηηθήο θαη εθδόζεθε από ην ΤΠ.Δ.Π.Θ. ππό ηελ επνπηεία ηεο θαζεγήηξηαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θ. Λακπξνπνύινπ Βελέηαο (ΠΣΓΔ, Μνλάδα Αγσγήο Κσθώλ). 

Απηό πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιό καο πάληα όηαλ έρνπκε απέλαληί καο 
Κσθνύο ή βαξήθννπο καζεηέο είλαη: 

 Τπάξρνπλ απεξηόξηζηεο επθαηξίεο κάζεζεο ηεο γιώζζαο κέζσ ηεο Δ.Ν.Γ. 

 Γελ σθειεί λα πεξηνξίδνπκε ηηο επηινγέο ησλ θσθώλ καζεηώλ καο, 

 Γελ σθειεί λα δεκηνπξγνύκε ζηνπο θσθνύο καζεηέο καο αλία, πξηλ ηνπο δνζεί ε 
επθαηξία γηα κάζεζε  

 Ωθειεί λα «επηηξέςνπκε» ζηνπο καζεηέο καο λα είλαη Κσθνί   
ε ό, ηη αθνξά, ηέινο, ζηελ αμηνιόγεζε, ζα ιέγακε όηη  

 (πξέπεη λα) γίλεηαη κε ηηο κεζόδνπο πνπ πξνηείλνληαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε 
ιακβάλνληαο  ππόςε ην γισζζηθό επίπεδν ησλ θσθώλ καζεηώλ 

 ε έκθαζε (πξέπεη λα) δίλεηαη ζηελ γξαπηή αμηνιόγεζε ή ζηελ αμηνιόγεζε κέζα από 
ηε γιώζζα ζηελ νπνία ην παηδί έρεη νινθιεξσκέλε πξόζβαζε (Δ.Ν.Γ. ή γξαπηόο 
ιόγνο) (Livingston, 1997). 

Κιείλνληαο, είλαη σθέιηκν λα έρνπκε πάληα ππ’ όςηλ καο όηη νη θσθνί καζεηέο κπνξνύλ λα 
εθπαηδεπηνύλ & λα πεηύρνπλ πςειή εθπαηδεπηηθή πξόνδν  
 όηαλ ηνπο δνζεί ε επθαηξία λ΄ αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο,  
 όηαλ ην πξόγξακκα δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε όινπο,  
 όηαλ εκείο, νη εθπαηδεπηηθνί, έρνπκε πςειά θίλεηξα & πςειέο πξνζδνθίεο από ηνπο 

καζεηέο & ηελ εξγαζία ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ (1999) 4ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΑΚΔΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ και ΔΙΓΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΜΔΑ ΚΩΦΩΝ και ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
Άζκηζη Δνίζσςζηρ Παπαγωγήρ 

Γπαπηού Λόγος – Δνόηηηα 1
η
 (γ΄ γςμν.) 

«Η Διιάδα ζηνλ θόζκν»  

 

Α) ηελ εηθόλα απηή βιέπσ_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Β) Πηζηεύσ όηη απηή ε εηθόλα_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Γ) Θέισ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

Αζκήζειρ Δνίζσςζηρ Παπαγωγήρ Γπαπηού Λόγος 
Δνόηηηα 5

η 

«Δηξήλε-Πόιεκνο» 

 

 

Α) Ση βιέπεηε ζηελ εηθόλα; 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Β) Δίλαη θπξηνιεθηηθή ή κεηαθνξηθή ε εηθόλα απηή; Μπνξείηε λα δείηε θάηη ηέηνην ζηελ θαζεκεξηλή 
καο δσή; 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Γ) Ση σθειεί ηελ αλζξσπόηεηα; Η εηξήλε ή ν πόιεκνο; Γηαηί; Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο; 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

Αζκήζειρ Δνίζσςζηρ Παπαγωγήρ Γπαπηού Λόγος 
Δνόηηηα 6

η 

«Δλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ ππεξάζπηζε νηθνπκεληθώλ αμηώλ» 

 

ε κία ζπδήηεζε θίισλ αθνύγεηαη ε άπνςε όηη ε αιιειεγγύε θαη ε ζπλεξγαζία ζηνλ θόζκν είλαη 
μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο θαη όηη κπνξνύκε λα έρνπκε πξόνδν κόλν αλ αζρνινύκαζηε κε ηνλ εαπηό 
καο θαη ηελ πξνζσπηθή καο εμέιημε. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε; εκεηώζηε 
παξαθάησ ηα επηρεηξήκαηά ζαο:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

ΟΝΟΜΑ:.............................ΔΠΩΝΤΜΟ: ...................................................... 

ΣΑΞΗ / ΣΜΗΜΑ:................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................ 

1. Να δϊςετε τθ ςθμαςία των παρακάτω λζξεων: ειδιςεισ, γεγονότα, νζα, πλθροφορίεσ, οδθγίεσ με 
παράλλθλθ επιςιμανςθ των ομοιοτιτων και των διαφορϊν τουσ.  

2. Να κατατάξετε κλιμακωτά από τα αςκενζςτερα ςτα ιςχυρότερα τα παρακάτω ςυνϊνυμα:  
α. αςπάηομαι, εγκρίνω, υιοκετϊ, αποδζχομαι, ενςτερνίηομαι. 
β. νομίηω, πιςτεφω, φαντάηομαι, πρεςβεφω, φρονϊ.  

3. Να χρθςιμοποιιςετε ςε προτάςεισ τισ παρακάτω λζξεισ:  
υποκειμενικότθτα, μερολθψία, προκατάλθψθ, δειςιδαιμονία, πρόλθψθ, επιφφλαξθ.  

4. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ προτάςεισ επιλζγοντασ κάκε φορά το κατάλλθλο 
επίκετο. 

α. (Δγθσκηαζηηθά, Απνδνθηκαζηηθά, Δπκελή).............................................. ζρόιηα δεκνζίεπζε αθόκε 

θαη ν ζπκπνιηηεπόκελνο ηύπνο, κεηά ηελ θπβεξλεηηθή εμαγγειία γηα λέεο απμήζεηο ζηα θαύζηκα. 

β. Η απξνζδόθεηε πξόθξηζε ηεο νκάδαο ζην παλεπξσπατθό πξσηάζιεκα έγηλε δεθηή κε 

ελζνπζηαζκό θαη................................................... (θαπζηηθά, δηζπξακβηθά, επηθξηηηθά) ζρόιηα γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ πξνπνλεηή. 

γ. Με....................................................... (θνιαθεπηηθά, πνηθίια, ζεηηθά) ζρόιηα αληέδξαζαλ νη 

Γάιινη γνλείο ζην ελδερόκελν λα θαηαδηθάδνληαη θαη νη ίδηνη, όηαλ ηα παηδηά ηνπο δηαπξάηηνπλ 

αμηόπνηλεο πξάμεηο. 

δ. Οη ππξεληθέο δνθηκέο ηεο Ιλδίαο πξνθάιεζαλ ηα............................................. (ελζνπζηώδε, 

δξηκύηαηα, ζεξκά) ζρόιηα ηεο δηεζλνύο θνηλήο γλώκεο. 

ε. "Δίκαη ε πξώηε θσλή!" δήισζε ν λεαξόο ηξαγνπδηζηήο θαη επαθνινύζεζαλ 

ηα........................................... (επηδνθηκαζηηθά, εηξσληθά, ζεηηθά) ζρόιηα ηνπ θνηλνύ. 

ζη) O εληνπηζκόο ελόο κηθξνζθνπηθνύ θνληθνύ όπινπ από ηα κεραλήκαηα ειέγρνπ πξνθάιεζε 

(πνηθίια, επηθξηηηθά, επηδνθηκαζηηθά)........................................... ζρόιηα γηα ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο 

ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

5. Α. Τα ςθμεία ςτίξθσ ςτα παρακάτω παραδείγματα εκφράηουν κάποιο ςχόλιο. Να προςδιορίςετε ςτο 
κακζνα το είδοσ του ςχολίου (καυμαςμόσ, ενκάρρυνςθ, ευχαρίςτθςθ, ζκπλθξθ, ςυμφωνία, 
αποδοκιμαςία, αποςτροφι, αγανάκτθςθ, κατάπλθξθ, αποκάρρυνςθ, διςταγμόσ, απορία, 
αμφιςβιτθςθ, ειρωνεία, ζμφαςθ). 

α. ηελ εμνπζία κε... πνδήιαην. 

β. Με πηζηό ζύκκαρν έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ππνινγηζηή, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα "ρεηξίδεηαη" σο 

δεθαπέληε ιέμεηο ην ιεπηό(!!!), άξρηζε ε κεγάιε πεξηπέηεηα ηεο δεκηνπξγίαο γηα ην δηάζεκν θπζηθό 

Stephen Hawking. 

γ. 680.000 Έιιελεο δελ μέξνπλ αλάγλσζε! 



 

 

δ. 'Aιινο ν έλνρνο, άιινο ζηε θπιαθή; 

ε. Η Ρσζίδα γηαγηά αλαγθάδεηαη λα δεηηαλέςεη ηα πξνο ην δελ. Σν εξώηεκα όκσο είλαη πνηνο είλαη 

αξθεηά γελλαηόδσξνο γηα λα ηεο πξνζθέξεη ειεεκνζύλε... 

ζη. "΄Δπεζαλ δξακαηηθά νη βάζεηο ζηηο θεηηλέο Γεληθέο Δμεηάζεηο!". 

δ. Μελ ην βάδεηε θάησ! 

ε. Γηα γέιηα ή γηα θιάκαηα; 

5. Β. Να αποδϊςετε λεκτικά το ςχόλιο που εκφράηουν τα ςθμεία ςτίξθσ ςε πζντε από τισ παραπάνω 
φράςεισ. 



 

 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

ΟΝΟΜΑ:................................. ΔΠΩΝΤΜΟ:.......................................................... 

ΣΑΞΗ / ΣΜΗΜΑ:.....................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:................................................... 

Α. Δξσηήζεηο 

1. Ποιο κζμα απαςχολεί το ςυγγραφζα ςτο παρακάτω κείμενο και ποια κζςθ παίρνει απζναντί του;  
2. Να αντικαταςτιςετε κάκε υπογραμμιςμζνθ λζξθ με άλλθ, χωρίσ να αλλοιϊνεται θ ςθμαςία του 

κειμζνου. 

Η ηεξάζηηα θαη αλαληίιεθηε δύλακε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαζίζηαηαη άθξσο επηθίλδπλε, 

όηαλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο δελ είλαη ειεύζεξα. Γη' απηό θαη ζ' όια ηα δεκνθξαηηθά θξάηε 

δηαθεξύζζεηαη θαη δηαθπιάζζεηαη ε ειεπζεξία εθθξάζεσο θαη ε ειεπζεξία ηνπ ηύπνπ ζαλ έλα από 

ηα δηθαηώκαηα πνπ ζα ζεκειηώζνπλ θαη δηαηεξήζνπλ έλα Γεκνθξαηηθό Πνιίηεπκα. Μηα ηέηνηα όκσο 

ειεπζεξία είλαη αιιειέλδεηε κε επζύλε. Δπζύλε ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη άιισλ πνκπώλ ηδεώλ λα 

παξακείλνπλ αλεμάξηεηνη, γηα λα εθθέξνπλ ηε γλώκε ηνπο ειεύζεξα. 

Σα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο δελ είλαη κόλν ππεξεζία πιεξνθόξεζεο. Δίλαη, ηηο πεξηζζόηεξεο, αλ 

όρη όιεο ηηο θνξέο, θαη επηρείξεζε. Γη' απηό θαη ε έλλνηα ηεο επηρείξεζεο πηζαλόλ λα βιάςεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, γηαηί ηόηε ε αλάγθε ηνπ θέξδνπο -έλλνηα αιιειέλδεηε κε ηελ επηρείξεζε- ζα 

νδεγήζεη ζηελ ππνδνύισζε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αθξναηώλ, 

ζεαηώλ ή αλαγλσζηώλ ηνπο. Αιιά ηόηε ν δεκνζηνγξάθνο ή άιινο πνκπόο ηδεώλ δε ζα εθθξάδεη 

εθείλν πνπ πηζηεύεη, αιιά εθείλν πνπ ζα είλαη αξεζηό ζηνπο δέθηεο ησλ απόςεώλ ηνπ. Μόλν έηζη ζα 

επηηύρεη κεγαιύηεξε θπθινθνξία θαη ζπλεπώο κεγαιύηεξν θέξδνο. 

Αιιά πην κεγάιν θίλδπλν δηαηξέρεη ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο από ηελ 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε. Μηα ηέηνηα εμάξηεζε νδεγεί θαη' αλάγθε ζηε δηάβξσζε ηεο ζπλείδεζεο θαη 

ζηελ θαηαπάηεζε από ην δεκνζηνγξάθν θάζε εζηκηθνύ θαλόλα ηνπ επαγγέικαηνο. Γλώκνλαο απηνύ 

γίλνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πξνζώπνπ, νξγαληζκνύ ή θξάηνπο από ην νπνίν εμαξηάηαη απηόο 

νηθνλνκηθά. 

Αιιά ν δεκνζηνγξάθνο, θαη ζαλ ηέηνηνλ αλαθέξσ θάζε πνκπό ηδεώλ, αληηιήςεσλ, απόςεσλ από ηα 

κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, γηα λα εθηειέζεη νξζά θαη επνηθνδνκεηηθά ην έξγν ηνπ, πξέπεη λα έρεη 

έλα γλώκνλα κηα αξρή πάληνηε: ηελ αιήζεηα θαη ηε δηθαηνζύλε. 

Ερ. Μαρκίδου, ζην Μ .Ι. Μπαραξάθε, Θεκέιην ζηελ Έθζεζε Ιδεώλ, Θεζζαινλίθε 1993, η.2, ζει. 47 

Β. Έθζεζε 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηό όηη ηα Μ.Μ.Δ. αζθνύλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο. Πνηα 

είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ηα θαηάιιεια εθόδηα κε ηα νπνία είλαη αλάγθε λα εμνπιηζηεί ε λέα γεληά 

γηα ηελ θαιύηεξε ρξήζε ησλ κέζσλ απηώλ; Να εθζέζεηε ηηο ζέζεηο ζαο ζε έλα θείκελν 500-600 

ιέμεσλ πνπ ζα αλαθνηλώζεηε ζηελ ηάμε ζαο. 



 

 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

ΟΝΟΜΑ:................................ ΔΠΩΝΤΜΟ:.............................................................. 

ΣΑΞΗ/ ΣΜΗΜΑ:.................... ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:........................................................ 

1. Να γράψετε ζνα αυτοβιογραφικό ςθμείωμα για τθ ςυμμετοχι ςασ ς' ζνα διαγωνιςμό υποτροφίασ 
(να ςυμπεριλάβετε τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα και γνωρίςματα).  

2. Να επιλζξετε τρία επίκετα από τα παρακάτω και να αποδϊςετε ςε μια παράγραφο (50-70 λζξεισ) τα 
κυριότερα γνωρίςματα του χαρακτιρα που περιγράφουν: 
αδιάλλακτοσ, αξιόπιςτοσ, ειλικρινισ, επιπόλαιοσ, ιδιοτελισ, ιςχυρογνϊμων, ςεμνόσ, ςυνεργάςιμοσ. 

 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

ΟΝΟΜΑ:................................ ΔΠΩΝΤΜΟ:............................................................... 

ΣΑΞΗ/ ΣΜΗΜΑ:.................... ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:......................................................... 

Α. Έθζεζε 

Η θνηλσλία αμηνινγεί θαη θαηαηάζζεη ηα άηνκα ζε θάπνηα ζέζε αλάινγα κε νξηζκέλα θξηηήξηα. 

Πηζηεύεηε όηη ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ αζθεί έλα άηνκν ζεσξείηαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο 

γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε; Να εθζέζεηε ηεθκεξησκέλα ηηο νπνηεζδήπνηε απόςεηο ζαο ζε έλα άξζξν 

400-500 ιέμεσλ, γηα ηε ζρνιηθή ή ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Β. Δξσηήζεηο 

1. Να χρθςιμοποιιςετε ςε προτάςεισ τα παρακάτω ηεφγθ λζξεων, όπου κα φαίνεται θ ςθμαςιολογικι 
διαφορά ανάμεςα ςτισ λζξεισ κάκε ηεφγουσ: διαβίωςθ-επιβίωςθ, μετριοπάκεια-μετριοφροςφνθ 
(επιτρζπεται αλλαγι μόνο ςτον αρικμό και τθν πτϊςθ των λζξεων).  

2. Να γράψετε ζνα ςφντομο χαρακτθριςμό (100-120 λζξεισ) για ζνα πρόςωπο που γνωρίηετε καλά, 
χρθςιμοποιϊντασ και τισ παρακάτω λζξεισ: τολμθρόσ, ευαίςκθτοσ, ςυνεργάςιμοσ, ειλικρίνεια, 
αφελισ, ευγζνεια, τυπικόσ, εμπιςτοςφνθ, υπευκυνότθτα, αταξία (επιτρζπεται αλλαγι μόνο ςτον 
αρικμό, το γζνοσ και τθν πτϊςθ των λζξεων). 



 

 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

ΟΝΟΜΑ:............................... ΔΠΩΝΤΜΟ:......................................................... 

ΣΑΞΗ/ ΣΜΗΜΑ:....................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:.................................................. 

  

Α. Να δνζεί κηα πεξίιεςε ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ (150-180 ιέμεηο ). 

Η "πάιε ηωλ θύιωλ" δελ είχε ληθεηή 

Κάζε κειέηε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνξεία ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζέζεο ησλ γπλαηθώλ 

απνηειεί παξάιιεια θαη κειέηε ηεο εμέιημεο ελόο ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ, όπσο είλαη απηό ησλ 

θύισλ. Γηαηί ε ηζηνξία ελόο θύινπ είλαη νπζηαζηηθά ε ηζηνξία ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε ην άιιν. 

πλεπώο δελ αξθεί ε ζύγθξηζε ηεο ζεκεξηλήο ζέζεο ησλ γπλαηθώλ κε ηελ αληίζηνηρε ζηηο αξρέο ηνπ 

αηώλα, αιιά επηβάιιεηαη θαη ε δηεξεύλεζε ηνπ θαηά πόζν νη όπνηεο αιιαγέο ζηε ζέζε ησλ γπλαηθώλ 

ζπλέβαιαλ ζηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο αληζόηεηαο ησλ θύισλ. Καη βέβαηα ε αληζόηεηα απηή δελ 

αλαθέξεηαη κόλν ζην ηππηθό επίπεδν ηεο θαηνρύξσζεο δηθαησκάησλ, αιιά θαη ζηνλ ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη απηά από ηνπο θνξείο ηνπο, δειαδή ζηελ νπζία ησλ ζρέζεσλ ησλ θύισλ. 

ύκθσλα κε απηή ηε ινγηθή, νη απαληήζεηο ζην εξώηεκα "ηη ζεκαίλεη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά λα 

είλαη θαλείο γπλαίθα" ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα, θαη αληίζηνηρα ζην ηέινο ηνπ, ζα εληππσζίαδαλ κε ην 

κέγεζνο ησλ παξαηεξνύκελσλ αιιαγώλ, αιιά θαη κε ηελ πιεζώξα ησλ νπζηαζηηθώλ θνηλώλ 

ζεκείσλ. 

Η κειέηε ηεο εμέιημεο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθώλ θαηά ηνλ 20ό αηώλα παξαπέκπεη αλαπόθεπθηα θαη 

ζηελ πνξεία ηεο γπλαηθείαο ακθηζβήηεζεο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζέκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ζηε δηεθδίθεζε πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ θαηέρνπλ 

εμέρνπζα ζέζε θαηά ην πξώην κηζό ηνπ αηώλα. Σα πνιηηηθά δηθαηώκαηα δελ δηεθδηθνύληαη ακέζσο 

κε ηελ απγή ηνπ 20νύ αηώλα, γηαηί γηα ηηο θεκηλίζηξηεο ηεο επνρήο πξνέρεη ε δηεθδίθεζε ζηνηρεησδώλ 

αζηηθώλ δηθαησκάησλ, ελώ νη δηεθδηθήζεηο πνπ θπξηαξρνύλ ζρεηίδνληαη κε εξγαζηαθά ζέκαηα αιιά 

θαη κε ην δηθαίσκα ζηε κόξθσζε. 

Η ζυκκεηοχή ζηελ εργαζία 

Αλακθίβνια ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νύ αηώλα έγηλαλ ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο γπλαηθείαο 

απαζρόιεζεο. ήκεξα βξηζθόκαζηε πξνθαλώο πνιύ καθξηά από ηελ Διιάδα ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα 

κε ηηο απξνζδηνξίζηνπ αξηζκνύ αγξόηηζζεο, ηηο ιίγεο δαζθάιεο θαη ηηο ειάρηζηεο εξγάηξηεο πνπ 

ακείβνληαλ κε ην κηζό πεξίπνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ησλ εξγαηώλ, θαη όπνπ νη γπλαίθεο δηεθδηθνύζαλ 

πξόζβαζε ζην Γεκόζην. Δίκαζηε πξάγκαηη καθξηά από ηελ επνρή ησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ 

απαζρόιεζε ησλ παληξεκέλσλ γπλαηθώλ, από ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ θιάδσλ θαη ηελ άξλεζε 

ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ λα εγγξάςνπλ γπλαίθεο σο κέιε ηνπο. Οη γπλαίθεο απνηεινύλ πιένλ ην 

39,2% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο Διιάδαο θαη ην 36,7% ησλ απαζρνινπκέλσλ, αιιά κόλν ην 

18,2% θαη ην 18,9% εξγνδνηώλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ. Παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ θαηά 60% 

πεξίπνπ ζηνπο αλέξγνπο, αθνύ ε γπλαηθεία αλεξγία είλαη ππεξδηπιάζηα απηήο ησλ αλδξώλ, ελώ νη 

γπλαίθεο 30-44 εηώλ εκθαλίδνληαη σο ε πην επάισηε θαηεγνξία ζηε καθξνρξόληα αλεξγία. [...] 

 



 

 

Τα ποιηηηθά δηθαηώκαηα 

Όζνλ αθνξά ηε ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή δηαδηθαζία, ελώ γηα ηνπο άλδξεο ην δεύηεξν κηζό ηνπ 

πξνεγνύκελνπ αηώλα απνηειεί νξόζεκν, αθνύ κε ην ύληαγκα ηνπ 1864 θαηνρπξώζεθε ζηελ 

Διιάδα ε "θαζνιηθή" ςεθνθνξία (αλδξηθή), νη γπλαίθεο απέθηεζαλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηώκαηα 

έλαλ αηώλα αξγόηεξα, ην 1952. Δλώ γπλαίθεο ςεθνθόξνη ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ 

ηνπ 1944 πνπ έγηλαλ ζηελ Διεύζεξε Διιάδα, πξνεγνπκέλσο, ήδε από ην 1930, νξηζκέλεο (νη 

εγγξάκκαηεο άλσ ησλ 30 εηώλ) είραλ δεκνηηθή ςήθν. Οη δε πξνζπάζεηεο ησλ θεκηληζηξηώλ γηα 

απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη απέηπραλ ην 1933, νπόηε κόλν έλα Πξσηνδηθείν ελέθξηλε 

γπλαηθείεο ππνςεθηόηεηεο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Οη Διιελίδεο ηειηθά απέθηεζαλ πιήξε εθινγηθά 

δηθαηώκαηα ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ην 1949, δειαδή ηξία ρξόληα πξνηνύ 

απνθηήζνπλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηώκαηα. Απηά ηα ηειεπηαία, ελώ είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν 

δπλακηθήο δηεθδίθεζεο από ηηο θεκηλίζηξηεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, γηα κεξηθέο από ηηο νπνίεο ε 

θαηάθηεζή ηνπο ζπκβόιηδε ην μεζθιάβσκα ησλ γπλαηθώλ, ηειηθά απνδόζεζαλ σο απόξξνηα δηεζλώλ 

ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο είρε ζπλάςεη κεηαπνιεκηθά ε Διιάδα, αθνύ πιένλ είραλ απνζπλδεζεί από 

ηνπο γπλαηθείνπο αγώλεο πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ. [...] 

Γεληθόηεξα, ν αηώλαο πνπ εθπλέεη παξνπζηάδεη γηα ηηο γπλαίθεο ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνύ θαηαγξάθεη 

νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ είλαη πξαγκαηηθά νξόζεκα (όπσο ε θαηνρύξσζε πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ θαη 

ε καδηθή είζνδνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο), αιιά θαη ζην κέηξν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ππόζεζε όηη ε 

ηππηθή ηζόηεηα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηε βαζύηαηε νπζηαζηηθή αληζόηεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ 

θύισλ. Σελ αληίθαζε απηή εηθνλνγξαθεί θαη ην όηη ελώ ε θεκηληζηηθή ζεσξία θαη πξάμε θαηάθεξαλ 

λα πξνζβάινπλ αηώλεο πνιηηηθνύ ζηνραζκνύ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη γπλαίθεο ή δελ ππήξραλ ή 

αληηκεησπίδνληαλ σο θύζεη ππνδεέζηεξεο, παξάιιεια ε ηππηθή πνιηηηθή ηζόηεηα ησλ θύισλ δελ 

κεηνπζηώζεθε ζε ηζνθαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο κεηαμύ θνξέσλ δηαθνξεηηθνύ θύινπ. Καη ελώ 

ε εηθόλα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο παξακέλεη θπξηαξρηθά αλδξηθή, ην όηη ε πνιηηηθή πεξηζσξηνπνίεζε 

ησλ γπλαηθώλ δελ απνηειεί ηελ πεγή αιιά απόξξνηα ηεο θαηώηεξεο θνηλσληθήο ζέζεο πνπ ηνπο 

επηθπιάζζεηαη δείρλεη ηηο δπζθνιίεο (θαη ηηο ελδερόκελεο παγίδεο) ηεο απόπεηξαο αλαγσγήο ηνπο ζε 

νπζηαζηηθνύο ζπκκεηόρνπο ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ παξεκβάζεσλ θπξίσο ζην επίπεδν ησλ 

αξηζκώλ ηεο "εθπξνζώπεζήο" ηνπο. 

πλεπώο, νη γπλαίθεο γεληθά, αιιά θαη ζηελ Διιάδα εηδηθόηεξα, πέηπραλ πάξα πνιιά ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 20νύ αηώλα, ηα νπνία ζπγρξόλσο είλαη θαη πνιύ ιίγα. Γηαηί νη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην επίπεδν 

ησλ δηθαησκάησλ θαη νη όπνηεο κεηαβνιέο ζηα πξόηππα δσήο ησλ γπλαηθώλ είλαη ακθίβνιν αλ είλαη 

νπζηώδεηο σο πξνο ηνλ εμνπζηαζηηθό ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ θαη θύισλ, ελώ 

παξάιιεια ν εθζπγρξνληζκόο ηεο ππνηέιεηαο ν νπνίνο επεηεύρζε δελ επλνεί ηελ ακθηζβήηεζε. 

Απνηηκώληαο ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηώζεθαλ, απηό ζην νπνίν ζα κπνξνύζε λα πξνζβιέπεη θαλείο γηα 

ηελ πνξεία ησλ γπλαηθώλ ζηνλ 21ν αηώλα ζα ήηαλ λα πάςεη ε πνξεία απηή λα απνηειεί ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν δηεξεύλεζεο, όρη βέβαηα δηόηη ζα ηε ζθεπάζεη θαη πάιη έλα πέπιν ζησπήο, αιιά γηαηί ζα 

αθπξσζεί ε πξαγκαηηθόηεηα εθείλε πνπ καο επηηξέπεη λα ηε βιέπνπκε σο "εηδηθή", μερσξηζηή από 

ηελ "νηθνπκεληθή" πνξεία, απηή ησλ αλδξώλ. 

Μ. Παντελίδου-Μαλούτα, εθεκ. ΣΟ ΒΗΜΑ, 19-12-1999 

 

 

 



 

 

Β. Έθζεζε 

Πνιύο ιόγνο γίλεηαη θαη πνιιέο πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ ηζόηεηα 

ησλ δύν θύισλ. Πηζηεύεηε όηη ε λνκηθή ηζόηεηα είλαη αξθεηή γηα ηελ εδξαίσζε γεληθόηεξεο 

εμίζσζεο ηεο γπλαίθαο κε ηνλ άλδξα; Πνηεο ζπλέπεηεο δηαπηζηώλεηε λα έρνπλ κεξηθέο αθξόηεηεο ηεο 

όιεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμίζσζε απηή; Να εθζέζεηε ηηο απόςεηο ζαο ζε κηα εηζήγεζε 500-600 

ιέμεσλ πνπ πξόθεηηαη λα θάλεηε ζε κηα εκεξίδα Νέσλ κε ζέκα: "Η ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ ζήκεξα: 

κύζνο θαη πξαγκαηηθόηεηα". 

  



 

 

ΑΚΗΔΙ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

1. Να μαλαγξάςεηε ηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδνληαο ζπλνπηηθά ζεκείν πξνο 

ζεκείν ηηο δηαθνξέο ησλ δύν ηύπσλ αλζξώπνπ (Έθθξαζε-Έθζεζε Β΄ ζ.130). 

2. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θαηαιιειόηεξν ζύλδεζκν από ηνπο ηξεηο πνπ δίλνληαη γηα θάζε 

πεξίπησζε, γηα λα ζπλδέζεηε ηηο πεξηόδνπο, αιιάδνληαο, αλ ρξεηάδεηαη, ηε ζηίμε: 

α. Έςαρλα λα βξσ λένπο ηξόπνπο δνπιεηάο, πην μεθνύξαζηνπο. Οη λεσηεξηζκνί κνπ δελ αξέζαλε ζη' 

αδέξθηα κνπ (σζηόζν, παξά, κόλν). 

β. Γελ θάλεη ηίπνηε άιιν. Γπξίδεη εδώ θη εθεί (όκσο, παξά, κα). 

γ. Αο πάεη όπνπ ζέιεη. Να κελ ηνλ βιέπσ (παξά, κόλν, σζηόζν). 

δ. Οη ζηίρνη ηνπ έρνπλ θάπνηα απιόηεηα· ηνπο ιείπεη ε δύλακε (όκσο, κα, εληνύηνηο). 

ε. Σεο είπε: " Ήξζα, κάλα. Δίκαη θνληά ζνπ...". Δθείλε δελ άθνπγε πηα (κα, σζηόζν, παξά). 

ζη. Δίλαη εύθνιν λα ηα ιεο. Γύζθνιν λα ηα θάλεηο (αιιά, κνιαηαύηα, κάιηζηα). 

δ. Γελ ήζειε λα πάεη. αλ βξέζεθε εθεί, άιιαμε γλώκε (εμάιινπ, όκσο, κόλν). 

ε. Γίθαηνη θη ίζηνη ζ' όιεο ησλ ηεο πξάμεηο. Με ιύπε θηόιαο θη επζπιαρλία (αιιά, σζηόζν, κα). 

3. Σν παξαθάησ θείκελν είλαη κηα ζπζηαηηθή επηζηνιή πνπ έγξαςε έλαο εξγνδόηεο γηα θάπνην 

πξώελ ππάιιειό ηνπ. Να μαλαγξάςεηε ηελ επηζηνιή κεηαηξέπνληαο ηνλ επζύ ιόγν ζε πιάγην 

(Έθθξαζε-Έθζεζε Β΄ ζ. 112). 

4. Να γξαθνύλ δύν ζύληνκα θείκελα (100-150 ιέμεηο ην θαζέλα) κε ζέκα ηελ "ειεύζεξε έθθξαζε", 

από δύν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Σν πξώην θείκελν λα ππνηεζεί όηη γξάθεηαη από θάπνηνλ 

δεκνζηνγξάθν, ελώ ην δεύηεξν από ηνλ ππνπξγό ηύπνπ θαη θπβεξλεηηθό εθπξόζσπν θάπνηαο ρώξαο 

κε δηθηαηνξηθό θαζεζηώο. 

5. Να γξάςεηε δύν ζύληνκα θείκελα (100-150 ιέμεηο ην θαζέλα), κε ζέκα ηε δηάλνημε κηαο νδνύ 

ηαρείαο θπθινθνξίαο, από δύν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Σν α΄ θείκελν γξάθεηαη από έλαλ 

θάηνηθν ηεο πεξηνρήο, ελώ ην β΄ από έλαλ νδεγό απηνθηλήηνπ πνπ εξγάδεηαη ζηελ πεξηνρή θαη 

έξρεηαη από καθξηλή απόζηαζε. 

6. 

Α. Να δώζεηε δύν ζπλώλπκα ζηηο αθόινπζεο ιέμεηο: 

1. επηαμία................................................. .............................................................. 

2. θαλαηηζκόο........................................... ............................................................. 

3. ελδνηαζκόο........................................... .............................................................. 

4. αδαήο................................................... .............................................................. 

5. ζπλερήο................................................ ............................................................. 

6. αίηεκα.................................................. ............................................................. 

7. επδαηκνληζκόο...................................... .............................................................. 

8. αλαληίιεθηα......................................... ............................................................. 

9. άξξεθηε............................................... ............................................................ 

10. αδήξηηε................................................ ............................................................ 

11. παξέρσ................................................. ............................................................ 

12. ζπλέπεηα............................................... ............................................................ 

13. κέξηκλα................................................ ............................................................ 

14. ελδίδσ.................................................. ............................................................. 

15. απνθνκίδσ............................................ ............................................................ 

16. παξαθάκπησ......................................... ............................................................ 



 

 

17. αλαπόηξεπηε......................................... ............................................................ 

18. δπζρέξεηα............................................. ............................................................ 

19. αζέκηηνο............................................... ......................................................... 

20. αδπζώπεηε........................................... ........................................................... 

Β. Να βξεζεί έλα νπζηαζηηθό κε αληίζεηε ζεκαζία. 

1. απνδνθηκαζία .................................................... 

2. αλαιγεζία ......................................................... 

3. αδηαιιαμία ........................................................ 

4. εηιηθξίλεηα ........................................................ 

5. ζεκλόηεηα ........................................................ 

6. θνηλνηνπία ......................................................... 

7. επζπλεηδεζία ..................................................... 

8. ζέιεζε ............................................................... 

9. δπζπηζηία ........................................................... 

10. εγσηζκόο .......................................................... 

Γ. Να εληνπίζεηε θαη λα δηνξζώζεηε ηα γισζζηθά ιάζε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

α) Ο εηζαγγειέαο δηεμαγάγεη έξεπλα γηα ηε δηαιεύθαλζε ηνπ εγθιήκαηνο. 

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

β) Η επηηπρία απηή πξννησλίδεη κεγάιε δηάθξηζε θαη ζηνπο ππόινηπνπο αγώλεο. 

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

γ) Η ελέξγεηα απηή ζπλεπάγεηαη από ζνβαξέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο. 

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

δ) Ο ειιεληθόο ιαόο είλαη ππέξ ηνπ δένληνο θηιόμελνο. 

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

ε) Καζέλαο άλζξσπνο είλαη δεκηνπξγόο ηεο ηύρεο ηνπ. 

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

ζη) Υάξε ηεο θαθνθαηξίαο θαηαζηξάθεθε ε θεηηλή ζνδεηά πνξηνθαιηώλ. 

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

δ) Η εθινγή ηνπ ζαλ θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειεί πξντόλ πξσηνπνξηαθώλ εξγαζηώλ. 

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

ε) Με ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαθήδεπζε ην επαγγεικαηηθό ηνπ κέιινλ. 

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

ζ) Σα απόβιεηα ζα επεμεξγαζζνύλ πξηλ απνξξηθζνύλ ζην πεξηβάιινλ. 

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

η) Σνπ δήηεζε λα εμνθιήζεη άκεζα ην ρξένο ηνπ. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Δκπαιδεςηικό Τλικό 
 

 
 
 
 



 

 

Δκπαιδεςηικό Τλικό  
 

- Ινζηιηούηο Δπεξεπγαζίαρ Λόγος 
 
 
1)Απσαία με Νόημα για ηο Γςμνάζιο 
 
2)Γλωζζικέρ Πεπιπλανήζειρ με Νοήμαηα 
 
 
http://www.ilsp.gr:support@ilsp.gr 
ηηλ: 210 68 75 324-7 
 
 
 
-Hypersystems 
 
1)Η Γλώζζα μος με ηα μάηια μος 
 
2)Σαξίδια ζηη θύζη με Νόημα 
 
3)Σαξίδια ζηο σπόνο με Νόημα 
 
4)Σαξίδια ζηον κόζμο με Νόημα 
 
http://www.hypersystems/support/education.html 
ηηλ. 210 21 12 370-7 
 

http://www.ilsp.gr:support@ilsp.gr/
http://www.hypersystems/support/education.html


 

 

                                          ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 
 

Bialystok, E. (1991) Metalinguistic dimensions of bilingual language proficiency. In 
Bialystok, E. (Ed.), Language processing in bilingual children, New York: Cambridge 
University Press, pp. 113-140. 

 
Bloom and Lahey M. Language development and Language Disorders. John Waley and 

Sons Inc. New York, 1978. 
 
Λακπξνπνύινπ, Β. (1993) Η εξέηαζη ηης Γραπηής Γλώζζας ηων κωθών μαθηηών. Γιώζζα, 

30, 40-50 
 
______________  (1999d). Γλωζζική Ανάπησξη και Κωθό παιδί, Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ.- ΤΠ.Δ.Π.Θ.–

Παλεπηζηήκην Παηξώλ-Μνλάδα Αγσγήο Κσθώλ.   
 
Livingston, Susan, (1997). Rethinking the Education of Deaf Students. USA Heinemann, 

Portsmouth, NH.  
 
Marschark Marc, Lang G. Harry, Albertini A. John, (2002). Educating Deaf Students. Oxford 

University Press 
 
 
Marschark Marc, Spencer Paul, (2003).  Deaf Studies, Language, and Education. Oxford 

University Press 
 

Πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο δπζθνιίεο 
κάζεζεο, Παλεπηζηήκην Βόινπ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο 

 
 


