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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 2β 

Δίνονται οι παρακάτω περίοδοι λόγου του κειμένου: 

«Σε ό,τι αφορά τη σχέση γονέα – παιδιού, ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη μιας ουσιαστικής επικοινωνίας και την οικοδόμηση μιας παραγωγικής σχέσης». 

«Γενικά ο διάλογος αποτελεί το κλειδί για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση». 

Για καθεμία από τις υπογραμμισμένες λέξεις να γράψεις δύο προτάσεις· στη μία να 

χρησιμοποιείται η λέξη δηλωτικά (κυριολεκτικά) και στην άλλη συνυποδηλωτικά 

(μεταφορικά). [Μπορείς να διαφοροποιήσεις τα ουσιαστικά ως προς την πτώση και τον 

αριθμό.] 

 

«οικοδόμηση»: 

Δηλωτική σημασία: Η οικοδόμηση του εμπορικού κέντρου αποδείχτηκε δύσκολο εγχείρημα 

λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων στην τοποθεσία. 

Συνυποδηλωτική σημασία: Μια πραγματική φιλία στηρίζεται εκτός των άλλων και στην 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 

«κλειδί»: 

Δηλωτική σημασία: Το εφεδρικό κλειδί του διαμερίσματος το έχει εμπιστευθεί στον 

διαχειριστή της πολυκατοικίας.  

Συνυποδηλωτική σημασία: Ο μάρτυρας - κλειδί της υπόθεσης θα δώσει σύντομα την 

κατάθεσή του. 
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ΘΕΜΑ 3 

Μια εκδήλωση που οργανώθηκε με την ευθύνη του δεκαπενταμελούς του σχολείου σου έχει 

ως θέμα «Ο διάλογος στην εκπαίδευση». Ως εκπρόσωπος της τάξης σου ανέλαβες να 

εκφωνήσεις ομιλία με θέμα «Ο διάλογος αποτελεί το κλειδί για τη δημοκρατική 

διαπαιδαγώγηση». Να παρουσιάσεις την ομιλία σου, τεκμηριώνοντας τη θέση σου. Να 

ληφθεί υπόψη ότι στην εκδήλωση, εκτός των συμμαθητών σου, συμμετέχουν και 

εκπαιδευτικοί και γονείς. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία – Εισήγηση 

Ύφος: επίσημο, τυπικό, σοβαρό 

Γλώσσα: προσεγμένη (χρήση γ’ ρηματικού προσώπου (για επισημότητα), α’ πληθυντικό 

ρηματικό πρόσωπο (για να ενταχθεί ο ομιλών μέσα στο ευρύτερο σύνολο) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των νέων διαμορφώνεται και από την οικογένεια 

εκτός από το σχολείο. Ωστόσο, δεν θα αναφερθεί, εφόσον το θέμα της ημερίδας περιορίζεται 

στον τομέα της εκπαίδευσης. Εκτός απ’ το θέμα της ομιλίας προσέχουμε πάντα και το θέμα της 

ημερίδας.  

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

1. Προσφώνηση: Αξιότιμοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και συμμαθητές 

 

2. Πρόλογος: Εισαγωγή στο θέμα – Συσχετισμός διαλόγου και δημοκρατικής 

διαπαιδαγώγησης – Παράθεση προσωπικής άποψης 

π.χ. Ο διάλογος είναι συνυφασμένος/ άρρηκτα δεμένος με την έννοια της δημοκρατίας./ 

Διάλογος σημαίνει δημοκρατία. Σημαίνει, μαθαίνω όχι μόνο να μιλάω ακατάπαυστα αλλά 

και να ακούω, δίνοντας τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στον συνομιλητή μου να εκφραστεί. 

Το σχολείο αποτελεί το καταλληλότερο περιβάλλον για να καλλιεργηθεί αυτού του είδους η 

νοοτροπία…/ Ο  διάλογος έχει πολλά να προσφέρει όταν διεξάγεται σωστά στον χώρο του 

σχολείου…  

 

3. Κυρίως θέμα: Τεκμηρίωση προσωπικής άποψης (η συμβολή του διαλόγου στη 

δημοκρατική διαπαιδαγώγηση)  
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ΑΞΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Φέρνει κοντά τους συμμαθητές μεταξύ τους  κοινωνικοποίηση, αυτογνωσία – 

αυτοβελτίωση/ προσωπική βελτίωση , εκμάθηση αποδεκτών και μη συμπεριφορών απ’ το 

κοινωνικό σύνολο, καλλιέργεια εμπιστοσύνης και εχεμύθειας 

 Γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές  ομαλή και αληθινή 

συνεργασία χωρίς τον φόβο του λάθους/ της επίπληξης, εμφύσηση ήθους και 

αξιοπρέπειας 

 Αποτελεί υγιή τρόπο επίλυσης διαφορών – σαφούς έκφρασης συναισθημάτων – απόψεων 

- προβληματισμών  ουσιαστική επικοινωνία 

 Επαφή με νέες αντιλήψεις/ ερεθίσματα  ενίσχυση κριτικής ικανότητας, πρόοδος, 

πνευματική ανέλιξη, δύσκολα χειραγωγούμενοι αυριανοί πολίτες 

 Καλλιέργεια αρετών/ ιδανικών όπως η αυτοπειθαρχία, η υπομονή, ο σεβασμός προς τον 

συνάνθρωπο και την προσωπικότητά του  διαμόρφωση ηθικού επιπέδου και ποιότητας 

χαρακτήρα – άξιοι συνεχιστές ενός πολιτεύματος που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τάσσεται υπέρ της εξάλειψης κοινωνικών ανισοτήτων 

 Κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας -  του δικαιώματος στον αντίλογο  

ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας – αποφυγή μισαλλοδοξίας και φανατισμού 

 Εξοικείωση με τους άτυπους κανόνες της προφορικής επικοινωνίας (π.χ διαλεγόμαστε με 

ευγένεια, δεν ανυπομονούμε/ βιαζόμαστε να εκφέρουμε άποψη, περιμένουμε τη σειρά 

μας για να μιλήσουμε, δεν διακόπτουμε τον συνομιλητή μας, συγκεντρωνόμαστε και 

προσέχουμε αυτά που μας λένε/ ακούμε ενεργητικά/ προσεκτική ακρόαση)  

επιτυχημένη διεξαγωγή διαλόγου - σωστός συνομιλητής 

 Δημιουργεί ευχαρίστηση/ θετικά συναισθήματα  πληρότητα, αυτοεκτίμηση  

 

4. Επίλογος: Ανακεφαλαίωση – Προτροπή για δράση 

π.χ Συμπερασματικά, είναι εμφανές πως ο διάλογος αποτελεί παράγοντα βαρύνουσας 

σημασίας για τη θεμελίωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ο καλύτερος τρόπος για ένα 

παιδί – αυριανό πολίτη να το καταλάβει είναι να γαλουχηθεί με την ύπαρξή του. / Η 

δημοκρατική διαπαιδαγώγηση από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια αλλά και από την 

οικογένεια αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση και την απρόσκοπτη λειτουργία του 

διαλόγου…/ Όλοι μας οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε την αξία του διαλόγου ως 

απαραίτητη προϋπόθεση της δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης και να προσπαθήσουμε να 

τον επανενθρονίσουμε/ δουλέψουμε για την επανενθρόνισή του. Έτσι μόνο θα μπορέσει 

να λειτουργήσει απρόσκοπτα… / Η υγιής και αβίαστη ανάπτυξη του διαλόγου μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον συνιστά/ αποτελεί δείκτη του επιπέδου παιδείας και πολιτισμού μιας 

χώρας… 

 

5. Αποφώνηση: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας/ Σας ευχαριστώ πολύ 

 


