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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ –ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΑΛ : 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1η Δραστηριότητα 

Παιδιά,  σε ένα ενδιαφέρον άρθρο  διάβασα σχετικά με την παιδική εργασία 

σήμερα. Στη χώρα μας η Ημέρα του Παιδιού γιορτάζεται κάθε 1η Ιουνίου . Η 

εκμεταλλευσή τους ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία  προκαλώντας τους μεγάλα 

ψυχικά και σωματικά προβλήματα. Τα  Ηνωμένα Έθνη θέλουν να την 

σταματήσουν, αλλά υπάρχει στις φτωχές περιοχές του κόσμου. 73 εκατομμύρια 

παιδιά διακινδυνεύουν την ζωή τους στις μέρες μας . 

 

2η Δραστηριότητα  

Η Ημέρα του Παιδιού ξεκίνησε τη δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου του 1857 από τον 

δρ. Τσαρλς Λέοναρντ .Λ 

Η Ημέρα του Παιδιού ξεκίνησε τη δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου του 1857 από τον 

δρ. Τσαρλς Λέοπολντ. 

 

Στην Ελλάδα, η Ημέρα του Παιδιού καθιερώθηκε το 1979.  Λ 

Στην Ελλάδα, η Ημέρα του Παιδιού καθιερώθηκε το 1989. 

 

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ως στόχο την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 

2025. Σ 

 

3η Δραστηριότητα  

Ντροπή του 21ου αιώνα η παιδική εργασία… μεταφορική 

Ποτέ πια παιδική εργασία! κυριολεκτική 

 

4η Δραστηριότητα  

1  σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 

σε συνθήκες τεράστιας φτώχειας 

 

2  παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων 

 

3  φαίνονται τα τρομακτικά στοιχεία  

φαίνονται τα  φοβερά στοιχεία 
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4   στην επίτευξη του στόχου 

στην επιτυχία του στόχου 

 

 

 

Παρα   ή λό ου 

 

Άρθρο  ια επίκαιρα θέματα  

 

Γνωρίσματά του αποτελούν η ανάλυση, ο σχολιασμός των κυριοτέρων ειδήσεων 

και η παρουσίαση της άποψης του αρθρογράφου. Απαιτείται να έχει τίτλο και 

είναι ενυπόγραφο. 

 

Τίτλος 

Πρόλο ος (αφορμή, αναφορά στο θέμα) 

Κυρί ς θέμα (ανάπτυξη των ερωτημάτων του θέματος) 

 Επίλο ος : συμπέρασμα 

 

Σημαντικό: Ποτέ σε Πανελλήνιες δεν γράφεται το όνομα του συντάκτη, απλώς 

ο συντάκτης. 

 

 

1. Καταπολέμηση της φτώχειας: η πλειοψηφία των εργαζόμενων παιδιών, 

εργάζονται για λόγους βιοπορισμού. Συνεπώς η βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης των οικογενειών που έχουν ανάγκη έχει ως αποτέλεσμα την 

αντιμετώπιση ενός σοβαρού λόγου ύπαρξης της παιδικής εργασίας. 

2. Ενημέρωση του κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του στο φαινόμενο, 

γεγονός που δημιουργεί την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για την 

καλύτερη/αποτελεσματικότερα αντιμετώπιση του φαινομένου. 

3. Κοινωνική πρόνοια και δυνατότητα δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

όλων των παιδιών που αδυνατούν να ακολουθήσουν την φυσιολογική ροή του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

4. Πλήρης νομοθετική κάλυψη των δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία κρίνεται 

απαραίτητη, όπως και η τιμωρία όσων τα καταστρατηγούν.  

5. Η καταγραφή όλων των γεννήσεων. 

6. Σταθερή επιδίωξη πλήρους απασχόλησης.  

7. Επαγγελματική κατάρτιση ανηλίκων για την αποφυγή ατυχημάτων. 
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Λο οτεχνικό Κείμενο 

 

1η   Δραστηριότητα 

Βασικό θέμα του   ποιήματος αποτελεί η υποχρεωτική εργασία των παιδιών από 

πολύ μικρή ηλικία λόγω της μεγάλης φτώχειας. Τα παιδιά-εργάτες χωρίς καμιά 

φροντίδα και προστασία, υπέμεναν τους βασανισμούς των επιστατών για να τα 

κρατούν ξύπνια πολλές ώρες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής. Δυστυχώς η 

ανάγκη για εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια οδήγησε σε μια ραγδαία 

εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας  στα  τέλη  του 18ου 

αιώνα . (67 λέξεις) 

 

2η δραστηριότητα 

Είναι χρυσάφι, μην το αγγίζεις.   

Έρχομαι με  εμάτα χέρια. 

 

Δίνουν ένταση, ζωντάνια. Εννοεί πως τα χρήματα που της έφερε έχουν μεγάλη 

αξία, αν λαβουμε υπόψη μας τη φτώχεια που είχαν. Έπρεπε να δουλεύουν και τα 

παιδάκια για να επιζήσει η οικογένεια. 

 

3η δραστηριότητα 

Υπάρχει  α΄ενικό πρόσωπο  («Τι φέρνω ,  Έρχομαι με γεμάτα χέρια, κούρασα τα 

μπράτσα μου.Είμαι ένας εργαζόμενος. Εδώ κι ένα μήνα είμαι εφτά χρονών»), 

γιατί έχουμε προσωπικό, εξομολογητικό τόνο, αμεσότητα και ζωντάνια στο 

ύφος. Δείχνει ακόμη  οικειότητα   και βιωματικότητα. 

 

Και β΄ενικό πρόσωπο («Είναι χρυσάφι, μην το αγγίζεις. 

Βλέπεις; Έρχομαι με γεμάτα χέρια. 

Τώρα βλέπεις έχω το ανάστημα»)  για να τονιστεί  η αμεσότητα και η ζωντάνια. 

Δείχνει  οικειότητα, επικοινωνιακή διάθεση, και υπάρχουν στοιχεία 

δραματικότητας. 

 

 

Παρα   ή λό ου 

 

Λονδίνο 15  Φεβρουαρίου 1829 

Ξύπνησα  ξημερώματα. Πρεπει να ετοιμαστώ και να φύγω για το εργοστάσιο. 

Δεν υπάρχει τίποτα για φαγητό , μόνο λίγο  ξεροκόματο. Το έφαγα με λαιμαργία 

και ξεκίνησα. Χιονίζει και κάνει πολύ κρύο. Δουλεύω  σκληρά, χωρίς διακοπή, 14 

ώρες την ημέρα σε ένα υφαντουργείο. Αλλοίμονο μου αν δεν είμαι γρήγορος. Με 

περιμένουν ξυλοδαρμοί, απαγόρευση φαγητού και ξεκούρασης. Αν τυχόν 

κουραστώ  και νυστάξω,  οι υπεύθυνοι μου δίνουν χαστούκια, μου ρίχνουν νερό ή 

με χτυπούν με το βούρδουλα για να συνεχίσω. Πρέπει να συνεισφέρω και εγώ 

στην οικογένεια, είμαι πολύ μικρός όμως. Δεν πάω στο σχολείο, δεν έχω 

παιχνίδια και φίλους. Συνέχεια δουλεύω. Πόσο θα ήθελα να μεγάλωνα όπως τα 

τυχερά ππαιδιά της χώρας μου…(111 λέξεις) 

 

  


