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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
 
 

ΠΡΟΣΕΧΩ: 

ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ  (Α. ΘΕΜΑ, Β. ΘΕΜΑ, Γ. ΘΕΜΑ, Δ. ΘΕΜΑ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΓΡΑΠΤΟ ΜΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

                            

 

 Α. ΘΕΜΑ : 
Σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση 

από τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός αποσπάσματος του κειμένου, ή τη 

συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο 

ζήτημα. 

Ο λόγος πρέπει να είναι συνεχής και να διασφαλίζεται η αλληλουχία και η συνοχή 

των νοημάτων με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις.  

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ  

 ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ -  ΠΥΚΝΩΣΗ ΝΟΗΜΑΤΩΝ, 

ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗ 

 ΕΥΣΤΟΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

 Περιληπτική απόδοση κειμένου 

 Περιληπτική απόδοση αποσπάσματος κειμένου 

 Περιληπτική απόδοση θεματικής ενότητας κειμένου (π.χ. αίτια φαινομένου ) 

 Περιληπτική απόδοση αντικρουόμενων απόψεων κειμένου 

 Ερμηνευτική ερώτηση βάσει κειμένου 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΗΜΑΤΩΝ:                                               

               Ακολούθως υποστηρίζει…, Παράλληλα επισημαίνει…, Προσθέτει ακόμα…, 

Αντίθετα προβάλλει…, Επιπλέον αναγνωρίζει …. ,….αντιτάσσει τη θέση ότι…., 

προτάσσει, αναγνωρίζει…, ,…βάσει θέσης αυθεντίας τονίζει ότι…..,  παραθέτοντας 

παραδείγματα που αφορούν …επεξηγεί…,, … παραθέτοντας στατιστικά 

στοιχεία/πορίσματα έρευνας  που αφορούν… πιστοποιεί ότι../αποδεικνύει ότι.. 
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Β. ΘΕΜΑ :  
Ερωτήσεις / δραστηριότητες Β’ θέματος (Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, 

που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητα τους (15+15+10). Τα 

υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.) 

Για το δεύτερο θέμα διευκρινίζονται τα εξής: 

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία 

ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να 

είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά 

μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. 

 

Β1.  

1. Σωστό-Λάθος χωρίς τεκμηρίωση 

2. Σωστό-Λάθος με τεκμηρίωση βασισμένη στην παράθεση σχετικών χωρίων 

κειμένου 

3. Σωστό-Λάθος με τεκμηρίωση βασισμένη στην παράθεση αναδιατυπωμένων 

σχετικών χωρίων του κειμένου, κάνοντας συγχρόνως και παραπομπή των 

σχετικών χωρίων 

4. Σχολιασμός χωρίου με ανάπτυξη παραγράφου 

5. Ανασκευή - αναίρεση θέσης του συγγραφέα με ανάπτυξη παραγράφου 

Β2. 

1. Θεματικό κέντρο κειμένου και βασική θέση συγγραφέα 

2. Βασική θέση συγγραφέα με τεκμηρίωση (με ανάπτυξη παραγράφου) 

3. Κειμενικοί δείκτες ως προς την μορφή (επιγραμματικά) 

4. Κειμενικοί δείκτες ως προς το περιεχόμενο 

5. Σχολιασμός τίτλου με τεκμηρίωση (αναφορά κλειδιών, τεκμηρίωση, 

παραπομπή σε χωρίο, παρουσίαση επικοινωνιακού αποτελέσματος-σκοπού-

στόχου-πρόθεσης συντάκτη 

6. Κειμενικοί δείκτες και τίτλος 

7. Συσχετισμός τίτλου με το θεματικό κέντρο 

8. Συσχετισμός τίτλου και με θέση του συγγραφέα 

9. Αξιολόγηση επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας τίτλου 

Β3.  

1. Γλωσσικές επιλογές και πειστικότητα λόγου (επίκληση στη λογική του δέκτη) 

2. Γλωσσικές επιλογές και πειστικότητα λόγου (ευαισθητοποίηση, 

προβληματισμός- ενίσχυση ορθότητας λόγου 

3. Γλωσσικές επιλογές και υποκειμενική οπτική 

4. Γλωσσικές επιλογές και αντικειμενική οπτική 

5. Γλωσσικές επιλογές και αναφορική γλώσσα 

6. Γλωσσικές επιλογές και ποιητική γλώσσα 

7. Γλωσσικές επιλογές και βεβαιότητα συντάκτη( επιστημική τροπικότητα 

ρημάτων) 

8. Γλωσσικές επιλογές και πιθανότητα θέσης συντάκτη( δεοντική τροπικότητα 

ρημάτων) 

9. Γλωσσικές επιλογές και ύφος 

10. Γλωσσικές επιλογές και περιγραφή ( επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη) 
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11. Γλωσσικές επιλογές και αφήγηση 

12. Γλωσσικές επιλογές και χιούμορ/ ειρωνεία ( επίκληση στο συναίσθημα του 

δέκτη) 

Β4.  

1. Πειθώ (τρόποι  και μέσα πειθούς ) 

2. Μοντέλο επιχειρηματολογίας του Toulmin) 

Β5.  

1. Οργάνωση σκέψεων συντάκτη/τρόποι ανάπτυξης παραγράφου 

2. Συνοχή- λεκτική / εξωτερική /μορφική σύνδεση 

3. Εξασφάλιση συνοχής παραγράφου με διαρθρωτικές λέξεις (μορφική σύνδεση ) 

4. Εξασφάλιση συνεκτικότητας παραγράφου με εντοπισμό νοηματικής σχέσης- 

σύνδεσης νοημάτων 

Β6. 

1. Γραμματειακό- διακειμενικό -  κειμενικό είδος/ γνωρίσματα- τεκμηρίωση / 

παραπομπή σε χωρία ( αποδεικτικό- στοχαστικό- άρθρο- επιστημονικό 

άρθρο-επιφυλλίδα) 

2. Αναφορικές προτάσεις ( ονοματικές, επιρρηματικές) –(προσδιοριστικές – 

προσθετικές) 

Β7.  

Πολυτροπικό κείμενο : αποκωδικοποίηση σημειωτικών συστημάτων (εικονιστικό – 

οπτικό μήνυμα και γλωσσικό – λεκτικό μήνυμα). 

Β8.  

1. Συγκείμενο ( χωροχρονικό πλαίσιο και ρόλος του) επικοινωνιακή 

αποτελεσματικότητα 

2. Περικείμενο- επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα 

Β9.  

λεξικογραμματικές επιλογές (Μορφοσυντακτική δομή κειμένου) 

1. Ονοματοποιημένος λόγος (χρήση ονοματικών συνόλων) - επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα 

2. Μη ονοματοποιημένος λόγος ( χρήση και ρηματικών συνόλων) - επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα 

3. Μικροπερίοδος, Μακροπερίοδος λόγος- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

4. Παρατακτική, Υποτακτική σύνδεση, Ασύνδετο σχήμα- επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα 

5. Ευθύς, Πλάγιος λόγος- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

6. Προσωπική, Απρόσωπη σύνταξη- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

7. Ενεργητική παθητική σύνταξη- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

8. Επιστημική και Δεοντική Τροπικτητα ρημάτων- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

9. Ενεργητική, Παθητική φωνή- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

10. Ρηματικοί χρόνοι- επικοινωνιακό αποτέλεσμα- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

11. Ρηματικές εγκλίσεις- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

12. Ρηματικά πρόσωπα /Α’, Β’, Γ’ ενικό και πληθυντικό  ρηματικό πρόσωπο- 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

13. Σημεία στίξης(  (εισαγωγικά, ερωτηματικό, θαυμαστικό, αποσιωπητικά, 

παρενθέσεις, διπλή παύλα,….)- Επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα 
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14. Λειτουργία ερωτημάτων- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

15. Σχήματα λόγου- επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

 

sos ΘΥΜΑΜΑΙ! Οι κειμενικοί δείκτες βάσει Ι.Ε.Π. 

- Ο δημιουργός του κειμένου εδράζει στους κειμενικούς  δείκτες αναδεικνύοντας τις 

κύριες  ιδέες που το διέπουν και παρουσιάζει εναργέστερα το κεντρικό - βασικό 

θέμα  συντείνοντας και στην κατανόησή του. 

 - οφείλουμε κάθε φορά να τείνουμε: 

 στον εντοπισμό τους 

 στον σχολιασμό τους βάσει των δομικών συστατικών τους 

 σε αναφορές παραδειγμάτων με χωρία  του κειμένου του δημιουργού 

 στην παρουσίαση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητάς τους / σκοπός 

– στόχος – πρόθεση χρήσης τους από τον κειμενογράφο συνυφασμένων 

ΠΑΝΤΑ ΜΕ   ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΜΕΝΟΥ 

 

Κειμενικοί δείκτες 

Ως προς το περιεχόμενο: SOS Τίτλος, Συγκείμενο, Περικείμενο, Υποκειμενική- 

Αντικειμενική οπτική 

Ως προς τη μορφή:  SOS Γλωσσικές - εκφραστικές-σημειωτικές επιλογές / Ύφος 

 

οι κειμενικοί δείκτες  

αφορούν  το περιεχόμενο:  

1. Τίτλος 

2. Πρόσωπα/Χαρακτήρες 

3. Συγκρούσεις 

4. Συνειρμοί 

5. Αξίες 

6. Ιδέες, αντιλήψεις 

7. Σκοποί 

8. Στάσεις -Συμπεριφορές 

9. Κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες 

10. Ανθρώπινες σχέσεις 

11. Κοινωνικά προβλήματα 

12. Συναισθηματικό κλίμα 

13. Συγκείμενο 

14. Διακειμενικότητα  

 

αφορούν την μορφή: 

1. Το λογοτεχνικό γένος (π.χ. ποίηση, πεζογραφία) και το λογοτεχνικό είδος (π.χ. 

ιστορικό μυθιστόρημα) 

2. Οι αφηγηματικές τεχνικές - Οι αφηγηματικοί τρόποι 

3. Τα εκφραστικά μέσα (π.χ. σχήματα λόγου) 

4. Η δομή 

5. Η πλοκή 

6. Το ύφος/υφολογικά γνωρίσματα 
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7. Επιλογή ενός λογοτεχνικού ρεύματος 

8. Εικονοποιία 

9. Στιχουργική 

10. Θεατρικά στοιχεία 

11. Τεχνική γραφής 

12. Στίξη - Μέτρο, ομοιοκαταληξία 

13. Λέξεις- φράσεις που συνδέουν τα νοήματα, επιλογή λεξιλογίου (ιδιοτυπίες, 

ιδίωμα, νεολογισμοί, ιδιόλεκτος…). 

 

 

 Γ.ΘΕΜΑ : 
 Ενδεικτική πορεία για τη συγγραφή του ερμηνευτικού σχολίου που μπορεί να 

ακολουθήσει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια είναι, μετά την ανάγνωση του 

κειμένου και πριν ξεκινήσει να γράψει το «σχόλιό» του/της,  

 να εντοπίσει ποιο είναι, κατά τη γνώμη του/της, το θέμα του κειμένου  

 και να καταγράψει στη συνέχεια το ερώτημα ή τα ερωτήματα που απορρέει/-

ουν από τον τρόπο που χειρίζεται ο/η συγγραφέας το θέμα του/της.  

 Τέλος, να αξιολογήσει ποιο από τα ερωτήματα παρουσιάζει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, στο οποίο θα στηρίξει το ερμηνευτικό του σχόλιο. 

 Στη συνέχεια, κατά τη συγγραφή του σχολίου οι μαθητές και οι μαθήτριες 

οφείλουν να τεκμηριώνουν με αναφορές στο κείμενο ή σε συγκεκριμένους 

κειμενικούς δείκτες τις απαντήσεις που, κατά τη δική τους κρίση, δίνονται 

στο κείμενο.  

 Επίσης, η δική τους απάντηση/τοποθέτηση στο ερώτημα του κειμένου 

πρέπει να συνδέεται με το κείμενο. 

 

Σημαντικοί κειμενικοί δείκτες: 

1. Τίτλος : δηλωτικός / συνυποδηλωτικός του περιεχομένου   

2. Υποκειμενική – αντικειμενική οπτική 

3. Υποτακτική και προστακτική έγκλιση: προτροπή, παραίνεση 

4. Πρώτο ενικό ρηματικό πρόσωπο: εξομολογητικό ύφος 

5. Δεύτερο ρηματικό πρόσωπο: άμεση, οικεία προσέγγιση του δέκτη / 

συναισθηματική διέγερσή του 

6. Πρώτο πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο: αίσθημα συλλογικού πνεύματος 

 

Σημεία στίξης -> ερωτηματικό : αίσθημα διαλόγου με το δέκτη, προαγωγή 

προβληματισμού του, συμμετοχή και του πομπού στην όλη κατάσταση  

1. εισαγωγικά : μεταφορική χρήση του λόγου / ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας, 

έκφραση ειρωνείας, απαξίωσης 

2. αποσιωπητικά : δήλωση υπαινιγμού, προβληματισμού  

3. διπλές παρενθέσεις – παύλες : παράθεση επεξηγηματικού – συμπληρωματικού 

σχολίου του ποιητικιού υποκειμένου 

4. θαυμαστικό : δήλωση έντονου συναισθήματος, θαυμασμού, αγωνίας, 

απόγνωσης, απογοήτευσης 
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1. Ενεργητική – παθητική σύνταξη 

2. Ευθύς – πλάγιος λόγος 

3. Παρατακτική – Υποτακτική σύνδεση, ασύνδετο σχήμα 

4. Προσωπική – Απρόσωπη σύνταξη 

5. Ρηματικοί χρόνοι 

6. Ύφος ( Άμεσο, οικείο, ζωντανό, παραστατικό, λιτό,έμμεσο, τυπικό, επίσημο, 

ουδέτερο,  

7. Χιουμοριστικό, λυρικό, ειρωνικό, Συμβουλευτικό – Παραινετικό – Προτρεπτικό, 

Εξομολογητικό)  

Σχήματα λόγου ( ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ) 

1. Μεταφορά,  

2. Προσωποποίηση,  

3. παρομοίωση, αντίθεση,  

4. αλληγορία,  

5. ασύνδετο,  

6. εικόνες,  

7. επανάληψη,  

8. ειρωνεία,  

9. υπερβολή, ρητορική ερώτηση,  

10. άρση-θέση [ πρώτα λέγεται τι δεν είναι κάτι ή τι δεν συμβαίνει και μετά λέγεται 

τι είναι και τι συμβαίνει – πρώτα αίρεται κάτι και στη συνέχεια τίθεται π.χ. δεν 

είναι άνθρωπος, είναι όμως ύπαρξη ]  

11. κλιμακωτό [ οι έννοιες παρουσιάζονται σε ακολουθία είτε αύξησης είτε μείωσης 

π.χ. ανατέλλει, δύει],  

12. κύκλος [ μια πρόταση, μια περίοδος ή ένα κείμενο τελειώνει με την ίδια λέξη με 

την οποία άρχισε ], νόμος των τριών [ ο λογοτέχνης κρατάει για το τέλος το πιο 

σημαντικό, ακολουθώντας τον αυξητικό νόμο του τρίτου και καλύτερου 

13. πολυσύνδετο [όταν αλλεπάλληλες προτάσεις συνδέονται με το και ή με το δε].  

 

 

 

 Δ.ΘΕΜΑ  : 
Για το τέταρτο θέμα (παραγωγή λόγου) διευκρινίζεται ότι:  

 Με τον όρο «αξιοποίηση πληροφοριών και βασικών εννοιών κειμένου 

αναφοράς», αξιολογείται η κρίση του/της μαθητή/τριας, στο βαθμό που λαμβάνει 

υπόψη ή αγνοεί σημαντικές πτυχές του θέματος που θίγονται στο κείμενο (ή στα 

κείμενα) αναφοράς.  

 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούν ποιες από τις προηγούμενες γνώσεις 

τους, εμπειρικά δεδομένα, βιώματα από την καθημερινή τους ζωή, από τη 

σύγχρονη πραγματικότητα θα αξιοποιήσουν, για να τοποθετηθούν, να 

συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν στο ερώτημα (ή στα ερωτήματα) που τίθεται. 

 (Γι΄ αυτό και τα κείμενα αναφοράς πρέπει να κινητοποιούν τη σκέψη των 

μαθητών/-τριών και να τους προκαλούν να πάρουν θέση). 
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Ενδεικτικές εκφωνήσεις θεμάτων παραγωγής λόγου: 

 Αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες (π.χ. επιχειρήματα, ιδέες, εκφράσεις 

κ.ά.) από το κείμενο ή τα κείμενα αναφοράς με την ιδιότητά σας ως 

μαθητές/μαθήτριες να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά …. Το κείμενό σας 

να έχει τη μορφή άρθρου το οποίο θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου 

σας (γύρω στις 350- 400  λέξεις). 

 

 Ο αρθρογράφος υποστηρίζει τη θέση ότι …. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη 

θέση αυτή; Να υποστηρίξετε τη γνώμη σας σε ένα κείμενο 350 - 400 λέξεων, το 

οποίο θα έχει τη μορφή διαδικτυακής επιστολής προς αυτόν. 

 

 Στο κείμενο παρουσιάζονται κάποια προβλήματα που έχει το σύγχρονο σχολείο. 

Ποιο από τα προβλήματα αυτά θεωρείτε ως το πιο σημαντικό; Να εξηγήσετε την 

άποψή σας και να προτείνετε τεκμηριωμένα κάποιους ενδεικτικούς τρόπους 

επίλυσής του. αξιοποιώντας τη δική σας μαθητική εμπειρία. Το κείμενό σας να 

έχει τη μορφή και το ύφος της ομιλίας σε μια εκδήλωση στο σχολείο σας (γύρω 

στις 350 - 400 λέξεις). 

 

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ λόγου 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ «ΤΕΛΙΚΟ» 

1)Διαβάζω προσεκτικά το θέμα και προσδιορίζω την κεντρική έννοια, την οποία 

και προσπαθώ να εξηγήσω όσο γίνεται καλύτερα. Στη συνέχεια υπογραμμίζω όλες 

τις περιφερειακές έννοιες που προσπαθώ να ερμηνεύσω και να εντοπίσω τη 

διακριτή ή όχι σχέση με το κύριο ζητούμενο του θέματος. Να θυμάμαι πως το θέμα 

έχει δεδομένα και ζητούμενα. Το/α δεδομένο/α τα χρησιμοποιώ για να κατασκευάσω 

τον πρόλογό μου. Τα ζητούμενα τα αναπτύσσω  στο κύριο μέρος.  Οφείλω μετά την 

πρώτη μου αυτή επαφή με το θέμα και την  πλήρη κατανόησή του να καταπιαστώ 

σχολαστικά με την κατάρτιση διαγράμματος στην τελευταία σελίδα του  τετραδίου 

μου. 

2) Ξεχωρίζω με προσοχή τα ερωτήματα που προκύπτουν από το θέμα μου και 

εντοπίζω αυτά που θα πρέπει να αναλύσω στο κυρίως θέμα. Προσέχω πολύ τον 

τύπο της εκφοράς των ζητουμένων .Για παράδειγμα, το  «πώς»  μου ζητάει τρόπους 

αντιμετώπισης , το «πού οφείλεται» , το «γιατί» ή  «ποιοί παράγοντες» μου ζητάει 

αιτίες ενός προβλήματος . Αυτά ,τα γράφω ξεχωριστά  υπό τη μορφή θεματικών 

περιόδων στο διάγραμμα που έχω ξεκινήσει στη τελευταία σελίδα του τετραδίου μου.  

3) Αφού ξαναδιαβάζω την εκφώνηση προσέχω αν μου ζητά να γράψω:   

                             ΘΥΜΑΜΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 

-άρθρο (απαραίτητα τότε δίνω εύστοχο , πρωτότυπο τίτλο στο άρθρο μου),                                                              

-ομιλία - εισήγηση  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ χρειάζεται να κάνω 

προσφώνηση και στο τέλος αποφώνηση),   ή                                                                                                                                                                             
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-επιστολή (χρειάζεται : τόπος/ημερομηνία/παραλήπτης / προσφώνηση και στο τέλος 

αποφώνηση-δοκίμιο πειθούς. 

ΥΛΙΚΟ(κατηγοριοποίηση πληροφοριών): 

Ζ1: ΣΗΜΑΣΙΑ -ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: σε ατομικό – συλλογικό/ κοινωνικό επίπεδο) 

 ΑΙΤΙΑ ή : σε τομείς: οικονομικός /πολιτικός κοινωνικός/πολιτισμικός  

(ηθικοπνευματικός/ψυχοσυναισθηματικός) 

Ζ2: /φορείς αγωγής/ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΝΕΟΙ  

ΠΡΟΣΕΧΩ: ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ       

 4) Δίνω απαντήσεις όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένα προκειμένου να καλύψω 

τις απαιτήσεις των ερωτήσεων για το κυρίως θέμα. Οι θεματικές  προτάσεις των 

παραγράφων μου  πρέπει να είναι ιεραρχημένες κατά σπουδαιότητα, όπως  θα 

τις έβαζε ο κοινός ανθρώπινος  νούς. Ξεκινάω ,εν ολίγοις , απ΄ τα πιο σημαντικά 

προς τα πιο ασήμαντα. 

 5) Η κάθε παράγραφος που κατασκευάζω πρέπει να έχει : 

-θεματική πρόταση (όχι πολύ μεγάλη  αλλά σαφή σύντομή  περιεκτική και 

συνδεδεμένη νοηματικά ή λεκτικά με την προηγούμενη παράγραφο. 

λεπτομέρειες που θα καταλαμβάνουν 2-3  περιόδους. Οφείλω να χρησιμοποιώ 

συνδετικές λέξεις εντός της παραγράφου που θα δηλώνουν στον απαιτητικό διορθωτή 

ό,τι σκέφτομαι (εξίσου...., ωστόσο....., αντίθετα, ....όμως,..... εκτός απ΄αυτό....., βασικό  

θεωρείται ....). 

κατακλείδα. Αυτή δεν είναι απαραίτητη να υπάρχει σε κάθε παράγραφο -   χρειάζεται 

όμως να τη βάλω  εύστοχα προς μετάβαση σε ζητούμενο. 

 6) Έχοντας ξεκαθαρίσει το περιεχόμενο της έκθεσης προχωρώ στην σύνταξη 

προλόγου (οι πιο διαδεδομένοι είναι ο αντιθετικός . Να θυμάμαι  οτι πρέπει να 

συνδέω πάντα το θέμα μου με τα δεδομένα που μου;  έχουν δοθεί και όλα 

αυτά με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το θέμα ποτέ δεν είναι αποκομμένο 

από την κοινωνία που ζω. Το εντάσσω , λοιπόν , για να δηλώσω οτι είμαι 

κοινωνικά προβληματισμένος πολίτης.  

 7)Ο επίλογός μου δεν είναι  τυπικός . Δηλώνω τον προβληματισμό ή την αξία του 

θέματος για το σύνολο της κοινωνίας. Τονίζω την ανάγκη εγρήγορσης, την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και του χρέους   όλων των φορέων  που σχετίζονται με 

το θέμα. Δίνω βάρος σε έννοιες  όπως: νεολαία-οικογένεια, εκπαίδευση- σχολείο , 

κοινωνία- κοινωνική αγωγή. Αποφεύγω  τη χρήση του πρέπει ….(βλέπε 

ενδεικτικό επίλογο στο βιβλίο θεωρίας) 

 8)Αφού τελειώσω να γράφω και έχω χρόνο, κλείνω το τετράδιό μου και 

χαλαρώνω σωματικά και ψυχικά για τρία λεπτά. Μετά επανέρχομαι και 
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ελέγχω σχολαστικά μία προς μία όλες  τις παρατηρήσεις. Έχω απαντήσει σε 

όλα τα ερωτήματα και υποερωτήματα; Διαγράφω με δύο γραμμές  και δε 

μουτζουρώνω...Η εικόνα μετράει... 

ΣΥΝΟΨΗ  ΟΔΗΓΙΩΝ 

 -Διάβασε και κατανόησε το θέμα. Διάκρινε τα δεδομένα από τα ζητούμενα.  

 -Δημιούργησε πρόχειρο διάγραμμα του θέματος όπου θα φτιάξεις  σύντομα 

το «σκελετό»  της έκθεσής σου- ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΙΣ «ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ» 

 -Τήρησε τη δομή των παραγράφων (θεματική πρόταση – λεπτομέρειες- 

κατακλείδα προαιρετική)                                     

  -Φρόντισε ώστε η σύνδεση των παραγράφων να γίνεται είτε νοηματική είτε 

με τη χρήση διαρθρωτικών – συνδετικών λέξεων  

 -Χρησιμοποίησε πάντα μεταβατική παράγραφο 4-5 σειρών  όταν μεταβαίνεις 

από το ένα ζητούμενο στο άλλο. Με τη μεταβατική παράγραφο συνοψίζω 

γενικά  ό,τι προηγούμενο είχα αναπτύξει και εισάγω γενικά σε αυτά που θα 

αναπτύξω στη συνέχεια.  

 -Έχε ποικιλία στην επιλογή των μεθόδων ανάπτυξης των παραγράφων 

(εναλλαγή αιτιολόγησης, παραδειγμάτων , σύγκρισης, αιτίου – αποτελέσματος 

κ.α.) 

 -Πρόσεχε τον αριθμό των λέξεων και κυρίως την επικοινωνιακή χρήση  του 

λεξιλογίου που χρησιμοποιείς. Θυμήσου  πώς   πρέπει να απευθύνεσαι σε 

συμμαθητές σου ή άλλο ακροατήριο  και κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεις   

την κατάχρηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας και  

 Χρησιμοποίησε στοιχεία προφορικότητας. 

 -Οργάνωσε  εξαρχής και συνεχώς τον χρόνο σου ώστε να διαθέτεις  επαρκή 

χρόνο να ελέγξεις το  γραπτό σου. Για την παραγωγή λόγου  πρέπει να 

αφιερώσεις  1 ΏΡΑ ….. 

……και ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ: Καραλέκα Ελένη 

Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να θερίζει τα στάχυα των ονείρων σου … θα 

έρθει η στιγμή που θα απολαμβάνεις  το πιο γλυκό ψωμί στη ζωή σου, θα το έχεις 

ζυμώσει με τον ιδρώτα Σου, τα δάκρυά Σου, την Πίστη σου,……Το όραμα, τον αδιάκοπο 

αγώνα, την υπομονή , την επιμονή, την αγωνιστικότητα και με το  πείσμα σου να 

κατακτάς  κάθε φορά ….την Ιθάκη σου….!!!!!!!   ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!!!!!!!!!!!!!      

 

 

 


