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Γυμνάσιο Παλουριώτισσας                                      Σχολική χρονιά 2011-2012 

Τάξη: Α΄ 

Φιλόλογοι: Χρυσάνθου Λευτέρης, Σφέτσου Μαρία, Νικολαΐδης Παναγιώτης  

 

 

Διδαχθείσα Θεματική Ενότητα: «Μαθητική στολή» 

 

Πρώτο δίωρο (Το θέμα): 

Αφορμή για την ενασχόληση με αυτή τη θεματική ενότητα αποτέλεσε η επίσκεψη της  

υπεύθυνης Β/Δ στο τμήμα για τον καθιερωμένο έλεγχο της εμφάνισης των 

μαθητών/τριών με στόχο να διαπιστώσει και να τιμωρήσει ενδεχόμενες παρεκκλίσεις 

σε σχέση με τη μαθητική στολή. Μετά την έξοδό της, μέσα στην τάξη δημιουργήθηκε  

έντονο κλίμα αναβρασμού και αγανάκτησης, με αποτέλεσμα αυθόρμητα και αβίαστα 

να προκληθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το θέμα. Ο/Η εκπαιδευτικός 

εκμεταλλεύτηκε δημιουργικά την περίσταση και άφησε τους μαθητές να εκφράσουν 

ελεύθερα και δημοκρατικά τις απόψεις τους.  

Στη συζήτηση που προκλήθηκε, αν και η πλειονότητα των μαθητών/τριών 

υποστήριξε την κατάργηση της μαθητικής στολής, εντούτοις μερικά παιδιά 

διαφώνησαν προβάλλοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης της ομοιόμορφης μαθητικής 

στολής. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ένταση, αλλά και ενδιαφέρον στη συζήτηση και 

ανάγκασε τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν επιχειρήματα για να γίνουν πιο 

πειστικοί. Ορισμένα από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν ήταν τα ακόλουθα: 

Υπέρ: 

α) Η μαθητική στολή προστατεύει τους μαθητές, γιατί δεν ξεχωρίζουν οι φτωχοί από 

τους πλούσιους. 

β) Η μαθητική στολή δεν επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες. 

γ) Η ομοιόμορφη εμφάνιση συμβάλλει στην πειθαρχία. 

δ) Εξυπηρετεί τόσο τους γονείς όσο και τους μαθητές/τριες, αφού αμφότεροι 

διευκολύνονται στο πρωινό ντύσιμο, αποφεύγοντας αχρείαστες συγκρούσεις. 

Κατά: 

α) Η ύπαρξη της ομοιόμορφης στολής ισοπεδώνει την προσωπικότητα των μαθητών 

και επιβάλλεται αντιδημοκρατικά στην ατομικότητά τους. Ο κάθε άνθρωπος έχει το 

δικαίωμα να ντύνεται όπως θέλει., αφού το ντύσιμο αντανακλά την προσωπικότητά 

του. 
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β) Οι αυστηρές και εν πολλοίς άδικες ποινές που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

κανονισμών της στολής καταπιέζουν και τρομοκρατούν τους μαθητές/τριες. Οι 

μαθητές/τριες νιώθουν αγανακτισμένοι, γιατί καλούνται να υπακούσουν σε κάτι που 

αποφασίστηκε ερήμην τους. 

γ) Οι μαθητές/τριες υποστήριξαν ότι η στολή, τελικά, δεν αποφορτίζει οικονομικά τις 

οικογένειες. Αντίθετα αποτελεί ένα επαχθές ετήσιο κονδύλι για την εξασφάλιση  

ρουχισμού που περιορίζει τους μαθητές/τριες, αφού δεν μπορεί μάλιστα να φορεθεί 

εκτός σχολείου. 

 

Όταν η συζήτηση «πήρε φωτιά», ο/η εκπαιδευτικός ρώτησε τα παιδιά αν επιθυμούν 

το θέμα αυτό να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης στην επόμενη θεματική 

ενότητα στο μάθημα της Γλώσσας. Μετά από θετική απάντηση των μαθητών/τριών, 

ο/η εκπαιδευτικός κάλεσε τα παιδιά να βρουν κείμενα σχετικά με το θέμα της 

μαθητικής στολής και να αποφασιστεί από κοινού κατά πόσο μπορούν να 

αξιοποιηθούν στην τάξη. Εν συνεχεία αποφασίστηκε από την ολομέλεια ότι, όταν οι 

μαθητές/τριες διαμορφώσουν σφαιρική άποψη γύρω από το θέμα, θα επιχειρήσουν να 

γράψουν δικά τους κείμενα με απώτερο στόχο να κοινοποιήσουν τις δικές τους 

απόψεις στην κοινωνία, στη μαθητική κοινότητα ή στους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

Δεύτερο δίωρο (Επιλογή κειμένων): 

Οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και έφεραν αρκετά κείμενα στην 

τάξη σχετικά με το θέμα. Κείμενα έφερε και ο/η εκπαιδευτικός. Το σώμα κειμένων 

διανεμήθηκε στις ομάδες, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε με κριτήρια: α) πτυχή 

θέματος (υπέρ-κατά), β) είδος, γ) έκταση, δ) ενδιαφέρον. Με βάση αυτά τα κριτήρια 

οι ομάδες προχώρησαν στην επεξεργασία των κειμένων και στη συνέχεια σε 

συζήτηση που επακολούθησε επιχειρηματολόγησαν για να πείσουν την ολομέλεια της 

τάξης για την καταλληλότητα των επιλογών τους.  Τα κείμενα που επιλέχθηκαν ήταν 

τα ακόλουθα:  

1. ‘Ανδρική’ φούστα υπέρ της ισότητας 

(http://news247.gr/kosmos/paraksena/mathhths_fousta_sxolikh_stolh.858441.

html) 

2. Επαναφέρουν πειραματικά τη σχολική στολή 

(http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=50026) 

3. Μπλου τζιν τάξη και ασφάλεια 

(http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%

85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-

%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-

http://news247.gr/kosmos/paraksena/mathhths_fousta_sxolikh_stolh.858441.html
http://news247.gr/kosmos/paraksena/mathhths_fousta_sxolikh_stolh.858441.html
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=50026
http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
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%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE

%B1/) 

4. Μαθητική στολή και εμφάνιση (Κανονισμοί Γυμνασίου Σταυρού) 

5. Διαδικτυακά σχόλια για το θέμα (κείμενα 5 - 7)  

(http://paideiaskamomata.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html)  

 

Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο δίωρο (επεξεργασία κειμένων): 

Η τάξη οργανώθηκε σε τέσσερις ομάδες. Αποφασίστηκε να μελετηθούν από όλες τις 

ομάδες τα ίδια κείμενα. Οι ομάδες επεξεργάστηκαν τα κείμενα ανταλλάσσοντας 

απόψεις α) για το επικοινωνιακό πλαίσιο (άξονας 1), β) για το ύφος και το 

περιεχόμενο (άξονας 2), γ) για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ιδεολογία (οπτική 

γωνία θέασης) του συγγραφέα (άξονας 3) και τέλος δ) για την αποτελεσματικότητα 

(άξονας 4) των επιλεγμένων κειμένων. Δόθηκε αρκετός χρόνος, ούτως ώστε  να 

μπορέσουν τα παιδιά αρχικά να κατανοήσουν τα κείμενα, εν συνεχεία να τα 

επεξεργαστούν χωρίς πίεση και τέλος να εκφράσουν ολοκληρωμένες απόψεις-θέσεις-

αντιθέσεις. Ο/η εκπαιδευτικός διαδραμάτισε ρόλο συντονιστή και βοηθού χωρίς να 

ποδηγετεί τους μαθητές/τριες.  

 

Διερεύνηση κειμένων 1 και 2: 

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  1   

''Ανδρική'' φούστα υπέρ της ισότητας 

Ένας 12χρονος αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για την απαγόρευση να φοράνε τα 

αγόρια σορτς. Εμφανίστηκε στο σχολείο του ντυμένος με φούστα! Πώς αντέδρασαν 

οι συμμαθητές του (Pic) 

 

http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
http://paideiaskamomata.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html
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Δημοσιεύτηκε: Μάϊος 10 2011 20:42 Ενημερώθηκε: Μάϊος 10 2011 20:57  

Ο 12χρονος Chris Whitehead αναστάτωσε ένα ολόκληρο σχολείο στη Βρετανία, 

καθώς εμφανίστηκε ντυμένος με φούστα.  

Ο μικρός Chris ανέλαβε δράση, καθώς δεν άντεχε άλλο την ''αδικία'' της μαθητικής 

στολής. 

Σύμφωνα με το σχολικό κανόνα στα αγόρια απαγορευόταν να φορούν σορτσάκια 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε αντίθεση με τα κορίτσια που τους επιτρεπόταν η 

φούστα.  

Αυτή την κατάφωρη αδικία βάλθηκε να αναδείξει ο τολμηρός πιτσιρικάς με την 

κίνησή του, καθώς όπως υποστήριξε, το μέτρο αυτό έχει επίδραση στη συγκέντρωση 

και τη μαθησιακή τους ικανότητα, λόγω του ότι... οι μαθητές ζεσταίνονται. 

 

Στο πρόσωπο του νεαρού "επαναστάτη" οι συμμαθητές του βρήκαν τον εκφραστή 

τους και ζητωκραύγασαν μαζί του κρατώντας πανό με συνθήματα υπέρ των σορτς και 

κατά των ζεστών παντελονιών. 

Ο Chris περιφερόταν στην αυλή του σχολείου με ευχαρίστηση, ενώ οι καθηγητές 

δήλωναν εμβρόντητοι ότι ο σχολικός κανόνας "προέκυψε με συναίνεση μαθητών και 

γονέων". 

Με δηλώσεις της η μητέρα του τολμηρού 12χρονου δηλώνει περήφανη για το γιο της 

που ξέρει να διεκδικεί και να ''μάχεται'' για τα πιστεύω του με οποιοδήποτε τρόπο.  

(http://news247.gr/kosmos/paraksena/mathhths_fousta_sxolikh_stolh.858441.html 

 

 

http://news247.gr/kosmos/paraksena/mathhths_fousta_sxolikh_stolh.858441.html
http://www.piperies.gr/
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

ΕΘΝΟΣ«E» 22/6/2006 
Eπαναφέρουν πειραματικά τη σχολική στολή 
Tέσσερις δεκαετίες μετά την κατάργηση της σχολικής στολής στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, δάσκαλοι και πολιτικοί φλερτάρουν έντονα με την επαναφορά 
της 
 
Kαθεστώς ισότητας ή περιορισμός των προσωπικών ελευθεριών; Tέσσερις δεκαετίες 

μετά την κατάργηση της σχολικής στολής στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

δάσκαλοι και πολιτικοί φλερτάρουν έντονα με την επαναφορά της. Eπικεφαλής του 

αγώνα για την επιστροφή της ενδυμασίας-συμβόλου της μαθητικής ηλικίας η γαλλική 

κυβέρνηση, που εγκαινίασε χθες ένα πειραματικό πρόγραμμα, στο οποίο οι μαθητές 

ορισμένων σχολείων θα κληθούν να φορέσουν στολές. Eπηρεασμένοι από παρόμοιες 

εκκλήσεις Γερμανών και Eλβετών βουλευτών, η πρόταση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης 

εντείνει την κοινωνική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από την ανάγκη 

πειθάρχησης της γαλλικής «εξεγερμένης» νεολαίας. 

Σε μια προσπάθεια να μετατρέψουν σε πολιτικό όφελος την έκδηλη ανησυχία των 

Γάλλων γονέων για την έλλειψη «τάξης και πειθαρχίας» στα σχολεία, ο ενδυματολογικός 

«αναχρονισμός» βρίσκει υποστηρικτές σε όλες τις κομματικές παρατάξεις. Aν κρίνουμε 

από τις δημοσκοπήσεις, η ιδέα που προωθεί ο υπουργός Παιδείας, Zιλ ντε Pομπιέν, 

ανταποκρίνεται στην τάση που επικρατεί μεταξύ των Γάλλων γονέων, εκ των οποίων το 

48% στηρίζει την κυβερνητική πρόταση. Tο ισχυρότερο όμως επιχείρημα όσων 

τάσσονται υπέρ της επιστροφής της σχολικής στολής, είναι η ανάγκη ισότητας μεταξύ 

των μαθητών. Δάσκαλοι και παιδοψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η επαναφορά της στολής 

θα έβαζε τέλος στις διακρίσεις μεταξύ μαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου όσα 

παιδιά δεν φοράνε τα κατάλληλα ρούχα, καταλήγουν περιθωριοποιημένα. 

Aπό την άλλη πλευρά, όσοι αντιτίθενται στην επιβολή ενδυματολογικού κώδικα κρούουν 

το κώδωνα του κινδύνου. Xαρακτηρίζοντας «οπισθοδρόμηση» την κυβερνητική πρόταση, 

υπενθυμίζουν ότι τόσο η σχολική στολή όσο και η ποδιά καταργήθηκαν μετά την 

φοιτητική εξέγερση τον Mάιο του 68 προς ένδειξη σεβασμού στις ατομικές ελευθερίες. 

Γερμανία Mέχρι πρόσφατα, οι σχολικές στολές ξυπνούσαν μνήμες από την εποχή του 

Xίτλερ. O πολλαπλασιασμός, όμως, των μουσουλμάνων κοριτσιών, που φοράνε 

μπούρκα στο σχολείο, πυροδότησε εκκλήσεις γονέων για επιστροφή της επίσημης 

σχολικής στολής. 

Bρετανία Oι σχολικές στολές για αγόρια εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον 19ο αιώνα και 

έγιναν μόδα στις τότε βρετανικές αποικίες της Aυστραλίας, της Nέας Zηλανδίας και της 

Nότιου Aφρικής. Σήμερα, πολλά σχολεία συνεχίζουν να επιβάλουν στους μαθητές 

επίσημη σχολική στολή. 

HΠA Tα σχολεία που ζητούν από τους μαθητές να φοράνε στολή, πολλαπλασιάστηκαν 

μετά το 1996, χρονιά κατά την οποία ο τότε πρόεδρος, Mπιλ Kλίντον, προώθησε την ιδέα 

της σχολικής ενδυμασίας ως μέτρο για την καταπολέμηση των μαθητικών συμμοριών. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=50026 

Σχολιασμός - ανάλυση κειμένων 1-2 

 

Κείμενα ‘Ανδρική’ φούστα υπέρ της 

ισότητας 

Επαναφέρουν πειραματικά τη 

σχολική στολή 

Πομπός Ανώνυμος συντάκτης στον 

ιστοχώρο piperies.gr.  

Ανώνυμος συντάκτης σε ιστοσελίδα 

εφημερίδας «Έθνος» 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=50026
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Δέκτης Επισκέπτες του συγκεκριμένου 

ιστοχώρου που ενδιαφέρονται να 

ενημερωθούν για ‘πιπεράτες’, 

αξιοπερίεργες ειδήσεις.  

Αναγνώστες εφημερίδας και 

ιδιαίτερα μορφωμένοι αναγνώστες 

κειμενικό 

είδος 

Αξιοπερίεργη, παράξενη είδηση 

(πολυτροπικό κείμενο). 

Είδηση (διερευνητική 

δημοσιογραφία). 

Ύφος 

περιεχόμενο 

κειμένου 

Α) Περιεχόμενο: Πιπεράτη είδηση 

για την πρωτότυπη αντίδραση-

διαμαρτυρία ενός μαθητή-πιτσιρικά 

ενάντια στους σχολικούς 

κανονισμούς περί στολής.  

β) Λεξιλόγιο: Απλό, οικείο, 

καθημερινό, αλλά και 

εμπλουτισμένο (π.χ. εμβρόντητοι, 

κατάφωρη).  

γ) Ύφος: Οικείο-καθημερινό, 

χιουμοριστικό  και παιγνιώδες (π.χ. 

ευρηματικός τίτλος-λογοπαίγνιο). 

Σχέση ισότητας συγγραφέα-

αναγνώστη. 

δ) Λειτουργική γραμματική: Οι 

μαθητές/τριες εντόπισαν τα 

επίθετα και το ρόλο τους στο 

κείμενο. Τα επίθετα διακρίνονται 

σε περιγραφικά και αξιολογικά. 

Επισημάνθηκε, αφενός ο ρόλος των 

αξιολογικών επιθέτων (π.χ. 

κατάφωρη, τολμηρός) στη δόμηση 

της αξιοπερίεργης, ενδιαφέρουσας 

είδησης και της οπτικής γωνίας 

θέασης του συγγραφέα και 

αφετέρου τον ρόλο των 

περιγραφικών επιθέτων για την 

παρουσίαση βασικών λεπτομερειών 

α) Περιεχόμενο: Ο προβληματισμός 

για την επαναφορά της μαθητικής 

στολής  σε αρκετές ευρωπαϊκές 

χώρες.  

β) Λεξιλόγιο: Επίσημο 

εμπλουτισμένο α) με λέξεις της  

αρχαΐζουσας (π.χ. οπισθοδρόμηση, 

επαναφορά, αντιτίθενται, έκδηλη) 

και β) με δημοσιογραφικούς όρους 

(π.χ. φλερτάρουν, αντιπαράθεση έχει 

ξεσπάσει, κρούουν τον κώδωνα του 

κινδύνου). 

γ) Ύφος: Επίσημο, ξύλινη 

δημοσιογραφική γλώσσα με χρήση 

λογοτεχνικών σχημάτων που 

εμπλουτίζουν το κείμενο (π.χ. 

μεταφορά) και οικοδομούν την 

αυθεντία του πομπού. 

δ) Λειτουργική γραμματική: Οι 

μαθητές/τριες εντόπισαν τα επίθετα 

και το ρόλο τους στο κείμενο. Τα 

επίθετα διακρίθηκαν σε 

περιγραφικά και αξιολογικά. 

Επισημάνθηκε, τον κυριαρχικό, 

δεσπόζοντα ρόλο  των περιγραφικών 

επιθέτων (π.χ. κοινωνική 

αντιπαράθεση, κεντροδεξιά 

κυβέρνηση, κομματικές παρατάξεις) 
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και σημαντικών πληροφοριών της 

είδησης. Οι μαθητές/τριες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

τα μεν περιγραφικά προσδίδουν 

αντικειμενικότητα σε ένα κείμενο 

τα δε αξιολογικά χρωματίζουν με 

υποκειμενικά σχόλια την είδηση. 

Απαραίτητη θεωρείται η 

παραπομπή στη Γραμματική Σ. 

Χατζησαββίδη-Α. Χατζησαββίδη 

(σ. 47-48) 

στη δόμηση μιας «αντικειμενικής» 

είδησης που έχει συνταχθεί μετά 

από διερεύνηση σε βάθος 

(παραδείγματα διαφόρων χωρών) 

χωρίς να αποκαλύπτεται η οπτική-

γωνία θέασης του συντάκτη. Οι 

μαθητές/τριες διαπίστωσαν 

συγκριτικά ότι τα περιγραφικά 

επίθετα προσδίδουν 

αντικειμενικότητα σε ένα κείμενο. 

 

Στόχος 

συγγραφέα 

Να παρουσιάσει μια πρωτότυπη, 

‘πιπεράτη’ είδηση, η οποία να 

ελκύσει τους αναγνώστες και να 

διαβαστεί ευχάριστα. 

Να ενημερώσει αντικειμενικά τους 

αναγνώστες της εφημερίδας για το 

θέμα της επαναφοράς της στολής 

που προβληματίζει κόμματα και 

κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών.  

  

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Μπλου τζιν, τάξη και ασφάλεια  
 

7 Οκτ, ’07 9:47 ΜΜ  

Εγραψε: Pitsirikos Κατηγορίες Καθημερινά  

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, αφού 

από φέτος οι μαθητές των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών θα μπορούν να φορούν 

τζιν παντελόνια, ενώ για τις μαθήτριες υπάρχει ακόμα και η επαναστατική, 

εναλλακτική επιλογή της τζιν φούστας. 

Βέβαια, επειδή τέτοιες μεγάλες τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να 

προκαλέσουν τριγμούς στα θεμέλια της κοινωνίας, το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού διευκρίνισε πως το τζιν δεν θα αντικαθιστά την υφιστάμενη στολή αλλά 

θα μπορεί να συνυπάρχει με το γκρίζο παντελόνι ή τη φούστα γκρίζου χρώματος. 

Δηλαδή θα μπορούν οι μαθητές να φορούν δυο παντελόνια μαζί – ένα τζιν παντελόνι 

κάτω ή πάνω από το παντελόνι της μαθητικής στολής-, ενώ οι μαθήτριες θα μπορούν 

να φορούν το τζιν παντελόνι κάτω από τη φούστα τους, ώστε να μην κρυώνουν τα 

μπούτια τους τις κρύες μέρες του χειμώνα. 

http://pitsirikos.net/author/admin/
http://pitsirikos.net/category/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ac/
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Στην ανακοίνωση του Υπουργείου τονίζεται πως σε καμιά περίπτωση δεν 

επιτρέπονται τα ξεβαμμένα και ξεσκισμένα τζιν, οι τζιν φούστες πάνω από το γόνατο 

και τα υπερβολικά χαμηλόμεσα –τα ξέκωλα δηλαδή- παντελόνια ή φούστες. 

Μαζί με το τζιν ή το γκρίζο παντελόνι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν να 

φορούν πουκάμισο ή μονόχρωμη φανέλα άσπρου, γκρίζου, μπλε ή μαύρου χρώματος 

– όποιος φορέσει εμπριμέ ή κόκκινο πουκάμισο θα αποβάλλεται δια παντός από όλα 

τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου και θα είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τις 

σπουδές του στα κατεχόμενα. 

Το χρώμα του σώβρακου για τους μαθητές και της κυλόττας για τις μαθήτριες δεν 

καθορίζεται από το Υπουργείο, οπότε μπορούν να το επιλέξουν μόνοι τους ή ακόμα 

και να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς βρακί. 

Στα νέα μέτρα του Υπουργείου αντέδρασε η Εκκλησία της Κύπρου που ζήτησε αντί 

για τζιν οι μαθητές να φοράνε ράσα. Η πρόταση της Εκκλησίας εξετάζεται με 

προσοχή από τον Υπουργό Παιδείας και σε περίπτωση που εγκριθούν τα ράσα για 

τους μαθητές, οι μαθήτριες θα φοράνε μπούργκες. Βασικό επιχείρημα της Εκκλησίας 

για την εισαγωγή των ράσων στα σχολεία είναι η λαϊκή ρήση «τα ράσα δεν κάνουν 

τον παπά». 

Η χαρμόσυνη είδηση της εισόδου του τζιν στα σχολεία έφερε μεγάλη ανακούφιση 

στις μητέρες των μαθητών που είχαν βαρεθεί να βάζουν κάθε δεύτερη μέρα 

πλυντήριο για να πλένουν τις μαθητικές στολές – το τζιν «σηκώνει» πολλή βρώμα και 

θα ησυχάσουν επιτέλους οι γυναίκες. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγκάστηκε να επιτρέψει το τζιν γιατί σε 

πολλά σχολεία της Κύπρου –παράλληλα με τα μαθήματα- γίνονται αυτήν την εποχή 

οικοδομικές εργασίες, οπότε υπήρχε ο κίνδυνος οι μαθητικές στολές να γίνουν 

σύχριστες από τη λάσπη και τους ασβέστες. 

Η αρχική σκέψη ήταν οι μαθητές να φοράνε εργατικές φόρμες για να βοηθάνε τους 

οικοδόμους – οι μαθητές θα κουβαλούσαν τα τούβλα με το καροτσάκι και οι 

μαθήτριες θα πήγαιναν στους μάστορες κολατσιό τυλιγμένο στο μαντίλι, χορεύοντας 

παράλληλα και κανα χασαποσέρβικο μέσα στο γιαπί, όπως γίνεται και στις παλιές 

ελληνικές ταινίες. 

Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που το τζιν επιτράπηκε μόνο στα Λύκεια και όχι στα 

Δημοτικά και τα Γυμνάσια: οι μαθητές των Λυκείων είναι πιο νταβραντισμένοι από 

τους πιτσιρικάδες και αντέχουν τα χαμαλίκια. 

Στα άμεσα σχέδια του Υπουργού Παιδείας είναι να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα 

που παρουσιάζεται με τις μαθήτριες που έχουν πολύ μεγάλο στήθος, με αποτέλεσμα 

να είναι προκλητικές ακόμα κι αν φορούν φαρδιά πουκάμισα. 

Οι μαθήτριες θα είναι υποχρεωμένες να φοράνε κορσέ, ενώ οι ακραίες περιπτώσεις 

θα υποβάλλονται σε εγχείρηση για να μικρύνει το στήθος τους. Παράλληλα 

εξετάζεται και η επιβολή στολής στους καθηγητές. Οι άντρες θα φορούν χλαμύδες με 

περικεφαλαία και οι γυναίκες τη στολή «Αμαλία» με φέσι. 
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Αν η κυπριακή κοινωνία δει με καλό μάτι τη νέα εμφάνιση των μαθητών, το 

Υπουργείο Παιδείας σκέφτεται του χρόνου να επιτρέψει και τα κοτλέ παντελόνια, 

ενώ σε βάθος χρόνου υπάρχει η πρόθεση να επιτραπεί στους μαθητές να φοράνε και 

ρούχα από πιο προχωρημένα υλικά, όπως η κάνναβη, το βινύλιο και το 

κοτετσόσυρμα. 

«Ο Φιλελεύθερος» 
http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-

%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-

%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/ 

KEIMENO 4 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                    ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Ο Κανονισμός 14 ( ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) των Περί της Λειτουργίας των 

Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών αναφέρει: 

Ο  μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο 

την   εγκεκριμένη   στολή  και   αποφεύγει 

κάθε  τι  το  υπερβολικό στην  εμφάνισή του. 

Για το  μάθημα  της Γυμναστικής  και για τα 

Εργαστήρια ο  μαθητής   συμμορφώνεται 

προς    τις    οδηγίες   του   σχολείου   για 

τις  ειδικές  στολές. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε Εγκύκλιό του αναφέρει και τα 

εξής: 

 

 Η στολή ως θεσμός πρέπει να διατηρηθεί, 

γιατί  αποτελεί  παράγοντα  ομοιομορφίας, 

καλαισθησίας,   ευπρέπειας  και  στοιχείο 

αγωγής. 

 Οι μαθητές / μαθήτριες να αποφεύγουν 

τις  διαφανείς  μπλούζες   / φανέλες, 

τις  μπότες ,  καπέλα, την επιδεικτική χρήση 

κοσμημάτων και εξεζητημένων κομμώσεων. 

Η εμφάνιση των μαθητών/τριών στο σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει 

με τη μαθητική τους  ιδιότητα.  Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχουν υπόψη  και 

http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
http://pitsirikos.net/2007/10/%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
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να εφαρμόζουν τα πιο κάτω, που έχουν καθοριστεί με απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: 

 Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση, γιατί κάτι τέτοιο 

αποτελεί παράπτωμα για το οποίο ο παραβάτης παραπέμπεται στη 

Διεύθυνση.  Ως υπερβολές θεωρούνται τα πιο κάτω: 

Τα πολύ μακριά μαλλιά, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα 

σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές καδένες και άλλα παρόμοια,  καθώς 

και τα γένια ή το υπογένειο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις μαθήτριες, 

υπερβολές θεωρούνται τα πολλά και φανταχτερά δαχτυλίδια, τα 

βραχιόλια, οι διακοσμητικές καδένες, τα σκουλαρίκια και άλλα 

παρόμοια.  Επίσης, τα μακριά, βαμμένα νύχια, τα βαμμένα ή 

φουντωτά μαλλιά και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο. 

 

 

Σημείωση:  Δε θεωρείται υπερβολή για τις μαθήτριες ένα απλό 

δαχτυλίδι και ένα ζευγάρι απλά σκουλαρίκια 

 

Με βάση τα πιο πάνω, σας ενημερώνουμε ότι η   ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ είναι η πιο κάτω: 

Α :   Σ Τ Ο Λ Η  Γ Ι Α  Μ Α Θ Η Τ Ε Σ  

1. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 

    Πουκάμισο άσπρο      ή  

 Φανέλα:       Άσπρη με κοντό μανίκι, με  γιακαδάκι και κουμπάκια 

ή χωρίς,   σκέτη,  χωρίς μάρκες και σήματα. 

 Παντελόνι : Γκρίζο. 

 

2. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

 Πουκάμισο άσπρο     ή 

 Φανέλα:       Άσπρη με μακρύ μανίκι,  με  γιακαδάκι και 

κουμπάκια ή χωρίς,  

         σκέτη,  χωρίς μάρκες και σήματα. 

 Παντελόνι:   Γκρίζο. 

 

 Τρικό : Μπλε με λαιμόκοψη  σε σχήμα ’’V” ή   

    στρογγυλή,  με ή χωρίς μανίκι ή με κουμπιά 

     ή φερμουάρ,  χωρίς σχέδια ή ετικέτες 
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 Σακάκι ή μπουφάν : Απλό, μονόχρωμο, σε μαύρο 

χρώμα ή μπλε σκούρο, χωρίς ετικέτες, σχήματα ή άλλες 

παραστάσεις.  Απαγορεύεται το  δερμάτινο.  

 Παπούτσια : Χαμηλά μαύρα ή αθλητικά όχι σε έντονους 

χρωματισμούς παρά  μόνο άσπρο, μπλε, γκρίζο ή 

μαύρο.  

 

3.  ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ:  Άσπρο πουκάμισο, σκούρα μπλε γραβάτα,  

μαύρα  παπούτσια και παντελόνι γκρίζο. 

 

Σχολιασμός - ανάλυση κειμένων 3-4 

Κείμενα Μπλου τζιν τάξη και ασφάλεια Μαθητική στολή και εμφάνιση 

Πομπός ‘Πιτσιρίκος’, ψευδώνυμο 

συγγραφέα. Οι μαθητές/τριες 

εντόπισαν στο κείμενο στοιχεία που 

να προσδιορίζουν την πραγματική 

ταυτότητα του συντάκτη. 

Διεύθυνση Γυμνασίου Σταυρού-

Υπουργείο Παιδείας. 

Δέκτης Επισκέπτες του συγκεκριμένου 

ιστοχώρου  της εφημερίδας 

Φιλελεύθερος που ενδιαφέρονται 

για θέματα παιδείας. 

Μαθητική κοινότητα, γονείς, 

εκπαιδευτικοί. 

κειμενικό 

είδος 

Χρονογράφημα-σχόλιο ανεβασμένο 

σε blog. 

Κείμενο διαδικασίας-πληροφοριακό, 

κανονισμοί περί στολής. 

Ύφος 

περιεχόμενο 

κειμένου 

Α) Περιεχόμενο: Καυστικό, 

ανατρεπτικό, σατιρικό-κριτικό 

σχόλιο σε σχέση με την ‘είσοδο’ 

του τζιν στα σχολεία. 

β) Λεξιλόγιο: 1) Δημοσιογραφικός 

λόγος (π.χ. Με γοργούς ρυθμούς), 

2) εμπλουτισμένο με αρχαιοπρεπείς 

εκφράσεις (π.χ. εναλλακτική, 

μεταρρύθμιση, ευτραφείς), 3) 

λαϊκές ρήσεις (π.χ. τα ράσα δεν 

κάνουν τον παπά), 4) σεξιστικό και 

α) Περιεχόμενο: Κανονισμοί περί 

στολής.  

β) Λεξιλόγιο: Επίσημο και τυπικό, 

αλλά και απλό που να διασφαλίζει 

την εύκολη και κατανοητή 

ανάγνωση. 

γ) Ύφος: Επίσημο, λόγος εξουσίας, 

αλλά και απλό που επιχειρεί να 

πληροφορήσει με σαφήνεια και 

ακρίβεια για τη στολή (π.χ. 

ελλειπτικός λόγος σε σημεία).   
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προκλητικό (π.χ. χωρίς βρακί), 5) 

αργκό (π.χ. νταβραντισμένοι). 

γ) Ύφος: Χιουμοριστικό, ειρωνικό, 

σαρκαστικό με στοιχεία υπερβολής 

για να ασκήσει κριτική στο 

συντηρητισμό του κυπριακού 

εκπαιδευτικού συστήματος και της 

κοινωνίας γενικότερα.  

(Αντιεξουσιαστικός λόγος) 

δ) Λειτουργική γραμματική: Οι 

μαθητές/τριες εντόπισαν τα ρήματα 

που χρησιμοποιούνται και τους 

χρόνους στους οποίους βρίσκονται 

(π.χ. Ενεστώτας, Μέλλοντας, 

Αόριστος). 

Επικεντρώθηκαν στη χρήση του 

ενεστώτα για παραστατική-

ζωντανή περιγραφή μιας 

παροντικής κατάστασης και στη 

χρήση του ‘πολιτικού’ μέλλοντα 

για να κριτικάρει την πολιτική 

ηγεσία και τον αναχρονιστικό ρόλο 

της στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Με 

ασκήσεις μετασχηματισμού από 

ενεστώτα σε μέλλοντα και 

αντίστροφα αναδείχθηκε ο 

λειτουργικός ρόλος των χρόνων.  

Απαραίτητη θεωρείται η 

παραπομπή στη Γραμματική Σ. 

Χατζησαββίδη-Α. Χατζησαββίδη 

(σ. 125-126). 

Στόχος συγγραφέα: Να ασκήσει 

κριτική στο συντηρητικό 

κατεστημένο και να προβληματίσει 

δ) Λειτουργική γραμματική: Οι 

μαθητές/τριες εντόπισαν τον 

εξουσιαστικό λόγο και την έμμεση,  

συγκεκαλυμμένη έκφρασή του με 

την επιλογή της οριστικής και 

υποτακτικής ενεστώτα, αντί της 

προστακτικής. Η λειτουργία των 

εγκλίσεων στο κείμενο έγινε ακόμα 

πιο εμφανής με ασκήσεις 

μετασχηματισμού από οριστική-

υποτακτική σε προστακτική, 

γεγονός που τόνισε την 

εξουσιαστικότητα του λόγου. 

Απαραίτητη θεωρείται η παραπομπή 

στις σελίδες της Γραμματικής Σ. 

Χατζησαββίδη-Α. Χατζησαββίδη (σ. 

127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στόχος συγγραφέα: Να ενημερώσει 

λεπτομερειακά για τους 

κανονισμούς περί στολής στα 

δημόσια σχολεία και ειδικότερα στο 
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με χιουμοριστικό τρόπο τους 

αναγνώστες του. 

Γυμνάσιο Σταυρού. 

 

 

  

 

 

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  5  

Π Ε Μ Π Τ Η ,  4  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 0 8  

Μαθητικές στολές σε σχολεία; 

Σωστά μαντέψατε, είναι μαθητές 
δημοτικού σχολείου στην αυλή του 
σχολείου τους, την πρώτη μέρα της 
νέας σχολικής χρονιάς. Στην Κύπρο, 
τα δημοτικά ανοίγουν 4 Σεπτεμβρίου. 
Και φοράνε στολές ομοιόμορφες, 
γκρι-άσπρο για τους μαθητές, μπλέ-
άσπρο για τις μαθήτριες. Στην Κύπρο 
η μαθητική στολή είναι υποχρεωτική 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Ο λόγος; Κάποιοι θεωρούν ότι 
μέσα από την ομοιομορφία δεν προβάλλονται οι ταξικές 
διαφορές, άρα δεν ξεχωρίζουν οι πλούσιοι από τους φτωχούς.  
Σε συζήτησή που είχα το καλοκαίρι με παιδιά κυπριακού 
λυκείου, ανέφεραν πως τους ...εξυπηρετεί η στολή αφού δεν 
έχουν διλήμματα ως προς τις πρωινές ενδυματολογικές τους 
επιλογές και πως η ομοιομορφία αυτή δεν τους ενοχλεί. Οι 
αυθαιρεσίες και προσβολές από μερίδα καθηγητών στους 
μαθητές όσον αφορά τις στολές -μήκος φούστας ή παραλλαγές 
γκρι και άσπρου- θεωρούν πως είναι μεμονωμένες και όχι 
γενικές. 
 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  PHLOU...FLIS ΣΤΙΣ1:34 Μ.Μ.  

Ετικέτες  Σχολεία -  Μαθητικές  στολές  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 6 

marianaoniceείπε...  

http://paideiaskamomata.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html
http://www.blogger.com/profile/10095782280500725146
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<img src="http://bp0.blogger.com/_YL7-

S8dPhkk/R1SMX1CHHhI/AAAAAAAAAAc/5OL7BrvQFh8/S220/fo

to+Australia-Greece+328.jpg" width="26" height="35" class="photo" 

alt="">  

Θεωρώ ότι η κατάργηση της ομοιόμορφης στολής στους 
μαθητές δεν πρόσθεσε τίποτε περισσότερο στη δημοκρατία! 
Ούτε η δημοκρατία κινδυνεύει από αυτή τη στολή! Αντίθετα η 
στολή απαλλάσσει τα μικρά παιδιά από το άχγος της προβολής 
με το ντύσιμό τους και διάκρισης μεταξύ των ομοίων τους!! 
Απαλλάσσει και τους γονείς από τα πρωϊνά διλήμματα και 
καυγάδες! Απλοποιεί τα πράγματα, αρκεί να μην υπάρχουν 
υπερβολές βέβαια για το μήκος και τις παραλλαγές του 
χρώματος! Τα πάντα μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας! 
Ποτέ μου δεν κατάλαβα τι κακό είχε η μαθητική ποδιά!  
Και δεν νομίζω ότι οι Κύπριοι δεν είναι δημοκρατικός λαός! 
Σήμερα και τα καλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια διατηρούν νομίζω 
την ομοιόμορφη στολή τουλάχιστον στις τάξεις του δημοτικού. 
Καλό φθινόπωρο!! 

(ht tp: / /paideiaskamomata.blogspot .com/2008/09/blog -post_04.html)   

P A I D E I A S K A M O M A T A . B L O G S P O T . C O M / 2 0 0 8 / 0 9 / B L O G -
P O S T _ 0 4 . H T M L  
 

Σχολιασμός - ανάλυση κειμένων 5-6 

Κείμενα Κέιμενο 5 Κείμενο 6 

Πομπός Phlou…Flis  mariannaonice 

Δέκτης Μαθητές, γονείς, όσοι 

ενδιαφέρονται για θέματα στολής.  

Όσοι ενδιαφέρονται για θέματα 

παιδείας: γονείς, μαθητές, νέοι 

κειμενικό 

είδος 

Σχόλιο σε Blog σε ιστοσελίδα 

σχετική με θέματα παιδείας. 

Σχόλιο, Blog σε ιστοσελίδα σχετική 

με θέματα παιδείας. 

Ύφος 

περιεχόμενο 

κειμένου 

α) Περιεχόμενο: Επιχειρήματα 

υπέρ της μαθητικής στολής στα 

σχολεία. (Βλ. επισυναπτόμενο 

φυλλάδιο)  

β) Λεξιλόγιο: απλό, οικείο, 

καθημερινό, αλλά και 

εμπλουτισμένο (π.χ. αυθαιρεσίες, 

α) Περιεχόμενο: Επιχειρήματα υπέρ 

της στολής. (Βλ. επισυναπτόμενο 

φυλλάδιο) 

β) Λεξιλόγιο: απλό κατανοητό, αλλά 

και εμπλουτισμένο. (Βλ. 

επισυναπτόμενο φυλλάδιο) 

γ) Ύφος: Μαχητικό, δυναμικό που 

http://www.blogger.com/profile/10095782280500725146
http://www.blogger.com/profile/10095782280500725146
http://www.blogger.com/profile/10095782280500725146
http://www.blogger.com/profile/10095782280500725146
http://www.blogger.com/profile/10095782280500725146
http://www.blogger.com/profile/10095782280500725146
http://paideiaskamomata.blogspot.com/2008/09/blog-post_04.html
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ενδυματολογικές ).  

γ) Ύφος: Οικείο, καθημερινό, απλό.  

Σχέση ισότητας συγγραφέα-

αναγνώστη 

δ) Λειτουργική γραμματική:  

1. Οι μαθητές/τριες εντόπισαν ότι 

τα περισσότερα ρήματα βρίσκονται 

κυρίως σε γ’ πληθυντικό πρόσωπο 

(π.χ. Κάποιοι θεωρούν), γεγονός 

που οικοδομεί ύφος 

αντικειμενικότητας και προσδίδει 

στο συγγραφέα ρόλο 

αντικειμενικού, ουδέτερου 

παρατηρητή. 

2. Το αντικειμενικό ύφος 

οικοδομείται παράλληλα με την 

επιλογή αποφαντικών προτάσεων, 

που μεταδίδουν μια κρίση-

πληροφορία. (Βλ. Γραμματική σ. 

112)  

3. Επισήμαναν τον δεσπόζοντα 

ρόλο του ενεστώτα που δίνει 

παραστατικότητα και ζωντάνια και 

αναφέρεται σε μια παροντική 

κατάσταση. 

4) Οι μαθητές/τριες παρατήρησαν 

ότι, ενώ  ο συγγραφέας στη 2
η
 

παράγραφο αναφέρεται σε ένα 

παρελθοντικό γεγονός, συνεχίζει 

την αφήγηση χρησιμοποιώντας 

αχρονικό/παγχρονικό ενεστώτα 

πετυχαίνοντας ζωντάνια και 

παραστατικότητα: (Γραμματική, σ. 

125) 

επιχειρεί να πείσει με επιχειρήματα.  

δ) Λειτουργική γραμματική: 

1. Οι μαθητές/τριες εντόπισαν ότι τα 

περισσότερα ρήματα βρίσκονται 

κυρίως σε α’ ενικό πρόσωπο (π.χ. 

νομίζω, θεωρώ), γεγονός που 

οικοδομεί ύφος υποκειμενικότητας 

παρουσιάζοντας τις προσωπικές 

απόψεις-επιχειρήματα του 

συντάκτη. 

2. Το υποκειμενικό ύφος 

οικοδομείται παράλληλα με την 

επιλογή επιφωνηματικών 

προτάσεων που αποκαλύπτουν τη 

συναισθηματική εμπλοκή του 

γράφοντος. (Βλ. Γραμματική σ. 112) 

3. Οι μαθητές/τριες παρατήρησαν 

ότι χρησιμοποιείται κυρίως ο 

ενεστώτας που μεταφέρει με 

ζωντάνια και δύναμη τις απόψεις-

επιχειρήματα του συγγραφέα. Σε 

άσκηση μετασχηματισμού σε 

παρελθοντικό χρόνο διαφάνηκε η 

αναγκαία χρήση του ενεστώτα για 

την έκφραση-ανάπτυξη δυναμικού 

επιχειρηματολογικού λόγου. 
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5) Προαιρετική δραστηριότητα: 

Μετασχηματισμός πλάγιου σε ευθύ 

λόγο στη 2
η
 παράγραφο. 

 

Στόχος 

συγγραφέα 

Να πείσει υπέρ της στολής, να 

περάσει την  άποψή του πίσω από 

ένα αντικειμενικό προσωπείο, 

χρησιμοποιώντας ‘ουδέτερο’ 

‘αντικειμενικό’ ύφος . 

Να επιχειρηματολογήσει εν θερμώ 

υπέρ της μαθητικής στολής. Να 

πείσει για την ορθότητα της άποψής 

της. 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 7 

youthagainstnationalism.wordpress.com/.../Να-
καταργηθεί-η-μαθητικ... 13 σχόλια Add your own 3. jim_hellas  |  

Σεπτεμβρίου 5, 2007 στις 4:10 μμ  

θα σχολιάσω μόνο την ουσία του σχολίου σου που πιστεύω πως είναι αυτή: “i 

stoli,dn ka8orizi olous ts an8ropous omoious pnevmatika!!ala koinonika ke 

oikonomika!!”   

Η στολή από μόνη της καθιστά όλους τους ανθρώπους όμοιους κοινωνικά κ 

οικονομικά; Το πιστεύεις αυτό; Ή μήπως η στολή λειτουργεί απλά και μόνο ως 

ένα χαλάκι, κάτω από το οποίο κρύβονται οι πραγματικές κοινωνικές ανισότητες;  

Τι εννοώ…   

Αν κάποιος φτωχός κ κάποιος πλούσιος πάνε στο ίδιο σχολείο με την ίδια στολή, 

αυτό από μόνο του τους καθιστά ίσους οικονομικά; Όχι. Αντίθετα, απλά “κρύβει” 

την ανισότητα τους που είναι υπαρκτή κ δεν την αφήνει να φανεί, ώστε αυτή η 

κοινωνική ανισότητα να γίνει θέμα προβληματισμού της κοινωνίας. Ουσιαστικά 

δηλαδή η στολή λειτουργεί απλά και μόνο ως στάχτη στα μάτια με σκοπό να 

εμφανιστεί μια πολύ δήθεν ισότητα και να αποτραπεί ο κόσμος από το να 

ανατρέψει την ανισότητα αυτή…   

Όσον αφορά την ατομική καλλιέργεια κ το δικαίωμα στην διαφορετικότητα μέσω 

της επιλογής ενδυμασίας, κανείς δεν είπε ότι η στολή είναι το κεντρικό σημείο 

αναφοράς για το αν κάποιος είναι διαφορετική προσωπικότητα από κάποια άλλη. 

Αλλά δεν παύει να είναι κ αυτή ένα μέσο έκφρασης της προσωπικότητας, όπως κ 

το κούρεμα, η μουσική που ακούει, τα βιβλία που διαβάζει, τα μέρη που συχνάζει 

κτλ Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας μπαμπούλας πάνω από το κεφάλι σου για να 

σου ορίσει μέσα σε ποια πλαίσια θα πρέπει να εκφράζεις την διαφορετικότητά 

http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%ce%9d%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd/#commentform
http://freehost.stuff.gr/jim_hellas
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σου; Εσύ ως άτομο (δεν απευθύνομαι σε εσένα προσωπικά…) δεν μπορείς να 

είσαι υπεύθυνο για τον εαυτό σου κ πρέπει να αφήνεις το κράτος να σκέφτεται 

πριν από εσένα για εσένα;  

Τέλος, λες ότι με την κατάργηση της στολής θα καλλιεργηθεί ο κοινωνικός 

ρατσισμός. Γιατί; Πιστεύεις ότι ο κοινωνικός ρατσισμός δεν είναι ήδη στα 

σχολεία; Εφόσον υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες εκτός σχολείων, αυτές 

φαίνονται κ εντός σχολείων, είτε τα παιδιά φοράνε στολή είτε όχι. Μόνη σου το 

είπες άλλωστε πιο πάνω ότι δεν χρειάζεται κανείς την στολή για να δείξει ποιος 

πραγματικά είναι ως προσωπικότητα. Αν είναι ρατσιστής, θα είναι είτε με στολή 

είτε όχι.   

(http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%CE%9D%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B8

%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-

%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-

%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD/)  

Δραστηριότητες Κειμένου 7: 

 

Οι μαθητές/τριες στο επόμενο δίωρο κλήθηκαν, αφού διαβάσουν για τα 

επιχειρηματολογικά κείμενα από τη Γραμματική (σ. 177) να μελετήσουν το κείμενο 7 

και να τεκμηριώσουν, χρησιμοποιώντας στοιχεία μέσα από το ίδιο το κείμενο, κατά 

πόσο αποτελεί επιχειρηματολογικό κείμενο ή όχι. Παράλληλα να συζητήσουν 

συγκριτικά και με τα κείμενα 5-6 την ισχύ των επιχειρημάτων. Τέλος τους ζητήθηκε 

να αξιολογήσουν ποιο ύφος θα χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι για να γράψουν ένα 

παρόμοιο κείμενο, προσπαθώντας να πείσουν υπέρ ή κατά της στολής (άξονας 4). 

 

Αφού ολοκληρώθηκε  η πιο πάνω δραστηριότητα, οι ομάδες συζήτησαν με σκοπό να 

αποφασίσουν τι είδους κείμενο θα συντάξουν σε σχέση με το θέμα. Από μια ομάδα 

προτάθηκε να παραχθούν σχόλια τα οποία να τοποθετηθούν σε Blog με στόχο να 

ξεκινήσει μια γενικότερη συζήτηση στο σχολείο για την τύχη της μαθητικής στολής. 

Μια άλλη ομάδα πρότεινε να συνταχθεί μια επιστολή προς τη Διευθύντρια του 

σχολείου με την οποία να διεκδικείται η κατάργηση της μαθητικής στολής. Ο/η 

εκπαιδευτικός εισηγήθηκε στα παιδιά, με βάση τα κείμενα που έχουν διερευνηθεί, 

αλλά και ανατρέχοντας σε προϋπάρχουσες γνώσεις για τη σύνταξη επιστολής, να 

καταγράψουν στο σπίτι βασικά επιχειρήματα ή απόψεις που θα ήθελαν να εντάξουν 

στο υπό δημιουργία κείμενο.  

 

7
ο,  

8
ο
 δίωρο (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) 

 

Με την έναρξη του μαθήματος οι ομάδες κατέθεσαν και συζήτησαν τις απόψεις-

επιχειρήματα που συγκέντρωσαν με σκοπό να διαμορφώσουν ένα προσχέδιο σε 

σημεία για το κείμενο που επρόκειτο να συντάξουν. Δύο ομάδες αποφάσισαν να 

συντάξουν σχόλιο τύπου Blog (υπέρ-εναντίον) και δύο ομάδες να γράψουν επιστολή 

προς τη Διευθύντρια του σχολείου (υπέρ-εναντίον). Αποφασίστηκε τα κείμενα που θα 

παραχθούν να ανακοινωθούν στην ολομέλεια της τάξης και να σχολιαστούν ως προς 

τη δομή, τη βασιμότητα-πειστικότητα των επιχειρημάτων, την αποτελεσματικότητα 

http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%CE%9D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD/
http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%CE%9D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD/
http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%CE%9D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD/
http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%CE%9D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD/
http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%CE%9D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD/
http://youthagainstnationalism.wordpress.com/2007/09/04/%CE%9D%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD/
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του ύφους και την καταλληλότητα του λεξιλογίου. Μετά από τη διαδικασία αυτή και 

την ανατροφοδότηση που θα πάρουν, τα παιδιά αποφάσισαν να ξαναγράψουν το 

κείμενο της ομάδας τους προσπαθώντας να το βελτιώσουν. Αποφασίστηκε επίσης 

όπως οι βελτιώσεις που θα εγκριθούν από όλα τα μέλη της ομάδας να ενσωματωθούν 

στο αρχικό κείμενο. 

Οι ομάδες που έγραψαν κείμενο/σχόλιο πρότειναν όπως τα τελικά κείμενα-σχόλια 

αναρτηθούν σε Blog και δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν για τη διαδικτυακή συζήτηση 

που τυχόν δημιουργηθεί. 

Τα τελικά κείμενα-επιστολές αποστάληκαν στη Διευθύντρια του σχολείου και οι 

ομάδες δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν την ολομέλεια της τάξης για την απάντηση 

της. Ο/η εκπαιδευτικός παρείχε ενίσχυση και ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη 

διαδικασία. 

 

9
ο
 δίωρο (Αξιολόγηση της διαδικασίας και των γνώσεων που αποκτήθηκαν) 

Τα παιδιά ενημέρωσαν την ολομέλεια για την αποτελεσματικότητα των κειμένων που 

δημιούργησαν και τις αντιδράσεις τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και της 

Διεύθυνσης. Διαβάστηκαν και σχολιάστηκαν από την ολομέλεια της τάξης ως προς 

το (ύφος, περιεχόμενο, δομή, επιχειρήματα) τόσο οι απαντήσεις-επιστολές της 

Διευθύντριας όσο και χαρακτηριστικά διαδικτυακά σχόλια άλλων μαθητών/τριών. 

Ιδιαίτερος ενθουσιασμός υπήρξε στις ομάδες που συνέταξαν διαδικτυακό σχόλιό, 

γιατί αντιλήφθηκαν ξεκάθαρα την κοινωνική διάσταση και τη δυναμική ενός 

κειμένου, αφού το κείμενό τους προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στο σχολείο, ξέφυγε 

από τα στενά όρια της μαθητικής κοινότητας του Γυμνασίου Παλουριώτισσας και 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ξεκινήσει ένας Παγκύπριος διάλογος γύρω από το 

θέμα.     

 

 

Σημείωμα των επιμελητών: Πρέπει να επισημανθεί ότι τα φύλλα εργασίας που 

παρουσιάστηκαν αποτελούν μια ενδεικτική και όχι απόλυτη προσέγγιση των κειμένων 

που εξετάστηκαν. Κι αυτό γιατί η εκάστοτε διδασκαλία σχηματοποιείται  κατά την 

πορεία του μαθήματος και συνδιαμορφώνεται από τους μαθητές/τριες και τον/την  

εκπαιδευτικό. Είναι πιστεύουμε σαφές ότι η διαγραμματική-κάθετη παρουσίαση των 

παρατηρήσεων στο φύλλο εργασίας βασίζεται στους τέσσερις άξονες προσέγγισης 

κειμένων και σχεδιάστηκε έτσι για να αποτελέσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα 

προσέγγισης των κειμένων, σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Πήρε 

δηλαδή τη σχηματική  μορφή φύλλου εργασίας για λόγους σαφήνειας και ευκρίνειας, 

γνωρίζοντας ότι ετούτη η ενδεικτική διδασκαλία λειτουργεί πρωτίστως επιμορφωτικά. 

Σημειώνουμε ότι στην πράξη οι παρατηρήσεις των μαθητών/τριών και η πορεία του 

μαθήματος τις περισσότερες φορές δεν έχει την αυστηρά τυποποιημένη και 

σχηματοποιημένη μορφή του φύλλου εργασίας. Κι αυτό γιατί οι ιδιάζουσες συνθήκες 

μιας τάξης μπορούν να διαφοροποιήσουν το μάθημα. Μέσα στο πνεύμα των Νέων 

Αναλυτικών Προγραμμάτων η ευελιξία του εκπαιδευτικού θεωρείται και νόμιμη και 

θεμιτή και επιβαλλόμενη.  
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Συμπληρωματικά, ακολουθούν αποδελτιωμένα επιχειρήματα, που 

καταγράφηκαν από τους μαθητές/τριες στην ενότητα αυτή στο πλαίσιο της 

διερεύνησης των κειμένων. 

 

 

       ΥΠΕΡ                                                         ΚΑΤΑ 

 Ισότητα μαθητών– ίση 
αντιμετώπισή τους από 
καθηγητές 

 Δικαιοσύνη – εξάλειψη 
κοινωνικών ανισοτήτων 

 Τα σχολεία δεν πρέπει να 
γίνουν πασαρέλες επίδειξης 
μόδας. 

 Δεν πρέπει να δίνεται έμφαση 
στο ‘ φαίνεσθαι’ , στη βιτρίνα, 
στο περιτύλιγμα αλλά στο 
‘είναι ’ στο περιεχόμενο, στην 
ουσία, στη γνώση . 

 Η τήρηση των περί στολής 
κανονισμών παραπέμπει στην 
τάξη, την πειθαρχία και την 
ευπρέπεια εντός του σχολικού 
χώρου 

 Έλλειψη πρωινών μαθητικών 
πονοκεφάλων για την 
καθημερινή εμφάνιση στο 
σχολείο 

 Περιορισμός αχρείαστων 
αντιπαραθέσεων με τους 
καθηγητές για την εξεζητημένη 
εμφάνιση μαθητών 

 Αποφυγή αντιπαραγωγικών 
συγκρούσεων με τους γονείς 
σε σχέση με τις 
ενδυματολογικές επιλογές 

 Ομοιομορφία δε σημαίνει 
ισοπέδωση ( μόδα = 
ομοιομορφία) 

 Σε χώρες που εδώ και 
δεκαετίες καταργήθηκε η 
στολή γίνονται σκέψεις για την 
επαναφορά της 

 Πολλά ιδιωτικά σχολεία 
διατηρούν τη στολή 

 Παραβίαση ατομικών ελευθεριών 

 Ελλείμματα δημοκρατίας 

 Κατάργηση ελεύθερης έκφρασης 
μαθητών- δεν ακούστηκε η φωνή 
των μαθητών- αποφασίζουν άλλοι 
γι’ αυτούς.  

 Η ισοπεδωτική ομοιομορφία θα 
πρέπει να καταργηθεί – να έχει τη 
δυνατότητα ο μαθητής να 
αναδείξει στοιχεία της 
προσωπικότητάς του μέσα από 
συγκεκριμένες ενδυματολογικές 
επιλογές 

 Η στολή έρχεται να κουκουλώσει 
και όχι να εξαφανίσει τις υπαρκτές 
κοινωνικές – οικονομικές 
ανισότητες εντός της μαθητικής 
κοινότητας.  

 Η στολή θυμίζει στρατόπεδα-   
είναι εμφανής η καταπίεση των 
μαθητών 

 Κατάργηση της στολής στην 
πράξη θα σήμαινε εμπιστοσύνη 
στους μαθητές και στην 
ωριμότητα των επιλογών τους. 

 Διεύρυνση της ελευθερίας εντός 
των σχολείων. Πιο δημοκρατικά 
σχολεία 

 Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά- 
καταγγελίες για θέματα 
προκλητικής εμφάνισης γίνονται 
και τώρα που είναι υποχρεωτική η 
στολή. Κατά τον ίδιο τρόπο 
υπάρχουν και σήμερα κρούσματα 
παραβατικότητας και απειθαρχίας  

 Σε χώρες που έχει καταργηθεί 
εδώ και δεκαετίες η στολή τα 
σχολεία δεν έγιναν πασαρέλες 
επίδειξης μόδας 

 


