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Προτεινόμενος τρόπος ανάπτυξης θεματικής ενότητας 

Θεματική Ενότητα: «Σχολική Ζωή» 

Κυριακή Τσίτσου, Φιλόλογος 

 

1
ο
 Δίωρο (Το ζήτημα) 

Με αφορμή τη διανομή του βιβλιαρίου εσωτερικών κανονισμών του σχολείου, 

γίνεται συζήτηση στην τάξη κατά την οποία υποβάλλονται ερωτήσεις και απορίες 

στον/στην εκπαιδευτικό σχετικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου και 

το σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησης, διαδικασίες που σαφώς διαφέρουν από 

τις διαδικασίας που ακολουθούνταν στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, εκτίθενται 

γενικότεροι προβληματισμοί και ενδοιασμοί που αφορούν στο καινούριο περιβάλλον 

των μαθητών/τριών. Μέσα από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι οι μαθητές/τριες 

στρέφονται προς τη διερεύνηση αυτού του θέματος, κυρίως λόγω της ανασφάλειας 

που νιώθουν ερχόμενοι σε ένα νέο περιβάλλον και της άμεσης ανάγκης για 

προσαρμογή τους σε αυτό.  Οι μαθητές/τριες στην προσπάθειά τους να βρουν 

τρόπους διερεύνησης του θέματος μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι μπορεί να τους 

βοηθήσουν ο διάλογος με μεγαλύτερους/ες μαθητές/τριες, ο διάλογος με τους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και η μελέτη σχετικών κειμένων μέσα από τα οποία 

μπορούν να δουν πώς άλλοι αντιμετωπίζουν το θέμα.  

Για την επόμενη συνάντηση οι μαθητές/τριες αποφασίζουν να συγκεντρώσουν 

σχετικά κείμενα από τον ημερήσιο τύπο, σχολικές εφημερίδες, έντυπες ή 

ηλεκτρονικές, το διαδίκτυο και να προσκομίσουν ενημερωτικό και άλλο υλικό που 

τους διανεμήθηκε, το οποίο θεωρούν σχετικό με τις πιο κάτω πτυχές του θέματος που 

οι ίδιοι έθεσαν: 

 προσδοκίες μαθητών/τριών από το καινούριο τους σχολείο  

 προβλήματα σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή και το έμψυχο 

δυναμικό του σχολείου (μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί) 

 

 

2
ο
 Δίωρο (Διερεύνηση  και επιλογή κειμένων)  

Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες φέρνουν κείμενα στην τάξη, τα οποία 

διανέμονται στις ομάδες για διερεύνηση και επιλογή. Κάθε ομάδα επιλέγει από τα 

κείμενα που έχει στη διάθεσή της όσα θεωρεί αξιόλογα και τα προτείνει στην 

ολομέλεια. Κριτήριο για την επιλογή αποτελεί το κατά πόσο το κείμενο 

ανταποκρίνεται στις πτυχές του έχουν τεθεί σχετικά με τη θεματική ενότητα που 

επέλεξαν.  Τα κείμενα που επιλέγονται θα πρέπει, κατά το δυνατό, να προβάλλουν 
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διαφορετικές οπτικές γωνίες του ζητήματος ή να προέρχονται από διαφορετικούς 

πομπούς/φορείς/διαύλους και να μην αποτελούν διασκευή ή απόσπασμα, ώστε να μην 

προκύπτει ζήτημα παραποίησης της επιχειρηματολογίας/θέσης του συγγραφέα. Η 

ολομέλεια καταρτίζει ένα σώμα κειμένων, το οποίο βέβαια μπορεί να 

επαναξιολογηθεί και να αναδιαμορφωθεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας 

συνεξέτασης των κειμένων. 

Κείμενα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

Ι. Το ιδανικό σχολείο!!!, άρθρο που δημοσιεύτηκε στη σχολική εφημερίδα του 

Γυμνασίου Μακεδονίτισσας από μαθήτριες του σχολείου και συνοδεύεται από 

κωμικογράφημα του Αρκά. 

 

ΙI. Ποιο σχολείο;, από ιστολόγιο στο διαδίκτυο.   

http://vrypan.net/weblog/2011/04/05/6247/ 

 

ΙΙΙ. Η εντυπωσιακή έκθεση που έγραψε ένα 'πρωτάκι'., από ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο. 

http://www.sispirosi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120

:2010-11-12-15-18-43&catid=1:2009-11-29-19-01-54&Itemid=10 

Η στοχοθεσία για τη μελέτη των κειμένων στα επόμενα δίωρα διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Προγράμματος Σπουδών (βλ. σσ. 10-13).  

 

 

3ο-5ο Δίωρο (Επεξεργασία κειμένων) 

 

Κείμενο Ι- Επεξεργασία 

Διανέμεται το σώμα κειμένων στις ομάδες. Αρχικά κάνει εντύπωση το 

κωμικογράφημα, το οποίο σπεύδουν να σχολιάσουν. Οι μαθητές/τριες συνομολογούν 

ότι αρέσκονται στα κωμικογραφήματα. Αναφέρουν ότι βλέπουν συχνά κείμενα που 

συνοδεύονται από κωμικογραφήματα, εικόνες κλπ.. Αναφέρεται ότι κείμενα τέτοιου 

τύπου ονομάζονται πολυτροπικά. Συζητείται ο όρος πολυτροπικό κείμενο, η χρήση 

και η λειτουργία του. Στη συζήτηση εμπλέκεται όλη η τάξη.  

Ακολούθως, σχολιάζονται τα τρία θαυμαστικά του τίτλου. Οι μαθητές διερωτούνται 

κατά πόσο τα τρία θαυμαστικά προσθέτουν κάτι περισσότερο από το ένα. Μελετάται 

http://vrypan.net/weblog/2011/04/05/6247/
http://www.sispirosi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120:2010-11-12-15-18-43&catid=1:2009-11-29-19-01-54&Itemid=10
http://www.sispirosi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120:2010-11-12-15-18-43&catid=1:2009-11-29-19-01-54&Itemid=10
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το σχετικό χωρίο της Γραμματικής (σ.24), όπου επιβεβαιώνεται ότι γραμματικά δεν 

ισχύει η χρήση. Συμπεραίνεται ότι ίσως κάτι θέλουν να δείξουν οι συγγραφείς με τα 

τρία θαυμαστικά, και ίσως το θαυμαστικό να χρησιμοποιείται με ειρωνικό τρόπο. Οι 

μαθητές/τριες αναφέρουν τι κάνουν οι ίδιοι στα δικά τους κείμενα. Γενικά 

παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν το θαυμαστικό-κυρίως σε ηλεκτρονικά μηνύματα ή 

μηνύματα στο κινητό- για να εκφράσουν συναισθήματα/διαθέσεις: χαρά, έκπληξη, 

ειρωνεία, αμφισβήτηση, ανυπομονησία κλπ..   

Παρατηρείται ότι κατά κύριο λόγο το κείμενο δεν αναπτύσσεται σε παραγράφους 

αλλά σε σημεία. Αποφασίζεται ότι το θέμα θα ξανασυζητηθεί, όταν μελετηθεί το 

κείμενο, συσχετίζοντας τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου με το περιεχόμενο και 

την αποτελεσματικότητά του.  

Το κείμενο μελετάται πρώτα στις ομάδες, τα μέλη των οποίων συνεργάζονται και 

προσπαθούν να εφαρμόσουν τρόπους/στρατηγικές ανάγνωσης (π.χ. πρόβλεψη, 

γρήγορη ανάγνωση για εντοπισμό πληροφοριών, αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, 

υπογραμμίσεις, τήρηση σημειώσεων, οπτικοποίηση πληροφοριών, χρήση 

γραφημάτων) για καλύτερη κατανόησή του και στη συνέχεια διεξάγεται συζήτηση 

στην ολομέλεια της τάξης. Πρόκειται για άρθρο μαθητριών κυπριακού σχολείου, 

όπου περιγράφεται αυτό που θεωρούν οι ίδιες ιδανικό σχολείο, μέσα από την 

παράθεση μιας σειράς αλλαγών που θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν. Στο κείμενο 

γίνεται αναφορά σε θέματα επικοινωνίας, διαδικαστικά θέματα, πρακτικά και 

υλικοτεχνικής υποδομής. Το ύφος κυμαίνεται μεταξύ τυπικού και οικείου, 

μεταπηδώντας από τυπικές (καταιγισμός διαγωνισμάτων, ασφυκτική πίεση, αυστηρές 

τιμωρίες,) σε πιο λαϊκές εκφράσεις (αποβολές με τη σέσουλα, μικρά 

ψιλοπαραπτωματάκια, αίθουσες- τρύπες) που κάνουν το λόγο πιο καυστικό 

υποβάλλοντας μια διάθεση κριτικής κατά του συστήματος και των πρακτικών που 

εφαρμόζονται. Το κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα του σχολείου τους-δίαυλος 

επικοινωνίας-, στο 2ο  Τεύχος, τον Μάρτιο του 2010 και αποδέκτες του κειμένου 

είναι η σχολική κοινότητα.  

Η ολομέλεια της τάξης τείνει να συμφωνήσει με όσα αναφέρουν οι μαθήτριες στο 

κείμενό τους και επισημαίνουν ότι και οι ίδιοι/ες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. 

Στην προσπάθειά τους οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν σε ποιους απονέμονται οι 

ευθύνες στο κείμενο, επικεντρώνονται στις ονοματικές φράσεις του κειμένου: 

άσκηση ψυχολογικής βίας, καταιγισμός διαγωνισμάτων, ασφυκτική πίεση, αυστηρές 

τιμωρίες. Αναζητώντας τους δράστες αυτών των καταστάσεων μετατρέπουν τις 

ονοματικές φράσεις σε ρηματικές και κάνουν υποθέσεις για τα υποκείμενα, 

συμπεραίνοντας ότι για όλες τις φράσεις υπονοούνται οι καθηγητές/τριες (π.χ. 

Επιβολή ποινών → [Οι καθηγητές] επιβάλλουν ποινές). Η τάξη προβληματίζεται αν 

υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που οι μαθήτριες επέλεξαν τις ονοματικές 

φράσεις αντί των ρηματικών. Μια άποψη που ακούγεται είναι ότι η χρήση των 

ονοματικών φράσεων βοηθά καλύτερα στη συγκάλυψη του δράστη και ίσως οι 

μαθήτριες ενδιαφέρονται για τη σχέση που θα διαμορφωθεί ανάμεσα σε αυτές και 
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τους/τις καθηγητές/τριες, αφού και αυτοί/ές είναι μέσα στους αποδέκτες του 

κειμένου.  

Η οργάνωση του κειμένου σε σημεία θεωρείται αποτελεσματική και ειδικότερα η 

ονοματική φράση που προτάσσεται σε κάθε σημείο θεωρείται επιτυχημένη, αφού με 

μια σύντομη φράση αποδίδεται συνοπτικά και αναδεικνύεται το θέμα που αφορά σε 

κάθε σημείο. Η φράση αυτή ξεχωρίζει και οπτικά από την υπόλοιπη παράγραφο με τη 

διαφορετική μορφοποίηση, κάτι που δείχνει και την πρόθεση των συγγραφέων να 

επισημάνουν τη θεματική κάθε σημείου. Σε αρκετές  προτάσεις που ακολουθούν την 

εναρκτήρια φράση σε κάθε σημείο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η υποτακτική 

έγκλιση. Οι μαθητές/τριες παραπέμπονται στο σχετικό χωρίο της γραμματικής 

(σ.127) και ακολούθως κρίνουν κατά πόσο η επιλογή των συγγραφέων είναι 

επιτυχημένη. Από κάποιους μαθητές/τριες ακούγεται η άποψη ότι η υποτακτική εδώ 

εκφράζει κάτι που επιθυμούν να γίνει, ενώ άλλοι λένε ότι, αν το συνδυάσουμε με το 

επικοινωνιακό πλαίσιο, τη δομή και το πνεύμα του κειμένου, καταλήγουμε ότι 

εκφράζει κάτι που πρέπει να γίνει (δεοντική τροπικότητα, γραμματική σ.129). 

Μια ομάδα σχολιάζει το επίθετο «ιδανικό» στον τίτλο, επισημαίνοντας ότι το επίθετο 

παραπέμπει στο πώς οι μαθήτριες θα ήθελαν το σχολείο τους. Όσον αφορά στο 

περιεχόμενό του, κάποιος/α μαθητής/τρια επισημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να 

προσδώσει διαφορετικό περιεχόμενο στη λέξη «ιδανικό». Είναι ένα επίθετο που 

χρησιμοποιείται για αξιολόγηση μιας έννοιας και εμπεριέχει έντονο υποκειμενισμό. 

Το ίδιο ισχύει και για το επίθετο «ασφυκτική», ενώ δε συμβαίνει το ίδιο με άλλα 

επίθετα στο κείμενο (π.χ. εκπαιδευτική, ψυχολογική). Διευκρινίζεται ότι κάποια 

επίθετα μπορεί να είναι περιγραφικά-αντικειμενικότητα, ενώ κάποια άλλα 

αξιολογικά-υποκειμενικότητα. Γίνεται παραπομπή στο σχετικό χωρίο της 

Γραμματικής (σ.47). Με την επιλογή των συγκεκριμένων επιθέτων από τους 

συγγραφείς μεγεθύνεται η έκταση των προβλημάτων που αναφέρονται. Την ίδια 

λειτουργία έχουν και τα ουσιαστικά «καταιγισμός», «βία», «πίεση», αφού το επίπεδο 

έντασής τους είναι υψηλό. 

Μια ομάδα επαναφέρει στην ολομέλεια το σχολιασμό του κωμικογραφήματος που 

συνοδεύει το κείμενο. Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που έγινε προηγουμένως για 

την πολυτροπικότητα, γίνεται συζήτηση για την πρόθεση του συγγραφέα με τη χρήση 

του συγκεκριμένου κωμικογραφήματος, πώς συνδέεται το κωμικογράφημα με το 

περιεχόμενο του κειμένου και τον τίτλο και κατά πόσο αυτό ενισχύει την 

αποτελεσματικότητά του.  

Τελειώνοντας την ανάλυση του κειμένου, μια ομάδα μαθητών/τριών ομολογεί πως 

έχει προβληματιστεί με όσα γράφουν οι μαθήτριες και θεωρεί εύλογα τα αιτήματα 

των μαθητριών για αλλαγές, αν όντος έτσι έχουν τα πράγματα στο Γυμνάσιο. 

 

 



Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων/Νέα Ελληνική Γλώσσα/ Μ.Ε./2011-12   5 

 

Κείμενο ΙΙ - Επεξεργασία 

Μελετάται το κείμενο στις ομάδες. Διαπιστώνεται ότι, παρά τη σύμπτωση με το 

Κείμενο Ι ως προς τη διάθεση- αμφισβήτηση του θεσμού και ανάγκη για αλλαγές, 

κάτι που υποβάλλεται ήδη από τον τίτλο με την ερωτηματική πρόταση- υπάρχει 

απόκλιση ως προς τα ζητήματα που τίθενται, αφού το κείμενο αφορά στο 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη χρησιμότητά του. Θέση του 

συγγραφέα είναι ότι το σημερινό σχολείο «δε μας μαθαίνει τα βασικά» και για να τη 

στηρίξει παραθέτει έναν κατάλογο χρήσιμων πραγμάτων που δε διδάχτηκε στο 

σχολείο. Με τη χρήση της άρνησης ο συγγραφέας ουσιαστικά εκφράζει μια 

αξιολόγηση για το σχολείο, ενώ θέτοντας ως δράστη το σχολείο-κάτι άψυχο- 

αποσιωπά ουσιαστικά τους πραγματικούς δράστες. Οι μαθητές/τριες ομολογούν ότι 

είναι μια καινούρια πτυχή του θέματος γι’ αυτούς. Μια ομάδα μαθητών/τριών, 

προσπαθώντας να αξιολογήσει αυτήν την πτυχή και κάνοντας σύγκριση με τις 

θέσεις/απόψεις που τέθηκαν στο Κείμενο Ι, επισημαίνει πως εδώ τα ζητήματα 

φαίνονται να είναι βαθύτερα και ουσιαστικότερα για το σύστημα εν γένει, σε σχέση 

με τα απλά ζητήματα καθημερινότητας της σχολικής ζωής, που θέτουν οι συγγραφείς 

του Κειμένου Ι.  Αυτό βέβαια συσχετίζεται με τον σκοπό συγγραφής κάθε κειμένου 

και το επικοινωνιακό του πλαίσιο. Απασχολούν συχνότερα  έναν/μια μαθητή/τρια 

ζητήματα που βρίσκονται στο Κείμενο Ι, ενώ αδυνατεί να κρίνει συνολικά το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης, μέρος του οποίου ακόμα δεν έχει γνωρίσει. Η τάξη 

όμως βρίσκει ενδιαφέρον να ακούσει την άποψη ενός ανθρώπου που κρίνει το 

εκπαιδευτικό σύστημα μετά από χρόνια που έχει αποφοιτήσει από αυτό.  

 Το  κείμενο είναι αναρτημένο σε ιστολόγιο (weblog), το οποίο ο συγγραφέας 

(blogger) αναρτά με αφορμή την επικείμενη γέννηση του παιδιού του και με έναυσμα 

ένα άλλο post, για το οποίο παρατίθεται από τον blogger υπερσύνδεσμος. Από τη 

συζήτηση φαίνεται να υπάρχει επαρκής εξοικείωση της τάξης με τη «διαδικτυακή» 

ορολογία. Τα γεγονός της επικείμενης γέννησης του παιδιού του συγγραφέα 

διασαφηνίζει καλύτερα τον λόγο που ο ίδιος ασχολείται με το θέμα και αφήνει να 

διαφανεί ευκρινέστερα ο λόγος που κρίνει και ζητά διαφοροποίηση του συστήματος: 

απαιτεί ένα καλύτερο σύστημα για το παιδί του.  Επειδή  υπάρχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, δίνεται η ιστοσελίδα για να μελετηθεί το κείμενο στο διαδικτυακό του 

περιβάλλον, όπου είναι διαθέσιμες και βασικές πληροφορίες για τον συγγραφέα.  

Η τάξη μπερδεύεται με τις αναφορές σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο («Η αλήθεια είναι 

ότι έχουμε χώσει στα κεφάλια των μαθητών ένα σωρό πληροφορίες με μηδενική ως 

οριακή χρησιμότητα. Και από την άλλη δεν τους έχουμε μάθει χρήσιμα 

πράγματα…»), αφού ο συγγραφέας εκ προοιμίου έχει διαφωνήσει με αυτές τις 

πρακτικές. Εικάζεται ότι με τη χρήση του α΄ πληθυντικού ο συγγραφέας δε θέλει να 

εξαιρεθεί από το σύνολο και ότι η ευθύνη είναι συλλογική.  Από την άλλη, ως μέρος 

και ο ίδιος του όλου συστήματος, νομιμοποιείται να εκφράσει γενικές απόψεις γι’ 

αυτό με κριτική διάθεση. Έτσι, με τη χρήση του α΄ πληθυντικού χάνεται η απόσταση 

μεταξύ πομπού και αποδεκτών και δημιουργείται διάθεση μεγαλύτερης αποδοχής των 



Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων/Νέα Ελληνική Γλώσσα/ Μ.Ε./2011-12   6 

 

θέσεων του συγγραφέα από μέρους των αποδεκτών. Αντίθετα όταν ο συγγραφέας 

μιλά για τη δική του περίπτωση ξεχωριστά, για προσωπικά του βιώματα και 

εμπειρίες, χρησιμοποιεί α’ ενικό πρόσωπο («Θα ήθελα…»).  

Μια ομάδα παρατηρεί ότι το «Ας φτιάξουμε» διαφοροποιείται από τα ρήματα 

«έχουμε χώσει» και «τους έχουμε μάθει», αφού τα δύο τελευταία δηλώνουν γεγονότα 

(επιστημική τροπικότητα), ενώ το πρώτο αποτελεί προτροπή του συγγραφέα για το 

μέλλον (δεοντική τροπικότητα). Η τάξη παρατηρεί επίσης ότι οι εισηγήσεις του 

πρώτου κειμένου εκφέρονταν με υποτακτική και το μόριο να, ενώ εδώ με υποτακτική 

και το μόριο ας. Κάποιοι μαθητές/ήτριες αναφέρουν ότι, αν το μόριο ας 

αντικατασταθεί από το μόριο να, προκύπτει το ίδιο νόημα, ενώ άλλοι/ες τους 

διαφωνούν λέγοντας ότι υπάρχει νοηματική διαφορά: το να εκφράζει απαίτηση 

(δεοντική τροπικότητα), ενώ το ας προτρέπει να γίνει κάτι. Σε κάθε περίπτωση οι 

επιλογές των συγγραφέων διαμορφώνουν και διαφορετική σχέση ανάμεσα σε αυτούς 

και τους αποδέκτες τους. 

Σε κάποια ομάδα κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η λέξη «ΛΑΘΟΣ» αναγράφεται σε 

κεφαλαιογράμματη γραφή. Από τη συζήτηση που ακολουθεί προκύπτει ότι ο 

συγγραφέας κάνει αυτή την επιλογή, γιατί θέλει να δώσει έμφαση σε αυτό που 

λέγεται, επιλέγοντας την κεφαλαιογράμματη γραφή. Ο συγγραφέας δίνει ευθέως την 

άποψή του σε σχέση με τη μόρφωση που λαμβάνει κανείς και τη χρησιμότητά της με 

τρόπο απόλυτο, η οποία υποβάλλεται ήδη από την προηγούμενη παράγραφο με το 

ρήμα «Υποτίθεται» καθώς και το ερωτηματικό στον τίτλο. Με κεφαλαία σημειώνεται 

και η λέξη «ΑΥΤΑ». Και σε αυτή την περίπτωση η κεφαλαιογράμματη γραφή 

χρησιμοποιείται για  έμφαση: «ΑΥΤΑ»-  όσα περιγράφονται στον κατάλογο του 

συγγραφέα- έναντι των όσων οι μαθητές/τριες διδάσκονται, αλλά δεν τους είναι 

χρήσιμα στη ζωή.  

Κάποια ομάδα ρωτά γιατί η φράση  “Η πληροφορική στα σχολεία είναι σαν την πάλαι 

ποτέ σεξουαλική αγωγή” βρίσκεται σε εισαγωγικά. Επισημαίνονται και άλλες 

φράσεις που βρίσκονται σε εισαγωγικά: “στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου της Χ 

Γυμνασίου, υπάρχει το Α ή το Β…”, “σε ποια σχολή θα μπει το παιδί…” και 

διευκρινίζεται ότι αυτό συμβαίνει όταν ακολουθούν αυτολεξεί τα λόγια κάποιου, ενώ 

στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για τίτλο post. Γίνεται παραπομπή στο αντίστοιχο 

χωρίο της Γραμματικής (σ.26). 

 

 

Κείμενο ΙΙΙ – Επεξεργασία 

Οι ομάδες μελετούν το Κείμενο ΙΙΙ. Το Κείμενο ΙΙΙ αποτελεί την έκθεση ενός μαθητή 

της ηλικίας τους, υπό τον τίτλο «Ήδη πέρασαν δύο εβδομάδες από την πρώτη μέρα 

στο καινούριο σας σχολείο, το Γυμνάσιο. Ζωντανέψτε στη μητέρα σας ή σε ένα άλλο 
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οικείο πρόσωπο τις εντυπώσεις, τις προσδοκίες και τα συναισθήματά σας από αυτή 

την εμπειρία σας». Οι μαθητές/τριες παρατηρούν ότι ο μαθητής στην έκθεσή του 

εστιάζει την προσοχή του στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών κατά 

κύριο λόγο, αλλά και μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών, εκφράζοντας τους 

φόβους και τις ανησυχίες του ως μαθητής της Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές/τριες 

παραδέχονται ότι και οι ίδιοι είχαν ανάλογες ανησυχίες όταν ήρθαν στο Γυμνάσιο, 

κρίνοντας εύλογα τα όσα αναφέρει ο μαθητής. Εξάλλου, παρατηρούν ότι με τις 

σχέσεις μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών ασχολούνται και οι συγγραφείς του 

Κειμένου Ι, θέμα που δεν παρουσιάζεται καθόλου στο Κείμενο ΙΙ, ενώ ο μαθητής 

περιγράφει τις εντυπώσεις του από τις πρώτες μέρες στο σχολείο, χωρίς να θέτει υπό 

αμφισβήτηση τον θεσμό, αλλά και χωρίς να θέτει οποιαδήποτε αιτήματα, όπως 

γίνεται στα Κείμενα Ι και ΙΙ. 

Κάποιος/α μαθητής/τρια σχολιάζει τα εισαγωγικά του τίτλου της έκθεσης, 

ανακαλώντας το σχετικό σχόλιο που λέχθηκε κατά την ανάλυση του Κειμένου ΙΙ. 

Εντοπίζονται επίσης οι λέξεις «πρωτάκι» και «αγάπη», που επίσης βρίσκονται σε 

εισαγωγικά. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση τα εισαγωγικά έχουν 

διαφορετική λειτουργία- ειδική/μεταφορική χρήση της λέξης (Γραμματική σ.27). 

Σε εισαγωγικά βρίσκεται και η φράση ‘GATE 7’, που όπως διαπιστώνεται είναι το 

ψευδώνυμο του χρήστη που έχει αναρτήσει τη μαθητική έκθεση. Από το συνοδευτικό 

κείμενο-σχόλιο του χρήστη γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό («Γι 

αυτό είμαστε περήφανοι που πολλές φορές δεν σκύβουμε το κεφάλι στη Δ/νση, πχ 

όταν θέλει να στριμώξει τα παιδιά αυτά από τα 4 τμήματα που είναι τώρα στα 3. Και 

δεν κάνουμε τους καλούς υποτακτικούς υπαλλήλους που περιμένουν το ρουσφέτι του 

Αγά τους, αδικώντας όμως τους μαθητές που εννοείται ότι υπηρετούν.»). Κάποια 

ομάδα επισημαίνει ότι στην αρχή του κειμένου, πλάι από τη φράση «συντάχθηκε από 

τον/την Δημοσιογράφος», αντί του ονόματος του συντάκτη αναγράφεται ο αριθμός 

«1». Στη συζήτηση που ακολουθεί η τάξη καταλήγει ότι με αυτό τον τρόπο πλήττεται 

η αξιοπιστία του κειμένου, επισημαίνοντας όμως ότι ο συντάκτης για κάποιους 

λόγους ενδεχομένως να θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.  

Στο κείμενο-σχόλιο του χρήστη περιγράφεται η μαθητική έκθεση. Οι μαθητές/τριες 

παρατηρούν ότι χρησιμοποιούνται ευρέως επίθετα, που κατά κύριο λόγο είναι 

αξιολογικά, ανακαλώντας τα όσα έχουν λεχθεί σε προηγούμενο μάθημα για τα 

επίθετα. Επισημαίνεται το επίθετο «εντυπωσιακή» του τίτλου που δίνεται στη 

μαθητική έκθεση, δηλώνοντας ότι και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για 

αξιολογικό επίθετο, μέσω του οποίου εκφράζεται θετική στάση -αξιολόγηση από τον 

συγγραφέα. Επιπλέον, ο χρήστης εκφράζει απόψεις σχετικά με κάποια γενικότερα 

θέματα που αφορούν στις σχολικές διαδικασίες και το κοινωνικό σύστημα, που 

θυμίζουν τις απόψεις του συγγραφέα του Κείμενου ΙΙ. 

Κάποια ομάδα υποδεικνύει στην ολομέλεια ότι η έκθεση του μαθητή τελειώνει με 

τρία θαυμαστικά, όπως ήταν και ό τίτλος του Κειμένου Ι. Οι μαθητές/τριες θυμούνται 
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τη λειτουργία του θαυμαστικού, όπως αυτή περιγράφηκε κατά την εξέταση του 

Κειμένου Ι, και θεωρούν ότι σε αυτή την περίπτωση τα θαυμαστικά υποδηλώνουν την 

ανυπομονησία του μαθητή. 

Κάποια ομάδα ρωτά τι σημαίνει η λέξη κατάληψη. Κάποιος/α μαθητής/τρια εξηγεί 

τον όρο, ο  οποίος παραπέμπει σε πρακτική που ακολουθείται κυρίως στην Ελλάδα. 

Οι μαθητές/τριες παρατηρούν ότι η μόνη προσδοκία του μαθητή από τη σχολική ζωή 

είναι η κατάληψη, σε αντίθεση με τους συγγραφείς των Κειμένων Ι  (αιτούνται 

αλλαγές προκειμένου να γίνει πραγματικότητα «το ιδανικό σχολείο») και ΙΙ 

(κατηγορεί το εκπαιδευτικό σύστημα ότι δε διδάσκει τίποτε το χρήσιμο, 

καταρτίζοντας κατάλογο με χρήσιμα πράγματα που θα έπρεπε να διδάσκονται στο 

σχολείο), που πέρα από τις προσδοκίες που διατυπώνουν αμφισβητούν το θεσμό. 

Αμφισβήτηση του θεσμού ενυπάρχει και στο κείμενο-σχόλιο του χρήστη που έκανε 

την ανάρτηση της μαθητικής έκθεσης. Θεωρείται ότι η απόκλιση έγκειται πιθανόν 

στη διαφορά ηλικίας των συγγραφέων (ενήλικες-μαθητές, μαθητές Α’ Γυμνασίου-Β’ 

Γυμνασίου), που τους διαφοροποιεί ως προς τις εμπειρίες αλλά και ως προς τις 

γνώσεις τους σχετικά με το θέμα. Μέσα από τη συζήτηση διαπιστώνεται, επίσης, ότι 

το συνοδευτικό κείμενο-σχόλιο του Κειμένου ΙΙΙ παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα 

από εκείνη που διαμορφώθηκε για τους εκπαιδευτικούς μέσα από το Κείμενο Ι, όπου 

ο συγγραφέας του, όντας εκπαιδευτικός, εμφανίζεται να αμφισβητεί το σύστημα και 

να συστρατεύεται με τους μαθητές. Επιπλέον, διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον για τις 

επόμενες γενιές («Το Π.Α.ΜΕ. δείχνει το δρόμο για τη ζωή που αξίζουν αυτές οι νέες 

ψυχές.»), όπως και το Κείμενο ΙΙ. Με αφορμή την αναφορά στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα του κειμένου, σημειώνεται ότι ο συγγραφέας του σχολίου φαίνεται να 

είναι ενταγμένος σε κάποια κοινωνική ομάδα, για την οποία αναζητούνται 

πληροφορίες στο διαδίκτυο, (Π.Α.ΜΕ.) τις θέσεις και τις δράσεις της οποίας 

προσπαθεί να προωθήσει και να δικαιολογήσει με αφορμή τη μαθητική έκθεση. 

Αντίθετα, στο Κείμενο Ι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να είναι μέρος του 

συστήματος και να αποτελούν το αντίπαλο δέος για τους μαθητές/τριες, όπως και στη 

μαθητική έκθεση.  

Δίνεται η διεύθυνση της  ιστοσελίδας και γίνεται πλοήγηση κατά 

ομάδες/δυάδες/ατομικά, ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών που έχουμε στη 

διάθεσή μας. Εκφράζεται η επιθυμία από τους/τις μαθητές/τριες να δημιουργήσουν 

λογαριασμό χρήστη και να αναρτήσουν ένα δικό τους κείμενο-σχόλιο με τις σκέψεις 

και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το θέμα. Αποφασίζεται ότι θα εργαστούν 

σε ομάδες/δυάδες για την παραγωγή κειμένων. 
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6ο και 7ο Δίωρο (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) 

Στην αίθουσα Η.Υ. κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αρχικά γίνεται πλοήγηση στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεται αναρτημένο το Κείμενο 

ΙΙΙ. Εκτός από το Κείμενο ΙΙΙ μπορούν να μελετηθούν και άλλα κείμενα που είναι 

αναρτημένα και υπάγονται στην κατηγορία «Άρθρα για την Παιδεία».  Στη συνέχεια, 

η κάθε ομάδα συντάσσει το δικό της κείμενο. Ο/Η εκπαιδευτικός παρακολουθεί τις 

ομάδες καθώς εργάζονται, δίνοντας βοήθεια/διευκρινίσεις όπου ζητηθεί. 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των κειμένου στις ομάδες, 

συγκεντρώνονται τα κείμενα όλων των ομάδων και πολλαπλασιάζονται. Διανέμονται 

τα κείμενα όλων των ομάδων σε όλη την τάξη και κάθε κείμενο παρουσιάζεται από 

εκπρόσωπο της συντακτικής ομάδας, ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται στον πίνακα σε 

ηλεκτρονική μορφή. Η κάθε ομάδα καλείται να εξηγήσει τον σκοπό που θέλει να 

επιτελέσει το κείμενό της και να αιτιολογήσει τις επιλογές της ως προς τη σύνταξη, 

γραμματική, θέμα, περιεχόμενο κλπ.. Αφού παρουσιαστούν τα κείμενα όλων των 

ομάδων, η κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει το καταλληλότερο για την περίσταση και 

το πιο αποτελεσματικό. Επιλέγεται το κείμενο που προτιμά η πλειοψηφία, το οποίο 

υποβάλλεται στη διαδικασία της Συλλογικής Επαναδιατύπωσης. Όταν 

ολοκληρώνεται η διαδικασία το κείμενο αναρτάται στην ιστοσελίδα ως κείμενο της 

ολομέλειας της τάξης (βλ. Τεχνική Συλλογικής Επαναδιατύπωσης: 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_elliniki_glossa/seminaria_analytik

a.html).  

 

 

8ο Δίωρο (Αξιολόγηση της διαδικασίας και των γνώσεων που αποκτήθηκαν) 

Αρχειοθετούνται στους φακέλους των μαθητών/τριων τα κείμενα που έχουν 

διερευνηθεί και τα κείμενα που έχουν παραχθεί. Στους φακέλους μπορούν να 

συμπεριληφθούν και τα κείμενα που προσκομίστηκαν κατά το 2
ο
 δίωρο, αλλά τελικά 

δεν επιλέγηκαν προς συνεξέταση. Δίνεται χρόνος στους/στις μαθητές/τριες να 

ανατρέξουν στο υλικό και να αναστοχαστούν πάνω σε όλα όσα τους έχουν 

απασχολήσει στην ενότητα «Σχολική Ζωή». Επαναδιατυπώνουν τις αρχικές 

εντυπώσεις που είχαν για το θέμα και στη συνέχεια περιγράφουν πώς αυτές 

αναδιαμορφώθηκαν στην πορεία, αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής κειμένων και 

στα κριτήρια που χρησιμοποίησαν. Αναφέρουν ποια κειμενικά είδη εξετάστηκαν, 

διαφορές που εντόπισαν σε σχέση με ίδια ή διαφορετικά κειμενικά είδη που είχαν 

αντιμετωπίσει στο παρελθόν και τους κειμενικούς τύπους με τους οποίους 

πραγματώθηκαν. Διαμορφώνουν ένα σχεδιάγραμμα του πώς κινήθηκαν με το ζήτημα 

που είχαν να αντιμετωπίσουν και ποια θέματα προσέγγισαν στην πορεία, κινούμενοι 

από το ένα στο άλλο κείμενο. 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_elliniki_glossa/seminaria_analytika.html
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_elliniki_glossa/seminaria_analytika.html
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Αναφέρουν χαρακτηριστικά παραδείγματα της γραμματικής και του λεξιλογίου που 

χρησιμοποιήθηκε στα κείμενα και εκφράζουν κρίσεις για την αποτελεσματικότητά 

τους. Αναφέρουν ποιες ιδεολογίες συγκρούστηκαν μέσα από τα κείμενα και πόσο 

αποτελεσματικά υποστηρίχτηκε η κάθε μια. Εκφράζονται κρίσεις για τη διαδικασία 

της συλλογικής επαναδιατύπωσης  και την πρόοδο που επιτεύχθηκε από την πρώτη 

συγγραφή κειμένου στη δεύτερη (συλλογική επαναδιατύπωση). Τέλος, αξιολογείται 

συνολικά η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο κατά τη 

συνεξέταση των κειμένων, όσο και κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, και γίνονται 

εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους. 
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Κείμενο Ι 

 

Πηγή: Εφημερίδα Εν Πλω, τεύχος 2, Μάρτιος 2010 (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στη σχολική εφημερίδα του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας από μαθήτριες του σχολείου) 
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Κείμενο ΙΙ  

vrypan|net|weblog  

Ονομάζομαι Παναγιώτης Βρυώνης (πολλοί με ξέρουν ως vrypan) και εδώ θα βρεις 

σκέψεις, σημειώσεις, το ημερολόγιό μου και το podcast μου. Είμαι blogger, 

προγραμματιστής και social media consultant. Μένω στην Αθήνα. 

  

Περισσότερα για εμένα, καθώς και links για τις σελίδες μου σε άλλες υπηρεσίες, θα 

βρεις εδώ. Αν ψάχνεις για κάτι παλιότερο που έγραψα, δες το αρχείο των άρθρων. Ή 

ξεκίνα από την homepage μου: http://vrypan.net/. Πριν χρησιμοποιήσεις περιεχόμενο 

από το blog μου, διάβασε την άδεια χρήσης (CC Attribution). Πριν αφήσεις σχόλιο 

για πρώτη φορά, ίσως είναι καλό να διαβάσεις την πολιτική σχολίων.  

 

← όχι στην υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών στον Τύπο 

το φάουλ της “Κ” με το έγγραφο από wikileaks → 

ποιο σχολείο; 

Το post “Η πληροφορική στα σχολεία είναι σαν την πάλαι ποτέ σεξουαλική αγωγή” 

περιγράφει μερικές σκέψεις με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα. Και θα ήθελα να 

επεκτείνω τον συλλογισμό, πέρα από το Μάθημα Πληροφορικής. 

Το σημερινό σχολείο, το σχολείο που έχουμε τελειώσει όλοι, ακόμη και στην 

καλύτερη εκδοχή του, δεν μας μαθαίνει τα βασικά. Φτάνει ένα παιδί 18 χρονών και 

έχει τελειώσει το Λύκειο. Υποτίθεται ότι έχει αποκτήσει την μόρφωση που θα το 

βοηθήσει στην ζωή του, ανεξάρτητα με το τί θα επιλέξει να κάνει.  

Σωστά;  

ΛΑΘΟΣ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χώσει στα κεφάλια των μαθητών ένα σωρό 

πληροφορίες με μηδενική ως οριακή χρησιμότητα. Και από την άλλη δεν τους έχουμε 

μάθει χρήσιμα πράγματα, πράγματα που είναι θέμα ζωής και θανάτου ή που θα τους 

βοηθήσουν να αναζητήσουν την ευτυχία με καλύτερα εφόδια. Ναι, ο άριστος μαθητής 

του Λυκείου, κοντά στα 18, ξέρει πολλά πράγματα, όπως τους μηχανισμούς 

πολυμερισμού οργανικών ενώσεων ή λατινικά, αλλά δεν έχει μάθει πουθενά τα 

πράγματα που θα τον βοηθήσουν πορευτεί στους βασικούς δρόμους της ζωής του. 

18 χρονών. Έτοιμος ή έτοιμη, να ψηφίσει, να κάνει έρωτα, οικογένεια, να οδηγήσει, 

να δουλέψει, να έχει λογαριασμό στην τράπεζα ή πιστωτική κάρτα. Και όμως, 

κανένας δεν του έχει μάθει για παράδειγμα… 

- πώς γεννιέται ένα παιδί (ντρέπομαι που το παραδέχομαι, αλλά και εγώ έμαθα με την 

ευκαιρία της εγκυμοσύνης της γυναίκας μου τί γίνεται μέσα σε αυτούς τους 9 μήνες 

και τι -θεωρητικά ακόμη- ακολουθεί τους επόμενους) 

- πώς να οδηγεί, αλλά και να περπατάει στον δρόμο -για κάποιο λόγο ένα θέμα που 

κοστίζει πολλές ζωές νέων, θεωρείται ασήμαντο εφόδιο, σε σχέση με την επίλυση 

πολυωνυμικών εξισώσεων, που από όσο γνωρίζω, η άγνοιά τους, δεν ευθύνεται για 
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πολλούς θανάτους. 

- πώς να χρησιμοποιεί το Internet, πώς να κρίνει που μπορεί να δώσει την πιστωτική 

του κάρτα ή προσωπικά του δεδομένα και που όχι. 

- πώς να τρώει σωστά, τις ασθένειες που πρέπει να προσέχει στην ζωή του και πώς να 

προφυλαχθεί από αυτές, με λίγα λόγια πώς να προσέχει την υγεία του. 

- πώς να εντάξει τον αθλητισμό στην ζωή του 

- πώς διεξάγεται ένας διάλογος επιχειρημάτων 

- πώς αναλύουμε ένα άρθρο ή μία είδηση που διαβάζουμε 

- πώς να προγραμματίζει τα οικονομικά του, τί σημαίνει δανεισμός. 

- ο 18χρονος δεν έχει διαβάσει 1 (ολογράφως: ΕΝΑ) νόμο! Δεν ξέρει με τί μοιάζει! 

Δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί το νομικό μας σύστημα και πώς το δικαστικό. 

Ξέρω ότι πολλά από τα παραπάνω, θα τα αντικρούσουν κάποιοι, λέγοντας, “στο 

κεφάλαιο 3 του βιβλίου της Χ Γυμνασίου, υπάρχει το Α ή το Β”. Μπορεί. Αλλά το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα, τελικά δεν το διδάσκει -αυτό είναι η ουσία. 

Όποτε μιλάω με γονείς για το εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από μία-δύο κουβέντες 

αναφέρεται το θέμα του Πανεπιστημίου και το πώς πρέπει να είναι το σύστημα 

εισαγωγής στα Πανεπιστήμια κ.λ. Είναι υπερεκτιμημένη η Πανεπιστημιακή 

μόρφωση. Βγάλτε την από την κουβέντα. Φοιτητές είναι πολλά από τα παιδιά που 

σκοτώνονται στους δρόμους από κακή οδήγηση. ΑΕΙ έχουν τελειώσει πολλοί 

40ρηδες που αρχίζουν να παρουσιάζουν καρδιοπάθειες γιατί δεν ξέρουν να 

φροντίζουν την υγεία τους (όχι στα 40, που ίσως το μάθουν αναγκαστικά, αλλά μέχρι 

τα 40). Επιστήμονες είναι πολλοί από τους πελάτες ψυχιάτρων.  

Ας φτιάξουμε κάποια στιγμή ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα έχει στόχο να 

καλύψει τις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ούτε τις ανασφάλειες και τις 

ψυχώσεις των γονιών, αλλά να εφοδιάσει τα παιδιά να γίνουν υγιείς, ευτυχισμένοι και 

δημιουργικοί άνθρωποι και πολίτες. 

Θα ήθελα η κόρη μου, που περιμένουμε να έρθει σε λίγο καιρό στον κόσμο, 

τελειώνοντας το σχολείο να έχει τα περισσότερα δυνατά εφόδια για να αντιμετωπίσει 

ΑΥΤΑ τα προβλήματα. Και αν ακόμη και τότε το εκπαιδευτικό μας σύστημα 

συνεχίζει να ρίχνει το βάρος του σε δευτερεύοντα πράγματα, και αν και εγώ έχω 

παρασυρθεί στον παραλογισμό της αγωνίας “σε ποια σχολή θα μπει το παιδί”, ελπίζω 

να βρει η ίδια αυτό το κείμενο και να μου το θυμίσει…  

 Posted on 2011-04-05 06:04 
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Κείμενο ΙΙΙ  

Η εντυπωσιακή έκθεση που έγραψε ένα 'πρωτάκι'.  

 

αρθρογραφία - άρθρα για την παιδεία  

Συντάχθηκε απο τον/την Δημοσιογράφος -1  

Παρασκευή, 12 Νοέμβριος 2010 17:18  

«Ήδη πέρασαν δύο εβδομάδες από την πρώτη μέρα στο καινούριο σας σχολείο, το Γυμνάσιο. Ζωντανέψτε 

στη μητέρα σας ή σε ένα άλλο οικείο πρόσωπο τις εντυπώσεις, τις προσδοκίες και τα συναισθήματά σας 

από αυτή την εμπειρία σας.» 

Το σχολείο μου τώρα πια είναι το γυμνάσιο. 

Εμένα μου μοιάζει με ανεξερεύνητη γη που περιμένει να το εξερευνήσω 

ή με σκοτεινό δωμάτιο που περιμένει να το φωτίσω. 

Σε αυτό το σχολείο υπάρχουν τα λυκάκια, τα γυμνασιόπαιδα της Β΄ και 

της Γ΄ γυμνασίου και…. αυτό που στους καινούριους φαίνεται πιο 

φοβιστικό!  

Ένα μεγαλύτερο παιδί στην Α΄ γυμνασίου!  

Όλοι οι μεγαλύτεροι σου φαίνονται με πεινασμένα λιοντάρια έτοιμα να 

σου ορμήξουν, αλλά αν είσαι τυχερός έχεις κάνει μερικούς φίλους απ’ 

το δημοτικό και όταν έρχεσαι σε υποδέχονται όπως κάθε φίλος. Αυτό 

που τρέμουν οι μικρότεροι μαθητές ιδίως της Α΄ είναι ο ανεξερεύνητος 

χώρος των αγορίστικων τουαλετών. Ο κόσμος των μεγαλύτερων 

παιδιών και της ηρεμίας τους που πολλές φορές τους την χαλάει ένας 

‘ανεπιθύμητος’ καθηγητής. Όλοι μας ξέρουμε τι γίνεται εκεί μέσα, 

ακόμα και οι δάσκαλοι, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν θα το αναφέρω. 

Οι καθηγητές πάλι είναι αρκετά καλοί. Πολλές φορές σου μοιάζουν σαν 

τέρατα με μεγάλα κόκκινα μάτια έτοιμα να ξεράσουν ατελείωτες 

ασκήσεις για το σπίτι και άλλες φορές σου μοιάζουν με ένα 

συμπαθητικό φίλο που ευχάριστα θα περνούσες την ώρα σου μαζί του. 

Καμιά φορά επίσης νομίζεις ότι σε έχει βάλει στο μάτι και ότι κάποιος 

άλλος μαθητής είναι η «αγάπη» του. Αυτό θα μείνει για πάντα μυστήριο 

αφού μόνο ο ίδιος ο καθηγητής το ξέρει. 

Αυτά είχα να πω για το Γυμνάσιο. Περνάω καλά εδώ αλλά θέλω να 

κάνω τη πρώτη μου κατάληψη! 

Την περιμένω πως και πως!!! 

 

‘GATE 7’ 

Η έκθεση γράφτηκε στις αρχές του Οκτώβρη. Έκανε μεγάλη εντύπωση η διαύγεια του παιδικού πνεύματος και 

η αυθεντική ευαισθησία του παιδιού που αποτυπώνει το νέο του περιβάλλον. Έκανε εντύπωση η κοφτερή του 
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ματιά και το θάρρος του να διατυπώσει διάφορες πτυχές με χιούμορ και νόημα ιδιαίτερα ώριμο. 

Ποιος είπε ότι τα ‘μικρά’ παιδιά είναι τόσο μικρά;!! 

Εμένα να με συγχωρεί η παιδική αυτή ψυχή, που δεν μπόρεσα να αφιερώσω πρωτύτερα χρόνο για να δώσω να 

απολαύσουν και οι αναγνώστες μας αυτό το πηγαίο, ζωντανό, αισιόδοξο δυναμικό της νέας ζωής, η οποία όμως 

έχει μπει στις μυλόπετρες του γλοιώδους σημερινού αγοραίου ανταγωνιστικού κοινωνικού συστήματος, και από 

τις οποίες χρειάζεται προστασία. 

Προστασία όμως που προς το παρόν υστερεί από αυτούς που πρέπει να την εκδηλώσουν και να την 

οργανώσουν. 

Το Π.Α.ΜΕ. δείχνει το δρόμο για τη ζωή που αξίζουν αυτές οι νέες ψυχές. 

Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία όπως ο ‘μικρός’ αυτός μαθητής την είχε. 

Γι αυτό είμαστε περήφανοι που πολλές φορές δεν σκύβουμε το κεφάλι στη Δ/νση, πχ όταν θέλει να στριμώξει 

τα παιδιά αυτά από τα 4 τμήματα που είναι τώρα στα 3. 

Και δεν κάνουμε τους καλούς υποτακτικούς υπαλλήλους που περιμένουν το ρουσφέτι του Αγά τους, αδικώντας 

όμως τους μαθητές που εννοείται ότι υπηρετούν. 

http://www.sispirosi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=120:2010-11-12-15-18-

43&catid=1:2009-11-29-19-01-54&Itemid=10  
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