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ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ Β΄ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 28 ΗΟΤΝΗΟΤ 2021 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ ΣΡΔΗ (3) 

 

ΚΔΗΜΔΝΟ 

 

Ο διάλογορ και οι ομαδικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηην ηάξη 

 

 Η ηππηθή δηαδηθαζία θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνύ-καζεηή 

ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν δελ αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα ζηνλ καζεηή λα 

εκπιαθεί ζε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο καλλιεπγούν ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

ηνλ δηεξεπλεηηθό ιόγν. Γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε αδπλακία, ν εθπαηδεπηηθόο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε 

πνπ ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, 

θαιιηεξγώληαο έηζη όρη κόλν ηνλ πξνθνξηθό ιόγν αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

δεμηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 Καζώο ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζε κηα νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα, έρνπλ 

ηελ εςκαιπία πξώηα από όια λα δηαηππώζνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο αλ κπνξνύλ απηέο να ηεθούν ζε 

εθαξκνγή. Επεηδή όκσο ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη 

δελ αληαγσλίδνληαη ην έλα ην άιιν, δελ πηέδνληαη να διαηςπώζοςν απόςεηο 

απόιπηα επεμεξγαζκέλεο. Έηζη, έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαζέζνπλ 

δοκιμαζηικά κηα ηδέα, πνπ κπνξεί ηα άιια παηδηά λα ηε ζπδεηήζνπλ, λα ηελ 

πηνζεηήζνπλ ή λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ θαιιηεξγνύλ 

κόλν ηνλ ιόγν αιιά αλαπηύζζνπλ παξάιιεια ηελ θνηλσληθή δεμηόηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Όπσο είλαη γλσζηό, ζην ζρνιείν ηα παηδηά απνθηνύλ θπξίσο 

ηελ εκπεηξία ηνπ αληαγσληζκνύ παξά ηεο ζπλεξγαζίαο, γη’ απηό πνιιέο θνξέο 

δπζθνιεύνληαη λα ζπλεξγαζηνύλ. Ωζηόζν, κηα ζύγρξνλε θνηλσλία ρξεηάδεηαη 

πνιίηεο πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέιε κηαο νκάδαο θαη ε νκαδηθή 

εξγαζία απνηειεί ην πξώην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 Η ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε κηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα, πνπ ην 

ππνρξεώλεη λα ππνζηεξίμεη ηηο απόςεηο ηνπ κπξνζηά ζε άιινπο, ην θάλεη λα 

απνθηήζεη βαζκηαία εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ζηηο ηδέεο ηνπ. Αιιά θαη 

ε ζπλεξγαζία ελόο παηδηνύ κε ζπκκαζεηέο ηνπ, πνπ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα 

από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη έρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

πνιηηηζηηθό ππόβαζξν, ην εμαλαγθάδεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ ώξα πνπ 

κηιάεη θαη ηηο απόςεηο ησλ αθξναηώλ ηνπ. Έηζη, είλαη επόκελν λα κεησζεί ν 

εγσθεληξηζκόο ηνπ, αθνύ είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπλππνινγίζεη ηηο ηδέεο ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ. 

 Τέινο, ε ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε θαιιηεξγεί όρη κόλν ηελ νκηιία αιιά 

θαη ηελ αθξόαζε, αθνύ ην παηδί, γηα λα εθπιεξώζεη ηνλ ξόιν ηνπ, ζα πξέπεη 

λα αθνύεη πξνζεθηηθά ηηο απόςεηο ησλ κειώλ ηεο παξέαο, γηα λα κπνξέζεη λα 

αληηδξάζεη θαηάιιεια. Κη απηό απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα κηα 
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επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία. Σπκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη, 

ζπκκεηέρνληαο ηα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο, όπνπ ζπδεηείηαη έλα ζέκα, 

απμάλνπλ όρη κόλν ηηο επθαηξίεο λα κηινύλ, αιιά θαη ηηο δπλαηόηεηεο λα 

επεμεξγάδνληαη πνηθίια ζέκαηα. 

Γ. Μπαζλής. (2006). Ειζαγωγή ζηη διδαζκαλία ηης γλώζζας. Μια ζύγτρονη 

ολιζηική και επικοινωνιακή προζέγγιζη, 128-129. Αθήνα: Νεθέλη (διαζκεσή). 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ 

Α1. Με πνηνλ ηξόπν, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ε ζπλεξγαζία ζε κηα νκαδηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία; (60 - 80 ιέμεηο) 

(Μονάδερ 25) 

 

Α2. Σε θάζε κία από ηηο δηαηππώζεηο πνπ αθνινπζνύλ λα δώζεηε ηνλ 

ραξαθηεξηζκό «ωζηό» ή «Λάθορ», αλάινγα κε ην αλ απνδίδνπλ ην λόεκα 

ηνπ θεηκέλνπ ζσζηά ή όρη.  Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην θείκελν. 

1. Είλαη επζύλε ηνπ καζεηή λα αλαπηύμεη κέζα ζηελ ηάμε ηε δεμηόηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

2. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ κηα ηδέα, αλ έρνπλ 

αλαηξνθνδόηεζε από ηελ άπνςε θάπνηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. 

3. Ο αληαγσληζκόο ζηα ζρνιεία ππάξρεη, γηαηί είλαη ζεκαληηθό νη πνιίηεο 

λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί. 

4. Η απηνπεπνίζεζε θαιιηεξγείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε κηα 

νκάδα πνπ δεκνζίσο ππνζηεξίδεη ηηο απόςεηο ηεο. 

5. Η ζπλεξγαζία πξνσζεί ηελ ελζπλαίζζεζε. 

(Μονάδερ 25) 

 

Β1.  

α. Πνηα είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ (Καζώο ηα 

παηδηά... θαηεύζπλζε) ηνπ θεηκέλνπ;  (6 κνλ.) 

 

β. «Επεηδή όκσο ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη δελ 

αληαγσλίδνληαη ην έλα ην άιιν, δελ πηέδνληαη λα δηαηππώζνπλ απόςεηο 

απόιπηα επεμεξγαζκέλεο. Έηζη, έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαζέζνπλ 

δνθηκαζηηθά κηα ηδέα, πνπ κπνξεί ηα άιια παηδηά λα ηε ζπδεηήζνπλ, λα ηελ 

πηνζεηήζνπλ ή λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ θαιιηεξγνύλ 

κόλν ηνλ ιόγν αιιά αλαπηύζζνπλ παξάιιεια ηελ θνηλσληθή δεμηόηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο.» 
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Πνηνο είλαη ν ηξόπνο αλάπηπμεο ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε ζεκεία ηνπ 

απνζπάζκαηνο. (6 κνλ.) 

(Μονάδερ 12) 

 

Β2. Να δώζεηε από έλαλ πιαγηόηηηιν ζηε δεύηεξε («Καζώο ηα παηδηά… πξνο 

απηή ηελ θαηεύζπλζε.») θαη ηελ ηέηαξηε παξάγξαθν («Τέινο… πνηθίια 

ζέκαηα.») ηνπ θεηκέλνπ. 

(Μονάδερ 6) 

 

Β3. Να γξάςεηε ηε λνεκαηηθή ζρέζε πνπ δειώλνπλ νη παξαθάησ 

ππνγξακκηζκέλεο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:  

Γηα λα (1ε §), Καζώο (2ε §), , Έηζη (2ε §), Ωζηόζν (2ε §), Αιιά θαη (3ε §) 

Σπκπεξαζκαηηθά (4ε §). 

(Μονάδερ 6) 

 

Β4.  

α. «Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ θαιιηεξγνύλ κόλν ηνλ ιόγν αιιά αλαπηύζζνπλ 

παξάιιεια ηελ θνηλσληθή δεμηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο.» 

Πνην είδνο ζύληαμεο επηιέγεη ν ζπγγξαθέαο ζηελ παξαπάλσ πεξίνδν; Να 

κεηαηξέςεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζύληαμε ζηελ αληίζεηή ηεο. (10 κνλ.) 

 

β. Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ πνηεο από ηηο ιέμεηο/θξάζεηο κε ηελ 

έληνλε γξαθή ρξεζηκνπνηνύληαη θπξηνιεθηηθά / δεισηηθά θαη πνηεο κεηαθνξηθά 

/ ζπλππνδεισηηθά; 

1. «Έηζη, έρνπλ ηελ επθαηξία να ςιοθεηήζοςν κηα ηδέα ή λα ηελ 

ηξνπνπνηήζνπλ».  

2. «Με απηόλ ηνλ ηξόπν δεν καλλιεπγούν κόλν ηνλ ιόγν».  

3. «Η ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε κηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα [...] ην θάλεη να 

αποκηήζει βαθμιαία εμπιζηοζύνη ζηον εαςηό ηος θαη ζηηο ηδέεο ηνπ». 

4. «…ε νκαδηθή εξγαζία απνηειεί ηο ππώηο βήμα πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε.» (4 κνλ.) 

(Μονάδερ 14) 

 

Β5.  

α. Γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο λα γξάςεηε έλα ζπλώλπκν πνπ λα 

ηαηξηάδεη ζην λόεκα ηεο θξάζεο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη: 

καλλιεπγούν, εςκαιπία, να ηεθούν, να διαηςπώζοςν, δοκιμαζηικά.  

(5 κνλ.) 

 

β. Γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο λα γξάςεηε έλα αληώλπκν πνπ λα 

ηαηξηάδεη ζην λόεκα ηεο θξάζεο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη: 

λα πηνζεηήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ, δπζθνιεύνληαη, ζπκκεηνρή, βαζκηαία (5 

κνλ.) 
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γ. Να εληάμεηε ηε ιέμε «λόγορ» ζε 2 δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο, ώζηε λα γίλεηαη 

θαλεξή ε πνιπζεκία ηεο ιέμεο. (2 κνλ.) 

(Μονάδερ 12) 

 


