έκθεση - έκφραση

ΜΙΑ ∆ΟΚΙΜΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Επιµέλεια: Γιάννης Ουσταµπασίδης, φιλόλογος του 5ου Εν. Λυκείου Ζωγράφου
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε σε σεµινάριο φιλολόγων, στο 5° Λύκειο Ζωγράφου
το ∆εκέµβριο του 2003, που οργανώθηκε από την κ. Ζωή Μπέλλα, σχολική σύµβουλο.
Είναι, όπως διαφαίνεται στον τίτλο, µια απόπειρα προσέγγισης της διδασκαλίας της Έκθεσης
ως παραγωγής γραπτού λόγου στο Λύκειο. Ευελπιστώ να αποτελέσει πεδίο γόνιµου
προβληµατισµού και κριτικών παρεµβάσεων των συναδέλφων.
Περιλαµβάνει τέσσερις επιµέρους ενότητες :
Α. Αναγκαία υποδοµή µαθητή
Β. Ενέργειες µαθητή πριν το γράψιµο της Έκθεσης
Γ. ∆ιδάσκοντες
∆ .Αξιολόγηση /διόρθωση
Α. Αναγκαία υποδοµή µαθητή
Κατάρτιση γνωστική πάνω σε βασικές παραµέτρους του µαθήµατος :
1) ∆οµή παραγράφου.
2) Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου.
3) Αρετές παραγράφου.
α) επαρκής ανάπτυξη (πληρότητα)
β) ενότητα
γ) αλληλουχία
δ) συνοχή
4) Τοµείς ζωής.
5) Μέθοδοι οργάνωσης επιχειρηµάτων.
6) ∆ευτερεύουσες προτάσεις της νεοελληνικής.
7) ∆υνατότητες να προσαρµόζει το γραπτό του στο επικοινωνιακό πλαίσιο της εκφώνησης του
θέµατος.
8) ∆ιακειµενικότητα.
9) «Θεµατικοί κύκλοι».
10) Λεξιλόγιο.
Αναλυτικότερα:
1) Η δοµή της παραγράφου
∆ύο είναι τα δοµικά στοιχεία κάθε παραγράφου:
•
Η θεµατική περίοδος, που συνήθως βρίσκεται στην αρχή και περιέχει την κύρια ιδέα ή
θέµα της παραγράφου. Μπορεί να είναι µία περίοδος ή µία πρόταση.
•
Οι λεπτοµέρειες, µε τις οποίες αναπτύσσεται η ιδέα της θεµατικής περιόδου.
Παρατήρηση: Ενίοτε η παράγραφος έχει και ένα τρίτο στοιχείο, την πρόταση - κατακλείδα.
Αυτή συνοψίζει τα προηγούµενα και υπενθυµίζει την κύρια ιδέα της παραγράφου. Είναι όµως
προτιµότερο τη θέση της να παίρνει µία µεταβατική πρόταση ή περίοδος, που θα επιτρέπει τη
σύνδεση των παραγράφων.
Επιµέλεια: Γιάννης Ουσταµπασίδης
http://users.dra.sch.gr/symfo Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

σελίδα 1 από 9

έκθεση - έκφραση

Παράδειγµα
Θεµατική
Λεπτοµέρειες

Μετάβαση

Οι συνέπειες της µόλυνσης του περιβάλλοντος πρόταση είναι
καταστρεπτικές για τη ζωή του ανθρώπου.
Από τη µια µεριά, ο άνθρωπος προσβάλλεται άµεσα µε ασθένειες,
καρδιοπάθειες, καρκίνο πνευµόνων και δέρµατος, άσθµα. Από
διαφυγή πυρηνικής ενέργειας, εξάλλου, µπορεί να παρουσιαστούν
τερατογεννήσεις ή γεννήσεις ελαττωµατικών παιδιών. Από την
άλλη, οι καταστροφές των ζώων, των πουλιών και των ψαριών, της
πανίδας και της χλωρίδας και τα δηλητηριασµένα τρόφιµα
στρέφονται τελικά πάλι εναντίον του.
Είναι, εποµένως, ανάγκη να ληφθούν ορισµένα µέτρα για να
περιοριστεί ή να εξαλειφθεί το φαινόµενο.

2) Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
α) Με παραδείγµατα
β) Με αιτιολόγηση
γ) Με αίτιο-αποτέλεσµα ή το αντίστροφο
δ) Με σύγκριση
ε)Με αντίθεση
στ)Με διαίρεση
ζ) Με ορισµό
η) Με αναλογία
θ) Με συνδυασµό των παραπάνω τρόπων.
3) Αρετές παραγράφου
α) Επαρκής ανάπτυξη /πληρότητα
π.χ στην πρόταση: Πολιτισµός είναι το σύνολο των πνευµατικών επιτευγµάτων του ανθρώπου
δεν υπάρχει επαρκής ανάπτυξη, ενώ στην πρόταση: Πολιτισµός είναι το σύνολο των
επιτευγµάτων του ανθρώπου υπάρχει.
Στην παράγραφο: Πολιτισµός είναι το σύνολο των επιτευγµάτων του ανθρώπου στον τεχνικό
και τον πνευµατικό τοµέα. Εκείνα δηλαδή τα επιτεύγµατα που υπηρετούν τις υλικές ανάγκες
του ανθρώπου, τροφή, κατοικία, ενδυµασία, συγκοινωνίες κ.λ.π και δηµιουργούν άνετους
όρους διαβίωσης.
δεν υπάρχει πληρότητα, γιατί αναπτύσσεται το ένα σκέλος, του τεχνικού τοµέα, των
επιτευγµάτων.
β) Ενότητα (=όχι άσχετες µε τη θεµατική πρόταση ιδέες).
γ) Αλληλουχία ( = λογική σειρά νοηµάτων )
π.χ στην πρόταση : Πολιτισµός είναι το σύνολο των επιτευγµάτων του ανθρώπου στον
υλικοτεχνικό τοµέα, στην ποίηση και στον ηθικοπνευµατικό τοµέα η φράση «στην
ποίηση» δεν έχει αλληλουχία.
δ) Συνοχή (= συνδετικές των νοηµάτων λέξεις )
π.χ στην παράγραφο: Πολιτισµός είναι το σύνολο των επιτευγµάτων του ανθρώπου,
επιτευγµάτων που έχουν σχέση µε τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και γενικά της
ποιότητας της ζωής του. Στην έννοια του του πολιτισµού περιέχονται ακόµη...
(οι υπογραµµισµένες λέξεις εξασφαλίζουν τη συνοχή της παραγράφου)
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4) Τοµείς ζωής (καταφεύγουµε σε αυτούς όταν έχουµε δυστοκία απόψεων επί του θέµατος
της έκθεσης)
α) Υλικός (π.χ βιολογικές ανάγκες, υγεία, φύση, οικονοµία κ.λ.π)
β) Ηθικός-ψυχικός (π.χ η βία και η εγκληµατικότητα είναι αρνητικά ηθικά στοιχεία, ενώ η
τιµιότητα του δικαστή περιλαµβάνεται στα θετικά. Στον ψυχικό τοµέα αναφέρονται τα
συναισθήµατα, αισιοδοξία, θάρρος, απογοήτευση, άγχος κ.λ.π)
γ) Πνευµατικός-πολιτιστικός (π.χ γνώσεις, διευρυµένοι ή µη ορίζοντες, κρίση... ανήκουν
στον πρώτο, ενώ τέχνες, γράµµατα και επιστήµες στον πολιτιστικό)
δ)
Κοινωνικός-πολιτικός
(συνοχή
κοινωνίας,
υγιείς
διαπροσωπικές
σχέσεις,
µοναξιά...=κοινωνικός,
συµµετοχή
στα
κοινά,
ενεργός
πολίτης,
διαφθορά
πολιτικών...=πολιτικός τοµέας)
ε) Εθνικός-παγκόσµιος (π.χ πώς αντιµετωπίζονται τα ανθρωπινά δικαιώµατα, ο ρατσισµός, το
οικολογικό πρόβληµα κ.λ.π στη χώρα µας και στις άλλες περιοχές του πλανήτη).
Παρατήρηση: Εκτός από τους τοµείς ζωής, το θέµα της έκθεσης µπορεί να αναπτυχθεί, αν
αυτό βέβαια είναι επιτρεπτό από τις απαιτήσεις των ζητουµένων, και ως προς άλλες δύο
πτυχές:
Α. Νέοι
Β. Εποχή µας-παρελθόν
5) Μέθοδοι ανάπτυξης επιχειρηµάτων
Η επόµενη περίοδος ή πρόταση αναπτύσσει το νόηµα της προηγούµενης ως :
• αιτία
• αποτέλεσµα
• προϋπόθεση
• συµπέρασµα
• αντίθεση
• αξιολόγηση
• επεξήγηση
• παράδειγµα
• ερώτηση
• απάντηση
• εγχρονισµός (εποχή µας)
• προς τους νέους

6) ∆ευτερεύουσες προτάσεις της νεοελληνικής
Απαιτείται η σε ικανοποιητικό επίπεδο γνώση τους, ώστε στα κείµενα παραγωγής λόγου των
µαθητών να υπάρχει εναλλαγή κύριων και δευτερευουσών προτάσεων, κατά παράταξη και
καθ' υπόταξη λόγου. Με τον υποταγµένο λόγο, ιδιαίτερα µε τις δευτερεύουσες επιρρηµατικές
προτάσεις, επιτυγχάνεται ποικιλία στη µορφή αλλά και στο περιεχόµενο του λόγου, καθώς η
κύρια πρόταση µιας περιόδου εµπλουτίζεται µε ποικίλες νοηµατικές αποχρώσεις: χρόνου,
αιτίας, αποτελέσµατος, σκοπού, προϋπόθεσης, εναντίωσης - παραχώρησης. Παράλληλα, το
ύφος γίνεται αναλυτικό και αποφεύγεται η µονοτονία από τη µονοδιάστατη χρήση κύριων
προτάσεων.
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7) ∆υνατότητα προσαρµογής στο επικοινωνιακό πλαίσιο του θέµατος της έκθεσης
Επιβάλλεται ο µαθητής να µπορεί να προσαρµόζει το κείµενο ανάλογα µε τις επικοινωνιακές
απαιτήσεις του θέµατος. Για πα-ράδειγµα, στο άρθρο πρέπει να προηγείται τίτλος του
κειµένου, στην επιστολή προσφώνηση του αποδέκτη και διατύπωση ευχαριστιών στο τέλος
(Ευχαριστώ για την προσοχή σας /ενδιαφέρον σας, Με εκτίµηση /τιµή κ.λ.π), αλλά να
υπάρχει και το ανάλογο ύφος (οικείο για φιλικό πρόσωπο, σοβαρό για επίσηµο, διαµαρτυρίας
κ.λ.π). Ενίοτε, στον πρόλογο µας αυτοσυστηνόµαστε και επισηµαίνουµε επιγραµµατικά το
λόγο της σύνταξης της επιστολής. Σε παρόµοια πλαίσια συντάσσεται και η οµιλία ή η
εισήγηση σε ακροατήριο, µε τη διαφορά βέβαια ότι χρησιµοποιούνται εδώ στοιχεία
ενδεικτικά του προφορικού λόγου.
8) ∆ιακειµενικότητα
Απόψεις-ιδέες από κείµενα στοχαστών αυτολεξεί ή παραφρα-σµένες: ∆ε συµφωνώ ούτε µε
µία λέξη από όσα υποστηρίζεις, αλλά θα αγωνίζοµαι και µε κίνδυνο της ζωής µου ακόµα να
µπορείς να εκφράζεις ελεύθερα όσα πρεσβεύεις (Βολτέρος).
Κανείς δεν είναι κακός µε τη θέληση του (Σωκράτης ).
9+10) Βλέπε Β1 που ακολουθεί

Β. Ενέργειες µαθητή πριν το γράψιµο της Έκθεσης
1.
Μελέτη σχετικού µε το θέµα υλικού, δικού µας ή παρµένο από το σχολικό βιβλίο
«Θεµατικοί κύκλοι». Το προς µελέτη υλικό αφορά 3 ή 4 υποψήφια θέµατα έκθεσης, ένα από
τα οποία θα επιλέξει ο καθηγητής για να το διαπραγµατευθούν στο σχολείο γραπτώς οι
µαθητές. Συγχρόνως µε τη µελέτη οι µαθητές αλιεύουν χαρακτηριστικές λέξεις / φράσεις
καταρτίζοντας σχετικό µε το θέµα λεξιλόγιο.
2. Κατάστρωση σχεδιαγράµµατος της Έκθεσης
α) ∆ιάκριση δεδοµένων-ζητουµένων
β) Γενικό + αναλυτικό σχεδιάγραµµα
γ) Καθορισµός αριθµού παραγράφων κατά νοηµατική ενότητα
δ) Προσαρµογή στο επικοινωνιακό πλαίσιο του θέµατος
Εφαρµογή
Θέµα πανελλαδικών εξετάσεων 2004 :
Ως µέλος του15µελούς συµβουλίου του Λυκείου σου εκπροσωπείς τους συµµαθητές σου σε
µια εκδήλωση της περιοχής σου που έχει ως θέµα το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα
ζωής. Να διαµορφώσεις µια εισήγηση µε την οποία θα παρουσιάσεις τις επιπτώσεις της
υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον προτείνοντας και τρόπους
αντιµετώπισης.
α) ∆ιάκριση δεδοµένων-ζητουµένων :
∆εδοµένο: « Ως µέλος...ποιότητας ζωής ». Αξιοποιείται για τη σύνταξη του προλόγου.
Ζητούµενα : «Να διαµορφώσεις...αντιµετώπισης ».
β) Γενικό-αναλυτικό σχεδιάγραµµα:
Επιµέλεια: Γιάννης Ουσταµπασίδης
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Γενικό
Α Πρόλογος
Β Κύριο θέµα:
1 Ζ1 (1° ζητούµενο)=επιπτώσεις υπερκατ/σης στον άνθρωπο
2 Ζ2 (2o ζητούµενο)=
»
»
στο φυσικό περιβάλλον
3 Ζ3(3o ζητούµενο)=τρόποι αντιµετώπισης των επιπτώσεων ως προς:
α. τον άνθρωπο
β. το φυσικό περιβάλλον
Γ Επίλογος
Αναλυτικό
Α. Πρόλογος:
Σκοπός της εκδήλωσης, σηµασία φυσικού περιβάλλοντος για την ποιότητα ζωής του
άνθρωπου, όµως ο τελευταίος τυφλωµένος από το υπερκαταναλωτικό του πάθος το
καταστρέφει συστηµατικά και ανενδοίαστα.
Β1
• νοηµατοδότηση ζωής µόνο µε την απόκτηση αγαθών
• εντατικοποίηση εργασίας = ελαχιστοποίηση ελεύθερου χρόνου
• ηθικοπνευµατική απογύµνωση
• ασθµατικός ρυθµός ζωής
• υπονόµευση διαπροσωπικών σχέσεων
• αποστασιοποίηση από κοινωνικοπολιτικά δρώµενα
Β2
• εξάντληση πρώτων υλών και πηγών ενέργειας
• εξαφάνιση ειδών χλωρίδας-πανίδας
• διατάραξη οικολογικής ισορροπίας
• αισθητική κακοποίηση φυσικού χώρου
• επιβάρυνση εδάφους (φυτοφάρµακα, πυρηνικά απόβλητα) και µόλυνση υδροφόρου
ορίζοντα
• φαινόµενο θερµοκηπίου, τρύπα όζοντος
• καταστροφές δασών
Β3α
• επανιεράρχηση αναγκών: προτεραιότητα στις πρωταρ-χικές, αδιαφορία για τις επίπλαστες
= κέντρο ο άνθρωπος
• ανατροφή πολυδιάστατων ελεύθερων ανθρώπων (ρόλος οικογένειας-εκπαίδευσης)
• λιτότητα – εγκράτεια – αυτοκριτική = έλεγχος της καταναλωτικής µανίας
• δηµιουργική εκµετάλλευση του ελεύθερου χρόνου ποιοτική αναβάθµιση των Μ.Μ.Ε,
έλεγχος της διαφηµιστικής ασυδοσίας
Β3β
• εκλογίκευση ανάπτυξης = όχι ληστρική εκµετάλλευση φύσης
• Μ.Μ.Ε: οικολογική ευαισθητοποίηση κοινού
• Κράτος: οικολογική διαχείριση απορριµµάτων, δηµιουρ-γία χώρων υγειονοµικής ταφής
• εναλλακτικές πηγές ενέργειας µη ρυπογόνες
Γ Επίλογος
Επισήµανση της αναγκαιότητας να εφαρµοστούν τα προτεινόµενα µέτρα
γ) Καθορισµός αριθµού παραγράφων κατά νοηµατική ενότητα
Επιµέλεια: Γιάννης Ουσταµπασίδης
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Α. Πρόλογος:1&
Β1:2&
Β2:2&
Β3α: 1&
Β3β: 1&
Γ. Επίλογος : 1 &
δ) Προσαρµογή στο επικοινωνιακό πλαίσιο του θέµατος
Εκδήλωση: οικολογική ή πολιτιστική ή σχολική ή...
Χώρος: το πολιτιστικό κέντρο του δήµου ή το κλειστό γυµναστήριο της πόλης ή αίθουσα
κινηµατογράφου ή...
Εισήγηση: απευθυνόµαστε σε ακροατήριο, χρήση Α+Β πληθυντικού προσώπου,
προσχεδιασµένος προφορικός λόγος, προσφώνηση του ακροατηρίου στην αρχή ή σε άλλο
σηµείο του λόγου και στην αρχή του επιλόγου, ύφος σοβαρό, αυτοσυστηνόµαστε,
αναφερόµαστε στο σκοπό της εκδήλωσης:
« Αγαπητοί συµπολίτες ή Κυρίες και κύριοι,
Συγκεντρωθήκαµε σήµερα εδώ, στο πολιτιστικό κέντρο του δήµου µας, για να συζητήσουµε
το µείζον πρόβληµα της υπερκατανα-λωτικής µανίας του σύγχρονου ανθρώπου, πρόβληµα
που υποβαθµίζει απελπιστικά την ποιότητα της ζωής µας και συνδέεται άρρηκτα µε τα
σηµερινά οικολογικά αδιέξοδα. Ως εκπρόσωπος του Λυκείου µου, θα ήθελα µε την
παρούσα εισήγηση να καταθέσω αφενός τον προβληµατισµό µου για τις επιπτώσεις του
στον άνθρωπο και τη φύση και αφετέρου προτάσεις για την αντιµετώπιση του. Σας παρακαλώ να µε ακούσετε µε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η κατάσταση είναι πια εκτός ελέγχου».

Γ.

∆ιδάσκοντες

α)
Κινητοποίηση της σκέψης των µαθητών µέσω προϊδεαστικών κειµένων (αφορά και την
προφορική παραγωγή λόγου) -> ελκυστικός εκθεσιότιτλος.
β)

Θέµα επιλεγµένο από τη σύγχρονη πραγµατικότητα, όχι παρωχηµένο.

γ)
1.
2.
3.

Επικοινωνιακές παράµετροι από το:
Οικείο περιβάλλον
Σχολικό περιβάλλον
Ευρύτερο κοινωνικό και θεσµικό πλαίσιο

δ)

Θέµα σαφώς διατυπωµένο µε ευδιάκριτα ζητούµενα.

ε)
Κείµενο
1.
Σύντοµο και περιεκτικό (πολλές νοηµατικές χροιές), προσαρµοσµένο στο γνωστικό
επίπεδο των µαθητών.
2.
Ευδιάκριτος ο νοηµατικός ιστός (η άρθρωση των ιδεών).
3.
Πρόσφατης παραγωγής.
4.
Με γλωσσικές και εκφραστικές δυνατότητες.
5.
Εναλλαγή κειµένων, όχι σε κάθε παραγωγή λόγου κείµενα ίδιου ύφους και είδους.
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Αναλυτικότερα:
Γα) Η κινητοποίηση της µαθητικής σκέψης µέσω προϊδεαστικών κειµένων
Με τα προϊδεαστικά κείµενα θέτουµε το θεµατικό πλαίσιο της επικείµενης έκθεσης, αφυπνίζουµε
τη µαθητική σκέψη, ενεργοποιούµε τον εσωτερικό προβληµατισµό τους -> δηµιουργία κλίµατος
ανταλλαγής απόψεων.
Προϋπόθεση: Να είναι σαφή, εύστοχα, προκλητικά.
Παραδείγµατα
α) "Όταν, στο δρόµο της Θήβας, ο Οιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα, κι αυτή του έθεσε το
αίνιγµα της, η απόκριση του ήταν: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουµε
πολλά τέρατα να καταστρέψουµε. Ας συλλογιστούµε την απόκριση του Οιδίποδα".
(10-12-1963, επίλογος της οµιλίας αποδοχής του Νόµπελ Λογοτεχνίας από το Γ. Σεφέρη στη
Σουηδική Ακαδηµία)
β) Μου είναι αδιανόητο ότι ανθρώπινο πλάσµα θα γεννιέται από ένα κύτταρο άµοιρο
µάλλον µητρικού φίλτρου. Ένα πλάσµα ορφανό εντέλει. Πώς να προβλέψεις µε τι ασυνήθιστα
δικά του ένστικτα θα διεκδικήσει την επιβίωση του, ποια εκδικητικότητης θα λανθάνει για τη
µυστηριώδη ορφάνια του. Καθόλου παράξενο κάποια στιγµή να γυρίσουν τ' αντίγραφα και να
τρώνε το πρωτότυπο. Ό,τι, παραλλαγµένα κάπως, συµβαίνει και στους εµφύλιους πολέµους.
Ένα θλιβερό υποκατάστατο αθανασίας. Μια ακόµη ελπίδα για µετά θάνατον ζωή. Τι θα
γνωρίζουν για µας τα αντίγραφα µας; Πόσο πιστά θα ξέρουν να διαχειρίζονται όσα µας πόνεσαν,
µας απέλπισαν, όσα αγαπώντας τα διασώσαµε; Θα αναπαραχθεί εποµένως και ο ψυχισµός µας;
Μα, Θεέ µου, η ψυχή δεν αντιγράφεται µε καµίαν ανακάλυψη.
Ψυχραιµία. Ας περιµένουµε να εκδηλώσει τη δυσφορία του ο Θεός. Γιατί καθόλου, βέβαια, δε
θα του αρέσει να του επιβληθεί, µε το έτσι θέλω, συνέταιρος στη δηµιουργία µας. Ό,τι και
να ισχυρίζονται οι πίθηκοι, εµείς το Θεό διαλέξαµε για πλάστη µας. Επειδή ως αόρατος είναι
όµορφος, ως αόρατος είναι ανεξακρίβωτα φταίχτης και προπάντων, γιατί αόρατος
ευκολότερα υπάρχει.
Ψυχραιµία. Άλλωστε εµείς οι µεγάλοι, όταν θα ενσαρκωθεί η απειλή, θα βλέπουµε την
κλωνοποίηση από τη ρίζα µόνον.
Ας φοράνε λοιπόν οι νέοι φυλαχτό την ευχή µου: ποτέ µη δεχτούν να προέλθει ο άνθρωπος από
άλλη µέθοδο, παρά µόνον από κείνην που εφαρµόζει η έλξη, µόνον από τη µεθυστική πειθώ που
ασκεί ο έρωτας, µόνον από την αβίαστη ευτυχισµένη συναίνεση των σωµάτων, τη µορφή έστω,
τη χιµαιρική έστω, αλλά κάθε φορά µιαν καινούρια κοσµογονική ανακάλυψη.
(Κική ∆ηµουλά, περ. Μετρό. Απρίλιος 1997)
γ) "Είµαι µαζί σου στο θέµα της ελευθερίας του Τύπου". Τις εφηµερίδες είναι που δεν αντέχω".
Τοµ Στόπαρντ από το θεατρικό έργο "Νύχτα και µέρα".
δ) «∆ίκαιοι πόλεµοι µπορεί να υπάρχουν, αθώοι στρατοί ποτέ». Κλαούζεβιτς

Γβ)

Επικοινωνιακές Παράµετροι

Α. Το οικείο περιβάλλον
α)
Οι γονείς σου αντιδρούν στην επιθυµία σου να συνδεθείς µε το Internet προβάλλοντας
τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του. Προσπάθησε να τους µεταπείσεις, αποδεικνύοντας
ότι το Internet µπορεί να αποδειχθεί ένα θαυµάσιο εκπαιδευτικό µέσο (300 λέξεις).
β)
Ένας συγγενής σας, απαυδισµένος από την κοινωνική και πολιτική κρίση, αναφωνεί:
"Μωρέ, µας χρειάζεται µια δικτατορία". Πώς θα τον πείσετε µε επιχειρήµατα ότι η άποψη του
είναι όχι µόνο λανθασµένη αλλά και επικίνδυνη;
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γ)
Η αγαπηµένη σου τηλεοπτική σειρά περιέχει αρκετές σκηνές βίας. Ποια επιχειρήµατα θα
προβάλεις;
α) Στους γονείς σου, για να σου επιτρέψουν να την παρακολουθείς
β) Στο µικρότερο αδελφό σου, για να τον πείσεις να µην την παρακολουθήσει
Να αναπτύξεις την επιχειρηµατολογία σου σε δύο ξεχωριστές παραγράφους: 100 - 120 λέξεις για
κάθε παράγραφο.
Β.
Το σχολικό περιβάλλον
α)
Οι εκδηλώσεις λατρείας ενός συµµαθητή σου διαφορετικού θρησκεύµατος
προκαλούν το χλευασµό των υπολοίπων. Γράψε ένα σύντοµο κείµενο 100 λέξεων, που θα
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Το κείµενο θα τελειώνει µε τη ρήση
του Βολτέρου: "∆ε συµφωνώ ούτε µε µία λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ και µε
τη ζωή µου ακόµα, το δικαίωµα σου ελεύθερα να λες όσα πιστεύεις".
β)
Η σχολική βιβλιοθήκη ενός αποµακρυσµένου χωριού κινδυνεύει να κλείσει
λόγω έλλειψης πόρων. Προσπάθησε να ευαισθητοποιήσεις τους συµµαθητές σου ώστε να
συνεισφέρουν οικονοµικά, τονίζοντας ιδιαίτερα την αξία του βιβλίου για τα παιδιά αυτού
του χωριού. Το κείµενο σου πρέπει να στηρίζεται κυρίως στη συγκινησιακή /βιωµατική
χρήση της γλώσσας. (250 λέξεις).
γ)
Το δεκαπενταµελές συµβούλιο του σχολείου σου συγκεντρώνει χρήµατα και είδη
πρώτης ανάγκης για έναν καταυλισµό προσφύγων.
Αναλαµβάνεις:
α. Να εξηγήσεις σε δηµοσιογράφους το σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας.
β. Να µιλήσεις στους ίδιους τους πρόσφυγες του καταυλισµού παραδίδοντας την
ανθρωπιστική βοήθεια. (150 λέξεις για κάθε περίσταση)
Γ.
Το ευρύτερο κοινωνικό και θεσµικό πλαίσιο
α)
Σε µια τηλεοπτική συζήτηση οι περισσότεροι συµµετέχοντες φέρνουν ως παράδειγµα
γλωσσικής κρίσης την καθηµερινή χρήση της γλώσσας από τους νέους. Η εκποµπή θα
συνεχιστεί την επόµενη εβδοµάδα. Προετοίµασε γραπτά την παρέµβαση σου µε σκοπό να
καταδείξεις ότι η νεανική ιδιόλεκτος δε συνιστά σύµπτωµα γλωσσικής υποβάθµισης αλλά
παράγοντα εµπλουτισµού και αναζωογόνησης της γλώσσας. (300 λέξεις)
β)
Ως νεαρός τηλεθεατής ανησυχείς και εξοργίζεσαι για την έκταση των "τηλεσκουπιδιών"
στην ελληνική τηλεόραση. Γράψε µια επιστολή στο διευθυντή τηλεοπτικού σταθµού
επισηµαίνοντας το φαινόµενο, δίνοντας παραδείγµατα και αναφέροντας τις δικές του ευθύνες,
ειδικά για τα µικρά παιδιά που παρακολουθούν τηλεόραση. (500 λέξεις)
γ)
Ως µέλος του πολιτιστικού οµίλου της γειτονιάς σου, αναλαµβάνεις να συντάξεις µια
επιστολή στο δήµαρχο. Σκοπός της επιστολής είναι η επισήµανση της ανάγκης να
δηµιουργηθούν τόποι συνάντησης και δραστηριοτήτων για τους εφήβους της περιοχής.
Φρόντισε να αναφέρεις συγκεκριµένες και αιτιολογηµένες προτάσεις. (600 λέξεις)

∆.
Α)
α)
β)
γ)
δ)

Αξιολόγηση /διόρθωση
Γενική κριτική µε βάση τα ερωτήµατα:
Είναι εντός θέµατος;
Σε ποια σηµεία παρερµηνεύεται το θέµα;
Αναπτύσσονται επαρκώς τα ζητούµενα;
Υπάρχουν πειστικές και πρωτότυπες θέσεις ή, αντίθετα, κοινοτοπίες;
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ε)

Είναι προσεγµένη η οργάνωση του κειµένου (πρόλογος - Κ.Θ. - επίλογος);

Β) Επισήµανση στους µαθητές όλων των σφαλµάτων περιεχοµένου – µορφής - δοµής
µέσω συµβόλων -> αυτοδιόρθωση
Γ) Έλεγχος από τους διδάσκοντες της αυτοδιόρθωσης
∆) ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΟΡΦΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΟΥ - ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
1)
Τονικά λάθη - παράλειψη τόνου (Το)
2)
Λεξιλογικά (Λε) εκφραστικά (εκφ)
3)
Ορθογραφικό λάθος στο θέµα - ρίζα της λέξης (Θε)
4)
Συντακτικά λάθη (Συ)
5)
Λάθη στο συλλαβισµό (Συλ)
6)
Λάθη στην κατάληξη των ονοµάτων (Κο)
7)
Λάθη στην κατάληξη των ρηµάτων (Κρ)
8)
Λάθη στις καταλήξεις των µετοχών (Κµ)
9)
Αριθµητικό (Αρ)
10)
Λάθη στην αύξηση του ρήµατος (αυ)
11)
Λάθη στις παραγράφους - κακός χωρισµός των παραγράφων (Θ)
12)
∆ύο λέξεις που γράφονται σαν µία λέξη (µλ)
13)
Λάθη στο τελικό ν (ν)
14)
Λέξη που περιέχει δύο όµοια σύµφωνα (οµ)
15)
Λάθη στην παραλήγουσα ονοµάτων - ρηµάτων (Πα) -> π.χ. αγαθοεργεία αντί ία
16)
Πραγµατολογικά λάθη (πρ)
17)
Προβληµατική σύνδεση νοηµάτων (σδ)
18)
Στίξη (Στ)
19)
Απότοµη αλλαγή προσώπου (αλπρ)
20)
Πλεονασµός (πλ)
21)
Σκέψεις άσχετες µε το θέµα (Π)
22)
; (ασάφεια, αοριστία, αδιευκρίνιστο νόηµα)
23)
+ (παράλειψη λέξης ή νοήµατος)
24)
Αρθ. (λάθος στο άρθρο)
25)
Επ (επανάληψη λέξης - νοήµατος)
26)
Κοµ (κόµµα)
27)
έχει -> Αντικατάσταση της λέξης µε συνώνυµη
28)
τµήµα του λόγου σε παρένθεση ( ) -> αφαιρείται

Βιβλιογραφία
1)
Ν. Γρηγοριάδης « Η παράγραφος », εκδόσεις Ορόσηµο.
2)
Άρης Γιαβρής « Τετράδια της Έκθεσης », εκδόσεις Gutemberg
3)
Π. Οικονόµου «Σεµινάρια εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη 1999».
4)
Κ. Ασπρουλάκης «Η διδακτική της Έκθεσης», περιοδικό Νεοελληνική Παιδεία.
5)
Γ. Ν. ∆αρδιώτης «Μια µέθοδος προσέγγισης του µαθήµατος της
Έκθεσης », εκδόσεις Αριστοτέλειου φροντιστηρίου, Θεσσαλονίκη
6)
Ν. Φράγκου «Έκθεση ιδεών, δοµή και περιεχόµενο », εκδόσεις Αριστοτέλειου φροντιστηρίου, Θεσσαλονίκη.
7)
Γ. Βαράλης, Αθ. Ζυρµπά, Γ. Κακαβάς, Αλ. Μπακατσέλου « Μεθοδολογία ( διδακτική ) της Έκθεσης »,
εκδόσεις Ορόσηµο

Επιµέλεια: Γιάννης Ουσταµπασίδης, φιλόλογος e-mail: ioanstamb@hotmail.com
Επιµέλεια: Γιάννης Ουσταµπασίδης
http://users.dra.sch.gr/symfo Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

σελίδα 9 από 9

