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Διευκρινίςεισ που δημοςιεύθηκαν 11/11/2019 

 
 Για το τέταρτο θέμα (παραγωγή λόγου) διευκρινίζεται ότι:  
 
Με τον όρο «αξιοπούηςη πληροφοριών και βαςικών εννοιών κειμϋνου αναφορϊσ», 
αξιολογεύται η κρύςη του/τησ μαθητό/τριασ, ςτο βαθμό που λαμβϊνει υπόψη ό αγνοεύ 
ςημαντικϋσ πτυχϋσ του θϋματοσ που θύγονται ςτο κεύμενο (ό ςτα κεύμενα) αναφορϊσ. Οι 
μαθητέσ και οι μαθήτριεσ αξιολογούν ποιεσ από τισ προηγούμενεσ γνώςεισ τουσ, 
εμπειρικά δεδομένα, βιώματα από την καθημερινή τουσ ζωή, από τη ςύγχρονη 
πραγματικότητα θα αξιοποιήςουν, για να τοποθετηθούν, να ςυμφωνήςουν ή να 
διαφωνήςουν ςτο ερώτημα (ό ςτα ερωτόματα) που τύθεται. (Γι΄ αυτό και τα κεύμενα 
αναφορϊσ πρϋπει να κινητοποιούν τη ςκϋψη των μαθητών/-τριών και να τουσ 
προκαλούν να πϊρουν θϋςη).  
 
Ενδεικτικέσ εκφωνήςεισ θεμάτων παραγωγήσ λόγου:  
 
1. Αξιοποιώντασ δημιουργικϊ τισ πληροφορύεσ (π.χ. επιχειρήματα, ιδέεσ, εκφράςεισ 

κ.ϊ.) από το κεύμενο ό τα κεύμενα αναφορϊσ με την ιδιότητϊ ςασ ωσ 
μαθητϋσ/μαθότριεσ να αναπτύξετε τισ απόψεισ ςασ ςχετικϊ …. Το κεύμενό ςασ να 
ϋχει τη μορφό ϊρθρου το οπούο θα δημοςιευτεύ ςτο περιοδικό του ςχολεύου ςασ 
(γύρω ςτισ 350 λϋξεισ).  
 

2. Ο αρθρογρϊφοσ υποςτηρύζει τη θϋςη ότι …. Εςεύσ ςυμφωνεύτε ό διαφωνεύτε με τη 
θϋςη αυτό; Να υποςτηρύξετε τη γνώμη ςασ ςε ϋνα κεύμενο 350 λϋξεων, το οπούο θα 
ϋχει τη μορφό διαδικτυακόσ επιςτολόσ προσ αυτόν.  
 

3. Στο κεύμενο παρουςιϊζονται κϊποια προβλόματα που ϋχει το ςύγχρονο ςχολεύο. 
Ποιο από τα προβλόματα αυτϊ θεωρεύτε ωσ το πιο ςημαντικό; Να εξηγόςετε την 
ϊποψό ςασ και να προτεύνετε τεκμηριωμϋνα κϊποιουσ ενδεικτικούσ τρόπουσ 
επύλυςόσ του αξιοποιώντασ τη δικό ςασ μαθητικό εμπειρύα. Το κεύμενό ςασ να ϋχει 
τη μορφό και το ύφοσ τησ ομιλύασ ςε μια εκδόλωςη ςτο ςχολεύο ςασ (γύρω ςτισ 
350 λϋξεισ). 
 

4. Λαμβϊνοντασ υπόψη τη θϋςη του αρθρογρϊφου ςτο κεύμενο αναφορϊσ Ι, καλεύςτε 
να τοποθετηθεύτε ςτο εξόσ ερώτημα: Θεωρεύτε ότι….  
 

5. Κειμενικό εύδοσ: Άρθρο Πομπόσ: Μαθητόσ/Μαθότρια Μϋςο: Εφημερύδα 
πανελλαδικόσ κυκλοφορύασ Αποδϋκτησ: Ευρύ αναγνωςτικό κοινό Όριο λϋξεων: 350 
λϋξεισ  
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Εφαρμόζω ςτην πράξη το διαδικαςτικό μοντέλο ςύνταξησ κειμένων 

 
Προςυγγραφικό ςτάδιο 

 
Α. Διαβάζω και κατανοώ τισ οδηγίεσ παραγωγήσ λόγου 
 Κειμενικόσ τύποσ (δοκίμιο, άρθρο, ομιλία ή επιςτολή) 
 Πομπόσ-Δέκτησ 
 Επικοινωνιακόσ ςκοπόσ 
 ́ Εκταςη 350 λέξεισ 

 
 
Β. Συγκεντρώνω το υλικό μου ςτο πρόχειρο 
 

1. Αντιγράφω κϊθε ζητούμενο (αν εύναι 1 ό 2) 
 

2. Διευκρινίζω τισ ϋννοιεσ κϊθε ζητουμϋνου/ ερωτόματοσ ( για να προςθϋςω   
επεξηγόςεισ όπου- και αν- χρειαςτεύ) 
 

3. Συγκεντρώνω το υλικό μου ανϊλογα με το περιεχόμενο του ζητουμϋνου 
3α.Επιλέγω τα ςτοιχεύα του/των κειμϋνου/ ων ( Αφηγόςεισ, μαρτυρύεσ, ςυνεντεύξεισ, 
δημοςιογραφικϊ ϊρθρα, πληροφοριακϊ κεύμενα με εικόνεσ) που θεωρώ ότι  μπορούν να 
αξιοποιηθούν ςτο κεύμενο 
Τα ςτοιχεύα αυτϊ ανϊλογα με το περιεχόμενο των ζητουμϋνων μπορεύ να εύναι: 
• Απόψεισ ςχετικϋσ με ϋνα θϋμα/πρόβλημα κ.λπ. 
• Συμπερϊςματα 
• Επιχειρόματα 
• Τεκμόρια( αλόθειεσ, γεγονότα επύκαιρα ό ιςτορικϊ, ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα,    
   παραδεύγματα, πορύςματα ερευνών) 
• Αυθεντύεσ 
• Αιτύεσ ενόσ προβλόματοσ 
• Συνϋπειεσ και προτϊςεισ για την επύλυςό του 
• Διιςτϊμενεσ/αντιφατικϋσ απόψεισ 
 
3β.  Ανάλογα με το περιεχόμενο του ζητουμένου ανακαλώ ςτη μνήμη μου από τισ 
προηγούμενεσ γνώςεισ μου, εμπειρικά δεδομένα, βιώματα από την καθημερινή 
ζωή, από τη ςύγχρονη πραγματικότητα ώςτε να αναπτύξω τισ απαντήςεισ μου 
ςαν να ςυνθέτω μια μικρή ερευνητική εργαςία. 
 
3γ. κάνω διάγραμμα, δηλαδό ταξινομώ τισ απαντόςεισ μου ςε κϊθε παρϊγραφο 
ενςωματώνοντασ τα ςτοιχεύα του κειμϋνου ςε όποιο ςημεύο ϋχουν θεματικό ςυνϊφεια.  
 

Συγγραφικό ςτάδιο 

1. Φροντύζω τα εξωτερικϊ επικοινωνιακϊ χαρακτηριςτικϊ ανάλογα με το είδοσ του 

κειμένου 

2. Αναπτύςςω κϊθε παρϊγραφο ανάλογα με το περιεχόμενο του ζητουμένου 

3. Αξιοποιώ τεχνικϋσ πύκνωςησ για να τηρόςω το όριο των λϋξεων (αςύνδετο, 

παραθϋςεισ, παραδεύγματα ςε παρϋνθεςη), όπωσ κϊνουν και οι δόκιμοι 

ςυγγραφεύσ.  
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Παράδειγμα-εφαρμογή 

«Τα ςτερεότυπα για τα φύλα ςε παιδικά βιβλία τησ προςχολικήσ ηλικίασ» 

 

Προςυγγραφικό ςτάδιο 

ΘΕΜΑ Δ 

Διαβϊςατε πρόςφατα το ϊρθρο (Κεύμενο 1) και προβληματιςτόκατε ςχετικϊ με τουσ 

παρϊγοντεσ που ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα ςτερεοτυπικών αντιλόψεων που ϋχουν να 

κϊνουν με τα πρότυπα φύλου. Συμφωνεύτε με την ϊποψη τησ ςυγγραφϋωσ; Μόνο τα 

παιδικϊ βιβλύα αναπαρϊγουν ςτερεότυπα για τα πρότυπα των φύλων; Αξιοποιώντασ 

ςτοιχεύα από το κεύμενο, να καταγρϊψετε τισ απόψεισ ςασ  ςε ϋνα ϊρθρο που θα 

δημοςιευθεύ ςτην εφημερύδα του ςχολεύου ςασ. (350 λϋξεισ) 

1. Διαβάζω και κατανοώ τισ οδηγίεσ παραγωγήσ λόγου 

΄Αρθρο -μαθητικό ϋντυπο- δϋκτεσ: μαθητϋσ/τριεσ 

Ζητούμενα 2 

 Συμφωνεύτε με την ϊποψη τησ ςυγγραφϋωσ 

 Μόνο τα παιδικϊ βιβλύα αναπαρϊγουν ςτερεότυπα για τα πρότυπα των φύλων; 

 

2. Εντοπίζω ςτοιχεία του κειμένου που θα αξιοποιηθούν ςτο κείμενό μου 

 […] Με βϊςη τα χαρακτηριςτικϊ προςωπικότητασ που αποδύδονται ςτουσ χαρακτόρεσ 

των δύο φύλων, το προφύλ τουσ θα μπορούςε να ςκιαγραφηθεύ ωσ εξόσ: οι χαρακτόρεσ 

γϋνουσ αρςενικού εύναι επιθετικού, ανεξϊρτητοι, επινοητικού, δημιουργικού, 

παρατηρητικού, περύεργοι, υπϋρμετρα ςύγουροι για τον εαυτό τουσ, κϊτοχοι 

ορθολογικών και αιτιοκρατικών γνώςεων και ελϊχιςτα εκδηλωτικού. Επιπλϋον, τα 

παιδιϊ –αγόρια και ζωϊκια– γϋνουσ αρςενικού προβϊλλονται ανυπϊκουα ςε επικύνδυνο, 

πολλϋσ φορϋσ, για τη ςωματικό τουσ ακεραιότητα ό και για τη ζωό τουσ βαθμό. 

Αντύθετα, οι χαρακτόρεσ γϋνουσ θηλυκού, ενόλικοι και παιδιϊ, προβϊλλονται να εύναι 

ϋντονα ςτοργικού, εξαρτημϋνοι, υπϋρμετρα φιλϊρεςκοι, θρηςκόληπτοι, εκδηλωτικού, 

δειλού, να καταλαμβϊνονται εύκολα από φόβο και να ζηλεύουν τισ ικανότητεσ των 

ϊλλων. 

Η διαφοροπούηςη αυτό των φύλων ωσ προσ το προφύλ προςωπικότητασ, όπωσ και οι 

προηγούμενεσ ωσ προσ τουσ ρόλουσ τουσ ςτην οικογϋνεια και τη θϋςη τουσ ςτην αγορϊ 

εργαςύασ, αφορούν τόςο την κοινωνύα των ανθρώπων όςο και τον κόςμο του ζωικού 

βαςιλεύου, υποδηλώνοντασ ϋτςι και νομιμοποιώντασ τη “φυςικό τϊξη” των πραγμϊτων. 

Η “φυςικό” εξϊλλου τϊξη των πραγμϊτων υποδηλώνεται, νομύζουμε, ακόμη από το 

γεγονόσ ότι τα παιδιϊ - πρότυπα προβϊλλονται από την πολύ πρώιμη ηλικύα τουσ να 

εκδηλώνουν ό, τι και όςα θεωρούνται τυπικϊ και κοινωνικϊ αποδεκτϊ για το φύλο 

τουσ. 

Τϋλοσ, τα εύδη παιχνιδιών, που τα αγόρια και τα κορύτςια προβϊλλονται να ϋχουν και να 

παύζουν, εύναι διαφορετικϊ και αντικατοπτρύζουν τον παραδοςιακό διαχωριςμό ςε 

αγορύςτικα και κοριτςύςτικα. Επιςημϊναμε μϊλιςτα αρκετϋσ περιπτώςεισ, όπου τα εύδη 

των παιχνιδιών, όπωσ προαναφϋρθηκε, προςδιορύζονται ϊμεςα από τουσ μελλοντικούσ 
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ςτόχουσ και φιλοδοξύεσ των παιδιών. Έτςι, π.χ. τα αγόρια, επειδό ςτοχεύουν, όταν 

μεγαλώςουν να γύνουν καπετϊνιοι, πιλότοι κλπ. επιλϋγουν να παύζουν με τα ανϊλογα 

παιχνύδια. Όςον αφορϊ τα κορύτςια, η επιλογό ςυνεχούσ εναςχόληςησ με την κούκλα 

δηλώνεται ρητϊ ότι προςδιορύζεται από τη ςφοδρό τουσ επιθυμύα να γύνουν, όταν 

μεγαλώςουν, μητϋρεσ. […] 

Γενικϊ μπορούμε ανεπιφύλακτα να υποςτηρύξουμε ότι τα παιδικϊ βιβλύα που υπϊρχουν 

και χρηςιμοποιούνται ευρύτατα, όχι μόνο δεν προβϊλλουν νεωτεριςτικϊ πρότυπα 

αναφορικϊ με τα φύλα αλλϊ, αποςιωπώντασ τισ εξελύξεισ που ϋχουν ςυντελεςτεύ τα 

τελευταύα χρόνια, προβϊλλουν μια πραγματικότητα παρωχημϋνη. Εύναι αναχρονιςτικϊ. 

Ωςτόςο, εύναι γεγονόσ πωσ τα τελευταύα χρόνια κυκλοφορούν παιδικϊ βιβλύα αρκετϊ 

προςεγμϋνα από την ϊποψη τησ διαφοροπούηςησ των φύλων. 

(https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/5564/1498_02.pdf.) 

3. Αντιγράφω κάθε ζητούμενο και ςυγκεντρώνω το υλικό μου 

Ζ1. Μόνο το περιεχόμενο των παιδικών βιβλύων ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα 

ςτερεοτυπικών αντιλόψεων για τα πρότυπα φύλου; 

Αρςενικού χαρακτόρεσ επιθετικού, 
ανεξϊρτητοι, επινοητικού, δημιουργικού, 
παρατηρητικού, περύεργοι, υπϋρμετρα 
ςύγουροι για τον εαυτό τουσ, κϊτοχοι 
ορθολογικών και αιτιοκρατικών γνώςεων 
και ελϊχιςτα εκδηλωτικού.  
τα παιδιϊ –αγόρια και ζωϊκια– γϋνουσ 
αρςενικού προβϊλλονται ανυπϊκουα ςε 
επικύνδυνο βαθμό., πολλϋσ φορϋσ, για τη 
ςωματικό τουσ ακεραιότητα ό και για τη 
ζωό τουσ 
                                    ≠  
Οι χαρακτόρεσ γϋνουσ θηλυκού, ενόλικοι 
και παιδιϊ, εύναι ςτοργικού, εξαρτημϋνοι, 
υπϋρμετρα φιλϊρεςκοι, θρηςκόληπτοι, 
εκδηλωτικού, δειλού, φόβητςιϊρηδεσ και 
να ζηλιϊρηδεσ. 

& 
Τα εύδη παιχνιδιών, αντικατοπτρύζουν τον 
παραδοςιακό διαχωριςμό ςε αγορύςτικα 
και κοριτςύςτικα 

 
 
΄Ετςι, τα παιδιϊ (αγόρια και κορύτςια) 
από μικρό ηλικύα προςπαθούν να 
μιμηθούν αυτϋσ τισ ςυμπεριφορϋσ και 
υιοθετούν αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΄Ετςι 
Τα αγόρια, και τα κορύτςια επηρεϊζονται 
ωσ προσ την επιλογό του μελλοντικού τουσ 
επαγγϋλματοσ. 
 

 

Ζ2 Ποιοι ϊλλοι παρϊγοντεσ ςυμβϊλλουν ςτην αναπαραγωγό ςτεροτυπικών 

αντιλόψεων... 

 Οικογϋνεια (γονεύσ, ςυγγενεύσ κ.λπ.) 

 Τηλεόραςη 

 Διαφημύςεισ 

 Ευρύτερο Κοινωνικό περιβϊλλον-πρότυπα  
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Συγγραφικό ςτάδιο 

 

Ταξινομώ τισ 
απαντήςεισ μου 

Αναπτύςςω τισ απαντήςεισ μου  
Παραγωγή...  διακρίςεων 

Στα βιβλύα 
προςχολικόσ 
ηλικύασ 
 
Αρςενικού 
χαρακτόρεσ 
επιθετικού, 
ανεξϊρτητοι, 
επινοητικού, 
δημιουργικού, 
παρατηρητικού, 
περύεργοι, ςύγουροι 
για τον εαυτό τουσ, 
κϊτοχοι 
ορθολογικών και 
αιτιοκρατικών 
γνώςεων  ελϊχιςτα 
εκδηλωτικού.  
τα παιδιϊ –αγόρια 
και ζωϊκια– γϋνουσ 
αρςενικού 
προβϊλλονται 
ανυπϊκουα  
Θηλυκού 
χαρακτόρεσ 
ςτοργικού, 
εξαρτημϋνοι, 
υπϋρμετρα 
φιλϊρεςκοι, 
θρηςκόληπτοι, 
εκδηλωτικού, δειλού, 
φοβητςιϊρηδεσ και 
ζηλιϊρηδεσ 
 
Προβαλλόμενα 
πρότυπα  
Οικογϋνεια (γονεύσ, 
ςυγγενεύσ κ.λπ.) 
Τηλεόραςη 
Διαφημύςεισ 
Ευρύτερο 
Κοινωνικό 
περιβϊλλον 

 [1]   Παρϊ το γεγονόσ ότι  τα τελευταύα χρόνια  οι ρόλοι των δύο 
φύλων ςε αρκετϊ παιδικϊ βιβλύα παρουςιϊζονται χωρύσ ϋντονη 
διαφοροπούηςη, ϋρευνεσ δεύχνουν ότι ο τρόποσ που 
παρουςιϊζονται τα φύλα ςτα βιβλύα τησ προςχολικόσ ηλικύασ 
αναπαρϊγουν ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ  αναφορικϊ με τα 
πρότυπα των φύλων.  43 
 [2]Σε αυτϊ τα βιβλύα, οι αρςενικού όρωεσ παρουςιϊζονται να 
αψηφούν εμπόδια, να φϋρονται με απύςτευτη γενναιότητα, να 
λύνουν υποθϋςεισ και προβλόματα με δημιουργικό φανταςύα και 
ευρηματικότητα. Δεν εύναι λύγεσ οι φορϋσ που αφοςιώνονται ςτην 
παρατόρηςη του φυςικού κόςμου και  επινοούν τεχνολογικϋσ 
εφευρϋςεισ που ςυμβϊλλουν ςτην πρόοδο και την ευημερύα τησ 
ανθρωπότητασ. Τα κορύτςια, ςυνόθωσ, παρουςιϊζονται ωσ μητϋρεσ 
που θυςιϊζονται για τα παιδιϊ τουσ , πιςτϋσ ςύζυγοι, ςτοργικϋσ 
κόρεσ. Φϋρονται  με  ευλϊβεια, τηρούν τισ παραδόςεισ.  74 
  [3]Η εικόνα αυτό ενιςχύεται και από τα παιχνύδια με τα οπούα 
αςχολούνται τα αγόρια και τα κορύτςια ςτα βιβλύα προςχολικόσ 
ηλικύασ. ΄Ετςι, καθώσ εμφανύζονται τα αγόρια να παύζουν με 
«αγορύςτικα» παιχνύδια (μηχανϋσ, αυτοκύνητα, ρομπότ κ.λπ.) 
«προετοιμϊζονται» για την επιλογό του μελλοντικού τουσ 
επαγγϋλματοσ (κυβερνότεσ αεροςκαφών, πλούαρχοι, εφευρϋτεσ 
κ.λπ.)  Αντύθετα, καθώσ τα κορύτςια προβϊλλονται να παύζουν με 
«κοριτςύςτικα» παιχνύδια (κούκλεσ, κουζινικϊ κ.λπ.), ετοιμϊζονται 
να «παύξουν» τον ρόλο τησ ςυζύγου, τησ μητϋρασ και 
προςανατολύζονται ςε επαγγελματικϋσ επιλογϋσ που ςυνδϋονται 
με τη φροντύδα των ςυνανθρώπων τουσ.  83 
   [4]  Νομύζω ότι αυτό δεν μασ εκπλόςςει... ΄Ολοι ϋχουμε εικόνεσ  
για το πώσ αντιμετωπύζονται τα αγόρια και τα κορύτςια μϋςα ςτην 
οικογϋνεια –κυρύωσ ςε ςυντηρητικό περιβϊλλον εκτόσ αςτικών 
περιοχών. Τα διαφοροποιημϋνα πρότυπα ςυμπεριφορϊσ και ζωόσ 
των φύλων εμφανύζονται παντού! Γυναικεύεσ και ανδρικϋσ 
δουλειϋσ,γυναικεύεσ και ανδρικϋσ εκπομπϋσ, ταινύεσ με αρςενικούσ 
και θηλυκούσ χαρακτόρεσ με τα χαρακτηριςτικϊ που περιγρϊψαμε 
παραπϊνω, διαφημύςεισ που αναπαρϊγουν τα ύδια χαρακτηριςτικϊ 
ςτα πρότυπα φύλου για να προωθόςουν προώόντα και υπηρεςύεσ 
που απευθύνονται ςε ανδρικό ό γυναικεύο κοινό. Εύναι τυχαύο που  
ςτην πολιτικό  και ςε θϋςεισ ευθύνησ οι γυναύκεσ εύναι ελϊχιςτεσ; 
Στην εργαςύα μόπωσ τα φύλα αντιμετωπύζονται διαφορετικϊ; 99 
   [5]  Επομϋνωσ, για τισ  ςτερεοτυπικϋσ αντιλόψεισ αναφορικϊ με 
τα πρότυπα των φύλων δεν φταύνε μόνο τα προβαλλόμενα 
πρότυπα ςτα βιβλύα προςχολικόσ ηλικύασ. Τα διαφοροποιημϋνα 
πρότυπα ςυμπεριφορϊσ και τρόπου ζωόσ βρύςκονται παντού: Στο 
ςπύτι, ςτο ςχολεύο, ςτην εργαςύα, ςε κϊθε τομϋα τησ ανθρώπινησ 
δραςτηριότητασ. Τελικϊ, παρϊ τισ ςχετικϋσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ 
που διαςφαλύζουν την ιςότητα των φύλων, οι  διακρύςεισ και οι 
ανιςότητεσ καλϊ κρατούν... 56 

(ονοματεπώνυμο) 


