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Μαρύα Κϊππου 
 

 

Δ θϋμα  
Κατηγορύεσ εκφωνόςεων και μεθοδολογύα 
οργϊνωςησ των ιδεών και επιχειρημϊτων 
 

 

Το ζητούμενο εύναι μύα ό δύο  ερώτηςη/εισ που ςχετύζεται/ονται με τα κεύμενα 
 αναφορϊσ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επομϋνωσ, το πρώτο βόμα εύναι ώςτε να καταλϊβω το περιεχόμενο τησ ερώτηςησ 
να εντοπύςω τα κατϊλληλα ςτοιχεύα ςτα κεύμενα αναφορϊσ και να προςθϋςω και 
ςτοιχεύα από τισ εμπειρύεσ, τισ γνώςεισ μου και την επικαιρότητα. 
 
Εύναι αδιανόητο να αποςτηθύζει κανεύσ ϋτοιμα διαγρϊμματα ό απαντόςεισ, όταν  οι 
απαντόςεισ εντοπύζονται ςτο αρχικό κεύμενο και όταν  δεν γνωρύζει το κανεύσ
περιεχόμενο των ερωτόςεων. 
 
Αυτό δεν ςημαύνει ότι μπορούμε να εντοπύζουμε τισ κατϊλληλεσ απαντόςεισ , ιδϋεσ 
/επιχειρόματα και να τισ αιτιολογούμε ικανοποιητικϊ αν δεν διαθϋτουμε γενικϋσ 
γνώςεισ για τον ϊνθρωπο, την κοινωνύα, τον πολιτιςμό, τη διεθνό κοινότητα, την 
επικαιρότητα.  
 
Γι΄αυτό πρϋπει να διαβϊζουμε ώςτε να αποκτόςουμε γνώςεισ, ιδϋεσ, πολλϊ κεύμενα 
επιχειρόματα, λεξιλόγιο. 
 

 

η ϋκθεςη  

είναι οι απαντόςεισ  ςτην/ςτισ 

ερώτηςη/εισ ,οργανωμένεσ, 

ανεπτυγμένεσ και αιτιολογημένεσ  

ςε παραγράφουσ 
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Δεν μπορούμε να αντιμετωπύζουμε όλα τα ζητούμενα  με τον ύδιο τρόπο.
Εύναι ςαν να ϋχουμε μϊθει ϋτοιμεσ λύςεισ για τα προβλόματα των θετικών επιςτημών 
ανεξϊρτητα από τα προβλόματα! 
Εύναι ςαν να προςπαθούμε να ςυνθϋςουμε απϊντηςη ςτην ιςτορύα ςχετικό με την πηγό 
και να γρϊφουμε ό, τι ξϋρουμε χωρύσ την πηγό! 
 

Σι πρϋπει να κϊνουμε πριν το Διϊγραμμα 

 
Α. Στη φωτοτυπύα 

 

 

Διαβϊζουμε τισ οδηγύεσ παραγωγόσ λόγου , και εντοπύζουμε το /α ζητούμενο/α 

κατανοώ το περιεχόμενο. 

 

 
Β .Στο πρόχειρο 

 

 

Αντιγρϊφουμε κϊθε ζητούμενο  ςτισ οπούεσ αναφϋρεται, και αναλύουμε τισ ϋννοιεσ 

για να μπορούμε να ςτηρύξουμε τισ απαντόςεισ και τα επιχειρόματϊ μασ. 

 

 

 
Β. .Στη φωτοτυπύα ϋχουμε όδη τισ ςημειώςεισ μασ από την «ανϊγνωςη» των 

κειμϋνων 
 

Εντοπύζουμε τα κατϊλληλα ςτοιχεύα ςτα κεύμενα αναφορϊσ, που ςχετύζονται με το 
περιεχόμενο  του ζητουμϋνου/ερώτηςησ. 

 

 

 
                                       Κεύμενο Ι                                                   Κεύμενο ΙΙ              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο 

Απόψεισ 

Ιδζεσ 

Επιχειριματα 

Παραδείγματα 

Τεκμιρια 

Αυκεντίεσ 

 

Περιεχόμενο 

Απόψεισ 

Ιδζεσ 

Επιχειριματα 

Παραδείγματα 

Τεκμιρια 

Αυκεντίεσ 
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Στο πρόχειρο 
 

Σαξινομούμε τα ςτοιχεύα του κειμϋνου ςτο διϊγραμμα προςθϋτοντασ και δικϊ μασ 
ςτοιχεύα (γνώςεισ, εμπειρύεσ, επιχειρόματα, παραδεύγματα κ.λπ.) 

 
 
 
 
Πρόλογοσ 
Ειςαγωγικό φρϊςη ανϊλογα με το κειμενικό εύδοσ (ϊρθρο, επιςτολό, ομιλύα) 
 
Η ιδϋα του προλόγου εξαρτϊται από το περιεχόμενο του ζητουμϋνου  και 
επιλϋγεται ςτο τϋλοσ τησ διαδικαςύασ 
 
κατακλεύδα 1ο ζητούμενο 
 
1ο ζητούμενο 
-τοιχεύα από το κεύμενο (αυτούςια αντιγραφό) 
-τοιχεύα από το κεύμενο (αυτούςια αντιγραφό) 
-τοιχεύα από το κεύμενο (αυτούςια αντιγραφό) 
 
Προςθόκη και ϊλλων ςτοιχεύων 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
 
2ο ζητούμενο 
 
-τοιχεύα από το κεύμενο (αυτούςια αντιγραφό) 
-τοιχεύα από το κεύμενο (αυτούςια αντιγραφό) 
-τοιχεύα από το κεύμενο (αυτούςια αντιγραφό) 
 
Προςθόκη και ϊλλων ςτοιχεύων 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
 
Επύλογοσ 
 
Ανϊλογοσ προσ το κύριο μϋροσ και τον πρόλογο 
 
 
 

Δ. Στο τετρϊδιο 
 

Κειμενοποιώ τισ ςημειώςεισ μου-φροντύζω τα εξωτερικϊ 

χαρακτηριςτικϊ- επιλϋγω το κατϊλληλο γλωςςικό και υφολογικό 

επύπεδο ανϊλογα με το κειμενικό εύδοσ που παρϊγω. 

 

εξαρτϊται από τον αριθμό των ζητουμϋνων και των Ο αριθμόσ των παραγρϊφων 

ςτοιχεύων που ϋχουμε ςυγκεντρώςει.  
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Παρατηρούμε τη διατύπωςη ςχετικών εκφωνόςεων που προτεύνονται από το 

ΙΕΠ, τισ οπούεσ ταξινόμηςα ανϊλογα με το περιεχόμενο των ζητουμϋνων 

 
1. Συγκεκριμϋνεσ ερωτόςεισ για τισ ϋννοιεσ 

 
 

Κριτόριο 1 βιβλύο μαθητό Παραδεύγματα εκφωνόςεων («Εμεύσ και οι ϊλλοι»,  
Δύκτυο κειμϋνων, φϊκελοσ υλικού, Νεοελληνικό γλώςςα, 2019,ςελ. 147-164) 
Επιχειρηματολογικό κεύμενο - ανακούνωςη ςτον τύπο 

Ρόλοσ: Εκπρόςωποσ μη κυβερνητικόσ οργϊνωςησ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Αποδϋκτεσ: Ευρύ κοινό 

Θϋμα: Με ποιουσ τρόπουσ το ςχολεύο μπορεύ να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ και τισ 

μαθότριεσ να ξεπερϊςουν ςτερεοτυπικϋσ απόψεισ που ϋχουν να κϊνουν με τα 

; (Μονϊδεσ 30)  πρότυπα φύλου

 

Κριτόριο 2 βιβλύο μαθητό Παραδεύγματα εκφωνόςεων («Εμεύσ και οι ϊλλοι»,  
Δύκτυο κειμϋνων, φϊκελοσ υλικού, Νεοελληνικό γλώςςα, 2019,ςελ. 147-164) 
το πλαύςιο αφιερώματοσ για τα 100 χρόνια από τη λόξη του Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου, 

αξιοποιεύτε ςτοιχεύα από τα κεύμενα και γρϊφετε ϋνα ϊρθρο (300-400 λϋξεων) ςτη 

ςχολικό εφημερύδα, όπου παρουςιϊζετε τουσ παρϊγοντεσ που οδηγούν ςε 

πολεμικϋσ ςυγκρούςεισ τα κρϊτη και τον ρόλο τησ ιςτορικόσ εκπαύδευςησ ςτη 

. ςυμφιλύωςη των λαών και ςτην ενδυνϊμωςη τησ ειρόνησ ανϊμεςα ςτα κρϊτη

(Μονϊδεσ 30) 

 

Κριτόριο 4 βιβλύο μαθητό Παραδεύγματα εκφωνόςεων («Εμεύσ και οι ϊλλοι»,  
Δύκτυο κειμϋνων, φϊκελοσ υλικού, Νεοελληνικό γλώςςα, 2019,ςελ. 147-164) 
Κειμενικό εύδοσ: επιχειρηματολογύα (επιλϋξτε ελεύθερα  τον τύπο του κειμϋνου ςασ) * 

Πομπόσ: τελειόφοιτοσ Λυκεύου 

Αποδϋκτησ: ηγεςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ 

Θϋμα: αξιοποιώντασ τισ πληροφορύεσ των Κειμϋνων Ι και ΙΙΙ, να καταγρϊψετε τα 

εφόδια που πρϋπει να διαθϋτει ϋνασ νϋοσ ςτον ςύγχρονο κόςμο και να 

καταθϋςετε προτϊςεισ για την παροχό τουσ από το ελληνικό ςχολεύο. 

Έκταςη: 300 ϋωσ 400 λϋξεισ. (Μονϊδεσ 30) 
 

*Πρόκειται μϊλλον για απροςεξύα ό δημιουργικό αςϊφεια, διότι αφού ο αποδϋκτησ εύναι η 

ηγεςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ το κεύμενο θα εύναι επιςτολό (επύςημη/τυπικό ό ανοιχτό 

επιςτολό δημοςιευμϋνη ςε ϋντυπο ό ηλεκτρονικό τύπο) 

 

Σε αυτό την περύπτωςη 

Εντοπύζουμε τισ απαντόςεισ που μπορεύ να καταγρϊφονται ςτα κεύμενα,  

 τισ ταξινομούμε ςτο διϊγραμμα προςθϋτοντασ  και δικϊ μασ ςτοιχεύα  

τη ςυνϋχεια, κειμενοποιούμε τισ ςημειώςεισ μασ μεταςχηματύζοντασ γλωςςικϊ και 

αναπτύςςοντασ  τα ςτοιχεύα των κειμϋνων. Υροντύζουμε να επιχειρηματολογούμε 

 
 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%99%CE%95%CE%A0-%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%9F%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%91-%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%99%CE%95%CE%A0-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%99%CE%95%CE%A0-%CE%9F-%CE%A1%CE%A5%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
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2. 
Με αφόρμηςη μια   ϊποψη που διατυπώνεται ςτο κεύμενο,

ζητεύται η δικό ςου ϊποψη (  ςυμφωνύα ό διαφωνύα)
 

 

 
Κριτόριο 3 Παραδεύγματα εκφωνόςεων («Εμεύσ και οι ϊλλοι»,  Δύκτυο κειμϋνων, 
φϊκελοσ υλικού, Νεοελληνικό γλώςςα, 2019,ςελ. 147-164) 
Η ςτϊςη των κοινωνιών απϋναντι ςτισ όποιεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ εύναι αντιφατικό: 

την ύδια ςτιγμό που τονύζονται οι κύνδυνοι, τονύζονται και τα οφϋλη που θα 

 Να προςδιορύςετε τη δικό ςασ προκύψουν. Πώσ ερμηνεύεται αυτό η αντύφαςη;

ςτϊςη ςχετικϊ με την τεχνολογικό πρόοδο, ςε ϋνα δοκύμιο 300 περύπου λϋξεων. 

(Μονϊδεσ 30) 

 
Από διευκρινύςεισ για τον τρόπο εξϋταςησ 10-1-2020 
Α. Ποια η γνώμη ςου ςχετικϊ με την ϊποψη που διατυπώνεται από πολλούσ 

ςόμερα ότι ο ϊνθρωποσ εύναι όςο ποτϋ ϊλλοτε ελεύθεροσ να αποφαςύζει και να 

επιλϋγει ςτη ζωό του όςα ο ύδιοσ επιθυμεύ;  

Εύδοσ κειμϋνου: Επιχειρηματολογικό  

Περύςταςη επικοινωνύασ: Αγώνασ επιχειρηματολογύασ  

Ιδιότητα: Μαθητόσ/-ότρια 

 
Β. Τπόθεςε ότι ςυμμετϋχεισ ςε ςυζότηςη ςε γνωςτό ςελύδα κοινωνικόσ δικτύωςησ με 

θϋμα την κοινωνικό ςυμπεριφορϊ των ανθρώπων. Να εκθϋςεισ ςε 300-400 λϋξεισ 

την προςωπικό ςου γνώμη ςχετικϊ με το αν η ευγϋνεια εύναι ϋμφυτη ό επύκτητη 

. Για την οργϊνωςη του κειμϋνου ςου μπορεύσ να αξιοποιόςεισ ςτοιχεύα από τα ιδιότητα

κεύμενα αναφορϊσ 

 
Ο νϋοσ Ουμανιςμόσ κριτόρια ΙΕΠ ςτισ οδηγύεσ 
Ο Δ. Σζιόβασ εκθϋτει τισ απόψεισ του για τον νϋο ουμανιςμό και ολοκληρώνει το κεύμενό 
του χωρύσ να παύρνει θϋςη. Να διατυπώςετε τη δικό ςασ ϊποψη για τον ρόλο του 
νϋου 

απϊντηςη ςτον ςυγγραφϋα, το οπούο θα δημοςιευτεύ ουμανιςμού ςε ϋνα ϊρθρο – 
ςτην ύδια εφημερύδα. (350-400 λϋξεισ) 
 
 «Ζωό- πατύνι» με τη νϋα μόδα ςτην Ευρώπη κριτόρια  ΙΕΠ ςτισ οδηγύεσ 
Πρόκειται να ςυμμετϊςχετε με ομιλύα 300-350 λϋξεων ςε ςυζότηςη που γύνεται ςτο 
πνευματικό κϋντρο του Δόμου ςασ για την τεχνολογύα και τισ εφαρμογϋσ τησ ςε μια 
εποχό ϋκπτωςησ τησ ποιότητασ ζωόσ. Έχοντασ διαβϊςει τα Κεύμενα 1 και 2 και με την 
ιδιότητϊ ςασ ωσ μαθητό/μαθότριασ τησ Γ΄ Λυκεύου, αποφαςύζετε ςτην ομιλύα ςασ να 
εκθϋςετε τισ απόψεισ ςασ ςχετικϊ με την αναγκαιότητα και τισ προώποθϋςεισ 

 χρόςησ εναλλακτικών μϋςων μεταφορϊσ ςτην καθημερινό ζωό.
 
Το γϋλιο, θεραπεύα ενϊντια ςτισ κρύςεισ κριτόρια ΙΕΠ ςτισ οδηγύεσ 
ε μια ϋκθεςη γελοιογραφύασ που οργανώθηκε με πρωτοβουλύα του Λυκεύου ςασ, 
ανϋλαβεσ ωσ εκπρόςωποσ τησ τϊξησ ςου να εκφωνόςεισ λόγο. Σο θϋμα που επϋλεξεσ να 
παρουςιϊςεισ ϋχει τον τύτλο «  Ο παιδαγωγικόσ ρόλοσ του γϋλιου και η ςημαςύα τησ

 Η ομιλύα ςου, 350-400 γελοιογραφύασ για την κοινωνύα και τον πολιτιςμό.»
λϋξεων, απευθύνεται ςε μαθητϋσ, γονεύσ και εκπαιδευτικούσ που όρθαν ςτα εγκαύνια 
τησ ϋκθεςησ. 
 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%99%CE%95%CE%A0-%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A4-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/07/10-1-2020-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-2-%CE%9F-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-3-%CE%96%CF%89%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7Pages-from-_sympl_odigies_neoell_gl_log_g_gel-7.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-4-%CE%A4%CE%BF-%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-.pdf
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 Διαγώνιςμα study4exams Απρύλιοσ 2020 

Θα μπορούςαν, πιςτεύετε, οι τεχνολογύεσ των υπολογιςτών και του διαδικτύου 

; Να αναπτύξετε τισ απόψεισ ςασ ςε να ενιςχύςουν τη ςχϋςη μασ με την ανϊγνωςη

ϋνα ϊρθρο (350-400 λϋξεων) που θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου ςασ. το 

ϊρθρο ςασ μπορεύτε να αξιοποιόςετε δημιουργικϊ πληροφορύεσ και επιχειρόματα των 

κειμϋνων 1 και 2. (Μονϊδεσ 30) 

 

Κεύμενο αναφορϊσ : ανϊγνωςη λογοτεχνύασ Πανελλόνιεσ,Ιούνιοσ 2020 

Ποια εύναι η ςχϋςη ςασ με την ανϊγνωςη βιβλύων και ποιοσ ο ρόλοσ τησ ςτη 

 Με αφόρμηςη τα Κεύμενα 1 γενικότερη διαχεύριςη του προςωπικού ςασ χρόνου;

και 2 αποφαςύζετε να καταθϋςετε την προςωπικό ςασ εμπειρύα ςτο ιςτολόγιο του 

ςχολεύου ςασ. Να δικαιολογόςετε την όποια επιλογό ςασ. (300-350 λϋξεισ). 

 

Επαναληπτικϋσ, Σεπτϋμβριοσ 2020 

ε μια ςυζότηςη με ϋναν καθηγητό ςασ ςτη ςχολικό τϊξη με θϋμα: «Η επιςτόμη ςτην 

καθημερινό ζωό», η δικό του παρϋμβαςη τελεύωςε με την ϊποψη του τϋφανου 

Σραχανϊ ότι: «Σο να κρατϊσ διαρκώσ το ενδεχόμενο να ϋχεισ κϊνει λϊθοσ και να μη 

διςτϊζεισ να κϊνεισ τισ αναγκαύεσ αναθεωρόςεισ, όταν το διαπιςτώνεισ, ςε βοηθϊει 

πολύ ςτο να γύνεςαι ϊξιοσ επιςτόμονασ και χρόςιμοσ ϊνθρωποσ». Αυτό η ϊποψη 

 Να αναπτύξετε τισ απόψεισ μπορεύ να ϋχει εφαρμογό ςτην προςωπικό ςασ ζωό;

σας σε ομιλία που θα απευθύνετε στην ολομέλεια της τάξης (300-350 λϋξεισ).  

 

 

 

 

ε αυτό την περύπτωςη 

 

 καταγρϊφουμε την ϊποψό μασ  και εντοπύζουμε επιχειρόματα, Α. Αν ςυμφωνούμε,

παραδεύγματα, τεκμόρια, τα οπούα ταξινομούμε και αναπτύςςουμε ςτισ παραγρϊφουσ 

του κύριου μϋρουσ. 

 καταγρϊφουμε την ϊποψό μασ  και εντοπύζουμε επιχειρόματα, Β. Αν διαφωνούμε,

παραδεύγματα, τεκμόρια, τα οπούα ταξινομούμε και αναπτύςςουμε ςτισ παραγρϊφουσ 

του κύριου μϋρουσ. 

 να υποςτηρύξουμε τη θετικό μασ ϊποψη υπό προώποθϋςεισ και Γ. Υπϊρχει περύπτωςη,

την αρνητικό μασ ϊποψη υπό προώποθϋςεισ. 

πχ. Λϋγεται ότι (η τεχνολογύα , η χρόςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ, η τηλεόραςη, 

το διαδύκτυο, η παγκοςμιοπούηςη κ.λπ.) ϋχει αρνητικϋσ επιπτώςεισ… 

Τα επιχειρόματα ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ εύναι τα θετικϊ ό τα αρνητικϊ 
αποτελϋςματα των ενοιών. 
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3. 
 

Αν ςτα κεύμενα αναφϋρονται αιτύεσ/προώποθϋςεισ, ςτοιχεύα που χαρακτηρύζουν 
 το ζητούμενο τον ϊνθρωπο, διϊφορεσ ςυμπεριφορϋσ ό επιλογϋσ, προβλόματα

ενδϋχεται να εύναι: 
-να επιλϋξεισ ϋνα από αυτϊ τα ςτοιχεύα ωσ το πιο ςημαντικό, κατϊ τη γνώμη ςου, για… 
-και να διατυπώςεισ την προςωπικό ςου ϊποψη για τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ 
μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ. 
 
 
Από διευκρινύςεισ για τον τρόπο εξϋταςησ 10-1-2020 
κεύμενο παρουςιϊζονται κϊποια προβλόματα που ϋχει το ςύγχρονο ςχολεύο. Ποιο από 

; Να εξηγόςετε την ϊποψό ςασ τα προβλόματα αυτϊ θεωρεύτε ωσ το πιο ςημαντικό

και να προτεύνετε τεκμηριωμϋνα κϊποιουσ ενδεικτικούσ τρόπουσ επύλυςόσ του 

αξιοποιώντασ τη δικό ςασ μαθητικό εμπειρύα. Σο κεύμενό ςασ να ϋχει τη μορφό και το 

ύφοσ τησ ομιλύασ ςε μια εκδόλωςη ςτο ςχολεύο ςασ (γύρω ςτισ 350 λϋξεισ). 

 
Θϋμα προςομούωςησ Δοκιμαςτικό διαγώνιςμα του ΙΕΠ  
ε ϊρθρο ςου, το οπούο θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου ςου, επιλϋγεισ να 
αναδεύξεισ ωσ το πιο ςημαντικό για ςϋνα και για τουσ/ τισ ςυμμαθητϋσ/τριϋσ 

, ςτουσ οπούουσ απευθύνεςαι, » ςου ϋνα από τα ςυμπτώματα τησ «ηλιθιότητασ
(κεύμενο 1) και ςτη ςυνϋχεια διατυπώνεισ τη δικό ςου ϊποψη για τουσ τρόπουσ με 

 (300 – 350 λϋξεισ). τουσ οπούουσ αυτό μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ
 
Παιδεύα-κοινωνύα και ανϊπτυξη κριτόρια ΙΕΠ ςτισ οδηγύεσ 10-1-2020 
Εύδοσ: Επιχειρηματολογικό ϊρθρο ςε τοπικό εφημερύδα, ςτο πλαύςιο αφιερώματοσ του 
τοπικού Σύπου ςτην Εκπαύδευςη. 
Ιδιότητα: Εύςτε μαθητόσ/μαθότρια Γ΄ Λυκεύου, από τον οπούο/την οπούα ζητεύται να 
εκφρϊςει τη γνώμη του/τησ, γιατύ ϋχει ϊμεςη εμπειρύα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ 
ςτη χώρα μασ. 
Θϋμα: Λαμβϊνοντασ υπόψη τα δύο μη λογοτεχνικϊ κεύμενα που διαβϊςατε αλλϊ και τισ 
δικϋσ ςασ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ, ποιεσ εύναι οι τρεισ καύριεσ παρεμβϊςεισ που 
προτεύνετε για τη βελτύωςη τησ κατϊςταςησ ςτην εκπαιδευτικό 

 Να τεκμηριώςετε τισ προτϊςεισ ςασ ςε ϋνα κεύμενο πραγματικότητα τησ χώρασ μασ;
350 – 400 λϋξεων. 
 

Σε αυτό την περύπτωςη 
 
Επιλϋγουμε το ςτοιχεύο ,το οπούο νομύζουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα… 

 Προςοχό!

τουσ τρόπουσ αντιμετώπιςησ αποφεύγουμε τισ κλιςϋ απαντόςεισ. Δεν αρκεύ να 

παραθϋςουμε τουσ τρόπουσ, πρϋπει να προςθϋςουμε αυτού οι επιχειρόματα του πώσ 

τρόποι θα αναςτρϋψουν μια αρνητικό κατϊςταςη ό θα εξαλεύψουν ϋνα πρόβλημα. 

 

 

Βλϋπε περιςςότερα Υύλλα εργαςύασ και ςημειώςεισ θεωρύασ Δ Θϋμα  

https://bit.ly/35dm5D4 
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