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Μαρύα Κϊππου 

 

 

 

Δ θϋμα 

Παραγωγό λόγου 
 

 

Τι δεν κϊνουν οι μαθητϋσ 
 

 

 

 

Επανϊληψη με παρϊδειγμα 

 

Η θεωρύα ςτην πρϊξη 
 

Κεύμενα αναφορϊσ 

Επανϊληψη κατανόηςησ  κειμϋνων  και παραγωγόσ λόγου με δύκτυο κειμϋνων 

αναφορικϊ με τη μόδα 

 

Παραγωγι λόγου 

Στθν τάξθ ςασ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Νεοελλθνικι γλϊςςα διαβάςατε κείμενα 

αναφορικά με τθ μόδα. Να γράψετε ζνα άρκρο, το οποίο κα δθμοςιευκεί ςτο ιςτολόγιο 

του ςχολείου ςασ με κζμα: Ο βακμόσ υποταγισ ςτθ μόδα μασ χαρακτθρίηει 
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Δ. Θζμα-ενζργειεσ 

Στθ φωτοτυπία- Διαβάηω τισ οδθγίεσ παραγωγισ λόγου 

 

A) Εντοπίηω το κειμενικό είδοσ 

Β) Και το/α ηθτοφμενο/α (να διατυπϊςετε τισ απόψεισ ςασ για…π.χ. τον  καταναλωτιςμό) 

 

Στο πρόχειρο-ενζργειεσ 

Αντιγράφω κάκε ηθτοφμενο ι ςαν ερϊτθςθ ι τισ απαντιςεισ μου ςτο ηθτοφμενο (αν 

πρόκειται για απόψεισ) 

 Αναλφω κάκε  ζννοια (ΟΛΕ ΣΙ ΛΕΞΕΙ, ΚΑΙ ΣΑ ΡΗΜΑΣΑ) 

Συγκεντρϊνω το υλικό μου πρϊτα  από τα κείμενα 

 τοιχεία 

 τοιχεία 

 τοιχεία 

 τοιχεία 
 

και μετά προςκζτω  όςα γνωρίηω αναφορικά με το περιεχόμενο του ηθτουμζνου 

 τοιχεία 

 τοιχεία 

 τοιχεία 
 

Κάνω το διάγραμμα                                    Γ. Στο τετράδιο 

                                                                  Γράφω-αναπτφςςω κάκε παράγραφο 

Πρόλογοσ 

Ειςαγωγικι φράςθ 

Αναφορά ςτο κζμα 
Κατακλείδα: ηθτοφμενο 

1θ παρ .Θεματικι πρόταςθ 

τοιχεία-απαντιςεισ 

2θ παρ.Θεματικι πρόταςθ 

ςτοιχεία-απαντιςεισ 

(3θ παρ.) Θεματικι πρόταςθ 

ςτοιχεία-απαντιςεισ 

Επίλογοσ 

 

Πρόλογοσ 
 
1ο ηθτοφμενο……………………………………………. 

1 
Αναπτφςςω τισ απαντιςεισ μου ι 

Σα επιχειριματά μου 

2 
Αναπτφςςω τισ απαντιςεισ μου ι 

Σα επιχειριματά μου 
 

3 
Αναπτφςςω τισ απαντιςεισ μου ι 

Σα επιχειριματά μου 
 
 

Επίλογοσ 
 
 

1 

2 

3 
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Ο τρόποσ οργάνωςθσ των παραγράφων εξαρτάται από το περιεχόμενο του ηθτουμζνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Να προτιμάτε ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

ϋ Ολοι μασ/οι νζοι κ.λπ.& ριμα που δθλϊνει  τι κάνουμε, τι πακαίνουμε, πϊσ αντιδροφμε, 

πϊσ αιςκανόμαςτε  

π.χ. παρακολουκοφμε, ςυμμετζχουμε, προςπακοφμε να, κζλουμε να, 

 

2.Μθν ξεχνάσ να ςκζφτεςαι το ΠΟΙΟΙ (για ποιουσ μιλάω;) 

 

 

  

Θεματικι πρόταςθ: πρζπει να ζχει ριμα και ςε 

αυτιν αναφζρεται γενικά το κζμα που κα 

αναπτυχκεί ςτθ ςυνζχεια. 

Περίοδοσ …………………………………………………………. 

Περίοδοσ …………………………………………………………. 

Περίοδοσ …………………………………………………………. 

Περίοδοσ …………………………………………………………. 

 

 

Γράφω ολοκλθρωμζνεσ περιόδουσ 

Προςοχι ςτο υποκείμενο 

 Τποκείμενο /αναφζρονται ςε ζνα κζμα 

1. μπορεί να είναι άνκρωποι ( π.χ. οι νζοι, 

όλοι μασ, οι πολιτικοί, οι γονείσ , κ.λπ.) 

2. μπορεί να είναι κεςμοί ( π.χ. τι 

ςυμβαίνει ςτα ΜΜΕ…., ςτο facebook, ςτον 

ΟΗΕ κ.λπ.) 

3. Μπορεί να είναι κάτι άλλο π.χ. τα 

οικονομικά και πολιτικά ςυμφζροντα 
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Η θεωρύα ςτην πρϊξη 

1.Αντιγρϊφω το ζητούμενο 

  

   Ο βαθμόσ υποταγόσ μασ ςτη μόδα    μασ χαρακτηρύζει    

 

        2.Αναλύω:  

-Ο βαθμόσ υποταγόσ( κατϊ πόςον, πόςο πολύ, πόςο πιςτϊ;) 

υποταγό- ϊκριτη μύμηςη όλων των ςτοιχεύων 

 ςτη μόδα  δηλαδό-τι εύναι; 

-ςυρμόσ , αλλαγό, καινοτομύα, νεωτεριςμόσ –μαζικότητα, παροδικό, εφόμερη 

-ςυνδϋεται με  ενδυμαςύα, εμφϊνιςη, ςυμπεριφορϊ, ψυχαγωγύα, με τισ επιλογϋσ μασ 

αναφορικϊ με όλα τα καταναλωτικϊ αγαθϊ 

-αντύθετη από  ςτιλ/ιδιαιτερότητα 

μασ χαρακτηρύζει(δηλώνει ςτοιχεύα του χαρακτόρα μασ τησ προςωπικότητϊσ 

μασ) 

     Συγκεντρώνω ςτοιχεύα από τα κεύμενα και τισ γνώςεισ μου 

 

1.Η  απόλυτη υποταγό τι δεύχνει για το χαρακτόρα μασ;( προςωπικότητα, 

ςυμπεριφορϊ, αξύεσ, αντιλόψεισ, επιλογϋσ) 

 Αδυναμύα 

 Αναςφϊλεια 

 ΄Ελλειψη αυτοπεπούθηςησ-ϊγχοσ 

 Απουςύα επαφόσ με την πραγματικότητα 

 Απουςύα αιςθητικόσ καλλιϋργειασ 

 Έλλειψη παιδεύασ-ακριςύα 

 ΄Εντονη επιθυμύα αποδοχόσ με κϊθε κόςτοσ 

 

2. Η κριτικό επιλογό των ςτοιχεύων τησ μόδασ μασ χαρακτηρύζει (τι 

δηλώνει για τον χαρακτόρα μασ) 

 ολοκληρωμϋνη προςωπικότητα 

 ανεξαρτηςύα-αυτονομύα-ιδιαιτερότητα 

 Αυτογνωςύα ςχετικϊ με την εμφϊνιςη 

 Καλαιςθηςύα 

 Προςωπικό ςτιλ 

 

 

1 

2 
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.Κϊνω το διϊγραμμα 

Πρόλογοσ 

Μόδα ιςτορικό αναδρομό- 

Συνδϋεται με… 

Ωςόςο, Ο βαθμόσ υποταγόσ μασ ςτη μόδα μασ χαρακτηρύζει.==>  

1η Απόλυτη υποταγό  μασ χαρακτηρύζει γιατύ, πώσ 

 

 

2η ΄Ενταξη των ςτοιχεύων τησ μόδασ –κριτικό επιλογό μασ χαρακτηρύζει γιατύ, 

πώσ 

 

 

Επύλογοσ 
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