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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ…  

Ένας «οδηγός μελέτης» για την ενότητα 4… 

 

ΜΕΡΟΣ Α – Εισαγωγικά κείμενα 

Για να μπούμε στο νόημα… Ας προσεγγίσουμε το εισαγωγικό κείμενο 1 (σελ. 58). 

 Τι είδους κείμενο είναι αυτό;  

 Ποιο είναι το θέμα του;  

 Ποια λέξη φανερώνει ότι το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα ενός μεγαλύτερου κειμένου;  

 

Ας δουλέψουμε τώρα ανά παράγραφο… 

1η παράγραφος 

 Σε τι αναφέρεται η 1η παράγραφος; Ποια είναι η θεματική της πρόταση;  

 Πώς λειτουργούσε η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα;  

 Ποια τεχνική ανάπτυξης παραγράφου χρησιμοποιείται εδώ;  

 Ποια συγκεκριμένα παραδείγματα αναφέρονται στο κείμενο; (είναι 2!) 

 Ποιες συνδετικές λέξεις - φράσεις χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τις περιόδους λόγου με 

τη θεματική πρόταση και μεταξύ τους;  

2η παράγραφος 

 Σε τι αναφέρεται η 2η παράγραφος;  

 Υπήρχαν διαφορές και ανισότητες στην εκπαίδευση των Αθηναίων νέων εκείνη την εποχή; 

Γιατί; 

 Ποιο ιστορικό ανέκδοτο αναφέρεται στο κείμενο; 

 Ποιο συμπέρασμα βγαίνει από τα πρόσωπα των κωμωδιών του Αριστοφάνη για την παιδεία 

στην Αθήνα τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου; 

 

Δεν τελειώσαμε. Υπάρχει και συνέχεια! 

Ας δούμε και το εισαγωγικό κείμενο 3(σελ. 60) ανά παράγραφο. 

1η παράγραφος 

 Σε τι αναφέρεται η 1η παράγραφος; Ποια είναι η θεματική της πρόταση;  

 Ποια σημαντικά βήματα έχουν γίνει στην εκπαίδευση; (είναι 2!) 

 Ποια προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν; (είναι 3!) 

 Ποια συνδετική λέξη χρησιμοποιείται για τη μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο;  

 Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που επισημάνθηκαν; 

2η παράγραφος 

 Σε τι αναφέρεται η 2η παράγραφος;  

 Ποια τεχνική ανάπτυξης παραγράφου χρησιμοποιείται εδώ;  

 Ποια είναι η σημασία της βασικής εκπαίδευσης για το άτομο; Γιατί χαρακτηρίζεται ως 

«διαβατήριο για τη ζωή»; 

 Ποια είναι η σημασία της βασικής εκπαίδευσης για το κοινωνικό σύνολο;  
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Δείτε κι αυτό… 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ml2ye2_EKM 

Pink Floyd - Another brick in the wall 

 

Και ένα ενδιαφέρον βίντεο για την εκπαίδευση σε παλαιότερες εποχές. 

https://www.youtube.com/watch?v=2AH9lWwNzx0 

Η «αγία ράβδος» στην εκπαίδευση 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4Ml2ye2_EKM
https://www.youtube.com/watch?v=2AH9lWwNzx0
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Να διαλέξετε όποια δραστηριότητα σας αρέσει και να μου τη στείλετε με e-mail, όπως συνήθως! 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

- Να φτιάξετε ένα κολάζ με θέμα «Στιγμιότυπα από τη σχολική ζωή – τότε και τώρα». Να αναζητήσετε 

εικόνες και φωτογραφίες στο διαδίκτυο ή σε οικογενειακά άλμπουμ (αυθεντικές φωτογραφίες δικές 

σας - των γονιών ή των παππούδων σας από τη σχολική τους ζωή). Να συμπεριλάβετε τις κατάλληλες 

λεζάντες ή διαλόγους. 

Εναλλακτικά, να δημιουργήσετε με το υλικό αυτό μια παρουσίαση (power point), την οποία μπορείτε 

να εμπλουτίσετε με μουσική ή και βίντεο. 

 

- Να γράψετε έναν σύντομο διάλογο ανάμεσα σε μαθητή/ές και καθηγητή/ές, που θα συζητούν ή και 

θα διαφωνούν μεταξύ τους για κάποιο θέμα σχετικό με τη σχολική ζωή. Να του δώσετε τον κατάλληλο 

τίτλο. 

Ο διάλογός σας μπορεί να στηρίζεται σε κάποια προσωπική σας εμπειρία και  να έχει χιουμοριστικό 

χαρακτήρα. 

Εναλλακτικά, να αποδώσετε τον διάλογο σε μορφή κόμικς. 

 

- Να δείτε μια από τις ταινίες «Dead poets’ society» (Ο κύκλος των χαμένων ποιητών) του Peter Weir 

(1989), «Les Choristes» (Τα παιδιά της χορωδίας)  του Christophe Barratier (2004) ή «Le petit 

Nicolas» (Ο μικρός Νικόλας) του Laurent Tirard (2009) και να την παρουσιάσετε, δίνοντας έμφαση 

στη στάση των μαθητών απέναντι στο σχολικό περιβάλλον και στη σχέση μεταξύ δασκάλων και 

μαθητών. 

 

- Να γράψετε για την εφημερίδα του σχολείου σας ένα άρθρο δύο παραγράφων με τίτλο «Το σχολείο 

που ονειρεύομαι» ή «Το σχολείο μας στο μέλλον».  

(Πιθανά σημεία αναφοράς: χώρος του σχολείου - καθηγητές - μαθήματα - τρόπος διδασκαλίας - 

τεχνολογία - σχολική ζωή - σχέση των μαθητών με το σχολείο) 

Διαλέξτε όποιο θέμα προτιμάτε. Το άρθρο σας θα απευθύνεται στους συμμαθητές σας και μπορεί να 

έχει χιουμοριστικό χαρακτήρα. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να γράψετε ένα αφήγημα ή ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο. 

 

- Στον ρόλο του νέου υπουργού Παιδείας, παρουσιάζετε σε μια συνέντευξη τύπου τις εξαγγελίες σας 

όσον αφορά τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, στις οποίες θα προβείτε άμεσα. 

Μπορείτε να υιοθετήσετε εναλλακτικά επίσημο ή χιουμοριστικό ύφος. 

 

- Να γράψετε για την εφημερίδα του σχολείου σας ένα άρθρο δύο παραγράφων με τίτλο «Ο ιδανικός 

καθηγητής».  

Εναλλακτικά, μπορείτε να γράψετε ένα αφήγημα ή ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο. 

 

- Να γράψετε μια μικρή αγγελία, αναζητώντας τον ιδανικό καθηγητή. Φροντίστε να παρουσιάσετε τα 

προσόντα που πρέπει να έχει, όπως και την αμοιβή του. 

 


