
 

 

                                                                          

 
 

 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2021 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Γέκα «περίεργα» ηοσ ζοσεδικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος  

Τν δηαζθεπαζκέλν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη κέξνο άξζξνπ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλν 

ζηελ ηζηνζειίδa www.igynaika.gr από ηνλ ρεηξνπξγό Επάγγειν Ταρηαξά. 

Παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην δεκόζην ζρνιείν ζηε Σνπεδία.  

 

Αλάκεζα ζην ειιεληθό θαη ζην ζνπεδηθό ζρνιείν ππάξρεη ράζκα. Έλα ράζκα 

πνπ μεθηλάεη από ηε δηδαζθαιία, ηε βαζκνιόγεζε, ηα δηαγσλίζκαηα, ηηο ζρνιηθέο 

ζπλήζεηεο, ηε θηινζνθία πνπ θπξηαξρεί ζε όιν ην ζρνιηθό ζύζηεκα από ηελ αξρή σο 

ην ηέινο ηνπ. Φαληαζηείηε ινηπόλ έλαλ ζπκπνιίηε καο, πνπ έρεη νινθιεξώζεη ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ ζηε ρώξα καο, λα βξεζεί ζηε Σνπεδία θαη λα ζηείιεη ην παηδί ηνπ εθεί  

ζρνιείν. 

 Είλαη αιήζεηα όηη ε αξρηθή επαθή ελόο Έιιελα γνληνύ κε ην ζνπεδηθό 

ζύζηεκα εθπαίδεπζεο πξνθαιεί αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα. Όια γίλνληαη δηαθνξεηηθά. 

Τα παηδηά δε κειεηνύλ ζην ζπίηη. Τειεηώλνπλ ην ζρνιείν ζηηο έμη ην απόγεπκα, νπόηε 

ην «δηάβαζκα» γίλεηαη ζηηο ώξεο ηνπ ζρνιείνπ. Έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα, ην 

πξόγξακκα είλαη ειεύζεξν θαη επηιέγνπλ ηα παηδηά θάζε θνξά κε ςεθνθνξία ηη 

κάζεκα ζέινπλ λα θάλνπλ. 

http://www.igynaika.gr/


Οη εθδξνκέο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηα καζεκαηηθά θαη ηε γιώζζα θαη 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζε εβδνκαδηαία βάζε. Έηζι, ηα παηδηά καζαίλνπλ όηη ε 

ςπραγσγία δελ είλαη δεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηα ζηε δσή ηνπο. Τν πξόγξακκα ηνπ 

Σαββαηνθύξηαθνπ πεξηιακβάλεη βόιηα ζην ζρνιείν θαη παηρλίδη ζην γήπεδν ή ην 

παγνδξόκην ηα νπνία είλαη αλνηθηά όιεο ηηο εκέξεο. Δπίζες, νη ζρνιηθέο αίζνπζεο 

δηαηίζεληαη ηα ζαββαηνθύξηαθα ζηνπο καζεηέο γηα ηα ζρνιηθά πάξηη.  Οη καζεηέο 

είλαη ππεύζπλνη (καδί κε ην ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ) γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

αηζνπζώλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία παξειήθζεζαλ. Ακόμα, κέζα ζην ζρνιείν ηα 

παηδηά κπνξνύλ λα παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα.  

Τν πην παξάμελν απ’ όια ζην ζνπεδηθό ζρνιείν;  Κάζε ηξίκελν νη καζεηέο 

δελ βαζκνινγνύληαη, αιιά βαζκνινγνύλ ην ζρνιείν, ηα καζήκαηα, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Απαληνύλ ζε αλάινγα εξσηεκαηνιόγηα γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ ζην ζρνιείν, ηηο επηδόζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη αλαθέξνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο γηα αιιαγέο. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Πρώηε δραζηεριόηεηα 

Α1.  Να ραξαθηεξίζεηο θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ έλδεημε ΣΩΣΤΟ 

(αλ είλαη ζσζηή) ή ΛΑΘΟΣ (αλ είλαη ιαλζαζκέλε).  

I. Τν ειιεληθό θαη ην ζνπεδηθό ζρνιείν δε δηαθέξνπλ πνιύ, ζύκθσλα κε ην 

θείκελν.  

II. Τα παηδηά ζηε Σνπεδία κειεηνύλ κεηά ην ζρνιείν, όπσο θαη ζηελ Ειιάδα. 

III. Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο ζηε Σνπεδία γίλνληαη κία θνξά ην κήλα. 

IV. Σην ζνπεδηθό ζρνιείν νη καζεηέο κπνξνύλ λα παίμνπλ βηληενπαηρλίδηα. 

V. Σην ζνπεδηθό ζρνιείν νη καζεηέο βαζκνινγνύλ ην ζρνιείν ηνπο.  

Μονάδες 15 

 

Γεύηερε δραζηεριόηεηα 

Α.2.1. Να εληνπίζεηο ηε ζεκαηηθή πξόηαζε, ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηελ θαηαθιείδα (αλ 

ππάξρεη) ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ «Αλάκεζα ζην ειιεληθό… ηη κάζεκα ζέινπλ λα 

θάλνπλ.»  



Μονάδες 6 

Α.2.2 Να γξάςεηο πνηεο ζρέζεηο δειώλνπλ νη ζπλδεηηθέο ιέμεηο έηζι, επίζες, ακόμα. 

Βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ.   

Μονάδες 6 

Α.2.3. Η ζεκαηηθή πξόηαζε ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ είλαη «Οη εθδξνκέο 

είλαη…εβδνκαδηαία βάζε». Να γξάςεηο κία άιιε ε νπνία λα ζπκθσλεί κε ην 

πεξηερόκελν ηεο παξαγξάθνπ. 

Μονάδες 3  

Σρίηε δραζηεριόηεηα 

Α.3. Να γξάςεηο κία νκηιία ηελ νπνία ζα εθθσλήζεηο ζηα ηκήκαηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ 

θαη ζηνπο θαζεγεηέο ζνπ, κε ζέκα ην ζρνιείν ζνπ θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα γίλνπλ γηα λα βειηησζεί. Τν θείκελό ζνπ λα έρεη έθηαζε 200 ιέμεηο πεξίπνπ.  

Μονάδες 20 

Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ  

Πώς έγινα δάσκαλος 

Αθνινπζεί απόζπαζκα από θείκελν ηνπ Αιέμαλδξνπ Δεικνύδνπ «Γξάκκα ζ’ έλα θίιν 

κνπ» (1921). Σην απόζπαζκα παξνπζηάδνληαη νη ζρνιηθέο αλακλήζεηο ηνπ.  

 

Ξαλαγπξίδνληαο ηόηε ζηα πεξαζκέλα έθεξλα επίμονα εκπξόο κνπ ηα παιηά 

ζρνιηθά κνπ ρξόληα. Ζεηνύζα ηε δηθή κνπ ςπρή, κα δελ ηελ έβξηζθα ζην ζρνιείν, 

παξά ζην ζπίηη θαη ζην πεξηβόιη καο ή έμσ ζηα βνπλά, ζην ιόγθν θαη ζηα 

ρσξάθηα.[…] 

[…]Κη έβιεπα ηόηε μέρσξα από ην δηθό µνπ κόζμο έλα πειώξην θαη άδεην 

θηίξην, ζσζηό «λεζί ησλ λεθξώλ», απνθιεηζκέλν µε ςειά, ππθλά θαη µαύξα 

θππαξίζζηα απ' όιε ηε δσή. Ήηαλ ην ειιεληθό ζρνιείν θαη ην γπκλάζην, όπνπ είρα 

πεξάζεη εθηά ρξόληα, πέληε θαη έμη ώξεο ηελ εκέξα. Αλ από ην δεκνηηθό δε µνπ είραλ 

απνκείλεη παξά έλα δπν ζκενές θαη µηα ζνιή εηθόλα, ην λεζί ησλ λεθξώλ ην 

μαλαδνύζα νιόθιεξν: 

[…] Ο ζρνιάξρεο, µελ µπνξώληαο λα πεξπαηήζεη, θαζόηαλ ζηελ έδξα ηνπ µε 

µηα βέξγα µαθξηά. Έλαο ράξηεο θξεκόηαλ θνληά ηνπ ζηνλ πίλαθα, θη εθεί θώλαδε έλα 



έλα ηα παηδηά µε νλόκαηα εηδηθά ην θαζέλα: «θνπηζνπθέξα γίδα
1
» ή «ξνύζηθν 

ζηηβάιη
2
» ή «θαιαπόδη» θαη άιια παξόκνηα. Τα θώλαδε λα εηπνύλ θαη λα δείμνπλ ην 

µάζεµα. Αιίκνλν αλ μερληόηαλ έλα πνηάκη ηεο Ακεξηθήο ή ν αξηζκόο  ησλ θαηνίθσλ 

από θάπνηα πόιε ηεο. Η βέξγα έπεθηε βροτή µαδί µε ηηο βξηζηέο. Κη απηό ήηαλ ην 

µόλν πνπ ζπγθέληξσλε ηελ πξνζνρή όισλ µαο. Μόιηο ηειείσλε όµσο θαη θώλαδε γηα 

µάζεµα άιιν παηδί, γσρίδαμε ακέζσο ζηε δνπιεηά µαο. Άιινη δηάβαδαλ θιεθηά 

θάησ από ην ζξαλίν ην παξαθάησ, άιινη παίδακε µε θισηζηέο αζόξπβεο, ώζπνπ λα 

ζπγθεληξσζνύκε πάιη µε λέν μύιν θαη λέεο βξηζηέο. Καη ζπιινγηδόκνπλ ηώξα ηε 

Γεσγξαθία πνπ ηελ είρα όιε µάζεη απ' έμσ. Κη έβξηζθα µνλάρα πιήζνο αξηζκνύο θαη 

αηέιεησηα κπεξδεκέλα νλόκαηα από πνηακνύο, βνπλά θαη πόιεηο... 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Πρώηε δραζηεριόηεηα 

Β.1.  Οη ζρνιηθέο αλακλήζεηο ηνπ αθεγεηή είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; Να 

αηηηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 

Μονάδες 15  

Γεύηερε δραζηεριόηεηα 

Β.2.1. Τη παξνπζηάδεη ν αθεγεηήο ζαλ «λεζί ησλ λεθξώλ» ζηε δεύηεξε παξάγξαθν 

«Κη έβιεπα ηόηε…ην μαλαδνύζα νιόθιεξν». Πνην ζρήκα ιόγνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

γηαηί;  

Μονάδες 6 

 

Β.2.2. Να ραξαθηεξίζεηο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο απιέο, επαπμεκέλεο ή 

ειιεηπηηθέο. Να αηηηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

«Έλαο ράξηεο θξεκόηαλ θνληά ηνπ ζηνλ πίλαθα»   

«Κνπηζνπθέξα γίδα» 

Μονάδες 4 

                                                           
1
 Γίδα με ςπαςμζνο κζρατο (ζκφραςη που τη χρηςιμοποιοφςαν για να προςβάλουν κάποιον) 

2
 Μπότα (ζκφραςη που τη χρηςιμοποιοφςαν για να προςβάλουν κάποιον) 

 



 

Β.2.3. Να γξάςεηο κία ζπλώλπκε ιέμε γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο κε βάζε 

ηε ζεκαζία ηνπο ζην θείκελν 2: επίκνλα, θόζκν, ζθελέο, βξνρή, γπξίδακε. 

Μονάδες 10 

 

Σρίηε δραζηεριόηεηα 

Β.3. Να γξάςεηο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ζνπ δεκηνπξγνύληαη 

δηαβάδνληαο ζην θείκελν 2 όζα ιέγνληαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαλ νη 

θαζεγεηέο ζε παιαηόηεξεο επνρέο. Τν θείκελό ζνπ λα έρεη έθηαζε 80-100 ιέμεηο. 

Μονάδες 20   

 

 


