
                          

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ:  Γ ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2021 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τιμωρία ή ενίσχυση της συμπεριφοράς; 
 

[1] Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο αντικειμενικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού είναι η ομαλή 
διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Στην προσπάθειά του αυτή έρχεται αντιμέτωπος με 
τις ποικίλες αντιδράσεις και συμπεριφορές των μαθητών. Στο βαθμό που ορισμένες από τις 
συμπεριφορές κρίνονται ως ανεπιθύμητες η απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος 
διακόπτεται. Ο εκπαιδευτικός συνήθως θεωρεί παράλογο να αγνοήσει την προβληματική 
συμπεριφορά ή να την αφήσει να εκτονωθεί μόνη της. Θεωρεί σχεδόν βέβαιον ότι εάν την 
αφήσει να περάσει απαρατήρητη τότε αυτή θα χειροτερεύσει. Συνεπακόλουθα, ένα μεγάλο 
μέρος του διδακτικού χρόνου αφιερώνεται στην προσπάθεια χειρισμού των ανεπιθύμητων 
συμπεριφορών. 
[2]Μία μέθοδος που ενδεχομένως χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιηθούν οι 
ανεπιθύμητες συμπεριφορές είναι η τιμωρία στην παραδοσιακή της εκδοχή. Η τιμωρία 
μπορεί να πάρει τη μορφή της αυστηρής κριτικής, της επίπληξης, του χλευασμού, της 
στέρησης συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες, ακόμα και της βίας. Όντως, 
εφαρμόζοντας την τιμωρία η αρνητική συμπεριφορά περιορίζεται δραστικά. Όμως τα 
αποτελέσματά της είναι a priori εφήμερα, αρνητικά και συνεπώς αντιπαιδαγωγικά.  
[3] Η μέθοδος της τιμωρίας έχει σημαντικότατες αδυναμίες οι οποίες δεν μπορούν να 
αγνοηθούν.Καταρχάς η τιμωρία κάνει ξεκάθαρο στο μαθητή ποια συμπεριφορά δεν 
ενδείκνυται, ενώ δεν του υποδεικνύει ποια είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά. Ουσιαστικά 
υποδεικνύεται στο μαθητή τι δεν πρέπει να κάνει και παράλληλα δεν του υποδεικνύεται τι 
πρέπει να κάνει. Ο εκπαιδευτικός εκπλήσσεται από την άμεση αποτελεσματικότητα της 
τιμωρίας και τείνει να τη χρησιμοποιεί μαζικά και ανεπιφύλακτα. Παρατηρώντας τη 
δραστική μείωση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ενισχύει αρνητικά τον εαυτό του, ότι με 
το να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο σε παρόμοιες καταστάσεις θα έχει και πάλι τα ίδια 
δραστικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ο μαθητής μαθαίνει ότι η τιμωρία είναι μία ηθική και 
σωστή μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων και ενδεχομένως μακροπρόθεσμα να τη 
χρησιμοποιεί και ο ίδιος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ενήλικες που χρησιμοποιούν την τιμωρία 
έχουν μεγαλώσει σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο η τιμωρία εφαρμοζόταν ευρέως. Ως εκ τούτου 
τη θεωρούν ως κάτι το φυσιολογικό.Επίσης, ο μαθητής αναπτύσσει αρνητικά συναισθήματα 
προς τον εκπαιδευτικό ή και το σχολείο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η παιδαγωγική 
σχέση. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα παιδιά τα οποία μισούν το μάθημα που κάνει ο 



εκπαιδευτικός που τιμωρεί. Ταυτόχρονα, η επιθυμητή συμπεριφορά ενδεχομένως να 
εκδηλώνεται μόνο στην παρουσία του εκπαιδευτικού που τιμωρεί. Όταν δηλαδή ο 
εκπαιδευτικός που εφαρμόζει τη μέθοδο της τιμωρίας είναι παρών οι μαθητές εκδηλώνουν 
την επιθυμητή συμπεριφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η ανεπιθύμητη συμπεριφορά 
εκδηλώνεται αβίαστα. 
[4] Γι’ αυτούς του λόγους η τιμωρία δεν ενδείκνυται παρόλο που είναι εύκολη, άμεση και 
εφήμερα αποτελεσματική. Στην ουσία είναι μία μέθοδος αναχαίτισης υπό προϋποθέσεις κι 
όχι θεραπείας της προβληματικής συμπεριφοράς. Απαιτεί τη δυναμική εμπλοκή του 
εκπαιδευτικού εις βάρος της ομαλής μαθησιακής διαδικασίας και επιβαρύνει 
συναισθηματικά την παιδαγωγική σχέση. Έτσι, η τιμωρία απέχει παρασάγγας από τη 
σύγχρονη παιδαγωγική, η οποία υπογραμμίζει την ατάραχη και ψύχραιμη προσέγγιση των 
προβληματικών συμπεριφορών. 
[5] Πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά η επικρατούσα αντίληψη ότι ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται 
να παρεμβαίνει δυναμικά όταν τίθεται αντιμέτωπος με μία προβληματική συμπεριφορά. Και 
αυτό επειδή παραμένοντας ατάραχος και ψύχραιμος και συνάμα ενισχύοντας θετικά 
οποιαδήποτε επιθυμητή συμπεριφορά, θα πετύχει σταδιακά την εξωτερίκευση όλων των 
θετικών συμπεριφορών των μαθητών, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα παιδαγωγικής 
ευφορίας. 
[6] Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να 
διαμορφωθεί ντετερμινιστικά1 από την ύπαρξη και μόνο ενισχυτών. Η πολυπλοκότητα της 
ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και η δυσκινησία του ανθρώπου σε αλλαγές της συμπεριφοράς 
του, είναι υπαρκτή. Ούτως ή άλλως η θεωρία της ενίσχυσης δεν παύει να αποτελεί μία 
αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο η οποία πόρρω2 απέχει από την αναχρονιστική, παρωχημένη 
και αντιπαιδαγωγική μέθοδο της τιμωρίας. 
 

Αντώνης Ζαρίντας, εφημ."Πολίτης"  
 (διασκευή) 

1.ντετερμινιστικά: αιτιοκρατικά (με βάση την αιτία να προκύψει το αποτέλεσμα) 
2.πόρρω: πολύ 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α1. Σύμφωνα με το Κείμενο, ποιες είναι οι αδυναμίες της τιμωρίας ως παιδαγωγικής 
μεθόδου; Η απάντησή σας να έχει έκταση 60-80 λέξεων.  

Μονάδες 15 
Α2. α. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε το επιχείρημα της 5ης  παραγράφου του Κειμένου. 

Μονάδες 5 
β. Να βρείτε έναν τρόπο ανάπτυξης της 3ης παραγράφου του Κειμένου. Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας.  

Mονάδες 5 
γ. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα δομικά στοιχεία της 4ης παραγράφου του Κειμένου. 

Μονάδες 5 
 
Α3. Σε άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, αναφέρεστε στα 
αρνητικά χαρακτηριστικά που εντοπίζετε στο σχολείο σήμερα και προτείνετε τρόπους για τη 
βελτίωσή του. Το άρθρο σας να έχει έκταση 200-250 λέξεων. 

Μονάδες 20 



Β.ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Σώπα, δάσκαλε …» 

Στην τρίτη τάξη είχαμε δάσκαλο τον Περίανδρο Κρασάκη. Αυτός είχε μανία με την 
καθαριότητα. Κάθε μέρα επιθεωρούσε τα χέρια μας, τα αυτιά μας, τη μύτη, τα δόντια, τα 
νύχια. Δεν έδερνε, δεν παρακαλούσε, μα έλεγε: 

–Ζώα, αν δεν πλένεστε κάθε μέρα με σαπούνι, δε θα γίνετε ποτέ σας ανθρώποι. Τι θα πει 
μαθές άνθρωπος; Αυτός που πλένεται με σαπούνι. Τα μυαλό δε φτάνει, κακομοίρηδες, 
χρειάζεται και σαπούνι. Πώς θα παρουσιαστείτε στο Θεό με τέτοια χέρια; Πηγαίνετε έξω 
στην αυλή να πλυθείτε. 

Ώρες μάς έπαιρνε τ’ αυτιά ποια φωνήεντα είναι μακρά, ποια βραχέα και τι τόνο να βάλουμε, 
οξεία ή περισπωμένη. Κι εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο, τους μανάβηδες, τους 
κουλουρτζήδες, τα γαϊδουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισσες που γελούσαν και 
περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι, να γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε το δάσκαλο να ιδρώνει 
απάνω στην έδρα, να λέει, να ξαναλέει και να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη 
γραμματική, μα ο νους μας ήταν έξω στον ήλιο και στον πετροπόλεμο. Γιατί πολύ 
αγαπούσαμε τον πετροπόλεμο και συχνά πηγαίναμε στο σκολειό με το κεφάλι σπασμένο. 

Μια μέρα, ήταν άνοιξη, χαρά Θεού, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά κι έμπαινε η μυρωδιά από 
μιαν ανθισμένη μανταρινιά στο αντικρινό σπίτι. Το μυαλό μας είχε γίνει κι αυτό ανθισμένη 
μανταρινιά και δεν μπορούσαμε πια ν’ ακούμε για οξείες και περισπωμένες. Κι ίσια ίσια ένα 
πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σκολειού και κελαηδούσε. Τότε πια ένας 
μαθητής, χλωμός, κοκκινομάλλης, που ’χε έρθει εφέτο από το χωριό, Νικολιό τον έλεγαν, δε 
βάσταξε, σήκωσε το δάχτυλο: 

–Σώπα, δάσκαλε, φώναξε. Σώπα, δάσκαλε, ν’ ακούσουμε το πουλί! 

Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Καζαντζάκη 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Β1. Nα χαρακτηρίσετε τον δάσκαλο αντλώντας στοιχεία από το Κείμενο. Η απάντησή σας να 

έχει έκταση 50-60 λέξεων. 

Μονάδες 15 

Β2. α. Να εντοπίσετε μία μεταφορά και ένα ασύνδετο σχήμα και να σχολιάσετε τη λειτουργία 

τους. 

Μονάδες 10 

β. Να δώσετε έναν δικό σας μεταφορικό τίτλο στο Κείμενο και να αιτιολογήσετε την επιλογή 

σας. 

Μονάδες 5 

Β3. Ποια χαρακτηριστικά συγκεντρώνει για εσάς το πρότυπο του καλού δασκάλου; Η 

απάντησή σας να έχει έκταση 100-150 λέξεων. 

Μονάδες 20 

 


