
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- Γ'ΕΠΑΛ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   

Το χιούμορ υπήρξε αντικείμενο μελέτης ήδη από την εποχή της αρχαιότητας και μάλιστα από πολλές και 

διαφορετικές απόψεις. Όσοι κατά καιρούς επιχείρησαν να ορίσουν το χιούμορ το προσδιορίζουν ως 

«πνευματώδη αστεϊσμό», «εύθυμη διάθεση που εκδηλώνεται με άκακη ειρωνεία και προκαλεί στους 

άλλους διασκέδαση ή ευχάριστη διάθεση» ή «οτιδήποτε αστείο και ό,τι προκαλεί γέλιο». Το χιούμορ, 

σύμφωνα με ερευνητές, αποτελεί «ζωτικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης» και είναι ένα «ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας». 

Οι ψυχολόγοι της εξέλιξης πιστεύουν ότι προτού φθάσουμε στο γέλιο ξεκινήσαμε από το χαμόγελο, μια 

μυϊκή έκφραση του προσώπου που αρχικά ήταν μια πολύ βασική μορφή επικοινωνίας, με την οποία τα 

άτομα έδειχναν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με κάποιον άλλον. Το γέλιο είναι μια αρχέγονη 

κραυγή, που εκφράζει συναίσθημα και μεταβιβάζει στους άλλους την πληροφορία της ευχάριστης 

συναισθηματικής κατάστασης αυτού που γελάει. Πρόκειται, λοιπόν, για μια ηθελημένη μορφή 

επικοινωνίας σε μη λεκτικό επίπεδο. 

Το χιούμορ, όμως, διευκολύνει και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει γιατί, πρώτον, 

είναι μια εμπειρία που μοιραζόμαστε με άλλους. Δεύτερον, διότι ενισχύει την εσωτερική συνοχή κάθε 

κοινωνικής ομάδας. Επιπλέον το χιούμορ είναι ελκυστικό, καθώς εκείνοι που μπορούν να το προκαλούν 

είναι πιο ικανοί στην επικοινωνία και προκαλούν τη συμπάθεια των άλλων. Το χιούμορ είναι, με άλλα 

λόγια, μια μορφή δημιουργικής ανακάλυψης, το αναπάντεχο πέρασμα σε μια εντελώς διαφορετική 

οπτική γωνία. 

Για να καταλάβουμε το γέλιο, θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στο φυσικό του περιβάλλον, που είναι η 

κοινωνία. Πρέπει προπάντων να καθορίσουμε τη χρήσιμη λειτουργία του, που είναι μία κοινωνική 

λειτουργία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν λέμε για κάποιον ότι έχει αίσθηση του χιούμορ, αυτό 

σημαίνει πως το συγκεκριμένο άτομο έχει την ικανότητα να βιώνει το χιούμορ. Αυτή, τονίζουν, είναι μια 

αρετή που την μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, αν και το πόσο χιουμοριστικό μπορεί να είναι κάτι για τον 

καθένα προσωπικά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: τη γεωγραφική θέση, τον πολιτισμό, την 

ωριμότητα, το μορφωτικό επίπεδο, το θέμα και το περιεχόμενο του αστείου συμβάντος. Είναι κοινή 

αντίληψη ότι η ευαισθησία και ο συναισθηματικός κόσμος των μελών μιας κοινωνίας, η πνευματική τους 

στάθμη, η αισθητική τους καλλιέργεια, αλλά, ιδίως, η ποιότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας μπορούν να 

προσδιοριστούν με ασφαλή τρόπο από τη συχνότητα του γέλιου και από την ποιότητα των μέσων που το 

προκαλούν.       Έλ. Ξενή (διασκευή) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α.1.α.Να συντάξετε την περίληψη της 2ης και 3ης παραγράφου του κειμένου («Οι ψυχολόγοι της 

εξέλιξης…οπτική γωνία») σε 50-70 λέξεις.   (Μονάδες 9) 

 



Α. 1. β. Στην 1η παράγραφο («Το χιούμορ υπήρξε.. της ανθρωπότητας») ο συγγραφέας προσδιορίζει την 

έννοια του χιούμορ επικαλούμενος τις απόψεις των ερευνητών. Σε τι αποσκοπεί αυτή η αναφορά;  

         (Μονάδες 6) 

Α.2.α Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Οι ψυχολόγοι... επίπεδο) του κειμένου;Να 

δώσετε έναν πλαγιότιτλο.      (Μονάδες 4) 

Α.2.β. Στην παρακάτω περίοδο της 1ης παραγράφου να μετατρέψετε τη σύνταξη στο αντίθετο είδος και 

να εξηγήσετε τις αλλαγές που προκύπτουν στο ύφος του λόγου κατά τη μετατροπή: 

Όσοι κατά καιρούς επιχείρησαν να ορίσουν το χιούμορ το προσδιορίζουν ως «πνευματώδη αστεϊσμό». 

         (Μονάδες 4) 

Α.2.γ.Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις/φράσεις του κειμένου χρησιμοποιούνται με 

κυριολεκτική / δηλωτική και ποιες με μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία: 

1. «το χιούμορ […] αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης» 

2. «μια μυϊκή έκφραση του προσώπου» 

3. «το […] πέρασμα σε μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία»  (Μονάδες 3) 

Α.2.δ.Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας το αντώνυμο καθεμιάς από τις λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή:  άκακη, έδειχναν, διαφορετική, ευχάριστη.  (Μονάδες 4) 

Α.3.Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου, να συντάξετε ένα άρθρο 200-250 λέξεων για το 

περιοδικό του σχολείου σας στο οποίο θα αναφερθείτε στη σημασία του γέλιου στη ζωή του σύγχρονου 

ανθρώπου.         (Μονάδες 20) 

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ο κύριος Σχολικός Σύμβουλος στην τάξη μας» 

(απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ρ. Γκοσινί) 

Οι σχολικοί σύμβουλοι σε κάποια εκπαιδευτικά συστήματα -όπως της Γαλλίας, όπου γράφτηκε το 

κείμενο, ή της Ελλάδας- επιθεωρούσαν και αξιολογούσαν παλαιότερα τους εκπαιδευτικούς κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους στην τάξη. Το κείμενο που παρατίθεται εδώ γράφτηκε από τον Γάλλο Ρ. 

Γκοσινί στη δεκαετία του 1950. Ο ίδιος έγραψε και τις περιπέτειες του διάσημου Γαλάτη Αστερίξ, που 

κυκλοφορούν σε κόμικς εδώ και δεκαετίες. 

Σήμερα το πρωί η δασκάλα μας μπήκε στην τάξη και φαινόταν λίγο νευρική. 

– Ο κύριος Σχολικός Σύμβουλος είναι στο σχολείο μας, μας ανακοίνωσε, και υπολογίζω σ’ εσάς να 

είστε φρόνιμοι και να του κάνετε καλή εντύπωση. 

Εμείς της το υποσχεθήκαμε, κι άλλωστε η δασκάλα μας έχει άδικο να ανησυχεί τόσο, εμείς είμαστε 

πάντα φρόνιμα παιδιά. 



– Σας προειδοποιώ, είπε, πως είναι ένας καινούριος Σύμβουλος, ο προηγούμενος, που σας είχε 

συνηθίσει, δυστυχώς βγήκε στη σύνταξη. 

Έπειτα η δασκάλα μάς έδωσε ένα σωρό συμβουλές, δηλαδή μας απαγόρεψε να μιλάμε χωρίς να μας το 

ζητήσουν, να γελάμε χωρίς την άδειά της, μας ζήτησε να μην πετάμε μπίλιες στο πάτωμα, ζήτησε από 

τον Αλσέστ να σταματήσει να μασουλάει, τουλάχιστον όσο θα είναι στην αίθουσα κι είπε στον Κλοτέρ, 

που είναι ο τελευταίος μαθητής στην τάξη, να προσπαθήσει να περάσει απαρατήρητος. Καμιά φορά 

αναρωτιέμαι μήπως η δασκάλα μάς περνάει για Καραγκιόζηδες. Επειδή, όμως, την αγαπάμε πολύ, της 

υποσχεθήκαμε όλα όσα μας ζήτησε. 

Η δασκάλα έριξε μια τελευταία ματιά, να δει αν είναι η τάξη καθαρή κι εμείς επίσης, κι είπε πως η τάξη 

είναι πιο καθαρή από μερικούς από εμάς. Ύστερα ζήτησε από τον Ανιάν, που είναι ο πρώτος μαθητής 

στην τάξη κι ο χαϊδεμένος της, να βάλει μελάνη σε όλα τα μελανοδοχεία, για την περίπτωση που ο κύριος 

σύμβουλος θα ήθελε να μας υπαγορεύσει κάτι να γράψουμε, όταν κάποιος φώναξε: 

– Ο κύριος Σύμβουλος! Ο κύριος Σύμβουλος! 

Ο Ανιάν τρόμαξε τόσο, που έλουσε με μελάνη όλο το θρανίο. Ήταν όμως πλάκα, ο κύριος Σύμβουλος 

δεν είχε έρθει κι η δασκάλα ήταν πραγματικά πολύ θυμωμένη. 

– Σε είδα, Κλοτέρ, φώναξε. Εσύ έκανες αυτή την ηλίθια πλάκα. Όρθιος! Τιμωρία στον πίνακα! 

Ο Κλοτέρ έβαλε τα κλάματα, είπε πως, άμα πήγαινε στον πίνακα, θα έδινε στόχο κι ο κύριος Σύμβουλος 

θα του έκανε ένα σωρό ερωτήσεις κι αυτός δε θα ήξερε τίποτε και θα άρχιζε να κλαίει κι ότι δεν ήταν 

πλάκα, γιατί είχε δει τον κύριο Σύμβουλο να μπαίνει στην αυλή μαζί με τον κύριο Διευθυντή, κι όπως 

όλα αυτά ήταν αλήθεια, η δασκάλα τού είπε εντάξει γι’ αυτή τη φορά. Εν τω μεταξύ, η δασκάλα μάς είπε 

ότι έπρεπε να πάμε το πρώτο θρανίο, που ήταν γεμάτο μελάνη, στην τελευταία σειρά, όπου θα φαινόταν 

λιγότερο. Πιαστήκαμε όλοι στη δουλειά κι είχε πολύ γούστο, το κάναμε διασκεδάζοντας, όταν ξαφνικά 

μπήκε ο κύριος Σύμβουλος με τον κύριο Διευθυντή. Δε σηκωθήκαμε όρθιοι, όπως πρέπει, γιατί ήμασταν 

σχεδόν όλοι όρθιοι κι όλοι είχαμε ξαφνιαστεί. 

– Διακρίνω κάποια προβλήματα απειθαρχίας, είπε ο κύριος Σύμβουλος κοιτώντας τη δασκάλα μας. 

Θα πρέπει να εφαρμόσεις κάποιες βασικές αρχές της Παιδαγωγικής, και μετά, γυρνώντας σ’ εμάς, 

φόρεσε ένα πλατύ χαμόγελο που έδιωχνε τα πυκνά του φρύδια μακριά από τα μικρά του μάτια και είπε: 

– Παιδιά μου, θέλω να με βλέπετε σαν φίλο, δε θέλω να με φοβάστε. Ξέρω πολύ καλά πως σας 

αρέσουν τα αστεία, όπως κι εμένα, μ’ αρέσει πολύ το γέλιο. Αλήθεια, ξέρετε το ανέκδοτο με τους δυο 

κουφούς; 

Σίγουρα όχι! Ακούστε λοιπόν! Μια φορά ένας κουφός λέει σ’ ένα φίλο του κουφό: «Μιχάλη, θα πας για 

ψάρεμα σήμερα;» Κι αυτός του απαντάει: «Όχι, πηγαίνω για ψάρεμα!» Τότε ο άλλος του λέει: «Α, καλά, 

γιατί εγώ νόμιζα πως θα πήγαινες για ψάρεμα!» 

Είναι κρίμα που η δασκάλα μάς είχε απαγορέψει να γελάμε χωρίς την άδειά της, γιατί κρατιόμασταν με 

το ζόρι. Πολύ ωραίο ανέκδοτο, θα το πω το βράδυ στον μπαμπά μου και θα πάθει πλάκα. Είμαι σίγουρος 

ότι δε θα το ξέρει. Ο κύριος Σύμβουλος, όμως, που δεν έχει ανάγκη την άδεια κανενός, γέλασε δυνατά, 



μα, καθώς είδε πως δε γελούσε κανείς μας, σταμάτησε τα γέλια, έβαλε στη θέση του τα πυκνά του 

φρύδια, δηλαδή κοντά στα μικρά του μάτια, ξερόβηξε λίγο κι είπε: 

– Α, ωραία. Πολύ γελάσαμε, ας δουλέψουμε και λιγάκι τώρα. 

Ρ. Γκοσινί, «Ο κύριος Σχολικός Σύμβουλος στην τάξη μας», (απόσπασμα) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Β.1. Να προσδιορίσετε το είδος του αφηγητή ως προς τον βαθμό συμμετοχής του στην ιστορία και να 

στηρίξετε την απάντησή σας με αναφορά σε ένα (1) χωρίο του κειμένου. Τι προσδίδει στο κείμενο αυτό 

το είδος αφηγητή που επέλεξε ο συγγραφέας;    (Μονάδες 15) 

Β.2. Στο απόσπασμα που ακολουθεί να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αφηγούμενοι το 

απόσπασμα από την οπτική γωνία ενός παντογνώστη αφηγητή, που γνωρίζει τα πάντα για τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα των ηρώων του: 

Σήμερα το πρωί η δασκάλα μας μπήκε στην τάξη και φαινόταν λίγο νευρική. 

– Ο κύριος Σχολικός Σύμβουλος είναι στο σχολείο μας, μας ανακοίνωσε, και υπολογίζω σ’ εσάς να είστε 

φρόνιμοι και να του κάνετε καλή εντύπωση. 

Εμείς της το υποσχεθήκαμε, κι άλλωστε η δασκάλα μας έχει άδικο να ανησυχεί τόσο, εμείς είμαστε 

πάντα φρόνιμα παιδιά.        (Μονάδες 15) 

Γ. «Διακρίνω κάποια προβλήματα απειθαρχίας, είπε ο κύριος Σύμβουλος κοιτώντας τη δασκάλα μας. Θα 

πρέπει να εφαρμόσεις κάποιες βασικές αρχές της Παιδαγωγικής». Αξιοποιώντας πληροφορίες του 

κειμένου, να εξηγήσετε ποιο είναι το θέμα που αναδεικνύει το λογοτεχνικό κείμενο σε αυτό το 

απόσπασμα. (120-150 λέξεις)       (Μονάδες 20) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.1.α. Το απόσπασμα του κειμένου αναφέρεται στο γέλιο, ως πρωταρχική μορφή επικοινωνίας των 

ανθρώπων. Αρχικά, η συγγραφέας υποστηρίζει ότι εξελικτικά το χαμόγελο φανέρωνε τη διάθεση 

συνεργασίας των ανθρώπων, ενώ το γέλιο αποκαλύπτει τον συναισθηματικό μας κόσμο. Ως εξωλεκτική 

μορφή επικοινωνίας ενισχύει την κοινωνική μας φύση και ενδυναμώνει τους δεσμούς της ομάδας. Η 

συγγραφέας συμπληρώνει ότι οι άνθρωποι με χιούμορ γοητεύουν τον κοινωνικό τους περίγυρο και 

συμπεραίνει ότι το γέλιο και το χιούμορ είναι δημιουργικές μορφές συνύπαρξης. 

Α.1.β. Η συγγραφέας προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες για την έννοια του χιούμορ και οι απόψεις 

των ερευνητών προσδίδουν στον λόγο της αντικειμενικότητα, καθολικότητα και αποδεικτική ισχύ. 

Α.2.α.- Θεματική περίοδος: Οι ψυχολόγοι της εξέλιξης πιστεύουν ότι .... να συνεργαστούν με κάποιον 

άλλον. 

Σχόλια / Λεπτομέρειες: Φυσικά αυτό παραμένει και σήμερα ..... αυτού που γελάει.  

Κατακλείδα: Πρόκειται, λοιπόν, για μια ηθελημένη μορφή επικοινωνίας σε μη λεκτικό επίπεδο. 



Πλαγιότιτλος: Η εξελικτική πορεία που οδήγησε στο χιούμορ.   

Α.2.β. Μετατροπή σύνταξης: «Από όσους κατά καιρούς επιχειρήθηκε να οριστεί το χιούμορ, (αυτό) 

προσδιορίζεται ως «πνευματώδης αστεϊσμός». Ο λόγος στην παθητική φωνή είναι απρόσωπος και 

αποστασιοποιημένος, αλλά και αρκετά σύνθετος / περίπλοκος στη γραμματική – συντακτική του μορφή, 

ώστε να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον από το πρόσωπο που ενεργεί στην ίδια την ενέργεια, στην 

προσπάθεια προσδιορισμού του χιούμορ («επιχειρήθηκε» /«προσδιορίζεται»). 

Α.2.γ.1. «το χιούμορ […] αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης»= Μεταφορική 

2. «μια μυϊκή έκφραση του προσώπου»= Κυριολεκτική 

3. «το […] πέρασμα σε μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία»= Μεταφορική 

Α.2.δ.- Η συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές του ήταν κακή κι αυτό προβλημάτιζε πολύ τους 

γονείς του. 

- Τα μέλη της κυβέρνησης κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για ν’ αποκρύψουν τις οικονομικές 

ατασθαλίες του υπουργού. 

- Η στάση του απέναντι στο θέμα ήταν όμοια με αυτή του αδερφού του∙ γεγονός αναμενόμενο, αφού στα 

περισσότερα ζητήματα αντιδρά όπως κι εκείνος. 

- Τα γεγονότα πήραν γρήγορα μια εξαιρετικά δυσάρεστη τροπή. 

Α.3. Τίτλος άρθρου 

- Το χιούμορ είναι σαφής ένδειξη ευφυΐας, καθώς φανερώνει πως το άτομο έχει τη δυνατότητα να 

αντικρίσει τη ζωή και την κοινωνική πραγματικότητα από μιαν απρόσμενη οπτική γωνία, και να 

υποδείξει έτσι την αστεία πλευρά, ακόμη και κάποιων δυσάρεστων καταστάσεων.  

- Το χιούμορ επιτρέπει τη διαφυγή από τη μονοτονία και τη ρουτίνα της καθημερινότητας, προσφέροντας 

στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γελάσουν και να αισθανθούν πιο ευτυχείς, παρά τα προβλήματα και 

τις ανησυχίες που πιθανώς τους απασχολούν.  

- Το χιούμορ λειτουργεί θετικά τόσο για την ψυχολογική όσο και για τη σωματική υγεία του ατόμου, 

καθώς μέσω του γέλιου που προκαλεί και της συναισθηματικής εκτόνωσης, επιτρέπει την αποφόρτιση 

εσωτερικών εντάσεων και τη μείωση του άγχους που είναι τόσο επιζήμιο για την υγεία των ανθρώπων. 

- Το χιούμορ λειτουργεί θετικά στην κοινωνικοποίηση των ατόμων και στη δημιουργία φιλικών σχέσεων, 

καθώς συνδέει τα άτομα μέσα απ’ τη θετική διάθεση που προκαλεί και σταδιακά αποκτά το ρόλο ενός 

προσωπικού κώδικα επικοινωνίας, αφού βασίζεται πλέον σε κοινές εμπειρίες και σε στοιχεία γνωστά 

μόνο μεταξύ των ατόμων της παρέας. 

- Το χιούμορ λειτουργεί ευεργετικά στην ψυχολογία του ατόμου, αλλά και στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του, εφόσον του επιτρέπει να αποβάλλει τον έντονο εγωισμό, μα και να αντικρίσει τον 

εαυτό του με μεγαλύτερη επιείκεια σε σχέση με τις πιθανές ελλείψεις του.  



- Το χιούμορ παραμένει πάντοτε ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος τρόπος διάδοσης ιδεών και απόψεων, 

εφόσον οι άνθρωποι δέχονται πιο εύκολα τα μηνύματα εκείνα που τους μεταφέρονται με χιουμοριστικό 

τρόπο. Το χιούμορ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να καθίσταται 

το μάθημα πιο ευχάριστο και να διακόπτεται προσωρινά η αίσθηση της ρουτίνας. 

Β.1  Ο αφηγητής είναι δραματοποιημένος και ομοδιηγητικός, συμμετέχει στην ιστορία χωρίς να είναι 

ο κεντρικός λογοτεχνικός ήρωας. Αφηγείται την ιστορία με εσωτερική εστίαση σε α’ πληθυντικό 

πρόσωπο, που εντάσσει τον εαυτό του μέσα στο σύνολο της τάξης του («Σήμερα το πρωί η δασκάλα μας 

μπήκε στην τάξη», «Εμείς της το υποσχεθήκαμε, κι άλλωστε η δασκάλα μας έχει άδικο να ανησυχεί 

τόσο, εμείς είμαστε πάντα φρόνιμα παιδιά»). Μόνο σε ένα σημείο αφηγείται σε α’ ενικό («…θα το πω το 

βράδυ στον μπαμπά μου και θα πάθει πλάκα. Είμαι σίγουρος ότι δε θα το ξέρει»), για να αναφερθεί στην 

οικογένειά του. Αυτή η επιλογή προσδίδει στην αφήγηση ζωντάνια και αμεσότητα, μεταφέρει 

παραστατικά τα βιώματα της σχολικής τάξης από έναν αφηγητή που είναι μέρος της ιστορίας, αλλά 

ενέχει υποκειμενισμό, γιατί ο ήρωας καταγράφει τα γεγονότα όπως αυτός τα βίωσε και όχι κατ’ ανάγκη 

όπως έγιναν στην πραγματικότητα. 

Β.2. Μεταγραφή αποσπάσματος από την οπτική γωνία ενός παντογνώστη αφηγητή, που γνωρίζει τα 

πάντα για τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων του: 

«Εκείνο το πρωί η δασκάλα τους μπήκε στην τάξη και φαινόταν λίγο νευρική. Ανακοίνωσε στους 

μαθητές της ότι ο κύριος Σχολικός Σύμβουλος ήταν στο σχολείο τους, και τους είπε ότι υπολόγιζε σ’ 

αυτούς πως θα ήταν φρόνιμοι και πως θα του έκαναν καλή εντύπωση. Τα παιδιά της το υποσχέθηκαν, κι 

άλλωστε θεωρούσαν πως η δασκάλα τους είχε άδικο που ανησυχούσε τόσο, εκείνα πίστευαν ότι ήταν 

πάντα φρόνιμα παιδιά». 

Γ. Στο απόσπασμα παρακολουθούμε μια ανήσυχη και απείθαρχη τάξη λίγο πριν την άφιξη του κ. 

Σύμβουλου. Η δασκάλα είναι νευρική από την ώρα που μπαίνει στην τάξη («Σήμερα το πρωί η δασκάλα 

μας μπήκε στην τάξη και φαινόταν λίγο νευρική»), ζητάει επίμονα από τους μαθητές να είναι φρόνιμοι 

(«…υπολογίζω σ’ εσάς να είστε φρόνιμοι και να του κάνετε καλή εντύπωση») και καθοδηγεί τη 

συμπεριφορά τους, γεγονός που πιστοποιεί ότι υπάρχει γενικότερα ανησυχία και αναστάτωση («Έπειτα η 

δασκάλα μάς έδωσε ένα σωρό συμβουλές, δηλαδή μας απαγόρεψε…να προσπαθήσει να περάσει 

απαρατήρητος»). Το απόσπασμα αναδεικνύει τη δυσκολία που υπάρχει συχνά στη συνύπαρξη του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών του. Η άφιξη του κ. Συμβούλου βρίσκει τους μαθητές όρθιους, να 

διασκεδάζουν με τις αταξίες τους («Πιαστήκαμε όλοι στη δουλειά κι είχε πολύ γούστο, το κάναμε 

διασκεδάζοντας…κι όλοι είχαμε ξαφνιαστεί»). Αναδεικνύεται, επομένως, και η ανάγκη εφαρμογής 

βασικών Αρχών Παιδαγωγικής, ρυθμιστικών δηλαδή κανόνων και πλαισίων, ώστε να εξασφαλίζεται μια 

αρμονική και αποτελεσματική σχέση που να ικανοποιεί τόσο τους παιδαγωγικούς όσο και τους 

διδακτικούς σκοπούς της τάξης. 

        Επιμέλεια: Κοτόρτση Μαριλένα 

 


