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Κείμενο 1
Η Μαργκό ξεκίνθςε για το ςχολείο, τρομοκρατθμζνθ με τθ ςκζψθ ότι κα είχε αυςτθροφσ κακθγθτζσ,
ταραγμζνθ από το φόβο μιπωσ είχε γίνει λάκοσ και δεν υπιρχε κζςθ γι' αυτιν ςτθν Αϋ γυμναςίου. Σθ
ςυνόδεψε θ μθτζρα τθσ. Σα παιδιά και οι γονείσ ςτζκονταν όρκιοι ςτθν αυλι του ςχολείου. Η Μαργκό
ζψαχνε με τα μάτια γνϊριμα πρόςωπα. Είδε δυο φίλεσ τθσ απ’ το παλιό τθσ ςχολείο και κατευκφνκθκε
προσ το μζροσ τουσ.
Ξαφνικά, ςθμειϊκθκε μια κίνθςθ προσ το προαφλιο. Μια αυςτθρι φωνι ςυνζςτθςε ςτουσ γονείσ να
μείνουν ζξω από το προαφλιο και ςτα παιδιά να ςυγκεντρωκοφν ςιωπθλά μζςα. Οι γονείσ όμωσ
αρνοφνταν να εγκαταλείψουν τα παιδιά τουσ και δθμιουργικθκε μια τρομερι ςφγχυςθ.
Ζνασ ολοςτρόγγυλοσ κφριοσ με μουςτάκι διάβαηε τα ονόματα των μακθτϊν: «Αν δεν ακοφςετε το
όνομά ςασ εξαιτίασ του κορφβου, κα διαγραφείτε από τουσ καταλόγουσ!» Η Μαργκό προςπακοφςε να
ςυγκεντρωκεί. Φοβόταν μιπωσ δεν ακοφςει το όνομά τθσ, φοβόταν μιπωσ δεν το πουν, φοβόταν
ςχεδόν μιπωσ ξεχάςει το ίδιο τθσ το όνομα, και το επαναλάμβανε από μζςα τθσ για να μθν τθσ
διαφφγει.
οφηυ Μόργκενςτερν, Τα Σαΐνια τησ Α΄ Γυμναςίου, μτφρ. Ρζνα Χατχοφτ, Ακινα 1997: Καςτανιϊτθσ, ςς. 20-21 (διαςκευι)

Δραστηριότητα 1
1. Με τθ βοικεια του κειμζνου, να ςυμπλθρϊςεισ τθν παρακάτω πρόταςθ:
Η Μαργκό ιταν τρομοκρατθμζνθ, επειδι ςκεφτόταν/ςκζφτθκε ότι κα είχε αυςτθροφσ κακθγθτζσ.
ΜΟΝΑΔΕ 5
2. Να μετατρζψεισ τον ευκφ λόγο ςε πλάγιο:
Ζνασ ολοςτρόγγυλοσ κφριοσ με μουςτάκι είπε ςτουσ μακθτζσ: «Αν δεν ακοφςετε το όνομά ςασ εξαιτίασ
του κορφβου, κα διαγραφείτε από τουσ καταλόγουσ!»
Ζνασ ολοςτρόγγυλοσ κφριοσ με μουςτάκι είπε ςτουσ μακθτζσ ότι αν δεν ακοφςουν το όνομά τουσ
εξαιτίασ του κορφβου κα διαγραφοφν από τουσ καταλόγουσ.
ΜΟΝΑΔΕ 5
Κείμενο 2
Με κάποιουσ από τουσ φίλουσ ςου είναι πικανόν να χωρίςετε ςτο Γυμνάςιο. Να κυμάςαι πωσ κάκε
αλλαγι ςτθ ηωι ςου είναι ευκαιρία για ζνα νζο ξεκίνθμα. φντομα κα διαπιςτϊςεισ ότι ςτο νζο ςου
ςχολείο κα δθμιουργιςεισ νζεσ φιλίεσ και ίςωσ πιο δυνατζσ. Αν μοιραςτείσ τα ςυναιςκιματά ςου με
κάποιον άλλο, κα απαλφνεισ τθ ςτενοχϊρια ςου. Αν είςαι φιλικόσ και ευχάριςτοσ και, κυρίωσ, αν είςαι
ο εαυτόσ ςου, κα ςε προςεγγίςουν ευκολότερα οι ςυμμακθτζσ ςου. υμπεριφορζσ όπωσ το να
εκφράηεισ ευαιςκθςία, να βοθκάσ τουσ άλλουσ, να μπαίνεισ ςτθ κζςθ τουσ και να εξετάηεισ τα
πράγματα και από τθν οπτικι του άλλου, ςυνικωσ εκτιμϊνται και οδθγοφν ςε αποδοχι.

Βαςίλθσ Κωτοφλασ (επιμζλεια), Ερωτήςεισ που θα Ήθελα να Κάνω για το Γυμνάςιο… με τισ Απαντήςεισ τουσ, Καρδίτςα 2010: αυτοζκδοςθ, (διαςκευι), ς. 19

Δραστηριότητα 2
Η Μαργκό μοιράηεται τα ςυναιςκιματά τθσ για τθν πρϊτθ θμζρα ςτο Γυμνάςιο με ζνα κορίτςι που
γνϊριςε εκεί. Εκφράηει τουσ φόβουσ τθσ και το κορίτςι τθν κακθςυχάηει. Να διαβάςεισ τα κείμενα 1 και
2 και να γράψεισ τι ςυηθτοφν τα δυο κορίτςια. Σο κείμενό ςου να ζχει τθ μορφι διαλόγου.
Ενδεικτικοί άξονες αξιολόγησης
Σο κείμενο των μακθτϊν κα αξιολογθκεί κετικά ςτο βακμό που: α) αξιοποιεί δθμιουργικά τισ
πλθροφορίεσ των κειμζνων 1 και 2 β) ανταποκρίνεται ςτα μορφοςυντακτικά χαρακτθριςτικά του
διαλόγου και γ) υιοκετεί το οικείο και φιλικό φφοσ του προφορικοφ λόγου. Πιο ςυγκεκριμζνα, ωσ προσ
το περιεχόμενο, οι μακθτζσ ςυνδυάηουν πλθροφορίεσ και από τα δφο κείμενα, εμπλουτίηοντάσ τισ με
δικζσ τουσ ςκζψεισ και ςυναιςκιματα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον επιχειρθματολογικό και
προτρεπτικό λόγο. Ωσ προσ τθ μορφι, οι μακθτζσ εφαρμόηουν τισ ςυμβάςεισ γραφισ ενόσ διαλόγου.
Γράφουν τα λόγια των δφο προςϊπων ςε ευκφ λόγο, χρθςιμοποιοφν λεκτικά και ερωτθματικά ριματα,
αποδίδουν τθν προφορικότθτα με τα κατάλλθλα ςθμεία ςτίξθσ και επιλζγουν το φφοσ που ςυνάδει με
τθν περίςταςθ επικοινωνίασ.
ΜΟΝΑΔΕ 15

Κείμενο 3

Δραστηριότητα 3
τθν προθγοφμενθ ςελίδα βλζπεισ τθν ιςτοςελίδα του Θεοφράςτειου Γυμναςίου Ερεςοφ Λζςβου
(Κείμενο 3). Να διαβάςεισ με προςοχι τισ εντυπϊςεισ των μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου που
παρουςιάηονται ςτθ μεςαία ςτιλθ τθσ ιςτοςελίδασ και να απαντιςεισ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:
1. Για ποιο ςκοπό νομίηεισ ότι το ςχολείο παρουςιάηει ςτθν ιςτοςελίδα του τισ εντυπϊςεισ των
μακθτϊν του από τθν πρϊτθ τουσ μζρα ςτο Γυμνάςιο;
Οποιαδιποτε απάντθςθ των μακθτϊν είναι αποδεκτι εφόςον ανταποκρίνεται ςτα χαρακτθριςτικά του
κειμενικοφ είδουσ τθσ ιςτοςελίδασ. Οι μακθτζσ, ενδεικτικά, κα μποροφςαν να απαντιςουν ότι οι
εντυπϊςεισ των μακθτϊν του Θεοφράςτειου Γυμναςίου αναρτικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα: α) για να τουσ
δοκεί θ ευκαιρία να εκφράςουν δθμόςια τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ για τθν πρϊτθ θμζρα
ςτο ςχολείο β) για να αναδειχκεί ο ανοιχτόσ και δθμοκρατικόσ χαρακτιρασ του ςυγκεκριμζνου
ςχολείου που δίνει βιμα ςτουσ μακθτζσ του και γ) να υποςτθριχκοφν οι μακθτζσ που αιςκάνονται
φόβο και αγωνία ςχετικά με τθ μετάβαςι τουσ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο.
ΜΟΝΑΔΕ 7
2. ε λίγο καιρό κα είςαι κι εςφ μακθτισ / μακιτρια τθσ Αϋ Γυμναςίου. Ποιεσ ςκζψεισ και ςυναιςκιματα ςχετικά με το τι κα ςυναντιςεισ ςτο Γυμνάςιο ςου προκαλοφν όςα διάβαςεσ ςτθν ιςτοςελίδα του
Θεοφράςτειου Γυμναςίου Λζςβου; Να γράψεισ τθν απάντθςι ςου ςε μία παράγραφο.
Οι μακθτζσ εκφράηουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ ςχετικά με το πϊσ τουσ επθρεάηει θ
επαφι τουσ με τισ μαρτυρίεσ των μακθτϊν του Γυμναςίου τθσ Λζςβου, εν όψει τθσ δικισ τουσ
μετάβαςθσ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο. Κάκε απάντθςθ μπορεί να γίνει δεκτι, εφόςον είναι
ςυναφισ με το κζμα και τεκμθριϊνεται λογικά. Άλλα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι ο βακμόσ
ςυνεκτικότθτασ και ςυνοχισ του λόγου, ο πλοφτοσ του λεξιλογίου και θ τιρθςθ των μορφοςυντακτικϊν
κανόνων.
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