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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 
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 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Κείμενο 

*Η ελλθνικι γλϊςςα ςτθν κοινωνία τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Ο ρόλοσ του ςχολείου+ 

Τι πρζπει να γίνει ςιμερα ςε ό,τι αφορά ςτο γλωςςικό μάκθμα; Εδϊ και χρόνια, αναφερόμαςτε ςτθν 

κριτικι ςκζψθ και τονίηουμε μόνο ςτα λόγια τθ ςθμαςία τθσ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ των μακθτϊν και των πολιτϊν γενικά. Ανακοινϊνονται κατά διαςτιματα εκπαιδευτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ, χρθςιμοποιοφνται εντυπωςιακοί νεολογιςμοί, για να δθλωκεί το νζο πνεφμα διδαςκαλίασ. 

Στθν πραγματικότθτα όμωσ δεν ζχει γίνει αντιλθπτό από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ότι ο κάνατοσ των 

γλωςςϊν ςυνεπάγεται κάνατο του πολιτιςμοφ, γιατί γλϊςςα και πολιτιςμόσ είναι αλλθλζνδετεσ ζννοιεσ. Η 

γλϊςςα είναι φορζασ πολιτιςμοφ και αυτό ςθμαίνει ότι γλωςςικι επίγνωςθ δεν μπορεί να επιτευχκεί ςτα 

όρια τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ, θ οποία ζδινε ζμφαςθ ςτθ μορφι. Αυτό που απαιτείται, επομζνωσ, 

για τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ είναι θ αποτελεςματικι διδαςκαλία και θ επαρκισ μάκθςθ τθσ 

γλϊςςασ. 

Από την άλλη μεριά, κεωροφμε ςιμερα ότι θ κριτικι ςκζψθ δεν μπορεί να αναπτυχκεί αποκλειςτικά μζςω 

τθσ πολυδιαφθμιηόμενθσ Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΤΠΕ). Η διαπίςτωςθ είναι ότι 

ςτθν εποχι μασ κατακλυηόμαςτε από τόςεσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να νιϊκουμε ότι πνιγόμαςτε μζςα ςτον 

ωκεανό τθσ παραπλθροφόρθςθσ. Σε ςχζςθ με το παρελκόν, ζχουμε φτάςει ςτο άλλο άκρο. Εκεί που δεν 

είχαμε πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και ςτθν πλθροφόρθςθ, ζχουμε τϊρα ζναν καταιγιςμό πλθροφοριϊν και γι’ 

αυτόν ακριβϊσ τον λόγο χρειαηόμαςτε περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά ζνα υψθλό επίπεδο 

γλωςςομάκειασ, ϊςτε να διευκολφνεται θ κριτικι ςκζψθ. Πρζπει δηλαδή να δϊςουμε ςτον μακθτι τα 

μζςα και τουσ τρόπουσ που κα τον οδθγιςουν να ςκζπτεται ςωςτά. Υπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ, θ διδαςκαλία 

τθσ γλϊςςασ γίνεται υπόκεςθ των εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων και όχι μόνο των φιλολόγων. 

Μιλϊντασ ειδικότερα για τθν ελλθνικι γλϊςςα κα λζγαμε ότι είναι πραγματικόσ ωκεανόσ. Έχουμε ςκεφτεί 

ποτζ πόςεσ λζξεισ διακζτει; Τα γνωςτά επίτομα λεξικά ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ περιζχουν λιγότερεσ από 

εβδομιντα χιλιάδεσ λζξεισ, δθλαδι το  ζνα δζκατο περίπου, από όςεσ υπάρχουν ςτα ελλθνικά και, 

επομζνωσ, δεν αποτυπϊνουν παρά ζνα μικρό μζροσ του ςυνόλου τθσ γλϊςςασ μασ. 

Είναι βζβαια γνωςτό ότι ο κακζνασ από μασ γνωρίηει, ζτςι και αλλιϊσ, ζνα μζροσ τθσ ελλθνικισ, μικρότερο 

ι μεγαλφτερο, και γι’ αυτό πρζπει να είμαςτε προςεκτικοί, όταν επικρίνουμε τουσ μακθτζσ μασ ότι ζχουν 

φτωχό λεξιλόγιο. Από τθν άποψθ αυτι κα μποροφςε να υποςτθρίξει κανείσ ότι πάςχουμε όλοι από 

«λεξιπενία» και, το ςθμαντικότερο, από «ςθμαςιολογικι ζνδεια1», γιατί αγνοοφμε ςε κάποιο βακμό τθν 

πολυςθμία των λζξεων, δθλαδι τισ διάφορεσ ςθμαςίεσ τουσ. Ωςτόςο, δεν ςυμμερίηομαι τθ γλωςςικι 

κινδυνολογία. αυτό, όμωσ, δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να είμαςτε ικανοποιθμζνοι με τθν ποιότθτα του λόγου 

των μακθτϊν μασ. Υπάρχουν ακόμθ πολλά περικϊρια βελτίωςθσ και είναι ευκφνθ όλων μασ να 

προςφζρουμε ςτουσ νζουσ καλφτερθ γλωςςικι παιδεία. 
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1 ζνδεια: ανεπάρκεια, ζλλειψθ, φτϊχεια 

Χρ. Χαραλαμπάκθσ. (2013). Απόςπαςμα από Ειςιγθςθ: «Η ελλθνικι γλϊςςα ςτθν κοινωνία τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ τεχνοκρατίασ. Ο ρόλοσ του ςχολείου» (διαςκευι). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α1 .Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 80-100 λζξεισ. 

 (Μονάδεσ 25) 

Β1 . Για ποιουσ λόγουσ, ςφμφωνα με το κείμενο, απαιτείται υψθλό επίπεδο γλωςςομάκειασ ςτθν εποχι 

μασ; (60-80 λζξεισ) 

 (Μονάδεσ 10) 

Β2.  Να βρεκοφν  τα δομικά ςτοιχεία τθσ δεφτερθσ παραγράφου (Από τθν άλλθ… των φιλολόγων) του 

κειμζνου και ζνασ τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ ίδιασ παραγράφου. 

(Μονάδεσ 10) 

Β3. Να βρείτε ποια νοθματικι ςχζςθ εκφράηουν οι ζντονα τονιςμζνεσ λζξεισ/φράςεισ του κειμζνου.                  

(Μονάδεσ 5)     

Β4.  Ποιεσ από τισ υπογραμμιςμζνεσ φράςεισ των παρακάτω προτάςεων χρθςιμοποιοφνται με 

μεταφορικι/ςυνυποδθλωτικι ςθμαςία και ποιεσ με κυριολεκτικι/δθλωτικι ςθμαςία; 

1. Ο κάνατοσ των γλωςςϊν ςυνεπάγεται κάνατο του πολιτιςμοφ. 

2. Η γλϊςςα είναι φορζασ πολιτιςμοφ. 

3. Χρειάηεται θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ. 

(μονάδεσ 10) 

Γ.   Συμμετζχοντασ ςε μια θμερίδα, ςτθν οποία κα λάβουν μζροσ όλα τα ςχολεία του Νομοφ ςασ, με κζμα τθ 

γλϊςςα καλείςτε να διαμορφϊςετε μια ομιλία, ςτθν οποία κα επιςθμαίνετε τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθ 

μθ ςωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ μασ και κα προτείνετε τρόπουσ, ϊςτε το ςχολείο να ςυμβάλλει ςτθ 

βελτίωςθσ τθσ ςχζςθσ των μακθτϊν με τθν ελλθνικι γλϊςςα τόςο για τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ όςο 

και για τθ διατιρθςθ τθσ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ. (500-600 λζξεισ)                                                                                                                               

 ( Μονάδεσ 40) 
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