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Ονοµατεπώνυµο:                           ……………………………………………………………… 

 

Μάθηµα:    ……………………………………………………………… 

 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

 

Επιµέλεια διαγωνίσµατος:  Δηµητρακάκη Εύη 
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ΓΛΩΣΣΑ	Γ΄	ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ	
	
	
ΚΕΙΜΕΝΟ: Φτωχό το γλωσσικό απόθεµα των µαθητών  
 
 

Η παπαγαλία στο σχολείο καλά κρατεί. Τα Ελληνόπουλα δεν µπορούν να λύσουν 
µία άσκηση που παρόµοια δεν έχουν διδαχθεί, και – στην καλύτερη των περιπτώσεων – 
χρησιµοποιούν το πολύ 900 λέξεις και αυτές µονοσήµαντα, στερούµενα της χαράς να 
κατανοήσουν και να γευτούν τον πλούτο και τη γοητεία της ελληνικής γλώσσας. Δεν 
µπορούν, για παράδειγµα, να δώσουν στην απλή λέξη «λόγος» τη διπλή της σηµασία ως 
«οµιλία» και ως «αιτία». Η µονοκρατορία της αποστήθισης, που προκαλεί, κατά συνέπεια, η 
παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήµατος, αναδεικνύεται µε τον πιο δραµατικό τρόπο από 
έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 4.127 µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου από το 
Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την εποπτεία της καθηγήτριας του 
τµήµατος κ. Μαρίας Τζάνη. Τα αποτελέσµατα είναι θλιβερά. Στα τεστ γλώσσας και 
µαθηµατικής σκέψης, στα οποία υπεβλήθησαν οι µαθητές, όλοι οι µέσοι όροι – πλην µόνο 
µίας περίπτωσης – είναι κάτω από τη βάση. Μόνο τα κορίτσια της έκτης δηµοτικού 
κατάφεραν να συγκεντρώσουν µέσο όρο λίγο µεγαλύτερο από το 10 (συγκεκριµένα 11,08). 

Η τραγική ένδεια των σηµερινών παιδιών στην ελληνική γλώσσα καταδεικνύεται µε 
τα πιο µελανά χρώµατα στη βαθµολογία των µαθητών στης τρίτης λυκείου – των παιδιών, 
δηλαδή, που βρίσκονται ένα βήµα πριν από την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Στα τεστ γλωσσικής ικανότητας τα αγόρια συγκέντρωσαν µέσο όρο 5.72 και 
τα κορίτσια 7.35, ενώ οι αντίστοιχοι µέσοι όροι των µαθητών τρίτης γυµνασίου είναι 9.23 για 
τα αγόρια και 9.66 για τα κορίτσια. Χειρότερα είναι τα αποτελέσµατα στα τεστ που 
καταγράφουν τη δυνατότητα των παιδιών να εµβαθύνουν στα µαθηµατικά. Όλοι οι µέσοι 
όροι είναι πολύ κάτω από τη βάση των 75 µονάδων µε άριστα το 150. 

Όπως, µάλιστα, ανέφερε στην «Καθηµερινή» η κ. Τζάνη, η εικόνα χειροτερεύει 
χρόνο µε το χρόνο σε σύγκριση και µε τα αποτελέσµατα ανάλογης έρευνας που είχε 
πραγµατοποιηθεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90. «Το εκπαιδευτικό σύστηµα οδηγεί σε 
απαιδευσιά. Κύριος λόγος των αποτελεσµάτων αυτών είναι η ακολουθούµενη διδακτική 
µεθοδολογία µέσα στην τάξη και είναι γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός φέρει το κύριο βάρος της 
ευθύνης. Το γλωσσικό απόθεµα των παιδιών είναι ιδιαίτερα µικρό µε τραγικά αποτελέσµατα 
για την πρόοδο της κοινωνίας. Η κ. Τζάνη εκφράζει την ανησυχία της, µήπως η γλωσσική 
συρρίκωνση σηµαίνει και ψυχοδιανοητική συρρίκνωση». 

Επιτακτικά τίθεται το θέµα της αλλαγής των παιδαγωγικών µεθόδων που 
εφαρµόζονται στην τάξη. «Η πρόσληψη της γνώσης οφείλει να είναι πιο εύπεπτη και η 
µάθηση θα πρέπει να γίνει βιωµατική. Με αυτόν το τρόπο τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα 
να εµβαθύνουν, χρησιµοποιώντας κριτικά αυτά που µαθαίνουν στο σχολείο», πρόσθεσε η κ. 
Τζάνη, τονίζοντας ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για 



	
	

Σχολικό	έτος	2018-2019																 Σελίδα	3	

	 																																															 	

τους φορείς που έχουν επωµισθεί τη χάραξη της εκπαιδευτικής στρατηγικής και εκείνους 
που έχουν αναλάβει την υλοποίησή της... 

Από την εφηµερίδα «Καθηµερινή», 

του Απόστολου Λακασά 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Α.1. Ποιο πρόβληµα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος επισηµαίνεται στο άρθρο; 
Ποια είναι η αιτία του, σύµφωνα µε το συγγραφέα, και ποιο το αποτέλεσµά του; 

(2,5 µονάδες) 

Α.2. Με ποια επιχειρήµατα στηρίζει η κ. Τζάνη την άποψή της για το πρόβληµα του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και την αιτία του; 

(2,5 µονάδες) 

Β.1. «Το εκπαιδευτικό σύστηµα οδηγεί ... και η µάθηση θα πρέπει να γίνει βιωµατική». Από 
το παραπάνω απόσπασµα του κειµένου να εντοπίσετε µία ειδική πρόταση, µία βουλητική 
και µία ενδοιαστική. Με ποιους συνδέσµους εισάγονται, από ποιες λέξεις εξαρτώνται και ως 
τι χρησιµοποιούνται συντακτικά; 

(2,5 µονάδες) 
Β.2. Να εντοπίσετε στο κείµενο τις λέξεις: εικόνα, λόγος, βάρος, φορείς, χάραξη. Γράψτε 
πέντε προτάσεις, χρησιµοποιώντας σε καθεµιά πρόταση µία από τις παραπάνω λέξεις, µε 
διαφορετική σηµασία απ’ αυτήν που έχουν στο κείµενο. 

(2,5 µονάδες) 
Γ. Με αφορµή το παραπάνω κείµενο και τη σχολική σας εµπειρία να γράψετε ένα κείµενο, 
στο οποίο να παρουσιάζετε τις αιτίες της γλωσσικής ανεπάρκειας των µαθητών. 

(10 µονάδες) 
 

 
Καλή Επιτυχία! 


