
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α. Κείμενο  

«Γλωσσική παιδεία και ποιότητα εκπαίδευσης»  

Το εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες του τις βαθμίδες, θα πρέπει να προτάσσει 

μεταξύ των βασικών του στόχων, την εξασφάλιση των κατάλληλων 

προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών. Αν 

ο μαθητής δεν έχει γλωσσική αυτάρκεια, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε 

γλωσσικές διαδικασίες σύνθετες, ώστε να συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και να αναπτύξει την κρίση του που είναι το ζητούμενο. Μέχρι να 

αποκτήσει γλωσσική, και ως εκ τούτου διανοητική, αυτάρκεια, θα εξαρτάται από 

την αποστήθιση που δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποβεί η μάστιγα 

του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η οποία ενισχύεται σταθερά και από το 

εξεταστικό μας σύστημα.  

Επομένως, η γλώσσα είναι δύναμη παιδευτική, αν καλλιεργείται σωστά και 

μεθοδικά στη σχολική τάξη.  Γιατί γυμνάζει τη σκέψη, διαμορφώνει το πνεύμα και 

το φρόνημα, καλλιεργεί το συναίσθημα, αποδεσμεύει τις δυνάμεις της ψυχής, μας 

φέρνει σε επαφή με την επιστήμη, την τέχνη, την πολιτισμική μας κληρονομιά, 

με τον άνθρωπο του χθες και τον άνθρωπο του  σήμερα, βοηθά τον άνθρωπο να 

δώσει μορφή στις ιδέες και στα οράματά του. Χωρίς υψηλή γλωσσική παιδεία ο 

νους ατροφεί  και περνά στην κατάσταση της πνευματική υπανάπτυξης. Αν τα 

σχολικά προγράμματα δεν δώσουν προτεραιότητα στη διδασκαλία της γλώσσας, 

τότε σίγουρα η παιδεία μας θα είναι ελλειματική, αδύναμη να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες ανάγκες. Σκεπτόμαστε με λέξεις, επικοινωνούμε με αυτές,  

υπάρχουμε, με άλλα λόγια ,  χάρη σ’αυτές(cogito ergo sum) ,  συνεπώς όσο 

καλύτερα είμαστε ασκημένοι στη χρήση της γλώσσας , τόσο αποδοτικότερα την 

χρησιμοποιούμε.  Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και της γλωσσικής 

ετοιμότητας προϋποθέτει  γλωσσικά βιώματα που τα παρέχει η γλωσσική 

κοινότητα αλλά, κυρίως, η σωστή διδασκαλία και άσκηση.  

 

 



 

 

 

Β. Ερωτήματα:  

 

1. Για ποιους λόγους η γλώσσα έχει παιδευτική δύναμη, σύμφωνα με το κείμενο; 

(2 μονάδες) 

2. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου και τον τρόπο με τον οποίο 

αναπτύσσεται. 

(2 μονάδες) 

3. «Το εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες του τις βαθμίδες, θα πρέπει να προτάσσει μεταξύ των 

βασικών του στόχων, την εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των 

γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών.» : Να εντοπίσετε την δευτερεύουσα πρόταση, να 

αναγνωρίσετε το είδος της καθώς και τον συντακτικό της ρόλο. 

(3 μονάδες) 

4. Να γράψετε 3 προτάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιείτε την λέξη «γλώσσα» με διαφορετικό 

τρόπο κάθε φορά. 

(3 μονάδες) 

5. «Μιλήστε όποια γλώσσα θέλετε, δεν θα πείτε τίποτα περισσότερο από αυτό που είστε». Με 

αφορμή το συγκεκριμένο απόφθεγμα, να διατυπώσετε σε ένα άρθρο τις σκέψεις σας για 

την αξία της γλώσσας. 

(10 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


