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Η νέα ιζηοζελίδα μαρ :  www.to-frontistirio.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πμ ηεύπμξ αοηό πενηιαμβάκεη ηα ελήξ μένε: 

Α) ημ ιεληιόγημ, ζπεηηθό με ημ ζέμα ηεξ εκόηεηαξ θαζώξ θαη ιεληιμγηθέξ αζθήζεηξ 
Β) πιμύζημ γκςζηηθό οιηθό, από ημ μπμίμ μπμνείηε κα ακηιήζεηε πνήζημεξ 

πιενμθμνίεξ θαη γκώζεηξ γηα ηεκ ακάπηολε εθζέζεςκ με ζέμα ζπεηηθό με ηε 
ζεμαηηθή ηεξ εκόηεηαξ 

Γ) ιμγμηεπκηθό οιηθό, ζπεηηθό με ημ ζέμα ηεξ εκόηεηαξ, όπςξ έπεη απμηοπςζεί ζημ 
πώνμ ηεξ ιμγμηεπκίαξ 

Δ) ζέμαηα εθζέζεςκ ακαιομέκα ζε ζπεδηάγναμμα 
Γ) θνηηήνημ αλημιόγεζεξ, ζύμθςκα με ημ κέμ ηύπμ αλημιόγεζεξ ηςκ μαζεηώκ ημο 

γομκαζίμο ζημ μάζεμα ηεξ έθζεζεξ 
ΟΠ) Απακηήζεηξ ιεληιμγηθώκ αζθήζεςκ θαη θνηηενίμο αλημιόγεζεξ. 

 
Σε αοηή ηεκ εκόηεηα ζα μηιήζμομε γηα ηηξ πνώηεξ μένεξ ζημ ζπμιείμ. 
 

Ε ν ό τ η τ α  1 η :  

Ο ι  π ρ ώ τ ε ς  μ έ ρ ε ς  σ ε  έ ν α  ν έ ο  σ χ ο λ ε ί ο   
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Το εκπαιδεςηικό ςλικό ηηρ Φπονηιζηηπιακήρ Εκπαίδεςζηρ 
Τζιάπα διανέμεηαι δυπεάν αποκλειζηικά από ηον τηθιακό 

ηόπο ηος schooltime.gr 
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Δ) Θέμαηα ακαπηογμέκα ζε ζπεδηάγναμμα 

 
Σηηξ ζειίδεξ πμο αθμιμοζμύκ ζα βνείηε ζέμαηα ακαπηογμέκα ζε ζπεδηάγναμμα, αθμύ ζα 

πνμεγείηαη ε ακάιοζε ηςκ δεδμμέκςκ ημο θαζεκόξ από αοηά. ιμη ζαξ ζα πνέπεη κα ηα 
δηαβάζεηε γηαηί, ζοκήζςξ, αοηά είκαη ηα βαζηθόηενα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηεκ έκκμηα ηεξ 
θάζε εκόηεηαξ. 

 

 

 
Το δημοηικό ζτολείο αποηελεί πλέον παρελθόν. 

Περίγραυε ηο δάζκαλο εκείνο ποσ θσμάζαι 

ένηονα. 

 

 

Ηαηακμώ ημ ζέμα 

 

ιέλεηξ – θιεηδηά ημο ζέμαημξ 

 

 

 

  δεμμηηθό ζπμιείμ δάζθαιμξ ζομάζαη (ακάμκεζε) 

 

Μνγακώκς ηηξ ζθέρεηξ μμο, πνηκ γνάρς ηεκ έθζεζή μμο 

 

 
 

Ννόιμγμξ   γεκηθή εηζαγςγή γύνς από: 

    α) ηηξ ακαμκήζεηξ(ηη είκαη;) 

    β) ημ δάζθαιμ(γεκηθόξ παναθηενηζμόξ) 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα απμδώζμομε ημκ πνόιμγμ: 

 

 

 

 

Η έθζεζή κνπ ζα απνηειείηαη από ηξία κέξε: 

 
 ηνλ πξόινγν (εηζάγσ ζην ζέκα), 

 ην θύξην ζέκα (αλαπηύζζσ ην ζέκα), 

 ηνλ επίινγν (θιείλσ ην ζέκα). 

 
 



                                                                                 3 

 

to-frontistirio.gr                                                                                εκδόζειρ ηζιάπα 

 
 

 

 

 

 

Μη 
ακαμκήζεηξ 
ζηε δςή 
ημο ακζνώ-
πμο 
 
 
Ε ακάμκεζε 
ημο 
δαζθάιμο 
μμο 

 

Σηε δηάνθεηα ηεξ δςήξ ημο μ άκζνςπμξ γεύεηαη δηάθμνεξ εμπεηνίεξ. 

Με ηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο ηα βηώμαηα αοηά γίκμκηαη ακαμκήζεηξ, 

εηθόκεξ, δειαδή, πμο απμζεθεύμκηαη ζηε μκήμε μαξ θαη ηηξ ακαθαιμύμε 

ακά πάζα ζηηγμή. Οη ακαμκήζεηξ αοηέξ από ημ πνόζθαημ ή μαθνηκό 

πανειζόκ, άιιμηε εοπάνηζηεξ θαη άιιμηε δοζάνεζηεξ ζοκδέμκηαη άμεζα 

με ηα πνόζςπα πμο γκςνίδμομε ζε δηάθμνεξ θάζεηξ ηεξ δςήξ μαξ. 

Πνμζςπηθά ςξ μαζεηήξ ηεξ πνώηεξ γομκαζίμο πιέμκ, έπς πμιιέξ 
ακαμκήζεηξ από ηα πνόζθαηα πνόκηα ηεξ θμίηεζήξ μμο ζημ δεμμηηθό. Η 
πημ έκημκε ακάμκεζή μμο αθμνά ζημκ αγαπεμέκμ μμο δάζθαιμ. 

 

Ηύνημ ζέμα   πενηγνάθς ημ δάζθαιμ 

 
 

Νώξ πενηγνάθς ημ δάζθαιμ; 

Ακαθένς: 

 ημ όκμμά ημο 

 ζε πμηα ηάλε ήηακ δάζθαιόξ μμο 

 ηα ελςηενηθά ημο ζημηπεία (εμθάκηζε, ηνόπμξ κηοζίμαημξ, θ.ά) 

 ηα ζημηπεία ημο παναθηήνα ημο 

 ημκ ηνόπμ πμο δηδάζθεη 

 ηεκ πνμζθμνά ημο ςξ παηδαγςγόξ 

 θάπμηα πνμζςπηθή μμο εμπεηνία από ηεκ επηθμηκςκία μμο μαδί ημο 

 

 

Όηαλ πεξηγξάθσ, έρσ ζην λνπ κνπ πάληα όηη 

πξώηα μεθηλώ από ηα γεληθά ζηνηρεία θαη ύζηεξα 
πξνρσξώ ζηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Έηζη, θαηά ηελ πεξηγξαθή ελόο πξνζώπνπ 
αλαθέξνκαη πξώηα ζηα εμσηεξηθά ηνπ 

ζηνηρεία(ειηθία, αλάζηεκα, ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ, 

ρεηξνλνκίεο, ηξόπν νκηιίαο, ηδηαίηεξν ληύζηκν θ.ά) θαη 
έπεηηα πξνρσξώ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία (ηνλ ηξόπν 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ραξαθηεξηζηηθέο αξεηέο ή 
ειαηηώκαηα (πλεπκαηηθά / εζηθά, αληηιήςεηο, 

πεξηζηαηηθά από ηε δσή ηνπ, πνπ ηνλίδνπλ ζαλ 
παξαδείγκαηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ). 
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Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα ακαπηύλμομε ημ ζέμα ζε παναγνάθμοξ. 

   

α’ πανάγναθμξ 

 

ελςηενηθή 
πενηγναθή 
δαζθάιμο 
 

Ο θύνημξ Δεμήηνεξ ήηακ μ δάζθαιόξ μμο θαηά ηηξ 

ηνεηξ ηειεοηαίεξ ηάλεηξ ημο δεμμηηθμύ ζπμιείμο. 

Γμθακηζηαθά ήηακ έκαξ ελαηνεηηθά ζομπαζήξ θύνημξ. 

Ιεηνίμο ακαζηήμαημξ, αδύκαημξ θαη εοζοηεκήξ με 

θαμανςηό πενπάηεμα. Τα παναθηενηζηηθά ημο 

πνμζώπμο ήηακ ανμμκηθά με ηα εθθναζηηθά 

γαιαδμπνάζηκα μάηηα ημο κα λεπςνίδμοκ. Τμ βιέμμα 

ημο έκημκμ θαη επηβιεηηθό μαξ μαγκήηηδε θαη 

κηώζαμε όηη ήηακ ζε ζέζε κα γκςνίδεη όιεξ μαξ ηηξ 

ζθέρεηξ. Κηοκόηακ θιαζηθά, πνμηημώκηαξ ηα ζθμύνα 

πνώμαηα. Κναημύζε πάκηα έκα πμιύ πμκηνό θάθειμ 

πμο ημκ άκμηγε θαη ημκ ζομβμοιεοόηακ όπη μόκμ θαηά 

ηε δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ αιιά πμιιέξ θμνέξ θαη 

ζηα δηαιείμμαηα όπμηε ημκ πιεζίαδε θάπμημξ γμκέαξ 

γηα κα νςηήζεη γηα ηεκ πνόμδμ ημο παηδημύ ημο.  

 

 

  β’ πανάγναθμξ 

 Μ παναθηήναξ ημο 
δαζθάιμο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.ηνόπμξ 
δηδαζθαιίαξ 
 

 

 

 

 

 

Ωξ πνμξ ημ παναθηήνα ημο ζογθέκηνςκε πμιιέξ 

ανεηέξ. Οοκεπήξ θαη ενγαηηθόξ πάκηα ήζειε κα μαξ 

δηδάλεη ηεκ μοζία ηςκ πναγμάηςκ. Δε ζηεθόηακ ζηεκ 

επηθάκεηά ημοξ. Ννμζειςμέκμξ ζημ θαζήθμκ ημο 

μεηέδηδε πένα από γκώζεηξ, ανπέξ θαη αλίεξ δςήξ. 

Γηιηθνηκήξ θαη εογεκηθόξ δηαηενμύζε πάκηα ηεκ 

ροπναημία ημο ζε θαζεηί απνόμπημ πμο πνμέθοπηε. 

Ννόζπανμξ θαη ήνεμμξ δεμημονγμύζε έκα γόκημμ 

θιίμα δηαιόγμο ζηεκ ηάλε. 

 
γ’ πανάγναθμξ 

Γίπε ηε μαγηθή ηθακόηεηα κα είκαη θμκηά μαξ, 

θναηώκηαξ όμςξ, πανάιιεια, ηεκ ηοπηθή απόζηαζε 

πμο δηαθνίκεη ημ δάζθαιμ από ημ μαζεηή. Γκέπκεε ημ 

ζεβαζμό, ζε ζοκδοαζμό με μηα ηδηαίηενε θηιηθή 

δηάζεζε απέκακηί μαξ. Ήηακ έκαξ ζςζηόξ 

παηδαγςγόξ, θαζώξ μαξ δίδαζθε μαζήμαηα δςήξ, 

πμο ζα μαξ ζοκηνμθεύμοκ ζε όιε μαξ ηεκ θαημπηκή 

πμνεία. Έπς ζογθναηήζεη παναθηενηζηηθέξ ημο 
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Νώξ.με 
ακηημεηώπηδε; 

 

 θνάζεηξ – ζομβμοιέξ: «Να ζέηεηε ζηόπμοξ θαη κα 

αγςκίδεζηε ζθιενά, γηα κα ημοξ θαηαθηήζεηε», «Να 

δηεθδηθείηε ό,ηη ζαξ αλίδεη», «Να ζέβεζηε ημκ εαοηό 

ζαξ θαη ημοξ γύνς ζαξ». 

 
δ’ πανάγναθμξ 

Πάκηα ζα ζομάμαη ημκ ηνόπμ πμο με ακηημεηώπηδε 

ζε θάζε μμο απμνία, θονίςξ πάκς ζηα μαζεμαηηθά, 

έκα μάζεμα ζημ μπμίμ δεκ ηα θαηάθενκα. Πνώηα μμο 

έιεγε κα είμαη ήνεμμξ, κα μεκ αγπώκμμαη θαη έπεηηα 

κα λεθηκώ ηεκ πνμζπάζεηα επίιοζεξ ηεξ άζθεζεξ. 

Αθόμε θαη εάκ δεκ μπμνμύζα κα εθανμόζς ό,ηη μμο 

οπμδείθκοε, ςζηόζμ πάκηα απμιάμβακα ηεκ 

επηθμηκςκία μμο μαδί ημο, ηεκ επηθμηκςκία με έκακ 

ηόζμ πανηζμαηηθό άκζνςπμ. Ο θύνημξ Δεμήηνεξ 

ιεηημονγμύζε πάκηα με έκα δεζηό, ακζνώπηκμ ηνόπμ 

θαη αοηό αθνηβώξ ημκ θαζηζημύζε λεπςνηζηό 

 

Γπίιμγμξ    ζθέρεηξ θαη ζοκαηζζήμαηα γηα  

     ημ δάζθαιό μμο 

 

Αξ δμύμε ηη ζα μπμνμύζαμε κα γνάρμομε ζημκ επίιμγμ, θιείκμκηαξ, έηζη, ηεκ έθζεζή 

μαξ. 

 

 

 
 

  Γεκηθό 
ζομπέναζμα θαη 
εοπή 

Αοηόξ είκαη μ αγαπεμέκμξ μμο δάζθαιμξ, πμο δεκ οπάνπεη 

πενίπηςζε κα ημκ λεπάζς όζα πνόκηα θη ακ πενάζμοκ. Γύπμμαη, 

μεγαιώκμκηαξ κα ημο μμηάζς θαη κα απμηειώ πνόηοπμ γηα ημοξ 

κεόηενμοξ. Γιπίδς θαη ζημ γομκάζημ κα έπς ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζς 

αληόιμγμοξ θαζεγεηέξ θαη κα απμθηήζμοκ θη εθείκμη λεπςνηζηή ζέζε 

ζηεκ θανδηά μμο. 

 

 
Αμέζςξ μεηά αθμιμοζεί ημ ζπεδηάγναμμα με ηα βαζηθόηενα μένε ημο ζέμαημξ.  

Δηαβάδμκηάξ ημ ζα έπεηε μηα ζοκμιηθή άπμρε ημο ζέμαημξ. 
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Περίγραυε ηο γσμναζιάρτη 

 

 

Ηαηακμώ ημ ζέμα 

ιέλεηξ – θιεηδηά ημο ζέμαημξ 

 

 

 

  πενηγνάθς  γομκαζηάνπε 

 

 

    πνόζςπμ πμο δηεοζύκεη ημ γομκάζημ 

 

 

Μνγακώκς ηηξ ζθέρεηξ μμο, πνηκ γνάρς ηεκ έθζεζή μμο 

 

 

ΝΞΜΘΜΓΜΟ   → Ακαμκήζεηξ-Ε ακάμκεζε ημο αγαπεμέκμο  

     μμο δαζθάιμο. 
 

 

ΗΡΞΖΜ ΘΓΙΑ  → Νενηγνάθς ημ δάζθαιμ 

    → Γλςηενηθή πενηγναθή. 

    → Οημηπεία παναθηήνα. 

    → Πνόπμξ δηδαζθαιίαξ. 

    → Πα ζοκαηζζήμαηά μμο γη’ αοηόκ. 
 

ΓΝΖΘΜΓΜΟ   → Γεκηθή θνίζε-ζομπέναζμα γηα ημ  

     δάζθαιό μμο 

    → Πη εύπμμαη γηα ηε κέα ζπμιηθή πνμκηά. 
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Ννόιμγμξ   γεκηθή εηζαγςγή ζηε δηεύζοκζε ημο 

    ζπμιείμο / Πη ζεμαίκεη; / Σύκημμε 

    ακαθμνά ζημ δεμμηηθό ζπμιείμ. 

    δεμμηηθό ζπμιείμ: δηεοζοκηήξ 

    γομκάζημ: γομκαζηάνπεξ. 

 

 

Αξ δμύμε ηη μπμνμύμε κα ζομπενηιάβμομε ζημκ πνόιμγμ. Πώξ μπμνμύμε κα ημκ 

απμδώζμομε; 

 

 

 
 

 

Ε πνώηε μένα ζημ 
γομκάζημ. 
Ε κέα ζπμιηθή πναγμα-
ηηθόηεηα 

Πεκ πνώηε μένα ζημ γομκάζημ εμείξ, μη μαζεηέξ 

ηεξ πνώηεξ γομκαζίμο, γκςνίδμομε κέα δεδμμέκα, πμο 

δηαθένμοκ πμιύ από εθείκα ημο δεμμηηθμύ ζπμιείμο. 

Τμ γομκάζημ μαξ εηζάγεη ζηε δεοηενμβάζμηα 

εθπαίδεοζε, ζε μηα πημ ζύκζεηε κμμηνμπία ακαθμνηθά 

με ημκ ηνόπμ δηδαζθαιίαξ θαη μνγάκςζεξ ημο 

ζπμιείμο. Ο γομκαζηάνπεξ είκαη εθείκμξ πμο μαξ 

θαιςζόνηζε ζηε κέα γηα εμάξ αοηή ζπμιηθή 

πναγμαηηθόηεηα. 

 

Ηύνημ ζέμα   πενηγνάθς ημ γομκαζηάνπε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έθζεζή κνπ ζα απνηειείηαη από ηξία κέξε: 

 

 ηνλ πξόινγν (εηζάγσ ζην ζέκα), 
 ην θύξην ζέκα (αλαπηύζζσ ην ζέκα), 

 ηνλ επίινγν (θιείλσ ην ζέκα). 

 
 



8                                                                                         

 

 

to-frontistirio.gr                                                                                εκδόζειρ ηζιάπα 

 
 

 

 

 
 

Ηύνημ ζέμα 

 

Νώξ πενηγνάθς ημ γομκαζηάνπε; 

 

Ακαθένς: 

 

 Νώξ είκαη ελςηενηθά;(ειηθία, ακάζηεμα, παναθηενηζηηθά πνμζώπμο, πεηνμκμμίεξ, 

ηνόπμ μμηιίαξ, ηδηαίηενμ κηύζημμ, θ.ά.). 

 Πη είπε ζημοξ μαζεηέξ; 

 Νώξ θαιςζόνηζε ημοξ μαζεηέξ ηεξ πνώηεξ γομκαζίμο; 

 Πμηα ε εκηύπςζή μμο από ημ γομκαζηάνπε; (ζεηηθή ή ανκεηηθή θαη γηαηί). 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα ακαπηύλμομε ημ ζέμα ζε παναγνάθμοξ. 

 

  α’ πανάγναθμξ 

 

Ε πνώηε μμο μένα 
ζημ γομκάζημ. 
Νώξ έκηςζα; 
 
Πα ζπόιηα ηςκ 
μαζεηώκ γηα ημ 
γομκαζηάνπε 

Τεκ πνώηε μμο μένα, ιμηπόκ, ζημ γομκάζημ, 

όια μμύ θαίκμκηακ άγκςζηα θαη έκηςζα όηη δεκ 

ακήθα εθεί. Ήζεια κα επηζηνέρς ζημ δεμμηηθό, 

ζημκ παιηό γκώνημμ πώνμ, όπμο πέναζε έλη 

αλέπαζηα πνόκηα. μςξ, λένμκηαξ όηη αοηό δεκ 

μπμνμύζε κα ζομβεί, πνμζπάζεζα κα απαζπμιήζς 

ημ μοαιό μμο, ζοδεηώκηαξ με ημοξ ζοκμμήιηθμύξ 

μμο γηα ηηξ εμπεηνίεξ μαξ από ημ θαιμθαίνη. Καηά 

ηε δηάνθεηα ηεξ ζοδήηεζήξ μαξ γκςνίζαμε θαη 

παηδηά μεγαιύηενά μαξ, πμο άνπηζακ κα μαξ μηιμύκ 

Όηαλ πεξηγξάθσ, έρσ ζην λνπ κνπ πάληα όηη 
πξώηα μεθηλώ από ηα γεληθά ζηνηρεία θαη ύζηεξα 

πξνρσξώ ζηηο ιεπηνκέξεηεο. 
Έηζη, θαηά ηελ πεξηγξαθή ελόο πξνζώπνπ 

αλαθέξνκαη πξώηα ζηα εμσηεξηθά ηνπ 
ζηνηρεία(ειηθία, αλάζηεκα, ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ, 

ρεηξνλνκίεο, ηξόπν νκηιίαο, ηδηαίηεξν ληύζηκν θ.ά.) θαη 

έπεηηα πξνρσξώ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία (ηνλ ηξόπν 
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ραξαθηεξηζηηθέο αξεηέο ή 

ειαηηώκαηα (πλεπκαηηθά / εζηθά, αληηιήςεηο, πεξηζηαηηθά 
από ηε δσή ηνπ, πνπ ηνλίδνπλ ζαλ παξαδείγκαηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ). 
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γηα ημ γομκαζηάνπε ημο ζπμιείμο. Μαξ 

πενηέγναρακ, ιμηπόκ, έκακ άκζνςπμ αοζηενό πμο 

επηζομεί ηεκ απόιοηε ηάλε θαη ηεκ μνγάκςζε. 

Σομπιήνςζακ όηη μ γομκαζηάνπεξ είκαη θαζεγεηήξ 

ζεμιμγίαξ θαη έπεη ακαιάβεη ηεκ δηδαζθαιία ημο 

μαζήμαημξ ηςκ Θνεζθεοηηθώκ ζηεκ ηνίηε 

Γομκαζίμο. Μόιηξ ημ άθμοζα αοηό, πάνεθα πμο ςξ 

μαζεηήξ ηεξ πνώηεξ γομκαζίμο δε ζα ημκ είπα 

θαζεγεηή. Δεκ πνόιαβακ κα μιμθιενώζμοκ ηεκ 

πενηγναθή ημο θαη ηόηε πηύπεζε ημ θμοδμύκη. 

Ήμμοκ πενίενγμξ κα δς επηηέιμοξ ημ 

γομκαζηάνπε ημο ζπμιείμο μμο. 

 

  

 

Μ γομκαζηάνπεξ. 
Γλςηενηθή 
πενηγναθή 
 

β’ πανάγναθμξ 
ιμη μη μαζεηέξ ζογθεκηνςζήθαμε ζημ 

πνμαύιημ θαη πενημέκαμε ημ γομκαζηάνπε θαη ημοξ 

οπόιμηπμοξ θαζεγεηέξ. Πνάγμαηη, μεηά από ιίγμ, 

εμθακίζηεθε ζημ μηθνόθςκμ μ γομκαζηάνπεξ, εκώ 

θμκηά ημο ζηεθόκημοζακ μη θαζεγεηέξ. ιμη 

παμμγειαζημί, έδεηπκακ λεθμύναζημη θαη 

πακέημημμη γηα ηε κέα ζπμιηθή πνμκηά. Ο 

γομκαζηάνπεξ με ζηηβανή θςκή θαη με έκα 

δηαθνηηηθό παμόγειμ θαιςζόνηζε ημοξ μαζεηέξ 

ηεξ πνώηεξ γομκαζίμο ζημ κέμ ζπμιηθό 

πενηβάιιμκ. ιμη μαξ ημκ αθμύγαμε με ηδηαίηενε 

πνμζμπή. Τμ αοζηενό ημο πανμοζηαζηηθό θαη μόκμ 

άιιςζηε, επέβαιε ηεκ ηάλε. Κέμξ ζηεκ ειηθία, 

ρειόξ θαη εοζοηεκήξ λεπώνηδε από ημοξ 

ζοκαδέιθμοξ ημο. Τα παναθηενηζηηθά πνμζώπμο 

ημο έκημκα, με μεγάια, εθθναζηηθά μάηηα θαη 

έκημκα δογςμαηηθά. Φμνμύζε γοαιηά, πμο ηόκηδακ 

ηε ζμβανόηεηα ημο βιέμμαηόξ ημο. Κηομέκμξ 

πνμζεγμέκα με θμζημύμη ακμηπημύ πνώμαημξ, 

ηόκηδε ηε ζεμαζία αοηήξ ηεξ εμέναξ ηόζμ γηα ημοξ 

μαζεηέξ, όζμ θαη γηα ημοξ θαζεγεηέξ. 

  

 

Μ ηόκμξ ηεξ θςκήξ 
ημο/μη πεηνμκμμίεξ 
 
 
 
 

γ’ πανάγναθμξ 
Ο ηόκμξ ηεξ θςκήξ ημο ζηαζενόξ, θαζανόξ θαη 

δοκαηόξ. Σοκόδεοε ημκ πνμθμνηθό ημο ιόγμ με 

θηκήζεηξ ηςκ πενηώκ, ζέιμκηαξ κα πνμζδώζεη 

παναζηαηηθόηεηα θαη δςκηάκηα ζηεκ μμηιία ημο. 

Μίιεζε γεκηθά γηα ηε ιεηημονγία ημο ζογθεθνημέκμο 

γομκαζίμο, πμο επί πνόκηα απμηειείηαη από άλημοξ 
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Ε μμηιία ημο γομκα-
ζηάνπε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θαη ηθακμύξ θαζεγεηέξ, έημημμοξ κα βμεζήζμοκ 

ημοξ μαζεηέξ ζε θάζε ημοξ πνμβιεμαηηζμό. 

Απεοζοκόμεκμξ θονίςξ ζε μαξ, ημοξ θαηκμύνημοξ 

μαζεηέξ ημο γομκαζίμο, αθμύ, ιμηπόκ, μαξ 

θαιςζόνηζε, μαξ μίιεζε γηα ηε ζεμαζία ηεξ 

μεηάβαζήξ μαξ από ημ δεμμηηθό ζημ γομκάζημ. 

Μαξ ελήγεζε ζοκμπηηθά ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ημο 

γομκαζίμο, ημκίδμκηάξ μαξ όηη μπαίκμομε ζε μηα 

δηαθμνεηηθή ζπμιηθή πναγμαηηθόηεηα, πμο ζα μαξ 

δώζεη πμιιά ενεζίζμαηα θαη ζα δηεονύκεη ημκ 

πκεομαηηθό μαξ μνίδμκηα. Κάζε ηόζμ, δηεοθνίκηδε 

όηη είκαη απαναίηεηε ε θαιή μαξ δηάζεζε θαη ε 

ανμμκηθή μαξ ζοκενγαζία με ημοξ θαζεγεηέξ γηα 

έκα ηθακμπμηεηηθό απμηέιεζμα. 
  

Ε ζοκμιηθή μμο 
εκηύπςζε από ημ 
γομκαζηάνπε 

δ’ πανάγναθμξ 

ζμ μηιμύζε, δε ζηαμάηεζα κα ημκ θμηηάδς 

με ηδηαίηενε πνμζμπή. Τμ πανμοζηαζηηθό ημο, αιιά 

θαη μ ηνόπμξ μμηιίαξ ημο δηέθενε πμιύ από εθείκε 

ημο δηεοζοκηή ημο δεμμηηθμύ ζπμιείμο. 

Οοκεηδεημπμίεζα εθείκε ηε ζηηγμή όηη άνπηδε έκα 

θαηκμύνημ θεθάιαημ ζηε ζπμιηθή μμο δςή. Έκα 

θεθάιαημ πμο ημ πνμιόγηζε μ γομκαζηάνπεξ με ημ 

ζμβανό ημο ύθμξ. Μμο έδςζε ηεκ εκηύπςζε 

ακζνώπμο, μνγακςηηθμύ, ζοκεπή με βαζηά 

επίγκςζε ηςκ θαζεθόκηςκ θαη ηςκ ανμμδημηήηςκ 

ημο. Μάιηζηα, δηαπίζηςζα όηη ε εηθόκα ημο 

αοηανπηθμύ θαη απόμαθνμο γομκαζηάνπε, πμο μμο 

είπε πανμοζηαζηεί από ημοξ ζομμαζεηέξ μμο 

απείπε από ηεκ πναγμαηηθόηεηα. Πνμζςπηθά 

απμθόμηζα ηηξ θαιύηενεξ ηςκ εκηοπώζεςκ από ημ 

γομκαζηάνπε ηεκ πνώηε μμο μένα ζημ γομκάζημ. 

Ωξ κέμξ άκζνςπμξ, έπεη ακμηπηό μοαιό, ζέιεζε 

γηα μοζηαζηηθή δμοιεηά θαη πνμζθμνά ζημ ζύκμιμ 

ηςκ μαζεηώκ. Κιείκμκηαξ ηεκ μμηιία ημο, μ 

γομκαζηάνπεξ μαξ εοπήζεθε κα έπμομε μηα θαιή 

θαη δεμημονγηθή ζπμιηθή πνμκηά θαη ε ζηγμονηά με 

ηεκ μπμία ημ είπε αοηό με έθακε όπη μόκμ κα ημ 

πηζηέρς, αιιά θαη κα ημ πνμζμέκς με ηδηαίηενε 

ακοπμμμκεζία. 
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Γπίιμγμξ    γεκηθό ζομπέναζμα γηα ημ γομκαζηάνπε 

 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα απμδώζμομε ημκ επίιμγμ. 

 

 

 
 

Γεκηθό 
ζομπέναζμα 
γηα ημ γομκα-
ζηάνπε 

Ο γομκαζηάνπεξ, ιμηπόκ, ημο ζπμιείμο μμο είκαη έκαξ 

ζμβανόξ, αλημπνεπήξ άκζνςπμξ. Μμο έθακε ελαηνεηηθά 

θαιή εκηύπςζε, από ηεκ πνώηε μμο μένα ζημ γομκάζημ, 

θαζώξ ζοκδοάδεη ηεκ αοζηενόηεηα, ηεκ ηοπηθόηεηα με ηε 

δηάζεζε γηα ζοκενγαζία θαη γόκημμ δηάιμγμ. Πηζηεύς όηη ημ 

πανάδεηγμά ημο ζα απμηειέζεη πνόηοπμ γηα εμάξ, ημοξ 

μαζεηέξ θαη παίνμμαη πμο θμηηώ ζημ ζογθεθνημέκμ γομκάζημ. 

 
 
Αμέζςξ μεηά αθμιμοζεί ημ ζπεδηάγναμμα με ηα βαζηθόηενα μένε ημο ζέμαημξ.  

Δηαβάδμκηάξ ημ ζα έπεηε μηα ζοκμιηθή άπμρε ημο ζέμαημξ. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΝΞΜΘΜΓΜΟ   → Γηζαγςγή ζηεκ πνώηε μένα ζημ 

     Γομκάζημ 

     κέα δεδμμέκα: έκα από αοηά μ 

γομκαζηάνπεξ 
 

ΗΡΞΖΜ ΘΓΙΑ  → Νενηγναθή γομκαζηάνπε 

     Γλςηενηθή πενηγναθή 

     Ε μμηιία ημο ηεκ πνώηε εμένα 

     Ε εκηύπςζε πμο απμθόμηζα 

 

ΓΝΖΘΜΓΜΟ   → Γεκηθό ζομπέναζμα γηα ημ γομκαζηάνπε 

     θαη ηηξ πνμζδμθίεξ μμο από ηε κέα ζπμιηθή 

     πνμκηά. 
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Περίγραυε ηο ζτολικό κηίριο ηοσ γσμναζίοσ, 

ζηο οποίο θοιηάς. 

 

 

Ηαηακμώ ημ ζέμα 

ιέλεηξ – θιεηδηά ημο ζέμαημξ 

 

 

 

  πενηγνάθς  θηίνημ γομκαζίμο 

 

Μνγακώκς ηηξ ζθέρεηξ μμο, πνηκ γνάρς ηεκ έθζεζή μμο 

 

 
 

Ννόιμγμξ    γεκηθή εηζαγςγή γηα ημ γομκάζημ 

 

 

Αξ δμύμε ηη μπμνμύμε κα ζομπενηιάβμομε ζημκ πνόιμγμ. Πώξ μπμνμύμε κα ημκ 

απμδώζμομε; 

 

 

 
 

Ε μεηάβαζή μμο ζημ 
γομκάζημ. 
 
 
 
Πμ ζπμιηθό θηίνημ ημο 
γομκαζίμο 

 Τμ θεηηκό Σεπηέμβνε βίςζα μηα μεγάιε αιιαγή 

ζηε δςή μμο θαη αθμνμύζε ηε μεηάβαζή μμο από 

ημ δεμμηηθό ζημ γομκάζημ. Οιμθιενώκμκηαξ ηε 

θμίηεζή μμο ζημ δεμμηηθό, ζα θμηημύζα ζημ 

γομκάζημ, πμο βνηζθόηακ αθνηβώξ δίπια από ημ 

δεμμηηθό ζπμιείμ. Ωξ μαζεηήξ ημο δεμμηηθμύ, 

θμηηάδμκηαξ ημ θηίνημ ημο γομκαζίμο, έκηςζα όηη 

ζα ανγμύζε πμιύ ε ζηηγμή πμο ζα θμηημύζα ζε 

αοηό. Η ζηηγμή όμςξ, αοηή έθηαζε θαη ημ πνώημ 

δηαθμνεηηθό μπηηθό ενέζηζμα ήηακ ημ ίδημ ημ 

θηίνημ ημο ζπμιείμο. 

Η έθζεζή κνπ ζα απνηειείηαη από ηξία κέξε: 

 
 ηνλ πξόινγν (εηζάγσ ζην ζέκα), 

 ην θύξην ζέκα (αλαπηύζζσ ην ζέκα), 
 ηνλ επίινγν (θιείλσ ην ζέκα). 
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Ηύνημ ζέμα    Νενηγνάθς ημ θηίνημ 

 

Πώξ πενηγνάθς ημ γομκάζημ; 

Ακαθένς: 

 Νμύ βνίζθεηαη; 

 Νώξ θαίκεηαη από μαθνηά;(μέγεζμξ, ανπηηεθημκηθή, θ.ά.). 

 Νώξ είκαη μ αύιεημξ πώνμξ; 

 Νώξ είκαη ημ εζςηενηθό ημο;(αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ, δηάδνμμμη, πώνμη 

δναζηενημηήηςκ, θ.ά.). 

 Πμηα ζοκαηζζήμαηα μαξ πνμθαιεί; 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα ακαπηύλμομε ημ ζέμα ζε παναγνάθμοξ. 

 

 

 
α’ πανάγναθμξ 

 

Νμύ βνίζθεηαη; 
 
 
 
Νώξ θαίκεηαη από 
μαθνηά; 
 
 
 
Νώξ είκαη μ αύ-
ιεημξ πώνμξ ημο; 

Τμ γομκάζημ, ιμηπόκ, βνίζθεηαη θμκηά ζημ 

ζπίηη μμο ζε μηα ήζοπε πενημπή πενηθενεηαθά ηεξ 

πόιεξ. Πνόθεηηαη γηα έκα επηβιεηηθό θηίνημ πμο 

ηναβά ηεκ πνμζμπή, όιςκ, θαζώξ ζηεκ πενημπή ιίγα 

είκαη ηα θαηκμύνηα ζπμιηθά θηίνηα. Από μαθνηά ημ 

ζπμιείμ λεπςνίδεη ιόγς ηεξ ζύγπνμκεξ ανπη-

ηεθημκηθήξ ημο. Έπεη ηεηνάγςκμ ζπήμα με ηνεηξ 

ζοκμιηθά, μνόθμοξ. Ηαζώξ πιεζηάδεη θακείξ βιέπεη 

θαιύηενα ημκ πνμαύιημ πώνμ. Η αοιή, ιμηπόκ, ημο 

ζπμιείμο είκαη θοθιηθή, αζθαιημζηνςμέκε ζημ 

Όηαλ πεξηγξάθσ, έρσ ζην λνπ κνπ πάληα όηη 

πξώηα μεθηλώ από ηα γεληθά ζηνηρεία θαη ύζηεξα 
πξνρσξώ ζηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Έηζη, θαηά ηελ πεξηγξαθή ελόο πξνζώπνπ 
αλαθέξνκαη πξώηα ζηα εμσηεξηθά ηνπ ζηνηρεία (ειη-

θία, αλάζηεκα, ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ, ρεηξνλνκίεο, 

ηξόπν νκηιίαο, ηδηαίηεξν ληύζηκν θ.ά.) θαη έπεηηα 
πξνρσξώ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία (ηνλ ηξόπν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ραξαθηεξηζηηθέο αξεηέο ή 
ειαηηώκαηα (πλεπκαηηθά / εζηθά, αληηιήςεηο, πεξηζηα-

ηηθά από ηε δσή ηνπ, πνπ ηνλίδνπλ ζαλ παξαδείγκαηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ). 
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μεγαιύηενμ ημήμα ηεξ θαη πιαθόζηνςηε ζε 

ζογθεθνημέκα ζεμεία, πνμζδίδμκηαξ μηα γναθηθή 

μμμνθηά ζημ πώνμ. Νενκώκηαξ ηε μεγάιε 

ζηδενέκηα πόνηα βιέπεη θακείξ πώνμοξ εηδηθά 

δηαμμνθςμέκμοξ γηα αζιεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ. 

Υπάνπεη, δειαδή, πώνμξ γηα ηεκ θαιαζμζθαίνηζε θαη 

ημ βόιεσ. Αθόμε, οπάνπεη λεπςνηζηό γομκαζηήνημ 

πνμμνηζμέκμ γηα ηα αζιήμαηα ημο ζηίβμο θαη ηεξ 

εκόνγακεξ γομκαζηηθήξ. Νενημεηνηθά ημο πνμαοιίμο 

οπάνπμοκ πμιιά πανηένηα πιμύζηα ζε βιάζηεζε, πμο 

δηαθόπημκηαη από πιαθόζηνςημοξ μηθνμύξ 

δηαδνόμμοξ, ζημοξ μπμίμοξ έπμοκ ημπμζεηεζεί 

παγθάθηα θαη μηθνέξ βνύζεξ. 

 

  
 
Νώξ είκαη ημ 
εζςηενηθό ημο; 
 
 
Πμ ηζόγεημ 
 
 
Πμ αμθηζέαηνμ 
Πα γναθεία ημο 
γομκαζηάνπε θαη 
ηςκ θαζεγεηώκ 
 
 
Ε βηβιημζήθε 
 

 

 

 

 

 

 

Γζςηενηθή 
πενηγναθή 
αηζμοζώκ 
 
 
Πα ζνακία 
 
 

β’ πανάγναθμξ 

Γζςηενηθά ημ θηίνημ είκαη εκηοπςζηαθό. 

Απμηειείηαη από ηνεηξ μνόθμοξ, όπμο οπάνπμοκ μη 

αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ γηα θαζεμία από ηηξ ηνεηξ 

ηάλεηξ. Σημ ηζόγεημ μπαίκμκηαξ θακείξ ζημ θηίνημ 

βιέπεη έκακ αμθηζεαηνηθό πώνμ, πμο είκαη 

πνμμνηζμέκμξ γηα ηε δημνγάκςζε ηςκ ζπμιηθώκ 

γημνηώκ θαη δηάθμνςκ άιιςκ εθδειώζεςκ. Σημκ ίδημ 

πώνμ οπάνπμοκ ηα γναθεία ημο γομκαζηάνπε θαη 

ηςκ θαζεγεηώκ. Τα γναθεία αοηά είκαη ελμπιηζμέκα 

με ημοξ απαναίηεημοξ ειεθηνμκηθμύξ οπμιμγηζηέξ, 

θαζώξ θαη με βηβιημζήθεξ. Σημ ηζόγεημ ημο θηηνίμο 

οπάνπεη αθόμε μηα εονύπςνε αίζμοζα, όπμο 

ιεηημονγεί ε δακεηζηηθή μαζεηηθή βηβιημζήθε. Δίπια 

από αοηή οπάνπεη έκαξ πώνμξ, όπμο θοιάζζμκηαη 

δηάθμνα μπηηθμαθμοζηηθά μέζα γηα ηεκ θαιύηενε 

δηδαζθαιία ηςκ μαζεμάηςκ από ηεκ πιεονά ηςκ 

θαζεγεηώκ. 

 
γ’ πανάγναθμξ 

Πιαηηέξ ζθάιεξ μδεγμύκ ζημοξ επάκς 

μνόθμοξ, όπμο οπάνπμοκ μη αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ. 

Σημκ πνώημ όνμθμ βνίζθμκηαη μη αίζμοζεξ όπμο 

παναθμιμοζμύκ ηα μαζήμαηά ημοξ μη μαζεηέξ ηεξ 

πνώηεξ γομκαζίμο, ζημ δεύηενμ εθείκεξ ηςκ 

μαζεηώκ ηεξ δεοηέναξ γομκαζίμο θαη ζημκ ηνίημ μη 

ακηίζημηπεξ ηςκ μαζεηώκ ηεξ ηνίηεξ γομκαζίμο. Η 

θάζε αίζμοζα είκαη εονύπςνε θαη δηαμμνθςμέκε μηα 
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Πα πανάζονα 
 
 
Μη βηβιημζήθεξ 
 
 
Αίζμοζεξ 
εκηζποηηθήξ 
δηδαζθαιίαξ 
 

 

 

 

εκηαία ιμγηθή. Τα ζνακία ηςκ μαζεηώκ είκαη 

ημπμζεηεμέκα ημ έκα πίζς από ημ άιιμ, έπμκηαξ ημκ 

πίκαθα μπνμζηά ημοξ θαη ηεκ έδνα ημο θαζεγεηή ζηα 

ανηζηενά ημοξ. Τα πανάζονα είκαη μεγάια, από ηα 

μπμία μπαίκεη άπιεημ θςξ, εκώ ζημοξ ημίπμοξ 

οπάνπμοκ ακανηεμέκεξ δηάθμνεξ ενγαζίεξ ηςκ 

μαζεηώκ. Λύιηκεξ βηβιημζήθεξ οπάνπμοκ ζε θάζε 

αίζμοζα, γηα ηε ζςζηή μνγάκςζε ημο οιηθμύ 

θαζεγεηώκ θαη μαζεηώκ. Σε θάζε όνμθμ οπάνπμοκ 

θαη μη αίζμοζεξ ηεξ εκηζποηηθήξ δηδαζθαιίαξ, πμο 

είκαη ελίζμο εονύπςνεξ θαη ιεηημονγηθέξ. 

 

 

Νώξ έκηςζα όηακ 
πνςημείδα ημ θηί-
νημ ημο γομκαζίμο 
 
Νώξ ημ έβιεπα 
ζηε ζοκέπεηα; 
 

 

 

 
δ’ πανάγναθμξ 

ηακ πνςημπήγα ζημ γομκάζημ, μμο θάκεθε 

ηενάζηημ, απακέξ θαη είπα ηεκ αίζζεζε όηη ζα 

πάκμμαη μέζα ζε αοηό. Τόζμ ημ ελςηενηθό ημο, όζμ 

θαη ημ εζςηενηθό ημο μμο πνμθαιμύζε θόβμ θαη 

ακαζθάιεηα. Η ροπμιμγία μμο ήηακ πμιύ βανηά πμο 

δε μμο επέηνεπε κα ημ αλημιμγήζς ζεηηθά. Ιε ηεκ 

πάνμδμ ημο πνόκμο όμςξ, ζοκεηδεημπμίεζα όηη 

απμηειεί έκακ άκεημ πώνμ, πμο πνμζθένεη ηε 

δοκαηόηεηα γηα ακάπηολε δηάθμνςκ δναζηε-

νημηήηςκ, πμο ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ ακάγθεξ θαη ηηξ 

απαηηήζεηξ ηςκ εθήβςκ θαη παίδμοκ ζεμακηηθό νόιμ 

ζηεκ πνμώζεζε θαη θαιιηένγεηα ηεξ μάζεζεξ. 

 

Γπίιμγμξ γεκηθά ζομπενάζμαηα θαη ζπόιηα γηα ημ γομκάζηό μμο 

 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα απμδώζμομε ημκ επίιμγμ; 
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Γεκηθόξ παναθηενηζμόξ 
Οθέρεηξ θαη ζοκαηζζήμαηα 

 Τμ γομκάζημ, ιμηπόκ, ζημ μπμίμ θμηηώ 

απμηειεί έκα ζύγπνμκμ θηίνημ, πμο 

ακηαπμθνίκεηαη ζηα κέα, ελειηγμέκα 

εθπαηδεοηηθά πνόηοπα. Νηώζς πμιύ ηοπενόξ 

πμο θμηηώ ζε έκα ηέημημ ζπμιείμ θαη πηζηεύς 

όηη πνμζθένεη πμιιά ζε επίπεδμ γκώζεςκ, 

αιιά θαη γεκηθόηενςκ ενεζηζμάηςκ. Έηζη, 

απμθμηηώκηαξ από ημ γομκάζημ, εμείξ, μη 

μαζεηέξ ζα έπμομε απμθηήζεη όια ηα 

απαναίηεηα εθόδηα γηα ηε θμίηεζή μαξ ζημ 

ιύθεημ. 

 
 
 
Αμέζςξ μεηά αθμιμοζεί ημ ζπεδηάγναμμα με ηα βαζηθόηενα μένε ημο ζέμαημξ.  

Δηαβάδμκηάξ ημ ζα έπεηε μηα ζοκμιηθή άπμρε ημο ζέμαημξ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΞΜΘΜΓΜΟ   → Γηζαγςγή ζηε κέα πναγμαηηθόηεηα 

     ημο γομκαζίμο. 
 

ΗΡΞΖΜ ΘΓΙΑ  → Νενηγναθή θηηνίμο 

    → Νώξ θαίκεηαη από μαθνηά; 

    → Νώξ θαίκεηαη από θμκηά; 

    → Νενηγναθή ελςηενηθώκ πώνςκ. 

    → Νενηγναθή εζςηενηθώκ πώνςκ. 

    → Μη εκηοπώζεηξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηά μμο 
 

ΓΝΖΘΜΓΜΟ   → Γεκηθό ζομπέναζμα γηα ημ κέμ ζπμιηθό 

    → θηίνημ ημο γομκαζίμο. 
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Γράυε μια επιζηολή ζε ένα θίλο ζοσ 

περιγράθονηάς ηοσ ηα ζσναιζθήμαηά ζοσ από ηην 

πρώηη ζοσ μέρα ζηο γσμνάζιο. 

 

Ηαηακμώ ημ ζέμα 

Γπηζημιή 

 

 

    ε γναπηή επηθμηκςκία με πνόζςπα 

    πμο δεκ είκαη πανόκηα 

 

 

   απμζημιέαξ  παναιήπηεξ 

 

 

 

   αοηόξ πμο ζηέικεη αοηόξ πμο ιαμβάκεη 

   ηεκ επηζημιή  ηεκ επηζημιή 

 
 

ιέλεηξ – θιεηδηά ημο ζέμαημξ 

 

 

 

 πενηγνάθς ζοκαηζζήμαηα πνώηε μένα ζημ γομκάζημ 

 

 

Πώο γξάθσ κηα επηζηνιή; 
Πξνζθώλεζε: μεθηλώ ηελ επηζηνιή (γηα θηιηθά πξόζσπα: 

αγαπεηέ κνπ/ή κνπ, αγαπεκέλε/ε, θ.ά., γηα άηνκα πνπ δελ 

έρνπκε ζηελέο ζρέζεηο: αγαπεηέ/ή – ζεβαζηέ/ή, θπξίεο θαη 
θύξηνη, θύξηε/θπξία, αμηόηηκε/ε θ.ά.). 

Τν πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο δηαθξίλεηαη ζε: 
 πξόινγν(αλαθέξσ ην ιόγν πνπ ζηέιλσ ηελ 

επηζηνιή) 
 θύξην ζέκα(αλαιύσ ηηο ζθέςεηο κνπ) 

 επίινγν(επρέο, θ.ά) 

Επηθώλεζε: θιείλσ ηελ επηζηνιή(γηα θηιηθά πξόζσπα: ζε 
θηιώ, κε αγάπε, θηιηά, θ.ά, γηα πξόζσπα πνπ δε γλσξίδνπκε 

θαιά: κε άπεηξν ζεβαζκό, κε πνιιή εθηίκεζε, θ.ά.). 
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  ροπηθή δηάζεζε 

  πμο πνμθαιείηαη από 

  επηδνάζεηξ ημο πενηβάιιμκημξ 

 

 

Μνγακώκς ηηξ ζθέρεηξ μμο, πνηκ γνάρς ηεκ έθζεζή μμο 

 

 

 

 

 

Ημενμμεκία       Αζήκα, 14/09/201..... 

 

 

Ννμζθώκεζε   Αγαπεμέκε μμο θίιε, Δεμήηνε 

 

Ννόιμγμξ 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα απμδώζμομε ημκ πνόιμγμ ηεξ επηζημιήξ μαξ. 

 
 
Ο ιόγμξ πμο είπα θαηνό κα 
ζμο γνάρς. 
Τα πνςηόγκςνα ζοκαηζζή-
μαηά μμο από ηεκ πνώηε 
μένα ζημ γομκάζημ. 

 

Έπεη πενάζεη πμιύξ θαηνόξ από ηεκ ηειεοηαία θμνά 

πμο ζμο έγναρα, αιιά, πίζηερέ με, μ πνόκμξ μμο ήηακ 

πενημνηζμέκμξ. Ηαιή ζπμιηθή πνμκηά κα έπμομε θίιε μμο! 

Πώξ κηώζεηξ ςξ μαζεηήξ πιέμκ, ημο γομκαζίμο; Γγώ κηώζς 

αμήπακα… Ξένεηξ όηη ζακ παναθηήναξ είμαη ελαηνεηηθά 

αηζηόδμλμξ θαη όηη εύθμια πνμζανμόδμμαη ζε θάζε αιιαγή. 

Σήμενα, όμςξ, ηεκ πνώηε μμο μένα ζημ γομκάζημ, βίςζα 

ζοκαηζζήμαηα, πμο δεκ είπα κηώζεη πμηέ ςξ ηώνα. 

 

 

Ηύνημ ζέμα 

 

 

 

 

Η έθζεζή κνπ ζα απνηειείηαη από ηξία κέξε: 
 

 ηνλ πξόινγν (εηζάγσ ζην ζέκα), 
 ην θύξην ζέκα (αλαπηύζζσ ην ζέκα), 

 ηνλ επίινγν (θιείλσ ην ζέκα). 

 
 



                                                                                 19 

 

to-frontistirio.gr                                                                                εκδόζειρ ηζιάπα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώξ πενηγνάθς ηα ζοκαηζζήμαηά μμο από ηεκ πνώηε μμο μένα ζημ γομκάζημ; 

 

Ακαθένς: 

 Τη έκηςζα πνηκ πάς; 

 Νώξ έκηςζα όηακ πιεζίαδα ζημ ζπμιείμ; 

 Νώξ έκηςζα όηακ έθηαζα; 

 Νώξ έκηςζα όηακ μηιμύζα με ζομμαζεηέξ μμο; 

 Νώξ έκηςζα όηακ πηύπεζε ημ θμοδμύκη; 

 Πώξ έκηςζα όηακ είδα ημ γομκαζηάνπε θαη ημοξ θαζεγεηέξ; 

 Νώξ έκηςζα όηακ έιαβα ηα βηβιία; 

 Πώξ έκηςζα θεύγμκηαξ από ημ ζπμιείμ; 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα ακαπηύλμομε ημ ζέμα ηεξ επηζημιήξ μαξ ζε 

παναγνάθμοξ. 

 

α΄ πανάγναθμξ 

 

 

Νώξ έκηςζα θαζώξ 
πιεζίαδα ζημ ζπμ-
ιείμ. 
 

 

 

 

 

Ηαζώξ πιεζίαδα ζημ ζπμιείμ, έκα ζθίλημμ ζημ 

ζημμάπη με ηαιαηπςνμύζε. «Νεονηθόξ πόκμξ», ζθέθηεθα 

θαη ζοκέπηζα ηε δηαδνμμή μμο. Κάπμηα ζηηγμή ζοκάκηεζα 

ημ Λεοηένε, ημκ ζομάζαη; Ο Λεοηένεξ πεγαίκεη ζηεκ 

έθηε δεμμηηθμύ θέημξ, θαη, αιήζεηα ζμο ιές, ημκ δήιερα 

ηόζμ πμιύ πμο ημο πνόηεηκα κα αιιάλμομε ζέζεηξ. 

Σοκέπηζα ημ δνόμμ μμο θαη θμηηάδμκηαξ ημ ζπμιείμ από 

μαθνηά, ακανςηηόμμοκ πώξ ζα ήηακ ηα πνάγμαηα εθεί, 

Πώο πεξηγξάθσ ςπρηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο; 

Αλαθέξσ: 
 Τν ζπλαίζζεκα(ραξά, ιύπε, ζπκόο, θ.ά.) 

 Πνύ ,πόηε, πώο γελλήζεθε ζηελ ςπρή καο. 
 Σθέςεηο θαη ζπγθηλήζεηο κε ηε ζεηξά πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλείδεζή καο. 
 Πνην ζπλαίζζεκα θπξηάξρεζε; 

 Πνηα ήηαλ ηα δεπηεξεύνληα ζπλαηζζήκαηα; 

 Αμηνιόγεζε ζπλαηζζήκαηνο. 
 Τη καο πξνθάιεζε; (καο σθέιεζε, /καο έβιαςε/ 

καο δπζαξέζηεζε;). 
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Νώξ έκηςζα όηακ 
μπήθα ζημ πώνμ ημο 
ζπμιείμο; 
 
 
Νώξ έκηςζα όηακ 
ζοκμμηιμύζα ημοξ 
ζομμαζεηέξ μμο  

πώξ ζα ιεηημονγμύζα, ακ ζα απμθημύζα δοκαηέξ θηιίεξ, 

όπςξ ζημ δεμμηηθό. Οθέρεηξ, ζθέρεηξ … πμο δε με 

άθεκακ κα ενεμήζς μύηε ιεπηό. 

β΄ πανάγναθμξ 

Ιπαίκμκηαξ, ιμηπόκ, ζημ ζπμιείμ, έκηςζα 

κεονηθόηεηα θαη αηζζακόμμοκ άγκςζημξ ακάμεζα ζε 

αγκώζημοξ, είπα ηεκ εκηύπςζε όηη όιμη με θμηημύζακ θαη 

με ζπμιίαδακ ανκεηηθά. Λαθκηθά, άθμοζα μηα γκώνημε 

θςκή. «Θακάζε», μμο θώκαλε θαη γονίδμκηαξ πίζς μμο, 

είδα ηεκ Νεκειόπε, ηεκ λαδένθε ζμο, μαζήηνηα ηεξ 

δεοηέναξ γομκαζίμο. Με πιεζίαζε θαη μμο μίιεζε πμιύ 

θηιηθά θαη εγθάνδηα, θάκμκηάξ με κα λεπάζς ηηξ 

ακαζθάιεηέξ μμο. Μεηά από ιίγμ, ήνζακ ζηεκ πανέα μαξ 

θαη άιιμη ζομμαζεηέξ θαη ζομμαζήηνηεξ ηεξ Πεκειόπεξ. 

Έηζη, ζπεμαηίζηεθε μηα μεγάιε πανέα θαη ζηγά - ζηγά 

έκηςζα πημ άκεηα, αθμύ άνπηζακ ηα πεηνάγμαηα μεηαλύ 

μαξ. Άνπηζα κα λεπκώ ημ άγπμξ θαη ηεκ ακαζθάιεηά μμο 

θαη ημ αίζζεμα ηεξ πανάξ θαη ηεξ λεγκμηαζηάξ 

θονηάνπεζε μέζα μμο. 

 

 

  

 

Νώξ έκηςζα όηακ 
πηύπεζε ημ θμοδμύ-
κη; 
 
Νώξ έκηςζα βιέπμ-
κηαξ ημ γομκαζηάνπε 
θαη ημοξ θαζεγεηέξ; 
 
 
 
 
 
Νώξ έκηςζα όηακ 
πήνα ηα θαηκμύνηα 
βηβιία; 
Νώξ ήμμοκ επηζηνέ-
θμκηαξ ζημ ζπίηη; 
 

γ΄ πανάγναθμξ 

Ανπίζαμε με ηα παηδηά κα θάκμομε βόιηεξ ζημ 

πνμαύιημ θαη ηόηε λέπαζα εκηειώξ όηη βνηζθόμμοκ ζημ 

γομκάζημ πμο ηόζμ πμιύ θμβόμμοκ. Μόιηξ είπα ανπίζεη, 

ιμηπόκ, κα ενεμώ, αθμύζηεθε ημ θμοδμύκη. Τόηε μ 

γκςζηόξ πόκμξ ζημ ζημμάπη, έκδεηλε άγπμοξ, με 

«λακαζομήζεθε». Γκώ μη γύνς μμο μμύ μηιμύζακ, εγώ 

από ηε κεονηθόηεηά μμο δεκ ημοξ άθμογα. Δεκ λένς 

γηαηί, αιιά δεκ μπμνμύζα κα ειέγλς ηε βανηά αοηή 

ροπμιμγία μμο. Οογθεκηνςζήθαμε, ιμηπόκ, όιμη μη 

μαζεηέξ ζημ πνμαύιημ, πενημέκμκηαξ ημ γομκαζηάνπε θαη 

ημοξ θαζεγεηέξ. Τμ αοζηενό πανμοζηαζηηθό ημο 

γομκαζηάνπε θαη ε ίδηα ε μμηιία ημο, πμο απμηειμύκηακ 

από οπμδείλεηξ γηα ηε ζςζηή μαξ ζομπενηθμνάξ ζημ 

ζπμιείμ μμο πνμθάιεζακ μηα αίζζεζε θόβμο θαη αγςκίαξ 

γηα ηεκ ελέιηλε ηεξ πνμκηάξ. Καηόπηκ, αθμιμύζεζε μ 

αγηαζμόξ θαη μη εοπέξ ημο ηενέα γηα μηα δεμημονγηθή 

ζπμιηθή πνμκηά με ογεία θαη ροπηθή ενεμία, πμο 

πνάγμαηη με ενέμεζακ. Σημ ηέιμξ, πήναμε ηα βηβιία πμο 

μόκμ μ όγθμξ ημοξ με απμζάννοκε. «Πώξ ζα ηα 

δηαβάζς όια αοηά;» έιεγα ζημκ εαοηό μμο. Όηακ 
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γύνηζα ζημ ζπίηη, μη γμκείξ μμο με νςημύζακ γηα ηηξ 

εκηοπώζεηξ μμο θαη εγώ μμοδηαζμέκμξ θαη άθεθμξ 

μπήθα ζημ δςμάηηό μμο, δείπκμκηαξ όηη δεκ είπα 

δηάζεζε κα μηιήζς. 

 

Γπίιμγμξ    γεκηθό ζπόιημ από ηεκ πνώηε 

μμο μένα ζημ γομκάζημ 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα απμδώζμομε ημκ επίιμγμ ηεξ επηζημιήξ μαξ. 

 

 

 
 

Γκαιιαγή  
ζοκαηζζεμάηςκ 
πνμζπάζεηα  
γηα ζεηηθή ζθέρε 

πςξ θαηαιαβαίκεηξ, θίιε μμο, μέζα ζε ιίγεξ 

ώνεξ ηα ζοκαηζζήμαηά μμο άιιαδακ, μεηαβάιιμκηακ 

«ζηήκμκηαξ έκακ πενίενγμ πμνό» ζηεκ ροπή μμο. Θα 

πνμζπαζήζς κα ζθέθημμαη ζεηηθά θαη κα δς ημ 

θαηκμύνημ αοηό θεθάιαημ ζηε δςή μμο πμο ιέγεηαη: 

«γομκάζημ», ςξ θάηη εύθμιμ θαη απιό. Θα με βμεζμύζε 

πμιύ εάκ ήζμοκ θαη εζύ εδώ, κα βηώζμομε μαδί αοηή ηεκ 

εμπεηνία. Γίμαη ζίγμονμξ όηη εζύ, ςξ εοπνμζάνμμζημξ 

παναθηήναξ πμο είζαη, ζα ακηημεηώπηδεξ με ενεμία ηεκ 

πνώηε ζμο μένα ζημ γομκάζημ. Πενημέκς ζύκημμα κέα 

ζμο! 

 

Γπηθώκεζε    Ιε πμιιή αγάπε, μ θίιμξ ζμο, Θακάζεξ. 

 

 

 

 
Αμέζςξ μεηά αθμιμοζεί ημ ζπεδηάγναμμα με ηα βαζηθόηενα μένε ημο ζέμαημξ.  

Δηαβάδμκηάξ ημ ζα έπεηε μηα ζοκμιηθή άπμρε ημο ζέμαημξ. 
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Περίγραυε ηη διαδρομή ποσ διανύεις από ηο 

ζπίηι ζοσ με προοριζμό ηο γσμνάζιο. 

 

 

Ηαηακμώ ημ ζέμα 

 

ιέλεηξ – θιεηδηά ημο ζέμαημξ 

 

 

 

 πενηγνάθς  δηαδνμμή 

 

Μνγακώκς ηηξ ζθέρεηξ μμο, πνηκ γνάρς ηεκ έθζεζή μμο 

 

 

 

Νώξ γνάθς μηα επηζημιή; 
 

Ννμζθώκεζε   → Γνάθεηαη ανηζηενά θαη αθμιμοζεί θόμμα (,) 

    → Ννμζέληε! Λεθηκάμε με θεθαιαίμ 

     γνάμμα, πανά ημ όηη έπεη πνμεγεζεί θόμμα. 

 
 

ΗΡΞΖΜ ΘΓΙΑ  → Ακαπηύζζμομε ημ ζέμα ηεξ επηζημιήξ μαξ, 

     όπςξ έπεη ακαιοζεί ζηεκ παναπάκς έθζεζε 
 

ΓΝΖΦΩΚΕΟΕ   Γνάθεηαη δεληά θαη έηζη θιείκμομε ηεκ 

επηζημιή μαξ. 
 

Οεμείςζε: Μεηά ηεκ επηζημιή, είκαη δοκαηόκ κα αθμιμοζεί οζηενόγναθμ. 

Γνάθμομε ημ οζηενόγναθμ, όηακ ζέιμομε απιά κα πνμζζέζμομε μηα πιενμθμνία 

με ηε ζοκημμμγναθία: «Υ.Γ.».  

Η έθζεζή κνπ ζα απνηειείηαη από ηξία κέξε: 
 

 ηνλ πξόινγν (εηζάγσ ζην ζέκα), 
 ην θύξην ζέκα (αλαπηύζζσ ην ζέκα), 

 ηνλ επίινγν (θιείλσ ην ζέκα). 
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Ννόιμγμξ    εηζαγςγή γύνς από ηε 

                                      μεηάβαζε από ημ δεμμηηθό 

ζημ γομκάζημ 

 

Αξ δμύμε πώξ ζα μπμνμύζαμε κα απμδώζμομε ημκ πνόιμγμ. 

 

 

 
 

 

Αιιαγή δηαδνμμήξ, ςξ 
μαζεηήξ ημο γομκαζίμο 

  Ωξ μαζεηήξ ημο δεμμηηθμύ αθμιμοζμύζα μηα 

ζογθεθνημέκε δηαδνμμή πμο, θαζώξ ηεκ αθμιμοζμύζα 

πηζηά ζε θαζεμενηκή βάζε επί έλη μιόθιενα πνόκηα, μμύ 

είπε γίκεη ζοκήζεηα. Από θέημξ ημ Σεπηέμβνε όμςξ, 

ςξ μαζεηήξ ημο γομκαζίμο πιέμκ, άιιαλα δηαδνμμή 

εθόζμκ μ πνμμνηζμόξ μμο δεκ ήηακ μ ίδημξ. Τμ 

γομκάζημ, ζημ μπμίμ θμηηώ, είκαη ανθεηά μαθνηά από ημ 

ζπίηη μμο, ζε ακηίζεζε με ημ δεμμηηθό, πμο απείπε 

μόιηξ έκα ηέηανημ από αοηό θαη, έηζη, θαηά ηεκ πμνεία 

μμο πνμξ ηα εθεί έπς πμιιά μπηηθά ενεζίζμαηα. 

 

 

 

Ηύνημ ζέμα 

 

 
 

Πώξ πενηγνάθς ηε δηαδνμμή μμο από ημ ζπίηη μμο ζημ γομκάζημ; 

 

 

 

Όηαλ πεξηγξάθσ, έρσ ζην λνπ κνπ πάληα όηη 
πξώηα μεθηλώ από ηα γεληθά ζηνηρεία θαη ύζηεξα 

πξνρσξώ ζηηο ιεπηνκέξεηεο. 
Έηζη, θαηά ηελ πεξηγξαθή ελόο πξνζώπνπ 

αλαθέξνκαη πξώηα ζηα εμσηεξηθά ηνπ 
ζηνηρεία(ειηθία, αλάζηεκα, ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ, 

ρεηξνλνκίεο, ηξόπν νκηιίαο, ηδηαίηεξν ληύζηκν θ.ά.) θαη 

έπεηηα πξνρσξώ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία [ηνλ ηξόπν 
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ραξαθηεξηζηηθέο αξεηέο ή 

ειαηηώκαηα (πλεπκαηηθά / εζηθά), αληηιήςεηο, 
πεξηζηαηηθά από ηε δσή ηνπ, πνπ ηνλίδνπλ σο 

παξαδείγκαηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ]. 
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Ακαθένς: 

 Πμημκ δνόμμ αθμιμοζώ με ημ πμο βγαίκς από ημ ζπίηη μμο; 

 Τη βιέπς εθεί; 

 Νμημοξ ζοκακηάς; 

 Πώξ ζοκεπίδς ηεκ πμνεία μμο; 

 Τη βιέπς θαζώξ πιεζηάδς ζημ ζπμιείμ; 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα ακαπηύλμομε ημ ζέμα ζε παναγνάθμοξ. 

 

α΄ πανάγναθμξ 

 

Νμημκ δνόμμ αθμ-
ιμοζώ με ημ πμο 
βγαίκς από ημ 
ζπίηη μμο; 
 
Νμημοξ ζοκακηάς 
εθεί; 
 

 

 

 

 

 

  Με ημ πμο βγαίκς, ιμηπόκ, από ημ ζπίηη μμο 

αθμιμοζώ ημ δνόμμ, πμο βνίζθεηαη εοζεία μπνμζηά μμο 

θαη πμο είκαη πμιοζύπκαζημξ ηδηαίηενα ηηξ πνςηκέξ 

ώνεξ. Σοκακηώ πμιιά παηδάθηα πμο επίζεξ πεγαίκμοκ 

ζημ ζπμιείμ, ζοκμδεοόμεκα από ηηξ μεηένεξ ημοξ θαη 

ακηαιιάζζμομε δεζηέξ, θηιηθέξ «θαιεμένεξ». Σηα 

μπαιθόκηα ηςκ ζπηηηώκ μη κμηθμθονέξ εθείκε ηεκ ώνα 

λεθηκμύκ ηηξ δμοιεηέξ γηα ηεκ θαζανηόηεηα ηςκ ζπηηηώκ 

ημοξ, αθμύ έπμοκ λεπνμβμδίζεη ηα παηδηά ημοξ γηα ημ 

ζπμιείμ. Ηαζώξ ζοκεπίδς ηεκ πμνεία μμο ζημ μεγάιμ 

αοηό δνόμμ, πενκώ από πμιιά μαγαδηά, πμο ακμίγμοκ 

εθείκε ηεκ ώνα. Τμ αγαπεμέκμ μμο είκαη μ θμύνκμξ με 

ηα δεζηά ημο θμοιμονάθηα, πμο μ γκςζηόξ μαξ 

θμύνκανεξ ηα θηηάπκεη με πμιιή επημέιεηα θαη μενάθη. 



                                                                                 25 

 

to-frontistirio.gr                                                                                εκδόζειρ ηζιάπα 

 
 

 

  

 

Νώξ ζοκεπίδς ηεκ 
πμνεία μμο; 
 
Μ πιαθόζηνςημξ 
δνόμμξ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πη ακηηθνίδς θα-
ζώξ θζάκς ζημ 
ζπμιείμ; 
 
Ε πιαηεία 
Πμ εθθιεζάθη 
 

 

 

                                β΄ πανάγναθμξ 

  Αθμύ δηαζπίζς ημ αζθαιημζηνςμέκμ δνόμμ, ζηνίβς 

δεληά, όπμο λεθηκά έκαξ πιαθόζηνςημξ δνόμμξ. 

Πνόθεηηαη γηα έκα γναθηθό ζεμείμ, από ημ μπμίμ όπμηε 

πενκάς, έπς ηεκ αίζζεζε όηη βνίζθμμαη ζε θάπμημ κεζί. 

Από εθεί δεκ θηκμύκηαη αοημθίκεηα θαη απμηειεί ημ 

ηδακηθό ζεμείμ γηα πενίπαημ ή παηπκίδη. Δεληά θαη 

ανηζηενά οπάνπμοκ πμιιέξ θαηκμύνηεξ μμκμθαημηθίεξ, 

εκώ ζηε μέζε ημο δνόμμο οπάνπμοκ πανηένηα με πμιιά 

ιμοιμύδηα. Σημ ηέιμξ αοημύ ημο δνόμμο βνίζθεηαη έκα 

πενίπηενμ, όπμο με πενημέκεη μ θίιμξ μμο μ 

Δεμήηνεξ, γηα κα πάμε μαδί ζημ ζπμιείμ. 

 

γ΄ πανάγναθμξ 

Με ημ θίιμ μμο ημ Δεμήηνε, ιμηπόκ, ζοκε-

πίδμομε ημ δνόμμ μαξ γηα ημ γομκάζημ, πενκώκηαξ από 

μηα μηθνή πιαηεία. Σηε μέζε ηεξ πιαηείαξ οπάνπεη έκα 

ζηκηνηβάκη θαη γύνς από αοηό πμιιά δέκηνα θαη 

παγθάθηα. Πενκώκηαξ ημ ζηκηνηβάκη θαη βγαίκμκηαξ 

από ηεκ πιαηεία, πενκάμε από έκα μηθνό εθθιεζάθη, 

όπμο ακάβμομε έκα θενάθη γηα κα λεθηκήζμομε θαη κα 

ζοκεπίζμομε θαιά ηεκ εμένα μαξ. Τμ ζπμιείμ βνίζθεηαη 

αθνηβώξ απέκακηη. Έκαξ δνόμμξ αθόμε μαξ πςνίδεη 

από αοηό. Πενημέκμομε οπμμμκεηηθά ζηε δηάβαζε θαη 

μόιηξ μη θςηεηκμί ζεμαημδόηεξ ημ επηηνέρμοκ, 

θαηεοζοκόμαζηε ζηεκ είζμδμ ημο ζπμιείμο. 

 

Γπίιμγμξ   γεκηθό ζπόιημ γηα ηε δηαδνμμή πμο 

    αθμιμοζώ 

 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα απμδώζμομε ημκ επίιμγμ ηεξ έθζεζήξ μαξ. 

 

 
 

Γεκηθά ζπόιηα θαη ζθέ-
ρεηξ γηα ηε δηαδνμμή 

Αοηή είκαη ε δηαδνμμή πμο αθμιμοζώ θάζε 

πνςί γηα ημ γομκάζημ. Απέπεη ανθεηά από ημ ζπίηη μμο, 

αιιά έπεη εκδηαθένμκ, θαζώξ ζοκακηώ δηάθμνα 

ζεμεία, πμο είκαη ακηηπνμζςπεοηηθά ηεξ πόιεξ μμο. 

Γίμαη ζίγμονμξ όηη με ηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο, ζα γίκεη 

μηα ζοκήζεηα, όπςξ θαη ε πνμεγμύμεκε πνμξ ημ 

δεμμηηθό ζπμιείμ. 
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Αμέζςξ μεηά αθμιμοζεί ημ ζπεδηάγναμμα με ηα βαζηθόηενα μένε ημο ζέμαημξ.  

Δηαβάδμκηάξ ημ ζα έπεηε μηα ζοκμιηθή άπμρε ημο ζέμαημξ. 
 

 
 

 

 

 
Το πρώηο μοσ διαγώνιζμα 

 

 

Ννόιμγμξ   ( γεκηθή εηζαγςγή ζηηξ δηαθμνεηηθέξ  

    ζοκζήθεξ ημο γομκαζίμο)  

 

 
 

Πα κέα δεδμμέκα ζημ γομκάζημ 
Πα δηαγςκίζμαηα 

Πεγαίκμκηαξ ζημ γομκάζημ μ μαζεηήξ 

ηεξ πνώηεξ γομκαζίμο θαιείηαη κα 

πνμζανμμζηεί ζε μηα ζεηνά κέςκ δεδμμέκςκ. 

Έκα από αοηά είκαη όπη μόκμ ε πνμζανμμγή 

ζηε κέα  μνγάκςζε ηεξ δηδαζθαιίαξ, μηαξ θαη 

οπάνπμοκ πμιιμί θαζεγεηέξ, δηαθμνεηηθμί γηα 

ημ θάζε μάζεμα, αιιά θαη ζημκ ηνόπμ 

ελέηαζεξ ηςκ μαζεμάηςκ πμο είκαη ζοκεπήξ 

θαη πημ απαηηεηηθόξ. Τα δηαγςκίζμαηα  είκαη 

ζοπκά θαη απαναίηεηα, πνμθεημέκμο μ 

θαζεγεηήξ κα αλημιμγήζεη ηηξ γκώζεηξ ηςκ 

μαζεηώκ ζημ μάζεμά ημο.  

 

Ηύνημ ζέμα 

 

Πώξ πενηγνάθς ηεκ εμπεηνία μμο από ημ πνώημ μμο δηαγώκηζμα; 

 

 

ΝΞΜΘΜΓΜΟ   → Γηζαγςγή γεκηθά ζηε κέα μμο δηαδνμμή 

     ζημ γομκάζημ 

 

ΗΡΞΖΜ ΘΓΙΑ  → Νενηγνάθς ηε δηαδνμμή, πνμζέληε: 

     θαηά πνμκηθή ζεηνά: ζηεκ ανπή 

ζηε ζοκέπεηα, ζημ ηέιμξ, θ.ά. 

    → Νμημ δνόμμ αθμιμοζώ; 

    → Πη βιέπς/Νμημοξ ζοκακηώ;  

 

ΓΝΖΘΜΓΜΟ   → Γεκηθό ζπόιημ γηα ηε δηαδνμμή 
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Ακαθένς: 

 Σε πμημ μάζεμα έγναρα δηαγώκηζμα; 

 Νώξ έκηςζα, όηακ πνςημάθμοζα όηη ζα γνάρς δηαγώκηζμα; 

 

 Πμηα ήηακ ε δηαδηθαζία ημο δηαγςκίζμαημξ;( θόιιεξ, δηάνθεηα, θ.ά.). 

 Νώξ μμο θάκεθακ ηα ζέμαηα; 

 Πώξ ακηέδναζακ μη οπόιμηπμη ζομμαζεηέξ μμο; 

 Πμηα ήηακ ε απόδμζή μμο; 

 Οθέρεηξ θαη ζοκαηζζήμαηα γηα ημ δηαγώκηζμα. 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα ακαπηύλμομε ημ ζέμα ζε παναγνάθμοξ. 

 

 

α΄ πανάγναθμξ 

 

 

Μη οπμδείλεηξ ηεξ 
θαζεγήηνηαξ γηα 
ημ δηαγώκηζμα. 
 
Πα ζοκαηζζήμαηά 
μμο 
 

Γη’ αοηό ημ δηαγώκηζμα, ιμηπόκ, μαξ είπε μηιήζεη ε 

θηιόιμγόξ μαξ από ηεκ ανπή ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ. Μαξ 

ηόκηδε όηη ζα έπνεπε κα είμαζηε πνμζεθηηθμί θαηά ηε 

δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ, κα ηθακμπμημύμε θάζε μαξ απμνία, 

πνμθεημέκμο κα είμαζηε πακέημημμη γηα ημ δηαγώκηζμα ζημ 

μάζεμα ηεξ Ιζημνίαξ. Ηακέκαξ μαξ δεκ είπε ηεκ εμπεηνία 

θάπμημο δηαγςκίζμαημξ. Πνμζςπηθά ή ιέλε θαη μόκμ μμύ 

πνμθαιμύζε, ιόγς ημο επίζεμμύ ηεξ παναθηήνα, άγπμξ. 

Βέβαηα, ε θαζεγήηνηα μαξ είπε δηεοθνηκίζεη όηη ζα 

γκςνίδαμε ηεκ εμένα ηεξ γναπηήξ μαξ αοηήξ ελέηαζεξ, 

μπόηε αοηό μαξ θαζεζύπαδε. 

 

  
Νώξ ακηέδναζε ε 
ηάλε ζηεκ ακαθμί-
κςζε ημο δηαγςκί-
ζμαημξ  
 

 

 

 

 
Πα ζοκαηζζήμαηά 
μμο 
 

 

 

 

Ε εμένα ημο δηα-
γςκίζμαημξ 

β΄ πανάγναθμξ 

Ιηα μένα, ιμηπόκ, ε θαζεγήηνηά μαξ, έπμκηαξ 

μιμθιενώζεη έκα δύζθμιμ θεθάιαημ, μαξ ακαθμίκςζε όηη ηεκ 

επόμεκε εμένα ζα γνάθαμε δηαγώκηζμα πάκς ζε αοηό ημ 

μάζεμα. Θα ήηακ ημ πνώημ μαξ δηαγώκηζμα, θαζώξ θακέκαξ 

άιιμξ θαζεγεηήξ δεκ είπε πνμγναμμαηίζεη ακηίζημηπε 

ελέηαζε γηα ημ δηθό μαξ ημήμα ημοιάπηζημκ. Αθμύγμκηαξ ηα 

ιόγηα ηεξ θαζεγήηνηαξ, ζηεκ ηάλε θονηάνπεζε ε απόιοηε 

ζηςπή, πμο πνόδηδε ημ άγπμξ θαη ηε θμβία όιςκ εκόρεη 

αοηήξ ηεξ γναπηήξ αλημιόγεζεξ. ιμη μαξ είπαμε 

δοζθμιεοηεί ζε αοηό ημ μάζεμα θαη αοηό είπε θακεί από ηηξ 

πμιιέξ απμνίεξ πμο είπαμε ζηεκ δηάνθεηα ηςκ παναδόζεςκ. 

Οθεθηόμμοκ όηη ζα έπνεπε κα αθηενώζς μιόθιενμ ημ 

απόγεομα ζημ δηάβαζμα ημο θεθαιαίμο ηεξ ηζημνίαξ, 

πνμθεημέκμο κα θαιύρς όια μμο ηα θεκά θαη κα είμαη 

πακέημημμξ γηα ηεκ επόμεκε εμένα. Ήμμοκ δηαηεζεημέκμξ κα 
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Ε δηαδηθαζία 
 

 

ημ θάκς, αιιά αγςκημύζα γηα ηε θύζε ηςκ ενςηεμάηςκ θαη 

ηεκ όιε δηαδηθαζία ημο δηαγςκίζμαημξ, θαζώξ δεκ ηεκ είπα 

βηώζεη πμηέ έςξ ηόηε. 

 

 

γ΄ πανάγναθμξ 

Αθμύ, ιμηπόκ, πνμεημημάζηεθα όζμ θαιύηενα 

μπμνμύζα, πήγα ζημ ζπμιείμ, έπμκηαξ ζημ κμο μμο μόκμ ημ 

δηαγώκηζμα ηεξ Ιζημνίαξ. Σύμθςκα με ημ πνόγναμμα, 

Ιζημνία είπαμε ηεκ ηνίηε δηδαθηηθή ώνα θαη ζηα δηαιείμμαηα 

πμο μεζμιάβεζακ, ημ ζέμα πμο ζοδεημύζαμε ήηακ ημ 

δηαγώκηζμα. Άιιμη είπακ δηαβάζεη πμιύ, άιιμη ιηγόηενμ 

θαη άιιμη θαζόιμο. Αοημί μη ηειεοηαίμη ήηακ θαη μη πημ 

εοδηάζεημη. Φηοπώκηαξ ημ θμοδμύκη γηα ηεκ ηνίηε ώνα, όιμη 

μπήθαμε ζηεκ ηάλε πενημέκμκηαξ με αγςκία αιιά θαη 

πενηένγεηα ηεκ θαζεγήηνηά μαξ. Η θαζεγήηνηα εμθακίζηεθε 

θναηώκηαξ ιεοθέξ θόιιεξ. Μαξ μμίναζε ηηξ θόιιεξ 

ιέγμκηάξ μαξ κα απμμαθνύκμομε ηα βηβιία μαξ. Σηηξ θόιιεξ 

ήηακ γναμμέκεξ μη εθθςκήζεηξ ηςκ αζθήζεςκ, εκώ οπήνπε 

θαη μ πνμβιεπόμεκμξ θεκόξ πώνμξ γηα ηηξ απακηήζεηξ μαξ. 

Η θηιόιμγμξ μαξ εοπήζεθε θαιή επηηοπία, ζεμεηώκμκηαξ όηη 

έπμομε ζανάκηα πέκηε ιεπηά ζηε δηάζεζή μαξ. 

 Πα ζοκαηζζήμαηά 
μμο, θαζώξ γνά-
θς ημ δηαγώκηζμα. 
 
Πα ζέμαηα 
 

 

 

 

Μη ζομμαζεηέξ 
μμο. 
 
 
 
Έκα 
παναθηενηζηηθό 
πενηζηαηηθό. 
 

 

 

 

 

 

δ΄ πανάγναθμξ 

Σηεκ θμνοθή ηεξ ζειίδαξ έγναθε με θεθαιαία, 

έκημκα γνάμμαηα: «Δηαγώκηζμα ζημ μάζεμα ηεξ Ζζημνίαξ». 

Μόιηξ ημ είδα, ε θανδηά μμο πηοπμύζε δοκαηά. 

Πνμζπάζεζα, όμςξ, κα δηαηενήζς ηεκ ροπναημία μμο θαη κα 

δηαβάζς με ενεμία ηα δεημύμεκα ηςκ ενςηήζεςκ. Τα 

ζέμαηα ήηακ ζοκμιηθά ηέζζενα θαη μμο θαίκμκηακ απόιοηα 

θαηακμεηά. Ήηακ μέζα ζηηξ δοκαηόηεηέξ μμο θαη ε μόκε μμο 

έκκμηα ήηακ μ πνόκμξ. «Θα πνμιάβς κα απακηήζς», 

ζθεθηόμμοκ. Φςνίξ κα πάκς ζηηγμή, άνπηζα κα γνάθς. 

Ξεθίκεζα από ημ ενώηεμα πμο γκώνηδα θαιά θαη άθεζα γηα 

ημ ηέιμξ εθείκμ πμο με δοζθόιεοε ιίγμ πενηζζόηενμ. Κάπμηα 

ζηηγμή, θμίηαλα γύνς μμο θαη πνόζελα ημοξ ζομμαζεηέξ 

μμο: άιιμη έγναθακ με πνμζήιςζε θαη άιιμη θμηημύζακ έλς 

απ’ ημ πανάζονμ πενημέκμκηαξ κα πενάζεη ε ώνα. Έκα 

ζομμαζεηήξ μμο ζηνημςγμέκμξ ζε μηα γςκία πνμζπαζμύζε 

κα ακηηγνάρεη από ημ βηβιίμ ηηξ απακηήζεηξ, παίνκμκηαξ 

πίιηεξ δομ πνμθοιάλεηξ. μςξ δεκ μπόνεζε κα λεθύγεη από 

ημ ενεοκεηηθό βιέμμα ηεξ θαζεγήηνηάξ μαξ, ε μπμία ημο 
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πήνε ηεκ θόιια θάκμκηάξ ημο αοζηενή παναηήνεζε. Τμ 

θιίμα ζηεκ αίζμοζα ήηακ ειεθηνηζμέκμ. Με ημ πμο πηύπεζε 

ημ θμοδμύκη, ε θαζεγήηνηα ζογθέκηνςζε ηηξ θόιιεξ, πανά 

ηηξ δηαμανηονίεξ μνηζμέκςκ μαζεηώκ πμο δεκ πνόιαβακ κα 

μιμθιενώζμοκ ηηξ απακηήζεηξ ημοξ. 

 

 

 

 
 
Ε επίδμζε θαη ηα 
ζοκαηζζήμαηά μμο. 
 

 

 

 

 

 

ε΄ πανάγναθμξ 

Γοηοπώξ, είπα πνμιάβεη κα απακηήζς ζηα 

ενςηήμαηα, αιιά δεκ ήλενα εάκ είπα απακηήζεη επανθώξ. 

Μεηά ηεκ ώνα αοηή ημο δηαγςκίζμαημξ, ε πανμύμεκε 

δηάζεζε επακήιζε ζηεκ ηάλε θαη ε μένα ζοκεπίζηεθε. Ιεηά 

από μηα εβδμμάδα ε θαζεγήηνηα, έπμκηαξ δημνζώζεη ηα 

δηαγςκίζμαηα, ηα έθενε ζηεκ ηάλε. Ο βαζμόξ μμο ήηακ 

ανθεηά θαιόξ θαη ηα ιάζε μμο όπη ηδηαίηενα ζμβανά. άνεθα 

πμιύ από ηεκ απόδμζή μμο θαη, έπμκηαξ βηώζεη ηεκ εμπεηνία 

ημο δηαγςκίζμαημξ, έδηςλα θάζε ακαζθάιεηα γηα ημ 

επόμεκμ. Ίζα – ίζα πμο ακοπμμμκμύζα θηόιαξ, γηα κα γνάρς 

αθόμε θαιύηενα. 

 

 

Γπίιμγμξ   γεκηθά ζπόιηα θαη εκηοπώζεηξ από ημ  

    πνώημ μμο δηαγώκηζμα 

 

Αξ δμύμε πώξ μπμνμύμε κα απμδώζμομε ημκ επίιμγμ. 

 

 

 
 

 
Γεκηθό ζομπέναζμα γηα ημ 
πνώημ μμο δηαγώκηζμα 

Τμ πνώημ μμο, ιμηπόκ, δηαγώκηζμα 

ελειίπζεθε ζε μηα πμιύ θαιή εμπεηνία, πμο μμο 

έδςζε αηζημδμλία γηα ηα επόμεκα δηαγςκίζμαηα. 

Βέβαηα, πνηκ από θάζε δηαγώκηζμα ελαθμιμοζώ 

κα κηώζς κεονηθόηεηα, πμο ηεκ λεπκώ όμςξ, όηακ 

ημ απμηέιεζμα με δηθαηώκεη. 

 

 
Αμέζςξ μεηά αθμιμοζεί ημ ζπεδηάγναμμα με ηα βαζηθόηενα μένε ημο ζέμαημξ.  

Δηαβάδμκηάξ ημ ζα έπεηε μηα ζοκμιηθή άπμρε ημο ζέμαημξ. 
 

 

 

 

 



30                                                                                         

 

 

to-frontistirio.gr                                                                                εκδόζειρ ηζιάπα 

 
 

 

 
 

 

 

 

Γ. Ηνηηήνημ αλημιόγεζεξ 

Παηδηά, ζ’ αοηό ημ ζεμείμ ζαξ δίκμομε έκα θνηηήνημ αλημιόγεζεξ γηα ζομπιενςμαηηθή 
ελάζθεζε πάκς ζε ιεληιμγηθέξ αζθήζεηξ θαη ζε ακάπηολε ζεμάηςκ έθζεζεξ.  Οη απακηήζεηξ 
ημο θνηηενίμο βνίζθμκηαη ζηε ζειίδα 62. 

Καιή επηηοπία!!! 

H EKΝΑΖΔΓΡΟΕ ΟΠΜ ΒΡΔΑΚΠΖΜ 

Η Φνηζηηακηθή ζνεζθεία θαη ε Γιιεκηθή πκεομαηηθή θιενμκμμηά απμηειμύκ ηα 
θύνηα παναθηενηζηηθά ζημηπεία ημο πμιηηηζμμύ θαη μάιηζηα ηεξ παηδείαξ ημο 
Βοδακηίμο. Η Γθθιεζία πνςημζηάηεζε ζημ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ ακαιαμβάκμκηαξ 
ελμιμθιήνμο ζπεδόκ όπη μόκμ ηεκ μνγάκςζε, ηε ζηειέπςζε θαη ηε ιεηημονγία ηεξ, 
αιιά θαη ηεκ μηθμκμμηθή επηπμνήγεζή ηεξ. Σημ δύζθμιμ αοηό ένγμ μη εκμνηαθέξ 
επηηνμπέξ δεπόηακ ζοπκά ηε ζοκενγαζία ηςκ θμηκμηήηςκ.  

Η ΟΠΜΖΓΖΩΔΕΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ ,πμο δεκ ήηακ οπμπνεςηηθή, άνπηδε από 

ημ έβδμμμ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο παηδημύ θαη ήηακ ηνηεηήξ. Τα « ηενά γνάμμαηα 

»,όπςξ μκμμαδόηακ αοηό ημ ζηάδημ ,έδηκακ ηε δοκαηόηεηα ζημ μηθνό μαζεηή κα έιζεη 

γηα πνώηε θμνά ζε επαθή με ζνεζθεοηηθά θείμεκα (Παιαηά θαη Καηκή 

Δηαζήθε,Χαιηήνη θαη άιια ) θαη κα μάζεη με ηε βμήζεηά ημοξ ημ αιθάβεημ, 

 

ΝΞΜΘΜΓΜΟ   → Γηζαγςγή ζημκ ηνόπμ ελέηαζεξ ηςκ  

     μαζεηώκ ζημ γομκάζημ. 

 

ΗΡΞΖΜ ΘΓΙΑ  → Πμ δηαγώκηζμα 

     Νενηγνάθς: 

 ηε δηαδηθαζία ημο δηαγςκίζμαημξ 

 ηα ζοκαηζζήμαηά μμο 

 θάπμημ πενηζηαηηθό θαηά ηε δηάνθεηά 

ημο 

 ηεκ επίδμζή μμο ζε αοηό 

 

ΓΝΖΘΜΓΜΟ   → Γεκηθή εκηύπςζε από ημ δηαγώκηζμα 
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ζοιιαβηζμό, ακάγκςζε θαη γναθή. Η δηδαζθαιία ζομπιενςκόηακ με ηε βοδακηηκή 

μμοζηθή, ηα ζνεζθεοηηθά θαη ηεκ ηζημνία. Τα μαζήμαηα δηδάζθμκηακ από θιενηθμύξ 

θαη μμκαπμύξ θονίςξ ,ζε πώνμοξ πμο παναπςνμύζακ μη εθθιεζίεξ ή ηα μμκαζηήνηα. 

Οη ηδηςηηθμί δηδάζθαιμη πμο δίδαζθακ ζηα ζπίηηα ήηακ γκςζημί ςξ «παηδαγςγμί».  

Η ΙΓΟΕ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ άνπηδε από ηα δέθα πνόκηα ημο μαζεηή θαη 
δηανθμύζε ηέζζενα έςξ πέκηε έηε. Τμ πενηεπόμεκμ ηεξ εθπαίδεοζεξ εμπιμοηίδμκηακ 
με «ηα ηςκ Γιιήκςκ γνάμμαηα», με ηε μειέηε ηεξ ανπαίαξ ειιεκηθήξ γιώζζαξ θαη 
ιμγμηεπκίαξ. Άιια μαζήμαηα ήηακ ε Ιζημνία, ε Φοζηθή ( βμηακηθή, δςμιμγία, 
γεςγναθία ), ε Μμοζηθή, ε Γεςμεηνία, ε Αζηνμκμμία θαη ε Σεμεημγναθία. Οη 
«θμηηεηέξ» παναθμιμοζμύζακ ηηξ παναδόζεηξ ηςκ εηδηθώκ θαζεγεηώκ, νεηόνςκ, 
θηιμζόθςκ, γναμμαηηθώκ θαη ζεμεημγνάθςκ ζηα δηδαζθαιεία πμο ιεηημονγμύζακ οπό 
ηε μένημκα ηεξ Γθθιεζίαξ ζε πμιιέξ πενημπέξ ηεξ αοημθναημνίαξ.  

Η ΑΚΩΠΑΠΕ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ ήηακ πνςηανπηθό μέιεμα ημο θνάημοξ. Ο 
Θεμδόζημξ Β΄ ίδνοζε ημ 425 ημ Πακεπηζηήμημ Κςκζηακηηκμοπόιεςξ, όπμο 
παναδίδμκηακ μαζήμαηα ανπαίαξ ειιεκηθήξ γιώζζαξ θαη ιμγμηεπκίαξ, ιαηηκηθώκ, 
νεημνηθήξ, θηιμζμθίαξ θαη δηθαίμο. Ακώηαηεξ θαη πακεπηζηεμηαθέξ ζπμιέξ ηδνύζεθακ 
θαη ιεηημονγμύζακ με ηε θνμκηίδα ημο θνάημοξ ζηεκ Αιελάκδνεηα, ηε Βενοηό ,ηεκ 
Αζήκα , ηε Θεζζαιμκίθε ηε Νίθαηα θαη θοζηθά ζηεκ Κςκ/πμιε ,όπςξ θαη ζε άιιεξ 
πόιεηξ ηεξ Αοημθναημνίαξ. Οη κέεξ επηζηήμεξ όπςξ ε ηαηνηθή θαη ηα μαζεμαηηθά 
ζομπιήνςκακ ζηαδηαθά ηηξ ήδε δηδαζθόμεκεξ. Τμ ένγμ ηεξ εθπαίδεοζεξ βμεζμύζακ 
εθηόξ από ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θαη μη πιμύζηεξ βηβιημζήθεξ ,δεμόζηεξ ,ηδηςηηθέξ θαη 
μμκαζηενηαθέξ, όπςξ ε βηβιημζήθε ημο Παηνηάνπε Φςηίμο. Αλημζεμείςηε είκαη ε 
πνμζθμνά ηςκ μμκαπώκ θαη ζημκ ημμέα ηεξ ακηηγναθήξ ένγςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ 
ζογγναθέςκ, μνηζμέκα από ηα μπμία δηαζώζεθακ πάνε ζηε δηθή ημοξ πνςημβμοιία.  

Γίκαη γεκηθή δηαπίζηςζε όηη ε Βοδακηηκή παηδεία ζοκεηέιεζε μοζηαζηηθά όπη 
μόκμ ζηε δηαμόνθςζε ημο ηδηαίηενμο παναθηήνα ημο βοδακηηκμύ πμιηηηζμμύ αιιά θαη 
ζηε δηαηήνεζε θαη δηάδμζε ηεξ Φνηζηηακηθήξ θαη ηεξ Γιιεκηθήξ ακζνςπηζηηθήξ 
παηδείαξ. 

(www.pedia.gr) 

 

 

Ναναηενήζεηξ 

 

Α) Γνςηήζεηξ θαηακόεζεξ ημο θεημέκμο 

 

1) Πμηα είκαη ηα θύνηα παναθηενηζηηθά ηεξ παηδείαξ ημο Βοδακηίμο; 

 

2) Πμηεξ είκαη μ βαζμίδεξ ηεξ βοδακηηκήξ εθπαίδεοζεξ; 
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3) Να απμδώζεηε πενηιεπηηθά ηεκ ηέηανηε πανάγναθμ ημο θεημέκμο. 

 

Β) Γιςζζηθέξ αζθήζεηξ 

 

1) Να ζομπιενώζεηε ηα παναθάης θεκά επηιέγμκηαξ ηεκ θαηάιιειε από ηηξ ιέλεηξ 

πμο δίκμκηαη ζημ πιαίζημ. 

 

εθμάζεζε, θαιιηένγεηα, θαηανηηζηεί, γκςζηηθό, εμπεδώζεη, απμζηεζίδεη, θαηακμήζεη. 

 

1) Έπεη δηαθνηζεί όπη μόκμ γηα ημ ορειό…………………… ημο επίπεδμ, αιιά θαη γηα ηεκ 

ηδηαίηενε ροπηθή ημο …………………………. . 

 

2) Σε ζύκημμμ πνμκηθό δηάζηεμα θαηάθενε κα ………………………….. ζε έκα άγκςζημ ζε 

εθείκμκ, ημμέα. 

 

3) Έιοζε ηεκ άζθεζε ζςζηά, θαζώξ είπε …………………………. ηε ζεςνία. 

 

4) ηακ ημκ δοζθμιεύεη έκα μάζεμα, δεκ μπαίκεη ζηε δηαδηθαζία κα ημ …………………., 

αιιά ημ ……………………… . 

 

5) Η ………………… λέκςκ γιςζζώκ είκαη απαναίηεηε ζηηξ μένεξ μαξ. 

 

 

 

2) Κάκηε ηηξ παναθάης ακηηζημηπίζεηξ, ώζηε κα πνμθύρμοκ ηα ζςζηά δεύγε ιέλεςκ. 

 

ειιηπήξ    παηδεία 

ζομπιενςμαηηθή   μόνθςζε 

ζοκεπήξ    μαζεηήξ 

επανθήξ    θαηάνηηζε 

θιαζηθή    ύιε 

 

 

3) Σομπιενώζηε ηα θεκά ηςκ παναθάης πνμηάζεςκ επηιέγμκηαξ ηεκ θαηάιιειε 

ιέλε από ηεκ ακηίζημηπε ζηήιε. 

 

1. Η ……………… μμο δε μμο επηηνέπεη κα ζμο μηιήζς άζπεμα. αγςγή 

         δηαγςγή 

 

2. Η ………………. ημο θάζε ιαμύ είκαη λεπςνηζηή.   θαιιηένγεηα 

         θμοιημύνα 
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3. Ο ………….. ηεξ Γ’ ηάλεξ Δεμμηηθμύ είκαη πμιύ αοζηενόξ.  θαζεγεηήξ 

         δάζθαιμξ 

 

 

4. Η ………………. δηδαζθαιίαξ είκαη ανθεηά εονύπςνε.   ηάλε 

         αίζμοζα 

 

 

5. Οη μαζεηέξ δίκμοκ ελεηάζεηξ γηα ηεκ εηζαγςγή ημοξ 

ζηεκ ηνηημβάζμηα ……………………… .     παηδεία 

         εθπαίδεοζε 

 

 

Γ) Ναναγςγή ιόγμο 

 

Γνάρηε μηα επηζημιή ζε έκα θίιμ ζαξ πενηγνάθμκηάξ ημο μηα μένα πμο πήγαηε 

αδηάβαζημξ ζε έκα μάζεμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη απακηήζεηξ ηςκ ιεληιμγηθώκ αζθήζεςκ θαη ημο θνηηενίμο αλημιόγεζεξ 

βνίζθμκηαη ζημ ηέιμξ ημο ηεύπμοξ. 
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