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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Στο κείμενο θίγεται το θέμα της περιθωριοποίησης μαθητών από συμμαθητές τους, εντός του 

σχολικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τονίζεται τόσο η εξάπλωσή και η ένταση που έχει 

αποκτήσει το φαινόμενο όσο και το ψυχικό τραύμα που δημιουργεί με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό 

συμβαίνει διότι βάλλεται ο ψυχισμός και η αυτοπεποίθηση των παιδιών που την υφίστανται σε μια 

ιδιαίτερη και τρυφερή ηλικία, κατά την οποία συγκροτείται και η προσωπικότητά τους. Επίσης, ο 

συγγραφέας υπογραμμίζει ότι πλέον τίθενται σοβαρά ερωτήματα ως προς την προέλευση του 

φαινομένου καταλήγοντας στο γεγονός ότι ίσως πρόκειται για την αποτύπωση στη μαθητική 

κοινότητα, της σκληρότητας των ανθρωπίνων κοινωνιών και σχέσεων σε συνδυασμό με την έλλειψη 

ανθρωπιστικού πνεύματος. Τέλος, επισημαίνεται ότι το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται ακραία όταν 

ασκείται ή εκλαμβάνεται κατά την εφηβική ηλικία με αποτέλεσμα να οδηγεί σε εσωστρεφείς 

συμπεριφορές και ψυχολογικά προβλήματα. 

 

 

 

2. Σύμφωνα με το συγγραφέα η περιθωριοποίηση εφήβων από εφήβους εκφράζεται και ασκείται με 

περισσότερη σκληρότητα απ’ ό, τι στους ενήλικες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο έφηβος που 

υφίσταται την απόρριψη από τους συνομήλικούς τους, να μεταφέρει την σκληρότητα αυτή στον 

εαυτό του. Αυτοαπόρριψη και υιοθέτηση εσωστρεφούς συμπεριφοράς είναι δυο από τις σοβαρές 

συνέπειες του φαινομένου. Οδηγείται σταδιακά στην αποφυγή ή και αποκοπή των σχέσεων του με 

τους συνομήλικούς του, νιώθει μεγάλη πίεση, δημιουργώντας έτσι την πιθανότητα εκδήλωσης 

ψυχολογικού προβλήματος. 

 

 

 

3. Δομικά μέρη παραγράφου: 

 

    Θεματική πρόταση: Η περιθωριοποίηση … σχολείου. 

    Λεπτομέρειες: Αναπτύσσεται…. τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

    Κατακλείδα: Και όλα αυτά … ανθρώπου. 

   Τρόπος ανάπτυξης: αιτιολόγηση  

 

 

4.  αγνοείς ≠ γνωρίζεις 

     δεχτούν ≠ αρνηθούν 

     σκληρότητα ≠ μαλθακότητα 

     συνολική ≠ ατομική 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ΄ Γυμνασίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 /1 /2019 
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5. «Και το πιο οδυνηρό είναι » :Κύρια πρόταση  

«ότι ακυρώνει την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργική διάθεση των παιδιών»: Δευτερεύουσα 

Ονοματική Ειδική πρόταση (ΚΥΡΙΑ + ΔΕΥΤ. → ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ) 

«τα οποία θα δεχτούν το πλήγμα της περιθωριοποίησης»: Δευτερεύουσα Ονοματική Αναφορική 

πρόταση (Επιθετική) (ΔΕΥΤ. ΕΙΔΙΚΗ + ΔΕΥΤ.ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ → ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ) 

 

 

 

6.  

- μήπως αποτύχει στις εξετάσεις.= ονοματική ενδοιαστική  / επεξήγηση στο ουσιαστικό «φόβοςς» 

 - να τον συναντήσω = ονοματική ειδική  / αντικείμενο στο ρ. «θα ήθελα» 

 - να σου λέει την αλήθεια = ονοματική βουλητική / υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «αποκλείεται»  

  

 -πως αύριο θα λειτουργεί κανονικά το τηλέφωνο. = ονοματική ειδική / αντικείμενο  στο ρήμα 

«ανακοίνωσαν» 

  

 

Παραγωγή Λόγου: 

 

Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Άρθρο 

 

 

Πρόλογος – Κύριο Μέρος- Επίλογος:  

 

 

 

Αιτίες: 

 Προσωπικά συμπλέγματα κατωτερότητας 

 Προκαταλήψεις-στερεότυπα 

 Οικονομικά συμφέροντα/οικονομική κρίση  κοινωνική κρίση αύξηση ανεργίας, 

επιθετικότητας 

 Πολιτικές σκοπιμότητες 

 Έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας 

 Αρνητικά πρότυπα από ΜΜΕ  ξενοφοβία 

 Θρησκευτικός ή εθνικός φανατισμός 

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης από την πολιτεία: 

 Καλλιέργεια σεβασμού για το διαφορετικό/ανθρωπιστική παιδείααπό το σχολείο. 

 Ειδικές εκπομπές από τα ΜΜΕ για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη 

διαφορετικότητα 

 Κατάλληλο ήθος και ύφος πολιτικής ηγεσίας 
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 Ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή πολιτών στα κοινά 

 Εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας με πνεύμα ισοτιμίας για όλους τους πολίτες 

 Άσκηση υγιούς δημοκρατίας 

 

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης από το άτομο: 

 Ευαισθησία-κατανόηση-αλληλοσεβασμός 

 Αυτοκριτική-αυτογνωσία 

 Χρήση διαλόγου ως τρόπο επίλυσης των διαφορών 

 Απαλλαγή από προκαταλήψειςπνευματική καλλιέργεια 

 

 

 

 

 

 

 


