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Πξόινγνο. 

Ξεθηλψληαο ηελ εξγαζία θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά καο ζηελ επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Αξρηθά, ζέιακε λα αζρνιεζνχκε κε ην θεηκεληθφ 

είδνο ηεο επηζηνιήο πνπ λα ζπλδέεηαη κε έλα είδνο θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Σν γεγνλφο πσο ην θεηκεληθφ είδνο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο δελ έρεη κειεηεζεί πνιχ, απνηέιεζε γηα εκάο 

έλα θίλεηξν γηα αλαδήηεζε θαη δηεξεχλεζε. Καηά γεληθή νκνινγία, ν 

επηρεηξεκαηνινγηθφο ιφγνο είλαη έλα δχζθνιν είδνο ιφγνπ, πνπ δεκηνπξγεί 

δπζθνιίεο ζηα παηδηά. Έηζη επηιέμακε λα νξγαλψζνπκε έλα πξνζεγκέλν 

δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηε η‟ δεκνηηθνχ, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ θαιπηέξεπζε 

θαη βειηίσζε ησλ καζεηψλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγηθή επηζηνιή. πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ  δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ νη καζεηέο πξψηα εηζάρζεθαλ  ζην θεηκεληθφ είδνο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα παξαγάγνπλ 

γξαπηά θείκελα επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο. Σα θείκελα απηά κειεηήζεθαλ 

θαη επηζεκάλζεθαλ ειιείςεηο θαη αδπλακίεο. Με βάζε απηέο, θαηαιήμακε ζε 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ηηο νπνίεο εθαξκφζακε ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

θιήζεθαλ λα μαλαγξάςνπλ ην αξρηθφ ηνπο θείκελν, παξεκβαίλνληαο 

δηνξζσηηθά, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ θεηκέλσλ ηνπο. 

Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε ιηγφηεξν θνξηηθή θαη 

θνπηψδεο, θαζψο δέρηεθα απιφρεξε θαη αληδηνηειή βνήζεηα. Έηζη, ζα ήζεια 

ζ‟ απηφ ην ζεκείν λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ θπξία Αγγειηθή 

αθειιαξίνπ γηα ηελ θαίξηα θαη έγθαηξε ζπκβνιή ηεο θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο, ηηο δηδαθηηθέο ηεο ζπκβνπιέο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνζεγγίζσ θαη ζα κειεηήζσ ην ζέκα. Δπίζεο, ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηνλ δηεπζπληή θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Καιπβίσλ γηα ηελ θηιφμελε θαη θηιηθή ζηάζε ηνπο απέλαληί κνπ. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή ηνπο 

ζηήξημε. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο καζεηέο κνπ γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα ζπκβάινπλ ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  
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Πεξίιεςε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ ησλ 

καζεηψλ ζην πεδίν ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο. ηελ εξγαζία 

παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηεο κειέηεο ηεο γιψζζαο 

ππφ ην πξίζκα απηψλ. ηελ ζπλέρεηα επηθεληξσλφκαζηε ζην θεηκεληθφ είδνο 

ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα γισζζηθά θαη 

δνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξεκάησλ. Δπηπιένλ, αλαθεξφκαζηε ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο επηζηνιήο θαη αλαθέξνπκε γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Έπεηηα, παξνπζηάδνπκε ηνπο ζηφρνπο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

ζρέζε κε ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο θαη ην είδνο ιφγνπ ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη θαη‟ επέθηαζε αθνινπζεί κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα γισζζηθά εγρεηξίδηα ηεο γιψζζαο 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία. ην δεχηεξν κέξνο, 

παξνπζηάδνπκε δηεμνδηθά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ ζηελ η‟ δεκνηηθνχ. Καηαιεθηηθά, αλαθεξφκαζηε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ.  
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Abstract 

The purpose of the present study is to cultivate student‟s writing  in the 

field of the argumentative letter. The study presents some constitutive 

elements of genres as well as of  the study of language based on genres. 

Then we focus on the genre of the argumentative letter and in particular on 

the linguistic and structural elements of the arguments that can be presented 

in it. In addition, we refer to the structural elements of the letter and we 

mention its linguistic characteristics. Then, the aims of the school curriculum 

are presented as far as the letter and the argumentation are concerned; this is 

followed by a categorization of the activities related to our subject which are 

contained in the language text books of the elementary school. In the second 

part of the study, the design of a teaching scenario and its implementation in 

the 6th grade are presented in detail. Finally, we refer to the conclusions and 

observations resulting from the implementation of the teaching scenario. 
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Πξώην κέξνο. 

1. Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο. 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε γισζζνινγηθή έξεπλα κέζσ ηεο κειέηεο θαη 

δηακφξθσζεο λέσλ δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

κεηάβαζε ζ‟ έλα λέν ζχζηεκα παξαδνρψλ ζρεηηθά κε ηελ πθή ηεο γιψζζαο 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο (Κσζηνχιε, 2001). Ζ 

κεηάβαζε απηή νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ θιάδνπ κειέηεο ηεο 

γιψζζαο ηελ θεηκελνγισζζνινγία. Ζ θεηκελνγισζζνινγία κειεηά γισζζηθέο 

κνλάδεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πξφηαζε, δειαδή θείκελα είηε γξαπηά είηε 

πξνθνξηθά, πνπ παξάγνληαη θαη πξνζιακβάλνληαη κέζα απφ 

επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο. 

 χκθσλα κε ηνλ Υαηδεζαββίδε ,φπσο αλαθέξεηαη ζην αθειιαξίνπ 

(2015:247), ε θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεηαη σο επηθαηλφκελν 

ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο. Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ πεξίζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη γηα ην πψο ν ιφγνο πξνζαξκφδεηαη ζ‟ 

απηήλ (αθειιαξίνπ, 2015:247). Ο Μαηζαγγνχξαο (2001:165), αλαθεξφκελνο 

ζην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ζεσξεί πσο απνβιέπεη ζην λα 

δηδαρηνχλ νη καζεηέο ηξφπνπο ζπγθξφηεζεο θαη βειηίσζεο ηεο ζθέςεο, ησλ 

γλψζεσλ, ησλ ηδεψλ θαη ηνπ ιφγνπ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ γξαπηή 

επηθνηλσλία ηνπο θαη καθξνπξφζεζκα λα εμειηρζνχλ ζε ζθεπηφκελα άηνκα. Οη 

πεξηζζφηεξνη θεηκελνγισζζνιφγνη, ζχκθσλα κε ηε Γεσξγαθνπνχινπ & 

Γνχηζν (1999:27), απνδέρνληαη ηηο παξαθάησ αξρέο:  

 Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ είλαη ην θείκελν θαη 

φρη ε πξφηαζε ή ε ιέμε. 

 Τπάξρνπλ δηαθξηηά είδε ιφγνπ θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη 

ηε δηθή ηνπ δνκή. 

 Οη γισζζηθέο κνλάδεο πνπ απαξηίδνπλ ην θείκελν θαη ε 

δνκή ηνπο είλαη ζε αληηζηνίρηζε κε ην άκεζν επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 Καηά ηελ θεηκελνγισζζνινγηθή αλάιπζε, φια ηα είδε 

ιφγνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ινγνηερληθά είηε επηζηεκνληθά αιιά θαη 
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ρξεζηηθά, παξνπζηάδνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ. Γελ ππάξρνπλ 

πξνλνκηνχρα θείκελα θαη φια ηα είδε θεηκέλσλ πξέπεη λα απνηεινχλ 

αληηθείκελν κειέηεο. 

ηε ζπλέρεηα πέξα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θεηκελνγισζζνινγίαο, νη 

εξγαζίεο ησλ θεηκελνγισζζνιφγσλ ζηξάθεθαλ ζηε κειέηε ησλ θεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ, ησλ ζηνηρείσλ δειαδή πνπ πξέπεη λα έρεη έλα θείκελν γηα λα 

ζεσξείηαη θείκελν ή αιιηψο ησλ θξηηεξίσλ θεηκεληθφηεηαο. Όπσο αλαθέξεη ν  

Μαηζαγγνχξαο (2001:46-47), ηα θξηηήξηα θεηκεληθφηεηαο είλαη επηά θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ ζπλνρή (cohesion) πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο γξακκαηηθνχο 

ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ  δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. Καηά ηνλ 

Γνχηζν (2012:86), ε ζπλνρή λνείηαη σο ν ηξφπνο ηεο εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο ελφο θεηκέλνπ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ λνεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλα θείκελν θαη δειψλνληαη κέζσ κνξθηθψλ 

γισζζηθψλ κεραληζκψλ. 

 Ζ ζπλεθηηθφηεηα (coherence), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

λνεκαηηθή αιιεινπρία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

  Ζ πξνζεηηθφηεηα (intentionality), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία θαη ην κήλπκα πνπ έρεη θαηά λνπ ν 

ζπγγξαθέαο. 

 Ζ απνδεθηφηεηα (acceptability), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο ν δέθηεο ηεο επηθνηλσλίαο απνδέρεηαη 

έλα θείκελν σο ζπλνρηθφ θαη ζπλεθηηθφ (Γνχηζνο 2012:86). 

 Ζ πιεξνθνξηθφηεηα (situationality), πνπ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ 

ηνπ θεηκέλνπ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο, πνπ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ δέθηε. 

 Ζ θαηαζηαζηαθφηεηα , ε νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζχλδεζεο 

ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο εμσ-θεηκεληθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ην άκεζν 

ή επξχηεξν πεξηθείκελν (Γνχηζνο, 2012:87). 

 Ζ δηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality), πνπ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ  

ζπλάθεηαο πνπ έρεη ην θείκελν κε άιια πνπ ππάγνληαη ζην ίδην 

θεηκεληθφ είδνο. 
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Αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα έρεη έλα θείκελν 

πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη θείκελν. Ση ζεκαίλεη φκσο θείκελν; χκθσλα κε ηε 

Μεηζηθνπνχινπ (2006) θείκελν (text) είλαη  ην ζχλνιν θξάζεσλ πνπ 

απαξηίδνπλ έλα νινθιεξσκέλν λφεκα θαη ζπληζηνχλ έλα θνηλσληθά 

νξηνζεηεκέλν κήλπκα, είλαη εθείλν ην νπνίν απνηειεί ηε ζεκαίλνπζα κνλάδα 

ηεο γιψζζαο (Kress 1918:18) Κάζε θείκελν δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ιφγν1, 

ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο θαη ηηο έλλνηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο κεηέρνληεο ζηηο 

πεξηζηάζεηο απηέο. 

1.2. Κεηκεληθά είδε. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ νξηζκφ ηεο Μεηζηθνπνχινπ ζρεηηθά κε ηα 

θείκελα, θαηαλννχκε πσο θάλεη ιφγν γηα δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ ή 

δηαθνξεηηθά  γηα θεηκεληθά είδε (genre). χκθσλα κε ηνλ Υαηδεζαββίδε 

(2012:454), ηα θεηκεληθά είδε είλαη ζπκβαηηθέο κνξθέο θεηκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ νξηζκέλα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε δνκή, ηε κνξθή, θαη 

ην πεξηερφκελν. ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αληηθαηνπηξίδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ κέζα ζηα νπνία παξάγνληαη. 

Έηζη, είλαη θαηαλνεηφ πσο θάπνηα θεηκεληθά είδε είλαη πξνζθνξφηεξα γηα ηηο 

θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη θάπνηα άιια είλαη πην ηαηξηαζηά κε ηνλ 

επηζηεκνληθφ ιφγν, ηνλ ιφγν ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2001:324). 

Ο Martin (1997:4)αλαθέξεη πσο ην θεηκεληθφ είδνο (genre) απνηειεί ηε 

λέα έλλνηα πνπ εηζάγεηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη 

ζπγθεηκέλνπ. Ζ Μαξθνπνχινπ (2013:23) κε αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Martin 

(2010), αλαθέξεη πσο ηα θεηκεληθά είδε είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, δηφηη ην 

θάζε θεηκεληθφ είδνο επηδηψθεη ηελ απνηχπσζε θνηλσληθψλ λνεκάησλ, κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ. Σα θεηκεληθά είδε ζεσξνχληαη 

«ζηνρνζεηεκέλα», επεηδή έρνπλ εμειηρζεί θαη ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη, έηζη 

ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηα κέιε κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο λα επηηπγράλνπλ 

                                                           

1
 χκθσλα κε ηε Μεηζηθνπνχινπ(2006) σο ιφγνο νξίδεηαη κηα έλλνηα πνπ ππνλνεί ην 

ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκπξάηηνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ελφο «κελχκαηνο» 
ζπλεθηηθνχ  θαη κε αλαγλσξίζηκε ηαπηφηεηα (http://www.greek-
language.gr/greekLang/studies/discourse/index.html). 
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θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο, λα κπνξνχλ λα επηηεινχλ δηάθνξεο 

θνηλσληθέο πξάμεηο. ε θάζε πνιηηηζκφ ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

θεηκεληθά είδε, αθξηβψο δηφηη ην θαζέλα απφ απηά εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο 

θνηλσληθνχο ζηφρνπο. Οη κεηαβνιέο ησλ ζηφρσλ πνπ παξαηεξνχληαη απφ 

πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ ζπλεπάγνληαη θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα θεηκεληθά είδε 

πνπ ηνπο εμππεξεηνχλ (Γεσξγαθνπνχινπ θαη Γνχηζνο 1999:60).  

Σν θεηκεληθφ είδνο αλάινγα κε ην ζέκα, ην χθνο θαη ηελ δνκή ηνπ, 

θαζνξίδεη θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ θεηκέλνπ ή αθφκε θαη ηελ δηάηαμε 

ησλ πιεξνθνξηψλ.Σν ζηνηρείν απηφ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ, γηαηί νη άλζξσπνη πξέπεη λα μέξνπλ ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ππεξεηεί ην θάζε θεηκεληθφ είδνο θαη ηηο θνηλσληθέο 

πεξηζηάζεηο πνπ εμππεξεηεί (Μαξθνπνχινπ 2013:24). ηε δηθή καο 

πεξίπησζε ηα παηδηά πξέπεη γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

κεηαβαιιφκελεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο πνπ ζεκαίλεη ηελ ελαιιαγή ηνπ 

χθνπο αλάινγα κε ηνλ δέθηε, πνπ απνζηέιινπλ ηελ επηζηνιή, ηε ρξήζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ, ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο γιψζζαο αλάινγα κε απηφ 

πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ επηζηνιψλ. 

O Martin (1997:11-12) ζεσξεί πσο ην επίπεδν χθνπο απνηειεί 

«παξαδεισηηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα», φπσο θαη ην θεηκεληθφ είδνο, θαη σο 

ηέηνην ζπγθξνηείηαη απφ ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο: 

ην πεδίν (field), ηνπο ζπλνκηιηαθνχο ξφινπο (tenor) θαη ηνλ ηξφπν (mode). Με 

ηνλ φξν πεδίν λνείηαη ε θνηλσληθή δξάζε, ην ηη ζπκβαίλεη. Ζ δξάζε απηή 

ζπλίζηαηαη ζε κία ζεηξά δηαδνρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο θάπνηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ. Με ηνλ φξν ζπλνκηιηαθνί ξφινη ελλννχληαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα γισζζηθή επηθνηλσλία φζνλ 

αθνξά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ην είδνο ηεο επαθήο ηνπο, ελψ ν φξνο 

ηξφπνο αλαθέξεηαη ζην ξφιν πνπ ε γιψζζα παίδεη ζηελ εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Γειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θεηκεληθφ είδνο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην επίπεδν ηνπ χθνπο θαζνξίδνπλ ηηο 

γξακκαηηθνζπληαθηηθέο επηινγέο θαη παξάγνπλ ην ηειηθφ λφεκα ην πψο 

δειαδή πξαγκαηψλνληαη ηα θείκελα κέζσ ηεο γιψζζαο.  
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χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2001:327) γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ  πξνηείλεηαη ε κεγάιε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο θάζε θεηκεληθνχ 

θχθινπ, ψζηε ν ρξφλνο λα είλαη επαξθήο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ζρήκαηνο δνκήο γηα θάζε είδνο θεηκέλνπ. 

Πξνηείλεηαη επίζεο νη ζεκαηηθνί θχθινη νκνεηδψλ θεηκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ 

ζέκαηα παξφκνηαο θχζεο. Ζ κεηάβαζε απφ ηνλ έλα θχθιν ζηνλ άιιν λα 

γίλεηαη αθνχ νινθιεξσζεί σο έλα βαζκφ ε δηδαζθαιία ηνπ πξψηνπ. Δπίζεο 

πξνηείλεηαη ε ζπεηξνεηδήο δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, φπνπ ηα 

θεηκεληθά είδε ζα εκθαλίδνληαη μαλά, αιιά θάζε θνξά ζα πξνζηίζεληαη λέα 

ζηνηρεία. 

 

1.2.1. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ αλάινγα κε ην 

είδνο ιόγνπ. 

Σα δηάθνξα θείκελα παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

είηε φζνλ αθνξά ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία είηε ηα ζπζηαηηθά ηνπο. Οη νκνηφηεηεο 

θαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζπκβάιινπλ ζηε δηάθξηζή  ηνπο ζε θεηκεληθά 

είδε (Γεσξγαθνπνχινπ θαη Γνχηζνο 1999:60).Σα θεηκεληθά είδε αλήθνπλ ζηελ 

ππεξθείκελε θαηεγνξία είδνο ιφγνπ (discourse types). Κεηκεληθά είδε είλαη ην 

άξζξν, ε επηζηνιή, ε επηθπιιίδα, ε ζπληαγή, νη νδεγίεο, ε απηνβηνγξαθία θαη 

πνιιά άιια. Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε κειέηε ησλ θεηκέλσλ θαη κε 

δεδνκέλν φηη ηα θεηκεληθά είδε είλαη πάξα πνιιά έγηλε πξνζπάζεηα 

ηαμηλφκεζεο ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Με ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί 

ιανγξάθνη, αθεγεκαηνιφγνη, γισζζνιφγνη, δηδαθηηθνιφγνη ηνπ γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη ηαμηλνκήζεηο απηέο δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 

φπσο ηε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη  ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ιφγνπ.   

Οη Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο (1999:63-64) ζεσξνχλ πσο φια ηα 

θείκελα δηαθξίλνληαη κε βάζε ην αλ αθνινπζνχλ ηνλ αθεγεκαηηθφ ή ηνλ κε 

αθεγεκαηηθφ ηξφπν αλάπηπμεο. Θεσξνχλ πσο θεηκεληθά είδε πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν είλαη ηα εμήο: θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο γεγνλφησλ, 

πεξηγξαθέο ηειενπηηθψλ ζεηξψλ ή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, θφκηθο, 

απηνβηνγξαθίεο, πξνζσπηθή επηζηνινγξαθία, ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, 

παξακχζηα θαη άιια. Αληηζέησο, απηά πνπ αλήθνπλ ζηνλ κε αθεγεκαηηθφ 
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ιφγν είλαη ηα εμήο: ηερληθά εγρεηξίδηα, πνιηηηθέο αλαιχζεηο ή ιφγνη, 

ηειενπηηθέο ζπδεηήζεηο, ινγνηερληθά δνθίκηα, εγθπθινπαηδηθά άξζξα, 

αλαθνηλψζεηο, ζπληαγέο καγεηξηθήο, νδεγίεο ρξήζεο πξντφλησλ θαη άιια. 

 Ο Υαηδεζαββίδεο (2012:454) επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε νκνεηδψλ 

θεηκέλσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη «γέλε» θαη ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο ηα πεξηγξαθηθά θείκελα θαη ηα αθεγεκαηηθά θείκελα, πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ αλαθνξηθφ ιφγν αιιά θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα2, 

ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν.  

Ο Μαηζαγγνχξαο (2001:320), αλαζπλζέηνληαο ηελ άπνςε ησλ 

Γεσξγαθνπνχινπ θαη Γνχηζνπ, πξνηείλεη κηα λέα θαηεγνξία κε βάζε ηα 

θεηκεληθά είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε. Έηζη, ζεσξεί πσο 

ππάξρνπλ ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 α)  αθεγεκαηηθά (βησκαηηθή αλαδηήγεζε, απηνβηνγξαθίεο, λνπβέιεο,   

κχζνη, παξακχζηα, δηήγεκα, παξαδφζεηο, δηήγεζε), 

 β) πεξηγξαθηθά  ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε  i) ινγνηερληθά: (αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή, απεηθνληζηηθή πεξηγξαθή), ii) ηερλνινγηθά: (δηαδηθαζηηθά) θαη iii) 

εηδεζενγξαθηθά . 

 γ) κε αθεγεκαηηθά (θνηλσληθά, επηρεηξεκαηνινγηθά, πξαγκαηνινγηθά).  

 

. Ζ Κέθηα (2014:13), αλαθέξεη πσο πέληε είλαη ηα θχξηα είδε γξαπηψλ 

θεηκέλσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη παξαγσγήο ζε 

φιν ην θάζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο: ην 

είδνο ηεο πεξηγξαθήο (the genre of describing), ην είδνο ηεο θαζνδήγεζεο 

(the genre of instructing), ην είδνο ηεο επεμήγεζεο (the genre of explaining), 

ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (the genre of arguing) θαη ην είδνο ηεο 

αθήγεζεο (the genre of narrating). Ζ αθειιαξίνπ (2015:248), ππνζηεξίδεη 

πσο επεηδή ηα πεξηζζφηεξα θείκελα απνηεινχλ απφξξνηα ζπλδπαζκψλ 

δηαθφξσλ εηδψλ ιφγνπ (πεξηγξαθή, αθήγεζε θαη θαηεπζπληηθφο ιφγνο) ε 

                                                           

2
 Ζ αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ηαμηλφκεζή ηνπο γίλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ιφγνπ πνπ θπξηαξρεί ζ‟ έλα 

θείκελν. Έηζη, έλα θείκελν ζα νλνκαζηεί αθεγεκαηηθφ φρη επεηδή δελ πεξηέρεη 

πεξηγξαθή, αιιά γηαηί ε αθήγεζε θπξηαξρεί. Δπηπξφζζεηα, ε αθειιαξίνπ 

(2015:249) αλαθέξεη πσο ε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ ππφ ην πξίζκα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κελχκαηνο πνπ παξάγεηαη αλάκεζα ζηνλ πνκπφ θαη ηνλ 

δέθηε, απνηειεί ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο.  

 

1.2.2. Ο γξακκαηηζκόο ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ. 

ηηο ζχγρξνλεο πνιπθσληθέο θνηλσλίεο θξίλεηαη αλαγθαίνο ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζθνπψλ ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρεηαη ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξνσζεί δηαδηθαζίεο 

θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ιφγνπ (discourses) θαη θεηκεληθψλ 

εηδψλ (genres) κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ ηα 

πνηθίια ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ δηακνξθψλνληαη. (Κέθηα,ρ.ρ). Νέεο 

ηάζεηο θαη κέζνδνη πξνηείλνληαη ζηελ δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ κεηά 

ηηο έξεπλεο ησλ Απζηξαιψλ ζεσξεηηθψλ πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο. Σν έξγν ησλ 

Cope & Kalantzis κε ηίηιν «The powers of literacy: a genre approach to 

teaching writing» ππήξμε κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη απνηέιεζε κηα 

θαηλνηφκα πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο κε βάζε 

ηα θεηκεληθά είδε. 

 Ζ Κέθηα ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

κε βάζε ηα θεηκεληθά είδε. Ο φξνο γξακκαηηζκφο ή εγγξακαηνζχλε απνηειεί 

κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ literacy. ηελ αξρή, ζεσξήζεθε φξνο 

ζπλψλπκνο ηνπ αιθαβεηηζκνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. Ο φξνο γξακκαηηζκφο φκσο ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα 

επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα θάζε είδνπο είηε γξαπηά είηε 

πξνθνξηθά, θαζψο επίζεο θαη κε γισζζηθά φπσο εηθφλεο, γξαθήκαηα, ράξηεο 

θ.ά.( Μεηζηθνπνχινπ 2006). 

 Ζ Μαξθνπνχινπ (2013:18) ζεσξεί πσο ε πξνζέγγηζε ησλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ νηθνδνκεί έλα πιαίζην αξρψλ θαη πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε δχν άμνλεο: αθελφο αλαγλσξίδεη ην θεηκεληθφ είδνο σο βαζηθή 
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κνλάδα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γξακκαηηζκνχ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ην 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν θαη αθεηέξνπ ζεσξεί πσο ε κειέηε, ε παξαγσγή θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ γξαπηψλ-θπξίσο- θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη ην θχξην ζπζηαηηθφ 

γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ.  

 Ζ αθειιαξίνπ (2015) ππνζηεξίδεη πσο νη καζεηέο πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ ηνλ απαξαίηεην γξακκαηηζκφ ζηα θεηκεληθά είδε, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο 

κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα θεηκεληθά είδε ε Κέθηα (ρ.ρ) 

πξνηείλεη ην θεηκελνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο,πνπ εηζεγήζεθε ν Martin 

(1993). Σν κνληέιν απηφ δηδαζθαιίαο επεμεξγάδεηαη θπξίσο ζρνιηθά θεηκεληθά 

είδε κε ηελ παξαδνρή ηεο γιψζζαο σο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο. Έηζη, 

ζηνρεχεη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο γιψζζαο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ψζηε ν 

εθπαηδεπφκελνο λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ 

παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ κέζσ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ πξνσζεί ηελ 

ελζσκάησζε φισλ ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη 

αθεηέξνπ ηελ πξφζβαζε φισλ ζε ιφγνπο θνηλσληθήο ηζρχνο θαη επηξξνήο, 

(Μαξθνπνχινπ(2013:24). Οη παηδαγσγηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

ζε ηξεηο άμνλεο,ζχκθσλα κε ηελ Κέθηα (ρ.ρ): 

 Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηνπο Cope & Kalantzis (1993:78-84) ν πξψηνο 

άμνλαο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ επηδηψθεη κηα πξνζέγγηζε 

αλάκεζα ζηνλ ιφγν ησλ καζεηψλ θαη ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. ηφρνο είλαη 

νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν αιιά θαη ηηο γισζζηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θεηκέλσλ. Δλψ, παξάιιεια, επηδηψθεηαη θαη ε απνδνρή 

θεηκεληθψλ εηδψλ πξνεξρφκελσλ απφ άιινπο πνιηηηζκνχο. 

 Δπηπιένλ, ν δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ν 

νπνίνο νθείιεη λα είλαη αθελφο γλψζηεο ηεο θχζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

γιψζζαο, αθεηέξνπ λα παξεκβαίλεη νπζηαζηηθά θαη λα θαζνδεγεί 

απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε απηνί λα αλαπηχμνπλ κε ηε 

βνήζεηά ηνπ, ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θεηκεληθψλ πξαθηηθψλ ηνπ θάζε θεηκεληθνχ είδνπο (Christie at al. 1990–1992). 
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 Σέινο, ν ηξίηνο άμνλαο αθνξά ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη 

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. ηφρν ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί ε ζηαδηαθή γλσξηκία θαη εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γλψζεο(Cope & Kalantzis, 1993). 

Δπνκέλσο ην ζρνιείν θαιείηαη κέζα απφ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο λα πεηχρεη 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (Μαξθνπνχινπ, 2013:25). 

Ζ Κέθηα, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μαξθνπνχινπ (2013:19), ζεσξεί πσο 

νη παηδαγσγνί πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ 

ζε φια ηα καζήκαηα. Αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ φρη κφλν ηα θεηκεληθά είδε θνηλσληθήο ηζρχνο θαη επηξξνήο, αιιά 

θαη εθείλα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θσλέο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή θπζηνγλσκία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, 

φπσο θαη εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ πνιπηξνπηθόηεηα3. 

 

1.3. Δπηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο. 

 θνπφο ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ είλαη λα πείζνπλ ηoλ 

αλαγλψζηε γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ζέζεο πνπ παίξλεη ν ζπγγξαθέαο πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ επηδέρνληαη ζπδήηεζε. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζπγγξαθέαο 

επηθαιείηαη ινγηθά, αμηνινγηθά θαη δενληνινγηθά επηρεηξήκαηα, ηα νπνία 

νξγαλψλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζηεξίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα 

αλαζθεπάδνπλ  ηηο αληίζεηεο ζέζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζνχλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 1999).  

Ο επηρεηξεκαηνινγηθφο ιφγνο πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη απφ ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ σο κέζνπ πνπ πξνάγεη ηελ δηαιεθηηθή επηθνηλσλία 

θαη ηελ δηαιαθηηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ζ 

                                                           

3
 χκθσλα κε ηνπο ηαπξίδνπ θαη Κπβηξηδίθεο(ρ.ρ.), πνιπηξνπηθφ ιέγεηαη: έλα 

θείκελν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα ηε κεηάδνζε λνεκάησλ έλα ζπλδπαζκφ ηξφπσλ (γιψζζα, 
εηθφλα ή κνπζηθή), ζε αληίζεζε κε ην κνλνηξνπηθφ θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε κεηάδνζε 
λνεκάησλ έλα κφλν ζεκεησηηθφ ηξφπν. 
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θαιιηέξγεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο απαηηεί δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ 

γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ, ηε ινγηθή ζηήξημε ηεο ζέζεο θαη ηελ αλαίξεζε 

ησλ αληίζεησλ ζέζεσλ (Μαηζαγγνχξαο,1999) 

 Ο Kellong (1994:210) αλαθέξεη φηη ηα επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα 

ζεσξνχληαη δπζθνιφηεξα ζπγθξηηηθά κε ηα αθεγεκαηηθά θαη ηα πεξηγξαθηθά. 

Σα παηδηά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηα θείκελα απηνχ ηνπ είδνπο σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο θαη αμηαθήο αληηπαξάζεζεο. Ζ πξνζεηηθφηεηα ελφο 

θεηκέλνπ –γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ- πξνυπνζέηεη αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε. 

Ο πνκπφο πξέπεη λα βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ απνδέθηε γηα λα 

θαηαλνήζεη ηηο ζθέςεηο, ηηο αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ πείζεη. Δπηπξφζζεηα, ν πνκπφο πξέπεη λα δηαζέηεη 

δεμηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο αληίζεησλ απφςεσλ θαη θεηκεληθέο δεμηφηεηεο πνπ 

ηνπ επηηξέπνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ  ιφγνπ (Μαηζαγγνχξαο, 

1999).  

 Ζ Burkhalter (1995:195) επίζεο επηζεκαίλεη πσο ε ζπγγξαθή ελφο 

θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο θαζίζηαηαη δχζθνιε γηα ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ: 

αξρηθά, ηα παηδηά πξέπεη λα πάξνπλ ζέζε θαη λα ηελ ππεξαζπηζηνχλ κε 

πεηζηηθφ θαη ινγηθφ ιφγν. Παξάιιεια, ηα παηδηά θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα  

κάζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο ηνπο. Δπίζεο, ε 

άπνςε ηνπ αλαγλψζηε έρεη κεγάιε ζεκαζία. Οη ζπγγξαθείο αθελφο απαηηείηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαινχο θαη πεηζηηθνχο ιφγνπο  θαη αθεηέξνπ λα 

αλαζηείινπλ ηηο αληηξξήζεηο ησλ απνδεθηψλ. 

Ζ Παπνχιηα-Σδειέπε (2004:242) αλαθέξεη πσο γηα ηελ παξαγσγή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ε δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ αλάγθε γηα 

παξάιιειε δηαρείξηζε πνηθίισλ ξεηνξηθψλ θαη γισζζηθψλ κεραληζκψλ θαη 

παξαγφλησλ.  

 Δπηπιένλ, ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ έγθεηηαη ζηελ παξνπζίαζε 

αληεπηρεηξεκάησλ ιφγσ ησλ πςειψλ γλσζηηθψλ-ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο αδπλακίαο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ ππφ άιιε νπηηθή. 
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Καη‟ αλάινγν ηξφπν ε αδπλακία κειέηεο ελφο πξαγκαηνινγηθνχ4 θεηκέλνπ 

απφ ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αλαζθεπή θαη ηελ άξζε 

ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ αληηξξήζεσλ ηεο αληίζεηεο γλψκεο 

(Μαηζαγγνχξαο,1999). Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Khun, θ.ά. (2008) ε εηζαγσγή 

αληεπηρεηξήκαηνο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα απηφλ πνπ επηρεηξεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζε επηρεηξεκαηνινγηθή ζπδήηεζε. Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα 

αληηθξνχζεη ηηο ζέζεηο ηνπ αληηπάινπ αληηπαξαβάιινληαο ηηο ζέζεηο ηνπ θαη 

πξνζπαζψληαο λα άξεη ηηο λέεο πηζαλέο ελζηάζεηο. Έηζη νη δχν ζπλνκηιεηέο 

ηίζεληαη ππφ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ. 

Έηζη, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ν επηρεηξεκαηνινγηθφο 

ιφγνο, νη καζεηέο δελ πξνβαίλνπλ ζηελ νινθιήξσζε κηαο επηηπρνχο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ή πξνρσξνχλ κέρξη έλα ζηάδην ζηε δφκεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ. 

 

Σν θεηκεληθφ είδνο πνπ καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε 

επηρεηξεκαηνινγηθή επηζηνιή. Ζ επηρεηξεκαηνινγηθή επηζηνιή εκπεξηέρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηεπζπληηθνχ ιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ελψ παξάιιεια εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ επηζηνιψλ. Οη 

επηρεηξεκαηνινγηθέο επηζηνιέο επηδηψθνπλ λα πείζνπλ ή λα κεηαβάινπλ ηελ 

αξρηθή άπνςε ηνπ δέθηε· απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ 

αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ. Δπηπιένλ, ζηo είδνο ηεο 

επηζηνιήο ν πνκπφο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζπγθεθξηκέλα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο 

επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο. 

  

                                                           

4
 Ο Mαηζαγγνχξαο (2001:423), νξίδεη, κε αλαθνξά ζηνλ Adam, ηα πξαγκαηνινγηθά 

θείκελα σο: «θάζε είδνπο ζπζηεκαηηθή κειέηε πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 
θαη ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ, θαη έρνπλ ζθνπφ λα κεηαθέξνπλ κε νξγαλσκέλν ηξφπν έγθπξα 
δεδνκέλα θαζψο επίζεο λα θσηίζνπλ θάπνην γλσζηαθφ πξφβιεκα». ηελ θαηεγνξία ησλ 
πξαγκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ εληάζζνληαη ηα επηζηεκνληθά, κε ινγνηερληθά, θείκελα πνπ 
αλαιχζνπλ, ζπγθξίλνπλ, εμεγνχλ θαη αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο, ηδέεο, ζηάζεηο θαη ρξήζεηο 
ζρεηηθέο κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχνληαη. 
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1.4. Δπηρείξεκα θαη ζπιινγηζκόο. 

χκθσλα κε ην ιεμηθφ Μπακπηληψηε επηρείξεκα είλαη  «θάζε ινγηθφο 

ζπιινγηζκφο ή ζεηξά ζπιινγηζκψλ πνπ παξνπζηάδεηαη  γηα ηε ζηήξημε ή 

αλαηξνπή κηαο ζέζεο θαη θαηαιήγεη ζε αηηηνινγεκέλν ζπκπέξαζκα». Με 

φκνην ηξφπν νξίδεηαη ε ιέμε επηρεηξεκαηνινγώ σο  «ρξεζηκνπνηψ 

επηρεηξήκαηα γηα λα ζηεξίμσ ηηο ζέζεηο κνπ ή λα αλαζηξέςσ επηρεηξήκαηα 

άιισλ».  

Ο Πνιίηεο (2006) ζεσξεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία σο εθείλν ην είδνο ηνπ 

ιφγνπ πνπ επηζηξαηεχεηαη γηα λα πξνσζεζεί ε απνδνρή (απφ πιεπξάο 

απνδέθηε) κηαο ζέζεο σο αιεζνχο (αιιά θαη ςεπδνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξφθεηηαη γηα αληίθξνπζε ηεο αληίπαιεο ζέζεο) ή ηεο αμηνιφγεζεο κηαο 

πεπνίζεζεο σο επηζπκεηήο ή αλεπηζχκεηεο. Ωο είδνο ιφγνπ ε 

επηρεηξεκαηνινγία ππάγεηαη καδί κε ηηο νδεγίεο ζηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν.  

Ο Fulkerson (1996:20), φπσο αλαθέξεηαη ζην εθάθε (2007:55), ζεσξεί 

φηη επηρείξεκα (argument) είλαη κηα ζεηξά ηζρπξηζκψλ θάπνηνη απφ ηνπο 

νπνίνπο απνηεινχλ αηηίεο ή ιφγνπο γηα λα απνδερζεί ν δέθηεο ηνπο 

ππφινηπνπο ηζρπξηζκνχο. Απηφ ζεκαίλεη πσο φηαλ θάπνηνο αξρίζεη λα 

επηρεηξεκαηνινγεί, ρξεζηκνπνηεί ηζρπξηζκνχο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο 

εληζρχζεη κε ηε ρξήζε άιισλ πξνηάζεσλ. Άξα, ππάξρνπλ δχν εηδψλ 

ηζρπξηζκψλ ή πξνηάζεσλ: αθελφο απηνί πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη 

απνηεινχλ ηε ζέζε ή ην ζπκπέξαζκα θαη αθεηέξνπ εθείλνη πνπ εληζρχνπλ ηε 

ζέζε ή ην ζπκπέξαζκα θαη νλνκάδνληαη ππνζηήξημε ή απφδεημε. 

Ο Fulkerson (1996: 34) φπσο αλαθέξεηαη ζην εθάθε,  2007:58)  

ππνζηεξίδεη πσο ν επηρεηξεκαηηθφο ιφγνο είλαη κελ κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη ηελ θαηαζθεπή θεηκέλνπ 

επηρεηξεκαηνινγψληαο κε ηνλ εαπηφ ηνπ πξηλ θαηαιήμεη ζε κηα ζέζε. Δίλαη δε 

κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα νκάδα αηφκσλ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ γηα λα ζπλάςνπλ ζπκθσλία ζε 

αλφκνηεο απφςεηο. Δθ πξψηεο φςεο θαίλεηαη αληηθαηηθή απηή ε δηπιή 

ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ. ε αληίθαζε φκσο αίξεηαη αλ 

ζθεθηνχκε πσο πξηλ ηελ πηνζέηεζε κηαο ζθέςεο, θάπνηνο πξέπεη λα 

αλαινγηζηεί θαη λα ιάβεη ππφςε θαη ηηο δχν πιεπξέο, λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ θαη λα θαηαιήμεη ζηε ζέζε πνπ ζα πάξεη. Έηζη, έρνληαο πηνζεηήζεη 
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θάπνηνο κηα άπνςε κπνξεί λα επηρεηξεκαηνινγήζεη, λα ζπγθξνπζηεί 

πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη κηα ζπκθσλία ζε θάπνην ζέκα πνπ επηδέρεηαη 

ζπδήηεζε. 

χκθσλα κε ηνπο Υ. Σζνιάθε θ.ά.(2011:12), επηρείξεκα είλαη κηα ζεηξά 

απφ πξνηάζεηο κε ραξαθηεξηζηηθή δνκή. Απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

πξνηάζεηο,  πνπ νλνκάδνληαη πξνθείκελεο, θαη ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα ηελ 

απνδνρή κηαο άιιεο πξφηαζεο, πνπ έπεηαη ησλ πξνθεηκέλσλ, θαη νλνκάδεηαη 

ζπκπέξαζκα. Ζ επηρεηξεκαηνινγία καδί κε ηηο νδεγίεο δηαθξίλνληαη απφ ηνλ 

αλαθνξηθφ ιφγν θαη εληάζζνληαη ζηνλ θαηεπζπληηθφ ιφγν, πνπ έρεη σο ζηφρν 

ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ηδέαο ,άπνςεο κε ηε ρξήζε 

ηεθκεξίσλ.  

Γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θάπνηνο, πέξαλ ηεο θαιήο γλψζεο, πνπ 

απαηηείηαη, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θη άιιεο παξακέηξνπο φπσο ε ζχληαμε 

ησλ επηρεηξεκάησλ κε ζαθήλεηα θαη ηξφπν θαηαλνεηφ, λα πξνζέρεη ην 

πεξηερφκελν θαη ηε δνκή, θαη λα έρεη δηάζεζε αλαζηνραζκνχ . Δπίζεο, ηα 

επηρεηξήκαηα πξέπεη λα είλαη έγθπξα, δειαδή νη πξνθείκελεο λα νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα κε ηε ινγηθή. Να είλαη αιεζή, δειαδή λα ζηεξίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθά, ινγηθά γεγνλφηα θαη λα είλαη νξζά, δειαδή έγθπξα απφ άπνςε 

δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ (Σζνιάθεο θ.ά, 2011:16). 

χκθσλα κε ηελ Αξηζηνηέιε ζην έξγν Ρεηνξηθή έλα επηρείξεκα 

ζπλίζηαηαη απφ ζπιινγηζκνχο. Οη ζπιινγηζκνί είλαη θαηά θχξην ιφγν δχν 

εηδψλ : α) παξαγσγηθφο, β) επαγσγηθφο: 

 α) Παξαγσγηθφο ζπιινγηζκφο: ηνλ παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ 

μεθηλνχκε απφ θάηη γεληθφ κε απνδεδεηγκέλε ηζρχ (π.ρ. νξηζκφο, θαλφλαο θηι.) 

θαη αλαγφκαζηε ζε θάηη ην εηδηθφ. 

 Π.ρ.: 

 Πξνθείκελε 1ε : Σα δώα είλαη νξγαληζκνί (γεληθό) 

. Πξνθείκελε 2ε : Ζ γάηα είλαη δών (γεληθό).  

πκπέξαζκα: Άξα ε γάηα είλαη νξγαληζκόο. (εηδηθό) 
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β) Δπαγσγηθφο ζπιινγηζκφο: ζηνλ επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ 

αθνινπζνχκε αληίζεηε πνξεία απφ εθείλε ηνπ παξαγσγηθνχ. Σν ζπκπέξαζκα 

πνπ πξνθχπηεη είλαη θάηη ην γεληθφ θαη αθεξεκέλν. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ε εμήο:  

Πξνθείκελε 1ε : Ζ γάηα είλαη νξγαληζκόο (εηδηθό). 

 Πξνθείκελε 2ε : Ζ γάηα είλαη δών (εηδηθό).  

πκπέξαζκα: Άξα, ηα δώα είλαη νξγαληζκνί. (γεληθό) 

 ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Έθζεζεο-Έθθξαζεο (Σζνιάθεο θ.ά. 

2011:13) πεξηέρεηαη ηξίην είδνο ζπιινγηζκνχ, ν αλαινγηθφο. ηελ  πεξίπησζε 

απηή απφ επηκέξνπο ζηνηρεία νδεγνχκαζηε θαη θαηαιήγνπκε ζε επηκέξνπο 

ζηνηρεία. ‟ απηήλ  ηελ  πεξίπησζε πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζερηηθνί  

φζνλ αθνξά ην ζπκπέξαζκα.  

Πξνθείκελε 1ε:   Έλαο θαιόο  καζεηήο αξίζηεπζε(εηδηθό). 

 Πξνθείκελε 2ε:Ζ Μαξίλα είλαη πνιύ θαιή  καζήηξηα (εηδηθό) . 

 πκπέξαζκα : Ζ Μαξίλα πηζαλόλ λα αξηζηεύζε (εηδηθό). 

 Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ππνδεηθλχεη πσο ην ζπκπέξαζκα πνπ 

απνξξέεη απφ ηνλ αλαινγηθφ ζπιινγηζκφ είλαη πηζαλνινγηθφ. Σν γεγνλφο 

δειαδή πσο έλαο θαιφο καζεηήο αξίζηεπζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο θαη 

ε Μαξίλα, πνπ είλαη πνιχ θαιή καζήηξηα, ελδερνκέλσο λα αξηζηεχζεη. Ζ 

ρξήζε ησλ ζπιινγηζκψλ νδεγεί είηε ζηελ αζθαιή είηε ζηελ πηζαλνινγηθή 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  
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1.4.1. Η γιώζζα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

χκθσλα κε ηε αθειιαξίνπ (2015:246), ε επηρεηξεκαηνινγία έρεη 

θάπνηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζ‟ έλα ηέηνην 

θείκελν είλαη ε παξνπζία θεηκεληθψλ δεηθηψλ γηα παξάδεηγκα: πξώηνλ, 

δεύηεξνλ, ηέινο. ηνπο θεηκεληθνχο δείθηεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζχλδεζκνη 

πνπ δειψλνπλ αληίζεζε (όκσο, αιιά, άιισζηε, αληίζεηα θαη ηα ινηπά), νη 

νπνίνη εηζάγνπλ έλα αληεπηρείξεκα ζην ιφγν. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

ινγηθψλ ζπλδέζκσλ: θαη, αιιά, νύηε θαη ηα ινηπά. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπο έγθεηηαη 

ζηε δήισζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνηάζεσλ ( Πνιίηεο, 2006).  

Δπηπξφζζεηα, ζπλαληάηαη ε ζπρλή παξνπζία ξεκάησλ δενληηθήο 

ζεκαζίαο (πξέπεη, ρξεηάδεηαη, είλαη αλάγθε, επηηξέπεηαη, απαγνξεύεηαη θαη ηα 

ινηπά) αιιά θαη ξεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ ηξνπηθφηεηα (κπνξεί, είλαη πηζαλόλ, 

ελδέρεηαη, θαηά ηε γλώκε κνπ, γηα κέλα θαη ηα ινηπά). Δπηπιένλ, ε 

επηρεηξεκαηνινγία ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ, κε 

ζρήκαηα ιφγνπ, φπσο ε επαλεκθάληζε δειαδή ε απηνιεμεί επαλάιεςε 

ζηνηρείσλ ή δνκψλ, ε παξάθξαζε πνπ ζεκαίλεη ηελ επαλάιεςε δνκψλ αιιά 

κε απφδνζε ππφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα, ν παξαιιειηζκφο δειαδή ε 

επαλάιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ θαη ε έιιεηςε 

δειαδή επαλάιεςε ζηνηρείσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά κε παξάιεηςε κεξηθψλ 

εθθξάζεσλ. Οη νλνκαηνπνηήζεηο, επίζεο, δειαδή ε ρξήζε νπζηαζηηθψλ αληί 

ξεκάησλ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ 

θεηκέλσλ: κε ηηο νλνκαηνπνηήζεηο νη ελέξγεηεο πνπ εθθξάδνπλ ηα ξήκαηα 

ηξέπνληαη ζε νπζηαζηηθά·γηα παξάδεηγκα, αλαδήηεζε (λέσλ κεζφδσλ) αληί ηνπ 

αλαδεηψ (λέεο κεζφδνπο).  

ηα επηρεηξήκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ν ελεζηψηαο θαη ν αφξηζηνο 

ρξφλνο ζπρλά ζε ηξηηνπξφζσπε ζχληαμε παζεηηθήο θσλήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε, είλαη γεληθά απνδεθηό, ζεσξείηαη ιίαλ 

απίζαλν, ακθηζβεηείηαη θαη έρεη απνδεηρζεί (Μαηζαγγνχξαο, 2001:456). 
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1.5. Δπηζηνιή 

 χκθσλα κε ην  ιεμηθφ ηνπ Σξηαληαθπιιίδε, ε επηζηνιή νξίδεηαη σο 

«έλα θείκελν πνπ γξάθεη θάπνηνο γηα λα ην ζηείιεη ζε θάπνηνλ άιινλ θαη λα 

ηνλ πιεξνθνξήζεη  γηα θάηη πνπ είηε δε ζέιεη είηε δελ κπνξεί λα ηνπ ην πεη 

πξνθνξηθά».  

 χκθσλα κε ηνλ Πξαζζά (x.x.) θαη Σζνιάθεο θ.ά.(2012), ε επηζηνιή 

έρεη ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν σο πξνο ηελ κνξθή ηεο φζν θαη σο πξνο ηελ 

ζχληαμή ηεο. Αξρηθά, πξέπεη λα ππάξρεη ρσξνρξνληθφ πιαίζην αλαθνξάο, ην 

νπνίν ζεκεηψλεηαη ζην δεμί πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Γεχηεξνλ, ε 

πξνζθψλεζε ηνπ δέθηε, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη πάλσ αξηζηεξά πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο επηζηνιήο θαη, ηέινο, ε απνθψλεζε ηνπ δέθηε, ε νπνία γξάθεηαη 

θάησ αξηζηεξά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζηνιήο. Όζνλ αθνξά ηε ζχληαμε 

ηεο επηζηνιήο ε επηζηνιή μεθηλά κε ηνλ πξφινγν, ζην ζεκείν απηφ ν 

επηζηνινγξάθνο ελεκεξψλεη ηνλ απνδέθηε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξφθεηηαη 

λα αθνινπζήζεη, ζηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην θχξην κέξνο ηεο επηζηνιήο. ην 

κέξνο απηφ, ν επηζηνινγξάθνο εθζέηεη θαη αλαιχεη ην ζέκα, ζηεξίδεη ηελ 

άπνςή ηνπ κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ θαη ηεθκεξίσλ θαη  απνθξνχεη πηζαλέο 

αληίζεηεο απφςεηο. Σέινο, αθνινπζεί  ν επίινγνο φπνπ ν πνκπφο θάλεη κηα 

πεξηεθηηθή αλαθεθαιαίσζε θαη επίθιεζε ζηνλ απνδέθηε ηεο επηζηνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηνλ ζθεπηηθηζκφ ηνπ 

απνζηνιέα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επαηζζεηνπνηήζεη, λα αληαπνθξηζεί άκεζα θαη 

λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία. 

1.5.1. Η γιώζζα ησλ επηζηνιώλ. 

χκθσλα κε ηελ Altman (1982:117), ε γιψζζα ηεο επηζηνιήο δηαθέξεη 

απφ άιια είδε ηνπ ιφγνπ κε ηα νπνία ζπγγελεχεη, φπσο, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, ηνλ ιφγν ηνπ εκεξνινγίνπ, ηεο βηνγξαθίαο, ή ηα ξεηνξηθά θείκελα . Ζ 

γιψζζα ηεο επηζηνιήο πεξηέρεη θάπνηα αλησλπκηθά θαη δεισηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία σζηφζν, δε θαζνξίδνπλ ηελ επηζηνιή θαη δελ 

ζπλαληηνχληαη κφλν ζ‟ απηήλ. Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ζηνηρείσλ φκσο, 

ζπλζέηνπλ απηφ πνπ είλαη κνλαδηθφ ζηε γιψζζα ηεο. 

 Όπσο επηζεκαίλεη ε Altman (1982:117), βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 



24 
 

επηζηνιήο είλαη ε παξνπζία δχν πξνζψπσλ. Σν εγψ, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, θαη ην εζχ, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ απνδέθηε, ζπλππάξρνπλ θαη ην 

έλα δίλεη αμία ζην άιιν θαζψο αλαπηχζζνπλ κηα κνλαδηθή ζρέζε. Ο 

απνδέθηεο κάιηζηα επεξεάδεη ηνλ απνζηνιέα, θαζψο ν πξψηνο αλακέλεηαη λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ, κε απνηέιεζκα ν απνζηνιέαο λα πξνζαξκφδεη ηνλ 

ηξφπν πνπ γξάθεη.  

 Όζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ν ελεζηψηαο, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί σο άμνλαο, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ. 

Ο επηζηνινγξάθνο εμεηάδεη ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο 

ππφ ην πξίζκα ηνπ παξφληνο. ηε γιψζζα ηεο επηζηνιήο ην παξειζφλ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην παξφλ, ελψ, ην παξφλ βξίζθεηαη ζε άξξεθηε ζχλδεζε 

κε ην κέιινλ. Σα εξσηήκαηα, ε ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο θαη ησλ κειινληηθψλ 

ρξφλσλ εμππεξεηνχλ ζηελ έθθξαζε ησλ ππνζρέζεσλ, ησλ απεηιψλ, ηεο 

ειπίδαο, ησλ  θφβσλ, ησλ πξνζδνθηψλ, ηεο πξφζεζεο, ηεο αβεβαηφηεηαο, θαη  

ηεο πξφβιεςεο ππνδειψλνληαο ηελ άξξεθηε ζχλδεζε ηνπ παξφληνο κε ην 

κέιινλ ζηελ επηζηνιή (Altman,1982:118). 

 Ο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο δελ ζεκεηψλεηαη απαξαίηεηα κφλν κέζσ 

δεηθηψλ, αιιά κπνξεί λα γίλεη ν ίδηνο αληηθείκελν ηεο αθήγεζεο: «Άξρηζε λα 

ρηνλίδεη θαη ζνπ γξάθσ», «Νχρησζε ζνπ γξάθσ ηψξα· ηε κνλαδηθή ήξεκε 

ζηηγκή πνπ έρσ». ( Violi,1985:153). 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη κηα δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο 

δηάθξηζεο αλάκεζα ζε απηφ πνπ ελλνείηαη θαη απηφ πνπ ιέγεηαη δειάδε  ην 

παξαγφκελν θείκελν πεξηέρεη ππφξξεηα λνήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ (Violi,1985:164). 

 Όζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο νηθείεο θαη επίζεκεο απνζηνιέο, 

ε Violi (1985:163) επηζεκαίλεη πσο ηα πεξηζζφηεξα επίζεκα γξάκκαηα 

ηείλνπλ λα θαιχπηνπλ ηελ αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο ηεο εθθψλεζεο, ηφζν ζε 

ζρέζε κε απηφλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε επηζηνιή φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηζηνιψλ κε 

νηθείν χθνο είλαη ε παξνπζία ζηνηρείσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ φπσο ε 

παξαηαθηηθή ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ε ρξήζε δεηθηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, 

νη επηζηνιέο κε νηθείν χθνο δελ έρνπλ απζηεξή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη 

ζπλεθηηθφηεηα θαη πξνζεγγίδνπλ ηε θηιηθή ζπλνκηιία, θαζψο ην ζέκα κπνξεί 

λα αιιάμεη ρσξίο θακηά εμήγεζε ή πξναλαγγειία. Αληίζεηα ζηηο επηζηνιέο κε 
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επίζεκν χθνο νη αιιαγέο ζπλήζσο γίλνληαη κε ηξφπν φρη απιά ζαθή, αιιά 

αθφκε θαη ππνγξακκηζκέλν. 

 Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2001:460) ε δνκή ηεο επηζηνιήο 

εμαξηάηαη απφ ην ζπγθείκελν αιιά θαη ηνλ ζθνπφ ηεο. Έηζη, κεηαηξέπεηαη κεηά 

ην θαζαξά επηζηνιηθφ ηεο κέξνο ζε αθήγεζε φηαλ ν πνκπφο έρεη σο ζθνπφ 

λα ελεκεξψζεη ή λα πιεξνθνξήζεη θαη επηρεηξεκαηνινγία φηαλ ν 

επηζηνινγξάθνο έρεη σο ζηφρν λα ππνζηεξίμεη απφςεηο, πξάμεηο θαη 

πξνηάζεηο. Πέξα απφ ην ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

κηαο επηζηνιήο εμαξηψληαη θαη απφ ηε ζρέζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ 

παξαιήπηε. Μηα θηιηθή επηζηνιή δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ κηα άιιε 

φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν. 
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 1.6. Καηεγνξηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. 

ην θεθάιαην απηφ πξφθεηηαη λα κειεηήζνπκε θαη λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θεηκεληθφ είδνο ησλ επηζηνιψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνάγνπλ ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν. Όκσο, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζεσξήζακε ζθφπηκε ηελ ελαζρφιεζή καο 

κε ηε ζηνρνζέηεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα. 

Αξρηθά, αλαδεηήζακε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεχζακε ηελ αλαδήηεζή καο ζην πεδίν ηεο 

επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο. Πην, ζπγθεθξηκέλα, κε  ηε κειέηε καο 

πξνζπαζήζακε λα απαληήζνπκε ηα εμήο εξσηήκαηα: 

 ε πνηα ηάμε νη καζεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ην θεηκεληθφ είδνο 

ηεο επηζηνιήο;  

 ε πνηα ηάμε νη καζεηέο έξρνληαη ζε πξψηε επαθή κε ηνλ 

επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν; 

 ε πνηα ηάμε νη καζεηέο εηζάγνληαη ζην θεηκεληθφ είδνο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο; 

 Πνηνη ζηφρνη ηίζεληαη γηα ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν; 

1.6.1. ΓΔΠΠ-ΑΠ θαη επηρεηξεκαηνινγηθόο ιόγνο. 

Καηαξράο βαζηθφο ζθνπφο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ην 

δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (ΓΔΠΠ-ΑΠ) πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ ζήκεξα, είλαη 

ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε επάξθεηα θαη 

απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηνλ 

γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή 

θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία (ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα ηε Γιψζζα:14). ε ζρέζε κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία έρεη ηεζεί σο γεληθφο ζηφρνο ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα 

αθξνάηαη, λα δηαηππψλεη, λα εμεγεί θαη λα επηρεηξεκαηνινγεί κε αθξίβεηα θαη 

απηνπεπνίζεζε (ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα ηε Γιψζζα:14).). ε φ,ηη αθνξά ηα είδε ηνπ 

ιφγνπ, ν θαηεπζπληηθφο ιφγνο εηζάγεηαη ζηνπο καζεηέο ήδε απφ ηελ Α‟ ηάμε. 

Ωζηφζν, φκσο, ε επηρεηξεκαηνινγία σο ππνθαηεγνξία ηνπ θαηεπζπληηθνχ 

ιφγνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Α‟ θαη Β‟ ηάμεο. 
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 Ζ εηζαγσγή ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ γίλεηαη ζηε Γ‟ δεκνηηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηελ αλάγλσζεο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα δηαβάδνπλ κε επρέξεηα θαη 

αθξίβεηα θαη λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν θεηκέλσλ κε απμαλφκελε 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα 

ζηα άιια καζήκαηα θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο ρψξν, λα αλαδεηνχλ, λα 

αμηνινγνχλ, λα επηιέγνπλ  θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία, λα ραίξνληαη 

θαη λα εθηηκνχλ ηε γισζζηθή πνηθηιία (ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα ηε Γιψζζα:23).  

ηφρνο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηελ Γ‟ θαη Γ‟ δεκνηηθνχ είλαη ε αμηνιφγεζε 

ηδεψλ θαη επηρεηξεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ε θξηηηθή αλάγλσζε (ΓΔΠΠ-ΑΠ 

γηα ηε Γιψζζα:23). Πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία είλαη: o «Δληνπηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ηδεψλ 

θαη ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ ζπγγξαθέα. Γηάθξηζε πξάμεσλ, απφςεσλ θαη 

αμηψλ», φπσο ηζρχεη θαη γηα ηελ Δ΄ θαη Σ‟. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο παξαγσγήο γξαπηψλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ 

εηζάγεηαη ζηελ Γ‟ δεκνηηθνχ κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηε 

δηαηχπσζε επηρεηξεκαηνινγίαο κε ζαθείο ζέζεηο θαη ηθαλνπνηεηηθή ζηήξημε γηα 

ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηπαξαζέζεηο. Αιιά αθφκε  θαη δηαηχπσζε 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζην πιαίζην ελφο αηηήκαηνο π.ρ. επίζθεςε ζε πεξηνρή ή 

ρψξν ζρεηηθφ κε αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα 

ηε Γιψζζα:27-28). Οη ίδηεο ζεκαηηθέο παξακέλνπλ έσο θαη ηελ η‟ δεκνηηθνχ 

κε απμεηηθά θιηκαθνχκελε δπζθνιία. Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηελ ινγνηερλία 

πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο πξνβιέπεηαη ην εμήο: ε «Γηαηχπσζε 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αμηνινγηθψλ θξίζεσλ γηα ινγνηερληθά θείκελα» 

(ΓΔΠΠ-ΑΠ γηα ηε Γιψζζα:30) απφ ηε Γ‟ δεκνηηθνχ έσο θαη ηε η‟ 

δεκνηηθνχ. 

1.6.2. Η επηζηνιή ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα.  

 Ζ εηζαγσγή ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ησλ επηζηνιψλ ρσξίο 

επηρεηξεκαηνινγηθφ ραξαθηήξα ζπληειείηαη ζηε Β‟ δεκνηηθνχ. Οη ζηφρνη πνπ 

ηίζεληαη είλαη ε εθκάζεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηζηνιψλ φπσο ν 

απνζηνιέαο, ν παξαιήπηεο θαη ε ρσξνρξνληθή αλαθνξά. Δπηπξφζζεηα 

ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο θαιιηεξγνχλ επηκέξνπο ζηνηρεία, φπσο 

ην χθνο ηεο επηζηνιήο αλάινγα κε ηνλ παξαιήπηε, ε ζχλδεζε ιεγφκελσλ κε 
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δηάθνξεο ηδηφηεηεο θαη ξφινπο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δνκή ησλ επηζηνιψλ, 

θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο ηεο λέαο γλψζεο. ηηο πξψηεο ηάμεηο νη 

δξαζηεξηφηεηεο δελ θαιιηεξγνχλ ηνλ ειεχζεξν ηξφπν αλάπηπμεο ησλ 

επηζηνιψλ αιιά αληίζεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ κηα επηζηνιή 

κε ζπκπιήξσζε θελψλ θαη βνεζνχκελνη απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ. Οη 

επηζηνιέο κε επηρεηξεκαηνινγηθφ ραξαθηήξα ζπλαληηνχληαη πξψηε θνξά ζην 

εγρεηξίδην ηεο η‟ ηάμεο δεκνηηθνχ. εκεησηένλ πσο  ε επηρεηξεκαηνινγηθή 

επηζηνιή ππάγεηαη ζηελ γεληθή θαηεγνξία ηεο επηζηνιήο θαη πσο, αθνχ ην 

ελδηαθέξνλ καο ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο επηζηνιέο απηέο, ε παξνπζίαζε ζα 

πεξηιακβάλεη κφλν απηέο.  

Θα αξρίζνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηεο γιψζζαο θαη ησλ ηεηξαδίσλ εξγαζηψλ. Όπσο πξναλαθέξακε ε 

εηζαγσγή ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο ζεκεηψλεηαη ζηε η‟ ηάμε 

δεκνηηθνχ.  

πγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο κε παξνρή 

ζπκβνπιώλ/νδεγηώλ θαη  ρξήζε ελόο πιάλνπ. 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη επηζηνιέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηνλ 

επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν δηακέζνπ ησλ επηζηνιψλ κε δχν ηξφπνπο. Απφ ηε 

κία νη καζεηέο ιακβάλνπλ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

θαηά ηελ αλαζχλζεζε ησλ επηζηνιψλ θαη απφ ηελ άιιε  θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην πιάλν ηεο επηζηνιήο κε πξνηάζεηο θπξίσο ππνζηήξημεο 

ζέζεο. 

 

 



29 
 

 

Σάμε Σ‟, ηεχρνο Α‟, ελφηεηα 6ε ζει. 84-85 

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά θαινχληαη λα απνζηείινπλ 

κηα επηρεηξεκαηνινγηθή επηζηνιή ζηνλ δήκαξρν, κε αθνξκή ηελ δεκηνπξγία 

ελφο θαηαπιηζκνχ γηα ηε θηινμελία κεηαλαζηψλ, φπνπ ηα παηδηά πξέπεη λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε ζπλέρηζε ηεο θηινμελία ησλ 

κεηαλαζηψλ. ηνπο καζεηέο παξέρνληαη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε δφκεζε 

ηεο επηζηνιήο ελψ κάιηζηα παξαηίζεηαη θαη ε επηζηνιή κε ηελ κνξθή 

ζπκπιήξσζεο θελψλ. Σα νθέιε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αξθεηά 

θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ζπκβνπιψλ θαζνδεγεί ηα παηδηά θαη 

παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην ηππηθφ κέξνο ηεο επηζηνιήο 

(πξνζθψλεζε θαη απνθψλεζε) αιιά θαη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία θαη  ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ζπγθηλεζηαθφ θνξηίν, 

ξήκαηα πνπ δειψλνπλ γλψκε, ρξήζε αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ θ.η.ι.). φζνλ 

αθνξά ην θείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο αλαθέξεηαη ζε κηα επηζηνιή 
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πνπ εζηάιε απφ ηνλ αξρεγφ ησλ Ηλδηάλν, πξνο ηνλ πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, ν νπνίνο δήηεζε λα αγνξάζεη έλα ηκήκα απφ ηε γε ηνπο. 

Ζ επηζηνιή πεξηιακβάλεη επηρεηξήκαηα θαη ν επηζηνινγξάθνο επηδηψθεη κε 

επηρεηξήκαηα θαη επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε λα κεηαβάιεη ηε γλψκε 

ηνπ δέθηε.  

 

 

 

(Σάμε Σ‟ ,ηεχρνο Γ‟, ελφηεηα 17ε, ζει 77-78 άζθεζε 5) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα παξέρεη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

σθειήζνπλ ηε γξαθή ησλ καζεηψλ. Πξψηα απ‟ φια απνζαθελίδεη ηε δνκή 

θαζνξίδνληάο ηελ κάιηζηα. Δπηπιένλ, παξέρεη ζπκβνπιέο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο αιιά θαη ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ζε θάζε παξάγξαθν ελψ πεξηιακβάλεη αθφκε θαη ηηο 

πξνζθψλεζε/ απνθψλεζε. Σέινο, παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο κπνξνχλ 

νη καζεηέο λα γξάςνπλ πην απνηειεζκαηηθά. Σν θείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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ελφηεηαο ζίγεη ην δήηεκα ησλ παηδηψλ ζηξαηησηψλ θαη ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, 

πνπ βηψλνπλ θαη είλαη αληίζεηεο ζηελ αλεκειηά θαη ηελ παηδηθφηεηά ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγηθνύ ιόγνπ. 

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αζθήζεσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά θαινχληαη λα αζθήζνπλ δηάθνξεο δεμηφηεηεο. 

Μειεηψληαο ηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζπαζήζακε λα ηηο δηαρσξίζνπκε θαη λα 

ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπκε κε θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη παξά θάησ: 

Τπνζηήξημε ζέζεο κε ηε ρξήζε αηηηνινγηθώλ πξνηάζεσλ.  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχλ 

ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ζέζεηο. Οη καζεηέο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ 

αληηιακβάλνληαη πσο πξέπεη λα αηηηνινγνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

 

 

Σάμε η‟, ηεχρνο Α‟, ελφηεηα 6ε, ζει. 84. 

Τπνζηήξημε ζέζεσλ αλάινγα κε ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη 

θάζε παηδί. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ  δξαζηεξηφηεηεο πνπ δε δεηνχλ κφλν ηελ 

ππνζηήξημε ζέζεσλ αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε/ επηινγή ζέζεο. 
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. 

 

Σάμε Γ‟ , Σεχρνο Β‟, Δλφηεηα 7ε, ζειίδα 32. 

Σν θείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε δηακάρε –

ζχκθσλα κε ην κχζν- αλάκεζα ζηελ Αζελά θαη ηνλ Πνζεηδψλα γηα ην φλνκα 

ηεο πφιεο Αζήλαο θαη ζηηο πξνζθνξέο ηνπ θάζε ζενχ πνπ ζα ηνλ θαζηζηνχζε 

θαη ληθεηή. 
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Γξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηελ δνκή ηνπ επηρεηξήκαηνο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ 

βνεζνχλ ηα παηδηά λα δνκήζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. 

 

 

Σάμε Γ‟ ,ηεχρνο Α‟, ελφηεηα  «Ο θφζκνο γχξσ καο» ζει 74. 
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Σάμε Γ‟ ,ηεχρνο Α‟, ελφηεηα «Ο θφζκνο γχξσ καο» ζει 66. 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηα αηηήκαηά 

ηνπο θαη λα ηα αηηηνινγήζνπλ θαζψο ζα ηα κεηαθέξνπλ ζηνλ δήκαξρν. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα έπεηαη ελφο θεηκέλνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχζε έλα νηθφπεδν πνπ είρε γίλεη ζθνππηδφηνπνο απέλαληη απφ 

έλα ζρνιείν, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ επηκέιεηά ηνπ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο. Σν θείκελν ηειεηψλεη κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζθνππηδφηνπνπ ζε έλα 

θηιφμελν, γεκάην κε ινπινχδηα παξαδεηζέλην ηφπν. 
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2. Μέξνο δεύηεξν: Η Δθαξκνγή. 

Σν πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

θαζψο επίζεο θαη ηελ πινπνίεζε ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζρεηηδφκελνπ κε 

ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην βαζίζηεθε ζηηο αξρέο θαη ηηο 

παξαδνρέο ησλ Dolz, Noverraz θαη Schneuwly (2001). χκθσλα κε ηνπο Dolz 

et al. (2001) ην ζελάξην απηφ ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

νξγαλψλνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γχξσ απφ έλα θεηκεληθφ είδνο. Οη ζηφρνη 

ηεο δηδαθηηθήο αθνινπζίαο είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζηα θεηκεληθά 

είδε θαη λα γξάθνπλ κε ηξφπν θαηάιιειν ζε κηα δεδνκέλε θνηλσληθή 

πεξίζηαζε. Αθφκε, επηδηψθεη ηελ θαηάθηεζε γισζζηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε απηφ. Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζή 

ηνπ,είλαη δνκεκέλν ζε ηξεηο θάζεηο ή ζηάδηα.   

 Πξψην ζηάδην ηεο δηδαθηηθήο αθνινπζίαο είλαη  ε ηνπνζέηεζε ησλ 

καζεηψλ ζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ παξνπζίαζε ελφο 

θαζνξηζκέλνπ επηθνηλσληαθνχ πξνβιήκαηνο, δειαδή πξέπεη λα θαηαζηεζεί 

ζαθέο ζηνπο καζεηέο πνην είλαη ην επηθνηλσληαθφ πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα 

επηιχζνπλ κε ηελ παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ. Πξέπεη, ινηπφλ, λα είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ην είδνο πνπ πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ, γηα ηνλ δέθηε θαη ηε 

κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ην θείκελν. Δπίζεο, νη καζεηέο θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα 

πεξηερφκελα πάλσ ζηα νπνία ζα εξγαζηνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγηθή επηζηνιή, δειαδή πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν: ζέζε, 

ππνζηήξημε ζέζεο, ζπκπέξαζκα. Έηζη ινηπφλ ε ηνπνζέηεζε ζε πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο  πξέπεη λα θαζηζηά γλσζηφ ζηνπο καζεηέο ην επηθνηλσληαθφ 

πξφβιεκα αιιά θαη ηε γισζζηθή γλψζε πνπ ζπλδέεηαη κ‟ απηφ (Dolz et al. 

2001). 

 Έπεηηα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, νη καζεηέο 

θαινχληαη λα παξαγάγνπλ έλα γξαπηφ ή πξνθνξηθφ θείκελν  πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο. Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηα γξαπηά ησλ 

καζεηψλ κε θξηηήξηα πνπ έρεη ζεζπίζεη, γηα λα ηα αμηνινγήζεη πην 
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αληηθεηκεληθά. Απηή ε πξψηε παξαγσγή απνηειεί έλα θαιφ δείγκα αιιά θαη 

νδεγφ πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα δηαπηζηψζεη ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ε αξρηθή γξαθή  ιεηηνπξγεί 

ζηελ νπζία σο κηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ζπκβάιιεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ, θαζψο ηα θείκελα κειεηψληαη  θαη αλαιχνληαη γηα λα 

πξνζεγγηζηνχλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο.  Σα πξνβιήκαηα θαη νη αδπλακίεο 

ησλ καζεηψλ πνπ παξαηεξεί ν εθπαηδεπηηθφο ηίζεληαη ζην ζηφραζηξν. Ο 

επηθείκελνο ζρεδηαζκφο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ (Dolz et al. 2001).   

 ην δεχηεξν ζηάδην, ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζε 

ππνελφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ νη καζεηέο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ πξψηε γξαθή, παξέρνληάο ηνπο 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία. Οη καζεηέο  απφ ηελ άιιε πιεπξά, εξγαδφκελνη ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, απνθηνχλ έλα 

ιεμηιφγην, κηα ηερληθή γιψζζα πνπ σθειεί ζηελ επεμεξγαζία παξφκνησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ.    

ην ηξίην ζηάδην ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ γίλεηαη ε ηειηθή παξαγσγή 

ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη θαινχληαη λα παξαγάγνπλ έλα ηειηθφ 

θείκελν, πνπ είλαη ε δηφξζσζε ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ κε ην ίδην αξρηθφ ζέκα 

ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο αιιά θαη ηνπ 

κειεηψκελνπ θεηκεληθνχ είδνπο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ηα 

παηδηά θαινχληαη λα γξάςνπλ έλα λέν θείκελν. Ζ ηειηθή απηή παξαγσγή  

απνηειεί γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα εξγαιείν ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ 

αμηνιφγεζε, ε νπνία πξαγκαηψλεηαη κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ-πίλαθα 

ζπκβάιιεη ζηε αληηθεηκεληθφηεξε απνηίκεζε ηνπ γξαπηνχ θαη δεκηνπξγεί κηα 

εηθφλα γηα ηελ επηηπρή ή κε έθβαζε ηεο δηδαθηηθήο αθνινπζίαο θαη γηα ηε ιήςε  

απνθάζεσλ γηα κηα ελδερφκελε επαλάιεςε ζεκείσλ  πνπ παξαηεξνχληαη 

δπζθνιίεο. 

 Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Dolz et al. (2001) ε ηειηθή (αλα)ζχλζεζε 

θεηκέλνπ έρεη ζεηηθά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο θαζψο επηζεκαίλεη ζηφρνπο ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα επηηχρνπλ. Έηζη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαζψο πξέπεη δηαξθψο λα αλαζηνράδνληαη θαη λα 
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παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία εθκάζεζήο ηνπο. Αθφκε, ε (αλα)ζχλζεζε 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ψζηε νη καζεηέο λα ξπζκίδνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο, σο παξαγσγνί θεηκέλσλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζηε 

δηφξζσζε ή ζηελ επαλαγξαθή ηνπο απηνμηνινγνχκελνη.. 
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2.1.Οη θάζεηο ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ. 

 ην κέξνο απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ πνπ πινπνηήζακε, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην 

θεηκεληθφ είδνο ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο, λα κπνξνχλ λα ζπλζέηνπλ 

κηα επηζηνιή ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ/νπο απνδέθηε/εο αιιά θαη λα κάζνπλ  

επηρεηξεκαηνινγνχλ. Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηήζεθε θαηά ηνλ κήλα 

Μάξηην ηνπ έηνπο 2017 ζηελ η‟ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Καιπβίσλ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ λνκφ Πέιιαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δήκν θχδξαο. Σν ηκήκα 

απηφ απνηειείην απφ 9 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ 5 ήηαλ αγφξηα θαη 4 θνξίηζηα. 

Σν επίπεδν ηεο ηάμεο ήηαλ αξθεηά θαιφ, αιιά είρε θη έλαλ καζεηή κε θαλεξέο 

δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 

 Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ πινπνηήζεθε νξγαλψζεθε σο εμήο: 

 Αξρηθά, ζηελ πξψηε καο ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία έγηλε εηζαγσγή ζην 

θεηκεληθφ είδνο ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο ηα παηδηά θιήζεθαλ λα 

παξαγάγνπλ δηθή ηνπο επηζηνιή. Μεηά ην πέξαο  ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο 

δηνξζψζακε θαη αμηνινγήζακε ηα γξαπηά κε αμηνινγηθά θξηηήξηα ζηα νπνία 

αλαθεξφκαζηε πην θάησ, θαη πξνβήθακε ζην ζρεδηαζκφ ελφο δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αδπλακίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ καο. 

Έηζη, θαηαιήμακε ζηνλ εμήο ζρεδηαζκφ: 

 Έλα δίσξν αθηεξψζακε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

θεηκεληθφ είδνο πνπ επξφθεηην λα πξνζεγγίζνπλ, ην 

επηθνηλσληαθφ πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα επηιχζνπλ, ην 

νπνίν ήηαλ ε απνζηνιή κηαο επηρεηξεκαηνινγηθήο 

επηζηνιήο ζηνπο γνλείο ηνπο γηα λα ηνπο πείζνπλ γηα λα 

ηελ αγνξά ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηάκπιεη ελψ 

παξάιιεια ζ‟ απηφ ην δίσξν πινπνηήζεθε θαη ε πξψηε 

γξαθή. 

 Μία ψξα αθηεξψζακε ζηαηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηζηνιήο θαη ζηε δηάθξηζε ησλ επηπέδσλ χθνπο. 

 Έλα δίσξν ζηε δνκή ηεο επηζηνιήο. 
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 Γχν δίσξα ζηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν θαη πψο κπνξεί 

θαλείο λα γίλεη πεηζηηθφο. 

 Έλα δίσξν γηα ηελ επηζθφπεζε φζσλ είδακε θη γηα ηελ 

ηειηθή παξαγσγή ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο. 
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2.2. Δηζαγσγή ζην θεηκεληθό είδνο ηεο επηζηνιήο. 

ην πξψην δίσξν ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, παξνπζηάζηεθε ζηνπο 

καζεηέο έλα θχιιν, ην νπνίν πεξηείρε δχν επηρεηξεκαηνινγηθέο επηζηνιέο. 

ηφρνο ήηαλ νη καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηζηνιήο θαη λα δηαθξίλνπλ ηνλ επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν. Σα θχιια πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο είλαη ηα εμήο: 

Πξψηε επηζηνιή: 

Κ. Γήκαξρε, 

Σα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ ηνπ θάησ Εεπγαξαθίνπ, καδί κε ηελ θπξία 

ηνπο, ζαο ραηξεηνύλ! 

αο ζηέιλνπκε απηό ην γξάκκα γηα λα εθθξάζνπκε κηα επηζπκία πνπ 

πξνέθπςε, όηαλ γλσξίζακε ηελ Αλαθύθισζε, κέζα ζηελ ηάμε καο. 

Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο, ρζεο 5 Ηνπλίνπ, 

απνθαζίζακε πσο πξέπεη λα θάλνπκε θάηη γηα λα βνεζήζνπκε θη εκείο ην ζπίηη 

καο, ηε Γε, αθνύ άλζξσπνη αδηάθνξνη ηελ άθεζαλ λα αξξσζηήζεη πνιύ, απ’ 

όια ηα ζθνππίδηα πνπ δε θξνληίδνπλ λα καδέςνπλ ζσζηά. 

Από ηε ζηηγκή πνπ κάζακε πώο αλαθπθιώλνπκε, αξρίζακε λα καδεύνπκε 

νηηδήπνηε αλαθπθιώλεηαη. Δίδακε ηηο ζαθνύιεο καο λα γεκίδνπλ κ’ έλα ζσξό 

ζθνππίδηα, πνπ δελ είλαη πηα ζθνππίδηα, θαη ραξήθακε, πνπ ηόζν εύθνια 

κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηε Γε λα γίλεη γξεγνξόηεξα θαιά. 

Μπνξείηε, κε ηε ζεηξά ζαο, λα καο βνεζήζεηε, ώζηε όια απηά πνπ 

ζπγθεληξώλνπκε λα θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο; 

Σν ρσξηό καο, νύηε θαη ην ζρνιείν καο, θπζηθά, δελ έρνπλ θάδνπο 

αλαθύθισζεο. Δκείο πάιη αξλνύκαζηε λα αθήζνπκε ηελ Αλαθύθισζε από 

ηόηε πνπ ηε γλσξίζακε. Έηζη, πξέπεη θάπνηνο κεγαιύηεξνο λα θνξησζεί ηηο 

ζαθνύιεο γηα λα ηηο αδεηάζεη ζην Αγξίλην, ζηνπο κπιε θάδνπο. 

αο παξαθαινύκε, αλ κπνξνύζαηε, λα θξνληίζεηε, έλαο ηνπιάρηζηνλ 

κπιε θάδνο αλαθύθισζεο λα βξίζθεηαη ζην ζρνιείν καο, θαη όζνπο άιινπο 
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θάδνπο κπνξείηε λα ηνπο βάιεηε κέζα ζην ρσξηό καο, ώζηε λα κάζνπλ όινη 

ηελ θαιή καο Αλαθύθισζε. Γηα λα ζαο βνεζήζνπκε, αθνύ ηόζα πνιιά έρεηε 

λα θξνληίζεηε, ώζηε λα κελ μεράζεηε πόζν πνιύ κπνξείηε λα καο βνεζήζεηε, 

ζαο ζηέιλνπκε, σο δσξάθη, ηελ θνλθάξδα πνπ θηηάμακε ζηελ ηάμε θαη θνξάκε 

όινη καο από ρζεο. 

Γλσξίδνπκε πσο δελ έρεηε όια ηα ιεθηά ηνπ θόζκνπ ζηα ζπξηάξηα ζαο, 

κα από ηελ άιιε, πηζηεύνπκε πσο ε αγάπε γηα ην ζπίηη καο, ηε Γε, κπνξεί λα 

βξεη ηε δύλακε λα ηε ζώζεη. 

αο επραξηζηνύκε γηα ηνλ ρξόλν, πνπ αθηεξώζαηε λα αζρνιεζείηε καδί 

καο. Πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζή ζαο. 

Καιό θαινθαίξη! 

Ραληεβνύ ηνλ επηέκβξε ζηνλ Μπιε Κάδν! 

Σα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ε λεπηαγσγόο.   

Πεγή: 

http://blogs.sch.gr/nipkzaev/2013/10/08/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%

BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B

B%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9/ 

  

http://blogs.sch.gr/nipkzaev/2013/10/08/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
http://blogs.sch.gr/nipkzaev/2013/10/08/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
http://blogs.sch.gr/nipkzaev/2013/10/08/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
http://blogs.sch.gr/nipkzaev/2013/10/08/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
http://blogs.sch.gr/nipkzaev/2013/10/08/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
http://blogs.sch.gr/nipkzaev/2013/10/08/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
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Ζ δεχηεξε επηζηνιή πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο είλαη ε εμήο:  

 

Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 1910 

Αγαπεηνί  κνπ,  

Κάηη πξέπεη βέβαηα λα ζαο πσ θαη γηα ηηο απόθξηεο. Αιιά ηη; Μήπσο δελ 

ηα μέξεηε όια; Οη αζελατθέο απόθξηεο είλαη θεκηζκέλεο παληνύ γηα ηε ζάρια 

ηνπο. Σα ίδηα θαη ηα ίδηα. Ζ θακήια, ην γατηαλάθη, ν θαζνπιήο, ηα ξόπαια.  Μηα 

θακήια βξώκηθε θαη άζρεκε, πιεγώλεη θαη ηε ζηνηρεησδέζηεξε θαιαηζζεζία, 

έλα γατηαλάθη ηνπ νπνίνπ νη ρνξεύηξηεο εμεπηειίδνπλ θαη ηα δύν θύια,  θάηη 

ξόπαια πνπ δελ είλαη ππνθεξηά νύηε αθόκε θαη ζε κηα εκπνξνπαλήγπξε. 

 Καη όκσο όια απηά ηα ζεάκαηα, ηα ζηεξεόηππα θαη ηα ζπλεζηζκέλα 

βξίζθνπλ ζεαηέο έθπιεθηνπο. Όπνπ θαη λα ζηακαηήζνπλ από ηηο θεληξηθόηεξεο 

πιαηείεο έσο θαη ηα πην απόθεληξα κέξε γύξσ ηνπο ζρεκαηίδεηαη κεγάινο 

θύθινο θαη ν παιηάηζνο ζα ςαξέςεη αξθεηέο πεληάξεο από ην δξόκν θαη ηα 

παξάζπξα. Ση ηα ζέιεηε; Ο θόζκνο ελλνεί λα δηαζθεδάζεη θαη αθνύ δελ έρεη 

θαιύηεξεο δηαζθεδάζεηο  αξθείηαη ζ’ απηά πνπ έρεη. 

 Δίλαη όκσο θαη ιίγν εγσηζηήο. Θέιεη πάληα λα ηνλ δηαζθεδάδνπλ νη άιινη. 

Γη’ απηό ζηελ Αζήλα νη απόθξηεο δελ είλαη ηόζν δσεξέο όζν αιινύ, όπνπ νη 

άλζξσπνη ελλννύλ ηε δηαζθέδαζε θάπσο δηαθνξεηηθά. Όινη νη Αζελαίνη ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο Κπξηαθέο βγαίλνπλ έμσ γηα λα δνπλ καζθαξάδεο. Αιιά θαλείο 

από απηνύο δελ καζθαξεύεηαη. Καη θπζηθά δελ βιέπνπλ ηίπνηα. ηε ζπλέρεηα 

παξαπνληνύληαη: «Ση θξύα Κπξηαθή! Ούηε έλαο καζθαξάο ηεο πξνθνπήο. Σα 

ίδηα θαη ηα ίδηα!». Αιιά πνηνο ζα έθαλε ηνλ «καζθαξά ηεο πξνθνπήο», αθνύ 

όινη βγήθαλ γηα  λα δνπλ; Οη άγγεινη ή νη θαιηθάληδαξνη; 

Δπηβαξύλνληαη άξαγε νη Αζελαίνη; Λππνύληαη λα μνδέςνπλ; Φνβνύληαη 

κε δελ δείμνπλ θαιό πλεύκα; Γελ έρνπλ θαζόινπ; Γελ έρνπλ δηάζεζε; Γελ 

μέξσ. Σν βέβαην είλαη, όηη κε ηε γεληθή απνρή, σξαία θαη δσεξά θαξλαβάιηα 

δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ ζηελ Αζήλα. Οη απόπεηξεο πνπ έγηλαλ παιηόηεξα 

απέηπραλ.  
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  Πξέπεη λα ππνκείλνπκε  κέρξη λα έξζνπλ θαιύηεξεο κέξεο. Άιισζηε θαη 

ζεηο δελ πηζηεύσ λα αηζζάλεζηε ηε θηώρηα θαη ηε ζάρια ηεο αζελατθήο 

απνθξηάο. ηελ επηπρή ειηθία πνπ είζηε θαη κε ηε ραξά πνπ έρεηε δελ ζαο 

ρξεηάδεηαη θάηη πεξηζζόηεξν γηα λα δηαζθεδάζεηε. Έλαο κηθξόο παηδηθόο 

ρνξόο, κηα απνθξηάηηθε θνξεζηά, έλα ληόκηλν, κηα κάζθα θαη κηα ζαθνύια 

θνκθεηί. Σ’ άιια ηα αλαπιεξώλεη ε όξεμε. 

   Αιιά λα ζαο πσ θαη ην άιιν: ηελ επνρή απηή πνπ δηέξρεηαη κεγάιε 

θξίζε ε ειιεληθή παηξίδα, δε ζα έβιεπα κε πνιιή επραξίζηεζε κηα εμαηξεηηθά 

ηξειή απνθξηά ζηελ Αζήλα. Καη εκείο σο θξάηνο θαη σο έζλνο δελ έρνπκε 

απνθαηαζηεζεί αθόκε. Γηαζθεδάδνπκε ιίγν θαη ρσξίο θαξδηά. Γελ πεηξάδεη 

πνπ δελ είλαη ηόζν δσεξή ε απνθξηά καο! Θα έξζεη θαηξόο, ειπίδνπκε, πνπ ζα 

αιιάμνπλ νη πεξηζηάζεηο. 

αο αζπάδνκαη 

Φαίδσλ. 

Σν θείκελν απηφ πξνέξρεηαη απφ ην παηδηθφ πεξηνδηθφ «Γηάπιαζηο ησλ 

παίδσλ», ην νπνίν θπθινθφξεζε γηα ηειεπηαία θνξά ην 1948. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν βξηζθφηαλ  ζην ηεχρνο πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1910. Σν θείκελν ην κεηαγξάςακε ζηελ θνηλή λενειιεληθή 

θαζψο ε επεμεξγαζία ηνπ πξσηφηππνπ, ην νπνίν παξαηέζεθε θαη ζηνπο 

καζεηέο, ζα δεκηνπξγνχζε δπζθνιίεο. 
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Σα παξαπάλσ θείκελα δφζεθαλ ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά. Πξηλ 

δηαβαζηνχλ ηα θείκελα ξσηήζεθαλ νη καζεηέο αλ αλαγλσξίδνπλ ην είδνο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη αλ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ δηαβάζακε ηελ πξψηε 

επηζηνιή δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηνλ πνκπφ θαη ηνλ δέθηε, 

ηε θεληξηθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ, ηηο ζέζεηο πνπ έρεη ν επηζηνινγξάθνο θαζψο 

επίζεο θαη πψο ν επηζηνινγξάθνο ππνζηεξίδεη ηηο απφςεηο ηνπ. Ζ ίδηα ινγηθή 

αθνινπζήζεθε θαη κε ηε δεχηεξε επηζηνιή. Παξάιιεια ζηνλ πίλαθα 

θαηαγξάθνληαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηνιήο θαζψο επίζεο θαη νη ηξφπνη 

θαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε επηζηνινγξάθνο πξνθεηκέλνπ λα 

πείζεη ηνλ απνδέθηε.  

Σέινο, θάζε παηδί θιήζεθε λα παξαγάγεη γξαπηφ ιφγν κε ζέκα:  «Να 

γξάςεηο κηα επηζηνιή ζηνπο γνλείο ζνπ γηα λα ηνπο πείζεηο λα ζνπ αγνξάζνπλ 

θηλεηφ ηειέθσλν ή ηάκπιεη». Αμίδεη θαηαξράο λα ζεκεησζεί πσο ηα ζηνηρεία 

πνπ αληιήζακε απφ ηα θείκελα ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ επηζηνιή σο θεηκεληθφ 

είδνο φζν ζε ζρέζε κε ηελ δφκεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο παξέκελαλ ζηνλ 

πίλαθα γηα λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο.   

Σν γεγνλφο πσο ηα παηδηά θιήζεθαλ λα παξαγάγνπλ γξαπηφ ιφγν θαηά 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ θεηκεληθνχ είδνπο πξνθαλψο δελ έγηλε ηπραία. 

ηφρνο καο ήηαλ κέζσ κηαο δηαγλσζηηθήο ή αξρηθήο αμηνιφγεζεο, λα 

απαληεζνχλ δχν βαζηθά εξσηήκαηα (ζχκθσλα κε ην Καςάιεο θαη 

Υαλησηάθεο, 2011:45): 

 ε πνην βαζκφ θαηέρνπλ νη καζεηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε δηδαζθαιία; 

 ε πνην βαζκφ νη καζεηέο  έρνπλ θαηαθηήζεη ήδε ζηφρνπο πνπ 

επηδηψθεη ε δηδαζθαιία;  

Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε ζηνρεχεη ζηελ επαλαηξνθνδφηεζε εθπαηδεπηηθνχ 

θαη καζεηή θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ βειηίσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο (Καςάιεο θαη Υαλησηάθεο 2011:44 . Έηζη, 

θαη γηα εκάο ε γλψζε ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ καο ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγηθή επηζηνιή απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ  δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. 
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2.3. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγηθήο επηζηνιήο. 

ην ζηάδην απηφ θξίλνπκε απαξαίηεην λα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξφπν 

πνπ ρεηξηζηήθακε ηα πξψηα γξαπηά ησλ παηδηψλ. Σα γξαπηά πνπ ιάβακε 

ζέιακε λα ηα αμηνινγήζνπκε κε έλαλ ηξφπν αληηθεηκεληθφ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηφζν ην ηειηθφ θείκελν ζπιιήβδελ φζν θαη επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ 

έπξεπε λα πεξηέρνληαη ζε απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζψληαο ηελ 

Αδαιφγινπ, (ρ.ρ) θαηαιήμακε ζηε δεκηνπξγία ελφο πίλαθα αλαιπηηθήο 

αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηείρε ηηο παξακέηξνπο πνπ επξφθεηην λα αμηνινγεζνχλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο θαη ε αλάιπζε θάζε παξακέηξνπ. 

Παξάκεηξνη 

βαζκνινγίαο 

 

1 

 

2 

  

3 

 

4 

  

5 

  

6 

Γνκηθφ 

πξφηππν επηζηνιήο 

      

Γνκή 

Δπηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

      

πλνρή       

πλεθηηθφηεηα- 

χλδεζε λνεκάησλ. 

      

 

Καηαξράο, ν παξαπάλσ πίλαθαο είλαη έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν  

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηα γξαπηά ησλ 

καζεηψλ. Δπηπιένλ, εμππεξεηεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

πξνηεξεκάησλ, θαη απφ ηελ άιιε ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ θάζε 

καζεηή. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζηνλ θάζεην άμνλα παξνπζηάδνληαη 

νη παξάκεηξνη βαζκνινγίαο δειαδή πνηα ζηνηρεία εμεηάζακε ελψ ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα παξνπζηάδεηαη ε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζε θάζε 

παξάκεηξν. ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο ην 1= Αδχλαην γξαπηφ, 

2=Φησρφ γξαπηφ, 3= Μέηξην γξαπηφ, 4=Καιφ γξαπηφ,5=Πνιχ θαιφ 

γξαπηφ,6=Άξηζην γξαπηφ. 
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Όζνλ αθνξά  ηηο παξακέηξνπο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε, αμίδεη λα 

απνζαθεληζηνχλ ηα εμήο: ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θαηεγνξία, ην δνκηθφ 

πξφηππν ηεο επηζηνιήο,  εμεηάζηεθε εάλ νη καζεηέο ζπκπεξηέιαβαλ: 

α) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηνιήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνζθψλεζε, απνθψλεζε θαη εάλ έθαλαλ ρσξνρξνληθή αλαθνξά,  

β) κηα θαηάιιειε δνκή, φπσο απηή πνπ πξνηείλεη ν Πξαζζάο δειαδή, 

εηζαγσγή ζην ζέκα, θχξην κέξνο θαη επίινγνο. 

ε ζρέζε κε ηε δεχηεξε θαηεγνξία πνπ αθνξά ηε δνκή ησλ 

επηρεηξεκάησλ εμεηάζηεθε εάλ νη καζεηέο ζπκπεξηέιαβαλ: 

α) ηελ άπνςή ηνπο κε ζαθήλεηα, 

β) πξνηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

γ) ηνλ ηξφπν πνπ εληζρχνπλ ηεο απφςεηο ηνπο (π.ρ. παξαδείγκαηα), 

δ) εάλ εηζάγνπλ αληεπηρεηξήκαηα, δειαδή πξνηάζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα 

άξνπλ ηελ αληίζεηε γλψκε. 

 

ε ζρέζε κε ηελ ηξίηε παξάκεηξν, απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλνρή ηνπ 

θεηκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Γνχηζν (2012:86), ε ζπλνρή λνείηαη σο ν ηξφπνο 

ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ελφο θεηκέλνπ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ λνεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλα θείκελν θαη δειψλνληαη κέζσ κνξθηθψλ 

γισζζηθψλ κεραληζκψλ. Με άιια ιφγηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο 

ζπλνρή είλαη ν ηξφπνο πνπ νξγαλψλεηαη ε ζεκαζία ελδνθεηκεληθά. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Αλησλνπνχινπ θ.ά,(2006),  πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί ζε ηξία επίπεδα: 

 ζε ιεμηινγηθφ επίπεδν 

 ζε γξακκαηηθφ επίπεδν (ζπλνρή ζην πξφζσπν, ζηηο εγθιίζεηο 

ησλ ξεκάησλ). 

Παξάιιεια, ε ζπλνρή επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνπζία θεηκεληθψλ 

δεηθηψλ. 
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Σέινο,  ηέηαξηε θαηεγνξία είλαη ε ζχλδεζε λνεκάησλ-ζπλεθηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηνπο de Beaugrande θαη Dressler (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Γνχηζνο, 2012:86 ), ε ζπλεθηηθφηεηα αθνξά ηελ αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ, ε 

νπνία θαζηζηά έλα θνκκάηη ιφγνπ θαηαλνεηφ σο θείκελν. Αθνξά επίζεο, ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. 

Έλα θείκελν έρεη ζπλεθηηθφηεηα φηαλ σο ελφηεηα θαη νξγάλσζε είλαη 

θαηάιιειν γηα ηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε. Ο 

Γνχηζνο (2010) πξνζζέηεη πσο ε ζπλεθηηθφηεηα εθθξάδεηαη ζπλήζσο 

γισζζηθά κέζσ ηεο ζπλνρήο αιιά απηφ δελ είλαη θαη απαξαίηεην. Απηφ πνπ 

εμεηάζακε εκείο είλαη αλ ηα παηδηά παξήγαγαλ φλησο κηα επηζηνιή ηαηξηαζηή 

κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη αλ ηα λνήκαηα ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε 

ινγηθή αθνινπζία.  

Μεηά ηελ πξψηε γξαπηή παξαγσγή θεηκέλνπ αμηνινγήζακε ηα γξαπηά 

κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη θαηαιήμακε ζε απνηειέζκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπκε ηηο παξεκβάζεηο καο. εκεηψλεηαη πσο ε 

αλαιπηηθή βαζκνινγία βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ 

νξζνγξαθεκέλα:  

Δπηζηνιή 1ε : 

Μακά ηάκπιεη. 

Δγώ ζέισ ηάκπιεη γηα λα παίμσ θαη γηα ηηο αζθήζεηο. 

Γηα λα ην ζπάζσ ζηε κνύξε ηεο Μαξίαο. 

Καη λα παίδσ ην βξάδπ. 

Καη λα ην παίξλσ βόιηεο λα παίδσ θαη λα βιέπσ βίληεν.  

 Δθ πξψηεο φςεο ην ζπγθεθξηκέλν γξαπηφ δε ζπκίδεη επηζηνιή. Όζνλ 

αθνξά ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο πέξα απφ ηελ ππνηππψδε 

πξνζθψλεζε  θαη ηελ απφηνκε εηζαγσγή ζην ζέκα δελ πεξηέρεη άιια ζηνηρεία 

ησλ επηζηνιψλ. Ο ιφγνο είλαη απνζπαζκαηηθφο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο θαη 
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νπηηθά ζπκίδεη πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ή νδεγίεο. ε ζρέζε κε ηα  

επηρεηξήκαηα πνπ ζέηεη, νξηζκέλα είλαη ζαζξά θαη έσια. Σν επηρείξεκα π.ρ. « 

γηα λα ην ζπάζσ ζηε κνχξε ηεο Μαξίαο» δελ πξφθεηηαη λα πείζεη ηε κεηέξα 

ηνπ λα ηνπ ην αγνξάζεη. Σν ζπγθεθξηκέλν γξαπηφ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ζπλνρήο: ιείπνπλ ξήκαηα π.ρ «κακά ηάκπιεη», «θαη γηα ηηο 

αζθήζεηο» ρξεζηκνπνηεί ην ζπλνπηηθφ ζέκα γηα λα παίμσ αληί ηνπ κε 

ζπλνπηηθνχ γηα λα παίδσ. Ζ ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη κφλν κε ηνλ 

παξαηαθηηθφ ζχλδεζκν «θαη». Σέινο, ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ζπλεθηηθφηεηαο: ην λφεκα ζαλ λα δηαθφπηεηαη, λα 

απνδπλακψλεηαη εμαηηίαο ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπ ιφγνπ. Δπηπιένλ, δελ 

απνθιηκαθψλεη ζην ηέινο, δελ θάλεη θάπνηνλ επίινγν. 

Δπηζηνιή 2ε :  

(Αγαπεηνί κνπ γνλείο) 

Θα ήζεια λα κνπ αγνξάζεηε έλα ηειέθσλν γηα ηα γελέζιηα κνπ. Πνπ 

είλαη ην θαινθαίξη 28 Ηνπιίνπ θαη ζα ην ήζεια γηα ην γπκλάζην πνπ ζα πήγαηλα 

ηνπ ρξφλνπ απηά ζα ήζεια απφ εζάο. ΣΔΛΟ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή πεξηέρεη κφλν ηελ πξνζθψλεζε, ε νπνία 

βξίζθεηαη κέζα ζε παξέλζεζε. Ο καζεηήο εηζάγεη ην ζέκα ηεο επηζηνιήο ηνπ 

φκσο, αληί λα αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ππέξ ηεο αγνξάο ηνπ 

ηειεθψλνπ θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα γελέζιηά ηνπ. Σα 

επηρεηξήκαηα είλαη αλχπαξθηα, δελ επεμεγεί γηαηί ζα ην ήζειε γηα ην γπκλάζην. 

Κιείλεη ηελ επηζηνιή ηνπ απφηνκα θαη σο απνθψλεζε ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε 

«ηέινο». ε ζρέζε κε ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ ιάζε φπσο πήγαηλα 

αληί πεγαίλσ. Σέινο, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηε ζχλδεζε ησλ λνεκάησλ: 

αξρηθά, εηζάγεη ζην ζέκα πνπ είλαη ε αγνξά ηνπ ηειεθψλνπ, κεηαβαίλεη ζηα 

γελέζιηά ηνπ θαη θιείλεη ηελ επηζηνιή ηνπ. 

Δπηζηνιή 3ε: 

Σξίηε, 28 Φεβξνπαξίνπ 2017. 

Αγαπεκέλνη κνπ γνλείο, 

ζα ήζεια λα ζαο δεηήζσ κηα κηθξή ράξε. 
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 Σν κόλν πνπ ζέισ γηα ηα γελέζιηα κνπ, είλαη έλα θηλεηό. Πηζηεύσ όηη 

πιένλ είλαη αλαγθαίν γηα έλα παηδί ηεο ειηθίαο κνπ, λα έρεη θηλεηό. Γηαηί; Γηαηί 

πνιύ απιά είλαη έλα κέζν δηεπθόιπλζεο θαη κε απηό κπνξώ λα εμππεξεηεζώ 

πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο π.ρ. λα έρσ ηα δηθά κνπ πξνζσπηθά  αξρεία, λα 

κελ ηξώσ ηελ θάξηα ηεο κακάο, λα κπνξώ λα βιέπσ θαη λα αθνύσ πξάγκαηα 

ηεο αξεζθείαο κνπ θαη λα επηθνηλσλώ κε ηνπο θίινπο κνπ όπνηα ζηηγκή ζέισ. 

Δύρνκαη ηα επηρεηξήκαηά κνπ λα ζαο έρνπλ πείζεη. 

Φηιηά, 

Μαξία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα έρεη θάλεη κηα θαιή πξνζπάζεηα ζε φ,ηη αθνξά 

ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο, έρεη ζπκπεξηιάβεη πξνζθψλεζε, 

απνθψλεζε θαη εκεξνκελία, ελψ αθφκε έρεη δνκήζεη ηελ επηζηνιή ηεο ζε 

ηξεηο παξαγξάθνπο. Ζ καζήηξηα καο εηζάγεη ζην ζέκα, αλαπηχζζεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη ην ηάκπιεη θαη θιείλεη ηελ επηζηνιή ηεο. 

ε ζρέζε κε ηα επηρεηξήκαηα ηεο,  ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα γηα λα 

εληζρχζεη ηηο ζέζεηο ηεο . Απφ άπνςε ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ε επηζηνιή 

δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα δεηήκαηα. 
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2.4. Πξώηε δηδαθηηθή παξέκβαζε: ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ην ύθνο ηεο επηζηνιήο. 

 Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ πνπ ιάβακε απφ ηα παηδηά 

ζπκπεξάλακε πσο ζε γεληθέο γξακκέο έθαλαλ κηα θηιφηηκε πξνζπάζεηα φζνλ 

αθνξά ην θνκκάηη ησλ ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηζηνιήο. Κάπνηνη 

καζεηέο ζπκπεξηέιαβαλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελψ θάπνηνη παξέιεηςαλ 

κέξνο ηνπο. Έηζη, ζεσξήζακε ζθφπηκε ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ παξέκβαζε 

ζην θνκκάηη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ζηε δηάθξηζε ησλ επηπέδσλ χθνπο 

ηεο επηζηνιήο.Σα γξαπηά πνπ ιάβακε δελ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα χθνπο 

ιφγσ ηνπ ζέκαηνο πνπ επηιέμακε, αθνχ ηα παηδηά απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο 

ηνπο ζε νηθείν χθνο, πνπ ηνπο είλαη γλσζηφ.  Απηφ, φκσο, πνπ ζέιακε λα γίλεη 

θαηαλνεηφ είλαη ε δηάθξηζε ηνπ νηθείνπ θαη ηνπ ηππηθνχ χθνπο, πψο δειαδή 

απεπζπλφκαζηε ζε θάπνηνλ θίιν καο ή νηθείν θαη γλψξηκν άηνκν θαη πψο ζε 

θάπνηνλ ελήιηθα ή ζε θάπνην άηνκν πνπ θαηέρεη θάπνην αμίσκα θαη, επίζεο, 

πνηα ζηνρεία πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε κηα επηζηνιή. 

 Ζ δηάθξηζε ηνπ χθνπο γίλεηαη αληηιεπηή κε πνηθίινπο ηξφπνπο φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ρξήζε εληθνχ ή πιεζπληηθνχ, ε ζχλδεζε ησλ 

πξνηάζεσλ κεηαμχ ηνπο, ζπλήζσο ζε πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο κε ηππηθφ 

χθνο ζπλαληάηαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε αληίζεηα φηαλ ην χθνο είλαη θηιηθφ 

θπξηαξρεί ε παξαηαθηηθή ζχλδεζε θαη ην αζχλδεην ζρήκα. Δπίζεο, ε ηππηθή 

επγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο επίζεκεο επηζηνιέο, ελψ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δηαδξακαηίδεη ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ. Όπσο αλαθέξεη ε 

Μπακπάθνπ-Οξθαλνχ (2005:135), νη ιέμεηο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην 

πθνινγηθφ ηνπο θνξηίν. Ζ πθνινγηθή πιεπξά ηεο ζεκαζίαο αληηκεησπίδεηαη 

κέζα απφ ηελ αληίζεζε ηεο ηππηθφηεηαο-κε ηππηθφηεηαο ή ηνπ επίζεκνπ-κε 

επίζεκνπ. Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εγγξάθνληαη ζηηο ιέμεηο απφ ηε 

ζπρλή ή θαη ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα θαη 

ζε αλάινγα θεηκεληθά πξντφληα. Σν ζπλερέο ηνπ ηππηθνχ- κε ηππηθνχ καο 

βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ην θαζεκεξηλφ χθνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

κεηαίρκην θαη απνηππψλεηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, ελψ ην θηιηθφ χθνο 

ραξαθηεξίδεη  ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θίισλ θαη ηδηαίηεξα γλσζηψλ θαη ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αμίδεη επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ηα φξηα ησλ 

δηαθφξσλ επηπέδσλ χθνπο δελ είλαη πιήξσο επδηάθξηηα θη έηζη νη ιέμεηο δελ 
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κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνην πθνινγηθφ επίπεδν κε πιήξε 

αληηθεηκεληθφηεηα.  

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δηηηνχ ζηφρνπ καο, ρξεζηκνπνηήζακε δχν 

επηζηνιέο. Ζ κία ζηάιζεθε ζε κηα θίιε ή νηθείν πξφζσπν ηνπ πνκπνχ ελψ ε 

άιιε είλαη κηα επηζηνιή ζ‟ έλαλ δηεπζπληή κνπζηθήο νξρήζηξαο, πνπ ζηάιζεθε 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζπιιφγνπ «Διπίδα».  

Δπηζηνιή 1ε- νηθείνπ χθνπο. 

 

28 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Διέλε κνπ, 

 Γηάβαζα ηελ επηζηνιή ζνπ ζηελ νπνία κνπ είπεο όηη ζέιεηο λα 

ζηακαηήζεηο ην ζρνιείν θαη έκεηλα έθπιεθηε. Μπνξώ λα πσ όηη δελ ην 

πεξίκελα από ‘ζέλα θαη ειπίδσ λα κελ ην έρεηο θάλεη ήδε.  

 Πξέπεη  λα ζνπ πσ όηη δηαθσλώ απόιπηα κε ηελ απόθαζε ζνπ. Σν 

ζρνιείν έρεη πάξα πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία πνπ κάιινλ πξέπεη λα ζνπ ζπκίζσ. 

Μελ μερλάο πσο αξρηθά κέζα απ’ ηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ θνηλσληθνπνηείζαη, 

γλσξίδεηο λένπο αλζξώπνπο θαη δηακνξθώλεηο ηνλ ραξαθηήξα ζνπ. Δπίζεο, 

καζαίλεηο ρξήζηκα πξάγκαηα γηα ηε δσή ζνπ, όπσο ηελ ηζηνξία ηεο παηξίδαο 

καο θαη ηόζεο άιιεο γλώζεηο πνπ καο βνεζνύλ θαη βειηηώλνπλ θαζεκεξηλά ηελ 

δσή καο. 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο ζπλέπεηεο, αλ ηειηθά απνθαζίζεηο,  λα ζηακαηήζεηο 

ην ζρνιείν. Σν βαζηθόηεξν είλαη όηη ην πην πηζαλό δελ ζα βξεηο δνπιεηά ζην 

κέιινλ. Γελ βιέπεηο ηη γίλεηαη ηξηγύξσ; Αλ ζηακαηήζεηο  δελ ζα είζαη αξθεηά 

θνηλσληθή, ζα ραζείο κε ηνπο θίινπο θαη ηηο παξέεο ζνπ θαη ζα δπζθνιεύεζαη 

λα ππνζηεξίδεηο ηηο απόςεηο ζνπ γηαηί όπσο ζνπ είπα θαη πξηλ ζην ζρνιείν 

παίξλεηο αλεθηίκεηεο γλώζεηο αθόκα θαη γηα θαζεκεξηλά ζέκαηα ζηελ δσή καο. 

 Απηά είρα λα ζνπ πσ! Διπίδσ λα αιιάμεηο γλώκε, λα ινγηθεπηείο θαη λα 

ζπλερίζεηο ην ζρνιείν. ίγνπξα, αλ ζηακαηήζεηο  ζα ην κεηαληώζεηο. Πεξηκέλσ 

ηελ ηειηθή ζνπ απόθαζε. Ξαλαζθέςνπ ην! 
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Φηιηά, 

Μαξία 

 

 

 

Δπηζηνιή 2ε: 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΓΟΣΧΝ ΜΤΔΛΟΤ ΣΧΝ ΟΣΧΝ 

Αξ. πξση. 627 

Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2015 

Πξνο ηνλ  

Κν Γαβξά Γηάλλε  

Γηεπζπληή ηεο «ΟΡΥΖΣΡΑ ΟΝΔΗΡΧΝ» 

πεηζώλ 20, η.θ. 13451 Κακαηεξό 

Αμηόηηκε θύξηε Γαβξά, 

 Ζ Πξόεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ «ΟΡΑΜΑ 

ΔΛΠΗΓΑ» ζαο επραξηζηνύλ ζεξκά γηα ηελ πξσηνβνπιία ζαο λα ζέζεηε σο 

ζθνπό ηνπ 2νπ Music Dream Festival, πνπ δηνξγαλώζαηε ζηνλ Γήκν Ηιίνπ, ζην 

Πεξηβαιινληηθό Πάξθν Αληώλε Σξίηζε, ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2015, ηελ ελεκέξσζε 

ηεο θνηλήο γλώκεο γύξσ από ην ζέκα ηνπ θαξθίλνπ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ 

πξνώζεζε ηνπ κελύκαηνο ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο κπεινύ ησλ νζηώλ. 
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 Με ηελ δξάζε ζαο απηή, πνπ είρε σο άκεζν απνηέιεζκα όρη κόλν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ αιιά θαη ηελ εγγξαθή 150 λέσλ εζεινληώλ 

δνηώλ ζηελ Σξάπεδα Δζεινληώλ δνηώλ κπεινύ ησλ νζηώλ, πξνβάιαηε ζεηηθά 

ηε δξάζε  ηεο ΔΛΠΗΓΑ θαη ηνπ πιιόγνπ «ΟΡΑΜΑ ΔΛΠΗΓΑ» θαη 

ζπκβάιαηε ζεκαληηθά ζηε λ πξνζπάζεηά καο λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηνπ 

εζεινληηζκνύ, όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά κπεινύ ησλ νζηώλ, λα 

ελδπλακώζνπκε ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε θαη λα ηελ αμηνπνηήζνπκε κε 

νπζηαζηηθό ηξόπν, έηζη ώζηε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζπλάλζξσπν λα γίλεηαη 

δσή. 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ηνπ ζπιιόγνπ «ΟΡΑΜΑ ΔΛΠΗΓΑ» 

     Ζ πξόεδξνο                                                                               Ζ Γελ. 

Γξακκαηέαο 

Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε                                            Γέζπνηλα 

Κσλζηαληνπνύινπ 

(ππνγξαθή)                                ζθξαγίδα ζπιιόγνπ                           

(ππνγξαθή) 

 

Πεγή: http://theorchestraofdreams.blogspot.com/2015/09/blog-

post_28.html 

 

 

Αξρηθά, αθνχ δηαβάζακε ηελ θάζε επηζηνιή μερσξηζηά θη αθνχ νη 

καζεηέο είραλ θάπνην ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ην θείκελν, θαηαγξάςακε ζηνλ 

πίλαθα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηνιήο. Παξαηεξήζακε πσο νη 

πξνζθσλήζεηο θαη νη απνθσλήζεηο δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο θαη φηη ηα δχν 

θείκελα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο πθνινγηθά. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηήζακε κέζα 

ζηα θείκελα ηα ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ πθνινγηθή δηαθνξά ηνπο. Σα 

ζηνηρεία απηά γξάθνληαλ ζηνλ πίλαθα θαη νκαδνπνηνχληαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

http://theorchestraofdreams.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html
http://theorchestraofdreams.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html
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ηππηθφ χθνο θαη νηθείν χθνο. Ο πίλαθαο πνπ ζρεκαηίζακε παξνπζηάδεηαη 

αθνινχζσο: 
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Οηθείν χθνο Δπίζεκε επηζηνιή 

Πξνζθ.-Διέλε κνπ  Αμηφηηκε θχξηε Γαβξά 

Δληθφο αξηζκφο- θηιηθή δηάζεζε Πιεζπληηθφο αξηζκφο- επγέλεηα 

ηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ( «δελ ην πεξίκελα 

απηφ  απφ ζέλα») 

Γελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αληίζεηα 

πξνζπαζψ λα θαίλνκαη ζνβαξφο. 

Πνιιέο πξνηάζζεηο ζπλδένληαη 

κε ην θαη 

Αζχλδεην ζρήκα θαη 

ππνηαθηηθή ζχλδεζε. 

απνθψλεζε-Μαξία, θηιηά! Τπνγξαθέο θαη 

νλνκαηεπψλπκα. 

Λεμηιφγην απιφ θαη θαζεκεξηλφ Λεμηιφγην επίζεκνπ χθνπο π.ρ. 

αλαδείμνπκε, αμηνπνηήζνπκε, 

πξνβάιαηε 

Ο επηζηνινγξάθνο 

ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο θαη ιέμεηο, 

ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

απνδέθηε, πνπ δειψλεη κηα νηθεία 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν. 

Ο επηζηνινγξάθνο θξαηά κηα 

δηαθξηηηθή θαη επγεληθή ζηάζε, πνπ 

δελ δειψλεη κηα νηθεία ζρέζε ή θηιία 

αιιά αληίζεηα ζεβαζκφ. 

 

 Σέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα θπιιάδην κε 

αζθήζεηο. Σα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ην θπιιάδην 

πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

 

Αζθήζεηο. 

Α) 

ηελ παξαθάησ άζθεζε λα θαηαγξάςεηο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηζηνιψλ. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

Β) 

Να γξάςεηο κηα πξνζθψλεζε γηα κηα επηζηνιή ζ‟ έλαλ/κία θίιν/ε ζνπ. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Πψο ζα νινθιήξσλεο ηελ επηζηνιή ζηνλ/ε θίιν/ε ζνπ; 

……………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Να γξάςεηο κηα πξνζθψλεζε γηα κηα επηζηνιή ζηνλ δήκαξρν. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..…… 

Πψο ζα νινθιήξσλεο κηα επηζηνιή ζηνλ δήκαξρν; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Γ) Γηαθέξεη ν ραηξεηηζκφο θαη ην θιείζηκν ηεο επηζηνιήο φζνλ αθνξά ην 

χθνο; Να αηηηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 
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Δδψ ε αλακελφκελε απάληεζε είλαη πσο ζε κία επηζηνιή πνπ 

απνζηέιιεηαη ζε θάπνηνλ θίιν/ε καο ν ιφγνο είλαη πην απιφο, ιηηφο. Οη 

πξνζθσλήζεηο θαη ε απνθσλήζεηο πεξηιακβάλνπλ νλφκαηα, θηιηθέο 

πξνζθσλήζεηο/απνθσλήζεηο (π.ρ Φηιηά, Μαξία). Αληίζεηα,  νη επηζηνιέο πνπ 

απνζηέιινληαη ζε θάπνηνλ πνπ δελ είλαη νηθείν πξφζσπν, νη πξνζθσλήζεηο 

θαη νη απνθσλήζεηο είλαη ηππηθνχ χθνπο (π.ρ. Αμηνζέβαζηε/ε, αγαπεηέ/ή) θαη 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ην επψλπκν αληί ηνπ νλφκαηνο. ην θιείζηκν ηεο 

απνζηνιήο ππνγξάθνπκε κε ην νλνκαηεπψλπκά καο θαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηηο ππνγξαθέο. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………. 
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2.5. Γεύηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε: ε δνκή ηεο επηζηνιήο. 

Καηά ηε δεχηεξε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε, ζέζακε σο ζηφρν ηα παηδηά 

λα  κάζνπλ πψο δνκείηαη κηα επηζηνιή θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κνξθή ηνπ 

παξαθάησ ζρήκαηνο: εηζαγσγή- θχξην κέξνο- επίινγνο. Ζ ελαζρφιεζή καο 

κε ην δήηεκα ηεο δνκήο θξίζεθε επηηαθηηθή κε δεδνκέλν πσο απφ ηα γξαπηά 

ησλ παηδηψλ κφλν ην 1/3 πεξηείρε πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαγξάθνπο. 

Γηα λα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν καο κνηξάζακε ην παξαθάησ απφζπαζκα: 

 

Πνιύγπξνο, 10 Απγνύζηνπ 2012 

 

Αγαπεηνί ζπληνπίηεο, 

ηελ καθξνπξόζεζκε πνξεία κνπ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνξεύζεθα 

κε θαζαξόηεηα, επζύηεηα ιόγνπ, εηιηθξίλεηα θαη ζύλεζε ζε όια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύζαλ ηελ Υαιθηδηθή καο, αιιά θαη ηνλ ηόπν κνπ. Έηζη ινηπόλ  θαη ζην 

ζέκα ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, από ην 1995 έσο θαη ζήκεξα, 

δηεκήλπζα δεκνζίσο θαη πξνο θάζε θαηεύζπλζε, ηηο απόςεηο θαη ηηο ζέζεηο κνπ 

θαη κάιηζηα ζε ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ κόλνο κνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 

ζε απηνδηνηθεηηθό επίπεδν, ζήθσλα ην βάξνο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο.  

 Από ηόηε κέρξη θαη ζήκεξα ινηπόλ δελ έρεη αιιάμεη ε νπζία ησλ 

απόςεώλ κνπ, αθνύ θαη ην 2002 (σο ππνςήθηνο δήκαξρνο) αιιά θαη 

πξόζθαηα σο αληηπεξηθεξεηάξρεο  , έρσ εθθξάζεη δεκόζηα ( ξαδηόθσλν, 

ηειεόξαζε) ηελ δηαθσλία κνπ ζηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θνπξηώλ, 

εηδηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνηείλεηαη.  πλεπώο νη όπνηεο αλαθνξέο ζην 

πξόζσπό κνπ γηα θάηη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ πξναλέθεξα δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δπηζπκία κνπ, βέβαηα , είλαη ην ζέκα πνπ 

ρξόληα ηαιαηπσξεί ηελ πεξηνρή καο λα επηιπζεί κε ηνλ θαιύηεξν, γηα ηελ 

ηνπηθή καο θνηλσλία, ηξόπν ώζηε απηή λα βξεη ηελ εξεκία ηεο θαη ηνλ δξόκν 

γηα πξνθνπή θαη αλάπηπμε. 

 Τπόζρνκαη ινηπόλ όηη, όπσο θαη ζήκεξα έπξαμα, ζα ζπλερίζσ ηηο 

πξνζπάζεηεο, εμαληιώληαο θάζε πεξηζώξην, πνπ ε ζέζε κνπ επηηξέπεη, ώζηε 
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όινη καδί νη θάηνηθνη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Υαιθηδηθήο λα έρνπκε έλα  

θαιύηεξν αύξην. 

                          Με εθηίκεζε,  

ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Υαιθηδηθήο 

 Ησάλλεο Γηψξγνο 

Πεγή: http://halkidikimesaapoeikones.blogspot.gr/2012/08/blog-

post_16.html 

 

 

Αθνχ δηαβάζακε ηελ ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ πψο νξγαλψλεηαη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ 

ζηηο παξαγξάθνπο. Καηαιήμακε ζην πψο ιεηηνπξγεί ε θάζε παξάγξαθνο θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη (π.ρ. εηζαγσγή ζην ζέκα, θχξην κέξνο, 

ππφζρεζε θαη θιείζηκν ηεο επηζηνιήο). 

 

ηελ ζπλέρεηα ζηα παηδηά δφζεθε ε εμήο δξαζηεξηφηεηα: 

 

Ζ παξαθάησ επηζηνιή ζθίζηεθε. Μπνξείο λα ηελ αλαζπλζέζεηο ψζηε λα 

έρεη ηελ θαηάιιειε δνκή πνπ απαηηείηαη; 

1) Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ε εθδήισζε απηή ήηαλ ε αξρή κηαο 

καθξνρξόληαο θαη αλζξώπηλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καο, ζαο επραξηζηώ θαη 

πάιη γηα ηελ πνιύηηκε ζπκπαξάζηαζή ζαο ζην έξγν καο. Δίκαη ζίγνπξε όηη κε 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή όισλ καο, έλα θαιύηεξν θαη πην αλζξώπηλν κέιινλ 

μεκεξώλεη γηα ηνπο θησρόηεξνπο αλζξώπνπο ηνπ θόζκνπ. 

2) Αγαπεηέ θύξηε Παπαδηνλπζίνπ 

3)  Ζ αληαπόθξηζε όισλ ησλ πξνέδξσλ, παξαγόλησλ θαη κειώλ ησλ 

Γπλαηθείσλ πιιόγσλ ζηνλ αλζξσπηζηηθό θάιεζκα ηεο ActionAid Διιάο, γηα ην 

http://halkidikimesaapoeikones.blogspot.gr/2012/08/blog-post_16.html
http://halkidikimesaapoeikones.blogspot.gr/2012/08/blog-post_16.html
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νπνίν είραηε εξγαζηεί κε κεγάιε επαηζζεζία κε ζπγθίλεζε βαζηά. Ήηαλ γηα 

κέλα ηδηαίηεξε ραξά λα απεπζπλζώ ζε όινπο όζνπο παξεπξίζθνλην ζηελ 

εθδήισζε απηή λα παξνπζηάζσ ηελ  ActionAid θαη ην έξγν ηεο, αιιά θαη λα 

θαηαζέζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία γηα όζα γίλνληαη κε ηε ζπκπαξάζηαζε 

ησλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ αλζξώπσλ, όπσο εζείο, ζηηο θησρόηεξεο πεξηνρέο 

ηνπ θόζκνπ καο.  

4) Με ηδηαίηεξε εθηίκεζε Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Gourdain Δπίζεκε 

Δθπξόζσπνο ηεο ActionAid Διιάο 

5) Με ηελ επηζηνιή απηή ζέισ λα εθθξάζσ  ζε εζάο πξνζσπηθά ηηο 

ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο ηόζν επηηπρεκέλεο εθδήισζεο 

γηα ηελ ActionAid Διιάο ζηελ Πάηξα θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπληνλίζαηε θαη 

νξγαλώζαηε ηε βξαδηά απηή, ηε δεζηή ζαο θηινμελία, ηελ αγάπε θαη ηελ 

επαηζζεζία ζαο. 

6) 10 Ηνπλίνπ 2004  

Πεγή: 

http://www.geocities.ws/papadionysiou/img_let_full/mhtsotakh_resize.jpg 

 

 

 

 

Πνην κέξνο ηεο επηζηνιήο είλαη εηζαγσγηθφ; ε πνην αλαπηχζζεη ηηο ηδέεο 

ηνπ ν επηζηνινγξάθνο θαη πνην θνκκάηη ζεσξείο φηη είλαη ν επίινγνο; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….  

http://www.geocities.ws/papadionysiou/img_let_full/mhtsotakh_resize.jpg
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Πνηνο είλαη ν απνδέθηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………. 

Πνηνο είλαη ν απνζηνιέαο; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………... 

Πφηε γξάθηεθε ε παξαπάλσ επηζηνιή; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………. 

Πψο ραξαθηεξίδεηο ην χθνο ηεο επηζηνιήο; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

Σα παηδηά θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ ηελ επηζηνιή θαη λα ηελ 

αλαζπλζέζνπλ ψζηε λα έρεη κηα δνκή. ηε ζπλέρεηα, έπξεπε λα απαληήζνπλ 

θαη ζηα εξσηήκαηα παξαπάλσ. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζχλδεζε ησλ λνεκάησλ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ παξαγξάθσλ, 

δφζεθε ην εμήο θπιιάδην. 
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ΤΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

 Ωο γνλείο ελφο παηδηνχ, πνπ ήηαλ εληαγκέλν ζην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ «ΥΑΡΑ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ», θαη ελφο δεχηεξνπ πνπ παξαθνινπζεί ην παξαπάλσ 

πξφγξακκα, ρσξίο θαλέλα ίρλνο δηζηαγκνχ, ζα πξνηείλακε ζηνλ νπνηνδήπνηε 

λα δψζεη ζην παηδί ηνπ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη ην παξαπάλσ 

πξφγξακκα……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Αλακθίβνια ην πξφγξακκα ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ «ΥΑΡΑ 

ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ», είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα έλα παηδί, γηα ηα 

παηδηά φισλ καο!  

Με εθηίκεζε,  

(Ολνκαηεπψλπκα γνλέσλ θαη ππνγξαθέο) 

Πεγή: http://www.xed.gr/Thanks/tha 

 

 

http://www.xed.gr/Thanks/tha
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 Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή είρακε αθαηξέζεη ην θχξην κέξνο ηεο. 

Έηζη, ηα παηδηά έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ. δηαβάδνληαο ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ 

επίινγν. ηε ζηάζε πνπ έπξεπε λα θξαηήζνπλ ζην θχξην κέξνο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηε ζέζε ησλ γνλέσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

κνηξάζηεθε ζηα παηδηά ην απφζπαζκα γηα λα δνπλ ηη έιεγαλ νη γνλείο. Σν 

απφζπαζκα παξαηίζεηαη  παξαθάησ: 

 ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνύ, ηα παηδηά δέρνληαη ηελ ακέξηζηε 

θξνληίδα ηνπ πξνζσπηθνύ, εθπαηδεύνληαη, θνηλσληθνπνηνύληαη, θάλνπλ ηα 

πξώηα ηνπο βήκαηα ζε ζίγνπξα πιαίζηα θαη ζε ζηέξεεο βάζεηο, πνπ 

κεηαγελέζηεξα ζα ηνπο ραξαθηεξίδνπλ σο καζεηέο θαη σο αλζξώπνπο. Από 

ηελ άιιε ε κεγάιε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ηόζν ζε ζέκαηα πγηεηλήο, δηαηξνθήο 

όζν θαη ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ παηδηνύ, επηηξέπνπλ ζηνλ γνλέα λα ληώζεη 

απόιπηα ζίγνπξνο γηα ηελ επηινγή πνπ έρεη θάλεη. 
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2.6. Σξίηε δηδαθηηθή παξέκβαζε: ν επηρεηξεκαηνινγηθόο ιόγνο 

(κέξνο α’). 

Καηαξράο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παηδηά ζηα γξαπηά ηνπο 

παξνπζίαδαλ αξθεηέο ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ. ε γεληθέο γξακκέο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ αξθεηέο 

ηειηθέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο γηα λα εληζρχζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. Όκσο, 

κφιηο κηα καζήηξηα ρξεζηκνπνίεζε παξαδείγκαηα γηα λα εληζρχζεη ηηο ζέζεηο 

θαη κφλν κία  άιιε ρξεζηκνπνίεζε αληεπηρεηξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα άξεη 

πηζαλέο ελζηάζεηο ησλ γνληψλ ηεο γηα ηελ αγνξά ηνπ θηλεηνχ ηεο. 

 ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηεί απηφ πνπ πινπνηήζεθε ζην πξψην 

δίσξν. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ 

επηρεηξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ παηδηψλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή νη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

επηδηψθνπλ ζηελ ιήςε κέηξσλ απφ πιεπξάο πνιηηείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε  

Σν θπιιάδην φπσο κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο: 

Δπηζηνιή 1ε: 

Δίλαη ε ίδηα κε απηή πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα: 40-41 ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

 

Δπηζηνιή 2ε : 

 Αμηόηηκε Κύξηε Γήκαξρε, 

 

 αο απνζηέιινπκε απηήλ ηελ επηζηνιή γηα λα ζαο εθθξάζνπκε ηελ 

επηζπκία καο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή  ελόο λένπ γεπέδνπ ζηελ 

πεξηνρή ηεο θησρηθήο ζπλνηθίαο ηεο πόιεο καο. Σν γήπεδν πξέπεη λα 

θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθό ριννηάπεηα. 

 

 Σν λέν γήπεδν δε ζα ρξεηάδεηαη πόηηζκα, ιίπαζκα, θνύξεκα θαη 

πηζηεύνπκε όηη ζα εμνηθνλνκεζνύλ πνιιά ρξήκαηα ζην κέιινλ. Πεπνίζεζή καο 
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είλαη πσο νη νκάδεο καο πνπ ζα δηαζέηνπλ ζύγρξνλν αγσληζηηθό ρώξν, ζα 

πξνζειθύζνπλ αξθεηά λέα παηδηά ζηα ηκήκαηα ππνδνκώλ ηνπο. Πξνηείλνπκε 

 επίζεο  ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν  λα θαηαζθεπαζηνύλ ρώξνη αλαςπρήο θαη 

ζηάζκεπζεο. Άξα πνιιέο νηθνγέλεηεο ην αββαηνθύξηαθν ζα καο 

επηζθέπηνληαη γηα λα πεξάζνπλ ραξνύκελεο ώξεο. Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη όρη 

κόλν ε θησρηθή ζπλνηθία ηεο πόιεο ζα αλαβαζκηζηεί, αιιά ζα είλαη  θαη πξνο 

όθεινο όινπ ηνπ δήκνπ καο. Θεσξνύκε όηη νη αγσλίεο καο γηα ηε λενιαία θαη 

ην άζιεκα πνπ ππεξεηνύκε δε ζαο αθήλνπλ αζπγθίλεην. Άιισζηε δελ 

απεπζπλόκαζηε ζηνλ επηζηήκνλα αιιά  ζηνλ αζιεηή. Απηόλ πνπ αγσλίζηεθε 

κε ηε θαλέια ηεο ηνπηθήο  νκάδαο, ηε δεθαεηία ηνπ '70, ζηα γήπεδα ηεο ρώξαο. 

Ζ πόιε ζαο αληάκεηςε γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηελ αμία ζαο. Γη’ απηό 

πξνζβιέπνπκε ζε ζαο, θύξηε δήκαξρε, θαζώο ην ελδηαθέξνλ ζαο είλαη 

δεδνκέλν. 

Με εθηίκεζε,  

νη πνιίηεο. 

Θα ζέιακε θαη ηε ζηήξημε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα πινπνηεζεί ε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

Με πνηνπο ηξφπνπο πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνλ Γήκαξρν;  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά έπξεπε λα εληνπίζνπλ ζην θείκελν 

πνηνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηνινγξάθνη πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ 
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ηνλ δήκαξρν. Πνηα ήηαλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο; Αιιά αθφκε θαη ζηνηρεία γηα ηε 

γιψζζα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ην γεγνλφο φηη πξνζπαζνχλ λα ηνλ 

επεξεάζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Αξρηθά έπξεπε λα εληνπίζνπλ κέζα ζην θείκελν 

ηα επηρεηξήκαηα ηνπο, πνπ ζηεξίδνληαη κε ξήκαηα φπσο: πηζηεύνπκε, αιιά θαη 

εθθξάζεηο πνπ δειώλνπλ βεβαηόηεηα όπσο π.ρ. πεπνίζεζε καο είλαη, είκαζηε 

ζίγνπξνη. Δπηπιένλ , έπξεπε λα εληνπίζνπλ πψο νη πνιίηεο επηδηψθνπλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ δήκαξρν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαθνξά ησλ πνιηηψλ  

ζηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ σο αζιεηή κε ηε θαλέια ηεο ηνπηθήο νκάδαο. 
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Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 1910. 

Αγαπεηνί κνπ, 

Σξειάζεθαλ νη Αζελαίνη κε απηνύο ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο! Φαληαζηείηε 

όηη ήδε ιεηηνπξγνύλ ηέζζεξηο : δύν ζηελ νδό ηαδίνπ, έλαο ζην ύληαγκα θαη 

έλαο ζην ζέαηξν ηνπ Παλειιελίνπ. Καηάληεζε πιένλ λα είλαη ε κόλε 

δηαζθέδαζε, ην κόλν ζέακα ζηελ Αζήλα. Ούηε  ζέαηξν, νύηε ηίπνηα κόλν 

θηλεκαηνγξάθνη. Καη δίλνπλ ν θαζέλαο από δέθα παξαζηάζεηο ηελ εκέξα, 

πάληα κε πνιύ θαη θαιό θόζκν, ζηνλ νπνίν ηα παηδηά απνηεινύλ ηελ 

πιεηνςεθία. 

 αο αξέζεη αιήζεηα ν θηλεκαηνγξάθνο; Δκέλα κόλν όηαλ παξνπζηάδεη 

ζθελέο θαη θείκελα από ηε θύζε. Σα ηνπία, νη κεγάιεο ζθελέο από ηε θύζε, νη 

θαηαξξάρηεο, ηα βνπλά, νη ιίκλεο, νη ηξηθπκίεο ζηε ζάιαζζα, ηα σξαία θαη 

ήζπρα αθξνγηάιηα, νη πνηακνί, ηα δάζε, ηα ξνκαληηθά ρσξηά, νη πόιεηο κε ηνπο 

κεγάινπο δξόκνπο, νη γηνξηέο, ηα παλεγύξηα, νη αγώλεο ό, ηη είλαη αιεζηλό 

παξκέλν από ηε θύζε, κνπ αξέζεη πνιύ λα ην βιέπσ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Μνπ θαίλεηαη όηη ζε κηα ώξα θάλσ έλα κεγάιν ηαμίδη θαληαζηηθό, καγηθό. 

 Άιια ό, ηη είλαη παξαζθεπαζκέλν ό, ηη αληηγξάθεηαη από ηα ζεακαηηθά 

ζέαηξα- νη ζαπκαηνπνηνί, νη κηθξέο θσκσδίεο θαη πξνπάλησλ νη θξηθηαζηηθέο 

ηξαγσδίεο- νκνινγώ όηη δελ κ’ ελζνπζηάδνπλ πνιύ. Φεύηηθα πξάγκαηα, 

ηερλεηά πνιιέο θνξέο άλνζηα ή θαη απνθξνπζηηθά. Φαληαζηείηε όηη κηα θνξά 

έλαο θηλεκαηνγξάθνο είρε ηελ αμίσζε λα δηαζθεδάζεη ηνπο ζακώλεο ηνπ 

παξνπζηάδνληαο εηθόλεο από ηα βαζαληζηήξηα ηεο ηεξάο εμέηαζεο. Ση θόπνη θαη 

ηη έμνδα ρξεηάζηεθαλ γηα λα εηνηκαζηνύλ πξώηα ζεαηξηθώο θαη έπεηηα λα 

θσηνγξαθεζνύλ ζηελ ηαηλία όια εθείλα νη θξηθηαζηηθέο ζθελέο, νη ηξνρνί, ηα 

θαξθηά, ηα ηζηγγέιηα, νη αιπζίδεο ηα ζύκαηα, νη ζθιεξνί δήκηνη. Καη ην 

απνηέιεζκα; Σόζε ήηαλ ε θξίθε ησλ ζεαηώλ ώζηε ε παξάζηαζε δηεθόπε […].  

αο αζπάδνκαη , 

Φαίδσλ    
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Πεγή: «Γηάπιαζηο ησλ παίδσλ»,ζην ηεχρνο πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 20 

Μαξηΐνπ ηνπ 1910. 

Με αθνξκή ην παξαπάλσ θείκελν λα ππνζηεξίμεηο ζε κηα παξάγξαθν 

κε επηρεηξήκαηα εάλ ζνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν ην ζέαηξν ή ν θηλεκαηνγξάθνο 

θαη γηαηί. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….........................................

.... 

Αθνχ κειεηήζακε ηελ παξαπάλσ επηζηνιή θαη είδακε πψο ν 

επηζηνινγξάθνο πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο απνδέθηεο ηνπ, ηα παηδηά 

θιήζεθαλ λα αλαπηχμνπλ ζε κηα παξάγξαθν ηελ πξνηίκεζή ηνπο αλάκεζα 

ζην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε 

επηρεηξήκαηα. 
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2.7. Σέηαξηε δηδαθηηθή παξέκβαζε: ν επηρεηξεκαηνινγηθόο ιόγνο 

(κέξνο β’). 

Καηά ηελ ηέηαξηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ν ζηφρνο παξέκεηλε ν ίδηνο 

εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζίαδαλ νη καζεηέο θαηά ηε πξψηε γξαθή 

ηεο επηζηνιήο. Σν θπιιάδην πνπ δφζεθε ζηα παηδηά παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

 ηελ παξαθάησ επηζηνιή λα ρξεζηκνπνηήζεηο επηρεηξήκαηα γηα λα 

πείζεηο ηνλ δήκαξρν.  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΝΑΞΟΤ & ΜΗΚΡΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΥΟΗΝΟΤΑ 

Σει. 22850 71170- ΦΑΞ 2285074190 

Αξηζ. Πξση:815 

ΠΡΟ: ΓΖΜΟ ΝΑΞΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

  ρνηλνύζα, 12-12-2011 

 

Κύξηε Γήκαξρε,  

 αο κεηαθέξσ ηελ αγσλία θαη ηελ απόγλσζε ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο ρνηλνύζαο, ε νπνία πξνζπαζεί λα βξεη 

εδώ θαη θαηξό ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έρνπκε θαηαγξάςεη θαη αλαθέξεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηνπ λεζηνύ 

καο………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………...…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Εεηήζακε, δε, επαλεηιεκκέλσο από ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα 

πξνβνύλ ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, όπσο απηά είραλ 

αλαθεξζεί άιισζηε θαη από ηελ Γηεπζύληξηα ζε πξνεγνύκελν έγγξαθό ηεο. 

 

Κύξηε Γήκαξρε είλαη άκεζε αλάγθε λα δνζνύλ ιύζεηο γη’ απηά ηα ηόζν 

απιά αιιά ζπλάκα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή καο 

κνλάδα. 

Παξαθαιώ λα επηιεθηείηε πξνζσπηθά ηεο ππόζεζεο. 

 

Ο Αληηδήκαξρνο Νάμνπ θαη Μηθξώλ Κπθιάδσλ. 

ΜΑΝΖ ΖΛΗΑ 

(ππνγξαθή)  

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαπηχμνπλ θαη 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ηεο άπνςεο ηνπ αληηδήκαξρνπ ηεο Νάμνπ ζε 

ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο. 

Θέιακε λα δηαπηζηψζνπκε πψο ηα παηδηά επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη εάλ έρνπλ 

αξρίζεη αλ βειηηψλνληαη ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαδείγκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα. 
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 ηελ παξαθάησ επηζηνιή λα ππνζηεξίμεηο κε επηρεηξήκαηα ηηο απφςεηο 

ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

Αγαπεηά παηδηά, 

 αο γξάθσ απηό ην γξάκκα γηα λα ζαο πσ δπν-ηξία πξαγκαηάθηα πνπ 

έκαζα θαη πνπ κε έθαλαλ εθζηαηηθά επηπρηζκέλε. ήκεξα είκαη πνιύ κεγάιε ζε 

ειηθία: λα θαληαζηείηε όηη ήκνπλ δέθα ρξνλώλ ηνλ πεξαζκέλν αηώλα! Λνηπόλ 

αθνύζηε: 

 Μεξηθνί άλζξσπνη γίλνληαη επηπρηζκέλνη θάλνληαο εθδξνκέο θαη 

παίδνληαο παηρλίδηα, ελώ άιινη ραίξνληαη κε αγθαιίηζεο θαη θηιάθηα, κε ρνξνύο 

θαη κε ηξαγνύδηα. Τπάξρνπλ αξθεηνί πνπ ηνπο αξέζνπλ ηα σξαία αληηθείκελα. 

Όια απηά είλαη ζνύπεξ. Χζηόζν, αλ πάξσ παξάδεηγκα ηνλ εαπηό κνπ, ηίπνηα 

δελ κνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν από ην λα δηαβάδσ βηβιία. 

……………………………............................................................................

................................................................…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. Θπκάκαη πσο 

όηαλ δηάβαζα ηελ ηζηνξία 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………Θπκάκαη επίζεο πσο, όηαλ 

ήκνπλ παηδί ζαλ εζάο, ε θαιύηεξε ώξα ηεο κέξαο ήηαλ όηαλ δηάβαδα ηα βηβιία 

πνπ ηόηε νλνκάδακε «εμσζρνιηθά». 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

Δπηζηξέθσ όκσο ζηα κπζηζηνξήκαηα, ζηα δηεγήκαηα, ζηνπο κύζνπο. Ζ 

ραξά ηεο αλάγλσζεο ήηαλ, θάπνπ θάπνπ, ζηελνρώξηα. Ση παξάμελν ε; Μεξηθέο 

θνξέο, νη ηζηνξίεο ήηαλ ιππεηεξέο, ζηα παξακύζηα νη ήξσεο πεξλνύζαλ ηα 

πάλδεηλα: έλα θνξηηζάθη πνπ πνπινύζε ζπίξηα πάγσζε κέζα ζην ρηόλη, έλα 

αγνξάθη ράζεθε ζην άγξην δάζνο... Παξόηη έθιαηγα γνεξά, ήκνπλ 

επραξηζηεκέλε: έλησζα «θάηη». Θέισ λα πσ, δελ κπνξνύκε λα ρακνγειάκε 

δηαξθώο: νη άλζξσπνη γίλνληαη ζνθόηεξνη ληώζνληαο, θάπνπ θάπνπ, ιύπε, 

νίθην, αγαλάθηεζε. Κπξίσο όκσο, γίλνληαη εθζηαηηθά επηπρηζκέλνη: δνθηκάζηε 

λα δήζεηε ηε δσή ηνπ αλαγλώζηε θαη ζα κε ζπκεζείηε. 

Με αγάπε,  

ώηε Σξηαληαθύιινπ. 

 Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή είρακε αθαηξέζεη απνζπάζκαηα θαη 

αθήζακε ηα παηδηά λα εληζρχζνπλ επηρεηξεκαηνινγψληαο ηηο ζέζεηο θαη 

απφςεηο ηεο ζπγγξαθέσο. Οη καζεηέο έπξεπε λα ιάβνπλ ππφςε φηη πξφθεηηαη 

λα ζπλερίζνπλ σο ψηε Σξηαληαθχιινπ, λα θαηαλνήζνπλ ηε δηάζεζή ηεο απφ 

ηα ζπκθξαδφκελα θαη λα πξάμνπλ αλαιφγσο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δηαβάζακε ην πξσηφηππν θείκελν ην νπνίν παξαηίζεηαη 

ακέζσο παξαθάησ: 
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Αγαπεηά παηδηά, 

αο γξάθσ απηό ην γξάκκα γηα λα ζαο πσ δπν-ηξία πξαγκαηάθηα πνπ 

έκαζα θαη πνπ κε έθαλαλ εθζηαηηθά επηπρηζκέλε. ήκεξα είκαη πνιύ κεγάιε ζε 

ειηθία: λα θαληαζηείηε όηη ήκνπλ δέθα ρξνλώλ ηνλ πεξαζκέλν αηώλα! Λνηπόλ 

αθνύζηε: 

Μεξηθνί άλζξσπνη γίλνληαη επηπρηζκέλνη θάλνληαο εθδξνκέο θαη 

παίδνληαο παηρλίδηα, ελώ άιινη ραίξνληαη κε αγθαιίηζεο θαη θηιάθηα, κε ρνξνύο 

θαη κε ηξαγνύδηα. Τπάξρνπλ αξθεηνί πνπ ηνπο αξέζνπλ ηα σξαία αληηθείκελα. 

Όια απηά είλαη ζνύπεξ. Χζηόζν, αλ πάξσ παξάδεηγκα ηνλ εαπηό κνπ, ηίπνηα 

δελ κνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν από ην λα δηαβάδσ βηβιία. 

Όρη επεηδή είκαη ζπαζίθιαο θαη θύηνπιαο θαη όι’ απηά, αλ θαη κπνξείο λα 

ην πεηο θη απηό. Σα βηβιία είλαη ζαλ ηαμίδηα θαη ζαλ παηρλίδηα: δηαβάδνληαο 

πεηάκε κε κεγάιεο θηεξνύγεο ζε ηόπνπο καθξηλνύο, εμεξεπλάκε ηηο δσέο 

άιισλ αλζξώπσλ, ληώζνπκε αγαπνύιεο, ζπγθηλήζεηο· κέζα ζηηο ζειίδεο 

βξίζθνπκε εκπεηξίεο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο δηθέο καο, ή, αθόκα θαιύηεξα, δελ 

κνηάδνπλ κε ηηο δηθέο καο - είλαη πην θαηαπιεθηηθέο! Θπκάκαη πσο όηαλ 

δηάβαζα ηελ ηζηνξία ηνπ Ρνβηλζώλα Κξνύζνπ έλησζα αλαθνύθηζε: αλ 

λαπαγνύζα ζε έξεκν λεζί, όρη κόλν ζα επηδνύζα αιιά ζα πεξλνύζα ηέιεηα. Σα 

βηβιία θαζεζύραζαλ ηνπο θόβνπο κνπ: θαηάιαβα όηη ε δσή είλαη κηα 

πεξηπέηεηα θη όηη πνηέ δελ ζα βαδίζσ κόλε – ηα βηβιία ζα κε ζπλνδεύνπλ ζαλ 

δσληαλά πιάζκαηα, ζα κε παξεγνξνύλ θαη ζα ρατδεύνπλ ηελ ςπρή κνπ. Σώξα 

πνπ ζαο γξάθσ, ζπκάκαη όηη ζπρλά ε ςπρή κνπ ήηαλ ηαξαγκέλε: είρα έλα 

ζσξό πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη· έλησζα αγσλία θαη, κηα λύρηα, 

λνκίδσ πσο είδα θάληαζκα. 

Θπκάκαη επίζεο πσο, όηαλ ήκνπλ παηδί ζαλ εζάο, ε θαιύηεξε ώξα ηεο 

κέξαο ήηαλ όηαλ δηάβαδα ηα βηβιία πνπ ηόηε νλνκάδακε «εμσζρνιηθά». Σα 

εμσζρνιηθά ήηαλ πην αζηεία θαη πην ζπγθηλεηηθά από ηα ζρνιηθά, πξάγκα 

θπζηθό εθόζνλ ην βηβιίν ηεο γξακκαηηθήο δελ είλαη αζηείν θαη ζπγθηλεηηθό. 

Χζηόζν, αλ είκαζηε ηπρεξνί θη έρνπκε ζπκπαζεηηθνύο θαη γιπθνύιεδεο 

δαζθάινπο, ε γξακκαηηθή, ε αξηζκεηηθή, ε ηζηνξία, ε θπζηθή είλαη θη απηέο 

ζρεδόλ αξηζηνύξγεκα. 
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Δπηζηξέθσ όκσο ζηα κπζηζηνξήκαηα, ζηα δηεγήκαηα, ζηνπο κύζνπο. Ζ 

ραξά ηεο αλάγλσζεο ήηαλ, θάπνπ θάπνπ, ζηελνρώξηα. Ση παξάμελν ε; Μεξηθέο 

θνξέο, νη ηζηνξίεο ήηαλ ιππεηεξέο, ζηα παξακύζηα νη ήξσεο πεξλνύζαλ ηα 

πάλδεηλα: έλα θνξηηζάθη πνπ πνπινύζε ζπίξηα πάγσζε κέζα ζην ρηόλη, έλα 

αγνξάθη ράζεθε ζην άγξην δάζνο... Παξόηη έθιαηγα γνεξά, ήκνπλ 

επραξηζηεκέλε: έλησζα «θάηη». Θέισ λα πσ, δελ κπνξνύκε λα ρακνγειάκε 

δηαξθώο: νη άλζξσπνη γίλνληαη ζνθόηεξνη ληώζνληαο, θάπνπ θάπνπ, ιύπε, 

νίθην, αγαλάθηεζε. Κπξίσο όκσο, γίλνληαη εθζηαηηθά επηπρηζκέλνη: δνθηκάζηε 

λα δήζεηε ηε δσή ηνπ αλαγλώζηε θαη ζα κε ζπκεζείηε. 

Με αγάπε,  

ώηε Σξηαληαθύιινπ. 

  

Πεγή:  http://www.philanagnosia.gr/diafora-themata/gramma-sena-paidi 

 

ηελ παξαθάησ επηζηνιή λα ππνζηεξίμεηο κε επηρεηξήκαηα ηηο απφςεηο 

ηνπ επηζηνινγξάθνπ. 

Αζήλα, 5 Ηνπλίνπ 1910. 

Αγαπεηνί κνπ, 

Ηνύληνο!  Ήξζε ν θνβεξόο θαη ηξνκεξόο κήλαο, ν κήλαο ηεο αγσλίαο, ηεο 

κειέηεο θαη ησλ εμεηάζεσλ! Θα ζεθώζεηε θαη ζεηο ηνλ ζηαπξό ζαο θαη ζα 

αλεβείηε ηνλ κηθξό γνιγνζά ζαο θαη ζα ππνζηείηε ην κηθξό ζαο καξηύξην  γηα λα 

δείηε κεηά ηελ ραξά, ηελ αλάζηαζε, ηνλ πξνβηβαζκό, ην βξαβείν, ην άξηζηα. 

Σώξα είλαη πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν από πνηέ λα ζπκεζνύκε ην αξραίν 

ξεηό: Σα θαιά θόπνηο θηώληαη. Θα θνπηάζεηε θαη ζα αληακεηθηείηε. Θα 

κειεηήζεηε θαη ζα πεξάζεηε κηα ηάμε ζα θάλεηε ην ρξένο ζαο θαη ζα ζαο 

δώζνπλ θαιό βαζκό. 

 Λνηπόλ κειεηάηε! Με ζάξξνο κε αγάπε κε εηιηθξίλεηα κε πεπνίζεζε. 

…………………………………………………………………………………………

http://www.philanagnosia.gr/diafora-themata/gramma-sena-paidi
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Θα ζαο πσ ηώξα θάηη ηξαγηθό.  Έλαο καζεηήο κηα θνξά επεηδή δελ 

πξνβηβάζηεθε έθαλε… ηη; Αλ ην βξείηε. Μα ζηνηρεκαηίδσ όηη δε ζα ην βξείηε 

πνηέ! Απηνθηόλεζε, αγαπεηνί κνπ! Απηόο θη αλ ήηαλ αλόεηνο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………. 

 Μειεηάηε ινηπόλ, όπσο ζαο είπα θαη καθξηά από θάζε είδνπο αλνεζία. 

Με όιε κνπ ηελ θαξδηά ζαο εύρνκαη ηώξα θαιή επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο. 

αο αζπάδνκαη,  

Φαίδσλ. 

 

Ζ ίδηα ινγηθή αθνινπζήζεθε θαη ζ‟ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα. Δίρακε 

αθαηξέζεη απνζπάζκαηα θαη αθήζακε ηηο ζέζεηο ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
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ζπγγξαθέα. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, έηζη θη εδψ ηα παηδηά έπξεπε λα 

ππνζηεξίμνπλ κε ρξήζε επηρεηξεκάησλ ηηο ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. 

Παξαηίζεηαη ην πξσηφηππν: 

Αζήλα, 5 Ηνπλίνπ 1910. 

Αγαπεηνί κνπ, 

Ηνύληνο! Ήξζε ν θνβεξόο θαη ηξνκεξόο κήλαο, ν κήλαο ηεο αγσλίαο, ηεο 

κειέηεο θαη ησλ εμεηάζεσλ! Θα ζεθώζεηε θαη ζεηο ηνλ ζηαπξό ζαο θαη ζα 

αλεβείηε ηνλ κηθξό γνιγνζά ζαο θαη ζα ππνζηείηε ην κηθξό ζαο καξηύξην γηα λα 

δείηε κεηά ηελ ραξά, ηελ αλάζηαζε, ηνλ πξνβηβαζκό, ην βξαβείν, ην άξηζηα. 

Σώξα είλαη πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν από πνηέ λα ζπκεζνύκε ην αξραίν 

ξεηό: Σα θαιά θόπνηο θηώληαη. Θα θνπηάζεηε θαη ζα αληακεηθηείηε. Θα 

κειεηήζεηε θαη ζα πεξάζεηε κηα ηάμε ζα θάλεηε ην ρξένο ζαο θαη ζα ζαο 

δώζνπλ θαιό βαζκό. 

Λνηπόλ κειεηάηε! Με ζάξξνο κε αγάπε κε εηιηθξίλεηα κε πεπνίζεζε. Γελ 

πεηξάδεη αλ θιεηζηείηε ιίγεο κέξεο, αλ ζα θηηξηλίζεηε όπσο ηα θύιια ηεο 

γιάζηξαο πνπ η’ αθήλνπλ ζην δσκάηην, αλ ζα αδπλαηίζεηε, αλ ζα θνπξαζηείηε. 

Λίγνο αέξαο καδί κε ηελ ραξά ζαο θαη όια απηά πεξλνύλ. Σν δήηεκα είλαη 

κειεηήζεηε ηώξα θαιά όρη κόλν γηα ηηο εμεηάζεηο αιιά θαη γηα λα κάζεηε. Ο 

θαιόο καζεηήο κειεηά θαη καζαίλεη όιν ην ρξόλν. Γελ πεξηκέλεη κόλν ηελ 

κειέηε γηα ηηο εμεηάζεηο. Ναη, αιιά θαη απηή όηαλ είλαη εηιηθξηλήο σθειεί πνιύ. 

Γηόηη ε επαλάιεςε ζαο βνεζά λα θαηαλνήζεηε όζα κάζαηε θαη λα ηα θάλεηε 

θηήκα ζαο γηα πάληα. 

Θα ζαο πσ ηώξα θάηη ηξαγηθό. Έλαο καζεηήο κηα θνξά επεηδή δελ 

πξνβηβάζηεθε έθαλε… ηη; Αλ ην βξείηε. Μα ζηνηρεκαηίδσ όηη δε ζα ην βξείηε 

πνηέ! Απηνθηόλεζε, αγαπεηνί κνπ! Απηόο θαη αλ ήηαλ αλόεηνο! Φαληαζηείηε 

ζαλ λα ράζεθε ν θόζκνο ζαλ λα κελ είρε θαηξό γηα λα πξνβηβαζηεί ηνπ ρξόλνπ 

ή ηνλ άιινλ ρξόλν, απηόο πνπ ήηαλ δεθαηεζζάξσλ εηώλ θαη είρε όιε ηε δσή 

κπξνζηά ηνπ. Όζν ην ζπιινγίδνκαη. Άλζξσπνη είκαζηε, είλαη δπλαηόλ λα κελ 

απνηύρνπκε θάπνηε είηε από ιάζνο καο είηε από ζύκπησζε; Αιίκνλν αλ ήηαλ 

λα απηνθηνλνύκε θάζε θνξά πνπ απνηπραίλνπκε. Πνηέ ε απνηπρία δελ πξέπεη 

λα καο νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε. 
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Μειεηάηε ινηπόλ, όπσο ζαο είπα θαη καθξηά από θάζε είδνπο αλνεζία. 

Με όιε κνπ ηελ θαξδηά ζαο εύρνκαη ηώξα θαιή επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο. 

αο αζπάδνκαη, 

Φαίδσλ. 
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2.8. Πέκπηε δηδαθηηθή παξέκβαζε: αλαθεθαιαίσζε θαη ηειηθή 

γξαθή ηεο επηζηνιήο. 

‟ απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην ζεσξήζακε ζσζηφ λα θάλνπκε κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε φζσλ είδακε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ. 

Γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε ρξεζηκνπνηήζακε ην αθφινπζν πιηθφ: 

Ζ επηζηνιή θαη ηα επηρεηξήκαηα. 

Ση είλαη επηζηνιή; 

Δίλαη έλα θείκελν πνπ γξάθεη θάπνηνο γηα λα ην ζηείιεη ζε θάπνηνλ άιινλ 

θαη λα ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα θάηη πνπ είηε δε ζέιεη είηε δελ κπνξεί λα ηνπ ην 

πεη πξνθνξηθά. Απηφο πνπ γξάθεη ηελ επηζηνιή ιέγεηαη απνζηνιέαο θη απηφο 

πνπ ηελ δέρεηαη ιέγεηαη παξαιήπηεο. 

Ση πξέπεη λα πξνζέρσ φηαλ γξάθσ κηα επηζηνιή; 

 Δπάλσ δεμηά γξάθσ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν π.ρ. 

Καιχβηα, 25 Φεβξνπαξίνπ 2017. 

 ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο γξάθσ ηελ πξνζθψλεζε 

π.ρ. Αγαπεκέλε κνπ θίιε, θχξηε…, αγαπεηέ… 

 Κάησ δεμηά γξάθσ ηελ απνθψλεζε, π.ρ. κε εθηίκεζε, κε 

ζεβαζκφ, κε αγάπε. 

Όπσο είπακε, πξνζαξκφδσ ηνλ ιφγν κνπ αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε 

κνπ. Π.ρ. αιιηψο κηιάσ ζε θάπνηνλ κεγαιχηεξν πνπ έρεη θχξνο θαη αιιηψο ζε 

θάπνηνλ θίιν ή ζπκκαζεηή κνπ. 

Γηάθξηζε χθνπο πνπ παξαηεξήζακε ζηηο επηζηνιέο. 

Οηθείν χθνο Δπίζεκε επηζηνιή 

Πξνζθ.-Διέλε κνπ  Αμηφηηκε θχξηε Γαβξά 

Δληθφο αξηζκφο- θηιηθή δηάζεζε Πιεζπληηθφο αξηζκφο- επγέλεηα 

ηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ( δελ ην πεξίκελα 

απηφ  απφ ζέλα) 

Γελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αληίζεηα 

πξνζπαζψ λα θαίλνκαη ζνβαξφο. 
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Πνιιέο πξνηάζζεηο ζπλδένληαη 

κε ην θαη 

Αζχλδεην ζρήκα θαη ππνηαθηηθή 

ζχλδεζε. 

απνθψλεζε-Μαξία, θηιηά! Τπνγξαθέο θαη 

νλνκαηεπψλπκα. 

Λεμηιφγην απιφ θαη θαζεκεξηλφ Λεμηιφγην επίζεκνπ χθνπο π.ρ. 

αλαδείμνπκε, αμηνπνηήζνπκε, 

πξνβάιαηε 

Ο επηζηνινγξάθνο ρξεζηκνπνηεί 

εθθξάζεηο θαη ιέμεηο, ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ απνδέθηε, πνπ 

δειψλεη κηα νηθεία ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν. 

Ο επηζηνινγξάθνο θξαηά κηα 

δηαθξηηηθή θαη επγεληθή ζηάζε, πνπ 

δελ δειψλεη κηα νηθεία ζρέζε ή θηιία 

αιιά αληίζεηα ζεβαζκφ. 

Αλάινγα κε ην πνηνο είλαη ν απνδέθηεο κνπ πξέπεη λα πξνζαξκφζσ ην 

ιεμηιφγηφ κνπ, ην πξφζσπν ησλ ξεκάησλ (πιεζπληηθφο επγέλεηαο), ηηο 

πξνζθσλήζεηο θαη απνθσλήζεηο κνπ. 

Δπηπιένλ, φηαλ γξάθσ κηα επηζηνιή πξέπεη λα πξνζέμσ λα έρεη θαιή 

δνκή. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζεηξά ζηα πξάγκαηα πνπ ζα 

πσ θαη λα ππάξρεη κηα αιιεινπρία θαη ζχλδεζε αλάκεζα ζηα λνήκαηα. ηελ 

πξψηε παξάγξαθν ελεκεξψλσ ηνλ απνδέθηε γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

επηζηνιήο κνπ. Γειαδή γηα πνηνλ ιφγν ζηέιλσ ηελ επηζηνιή. ηελ δεχηεξε 

παξάγξαθν γίλνκαη πην αλαιπηηθφο θαη αλαπηχζζσ ηηο απφςεηο κνπ, ηηο ηδέεο 

κνπ θαη ηα επηρεηξήκαηά κνπ, ελψ ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ζπλνςίδσ φζα 

έρσ πεη, βγάδσ ηα ζπκπεξάζκαηά κνπ θαη, φπσο είρακε δεη πνιιέο θνξέο, 

κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ επρέο. 

Σα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηώ. 

Καηαξράο, θάζε επηρείξεκα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη δχν 

ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά λα παξνπζηάδσ ηελ άπνςή κνπ γηα θάηη θαη, 

δεχηεξνλ, λα ππνζηεξίδσ ηελ άπνςή κνπ κε ηε ρξήζε επηρεηξεκάησλ. Π.ρ. 

Πξέπεη λα ζνπ πσ όηη δηαθσλώ απόιπηα κε ηελ απόθαζή  ζνπ. Σν ζρνιείν 

έρεη πάξα πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία πνπ κάιινλ πξέπεη λα ζνπ ζπκίζσ. Μελ 

μερλάο πσο αξρηθά κέζα απ’ ηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ θνηλσληθνπνηείζαη, 

γλσξίδεηο λένπο αλζξώπνπο θαη δηακνξθώλεηο ηνλ ραξαθηήξα ζνπ. Δπίζεο, 
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καζαίλεηο ρξήζηκα πξάγκαηα γηα ηε δσή ζνπ, όπσο ηελ ηζηνξία ηεο παηξίδαο 

καο θαη ηόζεο άιιεο γλώζεηο πνπ καο βνεζνύλ θαη βειηηώλνπλ θαζεκεξηλά ηελ 

δσή καο. 

Σν ππνγξακκηζκέλν κέξνο είλαη ε άπνςε ηεο Μαξίαο, ελψ ην ππφινηπν 

θνκκάηη είλαη πξνηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηεο Μαξίαο. 

-Πψο κπνξψ λα θάλσ ηα επηρεηξήκαηά κνπ πην πεηζηηθά; 

ηα καζήκαηα παξαηεξήζακε πνιιά ζεκεία φπνπ νη επηζηνινγξάθνη 

επεδίσθαλ λα πείζνπλ ηνπο απνδέθηεο. Πψο ελίζρπαλ απηή ηνπο ηελ 

πξνζπάζεηα; Καη πψο κπνξνχκε θαη εκείο λα εληζρχζνπκε ηα επηρεηξήκαηα 

καο; 

 

Υξεζηκνπνηψ δείθηεο γηα λα 

ζπλδέζσ ηηο ηδέεο κνπ. 

Π.ρ. : πξψηνλ, δεχηεξνλ, 

ηξίηνλ θηι. 

Ρήκαηα- θξάζεηο Π.ρ.: είλαη αλαγθαίν, είλαη 

αλάγθε, πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε 

, έρσ ηελ πεπνίζεζε, είκαη ζίγνπξνο 

θ. ά. 

Παξαδείγκαηα Π.ρ.: «αο αξέζεη αιήζεηα ν 

θηλεκαηνγξάθνο;  Δκέλα κφλν φηαλ 

παξνπζηάδεη ζθελέο θαη θείκελα απφ 

ηε θχζε. Σα ηνπία, νη κεγάιεο ζθελέο 

απφ ηε θχζε, νη θαηαξξάρηεο, ηα 

βνπλά, νη ιίκλεο, νη ηξηθπκίεο ζηε 

ζάιαζζα, ηα σξαία θαη ήζπρα 

αθξνγηάιηα, νη πνηακνί, ηα δάζε, ηα 

ξνκαληηθά ρσξηά, νη πφιεηο κε ηνπο 

κεγάινπο δξφκνπο, νη γηνξηέο, ηα 

παλεγχξηα, νη αγψλεο φ,ηη είλαη 

αιεζηλφ παξκέλν απφ ηε θχζε, κνπ 

αξέζεη πνιχ λα ην βιέπσ ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν». 
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Μπνξψ λα δηαθξίλσ ηηο 

πηζαλέο ελζηάζεηο ηνπ άιινπ, λα 

ρξεζηκνπνηψ αληεπηρεηξήκαηα. 

Π.ρ: «Γλσξίδνπκε πσο δελ 

έρεηε φια ηα ιεθηά ηνπ θφζκνπ ζηα 

ζπξηάξηα ζαο, κα απφ ηελ άιιε, 

πηζηεχνπκε πσο ε αγάπε γηα ην ζπίηη 

καο, ηε Γε, κπνξεί λα βξεη ηε δχλακε 

λα ηε ζψζεη. Δδψ ηα παηδηά ηνπ 

λεπηαγσγείνπ πξνζπαζνχλ λα 

απνδπλακψζνπλ ηα επηρεηξήκαηα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν δήκαξρνο 

γηα λα αξλεζεί ην αίηεκά ηνπο». 

Έπεηηα, κνηξάζακε ζηα παηδηά ηα γξαπηά, πνπ είρακε πάξεη ηελ πξψηε 

κέξα, δηνξζσκέλα θαη κε ζεκεηψζεηο, φπνπ επηζεκαίλακε πξνβιεκαηηθά 

ζεκεία. Δπηπιένλ, νξγαλψζακε έλα ζρεδηάγξακκα φινη καδί ζηνλ πίλαθα γηα 

λα δνχκε πψο έπξεπε λα μαλαγξάςνπλ  ηελ επηζηνιή θαη πνηα ζηνηρεία 

έπξεπε λα πξνζέμνπλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην 

ζρεδηάγξακκα: 

Γνκή επηζηνιήο Γνκή 

επηρεηξήκαηνο 

Ση άιιν πξέπεη 

λα πξνζέμσ; 

Υσξνρξνληθή 

αλαθνξά, πξνζθψλεζε 

απνθψλεζε. 

Αλαθέξσ ηελ 

ηδέα κνπ θαη ηελ 

ππνζηεξίδσ. 

Σν χθνο λα είλαη 

νηθείν θαη λα 

πξνζαξκφζσ ηνλ ιφγν 

κνπ αλάινγα. 

Δηζαγσγή ζην 

ζέκα, αλαπηχζζσ ηδέεο 

θαη ηα επηρεηξήκαηα κνπ. 

Κάλσ έλαλ 

επίινγν.  

Πψο κπνξψ λα 

γίλσ πεηζηηθφο; 

 Να αηηηνινγψ ηηο 

ηδέεο κνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηψ 

παξαδείγκαηα. 

 Να ρξεζηκνπνηψ 

ξήκαηα φπσο ην 

πξέπεη , είλαη 

αλαγθαίν. 

Να κε 

ρξεζηκνπνηήζσ 

«δχζθνιεο» ιέμεηο αιιά 

ιεμηιφγην πνπ 

απεζεπζχλεηαη ζηνπο 

γνλείο, λα πξνζπαζήζσ 

λα ηνπο θαινπηάζσ.  
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 Να είκαη ζαθήο. 

 Να ρξεζηκνπνηψ 

εξσηήκαηα. 

 Να πξνζπαζήζσ 

λα απαληήζσ ζε 

πηζαλέο 

ελζηάζεηο πνπ ζα 

έρνπλ νη γνλείο 

κνπ γηα ηελ 

αγνξά ηάκπιεη ή 

θηλεηνχ.(π.ρ. 

είζαη κηθξφο, είλαη 

αθξηβφ, ηη ην 

ρξεηάδεζαη;) 

 

Σέινο, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα μαλαγξάςνπλ κηα επηζηνιή ζηνπο γνλείο 

κε ζθνπφ λα ηνπο πείζνπλ γηα ηελ αγνξά θηλεηνχ ή ηάκπιεη. 

Ζ ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο γξαθήο ιεηηνχξγεζε θαη σο ηειηθή αμηνιφγεζε. 

ηφρνο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ απφ ηνπο καζεηέο (Καςάιεο & Υαλησηάθεο, 

2011). Έηζη, ήηαλ γηα εκάο έλα κέζν γηα λα αμηνινγήζνπκε ηνπο καζεηέο θαηά 

πφζν δειαδή πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη ζηηο παξεκβάζεηο καο. 

Καζψο επίζεο ήηαλ έλαο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ καο ζελαξίνπ. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηα γξαπηά κεξηθψλ παηδηψλ κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο θαη ζα δνχκε ηηο αιιαγέο πνπ ζεκείσζαλ απφ ηελ πξψηε ηνπο 

γξαθή. 

Δπηζηνιή 1ε: 

Απηό γξάθηεθε ζηηο 
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 22 Μαξηίνπ 2017 

 Αγαπεηνί κνπ γνλείο  

 Θα ήζεια λα κνπ αγνξάζεηε έλα θηλεηό γηα ηα γελέζιηά κνπ. Πνπ είλαη ην 

θαινθαίξη ζηηο 28 Ηνπιίνπ θαη επίζεο ην ηειέθσλν ζα ην ήζεια γηα ην γπκλάζην 

επεηδή ζα είκαη καθξηά από εδώ θαη ζα ήζεια ην ηειέθσλν π.ρ. όηαλ θύγεη ην 

ιεσθνξείν λα πάξσ ηνλ κπακπά λα έξζεη λα κε πάξεη θ.η.ι. λα βιέπσ βίληεν 

λα κηιάσ κε ηνπο θίινπο κνπ ζην facebook ζην viber θαη επίζεο λα 

ελεκεξώλνκαη γηα δηάθνξα πξάγκαηα. Μα παξόιν πνπ είκαη 12 ρξνλώλ 

πξέπεη λα έρσ ηειέθσλν δειαδή όηαλ πάσ λα παίμσ λα βιέπσ ηελ ώξα γηα 

λα γπξίζσ ζην ζπίηη λα έρσ ην ηειέθσλν κνπ όηαλ λα πάσ λα παίμσ κπνξεί 

λα κελ ην μέξσ θαη ν κπακπάο κνπ κπνξεί λα κε πάξεη ηειέθσλν γηα λα έξζσ 

ζπίηη π.ρ. γηα λα πάσ λα θνπξεπηώ λα πάκε θακηά βόιηα θ.η.ι. ην ηειέθσλν ζα 

κνπ ην αγνξάδαηε παξόιν πνπ είκαη κηθξόο θαη άζρεηα αλ είλαη αθξηβό αιιά 

απηό ην ηειέθσλν έρεη πνιιέο θαιέο ηδηόηεηεο π.ρ. θνξηώλεη γξήγνξα δελ 

ραιάεη πνιιή κπαηαξία κπνξεί λα θαηεβάδεη πνιιά παηρλίδηα θαη όηαλ 

θαηεβάδσ ηα παηρλίδηα λα έρεη ρώξν ην θηλεηό γηα λα κε ρξεηάδεηαη λα 

δηαγξάςσ θαλέλα παηρλίδη πνπ κνπ αξέζεη πνιύ ηέινο. 

 Δύρνκαη θαη ειπίδσ λα κελ ζαλ είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεηε πόζν 

δύζθνιν είλαη λα έρσ θηλεηό ειπίδσ λα ζαο έπεηζα αξθεηά. 

Με αγάπε Γθέληηο  

 ηε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή εμ αξρήο πξέπεη λα ηνληζηνχλ ηα εμήο: 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο επηζηνιήο ν καζεηήο έθαλε κηα παξάγξαθν 

–αληί γηα εηζαγσγή θαη θχξην κέξνο- πνπ εηζάγεη ζην ζέκα θαη αξρίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Όζνλ αθνξά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηνιήο 

έρεη ζπκπεξηιάβεη πξνζθψλεζε, απνθψλεζε, εκεξνκελία έρεη φκσο 

παξαιείςεη ηνλ ηφπν, σζηφζν απηφο ελλνείηαη κε δεδνκέλν φηη ε επηζηνιή 

ζηέιλεηαη ζηνπο γνλείο. ε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, πξνζπαζεί 

λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα θαη πξνζπαζεί λα 

άξεη πηζαλέο ελζηάζεηο ησλ γνληψλ ηνπ αλαθεξφκελνο ζηελ ειηθία θαη ζηελ 

αμία ηνπ θηλεηνχ, πνπ κπνξεί λα είλαη αθξηβφ, φκσο έρεη πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν γξαπηφ σζηφζν παξνπζηάζεη ιάζε ζπληαθηηθά θαη 
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γξακκαηηθά π.ρ. ζα κνπ ην αγνξάδαηε, φηαλ λα πάσ λα παίμσ. Δπίζεο,  

ρξεζηκνπνηεί άζηνρα ζπλδεηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη κφξηα  π.ρ. κα παξφιν. 

Σέινο ην λφεκα ησλ πξνηάζεσλ ράλεηαη θαζψο κεηαπεδά απφ ην έλα ζέκα ζε 

θάπνην άιιν θαη ρξεζηκνπνηεί εζθαικέλα θαηάθαζε αληί γηα άξλεζε π.ρ. 

«εχρνκαη θαη ειπίδσ λα κελ ζαλ είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβεηε πφζν δχζθνιν 

είλαη λα έρσ θηλεηφ».  

Αξρηθή γξαθή ηνπ ίδηνπ καζεηή: 

(Αγαπεηνί κνπ γνλείο) 

Θα ήζεια λα κνπ αγνξάζεηε έλα ηειέθσλν γηα ηα γελέζιηα κνπ. Πνπ είλαη 

ην θαινθαίξη 28 Ηνπιίνπ θαη ζα ην ήζεια γηα ην γπκλάζην πνπ ζα πήγαηλα ηνπ 

ρξόλνπ απηά ζα ήζεια από εζάο. ΣΔΛΟ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή πεξηέρεη κφλν ηελ πξνζθψλεζε, ε νπνία 

βξίζθεηαη κέζα ζε παξέλζεζε. Ο καζεηήο εηζάγεη ην ζέκα ηεο επηζηνιήο ηνπ 

φκσο, αληί λα αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ππέξ ηεο αγνξάο ηνπ 

ηειεθψλνπ θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα γελέζιηά ηνπ. Σα 

επηρεηξήκαηα είλαη αλχπαξθηα, δελ επεμεγεί γηαηί ζα ην ήζειε γηα ην γπκλάζην. 

Κιείλεη ηελ επηζηνιή ηνπ απφηνκα θαη σο απνθψλεζε ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε 

«ηέινο». ε ζρέζε κε ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ ιάζε φπσο πήγαηλα 

αληί πεγαίλσ. Σέινο, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηε ζχλδεζε ησλ λνεκάησλ: 

αξρηθά, εηζάγεη ζην ζέκα πνπ είλαη ε αγνξά ηνπ ηειεθψλνπ, κεηαβαίλεη ζηα 

γελέζιηά ηνπ θαη θιείλεη ηελ επηζηνιή ηνπ. 

πγθξίλνληαο ηελ πξψηε θαη ηειηθή γξαθή ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο 

βειηηψζεθε ζην δνκηθφ πξφηππν ηεο επηζηνιήο θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Αξρηθά, ε δεχηεξή ηνπ γξαθή είρε πξνζθψλεζε, απνθψλεζε, εκεξνκελία 

ελψ ε πξψηε κφλν πξνζθψλεζε. ην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζηε 

πξψηε γξαθή θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο  ησλ ζέζεσλ 

ηνπ. Αληίζεηα, ζηελ ηειηθή γξαθή ρξεζηκνπνηεί πιεζψξα ηειηθψλ πξνηάζεσλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεσλ ηνπ ελψ αθφκε ρξεζηκνπνηεί πξνηάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαζηείιεη πηζαλέο ελζηάζεηο ησλ γνληψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξά ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 
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Δπηζηνιή 2ε: 

Σεηάξηε 22 Μαξηίνπ 2017 

Αγαπεηνί κνπ γνλείο, 

Θέισ λα κνπ αγνξάζεηε έλα ηάκπιεη κε 65 επξώ 7 ηληζώλ. 

Θέισ λα πάξσ ην ηάκπιεη γηα λα παίδσ, λα θάλσ αζθήζεηο, λα θαηεβάδσ 

παηρλίδηα, λα βιέπσ βίληεν ζην youtube. 

Καη όηαλ ζα πεγαίλεη ε κπαηαξία ζην 20 ζα ην θνξηίδσ 

Με αγάπε,  

Αιέμαλδξνο 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο έθαλε κηα πνιχ θαιή πξνζπάζεηα ζε ζρέζε 

κε ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο. πκπεξηέιαβε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηζηνιήο αιιά έθαλε έλαλ απνζπαζκαηηθφ ρσξηζκφ παξαγξάθσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δε ρψξηζε παξαγξάθνπο αιιά πεξηφδνπο. Έλα 

πξνβιεκαηηθφ ζεκείν έγθεηηαη ζην φηη ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε παξάγξαθνη, πνπ 

απνηεινχλ ην θχξην κέξνο θαη αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα, ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζηεξίρζεθε ζηελ ρξήζε ηειηθψλ 

πξνηάζεσλ. Ωζηφζν, δελ έθαλε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαζηείιεη 

πηζαλέο αληηξξήζεηο ησλ γνληψλ ηνπ θαη δελ ρξεζηκνπνίεζε παξαδείγκαηα.  

Αξρηθή γξαθή ηνπ ίδηνπ καζεηή: 

Μακά ηάκπιεη. 

Δγώ ζέισ ηάκπιεη γηα λα παίμσ θαη γηα ηηο αζθήζεηο. 

Γηα λα ην ζπάζσ ζηε κνύξε ηεο Μαξίαο. 

Καη λα παίδσ ην βξάδπ. 

Καη λα ην παίξλσ βόιηεο λα παίδσ θαη λα βιέπσ βίληεν.  
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Δθ πξώηεο όςεο ην ζπγθεθξηκέλν γξαπηό δε ζπκίδεη επηζηνιή. Όζνλ 

αθνξά ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο πέξα απφ ηελ ππνηππψδε 

πξνζθψλεζε  θαη ηελ απφηνκε εηζαγσγή ζην ζέκα δελ πεξηέρεη άιια ζηνηρεία 

ησλ επηζηνιψλ. Ο ιφγνο είλαη απνζπαζκαηηθφο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο θαη 

νπηηθά ζπκίδεη πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ή νδεγίεο. ε ζρέζε κε ηα  

επηρεηξήκαηα πνπ ζέηεη, νξηζκέλα είλαη ζαζξά θαη έσια. Σν επηρείξεκα π.ρ. « 

γηα λα ην ζπάζσ ζηε κνχξε ηεο Μαξίαο» δελ πξφθεηηαη λα πείζεη ηε κεηέξα 

ηνπ λα ηνπ ην αγνξάζεη. Σν ζπγθεθξηκέλν γξαπηφ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ζπλνρήο: ιείπνπλ ξήκαηα π.ρ «κακά ηάκπιεη», «θαη γηα ηηο 

αζθήζεηο» ρξεζηκνπνηεί ην ζπλνπηηθφ ζέκα γηα λα παίμσ αληί ηνπ κε 

ζπλνπηηθνχ γηα λα παίδσ. Ζ ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη κφλν κε ηνλ 

παξαηαθηηθφ ζχλδεζκν «θαη». Σέινο, ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ζπλεθηηθφηεηαο: ην λφεκα ζαλ λα δηαθφπηεηαη, λα 

απνδπλακψλεηαη εμαηηίαο ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπ ιφγνπ. Δπηπιένλ, δελ 

απνθιηκαθψλεη ζην ηέινο, δελ θάλεη θάπνηνλ επίινγν. 

πγθξίλνληαο ηηο δχν επηζηνιέο παξαηεξνχκε πσο ν ζπγθεθξηκέλνο 

καζεηήο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηνιήο( ρξνληθή 

αλαθνξά, πξνζθψλεζε απνθψλεζε), επηπιένλ ζηελ ηειηθή ηνπ επηζηνιή 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο ηειηθέο πξνηάζεηο γηα λα εληζρχζεη ηηο ζέζεηο ηνπ 

θαη επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κία δνκή κε ηξεηο παξαγξάθνπο. 

 

3ε επηζηνιή: 

 

Καιχβηα, 22 Μαξηίνπ 2017 

Αγαπεκέλνη κνπ γνλείο, 

 Θα ήζεια λα ζαο δεηήζσ κηα κηθξή ράξε. Σν κόλν πνπ ζα επηζπκνύζα 

γηα ηα γελέζιηα κνπ είλαη έλα θηλεηό. 
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 Πηζηεύσ όηη πιένλ είλαη αλαγθαίν γηα έλα παηδί ηεο ειηθίαο κνπ, λα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ έλα θηλεηό. Γηαηί; Γηαηί πνιύ απιά είλαη έλα κέζν 

δηεπθόιπλζεο θαη κε απηό κπνξώ λα εμππεξεηεζώ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο 

π.ρ. λα έρσ ηα δηθά κνπ πξνζσπηθά αξρεία, λα κελ ηξώσ ηελ θάξηα ηεο 

κακάο, λα κπνξώ λα βιέπσ πξάγκαηα ηεο αξεζθείαο κνπ θαη λα επηθνηλσλώ 

κε ηνπο θίινπο κνπ όπνηα ζηηγκή επηζπκώ. 

 Σν μέξσ βέβαηα όηη δελ είζηε ζύκθσλνη κε απηήλ κνπ ηελ επηζπκία, γηαηί 

εζείο όηαλ ήζαζηαλ ζηελ ειηθία κνπ δελ είραηε ηίπνηα από απηά πνπ έρσ εγώ 

ηώξα, όηη πξέπεη λα είκαη ραξνύκελε γηα απηά πνπ έρσ θαη όηη άιια παηδάθηα 

ηεο ειηθίαο κνπ δελ έρνπλ απηά πνπ έρσ εγώ, όηη άιινη δελ έρνπλ λα θάλε θαη 

όηη επίζεο κνπ έρεηε μαλαπεί όηη είκαη κηθξή θαη όηη ην θηλεηό ζα ην πάξσ  όηαλ 

πξαγκαηηθά ην ρξεηάδνκαη. 

 Αιιά, νη επνρέο έρνπλ αιιάμεη θαη ηα ρξόληα έρνπλ πεξάζεη από ηόηε 

πνπ ήζαζηαλ εζείο κηθξνί. Πιένλ δεδνκέλν είλαη όηη ην επηζπκώ γηαηί ην 

ρξεηάδνκαη πξαγκαηηθά. 

Δπραξηζηώ πνπ κε αθνύζαηε εύρνκαη ε επηζηνιή κνπ λα ζαο πείζεη! 

Φηιηά,  

Μαξία. 

Απηφ απνηειεί έλα πνιχ θαιφ γξαπηφ: ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα έθαλε 

κηα πνιχ θαιή δνκή ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα ζηνηρεία ηεο επηζηνιήο.  ε 

ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο, ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα θαη εηζάγεη 

αληεπηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαζηείιεη πηζαλέο ελζηάζεηο ησλ γνληψλ 

ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηεο. Υξεζηκνπνηεί πινχζην ιεμηιφγην, έρεη θάλεη 

θαιή ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο πξνβιήκαηα ζπλνρήο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο.   

Αξρηθή γξαθή ηνπ ίδηνπ καζεηή: 

Σξίηε, 28 Φεβξνπαξίνπ 2017. 

Αγαπεκέλνη κνπ γνλείο, 

ζα ήζεια λα ζαο δεηήζσ κηα κηθξή ράξε. 
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 Σν κόλν πνπ ζέισ γηα ηα γελέζιηα κνπ, είλαη έλα θηλεηό. Πηζηεύσ όηη 

πιένλ είλαη αλαγθαίν γηα έλα παηδί ηεο ειηθίαο κνπ, λα έρεη θηλεηό. Γηαηί; Γηαηί 

πνιύ απιά είλαη έλα κέζν δηεπθόιπλζεο θαη κε απηό κπνξώ λα εμππεξεηεζώ 

πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο π.ρ. λα έρσ ηα δηθά κνπ πξνζσπηθά  αξρεία, λα 

κελ ηξώσ ηελ θάξηα ηεο κακάο, λα κπνξώ λα βιέπσ θαη λα αθνύσ πξάγκαηα 

ηεο αξεζθείαο κνπ θαη λα επηθνηλσλώ κε ηνπο θίινπο κνπ όπνηα ζηηγκή ζέισ. 

Δύρνκαη ηα επηρεηξήκαηά κνπ λα ζαο έρνπλ πείζεη. 

Φηιηά, 

Μαξία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα έρεη θάλεη κηα θαιή πξνζπάζεηα ζε φ,ηη αθνξά 

ην θεηκεληθφ είδνο ηεο επηζηνιήο, έρεη ζπκπεξηιάβεη πξνζθψλεζε, 

απνθψλεζε θαη εκεξνκελία, ελψ αθφκε έρεη δνκήζεη ηελ επηζηνιή ηεο ζε 

ηξεηο παξαγξάθνπο. Ζ καζήηξηα καο εηζάγεη ζην ζέκα, αλαπηχζζεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη ην ηάκπιεη θαη θιείλεη ηελ επηζηνιή ηεο. 

ε ζρέζε κε ηα επηρεηξήκαηα ηεο,  ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα γηα λα 

εληζρχζεη ηηο ζέζεηο ηεο . Απφ άπνςε ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ε επηζηνιή 

δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα δεηήκαηα. 

πγθξίλνληαο ηελ αξρηθή θαη ηειηθή γξαθή ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα 

έθαλε θαιή πξνζπάζεηα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Σα γξαπηά πεξηείραλ ηα 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηνιψλ ηφζν ζε ζρέζε κε ηε δνκή φζν κε ηα 

ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά. Παξάιιεια, απφ άπνςε επηρεηξεκαηνινγίαο είρε γίλεη 

αμηφινγε πξνζπάζεηα. Ζ ηειηθή γξαθή , φκσο, είρε κηα βειηίσζε ζην θνκκάηη 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαζψο ε καζήηξηα μεπέξαζε ην ζηάδην ησλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ είρε ε πξψηε γξαθή θαη πξνζπάζεζε λα αλαζηείιεη 

πηζαλέο ελζηάζεηο ησλ γνληψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηεο. 
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3. πδήηεζε- πκπεξάζκαηα. 

 Όπσο αλαθέξζεθε απφ ηελ αξρή, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζελαξίνπ ιάβακε ππφςε ηελ ηδέα θαη ηηο παξαδνρέο ησλ Dolz et al (2001). 

Έηζη, ζηελ πξψηε καο ζπλάληεζή καο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα παξαγάγνπλ 

κηα επηζηνιή. Απηή ε πξψηε γξαθή απνηέιεζε γηα εκάο έλα ζεκαληηθφ νδεγφ 

θαη εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ παξεκβάζεψλ καο. 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ παξαηεξήζακε πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηα 

νπνία ζέζακε σο ζηφρν ζηηο παξεκβάζεηο καο. Δπηιέμακε κηα ζεηξά 

παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ηηο θαλεξέο ειιείςεηο θαη 

αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαλ ηφζν κε ηελ κνξθή θαη ηε δνκή ηεο επηζηνιήο φζν 

θαη κε επηκέξνπο ζηνηρεία φπσο ην χθνο, ηε δνκή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ηε 

γιψζζα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, αιιά θαη ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ 

κεηέξρνληαη νη επηζηνινγξάθνη πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο απνδέθηεο. 

Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηνιψλ θαη ηε δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

χθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ επίζεκνπ θαη θηιηθνχ χθνπο. Απηή ε αλάγθε 

πήγαδε απφ ην γεγνλφο πσο απφ αξθεηέο επηζηνιέο εμέιεηπαλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πξνζθψλεζε, ε απνθψλεζε, ε αλαθνξά ζηνλ ρψξν 

θαη ζηνλ ρξφλν. Δμάιινπ, ε επέκβαζε ζην θνκκάηη ηνπ χθνπο θξίζεθε επίζεο 

ζεκαληηθή γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ 

ιφγν πνπ απεπζχλσ ζ‟ έλα θίιν θαη ζ‟ έλα άηνκν κε αμηψκαηα.  

Ζ δηδαθηηθή επέκβαζε πνπ αθνινχζεζε αθνξνχζε ηε δνκή ηεο 

επηζηνιήο. Σα πεξηζζφηεξα γξαπηά ησλ καζεηψλ πεξηείραλ κφιηο κηα 

παξάγξαθν, ελψ απηά πνπ είραλ δνκή κε ηξεηο παξαγξάθνπο (εηζαγσγή, 

θχξην κέξνο, επίινγν) απνηεινχζαλ κφιηο ην 1/3. Έηζη, ζεσξήζακε ζθφπηκε 

θαη αλαγθαία ηελ ελαζρφιεζή καο κε ην θνκκάηη ηεο δνκήο. 

 Ζ επφκελε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε, ε νπνία δηήξθεζε 4 δηδαθηηθέο 

ψξεο είρε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ. Σα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο γηα λα πείζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα ηελ αγνξά 

ηνπ θηλεηνχ ή ηάκπιεη πεξηιάκβαλαλ ηειηθέο θαη αηηηνινγηθέο  πξνηάζεηο. 

Μφιηο κία καζήηξηα ρξεζηκνπνίεζε παξαδείγκαηα γηα ελίζρπζε ησλ 
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επηρεηξεκάησλ θαη κφιηο κία άιιε καζήηξηα εηζήγαγε πξνηάζεηο γηα λα άξεη 

πηζαλέο ελζηάζεηο ησλ γνληψλ ηεο. Δπηπιένλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

επηρεηξεκαηνινγηθφ ιφγν, ππήξραλ γξαπηά ηα νπνία παξνπζίαδαλ κφλν ηελ 

άπνςε ησλ καζεηψλ  ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνζηεξηθηηθέο πεξηφδνπο. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε φπνπ 

εληνπίδακε επηρεηξεκαηνινγία ζρνιηάδακε ηε γιψζζα θαη ην ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν επηζηνινγξάθνο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη. 

 ηελ ηειεπηαία καο ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο πξαγκαηνπνηήζακε κηα 

αλαθεθαιαίσζε θαη ζπλνςίζακε φζα κειεηήζακε ζηηο παξεκβάζεηο. ηε 

ζπλέρεηα, νξγαλψζακε έλα ζρεδηάγξακκα κε νδεγίεο θαη άμνλεο πνπ έπξεπε 

λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο. Δπηπιένλ, κνηξάζακε ζηα παηδηά ηηο επηζηνιέο 

πνπ είραλ ζπλζέζεη θαηά ηελ πξψηε γξαθή, δηνξζσκέλεο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαηεξήζνπλ ηα ιάζε ηνπο. Σελ ηειεπηαία ψξα (εληεθάηε) ηα παηδηά 

θιήζεθαλ λα μαλαγξάςνπλ  κηα επηζηνιή κε ηελ ίδηα ζεκαηνινγία. ηελ νπζία 

έπξεπε λα μαλαγξάςνπλ ηελ αξρηθή ηνπο επηζηνιή δηνξζψλνληάο ηελ.  

 Δπεηδή ηα πνξίζκαηα πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ κειέηε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα ππελζπκίζνπκε πσο, θαηά ηελ 

πξψηε παξαγσγή θεηκέλνπ, ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην λέν 

θεηκεληθφ είδνο Σα θείκελά ηνπο εμάιινπ καο βνεζνχλ λα γλσξίζνπκε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ δεκηνπξγεί ζηνπο 

καζεηέο αίζζεκα απνηπρίαο,εηδηθά αλ ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο έρεη επαξθψο 

πξνζδηνξηζηεί. Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα παξαγάγνπλ θείκελα αθφκε θη αλ 

δελ ζέβνληαη πιήξσο ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο (Dolz θαη ζπλ, 

2001).  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ηειηθφ θείκελν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηα εξγαιεία θαη ηηο έλλνηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ησλ παξεκβάζεσλ. Δπηπιένλ, απνηειεί γηα εκάο έλα κέζν 

αμηνιφγεζεο γηα λα ζπγθξίλνπκε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ ηειηθή 

γξαθή ζπκκεηείραλ νη 7 απφ ηνπο 9 καζεηέο, θαζψο 2 καζεηέο έιεηπαλ. 

ε γεληθέο γξακκέο ε κειέηε θαη ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 

θεηκέλσλ δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο επηηπρεκέλνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Σα 

γξαπηά  πνπ ιάβακε είραλ βειηησζεί ζε ζεκαληηθφ επίπεδν. Τπήξραλ 
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καζεηέο, νη νπνίνη ήηαλ εμαξρήο πνιχ θαινί ζην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο 

θαη ζπλέρηζαλ έηζη  κέρξη ηέινπο. Τπήξραλ καζεηέο, πνπ πζηεξνχζαλ ζην 

θνκκάηη ηεο δνκήο θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, σζηφζν, θαηέβαιαλ 

πξνζπάζεηα θαη ηα ηειηθά ηνπο γξαπηά είραλ βειηησζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξαηεξήζακε θαη θαιά γξαπηά ζηελ αξρηθή 

γξαθή θαη αλακέλακε  πσο ζηελ ηειηθή γξαθή ζα ζεκείσλαλ βειηίσζε θάηη 

πνπ σζηφζν δελ έγηλε.  

ην ζεκείν απηφ ζα πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ 

ησλ γξαπηψλ κε βάζε θάζε παξάγνληα βαζκνιφγεζεο.  

 

(Πίλαθαο 1) 

 

Όζνλ αθνξά ην δνκηθφ πξφηππν ηεο επηζηνιήο δειαδή ηελ δφκεζε ηεο 

επηζηνιήο ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ παξαγξάθνπο αιιά θαη ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηζηνιήο (πξνζθψλεζε, απνθψλεζε θαη 

ρσξνρξνληθή αλαθνξά) παξαηεξνχκε πσο ζρεδφλ φινη ζεκείσζαλ βειηίσζε. 
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Σα παηδηά επίζεο έδεημαλ ζεκάδηα θαηαλφεζεο ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ, θαζψο ηα ηειηθά γξαπηά παξνπζίαζαλ βειηίσζε ηφζν ζηνλ ηξφπν πνπ 

δνκήζεθαλ ηα επηρεηξήκαηα φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά ελίζρπαλ ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπο. Γελ αξθέζηεθαλ κφλν ζηε ρξήζε αηηηνινγηθψλ θαη ηειηθψλ 

πξνηάζεσλ, αιιά ρξεζηκνπνίεζαλ εξσηήκαηα θαη παξαδείγκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο. Υξεζηκνπνίεζαλ 

θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη πξνζάξκνζαλ ην χθνο ηνπο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε. Δπηπιένλ, ζηα ηειηθά γξαπηά παξαηεξήζεθε ε πξνζπάζεηα 

άξζεο πηζαλψλ ελζηάζεσλ. 
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(Πίλαθαο 6) 

ην θνκκάηη ηεο ζπλνρήο παξαηεξήζεθε ην εμήο: νη ηέζζεξηο δελ 

άιιαμαλ ε, ν έλαο ζεκείσζε βειηίσζε θαη νη δχν ζεκείσζαλ πηψζε. Τπήξραλ 

ιάζε ζηε ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη εθθξαζηηθά ιάζε. 

Απηφ βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε έθηαζε ησλ ηειηθψλ 

θεηκέλσλ ήηαλ εθηελέζηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε, επνκέλσο ήηαλ ινγηθφ 

λα ζεκεησζνχλ πεξηζζφηεξα ιάζε. 

 

(Πίλαθαο 8) 
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Οη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηε ζχλδεζε ησλ λνεκάησλ κεηαμχ ηνπο θάλεθε 

πσο ηα πήγαλ αξθεηά θαιά. Σα πεξηζζφηεξα γξαπηά είραλ αξθεηά ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηνιψλ, επηπιένλ είραλ δνκεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα παξαγξάθνπο. Ζ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαίλεηαη λα βνήζεζε ηνπο 

καζεηέο. Απφ ηνπο 7 καζεηέο νη 2 βειηηψζεθαλ ελψ νη 3 έκεηλαλ ζηαζεξνί ζηε 

ζχλδεζε ησλ λνεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δχν καζεηέο ζεκείσζαλ 

πηψζε ζην θνκκάηη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο. 

 

Καηαιεθηηθά, ζεσξνχκε πσο ην δηδαθηηθφ ζελάξην νινθιεξψζεθε κε 

επηηπρία θαζψο ηα ηειηθά γξαπηά ήηαλ αμηφινγα, θάηη πνπ καο ραξνπνηεί 

ηδηαηηέξσο. Σν θιίκα ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ επράξηζην θαη ηδηαίηεξα 

απνδνηηθφ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Τπήξρε κηα 

ακθίδξνκε κάζεζε θαη πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

Δπηπιένλ, ήηαλ έλα ελδηαθέξνλ δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ ζηεξίρηεθε ζηηο αξρέο 

θαη ηηο παξαδνρέο ησλ  Dolz,  Noverraz θαη Schneuwly ( επηκέιεηα) , πνπ 

απνηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ νδεγφ γηα ηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ ζελαξίνπ. 
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Παξάξηεκα 

 

Αμηνιόγεζε θαη παξνπζίαζε ησλ γξαπηώλ. 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ  θαζψο 

επίζεο θαη ε βαζκνιφγεζή  ηνπο. Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηειεί ην εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.  

Καηεγνξίεο ηελ 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

  

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

  

πλνρή   

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

  

 

ηνλ θάζεην άμνλα παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα αμηνινγήζνπκε ηα γξαπηά ελψ ζηνλ νξηδφληην 

ηνπνζεηνχληαη νη βαζκνινγίεο πνπ ζεκείσζαλ νη καζεηέο. εκεηψλεηαη πσο ε 

βαζκνινγία θηλείηαη απφ ην 1 έσο ην 6. Σν 1 ζπκβνιίδεη ην «Αδχλαην»  ελψ ην 

6 ην «Άξηζηα». Ζ ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο ηειηθήο 

βαζκνινγίαο, πνπ ζεκείσζαλ νη καζεηέο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο αλαιπηηθήο 

βαζκνινγίαο, αλάγνληάο ηελ ζηελ θιίκαθα ηνπ 10 κε ηελ απιή κέζνδν ησλ 

ηξηψλ. Σα γξαπηά αμηνινγνχληαη ζηε θιίκαθα ηνπ 10 ή αιιηψο κε ηα ζχκβνια 

Α‟,Β‟,Γ‟,Γ‟,Δ‟. Σν Α‟ αληηζηνηρεί ζην 10 θαη ην 9. Σν Β‟ αληηζηνηρεί ζην 8 θαη 7. Γ‟ 

πήξαλ ηα γξαπηά πνπ ζπγθέληξσζαλ βαζκφ 6 θαη  5, Γ‟ φζα ζπγθέληξσζαλ  

4 θαη 3 θαη ηέινο, Δ‟ ηα γξαπηά πνπ θπκάλζεθαλ ζην 2 θαη 1.     
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Μαζεηήο 1. 

Πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 

 

Σειηθή γξαθή επηζηνιήο. 
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Βαζκνινγία-Μαζεηήο 1: 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 
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Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

6 6 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

5 5 

πλνρή 5 5 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

6 6 

   

   

 

Βαζκφο καζεηή: 9,15 ή Α. 
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Μαζεηήο 2-πξψηε γξαθή  
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Σειηθή γξαθή επηζηνιήο. 

 

 

Μαζεηήο 2: 

 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

5 6 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

5 5 
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ιφγνπ 

πλνρή 5 5 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

5 6 

 

Βαζκφο καζεηή: 9,15 ή Α. 
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Μαζεηήο 3-πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 

 

 

 

Σειηθή γξαθή επηζηνιήο. 
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Μαζεηήο 3: 

 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

4 5 
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Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

3 4 

πλνρή 4 4 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

4 4 

 

Βαζκφο καζεηή: 7,10 ή Β. 
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Μαζεηήο 4-πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 
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Σειηθή γξαθή επηζηνιήο. 
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Μαζεηήο 4: 

 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

4 4 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

3 4 

πλνρή 4 4 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

4 4 

 

Βαζκφο καζεηή: 6,66 ή Γ 
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Μαζεηήο 5-πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 

 

Σειηθή γξαθή επηζηνιήο. 

 

 

Μαζεηήο 5: 

Καηεγνξίεο ηεο Δπίδνζε καζεηή Δπίδνζε καζεηή 
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αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξηλ ηηο παξεκβάζεηο κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

1 3 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

2 3 

πλνρή 1 2 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

2 3 

 

Βαζκφο καζεηή: 4,50 ή Γ 
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Μαζεηήο 6-πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 

 

Μαζεηήο 6: 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

3 Έιεηπε 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

3 Έιεηπε 

πλνρή 4 Έιεηπε 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

4 Έιεηπε 
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Μαζεηήο 7-πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 
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Σειηθή γξαθή επηζηνιήο. 

 

 

Μαζεηήο 7: 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 1 4 
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επηζηνιήο 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

1 3 

πλνρή 3 2 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

4 3 

 

Βαζκφο καζεηή: 5 ή Γ.  

 

  



125 
 

Μαζεηήο 8-πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 

 

Μαζεηήο 8: 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

3 Έιεηπε 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

3 Έιεηπε 

πλνρή 3 Έιεηπε 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

3 Έιεηπε 
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Μαζεηήο 9-πξψηε γξαθή επηζηνιήο. 
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Σειηθή γξαθή επηζηνιήο. 

 

Μαζεηήο 9: 

Καηεγνξίεο ηεο 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

Δπίδνζε καζεηή 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

Δπίδνζε καζεηή 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γνκηθφ πξφηππν 

επηζηνιήο 

4 5 

Γνκή 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ 

3 5 

πλνρή 5 4 

χλδεζε 

λνεκάησλ-

ζπλεθηηθφηεηα. 

5 5 
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Βαζκφο καζεηή: 7,90 ή Β. 
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Γξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία. 

΄απηφ ην ζεκείν, παξνπζηάδνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ θαη θξίλνπκε πσο ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα πνηθίιινπλ. Θα ιέγακε πσο ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ θαιιηεξγνχλ ηε δφκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ, ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν 

αλάπηπμεο, ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο ε ζέζε ππνζηεξίδεηαη κε 

αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο  θαη  παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα ππεξαζπηζηνχλ 

δηάθνξεο ζέζεηο είηε ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, αλαιακβάλνληαο θάπνην ξφιν, 

είηε κε ρσξίο θαζνξηζκέλν πιαίζην. ην ζεκείν απηφ νη δξαζηεξηφηεηεο 

παξνπζηάδνληαη αλά ηάμε. Γηα κηα πιεξέζηεξε θαηεγνξηνπνίεζε (βι. 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

ιφγνπ.) 

Γξαζηεξηόηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηεο Γ’ δεκνηηθνύ. 

 

 

 Σάμε Γ‟, ηεχρνο Α‟, ελφηεηα «ηε γε θαη ζηε ζάιαζζα» ζει 47. 
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Σάμε Γ΄, ηεηξάδην εξγαζηψλ,  ηεχρνο Β‟, ελφηεηα « Έια ζηελ παξέα 

καο!» ζειίδα 10 
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Σάμε Γ΄, ηεηξάδην εξγαζηψλ,  ηεχρνο Β‟, ελφηεηα «Έια ζηελ παξέα καο!» 

ζειίδα 11. 

 

Σάμε Γ‟ ,ηεχρνο Α‟, ελφηεηα  «Ο θφζκνο γχξσ καο» ζει 71. 



133 
 

 

Σάμε Γ΄, ηεηξάδην εξγαζηψλ , ηεχρνο Β‟, ελφηεηα « Άλζξσπνη θαη 

κεραλέο» ζειίδα 27. 

 

Σάμε Γ΄, ηεηξάδην εξγαζηψλ , ηεχρνο Β‟, ελφηεηα « Άλζξσπνη θαη 

κεραλέο» ζειίδα 33-34. 

(ππνεξψηεκα άζθεζε 6ε ). 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά θαινχληαη λα ζπγθεληξψζνπλ 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε έλα έξγν (π.ρ. γέθπξα, δξφκνο, πιαηεία θ.ά.) πνπ 
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έρεη νινθιεξσζεί θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

έξγνπ πνπ παξνπζηάδεη. 

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Γ’ δεκνηηθνύ. 

 

 

Σάμε Γ‟ , Σεχρνο Α‟, ελφηεηα 5ε, ζει 84. 
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Σάμε Γ‟ , Σεχρνο Β΄, ελφηεηα 14ε, ζει 58-59. 

 

 

 

 

Σάμε Γ‟ ,Σεχρνο Α‟, ελφηεηα 4ε, ζει 69. 
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Σν θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ πάξθνπ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζηε Εάθπλζν. Αλαθέξεη θάπνηεο 

αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, γηα παξάδεηγκα ζηελ απαγφξεπζε ηνπ 

ςαξέκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, γεγνλφο, πνπ ζα επεξεάζεη ηε δσή ησλ 

ςαξάδσλ. Δλψ αθφκε αλαθέξεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ 

νη ππεχζπλνη πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ νη θάηνηθνη.  

Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Δ’ δεκνηηθνύ: 

 

Σάμε Δ‟, Σεχρνο Β‟, ελφηεηα 10ε, ζει. 66 

 

 

 

Σάμε Δ‟, Σεχρνο Γ‟, ελφηεηα 15ε,ζει. 38  
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Όζνλ αθνξά ην άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ππεξβνιηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο θαη πξνζπαζεί λα αθππλίζεη ηα παηδηά γηα 

λα ηελ εγθαηαιείςνπλ θαη ηελ έκκεηξε παξαθνινχζεζή ηεο. 

 

 

Σάμε Δ‟, Σεχρνο Γ‟, ελφηεηα 15ε,ζει. 45 

 

Σάμε Δ‟, Σεχρνο Γ‟, ελφηεηα 15ε,ζει. 37 

 

Σάμε Δ‟, Σεχρνο Γ‟, ελφηεηα 15ε,ζει. 37 
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Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

η’ δεκνηηθνύ. 

 

Σάμε η‟, ηεχρνο Α‟, ελφηεηα 6ε, ζει. 84.  
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Σάμε η‟, ηεχρνο Β‟, ελφηεηα 11ε, ζει. 88. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ππνδειψλεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ 

εηδψλ ηνπ ιφγνπ πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηεί  ε επηρεηξεκαηνινγία. 
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Σάμε η‟, Σεχρνο Γ‟, ελφηεηα 16, ζει 68. 

 

Σάμε η‟, Σεχρνο Γ‟, ελφηεηα 17ε, ζει 84 

Σν θείκελν ηεο ελφηεηαο αλαθέξεηαη ζ‟ έλα ζρνιείν κε φλνκα «Όαζε 

Δηξήλεο» , ζην Ηζξαήι , θαη ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη γηα ζπκθηιίσζε θαη 

επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ ηζπλφλησλ ηνπ ζρνιείνπ κε άιιεο 

εζληθφηεηεο ζην πιαίζην κηαο ζπκθηιησηηθήο πνιηηηθήο αλάκεζα ζηα εκπφιεκα 

θξάηε ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο πξίαο. 
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Σάμε η‟, Σεχρνο Γ‟ ελφηεηα 14 ζειίδα 29 

 

Σάμε η‟, Σεχρνο Γ‟, ελφηεηα 15, ζει. 43. 

ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή ηα παηδηά θαινχληαη ζηελ αξρή λα 

παξνπζηάζνπλ κηα ηαηλία ή έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη θαη λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο. Καη ζην β) δεηά απφ ηα παηδηά λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

ζε ζρέζε κε κηα ηαηλία πνπ δελ ηνπο άξεζε. 

 


