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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ:
[Ο διάλογος και οι οµαδικές δραστηριότητες στην τάξη]
Η τυπική διαδικασία καθηµερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού – µαθητή στην τάξη
και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον µαθητή να εµπλακεί σε
δραστηριότητες οι οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθµό τον διερευνητικό
λόγο. Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναµία, ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει
κάποιες οµαδικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη που θα δώσουν τη δυνατότητα
στους µαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, καλλιεργώντας έτσι όχι µόνο τον προφορικό
λόγο, αλλά και την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
Καθώς τα παιδιά συνεργάζονται σε µια οµαδική δραστηριότητα, έχουν την ευκαιρία
πρώτα απ’ όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν µε τα άλλα
µέλη της οµάδας, αν µπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρµογή. Επειδή όµως τα παιδιά
συνεργάζονται στο πλαίσιο της οµάδας και δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, δεν
πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασµένες. Έτσι, έχουν την
ευκαιρία να καταθέσουν δοκιµαστικά µια ιδέα, που µπορεί τα άλλα παιδιά να τη
συζητήσουν, να την υιοθετήσουν ή να την τροποποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν
καλλιεργούν µόνο τον λόγο, αλλά αναπτύσσουν παράλληλα την κοινωνική δεξιότητα
της συνεργασίας. Όπως είναι γνωστό, στο σχολείο οι µαθητές αποκτούν κυρίως την
εµπειρία του ανταγωνισµού παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές
δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Ωστόσο, µια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες
που µπορούν να λειτουργήσουν ως µέλη µιας οµάδας και η οµαδική εργασία
αποτελεί το πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η συµµετοχή του παιδιού σε µια τέτοια δραστηριότητα, που το υποχρεώνει να
υποστηρίξει τις απόψεις του µπροστά σε άλλους, το κάνει να αποκτήσει βαθµιαία
εµπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού

µε συµµαθητές του, που βλέπουν τα πράγµατα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και
έχουν πολλές διαφορετικές εµπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να
λάβει υπόψη του την ώρα που µιλάει και τις ανάγκες των ακροατών του. Έτσι, είναι
επόµενο να µειωθεί ο εγωκεντρισµός του, αφού είναι υποχρεωµένο να συνυπολογίσει
τις ιδέες των συνεργατών του.
Τέλος, η συµµετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι µόνο την οµιλία, αλλά και την
ακρόαση, αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει
προσεκτικά τις απόψεις των µελών της παρέας, για να µπορέσει να αντιδράσει
κατάλληλα. Κι αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για µια επιτυχηµένη συνεργασία.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι, συµµετέχοντας οι µαθητές σε οµάδες,
όπου συζητείται ένα θέµα, αυξάνουν όχι µόνο τις ευκαιρίες να µιλούν, αλλά και τις
δυνατότητες να επεξεργάζονται ποικίλα θέµατα.
Γιάννης Μπασλής, Εισαγωγή στη διδασκαλία
της γλώσσας, Νεφέλη, Αθήνα, 2006, σ.128-129 (διασκευή)
Παρατηρήσεις:
Α1. Ποια είναι, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, η τυπική διαδικασία της επικοινωνίας
εκπαιδευτικού και µαθητή στην τάξη και πώς µπορεί να βελτιωθεί; (60 έως 80 λέξεις)
Μονάδες 15
Α2. α. Να επισηµάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις µε τις οποίες εξασφαλίζεται
η συνοχή στη δεύτερη παράγραφο («Καθώς ... κατεύθυνση») του κειµένου και να
αιτιολογήσετε τη χρήση καθεµιάς από αυτές.
β. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στις τελευταίες δυο παραγράφους του
κειµένου.
Μονάδες 20
Β1. Να συντάξετε µία παράγραφο 50 έως 60 λέξεων, χρησιµοποιώντας τις λέξεις και
φράσεις του κειµένου µε έντονη γραφή: «οµαδικές δραστηριότητες»,
«διερευνήσουν», «κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας», «εµπιστοσύνη».
Β2. Να επισηµάνετε στο κείµενο τρία παραδείγµατα συνυποδηλωτικής χρήσης της
γλώσσας.
Μονάδες 25
Γ. Με αφορµή την επικείµενη γενική συνέλευση της µαθητικής κοινότητας του
σχολείου σας δηµοσιεύετε άρθρο στη σχολική εφηµερίδα (περίπου 300 λέξεων), στο
οποίο αναλύετε τη σηµασία του διαλόγου στον ατοµικό και δηµόσιο βίο και
καταγράφετε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτός να είναι γόνιµος και εποικοδοµητικός.
Μονάδες 40

