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ΔΟΜΗ  ΕΙΗΓΗΗ

Α΄ ΜΕΡΟ
 Γιατύ διδϊςκω/πρϋπει να διδϊξω δοκίμιο;

 Βαςικϋσ παραδοχϋσ…

 Κϊποια  ειςαγωγικϊ ςτοιχεύα

Β΄ ΜΕΡΟ

 Δύνονται, ενδεικτικϊ,  κϊποιεσ εργαςύεσ /δραςτηριότητεσ ςε δύο δοκύμια: 

- Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικήσ μασ ζωήσ  
(Κυριϊκοσ Πληςόσ, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια,  Οι εκδόςεισ των 
φύλων, Αθόνα 1999)

- Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ   
(Α. Η. Σακελλϊριοσ, Κυπριακή Μαρτυρία, τεύχ. 32, 2014)

ημ.: Τα δύο δοκύμια επιςυνϊπτονται.
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Α΄ΜΕΡΟ: Γιατί διδάςκω /πρέπει να διδάξω  δοκίμιο;

 Για να αναγνωρύζουν οι μαθητϋσ  τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 

του δοκιμύου.

 Για να επιςημαύνουν τη θεματολογύα του.

 Για να διατυπώνουν με λόγο ςαφό, προφορικϊ ό γραπτϊ, τισ 

παρατηρόςεισ τουσ μετϊ από ςυγκριτικό μελϋτη δοκιμύων (βϊςει 

ςυγκεκριμϋνων αξόνων).

 Για να γνωρύςουν και να κρύνουν πληροφορύεσ, απόψεισ, ςτϊςεισ, 

ςυμπεριφορϋσ.

 Για να εμπλουτύζουν το λεξιλόγιο και τον τρόπο ϋκφραςό τουσ 

(γραπτό και προφορικό).

 Για να αναλύουν και να αξιολογούν δοκύμια.

 Για να  ςυγκρύνουν το δοκύμιο με ϊλλα εύδη κειμενικού λόγου.

 Για να αςκηθούν ςτην παραγωγό λόγου, προφορικού και γραπτού, 

διατηρώντασ το προςωπικό τουσ ύφοσ.
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Κϊποιεσ παραδοχϋσ…

 Δεν γνωρύζω πού να βρύςκω ‘’καλϊ’’ δοκύμια (πϋραν 
αυτών των διδακτικών εγχειριδύων).

 Βϊςει ποιων κριτηρύων να τα επιλϋγω;

 Πώσ να τα επεξεργαςθώ μϋςα ςτην τϊξη; (π.χ. 
οργϊνωςη τϊξησ, πορεύα διδαςκαλύασ, μεθοδολογύα, 
αξιολόγηςη)

 Πόςο χρόνο να αφιερώνω ςτη διδαςκαλύα τουσ;

 Σι εύδουσ ερωτόματα /αςκόςεισ  να βϊζω ςτουσ 
μαθητϋσ μου, εντόσ τησ τϊξησ και ωσ κατ΄ ούκον 
εργαςύα;

 Πώσ να αξιολογώ τουσ μαθητϋσ μου;

 Πώσ να ενθαρρύνω τουσ μαθητϋσ μου να διαβϊζουν 
και από μόνοι τουσ δοκύμια;
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Ειςαγωγικϊ: Η έννοια του δοκιμίου

 Εύναι ϋνα εύδοσ πεζού λόγου, ποικύλου περιεχομϋνου

 Εύναι μια «δοκιμό», μια προςπϊθεια του δοκιμιογρϊφου 

να προςεγγύςει ϋνα θϋμα, χωρύσ να το εξαντλεύ, με τρόπο 
ευπρόςιτο ςτο ευρύ κοινό.

 Πλουτύζει τισ γνώςεισ, οξύνει τισ κρύςεισ, καλλιεργεύ 

την ευαιςθηςύα (Ε. Π. Παπανούτςοσ).

 Σο δοκύμιο απευθύνεται όχι μόνον ςτισ γνώςεισ (τη μόρφωςη) 
αλλϊ και ςτην καλαιςθηςύα και το γούςτο του αναγνώςτη. Αν η 
πραγματεύα ό η μελϋτη τον μορφώνει, το δοκύμιο τον 
καλλιεργεύ (Θ. Νϊκασ).

 Σο δοκύμιο πρϋπει να εκφρϊζει ϋνα ύφοσ, μια εςωτερικό ζωό, 
μια ευαιςθηςύα, μια προςωπικό ςτϊςη απϋναντι ςτα πρϊγματα, 
μια ατομικότητα (Γ. Θεοτοκϊσ).

5



Επικοινωνιακό ταυτότητα του δοκιμύου

 Πομπόσ

 Δϋκτησ 

 Εύδοσ λόγου 

(επιςτημονικόσ            λογοτεχνικόσ λόγοσ)

 Θεματικό

 κοπόσ
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Φαρακτηριςτικϊ (κριτόρια;) δοκιμύου

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ - ΜΟΡΥΗ

 Ευςύνοπτο, εύληπτο ςτο ευρύ κοινό

 Καλλιϋπεια (π.χ. ζωντανό ϋκφραςη, ύφοσ: απολύτωσ προςωπικό, 
οικεύο, ςοβαρό, λογοτεχνικό, ςτοιχεύα προφορικότητασ ςτο λόγο)

 Τποκειμενικϋσ θϋςεισ / απόψεισ (προςωπικό ςτϊςη ϋναντι των 
πραγμϊτων)/ςτοχαςμού /προβληματιςμού/ όλα βρύςκονται εν εξελύξει

 Ομολογύα για θϋματα επύμαχα και ριψοκύνδυνα

 Ποικύλη θεματογραφύα

 Απουςύα πλόρουσ πραγμϊτευςησ

 Κινητοπούηςη τησ ςκϋψησ και τησ φανταςύασ του αναγνώςτη

 Πληροφόρηςη / Καλλιϋργεια/Προςπϊθεια να πεύςει/υγκύνηςη  
/Σϋρψη

 Οργϊνωςη  (π.χ. ελεύθερη, ςυνειρμικό, μετϊβαςη από μια 
λεπτομϋρεια ςτη γενικό θεώρηςη και εποπτεύα)

 Διαχρονικότητα 
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Η γλώςςα – το ύφοσ του δοκιμύου

 Σεχνικϋσ μετϊβαςησ / ςυνοχόσ (εκφρϊςεισ δηλωτικϋσ 
τησ οπτικόσ γωνύασ του δοκιμιογρϊφου)

 Καλλιϋπεια  
 Εξειδικευμϋνο /αφηρημϋνο λεξιλόγιο
 Φρόςη λογικόσ / ςυγκινηςιακόσ γλώςςασ
 Επιγραμματικό / αποφθεγματικό διατύπωςη
 Επιςτημονικό λιτότητα και ακρύβεια / λυρικό, φορτιςμϋνη 

ςυναιςθηματικϊ γλώςςα /επιγραμματικό. Αποφθεγματικό 
διατύπωςη

 Πληροφορικότητα ςτην ϋκφραςη   - παρεκκλύςεισ 
από τη γλωςςικό νόρμα.

ύνταξη: 
 Τποτακτικόσ λόγοσ, ςύνθετη δομό περιόδων
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Β΄ ΜΕΡΟ: Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (Ι)
(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 

Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

Πιθανϊ ερωτόματα/αςκόςεισ ςτην τϊξη 

 Ποια χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα του δοκιμύου ϋχετε επιςημϊνει μελετώντασ 
αυτό το δοκύμιο;

 Να προςπαθόςετε να εντοπύςετε: το θϋμα, την ϊποψη του δοκιμιογρϊφου, 

τα μϋςα πειθούσ που χρηςιμοποιεύ, την πρόταςη που διατυπώνει ςτο τϋλοσ του 
δοκιμύου. 

Ακολούθωσ, να γρϊψετε την περύληψη του δοκιμύου (80 -100 λϋξεισ).

 Αφού πρώτα παρατηρόςετε τη ςυνοχό των παραγρϊφων, προςπαθόςτε 

να κϊνετε μια διαφορετικό παραγραφοπούηςη του δοκιμύου.

 Να εντοπύςετε δύο ςημεύα ςτα οπούα ο δοκιμιογρϊφοσ χρηςιμοποιεύ επύκληςη 
ςε αυθεντύα. Γιατύ τη χρηςιμοποιεύ;
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (ΙΙ)
(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 

Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

Πιθανϊ ερωτόματα/αςκόςεισ ςτην τϊξη  (ςυνανϊγνωςη δοκιμύων)

 Να ςυγκρύνετε το δοκύμιο του Κ. Πληςό με το ΠΑΝΣΑ  ΠΛΗΡΗ  ΘΕΩΝ  του Γ. 
Σεφϋρη, Δοκιμϋσ, Έκφραςη –Έκθεςη Πειθώ… Γ΄ λυκεύου, ςς. 133 -135): 

Α. Ωσ προσ τη γλώςςα (ύφοσ, λεξιλόγιο, εκφραςτικϊ μϋςα, τεχνικϋσ ςυνοχόσ, 
ςύνταξη) και να αναφϋρετε (καταγρϊψετε) τισ ομοιότητεσ και τισ διαφορϋσ που 
παρατηρεύτε.

Β. Ωσ προσ την οργϊνωςη (αυςτηρό λογικό οργϊνωςη, πιο ελεύθερη οργϊνωςη, 
ςυνειρμικό).

 Όςο ο πνευματικόσ δημιουργόσ αφήνεται ελεύθεροσ να ζει με τον εαυτό του, τόςο το 
πνευματικό του υπόςτρωμα καλλιεργείται και το έδαφοσ γίνεται κατάλληλο για 
καρποφορία (3η παρϊγρ.) Κ. Πληςό, Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικήσ μασ ζωήσ).

Να ςχολιάςετε αυτή τη θέςη του δοκιμιογράφου, ςε ςυνάρτηςη με όςα υποςτηρίζει ο 
Οδ. Ελύτησ ςτο απόςπαςμα από το δοκίμιό του Ανοιχτά Χαρτιά (Έκφραςη –Έκθεςη 
Πειθώ… Γ΄ λυκεύου, ςς. 152 -153). 

Ποια εύναι η δικό ςασ θϋςη; 
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (ΙΙΙ)
(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 

Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

Πιθανϊ ερωτόματα/αςκόςεισ ςτην τϊξη 

 Ποιεσ εύναι οι απαραύτητεσ προώποθϋςεισ, κατϊ τον δοκιμιογρϊφο,

για την ύπαρξη ευρυθμύασ ςτη ςχϋςη κοινωνύασ - πολύτη; (1η και 2η παρϊγρ.)

 Ποιοι εύναι οι αναβαθμού τησ ιδιωτικόσ ζωόσ ; Ποια εύναι τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ τησ καθεμιϊσ; (3η παρϊγρ.)

 Γιατύ, κατϊ την ϊποψό ςασ, ο δοκιμιογρϊφοσ αναφϋρεται ςτουσ πνευματικούσ 
ανθρώπουσ; (3η παρϊγρ.)

 Ποια εύναι η βαςικό θϋςη του Κ. Πληςό ςτη, 4η παρϊγραφο. Συμφωνεύτε με τη 
θϋςη του; 

 Πώσ το κρϊτοσ «βιϊζει» τον πολύτη; (5η παρϊγρ.)

 Να αναφϋρετε τουσ λόγουσ για τουσ ο οπούουσ τα Μ.Μ.Ε. αλλοιώνουν, κατϊ τον 
δοκιμιογρϊφο, τον ϊνθρωπο. (6η και 7η παρϊγρ.)

 Να δικαιολογόςετε το «Δυςτυχώσ» με το οπούο αρχύζει την τελευταύα του 
παρϊγραφο ο δοκιμιογρϊφοσ.

 Να ςχολιϊςετε την καταληκτόρια θϋςη του Κ. Πληςό.
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (ΙV)
(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 

Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

 Ποια από τισ πιο κϊτω απόψεισ υποςτηρύζει ο δοκιμιογρϊφοσ;

Α. Όταν ο πολύτησ εύναι ςυμφιλιωμϋνοσ με τον εαυτό του, τότε  η 
κοινωνύα ευημερεύ.

Β. Όταν ο πολύτησ εύναι ςυμφιλιωμϋνοσ με τον εαυτό του και εϊν το 
κρϊτοσ τού επιτρϋπει να εύναι αυτόσ που εύναι, τότε η κοινωνύα 
ευημερεύ.

Γ. Όταν ο πολύτησ ςϋβεται την ανθρώπινη ύπαρξη , τότε η κοινωνύα 
ευημερεύ.

 Ποια θϋςη εύναι ορθό, κατϊ τον δοκιμιογρϊφο;

Α. Το κρϊτοσ διαπαιδαγωγεύ  ορθϊ και ποικιλότροπα τον ϊνθρωπο.

Β. Το κρϊτοσ βοηθϊ τον ϊνθρωπο να εμπλουτύζει τον εςωτερικό του 
κόςμο.

Γ. Το κρϊτοσ ποδηγετεύ, διατϊςςει και αλλοτριώνει τον ϊνθρωπο.
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (V)
(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 

Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

Κατ΄ ούκον  εργαςύεσ (ενδεικτικϊ): 

 Υποςτηρύζεται ότι το δοκύμιο ϋχει διδακτικό χαρακτόρα. 
Συζητόςτε την ϊποψη αυτό, με βϊςη το ςυγκεκριμϋνο δοκύμιο.

 Να εκθϋςεισ τισ δικϋσ ςου θϋςεισ επύ του βαςικού θϋματοσ που 
θύγει ςτο δοκύμιό του ο Κ. Πληςόσ, με ϋνα δικό ςου δοκύμιο.

 Να μεταςχηματύςεισ το δοκύμιο του Κ. Πληςό ςε ϊρθρο, δύνοντϊσ 
του ϋνα δικό ςου τύτλο. 

(Σε ποιεσ ομϊδεσ μαθητών θα δύνατε τισ πιο πϊνω ερωτόςεισ; 

Με ποιο ςκεπτικό;  Προςθϋςτε δικϋσ ερωτόςεισ. )
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (VΙ)
(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 

Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

Πιθανϊ ερωτόματα/αςκόςεισ ςτην τϊξη ό ωσ κατ΄ ούκον εργαςύα

 Στην 4η παρϊγραφο ο δοκιμιογρϊφοσ θϋτει ϋνα ερώτημα. 

Τι πετυχαύνει με αυτό;

 Ο δοκιμιογρϊφοσ χρηςιμοποιεύ και το γ΄ πρόςωπο και το α΄

πρόςωπο. Τι νομύζεται πώσ πετυχαύνει με αυτό την εναλλαγό 

των προςώπων;

 Να ςχολιϊςετε τισ θϋςεισ του δοκιμιογρϊφου (προφορικϊ): 

Α. Σο κράτοσ, δυςτυχώσ, δεν παιδεύει, αλλά καθορίζει και διατάςςει 

(5η παρϊγραφοσ)

Β. (Τα Μ.Μ.Ε.) επϋβαλαν ϋνα καινό και κενό εύδοσ πολιτιςμού (6η

παρϊγραφοσ)
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (VΙΙ)

(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 
Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

Γλωςςικϋσ αςκόςεισ:

1. Να εντοπύςετε τα αντώνυμα των υπογραμμιςμϋνων λϋξεων, μϋςα από 
το δοκύμιο:

- η πολιτεύα νοςεύ:                                   ……………………….

- ούτε μόνον δυνϊμει:                           ……………………….

- η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου:    ………………………

2. Τι ςημαύνουν οι υπογραμμιςμϋνεσ  λϋξεισ: 

- τα ΜΜΕ εύναι αδηφϊγα, ……………………………………

- (οι ϊνθρωποι) δεν ορρωδούν, ………………………….

- βορϊ του καταναλωτιςμού        ………………………….

Να επιλϋξετε δύο (2) από τισ υπογραμμιςμϋνεσ λϋξεισ και να

ςχηματύζετε, με την κϊθε μια, μύα πρόταςη, ϋτςι ώςτε να φαύνεται η 

ακριβόσ ςημαςύα τησ λϋξησ. 
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ  (VIII)

(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 
Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

3. διαμορφώνεται, περιθωριοποιείται, διαβολέσ: 

Να ςχηματύςετε τρεισ (3) νϋεσ λϋξεισ με το β΄ ςυνθετικό τησ κϊθε 
λϋξησ  που ςασ δύνεται.

4. Ο ςεβαςμόσ, λοιπόν, προσ την ανθρώπινη ύπαρξη είναι προώπόθεςη 
απαραίτητη τόςο για την πρόοδο τησ κοινωνίασ όςο και για τη βελτίωςη 
του ίδιου του ανθρώπου.

Να μεταςχηματύςετε την πιο πϊνω πρόταςη, αλλϊζοντασ τη ςειρϊ 

των λϋξεων/φρϊςεων. Τι παρατηρεύτε ωσ προσ το ύφοσ του 

δοκιμιογρϊφου, όταν μεταςχηματύςετε την πρόταςη;
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Ο βιαςμόσ τησ ιδιωτικόσ μασ ζωόσ (ΙX)

(Κυριϊκου Πληςό, Λόγοσ Περί Αληθείασ και άλλα Δοκίμια, 
Οι εκδόςεισ των φύλων, Αθόνα 1999)

5. Να ςυμπληρώςετε τον πύνακα, κατϊ το παρϊδειγμα:

6. Συμπληρώςτε τισ ακόλουθεσ φρϊςεισ με μια  λϋξη που 
χρηςιμοποιεύ ο δοκιμιογρϊφοσ:

Α. Η …………. ζωό μασ εκχϋεται ςτα δημιουργόματϊ μασ. 
(ϋνδον/εςωτερικό)

Β. Τα Μ.Μ.Ε. επϋβαλαν ϋνα ………. εύδοσ πολιτιςμού. (καινό/κενό)

Γ. Η ςύγχρονη κοινωνύα επιτρϋπει κϊθε εύδουσ ………… (αςυδοςύα)

πολύτησ πολιτικόσ πολιτεύομαι

ςεβαςμόσ

να ςτρεβλώςουν
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Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ   (Ι) 
(Α. Η. Σακελλαρύου, Κυπριακή Μαρτυρία, τεύχ. 32, 2014)

Ενδεικτικϋσ εργαςύεσ

1. Αφού παρακολουθόςτε μια τηλεοπτικό/ ραδιοφωνικό  ςυζότηςη, 

να παρουςιϊςετε ςτην τϊξη τα κύρια χαρακτηριςτικϊ τησ, ϋχοντασ υπόψη 

το δοκύμιο του Σακελλαρύου.  Σασ ικανοπούηςε η ςυζότηςη; Σχολιϊςτε.

2.       Να οργανώςετε μια διαλογικό ςυζότηςη (αντιμαχύα, debate) ςτην τϊξη 

ςασ, αφού ςυμφωνόςετε το θϋμα, διϊρκειασ 20΄ (δύο τριμελεύσ ομϊδεσ 

ςυζότηςησ). Οι υπόλοιποι μαθητϋσ, που θα εύναι ακροατϋσ, να 

βαθμολογόςουν  τη ςυζότηςη (ο καθϋνασ ξεχωριςτϊ) βϊςει κριτηρύων που 

θα ϋχουν ςυμφωνόςει από πριν, και να τα παρουςιϊςουν ςτην τϊξη ( 10΄).

3.       Να οργανώςετε μια ςυζότηςη (διϊλογο) διϊρκειασ 20΄πϊνω ςε ϋνα θϋμα 

που ςασ απαςχολεύ ϋντονα  αυτό την εποχό, ωσ μαθητϋσ, χωριζόμενοι ςε 

τρεισ ιςομελεύσ ομϊδεσ. Να ορύςετε τον /τη ςυντονιςτό/τρια τησ 

ςυζότηςησ. Ακολούθωσ, να κρύνετε τη ςυζότηςό ςασ.
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Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ   (ΙΙ)
(Α. Η. Σακελλαρύου, Κυπριακή Μαρτυρία, τεύχ. 32, 2014)

Ενδεικτικϋσ εργαςύεσ

4.      Να δώςετε το διϊγραμμα του δοκιμύου και ακολούθωσ 

να γρϊψετε περύληψό του (80 -100 λϋξεισ).

5. Να αντικαταςτόςετε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ λϋξεισ με 
ςυνώνυμεσ λϋξεισ ό φρϊςεισ, χωρύσ να αλλϊξει το νόημα 

του αποςπϊςματοσ:

Όταν τουσ ςυνομιλητέσ χαρακτηρίζει ειλικρίνεια … του Εγώ με το υ. 

6. Να ςχηματύςτε προτϊςεισ με τισ πιο κϊτω φρϊςεισ, ώςτε να

φαύνεται η ςημαςύα τουσ: Α)επίτευξη ςυμφωνίασ   Β)το γενικό 
ςυμφέρον  Γ) η εναλλαγή των ομιλητών  Δ) τηλεοπτική ςυζήτηςη. 
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Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ   (ΙΙΙ)

(Α. Η. Σακελλαρύου, Κυπριακή Μαρτυρία, τεύχ. 32, 2014)

Να ετοιμϊςετε μύα ερώτηςη (ανοικτού ό κλειςτού τύπου)

που να ςτοχεύει:

1. Στην ϊντληςη πληροφορύασ από το δοκύμιο 

2. Στη γενικό κατανόηςη του δοκιμύου

3. Στην ανϊπτυξη ερμηνεύασ

4. Στον προβληματιςμό επύ του περιεχομϋνου

5. Στον προβληματιςμό επύ τησ μορφόσ  του

6. Στην ερμηνεύα ςυγκεκριμϋνων γλωςςικών επιλογών του 
δοκιμιογρϊφου

7. Στην αξιολόγηςη του δοκιμύου. 
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