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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Βασικά βήματα παραγωγής γραπτού λόγου: 

 

                                        ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Στυλιανού Χρυστάλλα  

www.neaellinika.com  

Ενδεικτικό θέμα παραγωγής γραπτού λόγου  

«Προτείνεται, λοιπόν, η διαμόρφωση ενός «νέου περιβαλλοντικού ήθους», που θα διαπερνά τη 

σχέση ανθρώπου με άνθρωπο αλλά και τη σχέση ανθρώπου-φύσης.»  

 

Σε ομιλία σου σε Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας για το Περιβάλλον να παρουσιάσεις τα τρία πιο 

σημαντικά, κατά τη γνώμη σου, οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και 

να εισηγηθείς τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση θα προωθήσει την αειφορία ως συνείδηση 

των νέων –αυριανών πολιτών.  

 

1. Διαβάζω το θέμα της έκθεσης δύο φορές  

2. Αφού διαβάσω το θέμα, υπογραμμίζω και χωρίζω τις προτάσεις σε δεδομένα 

(απόψεις –θέσεις για ένα θέμα που παρουσιάζονται άμεσα ή έμμεσα μέσα στο 

λεκτικό της άσκησης) και στα ζητούμενα (θέματα που  πρέπει να αναπτύξω 

τις δικές μου απόψεις/επιχειρήματα)Κάθε ζητούμενο αναπτύσσεται στο 

κύριο μέρος σε τρεις παραγράφους.  

3. Εντοπίζω το επικοινωνιακό πλαίσιο και το κειμενικό είδος  

4. Στον πρόλογο πρέπει να σχολιάσω τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ και  σε ολόκληρη την 

έκθεσή μου θα πρέπει να κάνω αναφορά όπου ταιριάζει στην άποψη που 

εκφράζεται στα δεδομένα. 

5. Επίσης στον πρόλογο θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτά που θα αναπτύξω στο 

κύριο μέρος της έκθεσης μου, με συντομία. 

6. Ξεκινώ και γράφω τον πρόλογο με ένα λογικό επιχείρημα: αναπροσαρμόζω 

το λεκτικό του θέματος και χρησιμοποιώ συνώνυμες λέξεις /λέξεις που 

αρμόζουν στο συγκεκριμένο θέμα.  

«2.Προτείνεται, λοιπόν, η διαμόρφωση ενός 
«νέου περιβαλλοντικού ήθους», που θα 
διαπερνά τη σχέση ανθρώπου με άνθρωπο 
αλλά και τη σχέση ανθρώπου-φύσης.»  

  

 1 , 2, 3  
Σε ομιλία σου σε Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας 

για το Περιβάλλον να παρουσιάσεις τα τρία πιο 

σημαντικά, κατά τη γνώμη σου, οικολογικά 

προβλήματα 1. που αντιμετωπίζει ο πλανήτης 

μας και να εισηγηθείς  3.τρόπους με τους 

Πρόλογος:Αγαπητοί, όπως όλοι γνωρίζετε ο 

πλανήτης μας βρίσκεται αντιμέτωπος με 

πολλές προκλήσεις και αντινομίες, μία από 

αυτές είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση 

εξαιτίας της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής και 
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οποίους η εκπαίδευση θα προωθήσει την 

αειφόρο ανάπτυξη.  
επιστημονικής ανάπτυξης που υπονομεύουν 

τον ατμοσφαιρικό αέρα και τo εύφορο  

υπέδαφος στα οποία καλείται να ζήσει η νέα 

γενιά.  Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει τα οφέλη της τεχνολογικής 

προόδου τα οποία όμως χρειάζεται να 

συνδυαστούμε με τη 2. διαμόρφωση ενός νέου 

ήθους οικολογικού στη βάση της «πράσινης 

ανάπτυξης». Αγαπητοί, καθίσταται 

επιτακτική ανάγκη και αρμοδιότητα κάθε 

σύγχρονου 3. εκπαιδευτικού συστήματος, 

μέσα από την παρεχόμενη παιδεία και το 

ανθρωπιστικότερο πρόγραμμα σπουδών του,  

να αλλάξει τη σχέση ανθρώπου φύσης, 

διασφαλίζοντας το μέλλον της νέας γενιάς στον 

πλανήτη- γη. 

 

7.Τα ξαναγράφω τα ζητούμενα σε μορφή ερωτημάτων και προσπαθώ να τα 

κατανοήσω  τα ερωτήματα.  

 

Εδώ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1.  

τα τρία πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη σου, οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας 

 
 
 
 
ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1 ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1-ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ  

Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας; 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 2. 

να εισηγηθείς τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση θα προωθήσει την αειφορία ως συνείδηση των νέων –

αυριανών πολιτών. 

ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1 ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1-ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ  

 

Με ποιους τρόπους /πως θα βοηθήσειςη εκπαίδευση θα προωθήσει την αειφορία; 

Τι πρέπει να κάνει το σχολείο ώστε οι νέοι να υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη ως μελλοντικοι πολίτες /Τι 

είναι η αειφόρος ανάπτυξη : 

Άρα πως θα καλλιεργήσει το περιβαλλοντικό ήθος στους νέους ώστε να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη ως 

πολίτες και επαγγελματίες.  

 
 

8. Αφού γράψω τον πρόλογο, προχωρώ στη συγγραφή του κύριου μέρους, 

δηλαδή προχωρώ στην απάντηση των ερωτημάτων –ζητουμένων.  

9. Απαντώ απευθείας στα ερωτήματα που διαμόρφωσα και στις θεματικές 

προτάσεις των παραγράφων μου αποτυπώνεται με σαφήνεια η δική μου 

απάντηση στο ζητούμενο.   
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Απάντηση στο ζητούμενο 1 :  

Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας; 

 

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου είναι …. 

Ή  

Η περιβαλλοντική κρίση/υποβάθμιση εκδηλώνεται με τα εξής προβλήματα  … 

 

Απάντηση στο ζητούμενο 2:  

 

Τι πρέπει να κάνει το σχολείο ώστε οι νέοι να υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη ως μελλοντικοί πολίτες ; 

 

Αρχικά, το σχολείο καλείται να αναλάβει την προώθηση της ανθρωπιστικής παιδείας, η οποία θα 

καλλιεργήσει πολίτες που θα έχουν τις απαραίτητες τεχνοκρατικές δεξιότητες για να συμβάλλουν στην 

υλική και επιστημονική ανάπτυξη του πολιτισμού, παράλληλα, όμως, και σε συνδυασμό με το οικολογικό 

ήθος. Συγκριμένα, … 

 

10.  Επίλογος: αφού ξαναδώ το θέμα έκθεσης και τα ανεπτυγμένα ζητούμενα 
μου, ξεκινώ την ανακεφαλαίωση. Δεν ξεχνώ το κειμενικό είδος και τα 
απαραίτητα γνωρίσματα του! Εδώ ομιλία –επίκληση στο ήθος του πομπού και του 

δέκτη  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ   

Αγαπητοί σύνεδροι, ο πλανήτης φαίνεται να μας 

εκπέμπει σήματα κινδύνου στα οποία θα πρέπει να 

ανταποκριθούμε ως ευσυνείδητοι αυριανοί πολίτες.  

 

 Επίκληση στο ήθος του πομπού και 

του δέκτη  

Ο καθαρός αέρας, το εύφορο έδαφος και η πανίδα 

και χλωρίδα του πλανήτη δεν πρέπει να θυσιαστούν 

στο βωμό της ανάπτυξης .  

 

 

Ζητούμενο 1  

Το σχολείο ως βασικός φορέας αγωγής  μέσα από 

την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης θα 

μεγαλώσει πολίτες πρώτα από όλα ανθρωπιστές, 

δηλαδή πολίτες που θα προάγουν τον πολιτισμό 

σεβόμενοι πάντα τον φυσικό πολιτισμό. (αειφόρος 

ανάπτυξη) 

Ζητούμενο 2  

(λαμβάνω υπόψη τα δεδομένα του 

θέματος : ««Προτείνεται, λοιπόν, η 

διαμόρφωση ενός «νέου 

περιβαλλοντικού ήθους», που θα 

διαπερνά τη σχέση ανθρώπου με 

άνθρωπο αλλά και τη σχέση 

ανθρώπου-φύσης.» 

 
 


