
Αγαπητά μου παιδιά,  

Σκέφτηκα να διατηρήσουμε την επαφή μας και την επαφή με το μάθημα της Γλωσσικής 

Διδασκαλίας και γι’ αυτό σας καλώ να απαντήσετε στα Φύλλα Εργασίας που ακολουθούν 

αξιοποιώντας δημιουργικά τον χρόνο σας. Κατ’ αρχήν απευθύνομαι στους μαθητές και τις 

μαθήτριες του Α1, αλλά όλοι οι μαθητές και μαθήτριες είναι ευπρόσδεκτοι/ες. Θα χαρώ να  

έχω τις απαντήσεις σας στο email του σχολείου μας (mail@gym-kamin.att.sch.gr). Εύχομαι, 

υγεία και ό,τι καλό για σας και την οικογένειά σας. Κρατήστε γερά με ψυχραιμία, αίσθημα 

ευθύνης και αισιοδοξία! Θα είμαι δίπλα σας. 

        Η καθηγήτριά σας 

                  ΜΑΡΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 

                   Φιλόλογος-Θεατρολόγος 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο της Μάγιας Δεληβοριά Η Αλφαβήτα της 

Εφηβείας, Κέδρος, Αθήνα 2012, και αναφέρεται στον ιδανικό καθηγητή. 

Αγαπημένες μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε κάτι 

ξεχωριστό. Μια συνταγή που θα γλείφετε τα δάχτυλά σας. Σήμερα θα φτιάξουμε τον ιδανικό 

καθηγητή. Μη σας φαίνεται δύσκολο. Θέλει λίγο ψάξιμο να βρείτε τα υλικά, αλλά τίποτα δεν 

είναι ακατόρθωτο. Έχουμε και λέμε: 

Χρειάζεστε μια συμπαθητική φυσιογνωμία, όχι απαραίτητα όμορφη αλλά με γλυκό 

χαμόγελο. Αραιώνετε με μια καλή και τρυφερή φωνή που σου τραβά την προσοχή, δε σε 

κοιμίζει, αλλά δε σου κόβει και τη χολή με τίποτα τσιρίδες. Προσθέτετε υπομονή κατά 

βούληση. Μην ανησυχείτε. Και παραπάνω να σας πέσει, ακόμη καλύτερα. 

Βάζετε δύο φλυτζάνια κατανόηση, δύο ποτήρια ηρεμία, ένα κιλό αγάπη για το 

μάθημα που διδάσκει αλλά και για τα παιδιά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί καμιά φορά τα 

υλικά είναι νοθευμένα, οπότε πρέπει να απομακρύνετε τους κόκκους ειρωνείας και τους 

σπόρους άγχους που αναμιγνύονται κατά καιρούς και χαλάνε το αποτέλεσμα. 

Και τώρα ήρθε η ώρα για τα μυστικά της συνταγής. Για να σας πετύχει το μίγμα και 

όλοι να σας συγχαίρουν για τη νοστιμιά που φτιάξατε, πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε ένα 

κουταλάκι χιούμορ. Χωρίς αυτό το μίγμα θα γίνει σκληρό και θα σας κάτσει στο στομάχι. Τα 

ανακατεύετε όλα καλά στο μίξερ, ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να γίνει τρυφερό, 

το σερβίρετε σε τάξη με ανήμερα θηρία και θα τρίβετε τα μάτια σας με το αποτέλεσμα. Καλή 

σας επιτυχία!! 

Ασκήσεις 

1. Το κείμενο αναφέρεται στον ιδανικό καθηγητή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

που του αποδίδονται; 

2. Α) Προσπαθήστε να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου 

και έναν τίτλο στο κείμενο.  Β) Στο κείμενο υπάρχουν αρκετά επίθετα. Εντοπίστε 

τα και προσπαθήστε να βρείτε τον ρόλο τους, σκεπτόμενοι/ες πώς θα ήταν το 

κείμενο αν δεν υπήρχαν. 

3. Συνθέστε ένα μικρό κείμενο για την εφημερίδα του σχολείου σας, στο οποίο θα 

εκφράζετε τις απόψεις σας για τον καθηγητή που θέλετε να έχετε. Εναλλακτικά, 
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μπορείτε να επιχειρήσετε να γράψετε ένα ποίημα για τον ιδανικό καθηγητή και, 

γιατί όχι, να το μελοποιήσετε. 

Καλή επιτυχία! 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Το ποίημα προέρχεται από τη Συλλογή του Ζακ Πρεβέρ  Κουβέντες (Paroles), μτφρ. Μιχάλη 

Μεϊμάρη,  Καστανιώτης, Αθήνα 1986  

Ο ΚΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ (LE CANCRE) 

Λέει όχι με το κεφάλι 

μα λέει ναι με την καρδιά 

λέει ναι σ’ όποιον αγαπάει 

λέει όχι στον καθηγητή 

είναι ορθός 

τον ρωτάν 

κι όλα τα προβλήματα έχουν δοθεί 

ξαφνικά τον πιάνουν ακατάσχετα γέλια 

και τα σβήνει όλα 

τα ψηφία και τις λέξεις 

τις ημερομηνίες και τα ονόματα 

τις φράσεις και τους γρίφους 

και παρά τις φοβέρες του καθηγητή 

κάτω από τα γιουχαΐσματα των καλών μαθητών 

με κιμωλίες όλων των χρωμάτων 

πάνω στο μαυροπίνακα της δυστυχίας 

ζωγραφίζει το πρόσωπο της ευτυχίας. 

Ασκήσεις 

1. Κατά τη γνώμη σας ο τίτλος του ποιήματος αντιστοιχεί στο περιεχόμενό του; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

2. Εντοπίστε τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο ποίημα και αναλύστε τον ρόλο τους. Γιατί 

τις χρησιμοποιεί ο ποιητής; Πώς θα ήταν το ποίημα χωρίς αυτές; 

3. Προσπαθήστε να δραματοποιήσετε το ποίημα, δηλαδή να γράψετε μια μικρή σκηνή 

με διαλόγους των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό. Θα είχε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να ζωντανέψει η σκηνή από σας και τους δικούς σας. 

Καλή επιτυχία! 

 


