
Έκφραση - Έκθεση Α’ Λυκείου 

Απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης: Bία - Σχολικός Εκφοβισμός 

Φάκελος: Κριτήρια για Εξάσκηση 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.1 

Ορισμός: Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλ. Bulling ) είναι ένα φαινόμενο νεανικής 

παραβατικότητας και αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή 

συνομήλικων παιδιών με στόχο να προκληθεί σωματικός και ψυχολογικός 

πόνος. 

 

Α.2 

Σύμφωνα με το πρώτο κείμενο, η σχέση διαδικτύου και σχολικού εκφοβισμού 

είναι άρρηκτη και αλληλοσυμπληρούμενη. Συγκεκριμένα διαβάζουμε μέσα από 

το κείμενο ότι  «…άρχισαν να την εκφοβίζουν μέσω Διαδικτύου. Μέσω του 

Internet συνεννοήθηκαν και μεταξύ τους οι «νταήδες» για το ραντεβού που θα 

αποδείκνυε για άλλη μία φορά την... εξουσία τους.» 

 

Α.3.α.  

Χαρακτηριστικά παιδιού - θύματος της ενδοσχολικής βίας: Αδυναμία διαχείρισης 

της προσλαμβανόμενης βίας, παρατεταμένος φόβος και αβεβαιότητα για το 

μέλλον «Μην φοβάσαι, κοιμήσου, χαλάρωσε…», αίσθηση τρόμου και απειλής 

που προκαλείται συνεχόμενα από τους θύτες στο θύμα  «…αν σε κοιτούν και 

νιώθεις καρφιά στην πλάτη και σου κόβεται η ανάσα…», σε πολλές περιπτώσεις 

το θύμα παθαίνει μελαγχολία, παρουσιάζει κρούσματα απόσυρσης από τον 

κοινωνικό περίγυρο «Χάνεις την παιδικότητα…». Τέλος, μας μεταφέρεται η 

εικόνα που έχουν οι θύτες απέναντι στα θύματά τους «Περιθωριοποιημένοι, 

μειονότητα, τρελοί, αδύναμοι, μαλθακοί..» 

 

Α.3.β. (Άσκηση συνδυασμού αφήγησης και περιγραφής) 

 



Β.1.  

1.Ο επιστημονικός λόγος είναι λόγος περιγραφικός, ερμηνευτικός, αποδεικτικός. 

Έχει στόχο , φυσικά , να πείσει. 

2.Οφείλει να είναι απρόσωπος και αντικειμενικός. Ο συγγραφέας ενός κειμένου 

που ανήκει στον επιστημονικό λόγο αναφέρεται στη βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιεί παραπέμποντας στις σχετικές έρευνες , αλλά κρατά κριτική στάση 

σε αυτές του τις αναφορές και εκφράζει τις επιφυλάξεις του, όπου κρίνει ότι το 

θέμα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 

3.Επικρατεί η λογική χρήση της γλώσσας (επίκληση στη λογική) και όχι η 

συγκινησιακή. Οι απόψεις τεκμηριώνονται προσεκτικά με έγκυρα επιστημονικά 

δεδομένα . 

4.Η σαφήνεια και η ακρίβεια στη διατύπωση είναι ζητούμενα στον επιστημονικό 

λόγο. Συχνά ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πολύ προσεκτικά λέξεις ή εκφράσεις 

με τις οποίες δηλώνει με ακρίβεια τη στάση του απέναντι στο θέμα που θίγει ( 

π.χ. « ασφαλώς » , « να αντιμετωπιστούν περισσότερο ως διερευνητικά » κ.τ.λ. ) 

5.Η αυστηρή λογική οργάνωση χαρακτηρίζει γενικά ένα επιστημονικό κείμενο. 

Είναι ευδιάκριτα τα βασικά μέρη του κειμένου (πρόλογος, κύριο μέρος , 

επίλογος). Εύκολα μπορεί κανείς στα επιστημονικά κείμενα να διακρίνει τις 

νοηματικές ενότητες οι οποίες συνήθως προεξαγγέλλονται στην αρχή του 

κειμένου. 

6. Συνήθως περιλαμβάνει ειδικές λέξεις (ειδικό λεξιλόγιο ) 

 

Β.2 

«Το bulling είναι λέξη... ελληνική!»: θαυμαστικό- ανησυχία και σαρκασμός 

«…μια 15χρονη μαθήτρια έπεσε... και ξαναέπεσε…» αποσιωπητικά- ειρωνεία και 

προβληματισμός 

«…όπως σημειώνουν μιλώντας στο «Βήμα»…» εισαγωγικά- αναφορά τίτλου 

εφημερίδας 

«…(24,1% έναντι 21,9% στα αγόρια)…» παρενθέσεις- παραπομπή σε ποσοστιαία 

ανάλυση 

«στο οικογενειακό περιβάλλον του, το οποίο όμως δεν ενοχλούσε κανέναν…» 

κόμμα- διάκριση κύριας με δευτερεύουσα πρόταση 



 

Β.3 

 

Σχολιασμός τίτλων: 

Α) «Το bullying είναι λέξη... ελληνική!»: συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας 

Β) «Ζώντας το bullying πριν γίνει μόδα»: συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας 

 

 

Δηλωτική χρήση της γλώσσας σε πιθανούς τίτλους: 

Α) Η ενδοσχολική βία σήμερα 

Β) Μια προσωπική ματιά στη σχολική βία 

 

Συνυπωδηλωτική χρήση της γλώσσας σε πιθανούς τίτλους: 

Α) Η σκιά του bulling πέφτει και στη χώρα μας 

Β) Ο κρύος ιδρώτας της καθημερινής απειλής 

 

Β.4 

Δεύτερο (β) ενικό ρηματικό πρόσωπο: 

Η συγγραφέας απευθύνεται άμεσα στους δέκτες της, παρουσιάζεται να 

συνομιλεί μαζί τους, τους κάνει συμμέτοχους στον προβληματισμό της, κάνει 

πιο ζωντανό το λόγο της, αφού προσδίδει διαλογικό χαρακτήρα. Το ύφος, τέλος, 

αποκτά θεατρικότητα, ο τόνος γίνεται κουβεντιαστός. «Ακούς; Μην φοβάσαι. 

Μην τους αφήσεις να σε αλλάξουν.» 

Πρώτο (α) ενικό ρηματικό πρόσωπο: 

Ο τόνος γίνεται εξομολογητικός, ο λόγος χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα 

και λαμβάνει το χαρακτήρα προσωπικής μαρτυρίας, προκαλείται συγκινησιακή 

φόρτιση στο δέκτη, αφού παρακολουθεί προσωπικά βιώματα του πομπού. «Είμαι 

εγώ εδώ. Ήμουν και εγώ εκεί.»  



 

Β.5 

Ιδιαιτερότητες: ιδιορρυθμίες 

Δύσθυμο: άκεφο 

Εκφοβίζουν: τρομοκρατούν 

Φοβιστική: τρομακτική  

οι ειδήμονες: οι ειδικοί 

αντίκτυπο: επίδραση 

αξιοσημείωτο: σημαντικό 

συσχετίζεται: συνδέεται 

αντικατοπτρίζεται: αντανακλάται 

διεξαγωγή: πραγματοποίηση 

 

Γ. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία  

 

Ζητούμενα: 

Α) Αίτια της ύπαρξης κρουσμάτων βίας στο σχολείο. 

Β) Μέτρα που πρέπει να λάβει το σχολείο- τρόποι αντιμετώπισης. 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΡΔΟΥΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 


