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2η σεµιναριακή συνάντηση µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη], 27 Μαρτίου 2012 στη Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου ∆ράµας 

 

το πλούσιο λεξιλόγιο και οι εξετάσεις (απόσπασµα 3) 

 

Συνάδερφος: το άγχος των γονιών πρώτα απ’ όλα είναι πότε το παιδί µου θα αποκτήσει πλούσιο 
λεξιλόγιο. Τώρα που χρωστάνε όλοι να ‘χουν και κάτι πλούσιο στο σπίτι… 

Μελικίδου: βέβαια, πάντα αυτό ήτανε… 

Συνάδερφος: ένα δεύτερο, έχω την πεποίθηση – εµπειρικά όλοι το ξέρουµε – ότι ίσως είναι ο 
µόνος στόχος που δεν εκπληρώνεται ποτέ. ∆ηλαδή, κανένας δεν µπορεί να πει ότι τα παιδιά που 
δίδαξε µετά από τρία χρόνια (πιθανόν κάποιοι από εµάς), πέτυχα να φτάσω σ’ αυτόν το στόχο 
και έµαθαν λεξιλόγιο – απαιτητικό να το πω; επίσηµο να το πω; γιατί εδώ έχω και έναν άλλον 
προβληµατισµό…  

Μελικίδου: ποιο λεξιλόγιο… 

Συνάδερφος: Για ποιο λεξιλόγιο µιλάµε; Γιατί εδώ µπαίνει και η αξιολόγηση των εξετάσεων 
που θέλει συγκεκριµένο τύπο παραγωγής λόγου, τις περισσότερες φορές, µε αποτέλεσµα να 
έχουµε το «πες το καλύτερα», «γράψε συνώνυµο πιο… κάπως». 

Μελικίδου: Υπάρχουν, συγνώµη Σωτήρη, ασκήσεις στα καινούρια βιβλία περίφραση – 
µονολεκτική διατύπωση, µετατροπή επίσηµου σε ανεπίσηµο και το αντίστροφο… 

Συνάδερφος: η εξέταση δεν ορίζεται έτσι… 

Μελικίδου: ένα µεγάλο θέµα είναι οι εξετάσεις και πολύ καλά το είπες… Πάλι θα πάω στους 
ξενόγλωσσους συναδέρφους. Πάτε να δείτε εκεί στα πτυχία τι γίνεται. Υπάρχει απόλυτη 
συµβατότητα αυτού που διδάσκω µε αυτό που εξετάζεται. Όχι µηχανιστική, ουσιαστική. 
∆ηλαδή εξετάζονται…, τα παιδιά προπονούνται στην παραγωγή προφορικού - γραπτού και 
εξετάζονται στην παραγωγή προφορικού – γραπτού λόγου, υπάρχει και προφορικός λόγο. Σε 
µας υπάρχει µόνο γραπτός. Και όταν πας να κάνεις προφορικό και ότι εργασίες έχει για 
προφορικό λόγο λες «τώρα τι να τον κάνω;». «Παντού θα εξεταστεί µόνο στον γραπτό, γιατί να 
το κάνω;». ∆ηλαδή, αδειαζόµαστε από το εξεταστικό το οποίο είναι πλήρως ασύµβατο  µ’ αυτό 
που πάει να γίνει. ∆εν είναι δυνατόν να έχουµε αυτό το σύστηµα και αυτές τις εξετάσεις, αυτά 
τα βιβλία της γλώσσας και αυτές τις εξετάσεις. Είναι αυτό που λέµε πολλές φορές ότι κάποιος 
µας κάνει πλάκα. Η γλωσσολογία ιδού! µπράβο! καινούρια βιβλία, δοξάστε τους. Βάζουν τη 
σφήνα του Λυκείου, πετάν τις πανελλαδικές στο τέλος και έχει καθαρίσει η υπόθεση. 

 
 
 

Βάσω Μελικίδου, συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη]  

 
 
 

*(απόσπασµα από την 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας, 
27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από την Στ. Φ..) 

 

 


