
 

 

 

1ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ποιοί είµαστε 

Το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS ιδρύθηκε από τον HERMANN GMEINER το 1949 στο Imst, του Τυρόλο 

στην Αυστρία. 

Ως άνθρωπος είχε δεσµευτεί να βοηθάει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη - παιδιά που είχαν χάσει τα 

σπίτια τους, την ασφάλεια τους και τις οικογένειές τους σαν αποτέλεσµα του Β’  Παγκοσµίου Πολέµου. 

Σήµερα, µε την υποστήριξη πολλών χορηγών και συνεργατών, το SOS-KDI έχει αναπτυχθεί 

προκειµένου να βοηθάει παιδιά σε όλο τον κόσµο. Αναλαµβάνουµε δράση για τα παιδιά ως ανεξάρτητη 

µη κυβερνητική οργάνωση. Σεβόµαστε διαφορετικές θρησκείες και πολιτισµούς, και εργαζόµαστε σε 

χώρες και κοινότητες, όπου η αποστολή µας µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη. Εργαζόµαστε  στο 

πνεύµα της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και προωθούµε τα 

δικαιώµατα αυτά σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Σύµφωνα µε την ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS, η οργάνωση µας υπήρξε πρωτοπόρος σε µια 

προσέγγιση οικογενειακού τύπου που σχετίζεται µε τη µακροχρόνια φροντίδα ορφανών και 

εγκαταλειµµένων παιδιών. 

Η ζωή και η οργάνωση των Παιδικών Χωριών SOS έχει σαν βάση τις τέσσερις παιδαγωγικές αρχές, 

όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον HERMANN GMEINER και είναι: 

Η Μητέρα: Κάθε παιδί έχει έναν γονιό για να το φροντίζει. 

Η Μητέρα SOS χτίζει µια στενή σχέση µε κάθε παιδί που της έχει ανατεθεί 

και παρέχει την ασφάλεια, την αγάπη και τη σταθερότητα που κάθε παιδί χρειάζεται. Σαν 

επαγγελµατίας στη φροντίδα των παιδιών, ζει µαζί µε τα παιδιά που της έχουν ανατεθεί, καθοδηγεί την 

ανάπτυξή τους και έχει την ευθύνη του σπιτιού και της οικογένειάς της. Αναγνωρίζει και σέβεται το 

οικογενειακό υπόβαθρο, τις πολιτιστικές ρίζες και την θρησκεία του κάθε παιδιού. 

Αδέλφια: Οι οικογενειακοί δεσµοί αναπτύσσονται και δηµιουργούνται νέοι. 

Κορίτσια και αγόρια διαφόρων ηλικιών ζουν µαζί ως αδέλφια, µε πρωταρχικό καθήκον τη διατήρηση 

και παραµονή των φυσικών αδελφών µέσα στην ίδια οικογένεια. Αναπτύσσονται και µαθαίνουν µαζί να 

µοιράζονται τις ευθύνες και όλες τις χαρές και λύπες της καθηµερινής ζωής. Αυτά τα παιδιά και η 

Μητέρα SOS οικοδοµούν συναισθηµατικούς δεσµούς που διαρκούν για µια ζωή. 



 

 

Το Σπίτι: Κάθε Οικογένεια έχει  το δικό της σπίτι. 

Το Σπίτι SOS είναι το σπίτι κάθε Οικογένειας, µε τη δική του ξεχωριστή αίσθηση, τον ρυθµό και την 

καθηµερινότητα του. Το Σπίτι αποτελεί το φυσικό καταφύγιο για κάθε παιδί και βιώνει µια πραγµατική 

αίσθηση της ασφάλειας και ατοµικότητας. 

 

 

 

Το Χωριό: Η Οικογένεια SOS είναι µέρος της ευρύτερης κοινωνίας. 

Το Χωριό, είναι η φυσική προέκταση της Οικογένειας SOS. Αποτελεί το κοινωνικό περιβάλλον που 

επιτρέπει στα παιδιά ν’ αναπτυχθούν µε ασφάλεια αλλά παράλληλα είναι και µία γέφυρα προς την 

κοινωνία, καθώς τα παιδιά µαθαίνουν να συµµετέχουν ενεργά σε αυτή. 

http://www.sos-villages.gr/oi-rizes-mas 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γραφεί η περίληψη του κειµένου (70-90 λέξεις) (µονάδες 3) 

 

2. Να σηµειωθεί το υποκείµενο στις παρακάτω προτάσεις και να αναγνωριστούν τα ρήµατα 

(απρόσωπα – προσωπικά) (µονάδες 2) 

• ∆ε σου ταιριάζει µια τέτοια κακή συµπεριφορά 

• Η µπλούζα σου δεν ταιριάζει µε το παντελόνι. 

 

3. Να γραφούν σύνθετες λέξεις µε τα αχώριστα µόρια: -ξε, -δυσ, -περι, -επι (µονάδα 1) 

 

4. Να αναγνωριστούν τα σύνθετα: ανθοπώλης, γκριζοµάλλης, βατραχοπέδιλα, µπαινοβγαίνω. 

(µονάδα 1) 

 

5. Να αναγνωριστούν αναλυτικά τα ρήµατα: προηγείσαι, θα έχεις ευχαριστήσει, θα γερνά. 

(µονάδες 3) 

 

6. Σε κείµενο που θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του σχολείου σου, να ερµηνεύσεις το 

πρόβληµα που υπάρχει στις σχέσεις µεταξύ των γονέων και των παιδιών τους. (350-400 

λέξεις) (µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


