ΤΡΟΠΟΙ / ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
1. ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ:
Η θεµατική περίοδος υποβάλλει στον αναγνώστη το ερώτηµα «Τι είναι;» ή «Τι εννοεί
µ’ αυτό;», οπότε χρειάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν σαφή τη µορφή
και το περιεχόµενο της οριζόµενης έννοιας. Ο αναλυτικός περιγραφικός ορισµός
χρειάζεται ερµηνεία εννοιών µε ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ, ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ,
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ...
Παράδειγµα:
«Οικογένεια είναι η ένωση και η συµβίωση δυο ανθρώπων διαφορετικού φύλου, που
διαβιούν υπό κοινή στέγη και έχουν συναποδεχθεί ότι θα αντιµετωπίζουν από κοινού τα
προβλήµατα. Αντικειµενικός σκοπός όµως της οικογένειας είναι η τεκνοποίηση και η
διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου. Από αυτήν τη λειτουργία της η οικογένεια
καθίσταται καίριος θεσµός, αφού µέσω αυτής διαιωνίζεται η κοινωνία τόσο βιολογικά
όσο και ηθικά, πολιτισµικά. Έτσι, η οικογένεια έχει συναισθηµατικό, αναπαραγωγικό,
κοινωνικοποιητικό σκοπό. Είναι, µε άλλα λόγια, ένας θεσµός-κύτταρο και θεµέλιο της
κοινωνίας
2. ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ:
Η θεµατική περίοδος αποκαλύπτει τα στοιχεία (είδη-µορφές) από τα οποία
αποτελείται ένα αντικείµενο ή µια ιδέα.
Παράδειγµα:
«Στην έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο
αιώνα τονίζεται ότι η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω
τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη µάθησης: 1. Μαθαίνω πώς να
αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά µια ευρύτατη γενική παιδεία µε τη
δυνατότητα εµβάθυνσης σε ορισµένα θέµατα. 2. Μαθαίνω να ενεργώ µε τέτοιον τρόπο,
ώστε να αποκτώ όχι µόνο επαγγελµατική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα
να αντιµετωπίζω διάφορες καταστάσεις και να εργάζοµαι αρµονικά σε οµάδες. 3.
Μαθαίνω να συµβιώνω, κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των
κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων –συµβάλλοντας στην πραγµατοποίηση κοινών δράσεων
και στη διευθέτηση των συγκρούσεων-, µε σεβασµό στις αξίες του πλουραλισµού, της
αµοιβαίας κατανόησης και ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
αναπτύσσω την προσωπικότητά µου και να µπορώ να ενεργώ µε µεγαλύτερη αυτονοµία
και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα(...)».
(από το κείµενο των Απολυτήριων Εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου του 2000)
3. ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
Αν η θεµατική περίοδος χρειάζεται διευκρίνιση, τότε η παράγραφος µπορεί να
αναπτυχθεί µε παραδείγµατα ή µε επεξηγήσεις.
Παράδειγµα:
«Η πληρότητα της πληροφόρησης είναι µια από τις µορφές της ακρίβειάς της. Μπορεί
κανείς να δηµιουργήσει µια ψεύτικη είδηση µε την ίδια ευκολία, είτε ακρωτηριάζοντας
την αφήγηση ενός γεγονότος είτε κατασκευάζοντάς το από την αρχή ως το τέλος. Το
καλύτερο παράδειγµα για τη σηµασία που έχει η πληρότητα µιας είδησης είναι το
τηλεγράφηµα του Εµς. Πρόκειται για το τηλεγράφηµα που έστειλε από το Εµς, το 1870,
ο βασιλιάς της Πρωσσίας Γουλιέλµος ο Α΄ στον υπουργό εξωτερικών της χώρας,
Βίσµαρκ, για να τον κατατοπίσει σχετικά µε τις συζητήσεις που είχε µε το Γάλλο

πρεσβευτή Μπενεντέτι. Ο Βίσµαρκ δηµοσίευσε το τηλεγράφηµα, αφού όµως το ανέπτυξε
και το αλλοίωσε, ώστε να έχει έναν προσβλητικό τόνο για τη Γαλλία. Λέγεται ότι το
τηλεγράφηµα αυτό υπήρξε η αφορµή, για να κηρύξει η Γαλλία τον πόλεµο εναντίον της
Πρωσσίας. Ο γαλλοπρωσσικός πόλεµος του 1870-71 θα είχε ίσως βρει µια άλλη
αφορµή, για να ξεσπάσει, και ίσως να κατέληγε πάλι στην πρωσσική νίκη. Με τις
συνθήκες όµως που διαδραµατίστηκε το κεφαλαιώδες αυτό γεγονός της σύγχρονης
ευρωπαϊκής ιστορίας δεν είναι απίθανο να το προκάλεσε µια ελλιπής και
πλαστογραφηµένη πληροφόρηση».
4. ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αν η θεµατική περίοδος µας παρακινεί να ρωτήσουµε το «Γιατί;».
Παράδειγµα:
«Ο σηµερινός σύζυγος και πατέρας δε θέλει να σκεφτεί τον εαυτό του σε ίση θέση µε τη
γυναίκα του και να συνεργαστεί µαζί της για τα κοινά προβλήµατα του σπιτιού τους.
Αυτό συµβαίνει γιατί πριν λίγα χρόνια ο τωρινός σύζυγος και πατέρας έζησε σαν παιδί,
µέσα σε µια λειτουργική αυστηρότητα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, η οποία
τον είχε καταπιέσει και ακόµα του είχε κάνει βίωµα ζωής, πως ο άντρας είχε την
πρωτοκαθεδρία, είναι νοικοκύρης, ενώ η γυναίκα είναι η νοικοκυρά και το κοινωνικά
ετερόνοµο άτοµο. ∆εν τολµούσε ν’ aντιµιλήσει στο γονιό, που ήταν η εξουσία. Ο
διάλογος ήταν ανύπαρκτος, αφού ο νοικοκύρης αποφάσιζε για την τύχη των µελών της
µονοκρατορικής οικογενειακής επικράτειας».
5. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΑΙΤΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ:
Στη θεµατική περίοδο διατυπώνεται η αιτία που οδηγεί σε ένα αποτέλεσµα.
Παράδειγµα:
«Το τραγικό είναι ότι η, τόσο αναγκαία, εξειδίκευση οδηγεί τον άνθρωπο στην
πνευµατική µονοµέρεια. Ο επίδοξος επιστήµονας αρχίζει να ασχολείται µε ένα µόνο
κοµµάτι της γνώσης που έχει κατακτήσει η ανθρώπινη σκέψη. Γίνεται βέβαια, τέλειος
σ’ αυτό. Όµως χάνει την ολότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να µυηθεί και να γοητευτεί
από τις άλλες γνώσεις που θα τον καθιστούσαν άνθρωπο µε ευρύτητα πνεύµατος. Σιγάσιγά διαπιστώνει ότι γνωρίζει µόνο τον τοµέα της επαγγελµατικής απασχόλησής του.
Γίνεται ένας πνευµατικά µονόπλευρος, µονοδιάστατος άνθρωπος».
6. ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
Η θεµατική περίοδος µας παρακινεί να επισηµάνουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές
ανάµεσα σε πρόσωπα, πράγµατα και ιδέες.
Παράδειγµα:
«Ένα χάσµα χωρίζει το Σωκράτη από τους σοφιστές. Ο Σωκράτης ζήτησε τη µία και
καθολική έννοια, τη µία και καθολική αλήθεια, ενώ οι σοφιστές υποστήριζαν τις πολλές
γνώµες για το ίδιο πράγµα. Επίσης και στον τρόπο της ζωής υπάρχει ριζική αντίθεση
µεταξύ σοφιστών και Σωκράτους. Οι σοφιστές ήταν έµποροι γνώσεων, ενώ ο
Σωκράτης υπήρξε ένας άµισθος δάσκαλος και ερευνητής της αλήθειας. Το µόνο κοινό
µεταξύ των σοφιστών και του Σωκράτη ήταν ότι αυτός και εκείνοι διαπίστωσαν ότι η
παραδεδοµένη µόρφωση και παιδεία δεν ήταν αρκετή για τη εποχή τους».
7. ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ:
Η θεµατική περίοδος είναι διατυπωµένη ως παροµοίωση ή µεταφορά.
Παράδειγµα:
«Ο οργανισµός καταναλώνει ενέργεια όπως και µια µηχανή. Το αυτοκίνητο λ.χ. ή η
θεριζοαλωνιστική µηχανή εξασφαλίζουν την αναγκαία για τη λειτουργία τους ενέργεια

καίγοντας βενζίνη. Το ηλεκτρικό ψυγείο ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, δυο άλλες
µηχανές, χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύµα. Κι ο οργανισµός βρίσκει
την αναγκαία για τις λειτουργίες του ενέργεια µε ανάλογο τρόπο, καίγοντας ή
διασπώντας χηµικές ενώσεις. Ο µηχανισµός αυτός της παραγωγής ενέργειας λέγεται
καταβολισµός. Είναι φανερό πως ο καταβολισµός είναι φαινόµενο κοινό και για τους
οργανισµούς και για ορισµένες µηχανές, αφού και στις δυο περιπτώσεις για τη
λειτουργία τους καταναλώνεται ενέργεια που παράγεται από τη διάσπαση χηµικών
ενώσεων».
Υπενθυµίζεται ότι οι παραπάνω επτά (7) τρόποι ανάπτυξης µπορούν να συνδυαστούν σε
µία παράγραφο (συνήθως ανά δύο). Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για τρόπο ανάπτυξης
της παραγράφου µε συνδυασµό µεθόδων. Πρέπει όµως σε κάθε τέτοιο ενδεχόµενο να
προσδιορίζουµε τις µεθόδους που αξιοποιήθηκαν

