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ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η δραστηριότητα

Α1. Φίλες και φίλοι, ο Α. Καµύ στην οµιλία του αναφέρεται στην Τέχνη και στον
κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη. Αρχικά, επισηµαίνεται µέσα από την προσωπική του
εµπειρία η αξία της τέχνης, η οποία δίνει στον καλλιτέχνη τη δυνατότητα να
αφουγκράζεται το κοινωνικό σύνολο και απαιτεί την ουσιαστική επικοινωνία µε τον
κόσµο. Στη συνέχεια, τονίζεται ο ρόλος που διαδραµατίζει αυτή η επικοινωνία στη
διαµόρφωση του καλλιτέχνη, ο οποίος κρίνεται αναγκαίο να αντιλαµβάνεται τις
ανάγκες του συνόλου και να τάσσεται µε το µέρος των δηµιουργών.

2η δραστηριότητα

ÁÊ

Α2.
αντιθέτως: η διαρθρωτική λέξη φέρνει σε αντίθεση τη φράση «ουδέποτε την έβαλα
πάνω απ’ όλα» µε τη φράση «µου είναι απαραίτητη γιατί συνυπάρχει…»
λοιπόν: η διαρθρωτική λέξη λειτουργεί ως συµπέρασµα που απορρέει από τις
προηγούµενες απόψεις του συγγραφέα
γι’ αυτόν τον λόγο: η διαρθρωτική φράση αιτιολογεί την προηγούµενη άποψη «Ο
καλλιτέχνης… να αποσπαστεί.
εφόσον: η διαρθρωτική λέξη δηλώνει προϋπόθεση για να µη συµβιβαστεί µε το
ψεύδος.
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Α3. (Ενδεικτικά) Η αξία της Τέχνης
Τέχνη και δηµιουργός
Ο καλλιτέχνης και ο κοινωνικός του ρόλος
Α4.
α) ουδέποτε ≠ πάντοτε
επιτρέπει ≠ απαγορεύει
αδυνατεί ≠ δύναται
δέσµευση ≠ απελευθέρωση

β) Πολλές φορές οι µαθητές περιφρονούν τα δευτερεύοντα µαθήµατα, έτσι, όµως,
υποβαθµίζουν τις γενικές τους γνώσεις.
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Θεωρείται υποχρέωση των πολιτών να συµµετέχουν στα κοινά, προάγοντας το
δηµοκρατικό πολίτευµα.
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3η δραστηριότητα
Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία στη Βουλή των Εφήβων
Ύφος: σοβαρό.

Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ ενικό - πληθυντικό, β΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό.
Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική

Προσφώνηση: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Εφήβων, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι,
Πρόλογος: Χρέος του σχολείου είναι η διαµόρφωση ανθρώπων πολύπλευρα
καλλιεργηµένων γνωστικά, ψυχικά, ηθικά για την αντιµετώπιση των σύγχρονων
προκλήσεων και απαιτήσεων. Παρ’ όλα αυτά ο χρησιµοθηρικός χαρακτήρας της
Εκπαίδευσης εξοστρακίζει την Τέχνη από το σχολείο, και καθίσταται αναγκαία η
επανασύνδεση των µαθητών µε αυτή.
Κύριο µέρος

Απαιτείται η ανάπτυξη της φαντασίας, της ελεύθερης έκφρασης, της
δηµιουργικότητας, της πρωτοβουλίας, η ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και
ικανοτήτων των µαθητών, ως ατόµων µοναδικών και ανεπανάληπτων. Όλα αυτά
µπορούν να υλοποιηθούν µε:
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• την εξασφάλιση υποδοµών (χώροι – µέσα) για εικαστικές τέχνες (ζωγραφική,
γλυπτική, χειροτεχνία κ.ά.) και, ταυτόχρονα, διοργάνωση διαγωνισµών και εκθέσεων.
• την αναβάθµιση της µουσικής αγωγής µε τη διοργάνωση µουσικοχορευτικών
εκδηλώσεων και αγώνων. Ακρόαση µουσικών εκδηλώσεων σε κατάλληλα
διαµορφωµένους χώρους. Συµµετοχή µαθητικών συγκροτηµάτων.
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• τη δηµιουργία θεατρικής οµάδας, µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών ή οµάδας
κουκλοθέατρου για τα παιδιά του ∆ηµοτικού, την παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων,

• την πρόσκληση και φιλοξενία ποιητών και πεζογράφων, Ελλήνων και ξένων – τη
διοργάνωση λογοτεχνικών διαγωνισµών εντός του σχολείου ή σε πανελλήνιο επίπεδο
• την προβολή κινηµατογραφικών ταινιών (αφιερώµατα σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς,
ιστορικές περιόδους κ.ά). Αναβίωση του θεσµού «Με την κάµερα στο χέρι», για να
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δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές να γυρίσουν ταινίες µικρού µήκους µε τη
συµµετοχή όσο γίνεται περισσότερων από αυτούς σε διάφορους ρόλους και µε
διαφορετικές αρµοδιότητες.
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• την επίσκεψη σε µουσεία, αρχαιολογικά, ιστορικά, λαϊκής αλλά και σύγχρονης
τέχνης, σε πινακοθήκες και αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά τη
διάρκεια των σχολικών εκδροµών ή µέσω της ανταλλαγής µαθητών.
Επίλογος: προτροπή προς τους βουλευτές της Βουλής των Εφήβων να πιέσουν ώστε
να επιταχυνθούν οι δράσεις εκείνες που θα προαγάγουν την Τέχνη στον χώρο του
σχολείου
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η δραστηριότητα

ÁÊ

Β1. Η µεγάλη προσδοκία της ποιήτριας, όπως καταγράφεται στο ποίηµα, είναι να
γεµίσει τη ζωή της µε συναισθήµατα («αισθήµατα»), µε όµορφες σκέψεις
(«σκέψεις»), µε όνειρα και ελπίδες («όνειρα»), µε τραγούδια, ερωτικά λόγια και
ροµαντικές στιγµές («άστρα …εραστών»). Προσδοκά µέσω της ποίησης και της
µαγευτικής δύναµης των λέξεων να νιώσει συναισθηµατικά ζωντανή, δηµιουργική
και ευτυχισµένη («εκείνη τη µαγεία … χρώµατα»).

2η δραστηριότητα
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Β2.
α)
«τραγούδια που κάνουν τ΄ αγάλµατα να χορεύουν»
«άστρα που ψιθυρίζουν στ΄ αυτί των εραστών»
«εκείνη τη µαγεία που καίει το βάρος των λέξεων»
.
Με αυτές τις προσωποποιήσεις αποδίδονται µε ζωντάνια και παραστατικότητα οι
ευεργετικές ιδιότητες της ποίησης και η ανάγκη του ποιητικού υποκειµένου να βιώσει
τη µαγεία της.
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β) Επαναλαµβάνει τη φράση, γιατί θέλει να δώσει έµφαση στη µεγάλη ανάγκη της
ποιήτριας να νιώσει συναισθηµατική πληρότητα και ψυχική ευφορία µέσω της
µαγευτικής δύναµης της τέχνης της.
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3η δραστηριότητα

ÇÑ

ÁÊ

Β3. Η τέχνη διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα της ζωής του
ανθρώπου, γι’ αυτό και κάθε άτοµο καλό θα ήταν να ασχολείται µε οποιαδήποτε
µορφή της. Προσωπικά θεωρώ αναγκαία την ενασχόλησή µου µε τις τέχνες, γιατί µου
προσφέρουν στιγµές χαλάρωσης και ευεξίας, ξεφεύγω από τη ρουτίνα της
καθηµερινότητας και τις υποχρεώσεις του σχολείου. Επιπλέον, καλλιεργώ τη
φαντασία και τον λόγο µου, διαβάζοντας λογοτεχνικά κείµενα και αποκτώ
περισσότερες γνώσεις. Επίσης, συµµετέχοντας σε κάποια θεατρική οµάδα
κοινωνικοποιούµαι και µαθαίνω να συνεργάζοµαι αρµονικά µε διαφορετικά άτοµα,
αναλαµβάνοντας µε υπευθυνότητα
ρόλους και θέτοντας κοινούς στόχους.
Παράλληλα, µέσω της τέχνης µου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω προσωπικά µου
συναισθήµατα και σκέψεις, να νιώσω δηµιουργικός και ψυχικά ζωντανός. Συνεπώς,
η τέχνη συµβάλλει σηµαντικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόµου και
στην ευρύτερη εξέλιξή του.
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