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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το ουδέτερο ύφος λόγου.

Αρνητικά αξιολογούνται:

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος

 Ένας γενικόλογος πρόλογος

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος.

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης που συγκινούν τους εφήβους:

 μουσική, κινηματογράφος, γκράφιτι, κόμικς,

 ψηφιακές μορφές τέχνης και γενικότερα καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη βοήθεια

της τεχνολογίας,

 διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης που γνωρίζουν καλύτερα οι μαθητές και

οι μαθήτριες ως έφηβοι.

Σημασία που έχει γενικότερα η τέχνη στη ζωή των νέων ανθρώπων:

 καλλιεργεί  την  ευαισθησία  και  το  γούστο,  αναπτύσσει  τη  δεκτικότητα  στα

αισθητικά  ερεθίσματα  του  περιβάλλοντος,  καθιστώντας  το  άτομο  ικανό  να

διακρίνει και να βιώνει το ωραίο,



 μοιάζει με κοινωνικό φαινόμενο, είναι ο έρωτας για τη ζωή, με την ευρεία σημασία

της λέξης, η έκφραση και το ξεχείλισμα μιας πληρότητας, συνδέει τον άνθρωπο με

το  μυστήριο  της  ύπαρξης,  γιατί  συνιστά  μια  βαθύτερη  ανάγκη  έκφρασης  και

επικοινωνίας του καλλιτέχνη με την εποχή του και το κοινό του,

 απευθύνεται σε ελεύθερους ανθρώπους, που δεν είναι δέσμιοι του εφησυχασμού,

 επεκτείνει τα όρια της αντίληψης του ατόμου, διευρύνοντας τους πνευματικούς του

ορίζοντες  και  εμπλουτίζοντας  την  εμπειρία  του  με  βιώματα  και  αγωνίες

διαχρονικού χαρακτήρα, αλλά και ευαισθητοποιώντας το απέναντι στα σύγχρονα

κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα,

 ψυχαγωγεί και εκλεπτύνει συναισθηματικά το άτομο, απομακρύνοντάς το από την

πεζή και αγχογόνα καθημερινότητα,

 συμβάλλει στην ηθική συγκρότηση του ατόμου, προβάλλοντας διαχρονικά πρότυπα

 δίνει διέξοδο στις τάσεις και τα ταλέντα των ανθρώπων που εμπνέονται από τον

κόσμο γύρω τους,

 φωτίζει τα βαθύτερα κίνητρα των ανθρώπινων συμπεριφορών και συντελεί στην

αυτογνωσία και στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης,

 προάγει τον πολιτισμό, αποτυπώνοντας συλλογικές αγωνίες και ανάγκες,

 ανανεώνει  δημιουργικά  την  παράδοση  και  την  πολιτιστική  κληρονομιά,

αξιοποιώντας στοιχεία του παρελθόντος και φωτίζοντας τις ιδιαίτερες πτυχές της

ταυτότητας και της ιστορικής συνέχειας ενός λαού,

 συνιστά μια «παγκόσμια γλώσσα», οπότε καλλιεργεί την οικουμενικότητα και την

αλληλεπίδραση των πολιτισμών.
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1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Η αφήγηση αποδίδει στα δημιουργήματα του ήρωα – ζωγράφου δυνάμεις:

 θαυμαστές και μαγικές: ζωντανεύουν, επιδρούν ευεργετικά στους ανθρώπους και

στη φύση

 συναισθηματικές:  ενισχύουν  ηθικά/ψυχικά,  (απ)ελευθερώνουν  τους  ανθρώπους

και τους χαρίζουν ευτυχία

 υπέρβασης του κακού, μετουσίωσης του καλού και ωραίου σε αληθινό.



Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση επιτρέπει την καταγραφή προσωπικών ιδεών,

αρκεί να είναι ολοκληρωμένες ως προς τη διατύπωση και τα νοήματα.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η εκφώνηση απαιτεί την ακόλουθη δομή:

 τίτλο ελκυστικό, που παραπέμπει σε παραμύθι

 έναρξη της αφήγησης με το κοινό μοτίβο των παραμυθιών «Μια φορά κι έναν καιρό...»

 καταγραφή των δραστηριοτήτων του ζωγράφου και της δύναμης που είχαν τα καλλιτεχνικά

του δημιουργήματα

 καταγραφή των περιπετειών του ζωγράφου (ζωγραφιές ευεργετικές για τους ανθρώπους -

φόβος  ισχυρών  –  στέρηση  των  εργαλείων  δημιουργίας  μικρών  θαυμάτων  –  παροχή

εργαλείων φόβου και καταστροφής - εγκλεισμός στη φυλακή – καλή πράξη ζωγράφου –

δώρα ανταπόδοσης καλοσύνης του – ζωγραφιές που έφεραν τη χαρά, την ελευθερία και

την αγάπη σε όλους)

 καταγραφή του αίσιου τέλους για τον ζωγράφο και τους ανθρώπους γύρω του

 ολοκλήρωση της αφήγησης με το κοινό μοτίβο των παραμυθιών «Και έζησαν αυτοί καλά κι

εμείς καλύτερα.»


