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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές.  Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

Α3.  (Μονάδες 25)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (επίσημη επιστολή) λαμβάνουμε υπόψη:

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση,

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία.

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

Θέσεις από το κείμενο αναφοράς:

 στην  προεφηβεία  διαμορφώνονται  βασικές  στάσεις  ζωής  απέναντι  σε  αρκετές

εμπειρίες  → η  ποιότητα  της  καλλιτεχνικής  αγωγής  που  παρέχεται  στα  σχολεία

καθορίζει αν τα παιδιά θα αγαπήσουν την τέχνη ως ζωτικό κομμάτι της ζωής τους,

 το  σχολείο  είναι  ο  μοναδικός  θεσμός  στον  οποίο  έχει  επίσημα  ανατεθεί  η

εκπαίδευση των παιδιών στην τέχνη → επηρεάζει αποφασιστικά το πώς θα νιώθει

το παιδί απέναντι στην τέχνη και το πώς θα αντιλαμβάνεται τη φύση της,

 ρόλος δασκάλου: προκαλεί διανοητικά καλλιτεχνικές εμπειρίες που σχετίζονται με

τη ζωή των νέων και διαμεσολαβεί ώστε να εκπαιδευτούν στην τέχνη και μέσω της

τέχνης,

 η καλλιτεχνική αγωγή λειτουργεί ως αντίβαρο στις αμέτρητες αβασάνιστες αξίες και

τα καταναλωτικά πρότυπα που προβάλλονται στην εποχή μας,

 η  διδασκαλία  της  τέχνης  στο  σχολείο  βοηθά  το  παιδί  να  συνειδητοποιήσει  τη

μοναδικότητά του: εκφράζει το πώς αντιλαμβάνεται τη δική του ζωή, ανακαλύπτει

ποια είναι τα ειδικά νοήματά της, κατανοεί τον λόγο για τον οποίο αυτή δεν μοιάζει

με τη ζωή κανενός άλλου ανθρώπου,



 η καλλιτεχνική αγωγή εξοικειώνει το παιδί με λεπτότερες μορφές συναισθήματος

και με ακριβέστερες ιδέες για το ανθρώπινο πνεύμα απ’ αυτές που θα ανακαλύψει

μόνο του.

Ο/η  μαθητής/-τρια  μπορεί  να  εμπλουτίσει  τις  παραπάνω  θέσεις  με  περαιτέρω

επιχειρήματα,  αναφερόμενος/η  ειδικότερα  στη  σημασία της  καλλιτεχνικής  αγωγής  στην

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σημαντική, ωστόσο, θεωρείται τουλάχιστον η επισήμανση των ακόλουθων ως προς την αξία

της τέχνης στη σχολική ζωή:

 εμπλουτίζει με πολύτιμες πνευματικές και συναισθηματικές εμπειρίες τον νέο και

του ανοίγει  δημιουργικές  οδούς στη ζωή, προσφέροντας διέξοδο στις ιδιαίτερες

κλίσεις και τα ταλέντα του, 

 διατηρεί ζωντανή τη σχέση των νέων με τα πολιτισμικά αγαθά,

 διανθίζει με «ανάσες» χαράς και ικανοποίησης την καθημερινότητα.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Το ποιητικό υποκείμενο θεωρεί ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη συνίσταται στα εξής:

 ν’ αποτυπώνει μέσα από την τέχνη τις αντιθέσεις που συνθέτουν την ίδια τη ζωή,

 ν’ ανοίγει χαραγματιές/ διεξόδους από όπου θα προβάλλει η ομορφιά της κτίσης,

 να μεταφέρει/ να εστιάζει σε σκέψεις που δεν είναι «της ντροπής»,  αλλά έχουν

ηθικό βάρος και φιλοσοφική αξία για τον άνθρωπο,

 να μην επιδιώκει τις τιμές, αλλά να υπηρετεί με ταπεινότητα την υψηλή τέχνη,

 να μεταδίδει  στον κόσμο την αλήθεια της τέχνης, 

 να μάθει στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν μέσα από την τέχνη την ίδια τη ζωή

και να την αποδέχονται.

Το δεύτερο ερώτημα εναπόκειται στην κρίση του/της μαθητή/-τριας με βάση τα προσωπικά

του βιώματα. 

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Οποιαδήποτε επιλογή του/της μαθητή/-τριας που πληροί τις προδιαγραφές της εκφώνησης

θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι νοηματικά και εκφραστικά ολοκληρωμένη. 


