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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος,

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο,

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση,

 Η αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας, ουδέτερο, αντικειμενικό,

αποστασιοποιημένο ύφος λόγου.

Αρνητικά αξιολογούνται:

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος,

 Ένας γενικόλογος πρόλογος,

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης των θέσεων,

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου.

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Στοιχεία συνοπτικής παρουσίασης της είδησης με βάση το κείμενο αναφοράς:

 Η Ai-Da, το πρώτο υπερρεαλιστικό ανθρωποειδές ρομπότ-καλλιτέχνης στον κόσμο,

γράφει  ποιήματα και  δημιουργεί  έργα  τέχνης (έκθεση αφιερωμένη στον Δάντη:

«Eyes Wide Shut»).

 Αφού διάβασε τη  «Θεία Κωμωδία» και μελέτησε τα μοτίβα ομιλίας του έπους, με

τη βοήθεια αλγόριθμων δημιούργησε ένα ποίημα, για να τιμήσει τον Ιταλό ποιητή

Δάντη.

 Στις  26/11/2021  απήγγειλε  το  ποίημά  της  στο  Μουσείο  Ashmolean  του

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στο πλαίσιο μιας έκθεσης για τα 700 χρόνια από τον

θάνατο του Δάντη.

 Εφευρέτης του ρομπότ ο Άινταν Μέλερ.



 Ικανότητα  της  Ai-Da  να  μιμείται  την  ανθρώπινη  γραφή  «τόσο  μεγάλη  που,  αν

διαβάσεις το ποίημά της, δεν θα καταλάβεις ότι δεν έχει γραφτεί από άνθρωπο».

 Το πρότζεκτ Ai-Da αναπτύχθηκε, για να συμβάλλει στη συζήτηση σχετικά με την

ηθική της περαιτέρω ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης που θα μιμείται ανθρώπινες

συμπεριφορές.

 Το έργο έδειξε πως οι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε ενέργειες, λέξεις

και μοτίβα συμπεριφοράς, γεγονός που υποδηλώνει ότι τελικά εμείς λειτουργούμε

σαν ρομπότ → θα μας επιτρέψει να μάθουμε πράγματα για τον εαυτό μας.

Αλλαγές που έχει επιφέρει   η τεχνολογική εξέλιξη στις τέχνες  :

 Γέννησε νέες μορφές τέχνης (φωτογραφία, κινηματογράφος κ.ά.),

 διαμόρφωσε  νέες  τεχνικές,  παρήγαγε  καινούργια  υλικά,  πολλαπλασίασε  τις

τεχνοτροπίες (ζωγραφική,  αρχιτεκτονική,  μουσική)  → διευκόλυνε την εξέλιξη της

τέχνης,

 με  τις  ανανεούμενες  ψηφιακές  επιλογές  απογείωσε  τις  δυνατότητες  του

κινηματογράφου και άλλων τεχνών που σχετίζονται με την εικόνα και τον ήχο,

 αναβάθμισε  τις  τεχνικές  συντήρησης  των  έργων  τέχνης,  δημιούργησε  τα  μέσα

ακριβούς  χρονολόγησής  τους  →  ευνοεί  τη  διατήρηση  της  πολιτισμικής

κληρονομιάς,

 παρείχε  νέα  μέσα  διάδοσης  των  καλλιτεχνικών  δράσεων  και  διάχυσης  των

καλλιτεχνικών  ιδεών  και  ρευμάτων,  διευκόλυνε  τον  άμεσο  διάλογο  γι’  αυτά  σε

διεθνές επίπεδο (ΜΜΕ, διαδίκτυο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες κ.τ.ό.).
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1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Δυνατότητες του υπολογιστή που δίνουν την αίσθηση του απόλυτου ελέγχου στο ποιητικό

δημιούργημα:

 εύκολη και άμεση καταγραφή ή διαγραφή λέξεων/ φράσεων,

 μετατροπή ή ανατροπή μορφής και τεχνοτροπίας,

 εναλλαγή γραμματοσειράς (μέγεθος, είδος κ.λπ.),

 πλήρης εξάλειψη ποιήματος ή χτίσιμό του εκ νέου,

 γενικότερα:  διευκόλυνση  για  κάθε  είδους  (ανα)προσαρμογή  στις  εκάστοτε

προθέσεις ή διαθέσεις του δημιουργού, γεγονός που βοηθά στην αμεσότερη την



καταγραφή κάθε ιδέας/ έμπνευσής του και γενικότερα καθιστά ευκολότερο το έργο

του.

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

Ανάλογα με την αναγνωστική ανταπόκριση του/της μαθητή/-τριας στο ποίημα, μπορεί να

επικεντρωθεί στα χωρία που θεωρεί καταλληλότερα για τον εμπλουτισμό της απάντησης, η

οποία στηρίζεται ως επί το πλείστον σε προσωπικές εκτιμήσεις και εμπειρίες. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

Καταγραφή του δοθέντος τίτλου,

Ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία.


