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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

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

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο.

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

 Η αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας, το ουδέτερο ύφος.

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:

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αντλήσει από το κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στην

ιστορική  εξέλιξη  του  κινηματογράφου  και  θεωρεί  αξιοσημείωτα,  για  να  πλαισιώσει  τις

προσωπικές του/της απόψεις. 

Αξία του κινηματογράφου - θέση που κατέχει στις ζωές των σύγχρονων νέων:

 η μαγική δύναμη της εικόνας συνεπαίρνει τον θεατή

 αποτελεί προϊόν γόνιμου συγκερασμού διαφόρων μορφών τέχνης (φωτογραφία,

μουσική, υποκριτική, σκηνογραφία κ.λπ.)

 είναι  μια  μορφή  τέχνης  που  απαιτεί  συλλογικότητα,  αφού  είναι  αναγκαίες

διάφορες και διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών, για να ολοκληρωθεί

 αξιοποιεί  όλα  τα  σύγχρονα  ψηφιακά  και  τεχνολογικά  επιτεύγματα,  που

συναρπάζουν τους νέους, για να αποδώσει το σενάριο

 συνιστά για τη νεολαία τη σύγχρονη μορφή λογοτεχνίας



 διακρίνεται από ταχύτατη εξέλιξη και ανανέωση

 αποκτά  ολοένα  και  περισσότερο  επιδραστική  δύναμη:  οι  ταινίες  αποτελούν

αντικείμενο συζήτησης πολύ καιρό πριν και μετά από την παρουσίασή τους

Β3.(Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Η απάντηση θα αντληθεί από το ακόλουθο απόσπασμα του κειμένου: «Όταν προβλήθηκε η

πρώτη εικόνα στον λευκό τοίχο, ... και τα τραβούσαν τρομαγμένα.»

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή μιας προσωπικής εμπει-

ρίας, αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη η παρουσίαση εκφραστικά και νοηματικά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας

 Προσφώνηση: «Αγαπητό μου ημερολόγιο,» ή οποιαδήποτε ανάλογη

 Ύφος λόγου: άμεσο, προσωπικό και εξομολογητικό (α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο)

Ο/Η μαθητής/τρια αναμένεται να αποδώσει μέσα από την παιδική, αλλά έξυπνη ματιά της

Μαρίας τα περιστατικά που περιλαμβάνει η αφήγηση και αφορούν στον ερχομό μίας ακόμη

σημαντικής εφεύρεσης, του κινηματογράφου, στη Σύμη του 1929.


