
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

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

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

ΘΕΜΑ Α3  (μονάδες 25)

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  Κείμενο στο ιστολόγιο του σχολείου.

Χρήση α΄ και β΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου.

Βασικά θεματικά κέντρα :

1o μέρος:  Ο/Η μαθητής/-τρια  απευθυνόμενος/η στους  συμμαθητές  του/της  εκθέτει  την

ιδέα της διοργάνωσης μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς και

τους καλεί να συμμετέχουν σε αυτήν παίρνοντας μέρος ενδεικτικά σε: 

 σε μια θεατρική παράσταση  ως ηθοποιοί/ σκηνοθέτες/σεναριογράφοι ή

 σε μια συναυλία παίζοντας ένα μουσικό όργανο ή τραγουδώντας  ή

 σε μια έκθεση ζωγραφικής ή φωτογραφίας  ή

 σε χορευτικές εκδηλώσεις 

2ο μέρος:  Ο/Η μαθητής/τρια εκθέτει τα οφέλη από μια τέτοια δράση:

Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα από την τέχνη, να

προβάλουν  τα  προβλήματά  τους  και  να  αφυπνίσουν  τους  γύρω  τους,  να  κάνουν  κάτι

δημιουργικό,  να  αναδείξουν  τα  ταλέντα  τους,  να  αναλάβουν  πρωτοβουλίες,  να

προωθήσουν το ρόλο των τεχνών στο σχολείο κ.λπ.

Στοιχεία του κειμένου προς αξιοποίηση: 

Οι νέοι προσπαθούν να επαναστατήσουν, επιχειρούν να υπενθυμίσουν στην κοινωνία αξίες

και αρχές,  να εξυμνήσουν την αγάπη, το μίσος, την αλληλεγγύη, τον πόνο και όλα εκείνα τα

συναισθήματα... , οι νέοι προσπαθούν να αναπαραστήσουν τα προβλήματα της κοινωνίας,

να κατορθώσουν τελικά να κάνουν τα μηνύματά τους αποδεκτά στον κόσμο,  αποτελεί έναν



τέτοιο τρόπο έκφρασης και δημιουργικότητας, μέσω του οποίου πολλοί νέοι επιδιώκουν να

εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και τις επιθυμίες τους, να “αφυπνίσουν” το πλήθος

ΘΕΜΑ Β3 (μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Συναισθήματα γιατρού Στάρτσεφ : 

 βιώνει μια πρωτόγνωρη εμπειρία που την απολαμβάνει με ευχαρίστηση (του ήταν

τόσο ευχάριστο και τόσο καινούριο)

 ενθουσιασμένος, χαρούμενος (κοίταζε την Αικατερίνα Ιβάνοβνα, ροδαλή από την

προσπάθεια,  δυνατή, ενεργητική, με μια μπούκλα πεσμένη στο μέτωπο,  και του

άρεσε αφάνταστα)

 συγκλονισμένος  από  την  εκτέλεση  του  κομματιού,  η  μουσική  τον  συνεπήρε  και

ενεργοποίησε τη φαντασία του (φανταζόταν ότι κατρακυλούν πέτρες από ένα ψηλό

βουνό, κατρακυλούν, ολοένα κατρακυλούν)

 έκπληκτος από το ταλέντο του νεαρού κοριτσιού   («Υπέροχα!» είπε και ο Στάρτσεφ,

υποτασσόμενος στο γενικό ενθουσιασμό. «Πού σπουδάσατε μουσική;», ρώτησε την

Αικατερίνα Ιβάνοβνα. «Στο ωδείο;»)

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με το ότι η μουσική γεννά τόσο

έντονα  συναισθήματα,  αναφερόμενος/η  σε  προσωπικά  βιώματα  ή  επισημαίνοντας  την

απουσία οποιασδήποτε σχέσης του με τη μουσική, η οποία τον/την αφήνει αδιάφορο/η ή

απαθή.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο/Η μαθητής/-τρια γράφει έναν υποθετικό διάλογο με ερωταποκρίσεις μεταξύ του ιδίου και

της νεαρής κοπέλας που μπορεί να στηριχτεί ενδεικτικά στα εξής σημεία:

 πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή της με το πιάνο,

 πόσο καιρό ασχολείται με τη μουσική,

 τι της προσφέρει η ενασχόληση αυτή,

 πώς νιώθει όταν παίζει μουσική,

 ποια είναι τα  μελλοντικά της σχέδια. 


