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Α3. (μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (επιστολή στην Υπουργό Παιδείας) λαμβάνουμε 

υπόψη: 

Δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση. 

Ύφος λόγου: επίσημο. Η επιστολή θα πρέπει να διαπνέεται από ευγένεια και εμπιστοσύνη 

στις αγνές προθέσεις της παραλήπτριας. 

Γλώσσα: αναφορική ή/ και μεταφορική λειτουργία. 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάπτυξης:  

Πρόλογος: Η αφορμή και ο σκοπός σύνταξης της επιστολής, 

Κυρίως θέμα: Ο/Η μαθητής/–τρια καλείται να σκεφτεί και να παρουσιάσει τεκμηριωμένα 

τα οφέλη ενός τέτοιου μαθήματος. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφέρει ότι:  

 Ο χορός είναι έκφραση. Μια βασική – ενστικτώδης ανάγκη του ανθρώπου. 

Αποφορτίζει από την πιεστική καθημερινότητα και εκτονώνει. 

 Ο χορός αποτελεί πολιτιστικό χαρακτηριστικό του τόπου ή της ιστορικής περιόδου 

μέσα στην οποία γεννήθηκε. Προσφέρει σε γνώσεις και διευρύνει τη σκέψη των 

νέων. 

 Ο χορός αποτελεί μια διασκεδαστική μέθοδο εκγύμνασης και βελτίωσης της 

γενικότερης ευεξίας του ανθρώπινου οργανισμού. 

 Οι μαθητές, όταν βρίσκονται εκτός τάξης και σε κίνηση, είναι πιο δημιουργικοί και 

αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες.  

 Στο τέλος της χρονιάς θα μπορούσαν να διοργανώνονται σε όλα τα σχολεία 

εκδηλώσεις, στις οποίες θα παρουσιάζονταν οι χοροί που έμαθαν τα παιδιά. 

Επίλογος: Η διατύπωση της βεβαιότητας ότι η αποδέκτρια της επιστολής θα λάβει υπόψη 

της την πρότασή των μαθητών και θα σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο αποδοχής της.  

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 



O/Η μαθητής/-τρια καλείται να διατυπώσει ελεύθερα την προσωπική του/της άποψη 

σχετικά με το νόημα του κειμένου. Ενδεικτικά μπορεί να αναφέρει τα εξής: 

 Ο χορός ξυπνά στην ηρωίδα μνήμες από την παιδική – πιο ευτυχισμένη και 

ανέμελη, όπως όλα δείχνουν – ηλικία της, όταν ενστικτωδώς λικνιζόταν στον 

ρυθμό των τυμπάνων («Η πρώτη μου ευτυχισμένη ανάμνηση είναι από την 

εποχή που ήμουνα ακόμα ένα κοκαλιάρικο και άγουρο κοριτσάκι και το σώμα 

μου λικνιζόταν στον ήχου των τυμπάνων») και («επιστρέφω στην εποχή που 

ήμουνα κοριτσάκι και χόρευα πριν μάθω καλά καλά να περπατάω») 

 Στην παρούσα φάση της ζωής της ο χορός αποτελεί γι αυτήν έναν τρόπο 

εκτόνωσης και αποδέσμευσης από τα άγχη της καθημερινότητας («χτες τη 

νύχτα ήμουν στην πλατεία και χόρευα χωρίς καμία έγνοια στο μυαλό») 

 Ο χορός λυτρώνει την Σαριτέ από τον φόβο και από όλα τα αρνητικά 

συναισθήματα που την κατατρύχουν («Η μουσική είναι ένας άνεμος που 

παίρνει μαζί του τα χρόνια, τις αναμνήσεις και τον φόβο, αυτό το αρπακτικό 

που δε λέει να φύγει από μέσα μου»), (« Χτυπάω το έδαφος με τις πατούσες 

μου και η ζωή ανεβαίνει από τις γάμπες μου, διατρέχει το σώμα μου με 

κατακτά ολόκληρη, μου διώχνει τις αγωνίες και μου γλυκαίνει τη μνήμη»), («Ο 

ρυθμός γεννιέται στο νησί …. παίρνοντας μαζί του τους καημούς μου») και 

(«Τα τύμπανα νικάνε τον φόβο») 

 Μέσω του χορού νιώθει να επανασυνδέεται με τις αφρικανικές της ρίζες και 

αυτό την κάνει να νιώθει δυνατή και έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία 

(«Τα τύμπανα είναι η κληρονομιά της μάνας μου, η δύναμη της Γουινέας που 

κυλάει στο αίμα μου. Κανείς τότε δεν μπορεί να με κάνει καλά, γίνομαι 

θυελλώδης άνεμος»). 

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Η εκφώνηση επιτρέπει στους/στις μαθητές/-τριες να αξιοποιήσουν την δημιουργική τους 

φαντασία, χρησιμοποιώντας ελεύθερα όποια αφηγηματική τεχνική θεωρούν 

προσφορότερη. Θετικά αξιολογείται το προσωπικό ύφος, η επιμελημένη γραφή, η χρήση 

σχημάτων λόγου και η απόδοση λογοτεχνικού ύφους στο κείμενό τους. 


