ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΠΟΛΔΜΟ

Ο κεγάινο πόιεκνο ησλ κηθξώλ πιαζκάησλ
Γηα ηα παηδηά ν πφιεκνο δελ έρεη εξεβψδε πνιηηηθά παίγληα θαη
αληαγσληζκνχο αλάκεζα ζε δχν πιεπξέο. Δίλαη απιά έλαο εθηάιηεο άθξαο
αλάγθεο, νξθάληαο, μεξηδσκνχ, αγξηνηήησλ, πφλνπ, αίκαηνο, ζαλάηνπ. Γηα ηα
εθαηνληάδεο βξέθε θαη λήπηα ζην πξνάζηην Γθνχηα ηεο Γακαζθνχ πνπ
μαθληθά έπαςαλ λα αλαπλένπλ κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο, κεηά ηελ επίζεζε
άγλσζην απφ πνηνλ κε λεπξνπαξαιπηηθά αέξηα ή ηα 15.000 παηδηά αλάκεζα
ζηα 100.000 θαη πιένλ ζχκαηα ζηνπο 16 θνληθνχο κήλεο ηνπ εκθπιίνπ ζηε
πξία, δελ ππάξρνπλ αίηηα θαη αθνξκέο ηνπ πνιέκνπ θαη εθεί πνπ βξίζθνληαη,
έρεη πάςεη πιένλ λα ηα αθνξά. Γελ ελδηαθέξνληαη πηα γη’ απηνχο πνπ δνπλ ηε
θξίθε

ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο
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απηνχο

πνπ

εηζπξάηηνπλ

ηελ

σκφηεηα αλσδχλσο απφ ηηο ηειενξάζεηο ηνπο, ηνπο θαζεζησηηθνχο, ηνπο
αληηθαζεζησηηθνχο, ηνπο δσζκέλνπο κε εθξεθηηθά θαη ηελ απφιπηε ηζρχ πάλσ
ζηε δσή θαη ηνλ ζάλαην «κάξηπξεο», ηνπο ζηξαηεγνχο, ηνπο κηζζνθφξνπο,
ηνπο βηαζηέο, ηνπο καπξαγνξίηεο, ηνπο κεζάδνληεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ
πξάμεσλ. Έρνπλ ζηεξηψζεη ζε κηα γαιήλε άγλσζηε, αζάιεπηε.
«Παηδηά θαη έθεβνη έρνπλ εθηειεζηεί κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, έρνπλ
θξαηεζεί παξαλφκσο, έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά (ην 76% ησλ ζπκάησλ
ζεμνπαιηθήο βίαο είλαη θάησ ησλ 17 εηψλ), έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κάρεο,
έρνπλ απαρζεί θαη βαζαληζηεί, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο αλζξψπηλε αζπίδα
(καρεηέο έδεζαλ παηδηά πάλσ ζε ηεζσξαθηζκέλα γηα λα κε δερζνχλ ππξά),
δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη έρνπλ γίλεη, εζειεκέλα,
ζηφρνη ζε βίαηεο επηζέζεηο», έγξαθε ε έθζεζε ηεο βξεηαληθήο νξγάλσζεο War
Child «πξία: Έλαο πφιεκνο θαηά ηεο Παηδηθήο Ζιηθίαο». Ζ νξγάλσζε
θαηαγγέιιεη ηελ «έιιεηςε ελφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν» παξά ηηο έγγξαθεο
ζρεηηθέο δεζκεχζεηο θξαηψλ.
Ο πφιεκνο είλαη «αηκνδηςήο». Ο αληίπαινο, αθφκε θη αλ ν ερζξφο ηνπ
είλαη αίκα απφ ην αίκα ηνπ, ζα επηλνήζεη θάηη πην θξηθηαζηηθφ, πην βίαην απφ

απηφ πνπ ππέζηε, ζα επηβάιεη κηα πεξηζζφηεξν ηεξαηψδε αληεθδίθεζε, ζην
φλνκα

ηεο

εηξήλεο.

δηθαηνζχλεο, εξσηζκφ,

Καη

ζα

βαθηίζεη

απνθαηάζηαζε

αληηκαρφκελν, ξαδηνχξγνζπλσκφηε,

ηεο

ηελ σκφηεηααπφδνζε
ηάμεο,

θαη

πξνδφηε... Δπαίζρπληεο πξάμεηο

ηνλ
ζα

εμεξσηζηνχλ, ζα εμαγηαζηνχλ, ζα απνζεσζνχλ.
κσο ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ φηη ε δίςα γηα θπξηαξρία
θαη ε αλζξψπηλε απιεζηία είλαη νη αηηίεο γηα ηνπο πνηακνχο αίκαηνο, γηα ηηο
ρηιηάδεο ησλ πησκάησλ πνπ ζηξψλνπλ ηε γε ηνπο, γηα ηελ απφγλσζε, ηελ
πείλα, ηε ζηέξεζε, ηνλ ηξφκν πνπ θάλνπλ ηνλ θηιήζπρν, καθειάξε.
Γελ γλσξίδνπλ αθφκε φηη φηαλ ν άλζξσπνο πξνβάιιεη πάλσ ζε κηα
ηδέα ηε θιφγα ηνπ δηθνχ ηνπ απνιχηνπ, γελληνχληαη εγθιήκαηα, φηη φηαλ
κεηαηξέπεη ηε ηδενινγία ηνπ ζε «ζεφ» θαη εμαλαγθάζεη ηνπο άιινπο λα ηνλ
αγαπήζνπλ, νη ζπλέπεηεο είλαη αλππνιφγηζηεο. ηη φηαλ θάπνηνο αξλείηαη ηνλ
ελαιιάμηκν ραξαθηήξα ησλ ηδεψλ, ην αίκα ξέεη. ηη ε αξρή ηνπ θαθνχ έγθεηηαη
ζηε κεγαινκαλία ηεο θπιήο καο, πνπ δίλεη ηα πάληα γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο
«αιήζεηαο» ψζπνπ λα ζπληξηβεί ππφ ην βάξνο ησλ αθξνηήησλ ηεο. ηη ν
θαλαηηζκφο, ε πην αδηάθζνξε απφ φιεο ηηο αλζξψπηλεο εθδειψζεηο ηνπ
πλεχκαηνο αλ θάπνηνο ζθνηψλεη γηα κηα ηδέα κπνξεί θάιιηζηα λα ζθνησζεί γη’
απηήλ, ζηελ αξρή εμάπηεη θαη ζηε ζπλέρεηα ππνηάζζεη θαη εμνληψλεη ηηο ςπρέο.
Ωζηφζν,

ηα

παηδηά

βιέπνπλ

μεθάζαξα

ζην

πξφζσπν

ηνπ

θηινπφιεκνπ ζσηήξα –έλζεξκνηζσηήξεο ππάξρνπλ θαη ζηηο δπν θινγηζκέλεο
πιεπξέο-ην αξπαθηηθφ δψν πνπ ηνπο ζηεξεί ηνλ γνληφ, ηνλ αδειθφ, ηνλ θίιν,
ην ζπίηη, ην θαΐ, ηελ αζθάιεηα, ην φλεηξν.
Οη κεγάινη θάλνπλ πσο δελ βιέπνπλ.
(Σαζνχια Καξατζθάθε ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ)
Α1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο
δφζεθε.
(100-120 ιέμεηο)
Β1. ...όηαν κάποιορ απνείηαι ηον εναλλάξιμο σαπακηήπα ηων ιδεών, ηο αίμα
πέει.

Να αλαπηχμεηε ην πεξηερφκελν ηεο πεξηφδνπ ζε κηα παξάγξαθν 80-100
ιέμεσλ.
Β2. α) Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 3εο παξαγξάθνπ (Ο πόλεμορ
είναι
...θα εξαγιαζηούν, θα αποθεωθούν.)
Β2. β) Πνηνο είλαη ν ηξόπνο/νη πεηζνύο θαη πνηα ηα αληίζηνηρα κέζα πνπ
εληνπίδνληαη ζηελ2ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ;
Β3. α) Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ
ιέμεηο: εξεβώδε,ζηεξηώζεη, σκόηεηα, ξαδηνύξγν, επαίζρπληεο.
β) Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
αλσδύλσο, παξαλόκσο, εξσηζκό, εμάπηεη, έλζεξκνη.
Β4. α)
Να δηθαηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ ζηε 2ε παξάγξαθν («Παιδι
ά και έθηβοι...δεζμεύζειρ κπαηών.)
β) Και

θα

βαθηίζει

ηην ωμότητα απόδοζη

δικαιοζύνηρ,

ηπωιζμό,

αποκαηάζηαζη ηηρ ηάξηρ, και ηον ανηιμασόμενο, ραδιούργο, ζςνωμόηη,
πποδόηη: Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο ηεο πεξηφδνπ θαη λα
ην κεηαηξέςεηε ζην αληίζεην ηνπ.
Γ1. ε εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν ζαο ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ
ηεο Παγθφζκηαο εκέξαο Δηξήλεο λα εθθσλήζεηε ιφγν ζηνλ νπνίν ζα
παξνπζηάζεηε ηηο θαθνπρίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηηο εκπφιεκεο
δψλεο θαη ζα πξνηείλεηε ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ απηά λα πξνζηαηεπζνχλ, φζν
απηφ είλαη δπλαηφλ. (400-600 ιέμεηο)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Γιαπολιηιζμική εκπαίδεςζη
Πάλσ απφ 800.000 κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο θαηέθζαζαλ ζηελ Διιάδα ην
2015. Οη πεξηζζφηεξνη, αθνχ έκεηλαλ ζηελ ρψξα καο ιίγν θαηξφ,
θαηεπζχλζεθαλ πξνο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. Γηα ηα
παηδηά φζσλ επηιέγνπλ ή αλαγθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ άζπιν ζηελ Διιάδα,
ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ιάβεη, θαη εμαθνινπζεί λα παίξλεη, κέηξα,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ρσξίο
εθπηψζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο.
Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία,
είλαη ελλεαεηήο θαη ππνρξεσηηθή–ηφζν γηα ηα ειιελφπνπια, φζν θαη γηα ηα
παηδηά άιισλ εζληθνηήησλ. Οη καζεηέο, είηε πξφθεηηαη γηα ειιελφπνπια είηε
γηα πξφζθπγεο ή κεηαλάζηεο, πέξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
καζεκάησλ, ζπκκεηέρνπλ θαη ζε άιιεο δξάζεηο, φπσο νη εθπαηδεπηηθέο
εθδξνκέο, νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ην ζέαηξν ή ν αζιεηηζκφο.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο εξγάδεηαη έηζη, ψζηε κε κηα ζεηξά κέηξσλ θαη
πξσηνβνπιηψλ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ζπλζήθεο κηαο ηαρχηαηα
κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, λα ππνζηεξηρζνχλ ηα παηδηά πνπ αλαγθάζηεθαλ –
είηε ηα ίδηα είηε νη νηθνγέλεηέο ησλ– λα πξνζθχγνπλ ζηελ ρψξα καο γηα λα
απνθχγνπλ ηνλ φιεζξν θαη ηελ θαηαζηξνθή ζηνλ ηφπν ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε,
θαζψο ην ζρνιείν δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ κφλν ζε ειιελφπνπια αιιά
επεθηείλεηαη θαη ζε παηδηά άιισλ εζληθνηήησλ πνπ ππφ ανηίξοερ ζπλζήθεο
βξέζεθαλ ζηελ ρψξα καο, θαζίζηαηαη δηαπνιηηηζκηθή.
ηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, σζηφζν, δελ είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε
κφξθσζε ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ απηψλ παηδηψλ ζαλ κηα ξεσωπιζηή θαηεγνξία
καζεηψλ δίπια ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ απεπζχλεηαη θαηά θχξην
ιφγν

ζηα

ειιεληθήο

θαηαγσγήο

παηδηά.

Απελαληίαο,

επηδίσμε

ηεο

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη, κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηά ηεο, λα
κνξθψλνληαη ηα πιεγσκέλα απφ ηηο ζπγθπξίεο παηδηά, πνπ πξνζέθπγαλ ζηνλ
ηφπν καο, έηζη ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ηζφηηκα ζην βαζηθφ ηζηφ ηεο
εθπαίδεπζήο καο.

Ζ θνηλσλία καο είλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη δηαξθψο φιν θαη
πεξηζζφηεξν πνιππνιηηηζκηθή. Σα ζρνιεία, σο θχηηαξα ηεο θνηλσλίαο,
νθείινπλ λα ελαξκνληζηνχλ πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηήλ. Μπνξεί άιινηε,
φηαλ ε ρψξα καο είρε ρξένο λα αληηκεησπίζεη ην ξεχκα ησλ παιηλλνζηνχλησλ
Διιήλσλ, λα κπνξνχζε λα αηηηνινγεζεί ε χπαξμε δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ
δίπια ζηα ζρνιεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξκνχ, δειαδή ε χπαξμε εηδηθψλ
ζρνιείσλ κε απνζηνιή ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ παηδηψλ πνπ
βξίζθνληαλ ζε δςζμενή ζέζε ζε ζρέζε πξνο ηνπο άιινπο καζεηέο. ήκεξα,
φκσο, ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, φπνπ ηα ζρνιεία απνηεινχλ ηελ
κηθξνγξαθία ηεο, δελ δηθαηνινγείηαη ε δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ζε θαλνληθά θαη
ζε δηαπνιηηηζκηθά.
Απηφ

βέβαηα,

νπδφισο

ζπλεπάγεηαη

ηε διαγπαθή ησλ

δηαπνιηηηζκηθψλ

ζρνιείσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο καο. Σν αληίζεην, κάιηζηα:
ζεκαίλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. Σα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία, ρσξίο
λα απνζηνχλ ηεο απνζηνιήο ηνπο, ζα πξέπεη, θαηά ηξφπνλ ηζφηηκν πξνο ηα
άιια

δεκφζηα

ζρνιεία,

λα

ελζσκαησζνχλ

ζην

ειιεληθφ

ζχζηεκα

εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο, ή, κε άιια
ιφγηα, ε γθεηνπνίεζή ηνπο, ε νπνία θάζε άιιν παξά ζςνάδει πξνο ηνλ
αλνηθηφ ραξαθηήξα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο καο.
Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θαη φρη ν θιεηζηφο ζεζκφο πεξηζσξηνπνηεκέλσλ
δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κφξθσζε πνπ λα
αληηζηνηρεί ζηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.
(θείκελν ηνπ Θ. Πειεγξίλε δεκνζηεπκέλν ηελ 18/02/2016 ζην Βήμα)
Θέμαηα
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100- 120 ιέμεηο. (25 κνλάδεο)

Β1. Να ραξαθηεξίζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ σο ζσζηφ
ή ιάζνο ζεκεηψλνληαο Υ ζην θαηάιιειν πιαίζην. (04 κνλάδεο)
σζηφ
Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ηνπ 2015 δελ έρνπλ κείλεη ζηε ρψξα
καο.

Γηα ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα παηδηά φισλ
ησλ εζληθνηήησλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο.

Μφλε δηαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ειιελφπνπισλ θαη ζ’ απηήλ ησλ παηδηψλ
άιισλ εζληθνηήησλ είλαη ζε πιαίζην δξάζεσλ.

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ είλαη πιένλ ηζφηηκε κε ηα
«θαλνληθά».

Β2. Να ζπλζέζεηε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε»
αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. (06 κνλάδεο)
Β3. Πνηνο ηξφπνο πεηζνχο θπξηαξρεί ζηελ 5ε θαη 6ε ; Με πνηα κέζα
πινπνηείηαη; (06 κνλάδεο)
Β4. Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ θεηκέλνπ; (05 κνλάδεο)
Β5. Να γξάςεηε 2 θξάζεηο κε ζπλππνδεισηηθή ζεκαζία. (04 κνλάδεο)
Β6. Να βξείηε έλα ζπλψλπκν γηα θάζε έληνλα γξακκέλε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ. (10
κνλάδεο)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Ανοισηό ζσολείο είναι ηο ζσολείο εκείνο ηο οποίο πέπα από ηη μάθηζη και
αγωγή πος παπέσει ζηα παιδιά ανηαποκπίνεηαι ζηιρ ζύγσπονερ κοινωνικέρ
πποκλήζειρ και ζηιρ ανάγκερ ηοςρ, ηα εκπαιδεύει ζηιρ ανθπωπιζηικέρ αξίερ, ζηη
δημοκπαηία, ζηο ζεβαζμό και ζηη διεκδίκηζη ηων ανθπωπίνων δικαιωμάηων
καθώρ και ζε δεξιόηηηερ κοινωνικήρ και πποζωπικήρ ανάπηςξηρ όπωρ η
ζςνεπγαζία, η αςηοεκηίμηζη, ο ζεβαζμόρ και η αποδοσή ηος άλλος, η

Λάζνο

αλληλεγγύη κ.λ.π. μέζα από δπάζειρ και ππογπάμμαηα
σαπακηήπα. (Υαξαβηηζίδεο Πέηξνο, Απγή, 13/09/2015)

βιωμαηικού

Λακβάλνληαο ππφςε ζαο ην παξαπάλσ απφζπαζκα λα γξάςεηε έλα θείκελν
500- 600 ιέμεσλ πνπ ζα εθθσλήζεηε ζε ζρνιηθή εθδήισζε ζην νπνίν ζα
αλαθέξεηε:
α) ζε πνηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο θαιείηαη ην ζρνιείν
ζήκεξα λα αληαπνθξηζεί
β) ηη αιιαγέο πξέπεη λα ζεκεησζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί.
(40 κνλάδεο)
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Οη κεηαλαζηεχζεηο
Θεσξψ φηη πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε έλλνηα ηεο «κεηαλάζηεπζεο» απφ ηελ
έλλνηα ηεο «απνδεκίαο». «Μεηαλάζηεπζε» ππάξρεη φηαλ κεξηθά άηνκα έζησ
θαη πνιιά, αιιά ζε πνζφηεηα πνπ απφ ζηαηηζηηθή άπνςε είλαη αδηάθνξε σο
πξνο ην αλζξψπηλν παξαθιάδη, απ’ φπνπ θαηάγνληαη κεηαθέξνληαη απφ κηα
ρψξα ζε κηαλ άιιε φπσο νη Ηηαινί θαη νη Ηξιαλδνί ζηελ Ακεξηθή ή νη Σνχξθνη
ζήκεξα ζηε Γεξκαλία. Σα θαηλφκελα κεηαλάζηεπζε ο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ
πνιηηηθά, λα πεξηνξηζηνχλ, λα ελζαξξπλζνχλ, λα ζρεδηαζηνχλ ή λα γίλνπλ
απνδεθηά.
Με ηηο απνδεκίεο δε ζπκβαίλεη ην ίδην. Δίηε είλαη βίαηεο είηε εηξεληθέο, είλαη
φπσο ηα θπζηθά θαηλφκελα: ζπκβαίλνπλ θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ηηο ειέγμεη.
Τπάξρεη «απνδεκία» φηαλ έλαο νιφθιεξνο ιαφο, ζηγά-ζηγά, κεηαθηλείηαη απφ
ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε (θαη δελ είλαη θαζνξηζηηθφ πφζνη ζα κείλνπλ ζηελ
πεξηνρή πξνέιεπζεο, αιιά ζε πνην βαζκφ νη απνδεκνχληεο αιιάδνπλ ξηδηθά
ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία κεηαθηλήζεθαλ). Τπήξμαλ κεγάιεο
απνδεκίεο απφ αλαηνιή πξνο δχζε, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη ιανί ηνπ
Καπθάζνπ άιιαμαλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηε βηνινγηθή ηαπηφηεηα ησλ
απηνρζφλσλ. Τπήξμαλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ ιεγφκελσλ «βαξβαξηθψλ» θχισλ
πνπ πιεκκχξηζαλ ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία θαη δεκηνχξγεζαλ λέα βαζίιεηα
θαη λένπο πνιηηηζκνχο, νη νπνίνη νλνκάζηεθαλ αθξηβψο «ξσκαηνβαξβαξηθνί»
ή «ξσκαηνγεξκαληθνί». Τπήξμε ε επξσπατθή απνδεκία πξνο ηελ ακεξηθαληθή
ήπεηξν, απφ ηε κηα πιεπξά ησλ αθηψλ ηεο Αλαηνιήο σο ηελ Kαιηθφξληα, απφ
ηελ άιιε, απφ ηα λεζηά ηεο Καξατβηθήο θαη ην Μεμηθφ σο ην άθξν ηνπ Cono
Sur. Έζησ θαη ελ κέξεη ππήξμε πνιηηηθά πξνζρεδηαζκέλε, κηιψ γηα απνδεκία,
γηαηί νη ιεπθνί πνπ ήιζαλ απφ ηελ Δπξψπε δελ είλαη ηφζν φηη πήξαλ ηηο
ζπλήζεηεο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ ληφπησλ, φζν φηη ίδξπζαλ έλα λέν πνιηηηζκφ
ζηνλ νπνίν αθφκε θαη νη ληφπηνη (φζνη επέδεζαλ) πξνζαξκφζηεθαλ.
Δίλαη δπλαηφλ ηψξα πηα λα δηαθξίλνπκε απνδεκία απφ κεηαλάζηεπζε,
φηαλ ν ίδηνο ν πιαλήηεο γίλεηαη ρψξνο δηαζηαπξνχκελσλ κεηαθηλήζεσλ;

Ννκίδσ πσο είλαη δπλαηφλ: φπσο είπα νη κεηαλαζηεχζεηο είλαη ειεγρφκελεο
πνιηηηθά, νη απνδεκίεο είλαη φπσο ηα θπζηθά θαηλφκελα. ζν ππάξρεη
κεηαλάζηεπζε, νη ιανί κπνξνχλ λα ειπίδνπλ λα θξαηήζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο
ζ' έλα γθέην γηα λα κελ αλακεηρζνχλ κε ηνπο ληφπηνπο. ηαλ ππάξρεη
απνδεκία, δελ ππάξρνπλ ηα γθέην θαη ε επηκεημία είλαη αλεμέιεγθηε.
Σα θαηλφκελα πνπ αθφκε αγσλίδεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δπξψπε σο
πεξηπηψζεηο κεηαλάζηεπζε ο είλαη αληίζεηα πεξηπηψζεηο απνδεκίαο. Ο Σξίηνο
Κφζκνο ρηππάεη ηελ πφξηα ηεο Δπξψπεο θαη κπαίλεη κέζα, αθφκε θαη αλ ε
Δπξψπε δε ζπκθσλεί. Σν πξφβιεκα δελ έγθεηηαη πηα ζην λα απνθαζηζηεί
(φπσο νη πνιηηηθνί ππνθξίλνληαη φηη πηζηεχνπλ) αλ ζα γίλνπλ δεθηέο ζην
Παξίζη θνηηήηξηεο κε ηζαληφξ (κνπζνπικαληθή καληίια) ή πφζα ηδακηά πξέπεη
λα αλεγεξζνχλ ζηε Ρψκε. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ζηελ επφκελε ρηιηεηία (θαη
κηα θαη δελ είκαη πξνθήηεο δελ κπνξψ λα πξνζδηνξίζσ ηελ αθξηβή
εκεξνκελία) ε Δπξψπε ζα είλαη πνιπθπιεηηθή ήπεηξνο, ή αλ πξνηηκάηε, κηα
«πνιχρξσκε» ήπεηξνο. Αλ έηζη ζαο αξέζεη, έηζη ζα γίλεη. αλ δελ ζαο αξέζεη,
θαη πάιη έηζη ζα γίλεη.
Απηή ε αληηπαξάζεζε (ή ζχγθξνπζε) ησλ πνιηηηζκψλ κπνξεί λα έρεη
αηκαηεξά απνηειέζκαηα θαη είκαη πεηζκέλνο φηη ζε θάπνην βαζκφ ζα ηα έρεη,
απνηειέζκαηα πνπ ζα είλαη αλεμίηεια θαη ζα δηαξθέζνπλ πνιχ. κσο, νη
ξαηζηζηέο ζα έπξεπε λα είλαη (ζεσξεηηθά) κηα θπιή ππφ εμαθάληζε. Τπήξμε
Ρσκαίνο παηξίθηνο πνπ δελ άληερε ζηελ ηδέα φηη ζα γίλνληαλ cives romani
(ξσκαίνη πνιίηεο) νη Γαιάηεο, νη αξκάηεο ή νη Δβξαίνη, φπσο ν Άγηνο Παχινο,
θαη φηη ζα κπνξνχζε λα αλέιζεη ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν έλαο Αθξηθαλφο,
φπσο ηειηθά ζπλέβε. Απηφ ηνλ παηξίθην ηνλ μεράζακε, ηνλ λίθεζε ε ηζηνξία. Ο
ξσκατθφο πνιηηηζκφο ήηαλ πνιηηηζκφο επηκεημηψλ. Οη ξαηζηζηέο ζα πνπλ φηη
αθξηβψο γη’ απηφ δηαιχζεθε, σζηφζν ρξεηάζηεθαλ πεληαθφζηα ρξφληα. θαη κνπ
θαίλεηαη φηη έλα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα επηηξέπεη θαη ζ’ εκάο λα
θάλνπκε ζρέδηα γηα ην κέιινλ.
Οπκπέξην Έθν, Πένηε ηθικά κείμενα

Αζθήζεηο:
1. Με βάζε ηνπο πιαγηφηηηινπο λα ζπλζέζεηε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ 120
πεξίπνπ ιέμεσλ.
(25 κνλάδεο)
2. ην κέιινλ «η Δςπώπη θα είναι μια πoλςθςλεηική ήπειπορ, ή αν πποηιμάηε,
μια «πολύσπωμη» ήπειπορ. Αν έηζι ζαρ απέζει, έηζι θα γίνει˙ αν δεν ζαρ
απέζει, και πάλι έηζι θα γίνει». Λακβάλνληαο ππφςε ην δεδνκέλν απηφ λα
παξνπζηάζεηε ηηο απφςεηο ζαο ζε θείκελν κηαο παξαγξάθνπ 130 - 150
ιέμεσλ.
(12 κνλάδεο)
3. Με πνηνλ ή πνηνπο ηξφπνπο αλαπηχζζεηαη ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ
θεηκέλνπ;
(8 κνλάδεο)
4. α) Να εηπκνινγήζεηε θαη λα δψζεηε ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ: μεηανάζηεςζη,
αποδημία.
β) Να δψζεηε ζπλώλπκα ησλ ιέμεσλ:

ενθαππςνθούν, αςηοσθόνων,

πποζσεδιαζμένη, επιμειξία, ανηιπαπάθεζη, ανεξίηηλα.
(5 κνλάδεο)
5. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί είλαη νη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ ζπξξεχζεη ζηε
ρψξα καο. Να αλαθεξζείηε ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ηφζν γηα ηε
ρψξα καο, φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο. ηε ζπλέρεηα λα
αλαπηχμεηε ηηο ζέζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ελδεδεηγκέλεο
ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο
ππνδνρήο ηνπο (600-700 ιέμεηο).
(50 κνλάδεο)
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ρνιηθέο εθδξνκέο
Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο κνλνήκεξεο θαη νιηγνήκεξεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ
ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έρνπλ ζρέζε θαη κε ηε κάζεζε θαη κε
ηελ

ςπραγσγία

ησλ

καζεηψλ.

Με

ηε

κάζεζε,

γηαηί πξνζθέξνπλ ηε

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνχλ θαη λα γλσξίζνπλ κέξε κε
κνξθσηηθή αμία, θαη κε ηελ ςπραγσγία, γηαηί ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα
μεθχγνπλ, έζησ γηα ιίγν, απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ έληαζε ηνπ θαζεκεξηλνχ
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε θχζε θαη κε
δεκηνπξγήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε.
κσο πνιιέο θνξέο νη ζρνιηθέο εθδξνκέο γίλνληαη αηηία πξνζηξηβψλ
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ή αλάκεζα ζε καζεηέο θαη ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Οη
πξνζηξηβέο απηέο νθείινληαη, ζπλήζσο, ζηε δηάζηαζε απφςεσλ πνπ ζπρλά
εθδειψλεηαη γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεη κηα εθδξνκή, γηα ηνλ
ηφπν επίζθεςεο, γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη γεληθά γηα ηελ σθέιεηα πνπ ζα
απνθνκίζνπλ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε απηή.
Δίλαη

αιήζεηα

φηη

πνιιέο

θνξέο

νη

ζρνιηθέο

εθδξνκέο

δελ

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα έρνπλ.
Θεσξνχληαη επθαηξία θπγήο απφ ηελ πηεζηηθή θαζεκεξηλφηεηα πνπ βηψλνπλ νη
καζεηέο θαη κέζν δηαζθέδαζεο θαη εθηφλσζεο. Γη’ απηφ παξαηεξείηαη ην
θαηλφκελν καζεηέο λα πεξηθέξνληαη άζθνπα ζε δξφκνπο, πιαηείεο θαη άιζε ή
λα πεξλνχλ ηελ ψξα ηνπο ζε θαθεηέξηεο. Σν ίδην θαθφ είλαη θαη ην ζέακα
καζεηέο πνπ πεξηεγνχληαη

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, πνπ επηζθέπηνληαη

κλεκεία θαη κνπζεία λα κελ έρνπλ ζπλαίζζεζε ηεο αμίαο θαη ηεο ηεξφηεηαο
ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, αιιά λα θσλαζθνχλ, λα ζνξπβνχλ θαη λα
πξνζπεξλνχλ βηαζηηθά κλεκεία θαη εθζέκαηα ζπεχδνληαο ζε άιινπο πην
νηθείνπο θαη πην επράξηζηνπο γη’ απηνχο ρψξνπο.
Σα θαηλφκελα απηά είλαη πην έληνλα ζηηο νιηγνήκεξεο εθδξνκέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ ιπθείνπ. ε πνιιέο

πεξηπηψζεηο νη εθδξνκέο απηέο είλαη θαη’ επθεκηζκφλ εθπαηδεπηηθέο, αθνχ
έρνπλ φια ηα ηππηθά γλσξίζκαηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ. Οη πξννξηζκνί
πνπ ζπλήζσο επηιέγνληαη είλαη γλσζηά ηνπξηζηηθά

ζέξεηξα θαη θχξηνο

ζθνπφο νη αλέζεηο θαη νη απνιαχζεηο πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Οη καζεηέο
άγνληαη θαη θέξνληαη ζαλ ζπξθεηφο ζε πφιεηο θαη μελνδνρεία, ελψ δε ιείπνπλ
θαη αθξαία θαηλφκελα θξαηπάιεο, πέξα γηα πέξα αζπκβίβαζηα κε ηε καζεηηθή
ηνπο ηδηφηεηα.
Ο

ζθνπφο,

φκσο

ησλ

ηνπξηζηηθψλ

εθδξνκψλ

είλαη

πξσηίζησο

εθπαηδεπηηθφο, κνξθσηηθφο. Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο είλαη επθαηξία λα
γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο θαη ηε ρψξα ηνπο, ηε θχζε
θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Οη εθδξνκέο πξέπεη λα γίλνληαη ζε κέξε ηεο παηξίδαο
καο κε θπζηθέο θαιινλέο, κε πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ή κε ζεκαληηθά
ζχγρξνλα
πξαγκαηηθά

πνιηηηζηηθά

επηηεχγκαηα.

κνξθσηηθφ

θαη

Οη

ζρνιηθέο

ςπραγσγηθφ

εθδξνκέο

ραξαθηήξα,

αλ

απνθηνχλ

νη

καζεηέο

πεξηεγνχληαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, αλ
επηζθέπηνληαη κνπζεία θαη πηλαθνζήθεο, αλ γλσξίδνπλ απφ θνληά ηα κλεκεία
θαη ηνλ ηφπν κέζα ζηνλ νπνίν απηά βξίζθνληαη θαη λα καζαίλνπλ γηα ηνλ
πνιηηηζκφ πνπ απηά εθθξάδνπλ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ.
Γηαηί κε ηελ επίζθεςε θαη ηελ πεξηήγεζε ζε ηέηνηνπο ηφπνπο ζπλδπάδεηαη ε
ςπραγσγία κε ηε γλψζε, ε ραιάξσζε κε ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ε
δηαζθέδαζε

κε

ηελ

αηζζεηηθή

απφιαπζε

θαη

παξάιιεια

εληζρχεηαη

ε θηινπαηξία ησλ καζεηψλ.
Δμίζνπ ζεκαληηθφ απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε, είλαη λα γλσξίζνπλ νη
καζεηέο θαη επηηεχγκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ καο,

φπσο είλαη

επηβιεηηθά έξγα ππνδνκήο πνπ θνζκνχλ ηε ρψξα καο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε
δσή καο ή παξαγσγηθέο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε επεκεξία ηεο
θνηλσλίαο καο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο επηζθέςεσλ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα

ζην

καζεηή

λα

ζαπκάζεη

ηα

απηά

απνηειέζκαηα

ηεο

εθαξκνζκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη λα ληψζεη ππεξεθάλεηα γηα ηε
δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ. Παξάιιεια κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη
πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε εμεηδίθεπζε γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ.
ια απηά, βέβαηα πξνυπνζέηνπλ φρη κφλν ηελ επηινγή ησλ αμηνζέαησλ
πνπ ζα επηζθεθηνχλ νη καζεηέο, αιιά θαη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ηελ

πξνεηνηκαζία ηνπο, ψζηε ε εθδξνκή ηνπο λα έρεη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν,
δειαδή κνξθσηηθφ θαη ςπραγσγηθφ φθεινο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα λα
νξγαλσζεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα θαιή εθδξνκή, ρξεηάδεηαη ε
πξσηνβνπιία θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε νηηδήπνηε αθνξά ζηελ
επηηπρία ηεο , φπσο είλαη ε επηινγή ηνπ ηφπνπ, ε κεηάβαζε, ε μελάγεζε θαη ε
ελεκέξσζε ηνπο γη’ απηφλ κε εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ νη
ίδηνη νη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο.
[ππξίδσλ Κνχηξαο . Πεηζηηθφο ιφγνο. Σφκνο β]
Θέκαηα
1.

Να απνδψζεηε ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ζε 80 -100

ιέμεηο [ κνλ 25]
2.

Με πνηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε 2ε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ θαη πσο

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν [ κνλ 15]
3.

Να παξνπζηάζεηε ζε κηα παξάγξαθν 80- 100 ιέμεσλ πνηνο πξέπεη λα

είλαη ν ραξαθηήξαο ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ θαη ζε ηη δηαθέξεη απφ ηε κνξθή
πνπ έρνπλ νη ζρνιηθέο εθδξνκέο ζήκεξα. [ κνλ 15]
4.

Να αλαιχζεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο θαη

ρξεζηκνπνηψληαο ην β’ ζπλζεηηθφ λα γξάςεηε κηα ζχλζεηε ιέμε γηα ην
θαζέλα. [ κνλ 15]
Πξνζθέξνπλ, πεξηήγεζε, θηινπαηξία, κεηάβαζε, νιηγνήκεξεο
Παξαγσγή ιόγνπ
Ωο καζεηέο Λπθείνπ, πνηα αξλεηηθά ζηνηρεία εληνπίδεηε ζηηο ζρνιηθέο
εθδξνκέο; Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε πσο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ην
ζρνιείν ζηε βαζχηεξε γλψζε θαη επαθή ησλ λέσλ κε ηηο νκνξθηέο θαη ηα
κλεκεία ηνπ ηφπνπ; Αλαπηχμηε ηηο απφςεηο ζαο ζε επηζηνιή 500- 600 ιέμεσλ
πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ππνπξγφ παηδείαο. [κνλ 40]
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Βία θαη Αζιεηηζκφο
Ο αζιεηηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ απνηειεί πφιν
θνηλσληθνπνίεζεο θαη αγσγήο ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα
λα θαιιηεξγεί ζπλεηδήζεηο, λα πξνάγεη παλαλζξψπηλεο αμίεο θαη ηδαληθά, ηελ
επγελή άκηιια θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, λα ζπκβάιεη ζηελ πνιχπιεπξε
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ, λα αλαπηχζζεη ηε ζπλαδέιθσζε
θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ αλζξψπσλ.
Απφ ηελ άιιε ε βία θαη ν ρνπιηγθαληζκφο είλαη θαη απηά θνηλσληθά
θαηλφκελα. Φαηλφκελα πνπ ζα πξέπεη λα κπαίλνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ην
ληφπηλγθ, ην ξαηζηζκφ, ηελ μελνθνβία, ηα θιεηζηά θπθιψκαηα θαη ηνλ
παξαγνληηζκφ,

ηελ

άθξαηε

εκπνξεπκαηνπνίεζε,

ηελ

κεηαηξνπή

ηνπ

θηιάζινπ-νπαδνχ ζε θαηαλαισηή ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο, ηελ ππνηαγή ηνπ
αζιεηηζκνχ ζηνπο λφκνπο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο.
Απνηειεί

θνκκάηη

ηνπ

επξχηεξνπ

πξνβιήκαηνο

ηεο

λεαληθήο

παξαβαηηθφηεηαο πνπ καζηίδεη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Δλψ ζηελ ζεσξία
θαιιηεξγνχληαη ζηνπο λένπο νη αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηελ
πξάμε ζην πεηζί ηνπο ηελ αδηθία, ηελ αληζφηεηα, ηελ θαηαπίεζε, ηνλ
απάλζξσπν

αληαγσληζκφ,

ηελ

θαηαξξάθσζε

ησλ

πλεπκαηηθψλ

θαη

πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Τπάξρεη δειαδή μεθάζαξε δηάζηαζε ζηηο αμίεο θαη ηα
ηδαληθά ησλ λέσλ θαη ζηελ ζθιεξή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ο ζεκεξηλφο λένο θνηλσληθνπνηείηαη θαη δηακνξθψλεη ηε ζπλείδεζε ηνπ
κέζα απφ θάπνηνπο βαζηθνχο θνξείο φπσο ην ζρνιείν, ηα Μ.Μ.Δ.-δηαδίθηπν
θαη ηελ νηθνγέλεηα. Ξεθηλψληαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ηνλ
πξνβιεκάησλ ηνπ, δηαθαίλεηαη μεθάζαξα φηη αληί λα θαιιηεξγεί ηνλ
απηνζεβαζκφ, ηελ απηνεθηίκεζε, ην αλνηρηφ πλεχκα θαη ηελ θξηηηθή άπνςε,
αληίζεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ εκπέδσζε ηνπ αηνκηθηζκνχ, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη
κηαο ζηείξαο απνκλεκφλεπζεο.

Σέινο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε νηθνγέλεηα, κέζα απφ ηελ απνμέλσζε
αιιά θπξίσο ηελ απμαλφκελε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο,
αδπλαηεί λα παίμεη ην ξφιν ηεο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ λένπ.
Πέξαλ φκσο, ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη ε
ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ, ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ζηνπο παξάγνληεο
πνπ

δηαδξακαηίδνπλ

πην

ζπγθεθξηκέλν

ξφιν

ζηελ

δηακφξθσζε

ηεο

ζπλείδεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε άμνλα ην ζέκα ηεο βίαο
ζηνλ αζιεηηζκφ.
Γελ ζα κπνξνχζακε λα κελ ιάβνπκε ππφςε ηελ μεθάζαξε ηάζε γηα πηζηή
αληηγξαθή φισλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη ζηα γήπεδα, ζηηο θεξθίδεο θαη
γεληθφηεξα ζηηο θνηλσλίεο ηνπο εμσηεξηθνχ. Παξάιιεια, ην γήπεδν δελ έκεηλε
έμσ απφ ηελ γεληθφηεξε έμαξζε ηνπ εζληθηζκνχ. Καη ζηα θππξηαθά γήπεδα
έρνπλ εδψ θαη ρξφληα θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζχκβνια πνπ κφλν απνζηξνθή
πξέπεη λα πξνθαινχλ ζε θάζε άλζξσπν.
Οξγαλψζεηο νη νπνίεο εθκεηαιιεπφκελεο ηελ αγλή αγάπε ηνπ έθεβνπ γηα
ηελ νκάδα ηνπ ή γηα ηελ ειιεληθή ζεκαία ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε έλα ηπθιφ
ζηξαηηψηε ησλ απάλζξσπσλ ηδενινγεκάησλ ηνπο.
Οκηιία δηαζθεπαζκέλε απφ ην δηαδίθηπν
ΘΔΜΑΣΑ
Α1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ζαο δφζεθε, ρσξίο δηθά ζαο
ζρφιηα (80-100 ιέμεηο).
Μνλάδεο 25
Β1. Να αλαπηχμεηε ζε κία παξάγξαθν 60-80 ιέμεσλ ην πεξηερφκελν ηεο
παξαθάησ πεξηφδνπ: «Ο αζιεηηζκόο είλαη έλα θνηλσληθό θαηλόκελν, πνπ
απνηειεί πόιν θνηλσληθνπνίεζεο θαη αγσγήο ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο.»
Μνλάδεο 10
Β2. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ; Να
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 5

Β3. απφ ηελ άιιε, ελψ, δειαδή, ηέινο: Να δειψζεηε ηε ρξήζε ησλ
ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ.
Μνλάδεο 4
Β4. Να βξείηε δχν παξαδείγκαηα ρξήζεο α΄ πξνζψπνπ θαη λα δηθαηνινγήζεηε
ην ξφιν ηνπο.
Μνλάδεο 4
Β5.α. Να γξάςεηε απφ έλα ζπλψλπκν γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
πνιχπιεπξε, ειεχζεξεο, μεθάζαξε.
β. Να γξάςεηε απφ έλα αληψλπκν γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
απάλζξσπν, πξαγκαηηθφηεηα, απμαλφκελε.
Μνλάδεο 12

Γ1. ε έλα άξζξν (500-600 ιέμεηο) πνπ ζα δεκνζηεχζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ ζαο λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο πνπ, θαηά ηε γλψκε ζαο, έρνπλ
νδεγήζεη ζηελ απνμέλσζε ησλ λέσλ απφ ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε
ζπλέρεηα λα πξνηείλεηε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο γηα λα αζρνιεζνχλ μαλά νη
λένη κε ηνλ αζιεηηζκφ.
Μνλάδεο 40
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ΚΔΙΜΔΝΟ
1.πσο γλσξίδνπµε, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζπλπθαζµέλε µε ηελ
ηήξεζε µηαο ζεηξάο θαλφλσλ, ζεζπηζµέλσλ αθελφο απφ ηελ πνιηηεία θαη
αθεηέξνπ απφ ην ίδην ην ζρνιείν, αλάινγα µε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Ζ
πεηζαξρία ζ’ απηνχο ηνπο θαλφλεο είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία θαη µαζεζηαθή απνηειεζµαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά παξάιιεια
ζρεηίδεηαη άµεζα θαη µε ην έξγν ηεο αγσγήο, µε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ
µαζεηψλ θαη ηελ εζσηεξίθεπζε απφ απηνχο αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ζα ηνπο
βνεζήζνπλ λα ζπγθξνηήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα εληαρζνχλ ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν νµαιά θαη δεµηνπξγηθά.
2.Απφ ηα µέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, απηφ πνπ έρεη απαζρνιήζεη ζε
µεγάιν βαζµφ ηνπο εξεπλεηέο ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο είλαη ε
βία θαη ε επηζεηηθφηεηα ησλ µαζεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. […]
3.Μηα µνξθή βίαο πνπ εµθαλίδεηαη ζπρλά ζην ζρνιείν είλαη ν εθθνβηζµφο
(bullying) ή ε ζπµαηνπνίεζε (victimization). Ο ζρνιηθφο εθθνβηζµφο /
ζπµαηνπνίεζε είλαη νη δχν φξνη πνπ έρνπλ µεηαθξαζηεί απφ ηνλ αγγιηθφ φξν
«Bullying», παξαηεξνχληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ
πξνζαξµνγή ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηµέλα, µε ηνλ φξν «ζπµαηνπνίεζε»
απνδίδνπµε ηνλ αγγιηθφ φξν «victimization» πνπ είλαη απνηέιεζµα
εθθνβηζµνχ (Bullying), δειαδή µηαο ζπγθεθξηµέλεο µνξθήο επηζεηηθήο
ζπµπεξηθνξάο µε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ρξεζηµνπνίεζε ηνπ φξνπ είλαη ε επαλάιεςε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ µε ζηαζεξή
ζπρλφηεηα θαη µεζφδεπζε πξνο ηνπο πην αδχλαµνπο µαζεηέο.
4.χµθσλα µε ηνλ Olweus, ν εθθνβηζµφο µπνξεί λα νξηζηεί µε ηνλ
αθφινπζν ηξφπν: «έλαο µαζεηήο γίλεηαη αληηθείµελν εθθνβηζµνχ ή
ζπµαηνπνηείηαη φηαλ ππνβάιιεηαη, θαη’ επαλάιεςε θαη θαη’ εμαθνινχζεζε, ζε
αξλεηηθέο ελέξγεηεο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο άιινπο µαζεηέο». Ζ αξλεηηθή
ελέξγεηα µπνξεί λα είλαη ιεθηηθή (πεηξάγµαηα, απεηιέο, εηξσλείεο θ.ά.),
ζσµαηηθή (ρηππήµαηα, ζπξψμηµν, θ.ά.), φπσο θαη ςπρνινγηθή (ζπθνθάληεζε,
απνθιεηζµφο απφ νµάδα, απνµφλσζε θ.ά.). […]
5.Ζ ζεµαζία ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζµνχ γηα ηελ θνηλσλία έρεη νδεγήζεη
πνιινχο εξεπλεηέο ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ θαη
ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ ηνλ πξνθαινχλ ή θαη ηνλ επλννχλ. […]
πγθεθξηµέλα, µαζεηέο, ησλ νπνίσλ ην θνηλσληθφ ππφβαζξν, νη γλσζηηθέο

ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ην γισζζηθφ ή πνιηηηζµηθφ ππφβαζξν δηαθέξεη ή
απνθιίλεη απφ ην αληίζηνηρν ησλ άιισλ µαζεηψλ ηεο ηάμεο, βξίζθνληαη ζε
απμεµέλν θίλδπλν ηφζν σο δξάζηεο φζν θαη σο ζχµαηα ζρνιηθήο βίαο θαη
εθθνβηζµνχ. Απφ εµπεηξηθά δεδνµέλα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν βαζµφο, θαηά
ηνλ νπνίν νξηζµέλα παηδηά ζπµαηνπνηνχληαη, επεξεάδεηαη απφ ην αλ είλαη
µέιε θάπνηαο µεηνλφηεηαο ή αλ απνθιίλνπλ απφ απηφ πνπ ζεσξείηαη πξνέρνλ
νµαδηθφ πξφηππν ζε ζέµαηα ζπµπεξηθνξάο, εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
νηθνγελεηαθήο πξνέιεπζεο θαη ηφζσλ άιισλ. […]
6.Δπίζεο, ε µεηαβιεηή «θνηλσληθφ θχιν» (gender) έρεη επηζεµαλζεί απφ
φιεο ζρεδφλ ηηο έξεπλεο. Σα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο
εµπινθήο ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο (σο ζχµαηα θαη σο ζχηεο) ζπγθξηηηθά
µε ηα θνξίηζηα, µηα δηαπίζησζε πνπ αλαµθίβνια ζπλδέεηαη µε ηε δηαδηθαζία
ηεο δηαθνξηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. πσο αλαθέξνπλ νη ∆ειεγηάλλε-Κνπτµηδή
θαη αθθά, «ην ζρνιείν απνηειεί θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο πνπ πξνσζεί,
ζηεξίδεη θαη αλαπαξάγεη ηελ θπξίαξρε άπνςε γηα ην πψο πξέπεη θαη πψο δελ
πξέπεη λα ζπµπεξηθέξνληαη ηα δχν θχια θαη δνµεί εγεµνληθέο αλδξηθέο θαη
γπλαηθείεο ηαπηφηεηεο». […]
7.χµθσλα µε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο µάζεζεο, παηδηά πνπ γίλνληαη
µάξηπξεο βίαηεο ζπµπεξηθνξάο µεηαμχ ησλ γνλέσλ ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο λα µάζνπλ θαη λα αληηγξάςνπλ απηά ηα επηζεηηθά πξφηππα
ζπµπεξηθνξάο. Ζ έθζεζε ζ’ απηέο ηηο µνξθέο ζπµπεξηθνξάο µπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ παηδηνχ γχξσ απφ ηελ επηζεηηθή ζπµπεξηθνξά θαη
λα ηε ζεσξήζνπλ σο µηα απνδεθηή µνξθή θαη µέζνδν αληηµεηψπηζεο
ζπγθξνύζεσλ.
8.Σέινο, ζρεηηθά µε ηελ επίδξαζε ησλ ζπλνµειίθσλ ζηελ εθδήισζε βίαηεο
θαη επηζεηηθήο ζπµπεξηθνξάο, ππάξρνπλ πινχζηα εξεπλεηηθά δεδνµέλα. ηηο
έξεπλεο γηα ηε ζρνιηθή βία θαη ηνλ εθθνβηζµφ επηζεµαίλεηαη ε επίδξαζε ηεο
νµάδαο ησλ ζπλνµειίθσλ ζηελ άζθεζε ηεο βίαο θαη ηα «παηρλίδηα εμνπζίαο»
µεηαμχ ησλ ζπλνµειίθσλ, ηελ ηεξάξρεζε ησλ θίισλ, ηε ζέζε ηνπ µαζεηή ζηελ
νµάδα ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπ, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ζπµπεξηθνξέο ηεο
νµάδαο.
Διέλε ∆. Σξίγθα – Μεξηίθα, ρνιηθή Βία, εθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα 2011, ζει.
37, 41, 50-51.
ΘΔΜΑΣΑ

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηµέλνπ µε 100-120 ιέμεηο.
Μνλάδεο 25

Β1.Να επαιεζεχζεηε ή λα δηαςεχζεηε, ζχκθσλα κε ην θείκελν, ζεκεηψλνληαο
σζηφ –Λάζνο ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο:

Α.Σα παηδηά πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε βίαηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ
ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο.
Β. Σα παηδηά κέιε κεηνλνηήησλ ζπκαηνπνηνχληαη επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε
άιια.
Γ.Ζ πεηζαξρία ζε ζρνιηθνχο θαλφλεο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε καζεζηαθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ.
Γ.Οη αμίεο ηεο νκάδαο επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ παηδηνχ.
Δ.’Δλαο καζεηήο γίλεηαη αληηθείκελν εθθνβηζκνχ φηαλ ππνβάιιεηαη ζε ιεθηηθή
θαη ζσκαηηθή βία.
Μνλάδεο 10

Β2. Να βξεζεί ε δνκή θαη νη ηξόπνη αλάπηπμεο ηεο 4εο παξαγξάθνπ.Να
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 6
Β3.Να βξεζεί ε ζπιινγηζηηθή πνξεία κε ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε 5ε
παξάγξαθνο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

Μνλάδεο 6
Β4. Να γξάςεηε έλα ζπλψλπµν γηα θαζεµηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ
θεηµέλνπ: ζπλπθαζµέλε, εµθαλίδεηαη, απνηέιεζµα, αλαµθίβνια,
ζπγθξνύζεσλ.
Μνλάδεο 5
Β5. α) πγθεθξηµέλα, Δπίζεο, Σέινο: Πνηα λνεµαηηθή ζρέζε εθθξάδεη ε
ρξήζε θαζεµηάο απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο;
Μνλάδεο 3

β) Να γξάςεηε έλα ηίηιν γηα ην θείκελν ρσξίο ζρφιην θαη έλαλ κε ζρφιην.
Μνλάδεο 4

Παξαγσγή Λφγνπ
Γ. Φαηλφµελν πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε αλεζπρία ην ηειεπηαίν δηάζηεµα είλαη ν
ζρνιηθφο εθθνβηζµφο. ε ζρεηηθή εµεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν ζαο
εθθσλείηε νµηιία (500-600 ιέμεηο) ζηελ νπνία θαηαγξάθεηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζµνχ θαη πξνηείλεηε ηξόπνπο αληηµεηώπηζήο ηνπ.
Μνλάδεο 40

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΝΔΟΙ
Ζ ΑΠΟΘΔΩΖ ΣΖ ΝΔΟΣΖΣΑ
Ζ Αµεξηθή έρεη ζήµεξα ηελ εµµνλή γηα ηε λεφηεηα, θαζψο θπξηνιεθηηθά
θαηαθιχδεηαη απφ ηελ πνιππιεζέζηεξε γεληά λέσλ αλζξψπσλ πνπ πέξαζε
πνηέ απφ ηε ρψξα. Πεξηζζφηεξνη απφ 70 εθαηνµµχξηα πγηείο, ξσµαιένη θαη
δπλαηνί λένη απνηεινχλ ζήµεξα ην δειεαζηηθφ θνηλφ γηα µηα ηεξάζηηα αγνξά
θαη ηαπηφρξνλα ην αθαηαµάρεην εξγαιείν µάξθεηηλγθ γηα ηνπο δηαθεµηζηέο. Σα
γνχζηα ησλ εθήβσλ δίλνπλ ηνλ ηφλν θαη ε µαδηθή θνπιηνχξα αθνινπζεί. Απφ
ηε µνπζηθή ρηπ – ρνπ σο ηα θαξηνχλ ηνπ <>, νηηδήπνηε αξέζεη ζηνπο λένπο
γίλεηαη µφδα θαη γηα ηνπο µεγάινπο. Σα λεαληθά θνξµηά θαινχληαη λα
δηαθεµίζνπλ απηνθίλεηα, ξνχρα ή ηελ ππφζρεζε ηεο αηψληαο λεφηεηαο µε
ζηφρν θαηαλαισηέο πνπ είλαη αξθεηά µεγάινη, ψζηε άλεηα ζα µπνξνχζαλ λα
ήηαλ νη γνλείο ησλ ζηηβαξψλ µνληέισλ ηεο δηαθήµηζεο.
Σν θαηλφµελν έξρεηαη λα αληηζηξέςεη πνιιά απφ ηα θαζηεξσµέλα
θνηλσληθά µνληέια ηνπ 20νπ αηψλα. ην παξειζφλ, θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 50
ρξφληα απφ ηφηε πνπ εηθφλεο ηνπ Σδέηµο Νηηλ θαη ηνπ Έιβηο Πξίζιετ
µεηαµφξθσζαλ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ απφ 12 σο 20
ρξφλσλ ζε σξνινγηαθέο βφµβεο εξσηηθνχ πάζνπο, αζπιιφγηζηνπ ξίζθνπ θαη
αληηθνηλσληθήο βίαο, ν θφζµνο ησλ µεγάισλ αληηµεηψπηδε ηνπο εθήβνπο ην
ιηγφηεξν σο βαξβάξνπο ή ελ δπλάµεη εγθιεµαηίεο.
Τπάξρνπλ δχν εχθνιεο εξµελείεο γηα ηελ φςηµε απνζέσζε ηεο λεφηεηαο
απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία: ηα ιεθηά θαη ην ζεμ. ζνλ αθνξά ηα ιεθηά, ην
δήηεµα είλαη απιφ: «Οη έθεβνη πξφθεηηαη λα μνδέςνπλ θέηνο 160 δηο. δνι.,
δειαδή 60% πεξηζζφηεξα απφ φζα είραλ μνδέςεη πξηλ απφ ηξία ρξφληα»
ζχµθσλα µε ηνλ θ. Υάηλ. Σν πνζφ δελ είλαη θαζφινπ επθαηαθξφλεην θαη φινη
επνθζαιµηνχλ έλα ζεβαζηφ µεξίδην.
Σν

ζεμνπαιηθφ

µέξνο

ηεο

δηαδηθαζίαο

είλαη

πην

ζχλζεην.

ηνλ

«Δπαλαζηάηε ρσξίο αηηία» ν παηέξαο ηνπ Σδέηµο Νηηλ δελ θαηαιάβαηλε ην γην
ηνπ, αιιά νχηε θαη πξνζπαζνχζε λα ηνπ µνηάζεη ζηελ εµθάληζε. ήµεξα,
σζηφζν,

νη

πελεληάξεδεο

γνλείο

απνθεχγνπλ

µεηά

βδειπγµίαο

λα

παξαρσξήζνπλ ηε ζθελή ζηηο επεξρφµελεο γεληέο ή λα απνρσξηζηνχλ ην
λεαληθφ ζηάηνπο ηνπ θξέζθνπ θαη ηνπ εξσηηθά επηζπµεηνχ. Έηζη, νη ελήιηθνη
άξρηζαλ λα αληηγξάθνπλ ηνπο εθήβνπο.
«Τπάξρεη µηα ηάζε ηελ νπνία νλνµάδνπµε µπέξδεµα γελεψλ, θάηη ην
νπνίν επδνθηµεί ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα» εμεγεί ε Ίξµα Εαληι, εηδηθή ηνπ
µάξθεηηλγθ ζηε Νέα Τφξθε, ηδηαίηεξα ζην λα εληνπίδεη ηάζεηο, µφδεο θαη
ζπµπεξηθνξέο ζηηο θάησ ησλ 30 εηψλ ειηθίεο. «Κάπνηε ππήξρε έλα
ζπγθεθξηµέλν ζηπι ζπµπεξηθνξάο θαη ληπζίµαηνο, ην νπνίν εγθαηέιεηπε
θαλείο φηαλ έµπαηλε πιένλ ζηνλ θφζµν ησλ ελειίθσλ. Καζψο φµσο ε
θνηλσλία εγθαηέιεηπε ζηαδηαθά ηνπο ηχπνπο θαη ηηο επηζεµφηεηεο απηνχ ηνπ
είδνπο, νη θαλφλεο άξρηζαλ λα ζνιψλνπλ. Γελ ππάξρεη πιένλ νπζηαζηηθή
δηαρσξηζηηθή γξαµµή ζηνλ ελδπµαηνινγηθφ θψδηθα ελφο εθήβνπ θαη ελφο
ελειίθνπ. ινη θνξάλε ηδηλ θαη αζιεηηθά»
Σν ζπµπέξαζµα φηη ην Υφιηγνπλη µπνξεί θαη πνπιά νηηδήπνηε ζηνπο
λένπο ζα ήηαλ σζηφζν ιαλζαζµέλν. Δθείλνη πνπ πέθηνπλ επθνιφηεξα ζηελ
παγίδα δελ είλαη νη λένη, αιιά νη µεγαιχηεξνη. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη
ελήιηθνη ελεµεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ηεο λεαληθήο θνπιηνχξαο, ηξππψλνπλ
ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζηλεµά γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηαηλίεο πνπ ππνηίζεηαη φηη
δελ απεπζχλνληαη ζε απηνχο, θαη ζπεχδνπλ ζηα δηζθνπσιεία λα αγνξάζνπλ
CD πνπ ππνηίζεηαη φηη δελ ζα έπξεπε λα αθνχζνπλ. Ο θ. Νηάληειο ζεσξεί,
ηέινο, φηη έλαο πνιηηηζµφο φπνπ νη έθεβνη δελ µπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηε ζέζε
ηνπο ή λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο µε δηθνχο ηνπο φξνπο, δελ είλαη πγηήο
πνιηηηζµφο.
Παξ’ φια απηά, ην ράζµα γελεψλ εμαθνινπζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα
πθίζηαηαη. Σν αμηνζεµείσην είλαη φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη λένη νµνινγνχλ
φηη έρνπλ σο πξφηππν ηνπο γνλείο ηνπο. Δπνµέλσο, φηαλ νη ελήιηθεο
εθθξάδνπλ αλεζπρίεο γηα ηηο πνιηηηζµηθέο επηξξνέο πνπ δέρνληαη ηα παηδηά
ηνπο, ζα έπξεπε ίζσο λα ζηαµαηήζνπλ λα ςάρλνπλ ελφρνπο θαη λα ζηξέςνπλ
ην βιέµµα ηνπο µέζα ζην ίδην ηνπο ην ζπίηη.
Todd S. Purdum, Δθεµ. Σν Βήµα 3
Α. Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά ην παξαπάλσ άξζξν ζε έλα θείµελν 100-120
ιέμεσλ.
Μνλάδεο 25

Β.1. «Δπνµέλσο, φηαλ νη ελήιηθεο εθθξάδνπλ αλεζπρίεο……µέζα ζην ίδην
ηνπο ην ζπίηη»: Να αλαπηχμεηε ην λφεµα ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ ζε µηα
παξάγξαθν 70-90 ιέμεσλ.
Μνλάδεο 10
Β.2. Να δψζεηε έλαλ ελαιιαθηηθφ ηίηιν ζην παξαπάλσ θείµελν.
Μνλάδεο 5
Β.3. Να αλαθέξεηε πέληε παξαδείγµαηα µεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο
απφ ην θείµελν πνπ ζαο έρεη δνζεί.
Μνλάδεο 5
Β.4. Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ πξψηε
παξάγξαθν ηνπ θεηµέλνπ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 5
Β.5.α) Να γξάςεηε απφ έλα ζπλψλπµν ζε θαζεµηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο
ηνπ θεηµέλνπ: αθαηαµάρεην, θαζηεξσµέλα, µεηαµφξθσζαλ, επεξρφµελεο,
νµνινγνχλ.
β) Να γξάςεηε απφ έλα αληψλπµν ζε θαζεµηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ
θεηµέλνπ: φςηµε, ζπγθεθξηµέλν, νπζηαζηηθή, εμειίμεηο, ζηαµαηήζνπλ.
Μνλάδεο 10
Γ. (1Ο ΘΔΜΑ) Ωο µέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νµάδαο ηνπ ζρνιηθνχ ζαο
πεξηνδηθνχ, έρεηε αλαιάβεη λα γξάςεηε έλα άξζξν (500 – 600 ιέμεηο) γηα ηε
«βηνµεραλία» ησλ ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ. ην άξζξν ζαο λα αλαθέξεηε πνηα
είλαη ε επίδξαζε ησλ αξλεηηθψλ πξνηχπσλ ζηε δσή ησλ λέσλ θαη πψο ε
παηδεία µπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα µε ρεηξαγσγεζνχλ;
Μνλάδεο 40
Γ. (2Ο ΘΔΜΑ) Τπνζέζηε πσο είζηε κέινο ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ θαη
απνθαζίδεηε λα κηιήζεηε γηα ην ξφιν πνπ νθείινπλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη
ζεκεξηλνί λένη. Να ζπληάμεηε έλα ζρεηηθφ θείκελν (πξνζρεδηαζκέλνο
πξνθνξηθφο πνιηηηθφο ιφγνο), ην νπνίν ζα εζηηάδεη ζηηο κνξθέο αγψλα θαη
δξάζεο πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ νη λένη, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο
αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ζπλζήθεο δσήο ηνπο (600 πεξίπνπ ιέμεηο).
Μνλάδεο 40

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

KEIMENO
Ζ θνηλσληθή αγσγή σο ιεηηνπξγία ηεο δεµνθξαηίαο
Ζ ηφζν ζεµαληηθή γηα ηελ νµαδηθή ζπµβίσζε θνηλσληθή αγσγή, επεηδή δελ
αλήθεη ζηνλ θφζµν ησλ αθεξεµέλσλ ελλνηψλ, δηδαζθφηαλ παιαηφηεξα ζηα
ζρνιεία σο µέζν άζθεζεο ηεο νµαδηθήο δσήο. Πεξηειάµβαλε ζηνηρεία
αλάδεημεο ηνπ απηνζεβαζµνχ θαη ηνπ ζεβαζµνχ ησλ άιισλ ζηελ θαζεµεξηλή
δσή. ∆ηδαζθφηαλ επίζεο ε θνηλσληθή αγσγή ζηελ νηθνγέλεηα απφ γεληά ζε
γεληά ζε µεγάιν βαζµφ µε ην απηφ παξάδεηγµα, ζε βάζνο ρξφλνπ. ηε
ζχγρξνλε επνρή ε έµπξαθηε δηδαζθαιία ηεο θνηλσληθήο αγσγήο δελ
εμππεξεηείηαη νχηε ζηα ζρνιεία νχηε - δπζηπρψο- ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ βαζµφ
πνπ είλαη απφ ηα ζχγρξνλα δεδνµέλα απαηηεηή.
ήµεξα, γηα παξάδεηγµα, ε θαηαλαισηηθή θνηλσλία έρεη πξνηθίζεη ηνλ
άλζξσπν µε πνιιά πξνζσπηθά ηερλνινγηθά µέζα (απηνθίλεηα, µεραλάθηα,
ζπζθεπέο ηειεφξαζεο, ξαδηφθσλα- ππνινγηζηέο, θνξεηά ηειέθσλα, δηάθνξεο
ηερληθέο επηλνήζεηο), ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δείρλεη ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο
µαο αγσγήο. πγθεθξηµέλα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε απηψλ ησλ
µέζσλ γίλεηαη ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ν δηπιαλφο. Με ηα εγσηζηηθά
έλζηηθηα πνπ έµθπηα έρνπµε νη άλζξσπνη πάςαµε λα ελδηαθεξφµαζηε µήπσο
ελνριείηαη, εάλ ηαιαηπσξείηαη θάπνηνο ηξίηνο. Δπηπιένλ, ε αζθάιεηα πνπ
παξέρεη ε αλσλπµία ησλ µεγάισλ πφιεσλ (φπνπ ν έλαο δελ γλσξίδεη πνηνο
είλαη ν άιινο) µαο έρεη θαηαζηήζεη αλάγσγνπο, πξνθιεηηθνχο µέρξη
επηζεηηθνχο. Πξνέρεη ε πξνζσπηθή µαο άλεζε, ε αηνµηθή µαο απφιαπζε
ρσξίο λα δίλεηαη ζεµαζία ζηα ηζφηηµα δηθαηψµαηα ηνπ πιεζίνλ.
Άιινηε, ζε ρξφλνπο πξνγελέζηεξνπο, µαο έζσδε ζηε ζπµπεξηθνξά ην
θηιφηηµν. Ο Έιιελαο σο απφ έλζηηθην είρε θηιφηηµν. Με απηφ ππεξθάιππηε
ηελ έιιεηςε αγσγήο, ξχζµηδε ηνπο ηξφπνπο ζπµπεξηθνξάο ηνπ, έιεγρε ηε
«ξσµέηθε εμππλάδα» πνπ θηάλεη µέρξη ηελ ελδεµηθή* αζπλεηδεζία, ε νπνία
ηφζν θαθφ µαο έρεη πξνμελήζεη σο ιαφ, ηφζν µεηαμχ µαο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο
µαο µε ηνπο μέλνπο. Σν θηιφηηµν δηαζθάιηδε ηελ επηθξάηεζε ηεο θνηλήο

ινγηθήο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ φξσλ ηνπ θνηλνχ βίνπ, πνιιέο θνξέο µάιηζηα
ήηαλ απνηξεπηηθφ ηεο παξαλνµίαο ζην θαζεµεξηλφ γίγλεζζαη. Σν θηιφηηµν
είλαη απνηέιεζµα ηεο αξρήο φηη ε νπζία ηεο δσήο βξίζθεηαη ζηε γλσξηµία ηνπ
εαπηνχ µαο, ζηνλ απηνέιεγρν, ζηελ αιιειεγγχε µε ηνπο άιινπο, ζην ρηίζηµν
ηνπ ςπρνινγηθνχ µαο «πηζηεχσ» µε επζχλε θαη δηαιεθηηθή δηαδηθαζία, ζηελ
πίζηε φηη ε ζπµβίσζε είλαη ν ξπζµφο ηεο δσήο θαη γη’ απηφ πξέπεη λα
πξνζηαηεχεηαη.

Σν

θηιφηηµν

εθθξαδφµελν

µε

απιέο

πξάμεηο,

ρσξίο

πξνζπνηήζεηο, αλήθεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ θάζε άλζξσπν -πνµπφ ή
ιήπηε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ θηιφηηµνπ- ππεξήθαλν.
Ζ θνηλσληθή αγσγή απνηειεί επίζεο βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο έµπξαθηεο
∆εµνθξαηίαο. Απηφ ηζρχεη θαζψο ε δεµνθξαηία ζέιεη ηνλ πνιίηε επψλπµν
άηνµν µε πξνζσπηθή θνηλσληθή ππφζηαζε. ∆ελ ηνλ ζέιεη απξφζσπν µφξην
µηαο ζπιινγηθήο µάδαο. Σν µαδηθφ εθµεδελίδεη ην αηνµηθφ. ηαλ ν πνιίηεο
µεηαβάιιεηαη ζε αξηζµφ ρσξίο αηνµηθή πξνζσπηθφηεηα, αλαπηχζζνληαη
ηδενθαπειείεο*, πξνζβάιιεηαη ε νληφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε γε,
δεµηνπξγείηαη

έλα

θελφ

πέξα

απφ

ηνπο

νξαηνχο

ζηφρνπο.

Ζ

πνιππνιηηηζµηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηνπο θαηξνχο µαο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξα
ηζρπξφ ππφζηξσµα θνηλσληθήο αγσγήο (εζληθήο θαη πξνζσπηθήο) γηα λα µελ
παξαζπξζεί ην άηνµν απξνζηάηεπην ζηε δίλε ηεο µίµεζεο, φπσο έρεη ζπµβεί
ζήµεξα, γηα λα µε ράζεη µέζα ζε µηα αληηθαηηθή ηειενινγία* ζξηάµβνπ ηεο
πξνφδνπ ηα ζηνηρεία πνπ δηαµνξθψλνπλ ραξαθηήξεο φµνξθσλ µνξθψλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ήζνπο είλαη απνηέιεζµα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
νµαδηθήο ζπλείδεζεο, ηεο απηνγλσζίαο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ
ζήµεξα θαη ηνπ αχξην. Οδεγεί ζε εθηίµεζε ηνπ επ δελ φρη µφλν ζε πιηθά
απνηειέζµαηα αιιά ζε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νµνξθηάο ηεο δσήο πνπ θξχβεηαη
ζε µηθξά θαζεµεξηλά ζπµβάληα, ζε ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν ςπρνινγηθέο
ηθαλνπνηήζεηο. Ζ εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο αγσγήο απνηειεί έθθξαζε ησλ
δηθαησµάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλζξψπνπ - πνιίηε, δείρλεη ην
επίπεδν πνιηηηζµνχ ιαψλ θαη ρσξψλ. Ζ θνηλσληθή αγσγή, ζπζηαηηθφ ηνπ
θνηλνχ βίνπ, είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ φξσλ ηεο αιεζηλήο
∆εµνθξαηίαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ άλζξσπν.
Δλδεµηθή : εµθαλίδεηαη ή αλαπηχζζεηαη ζε νξηζµέλν ηφπν
Ηδενθαπειείεο: αηζρξνθεξδέο εµπφξην ηδεψλ

Σειενινγία : θηινζνθηθή ζεσξία πνπ δέρεηαη φηη ηα πξάγµαηα ηνπ θφζµνπ
δηέπνληαη απφ ηειηθά αίηηα, απνβιέπνπλ ζε θάπνην ζθνπφ.
∆ηνλχζεο Κ. Μαγθιηβέξαο, πξνζαξµνζµέλν θείµελν απφ ην δηαδίθηπν
Ο ∆. Μαγθιηβέξαο είλαη δηδάθησξ Ννµηθήο, απφ ηνπο ζεµειησηέο ηεο
«Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο» ζηελ Διιάδα, βξαβεπµέλνο απφ ηελ Αθαδεµία
Αζελψλ.
Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηµέλνπ πνπ ζαο δφζεθε
(100 – 120 ιέμεηο).
Μνλάδεο 25
Β1. Παξ. 3ε : «Σν θηιφηηµν εθθξαδφµελν µε απιέο πξάμεηο, ρσξίο
πξνζπνηήζεηο, αλήθεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ θάζε άλζξσπν -πνµπφ ή
ιήπηε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ θηιφηηµνπ- ππεξήθαλν.» Να αλαπηχμεηε ζε µηα
παξάγξαθν 70-90 ιέμεσλ ην πεξηερφµελν ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ.
Μνλάδεο 10
Β2. α) Παξ. 2ε : «ήµεξα, γηα παξάδεηγµα, … δηθαηψµαηα ηνπ πιεζίνλ.» Πνηα
ηα δνµηθά µέξε ηεο ζπγθεθξηµέλεο παξαγξάθνπ θαη πνηνο ν βαζηθφο ηξφπνο
αλάπηπμήο ηεο ;
Μνλάδεο 6
β) Παξ. 4ε : «Ζ θνηλσληθή αγσγή …φµνξθσλ µνξθψλ». Με πνηα
ζπιινγηζηηθή πνξεία αλαπηχζζεη ηε ζθέςε ηνπ ν ζπγγξαθέαο ζηε
ζπγθεθξηµέλε παξάγξαθν (παξαγσγηθή ή επαγσγηθή);
Μνλάδεο 3
Β3. Παξ. 4ε : «Ζ θνηλσληθή αγσγή απνηειεί επίζεο βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο
έµπξαθηεο δεµνθξαηίαο. Απηφ ηζρχεη θαζψο ε δεµνθξαηία ζέιεη ηνλ πνιίηε
επψλπµν άηνµν µε πξνζσπηθή θνηλσληθή ππφζηαζε. ∆ελ ηνλ ζέιεη
απξφζσπν µφξην µηαο ζπιινγηθήο µάδαο.» Αθνχ αλαγλσξίζηε ηε ηππηθή δνµή
ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ επηρεηξήµαηνο, αμηνινγήζηε ην. Θεσξήζηε φηη πξφθεηηαη
γηα επηρείξεµα πνπ νξγαλψλεηαη µε παξαγσγηθφ ζπιινγηζµφ θαη φηη νη
πξνθείµελεο πξνηάζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγµαηηθφηεηα.
Μνλάδεο 8

Β4. α) ζεµαληηθή, ηζφηηµα, επηθξάηεζε, πξνζηαζία : Να γξάςεηε απφ έλα
ζπλψλπµν γηα θαζεµηά απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηµέλνπ.
Μνλάδεο 4
β) αθεξεµέλσλ, ρξήζε, εγσηζηηθά, πξνζπνηήζεηο : Να γξάςεηε απφ έλα
αληψλπµν γηα θαζεµηά απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηµέλνπ.
Μνλάδεο 4
Γ. «Με ηα εγσηζηηθά έλζηηθηα πνπ έµθπηα έρνπµε νη άλζξσπνη πάςαµε λα
ελδηαθεξφµαζηε µήπσο ελνριείηαη, εάλ ηαιαηπσξείηαη θάπνηνο ηξίηνο.
Δπηπιένλ ε αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε αλσλπµία ησλ µεγάισλ πφιεσλ µαο έρεη
θαηαζηήζεη αλάγσγνπο, πξνθιεηηθνχο µέρξη επηζεηηθνχο.» Με αθνξµή ην
ζρνιηαζµφ ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ απνζπάζµαηνο ηνπ θ. ∆. Μαγθιηβέξα ζην
µάζεµα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, θαιείζηε ζε µηα ζχληνµε παξνπζίαζε
(εηζήγεζε 500-600 ιέμεσλ) ελψπηνλ ησλ ζπµµαζεηψλ ζαο θαη ηεο θηινιφγνπ
ζαο, λα µηιήζεηε γηα ηελ θνηλσληθή αγσγή. Σεθµεξηψζηε ηελ άπνςε φηη ε
δηαµφξθσζε νξζήο θνηλσληθήο αγσγήο είλαη απνηέιεζµα ησλ θνξέσλ
παηδείαο (πξσηίζησο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ) αιιά θαη ηεο
απηνθξηηηθήο θαη απηνγλσζίαο ηνπ θαζελφο. ηε ζπλέρεηα γξάςηε ηα
ζεµαληηθφηεξα νθέιε γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά αιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία ζην
ζχλνιφ ηεο, φηαλ φινη ιεηηνπξγνχλ ζε έλα νξζφ πιαίζην θνηλσληθήο αγσγήο.
Μνλάδεο 40

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
« πιν επηβίσζεο » ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε.
ην επξσπατθφ πξνζθήλην ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη
πξνψζεζεο επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
αλαγλσξίδνληαο ηελ θαζπζηέξεζε ηεο Δπξψπεο έλαληη ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, έρεη απνθαζίζεη λα δαπαλήζεη αξθεηά
δηζεθαηνκκχξηα

γηα

ηε

ζέζπηζε

θαη

πινπνίεζε

ησλ

αλαγθαίσλ

πξνγξακκάησλ. Ήηαλ, άιισζηε, κία δέζκεπζε ησλ Δπξσπαίσλ Τπνπξγψλ
Παηδείαο

λα

αλαπηπρζεί

θνηλφ

πξφγξακκα

εθπαίδεπζεο

θαη

λα

δξνκνινγεζνχλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφ θνηλνχ αλαγλψξηζε
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
«Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο επηβάιινπλ ηε
δηα βίνπ κάζεζε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε ε θαηάξηηζε λα ηθαλνπνηεί ηηο
ζχγρξνλεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο αγνξάο εξγαζίαο
θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο», ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, θ.
Άληδειν. Δμαηηίαο ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ νη επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε θαη ηε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα
πξνζαξκφδνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ δεκηνπξγηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απηφ,
φκσο, πξνυπνζέηεη έλα αλζξψπηλν δπλακηθφ κε επξχηεξεο γλψζεηο,
πεξηζζφηεξεο

δεμηφηεηεο,

κεγαιχηεξε

ππεπζπλφηεηα

θαη

απμεκέλε

θηλεηηθφηεηα.
Δπνκέλσο, ε γλψζε απνηειεί έλα φπιν επηβίσζεο ζηνλ ζχγρξνλν
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Γη’ απηφ επηρεηξήζεηο, ζηειέρε, παλεπηζηεκηαθά θαη
εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, φινη νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη
κέζα

ζηα

Παλεπηζηήκηα

κε

εηδηθά

πξνγξάκκαηα

επηκφξθσζεο

γηα

εξγαδνκέλνπο, σο θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ κάζεζε εμειίζζεηαη κε
ξαγδαίνπο ξπζκνχο , φπσο θαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ,
δεκηνπξγψληαο δπζαλαπιήξσηα θελά ζε θιάδνπο πνπ εληάζζνληαη ζην

επξχηεξν πιαίζην ηεο λέαο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. «Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2002,
ζα έρνπλ ραζεί 1,7 εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, εμαηηίαο
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ, πιελ φκσο απαξαίηεησλ
ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ», ηνλίδεη ν θ. Άληδειν. Δπηπιένλ, ππελζπκίδεη φηη
έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο ήηαλ ε ιχζε
ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε.
Πξάγκαηη,

ζηελ

θνηλσλία

ηεο

πιεξνθνξίαο

ε

ρεηξφηεξε

κνξθή

απνθιεηζκνχ έρεη ηε κνξθή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηε γλψζε. Ζ γλψζε
απνηειεί δηαπηζηεπηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη
ηνλ ζεβαζκφ. Ο θ. Άληδειν δειψλεη: « Ζ δηακφξθσζε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ
Παλεπηζηεκίσλ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ κάζεζε θαη φρη εθπαίδεπζε, ζπληζηνχλ
ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ».
(Γηαζθεπαζκέλν άξζξν απφ ηελ Καζεκεξηλή, 4-11-2001)
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Α. Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (90-110 ιέμεηο). Μνλάδεο 25
Β1. Να αλαπηχμεηε ηελ παξαθάησ πξφηαζε ζε κηα παξάγξαθν 80-100 ιέμεηο:
«Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο επηβάιινπλ ηε δηα
βίνπ κάζεζε» Μνλάδεο 11
Β2. Να βξείηε ηε δνκή ηεο ηέηαξηεο (4εο) παξαγξάθνπ. (« Πξάγκαηη,
…ζηφρσλ απηψλ») Μνλάδεο 2 Β3. α) Να βξείηε ηνπο ηξφπνπο πεηζνχο ηεο
ηξίηεο (3εο ) παξαγξάθνπ («Δπνκέλσο…αλάπηπμε»). Μνλάδεο 6
β) Να βξείηε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο ηξίηεο (3εο)
παξαγξάθνπ («Δπνκέλσο…αλάπηπμε»). Μνλάδεο 3
Β4.

Με

πνηα

λνεκαηηθή

ζρέζε

παγθνζκηνπνίεζε…θηλεηηθφηεηα»)

ζπλδέεηαη

παξάγξαθνο

(«Δπνκέλσο…αλάπηπμε») ; Μνλάδεο 3

ε
κε

δεχηεξε
ηελ

(2ε)

ηξίηε

(«Ζ

(3ε

)

Β5. α) Να γξάςεηε απφ έλα ζπλψλπκν, κε βάζε ην θείκελν, γηα ηηο παξαθάησ
ιέμεηο: ηθαλνηήησλ, απαξαίηεηεο, εμαηηίαο, ξαγδαίνπο, πξνζθέξνπλ. Μνλάδεο
5
β) Να γξάςεηε απφ έλα αληψλπκν (αληίζεην) γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο:
δαπαλήζεη, ππεπζπλφηεηα, απμεκέλε, αλάπηπμε, δηθαησκάησλ. Μνλάδεο 5
Γ. Παξαγσγή Λόγνπ
ε κηα νκηιία ζαο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, σο πξφεδξνο ηνπ
δεθαπεληακεινχο ζπκβνπιίνπ, λα θαζνξίζεηε ηνπο ζηφρνπο, ζηνπο νπνίνπο
πξέπεη λα απνβιέπεη ε εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ
θαη εμειίμεσλ, θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ε ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε λα εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. (450-550 ιέμεηο) Μνλάδεο 40

