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ΓΗΑΓΩΛΗΚΑ ΔΘΦΡΑΖ – ΔΘΘΔΖ Α’ ΙΤΘΔΗΟΤ
ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΔ ΑΠΑΛΣΖΔΗ
02/12/2018
Β. Παπατηπήσειρ:
1. Σύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, ζήκεξα δελ είλαη ηπραία ε ζρεηηθή απνπζία πξνηύπσλ θαη
ε ζπκπιήξσζε ηνπ θελνύ ηνπο από ηηο ιεγόκελεο «επηειείο αμίεο», θαζώο δηαλύνπκε κηα
κεηαβαηηθή πεξίνδν από έλα ζύλνιν γθξεκηζκέλσλ αμηώλ ζε έλα άιιν πνπ αθόκα δελ έρεη
δηακνξθσζεί. Γηα ην ιόγν, ινηπόλ, όηη ε αλάπηπμε πξνηύπσλ απνηειεί ηδηαίηεξε αλάγθε
ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο θαη αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε κηαο νκάδαο ή
κηαο επνρήο θαη επηπξόζζεηα ηα πξόηππα νθείινπλ ηελ πλνή θαη ηηο κεηαιιαγέο ηνπο ζηε
δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο δσήο, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηερληθώλ κέζσλ, ηε δηακόξθσζε
ηεο θάζε λέαο θνπιηνύξαο, γίλεηαη ζαθέο όηη ε επνρή δελ έρεη ηηο ζσζηέο βάζεηο γηα λα
δηακνξθσζνύλ λέα πξόηππα.
2. – Αξρηθά αλαθνξά ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από θαηάπησζε εζηθώλ
αμηώλ, πξνώζεζε ηνπ ηερληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ησλ πιηθώλ αγαζώλ. Επνκέλσο, ηα
πξόηππα είλαη θελά λνήκαηνο.
- Χξεηάδεηαη πξνζαλαηνιηζκόο ησλ λέσλ πξνο ηα πγηή, ζεηηθά πξόηππα πνπ παξάγνπλ
πξαγκαηηθό έξγν, όπσο:
▪ Πνεςματικοί άνθπωποι, νη νπνίνη κε ην έξγν ηνπο αθππλίδνπλ θαη ελεξγνπνηνύλ ηνλ
άλζξσπν, κε ζθνπό λα πξναζπηζηεί ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ.
▪ Δπιστήμονεο, πνπ δελ πξεζβεύνπλ ην δόγκα «επηζηήκε γηα ηελ επηζηήκε», αιιά έρνπλ
αθηεξσζεί ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ αλζξσπόηεηα πέξα από
αηνκηθά - εζληθά ζπκθέξνληα θαη ζθνπηκόηεηεο.
▪ Πολιτικοί ηγέτερ, πνπ δελ επηδηώθνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, αιιά
αγσλίδνληαη κε ήζνο θαη αλζξσπηά, πνπ είλαη νξακαηηζηέο θαη άλζξσπνη ηνπ δηθαίνπ θαη
ηεο δξάζεο.
▪ Θαλλιτέσνερ, πνπ πξνάγνπλ ηελ ηέρλε θαη αληηζηέθνληαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε.
▪ Απλοί άνθπωποι πνπ πηζηεύνπλ ζε αμίεο θαη ηδαληθά, κε νηθνινγηθέο αλεζπρίεο θαη
επαηζζεζίεο θαη δε κέλνπλ παζεηηθνί δέθηεο ησλ εμειίμεσλ, αιιά αγσλίδνληαη.
3. Γομή παπαγπάυος:
Θεκαηηθή πξόηαζε: «Οη λένη θάζε επνρήο … ηεο απζεληίαο».
Λεπηνκέξεηεο / Σρόιηα: «Ο λένο θάζε επνρήο … θη απηόο ηε ζπκβνιή ηνπ;».
Καηαθιείδα: «Να ηξαβήμνπλ … ν ίδηνο ν εαπηόο ηνπο».
Σπόπορ ανάπτςξηρ: Με παξαδείγκαηα. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα, γηα
λα παξνπζηάζεη ηηο αιιαγέο ησλ λέσλ θάζε επνρήο: «Άιινηε θνξά θακπάλεο θαη έρεη
θαβνξίηεο, βάδεη ζθνπιαξίθη, αθνύεη ηδαδ ή heavy metal, θ.η.ι. Σηελ νπζία είλαη ν ίδηνο,
νξκεηηθόο, ηδεαιηζηήο, άπεηξνο, ξνκαληηθόο, αληηαπηαξρηθόο, επαλαζηάηεο».
4. Πνηεηηθή - ζπγθηλεζηαθή ρξήζε ηεο γιώζζαο:
α. Τν ρξήκα έρεη γίλεη γηα πνιινύο από απηνύο ην κόλν όλεηξν.
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β. Η λενιαία πνπ ηξώεη πνιύ ιηγόηεξν θνπηόρνξην από ηνπο κεγάινπο θαη ζίγνπξα
δελ ην ρσλεύεη θαζόινπ.
γ. Επί ηνπ παξόληνο νη λένη ζπλζιίβνληαη κέζα ζηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ηελ
αλεξγία.
5. α. αληαλαθιά: αληηθαηνπηξίδεη, , δηακνξθσζεί: δεκηνπξγεζεί , θίβδεια: ςεύηηθα,
ζπκβνιή: ζπλεηζθνξά, επηθξαηνύλ: ππεξηζρύνπλ.
β. αλάπηπμε: ζπξξίθλσζε, νξκεηηθόο: ζπγθξαηεκέλνο, αδηάθνπε: αζπλερή,
αηνκηθηζκνύ: πινπξαιηζκνύ / αληδηνηέιεηαο, παξαθκήο: πξνόδνπ.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΙΟΓΟΤ
Δπικοινωνιακό πλαίσιο : Ομιλία
Πποσυώνηση: Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο, Κπξίεο θαη θύξηνη
Ππόλογορ: Σπγθεληξσζήθακε όινη εδώ ζήκεξα κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό γηα ηελ
παγθόζκηα κέξα ησλ λέσλ. Αμηνπνηώληαο ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη, ζα ήζεια θη εγώ
λα δηαηππώζσ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ ζρεηηθά κε ηα πξόηππα ησλ λέσλ. Ωο πξόηππα
ιεηηνπξγνύλ θάπνηα πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη έρνπλ επηηύρεη
ζηόρνπο πνπ ζεσξνύληαη ηδαληθνί από ην θνηλσληθό ζύλνιν, θπξίσο από ηνπο λένπο. Είλαη
ην πξόζσπν εθείλν αιιά θαη ν ηξόπνο δσήο ή ε αμία πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε. Τα πξόηππα πνπ πξνβάιινληαη ζε θάζε επνρή είλαη δηαθνξεηηθά, αθνύ
δηακνξθώλνληαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ
επηθξαηνύλ, όπσο επίζεο θαη ησλ ηδεώλ θαη ησλ αμηώλ πνπ εθθξάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή κηα δεδνκέλε θνηλσλία.
Θςπίωρ Κέπορ:
Α΄ Εητούμενο
► Σπλέπεηεο ησλ αξλεηηθώλ πξνηύπσλ
- Καηεπζύλνπλ ηε ζθέςε ησλ λέσλ θαη θαηαξγνύλ ηελ εζσηεξηθή ειεπζεξία ζθέςεο
θαη έθθξαζεο.
- Πξνβάιινπλ ηε βία, ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηε δηαθζνξά.
- Πξνσζνύλ πιηζηηθέο αμίεο, απνπξνζαλαηνιίδνληαο ηνπο λένπο από ηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα.
- Καιιηεξγνύλ ηνλ αηνκηζκό, ηνλ σθειηκηζκό, ηηο αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο.
- Οδεγνύλ ζε ξήμε κε ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.
- Γεκίδνπλ κε άγρνο ηνπο λένπο πνπ πξνζπαζνύλ λα ηα κηκεζνύλ θαη λα
αληαπνθξηζνύλ ζηηο επηηαγέο ηνπο θη αλ δελ ηα θαηαθέξνπλ βηώλνπλ ην αίζζεκα ηεο
απόξξηςεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο.
Β΄ Εητούμενο
► Γηαηί ηα πξόηππα έρνπλ ηόζε απήρεζε ζήκεξα;
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-

Εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πιηθνηερληθνύ πνιηηηζκνύ ζε βάξνο ηνπ
εζηθνπλεπκαηηθνύ. Πηζηεύεη δειαδή ν άλζξσπνο πσο ε επηπρία βξίζθεηαη ζηα πιηθά
αγαζά.
Καηάπησζε ησλ εζηθώλ αμηώλ θαη ζεζκώλ.
Τν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα δελ πξνζθέξνπλ πηα νξζά πξόηππα, ελώ ε πξνβνιή
αξλεηηθώλ πξνηύπσλ από ηα ΜΜΕ δηνγθώλεη ην πξόβιεκα.
Ο άλζξσπνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε πνιιαπινύο θαη αιιεινζπγθξνπόκελνπο
ξόινπο, ηνπο νπνίνπο γηα λα κπνξέζεη λα επηηύρεη αλαδεηά πξόηππα γηα λα ηνλ
πξνζαλαηνιίζνπλ.

Δπίλογορ: Αλαθεθαιαίσζε
Απουώνηση: Σαο επραξηζηώ ή Σαο επραξηζηώ πνπ κε αθόπζαηε.

ΣΗ ΑΠΑΛΣΖΔΗ ΔΠΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΟΗ ΘΑΘΖΓΖΣΔ:
ΑΠΑΗΑ ΒΑΦΔΗΑΓΟΤ
ΓΖΚΖΣΡΖ ΒΔΣΟ
ΚΑΡΗΑ ΛΣΔΙΚΠΗΕΖ
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΠΑΠΠΑ
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