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ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ
Α.
Θεκαηηθό θέληξν: ε δπζθνιία επηινγήο ηνπ ζσζηνύ είδνπο ςπραγσγίαο ζηε ζύγρξνλε επνρή
Θεκαηηθνί άμνλεο:
 Τα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ςπραγσγίαο πνηθίιινπλ.
 Η ηέρλε θαη ηα ΜΜΕ, βαζηθά κέζα ςπραγσγίαο, νδεγνύλ ζηε δπζηπρία, όηαλ πξνβάιινπλ
θαηλόκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο.
 Τν ίδην ζπκβαίλεη, όηαλ ν λένο εθκεηαιιεύεηαη ιαλζαζκέλα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν.
 Οη λένη επηδηώθνπλ ηελ απαγθίζηξσζε από ηελ νηθνγέλεηα, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνύλ θαη
από ην ηειεπηαίν εκπόδην εζηθήο αληίζηαζεο.
 Πξνηείλεηαη ε θάζαξζε ησλ παξαγόλησλ ηεο ςπραγσγίαο θαη ε ζπλδξνκή ησλ
πλεπκαηηθώλ θνξέσλ κε ζηόρν ηελ πξνβνιή ηεο γλήζηαο ςπραγσγίαο ε νπνία, θαηά ηνλ
ζπληάθηε, ζρεηίδεηαη κε ηελ αιεζηλή απόιαπζε θαη αλαςπρή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί ε
επδαηκνλία.

Β1.
Η απάληεζε εληνπίδεηαη ζηελ 3ε θαη 4ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ («Η ςπραγσγία λνκίδσ όηη …
πεξηνπζία»).
Β2. Η ηξίηε παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ηε κέζνδν ησλ παξαδεηγκάησλ.

Γ1 α.
Ψθέιηκε: ρξήζηκε
Τέξςε: απόιαπζε
Καθνδαηκνλίαο: δπζηπρίαο
Υπνζάιπεηαη: θξύβεηαη
Σπκθέξνληα: θέξδε

Γ1 β.
Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο δελ ζεσξείηαη ρξήζηκε από πνιινύο.
Γηα πνιινύο ην θαγεηό απνηειεί ηελ ύςηζηε απόιαπζε.
Η ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζεσξείηαη από πνιινύο παξάγνληαο
δπζηπρίαο.
Πίζσ από ηελ επηζπκία ηνπ λα βνεζήζεη θξύβεηαη ε ηδηνηέιεηα.
Πνιιαπιά ζεσξνύληαη ηα θέξδε από ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.

Γ2.
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Οι πεπισσότεποι απκεστήκαμε στην αταξία και στο ξεχαπβάλωμα,…
Τα κπησυύγετα τηρ αισχύνηρ…

Γ.
Δπικοινωνιακό πλαίσιο: άξζξν
Επίζεκν θαη ζνβαξό ύθνο
Φξήζε γ΄ πξνζώπνπ.
Τίτλος: ζπαηάιε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ
Πρόλογος: επηθαηξηθόο ραξαθηήξαο- αλαθνξά ζηε ζύγρξνλε επνρή ε νπνία κε ηελ αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηελ πιεζώξα απηνκαηηζκώλ από ηε κία επηηξέπνπλ ηελ αύμεζε ηνπ ειεύζεξνπ
ρξόλνπ, από ηελ άιιε ην ππεξθαηαλαισηηθό πξόηππν, νη αζθπθηηθνί ξπζκνί ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο, ην άγρνο ηνλ νδεγνύλ ζε λόζεο κνξθέο αμηνπνίεζήο ηνπ.
1ο δετούμενο: επηπηώζεηο ηεο κε νξζήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ γηα ηε δσή ηνπ
αλζξώπνπ θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν
Για το άτομο
 Πλεπκαηηθέο ζπλέπεηεο: πλεπκαηηθή αδξάλεηα, αδπλακία θξηηηθήο ζθέςεο, παζεηηθνπνίεζε,
αδηαθνξία γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, εζεινηπθιία, ηαύηηζε κε ιαλζαζκέλα πξόηππα,
αξλεηηθή ζηάζε γηα νηηδήπνηε ηνλ νδεγεί ζε νπζηαζηηθό πξνβιεκαηηζκό, αδπλακία
επηιεθηηθήο ηθαλόηεηαο
 Χπρηθέο ζπλέπεηεο: πιήμε, απνκόλσζε, κνλαμηά, θνξεζκόο, ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζηκόηεηα,
ςπρνθηνλία ζπλαίζζεκα ηνπ αληθαλνπνίεηνπ
 Ηζηθέο ζπλέπεηεο: απώιεηα εζηθώλ αληηζηάζεσλ, εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
 Σσκαηηθέο ζπλέπεηεο: πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο θαζηζηηθήο δσήο, ηνπ αιθνόι, ηεο ρξήζεο
λαξθσηηθώλ, ζσκαηηθή θόπσζε θαη βηνινγηθή θζνξά
Για τεν κοινωνία
 Απνκάθξπλζε από ηελ παξάδνζε θαη ζπλαθόινπζα αιινίσζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο,
καδνπνίεζε, αδηαθνξία γηα ηελ ηζηνξηθή γλώζε, ηζνπέδσζε ησλ αηζζεηηθώλ ηνπ θξηηεξίσλ,
άθξηηε απνδνρή όζσλ επηβάιιεη θάζε θνξά ε κόδα ηεο επνρήο
 Κξίζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ εμαηηίαο ηεο απνζηαζηνπνίεζεο από ηα πνιηηηθά δξώκελα,
αδηαθνξία γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο, απνδνρή αθξαίσλ αληηιήςεσλ θαη ηδενινγηώλ: όια
απηά απεηινύλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή
 Η πηνζέηεζε ηνπ ππεξθαηαλαισηηθνύ κνληέινπ δσήο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν νδεγεί ζηελ
νηθνλνκηθή αθαίκαμε ησλ νηθνγελεηώλ- ν ειεύζεξνο ρξόλνο θαη ε απόιαπζε πνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη ηαπηίδνληαη κε ηελ ζπαηάιε ρξεκάησλ γηα ηελ θάιπςε επίπιαζησλ αλαγθώλ.
 Επηθαλεηαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εθήκεξεο, επηδεξκηθέο γλσξηκίεο επηθαλεηαθή
θνηλσληθνπνίεζε

2ο δετούμενο: γόληκνη ηξόπνη αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ
Φπονηιζηήπια
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Αζιεηηζκόο
Ελαζρόιεζε κε ηε γλήζηα ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία
Σπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ταμίδηα
Οπζηαζηηθή επηθνηλσλία
Εζεινληηζκόο

Δπίλογος: αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ώζηε νη λένη λα απνθηήζνπλ
ηα νξζά θξηηήξηα αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ.

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΔΣ
Βέτος Γεμήτρες
Γιάννελερ Κατερίνα
Γήλμα Αναστασία
Μπαλλά Γιώτα
Νάσκοσ Φρύσα
Παππάς Παναγιώτες

Φπονηιζηήπια
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