
 
 

Έκφραση - Έκθεση Β’ Λυκείου 

Απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης: Η τέχνη στο σχολείο 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. 

Θεματικό κέντρο: Ο καταλυτικός ρόλος της τέχνης στην ελληνική εκπαίδευση/ Η ανάγκη για 

σύγχρονη καλλιτεχνική εκπαίδευση στα σχολεία. 

 

Πλαγιότιτλοι: 

α) Η τέχνη και η απουσία της. 

β) Τα είδη της τέχνης και η απουσία τους από το σύγχρονο λύκειο. 

γ) Τα οφέλη της τέχνης στους νέους. 

δ) Ο θετικός αντίκτυπος της τριβής με τις τέχνες. 

ε) Παραδείγματα της καλής επιρροής της τέχνης στους νέους. 

στ) Ο ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού ως καθοδηγητή- μέντορα. 

ζ) Ο στόχος της καλλιτεχνικής παιδείας. 

 

Β.1 

 

Θεματική περίοδος: «Η τέχνη αποτελεί ένα συνεκτικό δεσμό για τους ανθρώπους και την 

αφορμή για τη συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων μας. Ο ρατσισμός φοβάται την τέχνη». 

 Λεπτομέρειες/ Σχόλια: Αιτιολογείται η άποψη ότι… 

Κατακλείδα: Τελειώνοντας/ Εν κατακλείδι/ Συνοψίζοντας… 

 

Β.2 α 

Δομή:  

Θεματική περίοδος: «Δεν είναι μόνο… και άλλες παθογένειες.» 



 
 

Λεπτομέρειες: «Επί παραδείγματι, ο νέος … υποχωρεί η βαρβαρότητα.» 

Κατακλείδα: Δεν έχει. 

 

Τρόπος ανάπτυξης/ οργάνωσης παραγράφου: Συνδυασμός μεθόδων: 

Α) Με παραδείγματα «Επί παραδείγματι, ο νέος …με κριτικό τρόπο.» 

Β) Με αίτιο- αποτέλεσμα « Οι άπειρες διέξοδοι που προσφέρει η τέχνη …και η ομοιομορφία.» 

γ) Με αιτιολόγηση «Εξίσου σημαντικός είναι …υποχωρεί η βαρβαρότητα.» 

 

Β.2 β 

Η συνοχή στην δεύτερη παράγραφο του κειμένου επιτυγχάνεται με τη χρήση διαρθρωτικών 

λέξεων. Συγκεκριμένα με τη λέξη «Παρεμπιπτόντως»  που δηλώνει προσθήκη καθώς 

σημαίνει: συμπτωματικά, τυχαία, και τη λέξη «Ωστόσο» που δηλώνει αντίθεση/ εναντίωση. 

 

 

Γ.1.  

«Η βασικότερη επιδίωξη, ωστόσο, είναι να προσφερθεί καλλιτεχνική παιδεία στους νέους 

από τους κατάλληλους ανθρώπους.» 

 

Σύνταξη: παθητική 

 

Μετατροπή: Η βασικότερη επιδίωξη ,ωστόσο, είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι να προσφέρουν 

καλλιτεχνική παιδεία στους νέους. 

 

Χρησιμοποιούμε την ενεργητική σύνταξη για να τονίσουμε το υποκείμενο που ενεργεί, το 

πρόσωπο που δρα. Η παθητική σύνταξη τονίζει το αποτέλεσμα  της ενέργειας. Ως προς το 

ύφος, με την ενεργητική σύνταξη το κείμενο αποκτά ζωντάνια και παραστατικότητα, κάποιες 

φορές γίνεται οικείο , με την παθητική σύνταξη το ύφος είναι πιο σοβαρό, πιο επίσημο, πιο 

ουδέτερο. 

 

Γ.2 

Απολίτιστη: Μια κοινωνία χαρακτηρίζεται απολίτιστη όταν οι πολιτιστικές της δράσεις 

ατροφούν. 

Προσλαμβάνουσες: Οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις της καλλιτεχνικής παιδείας 

διαμορφώνουν την ευρύτερη μόρφωση του νέου. 

 Παθογένειες: Δυστυχώς πολλές από τις εκπαιδευτικές παθογένειες της χώρας 

συμπεριλαμβάνουν απουσία επιστημονικής κατάρτισης των εκπαιδευτών- καθηγητών.  

Παροτρύνουν: Οι καλλιτεχνικές διοργανώσεις του σχολείου μας παροτρύνουν σε μια 

ευρύτερη ενασχόλησή μας με τις τέχνες. 

 



 
 

Γ.3 

• στο περαιτέρω «ψάξιμο» του νέου: εισαγωγικά (μεταφορική χρήση της λέξης) 

• (η γνωστή και ως κάθαρσις): παρένθεση (επεξήγηση) 

• θα αρχίσει –επιτέλους!- η παραγωγή ελλήνων καλλιτεχνών: διπλή παύλα και 

θαυμαστικό (παρενθετικό σχόλιο και ανησυχία- ειρωνεία) 

 

Γ.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο  

Ζητούμενα:  

Ζα)  Να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας αναφορικά με την αξία της τέχνης. 

(Αναφορά στην αξία της τέχνης) 

Ζβ) Προτείνετε τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να φέρει τους εφήβους σε επαφή 

με την τέχνη. (εκδηλώσεις, μαθήματα, εκδρομές- επισκέψεις σε γκαλερί και μουσεία, 

καλλιτεχνικές δράσεις κ. α) 

 

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΡΔΟΥΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 


