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ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Η αρθρογράφος αναφέρεται στο πρόβληµα της ενδοσχολικής βίας, του οποίου
την έξαρση επιβεβαιώνουν έρευνες. Υποστηρίζει πως το παρωχηµένο
εκπαιδευτικό σύστηµα παθητικοποιεί το µαθητή και δεν ευνοεί τη συνεργασία.
Έτσι, οι νέοι, αδυνατώντας να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και έχοντας
χαµηλή αυτοεκτίµηση, καταφεύγουν στη βία. Στην άµβλυνση του
προβλήµατος αυτού θα µπορούσε να συµβάλει ένα «οµαδο-συνεργατικό»
µάθηµα κατά το οποίο ο καθηγητής, λειτουργώντας ως καθοδηγητής, θα
οδηγούσε το µαθητή στην αυτενέργεια. Τέλος, επισηµαίνει πως η κοινωνική
κρίση και η κρίση του θεσµού της οικογένειας ευνοούν την έξαρση της
ενδοσχολικής βίας, τονίζοντας την ανάγκη παρέµβασης του σχολείου για τον
περιορισµό της.

Β1.

Το εκπαιδευτικό σύστηµα χρειάζεται να αποσκοπεί στην εξέλιξη της
προσωπικότητας του µαθητή και όχι στη στείρα αποµνηµόνευση. Η αντίφαση
αυτή, που διαφαίνεται ανάµεσα στο σκοπό του σχολείου και την κακώς
εννοούµενη εφαρµογή του, δηµιουργεί µείζον πρόβληµα, καθώς η
κοινωνικοποίηση του µαθητή είναι προϋπόθεση για την ένταξή του στην
κοινωνία και για την εξασφάλιση της συνοχής στη µαθητική οµάδα.
Αποτρεπτικός παράγοντας για την οµαλή αυτή ενταξιακή διαδικασία είναι η
άγονη αξιολόγηση η οποία οδηγεί στη χρησιµοθηρική αντιµετώπιση των
γνώσεων. Συνεπώς, η ευγενής άµιλλα θα πρέπει να είναι παρωθητικό στοιχείο
για την εξάλειψη της βαθµοθηρικής στάσης του µαθητή.
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Α.

Β2.

α)

Θεµατική Περίοδος: «Το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα…
συµµαθητές του.»
Λεπτοµέρειες: «Το γεγονός αυτό ακυρώνει τους νέους… των
µαθητών.»
Κατακλείδα: «Έτσι… αντίδραση.»

β)

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο του αιτίου-αποτελέσµατος.
Αίτιο
αποτελούν
τα
χαρακτηριστικά
του
εκπαιδευτικού
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συστήµατος:«στείρα και άκριτη αποστήθιση της διδακτέας ύλης».
Αποτέλεσµα αποτελεί η τυποποίηση της γνώσης, η αδυναµία
κοινωνικοποίησης του µαθητή και η ανάδειξη της σχολικής βίας:
«οδηγεί στην τυποποίηση… µε τους συµµαθητές του», «οδηγεί σε
διάφορα επεισόδια… µαθητών».
Β3.

Ο τρόπος πειθούς που χρησιµοποιεί η αρθρογράφος στην πρώτη παράγραφο
προκειµένου να πείσει για την έξαρση της ενδοσχολικής βίας είναι η επίκληση
στη λογική. Ως µέσα πειθούς χρησιµοποιεί τεκµήρια µέσω παραδειγµάτων
«καταστροφές σχολικού εξοπλισµού, βανδαλισµούς… παρέες» και
ερευνητικών πορισµάτων «από το 2006 (έρευνα ΕΚΚΕ)».

Β4.

α)

συλλογικότητα:
µεταβληθεί:
στείρα:
αποβλέπει:
µονοδιάστατης:

οµαδικότητα, συνεργατικότητα
τροποποιηθεί, αλλάξει
άγονη, άκαρπη
αποσκοπεί, στοχεύει
µονοσήµαντης, µονόπλευρης

β)

γιατί:
έτσι:
ασφαλώς:
όµως:
εάν:

αιτιολόγηση
συµπέρασµα
επιβεβαίωση
αντίθεση
υπόθεση

Γ.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙ-ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αφόρµηση από ένα θέµα της επικαιρότητας
Πρώτο ζητούµενο: ΑΙΤΙΑ

Η κρίση του θεσµού της οικογένειας (απουσία, ανοχή...) οδηγεί στην
εσφαλµένη κοινωνικοποίηση του νέου και στην ελλιπή αγωγή.
Τα συµπλέγµατα κατωτερότητας του ατόµου ωθούν στην έντονη
ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση µέσω της επίδειξης ισχύος.
Το ψυχολογικό κλίµα του σχολείου (εξετασιοκεντρικό σύστηµα,
βαθµοθηρία, ανταγωνιστικός χαρακτήρας) και οι κοινωνικές ανισότητες
στον χώρο ξεσηκώνουν τις βίαιες αντιδράσεις των νέων, οι οποίοι είναι
από τη φύση τους επαναστατικοί.
Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα προωθεί την τυποποίηση της
γνώσης έναντι της ουσιαστικής αγωγής.
Ο µιµητισµός λανθασµένων προτύπων και ξενόφερτου τρόπου ζωής.
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Τα ΜΜΕ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο οδηγούν σε µια
σταδιακή εξοικείωση µε σκηνές βίας.
Τα κοινωνικά προβλήµατα (φτώχεια, ανεργία…) µιας κοινωνίας που
δεν ανταποκρίνεται στις νεανικές προσδοκίες ενισχύουν τις
αντικοινωνικές συµπεριφορές.
Ο αστικός τρόπος ζωής, η αποκοπή από το φυσικό περιβάλλον, η
καταπίεση από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου.
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∆εύτερο ζητούµενο: ΤΡΟΠΟΙ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

•
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•
•
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Προώθηση του δηµοκρατικού χαρακτήρα του σχολείου που θα οπλίζει
τον νέο µε τις αρχές του ανθρωπισµού και θα αποσκοπεί στην
ουσιαστική διαπαιδαγώγηση και κοινωνική αγωγή. Όχι στείρα γνώση
αλλά υγιή πρότυπα ζωής.
∆ιαλεκτική σχέση εκπαιδευτικών-µαθητών.
Εκσυγχρονισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε βάση τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις
(οµαδοσυνεργατική
µέθοδος
διδασκαλίας…).
Ουσιαστική διδασκαλία των τεχνών (µουσική, εικαστικά…), ώστε να
χαλιναγωγούνται τα πάθη και να εξηµερώνονται τα ήθη.
Ίδρυση βιβλιοθηκών, αθλητικών χώρων µε στόχο τη δηµιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Οργάνωση πολιτιστικών δρώµενων (θεατρικές οµάδες, χορωδία,
εκθέσεις ζωγραφικής-φωτογραφίας…) και προώθηση της συνεργασίας
των µαθητών µέσα σε οµάδες, ώστε να αµβλύνονται οι αντιθέσεις.
∆ιοργάνωση ηµερίδων-προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση της
οικογένειας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συµπέρασµα, ανακεφαλαίωση.
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