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                                                          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η Δραστηριότητα

Α.1 

Θεματικό κέντρο: επιδράσεις από την εισαγωγή της τεχνολογίας στην οικονομία 

5η παράγραφος: η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ευνοούν τους τομείς της παραγωγής και της

παραγωγικότητας και υποβαθμίζουν τους αριθμούς απασχόλησης

6η παράγραφος: η απώλεια χαμηλόβαθμων θέσεων εργασίας και οι οικονομικές ανισότητες

 η  παράγραφος: οι  εργασίες  που  δεν  κινδυνεύουν  σχετίζονται  με  το  συναίσθημα  και  τη

δημιουργικότητα

2η Δραστηριότητα

Α2.α)  Ο συντάκτης οργανώνει τον λόγο του με τη μέθοδο των παραδειγμάτων. Παρατίθενται

παραδείγματα εργασιών  που  εκτελούνται  από τα  ρομπότ  προκειμένου  να  επιβεβαιώσουν  τη

θέση του. Έτσι, ο λόγος αποκτά αποδεικτική ισχύ.

β) Στο  κείμενο  κυρίαρχο  ρηματικό  πρόσωπο  αποτελεί  το  γ  πληθυντικό  (αναλαμβάνουν,

απαιτούν,  θα  έχουν  καταλάβει).  Μέσω  αυτού  επιτυγχάνεται  αποστασιοποίηση  από  τα

γραφόμενα, αποδεικτική ισχύς στο λόγο, αντικειμενικότητα, επίσημη και απρόσωπη έκφραση,

ουδέτερο ύφος.

γ)  ανάπτυξη:  εξέλιξη,  ραγδαίους:  καταιγιστικούς,  μειώνεται:  ελαττώνεται,  μεταβάλεται:

αλλάζει , δεξιότητες: ικανότητες
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3η Δραστηριότητα 

Α3. Ενδεικτικός Τίτλος « Εφόδια στον εργασιακό αγώνα»

Πρόλογος: - εισαγωγή στο θέμα (νέοι – αγορά εργασίας)

                   - αφόρμηση από την επικαιρότητα (νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας: τεχνολογία,

παγκοσμιοποίηση, νέοι κλάδοι) 

                - αναφορά στις νέες δεξιότητες που απαιτούνται

Κυρίως θέμα : Αναφορά στις δεξιότητες 

-  εξοικείωση  με  την  τεχνολογία,  κριτική  σκέψη,  γλωσσομάθεια,  διαχείριση  πληροφοριών,

δημιουργικότητα  και  καινοτομία,  ευελιξία/  προσαρμοστικότητα,  επικοινωνία,  επίλυση

προβλημάτων, ομαδικότητα, αξίες και ήθος, κατάρτιση, εξειδίκευση

Επίλογος:  ανακεφαλαίωση  στην  ανάγκη  προσαρμογής  στις  νέες  εξελίξεις  και  την  ανάγκη

καλλιέργειας  νέων  δεξιοτήτων  με  στόχο  την  επαγγελματική  αποκατάσταση.  Καταλυτικός  ο

ρόλος  του  σχολείου  και  των  εφοδίων  που  παρέχει  (μπορεί  να  γίνει  αναφορά  και  στον

επαγγελματικό προσανατολισμό)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Β1. Ενδεικτικά σημεία- σκέψεις και συναισθήματα :

Αγωνία,ελπίδα, ψυχολογία μάζας, κοινό πρόβλημα, ίδια μοίρα :η ανεργία

«χέρια και πρόσωπα που κάνουν μια κίνηση όλα μαζί,  κρατούν την ανάσα,  σκύβουν ν’

ακούσουν»

Απογοήτευση, διάψευση της ελπίδας, παράταση του μαρτυρίου, επίταση της αγωνίας, απόγνωση

«Χαμηλώνουν τα πρόσωπα, στέκονται αμήχανα»

Αίσθάνονται πως έχουν περιπέσει σε αχρηστία ,νιώθουν ανίκανοι , περιττοί

«κοιτάζουνε γύρω τους σα να ψάχνουν να βρουν ένα βάραθρο – όχι να κλάψουνε, όχι να

ψάξουν για τίποτα. Να ρίξουν τα χέρια τους.»
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Β2. α)  Εικόνα (  στους τρεις πρώτους στίχους):  Η άγρια, απωθητική και οδυνηρή ματιά του

επιστάτη πίσω από τη σιδερένια πόρτα του εργοστασίου 

Εικόνα (στον πέμπτο και έκτο στίχο):  Η εναγώνια στάση των ατόμων που περιμένουν στην

ουρά 

Μεταφορά: δυο μάτια που σφάζουν 

Παρομοίωση: Σα να ψάχνουν να βρούν ένα βάραθρο 

Τόσο  οι  εικόνες  όσο  και  η  μεταφορά  και  η  παρομοίωση  προσδίδουν  ζωντάνια  και

παραστατικότητα,  διεγείρουν  τη  φαντασία  του  αναγνώστη,  αισθητοποιούν  το  μήνυμα  του

ποιητή.

      β)  Το ποίημα εντάσσεται στην μοντέρνα ποίηση

 πεζολογική ποιητική μορφή

 απουσία μέτρου

 απουσία ομοιοκαταληξίας 

 ελεύθερος στίχος  

 αντιποιητικό, καθημερινό λεξιλόγιο

Β3. Συνέπειες  αδυναμίας ευρέσεως εργασίας(ενδεικτικά) : 

 Οικονομική δυσπραγία, αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών 

 υποβάθμιση ποιότητας ζωης και βιοτικού επιπέδου 

 αδυναμία πραγματοποίησης ονείρων 

 ψυχολογικά προβλήματα: απογοήτευση, απαισιοδοξία, κατάθλιψη 

 αίσθημα ανικανότητας, αποτυχίας

 άγχος, ανασφάλεια 

 έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

 παθητικότητα, παραίτηση από όνειρα 

 αδυναμία δημιουργίας οικογένειας 

 προσκόλληση στους γονείς ,οικονομική εξάρτηση, αισθάνονται βάρος 

 παραβατική συμπεριφορά, περιθωριοποίηση, απομόνωση
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