e- EΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πανελλαδικές εξετάσεις Γ΄λυκείου ΕΠΑ.Λ.
ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί αναγκαιότητα για τους σύγχρονους νέους
Σε μια περίοδο που το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δυσκολεύεται να κατακτήσει
μια θέση στην αγορά εργασίας ένα σίγουρο διαβατήριο για την θέση αυτή αποτελεί η
γνώση ξένων γλωσσών. Η γλωσσομάθεια είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους.
Καταρχάς,σε προσωπικό επίπεδο μιας και ο νέος αποκτά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.
Εάν βρεθεί για παράδειγμα σε μια ξένη χώρα θα καταφέρει να επικοινωνήσει με
αλλόγλωσσους ανθρώπους πράγμα που σίγουρα τονώνει την αυτοπεποίθηση του
νέου. Διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα, την κριτική του ικανότητα, δημιουργεί
νέους τρόπους σκέψης, νέες νοητικές δεξιότητες.
Σε κοινωνικό επίπεδο μιας και η γλωσσομάθεια μπορεί να βοηθήσει τους νέους να
ανακαλύψουν τον πολιτισμό της χώρας τους και να τον συγκρίνουν έπειτα με τον
πολιτισμό άλλων χωρών. Διότι το να μιλούν μια ξένη γλώσσα σημαίνει πως
υπεισέρχονται σ’ένα κόσμο ανθρώπων που σκέφτονται διαφορετικά και έχουν
διαφορετικό τρόπο ζωής. Ανακαλύπτουν επίσης καινούριες ανθρώπινες
συμπεριφορές, παύουν να έχουν προκαταλήψεις και επαναπροσδιορίζουν την στάση
τους στην κοινωνία. Αρχίζουν να εκτιμούν την διαφορετικότητα. Η εκμάθηση
γλωσσών συντελεί στην ανάπτυξη της ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης
μεταξύ των λαών με διαφορετικό πολιτισμό.
Σε επαγγελματικό επίπεδο η γλωσσομάθεια αποτελεί «κλειδί» για την
επαγγελματική επιτυχία. Ειδικά στην Ευρώπη η γνώση και η ευχέρεια σε
περισσότερες από δυο γλώσσες αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι
ξένες γλώσσες αποτελούν σημαντικό διαβατήριο προκειμένου να ενταχθεί κάποιος
στην αγορά εργασίας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αν και εξακολουθεί να
κατέχει την πρωτοκαθεδρία δεν αποτελεί πλέον προσόν μιας και θεωρείται δεδομένη.
Σε μικρές αγγελίες του Τύπου παρατηρούμε πως από επιθυμητή έως απαραίτητη
είναι πλέον η επαρκής, ακόμη και άριστη γνώση των ξένων γλωσσών.Στην
επαγγελματική σταδιοδρομία είναι δύσκολο να απορροφηθεί κάποιος στην αγορά
εργασίας, αν δεν γνωρίζει, όχι μόνο μια, αλλά τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες. Η
γλωσσομάθεια βοηθά στην συνεχή επιμόρφωση του εργαζομένου. Του επιτρέπει να
συνεργάζεται με αλλόγλωσσους, διευρύνει το πλαίσιο συναλλαγών. Αυτό σε μια
κοινωνία παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική, όπως η δική μας, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες για εργασία που χάνονται
από την έλλειψη γλωσσικών γνώσεων. Ταυτόχρονα, όμως, οι επαγγελματικές
απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τόσο,ώστε η γνώση ξένων γλωσσών να κρίνεται
απαραίτητη ακόμα και για τους πολίτες που θέλουν να εργάζονται στην χώρα τους. Η
ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα για παράδειγμα καθιστά αναγκαία
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την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών.
Στην ανώτατη εκπαίδευση η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη μιας και κάθε
ειδίκευση, εξειδίκευση, μεταπτυχιακό, ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πρέπει να
συνοδεύεται από την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ερευνητές έχουν
το πλεονέκτημα να καταρτιστούν αρτιότερα και να καταφύγουν στην ξενόγλωσση
βιβλιογραφία. Με την ξένη γλώσσα θα έρθουν σε επικοινωνία με τις ξενόγλωσσες
λογοτεχνίες και με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Η συμμετοχή επίσης ενός φοιτητή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητικού
πληθυσμού, οι σπουδές στο εξωτερικό ή ακόμα και η εργασία εκεί δείχνει πως οι ξένες
γλώσσες είναι απαραίτητες. Ακολούθως, η εκμάθηση γλωσσών, είτε για μελέτη, είτε
για επαγγελματικές ανάγκες, για τους σκοπούς της κινητικότητας, για ανταλλαγές,
είτε για απλή προσωπική ευχαρίστηση είναι πλέον επιτακτική.

*Η κυρία Κλαίρη Γαλανάκη είναι καθηγήτρια Αγγλικών, MSc Business Economics,
Finance and Banking στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α.1. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.
(10 μονάδες)
Α.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστό ή λάθος:
α. Η εκμάθηση γλωσσών εμποδίζει την ανάπτυξη της ανεκτικότητας και της
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών.
β. Οι επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τόσο ώστε η γνώση ξένων γλωσσών
να μην αποτελεί πλέον αρκετό εφόδιο.
γ. Στην ανώτατη εκπαίδευση η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη και πρέπει
να συνοδεύεται από την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες για εργασία που
χάνονται από την έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών.
ε. Η συμμετοχή επίσης ενός φοιτητή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητικού
πληθυσμού είναι αδύνατη χωρίς τη γνώση των αγγλικών.
(5 μονάδες)
Β.1. Να δώσετε έναν τίτλο με σχόλιο και έναν τίτλο χωρίς σχόλιο στο κείμενο.
(5 μονάδες)
Β.2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική και να εξηγήσετε γιατί ο
συγγραφέας επιλέγει την παθητική σύνταξη:
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες για εργασία.
(4 μονάδες)
Β.3. Να βρείτε 3 διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή του
κειμένου και να πείτε τι δηλώνουν.
(6 μονάδες)
Γ. Ένας φίλος/μια φίλη σου αρνείται να μάθει ξένες γλώσσες. Να στείλεις ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου στο οποίο θα αναπτύξεις τα ωφέλη της
γλωσσομάθειας για έναν σύγχρονο νέο. (200-250 λέξεις)
(20 μονάδες)
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του
Ομήρου...
Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν' ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες
με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων
όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα
μαύρα ρίγη...
Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχροινοί, θείοι κ' εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια.
Και πνοές από τη ρεμματιά ευωδιάζοντας
λυγαριά και σχίνο
σπάρτο και πιπερόριζα
με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων
ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώταπρώτα Δόξα Σοι!..
Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα
τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια
στο χώμα το στρωμένο με τ' αμπελομάντιλα ,
κνίσες, τσουγκρίσματα
και Χριστος Ανέστη
με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων!
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια
του Υμνου !..
Οδ. Ελύτης, “Το άξιον Εστί”, Ψαλμός β΄
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
A.1. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: Ποια η σχέση του τίτλου με το περιεχόμενο του
ποιήματος;
(15 μονάδες)
Β.1. Σύμφωνα με τον Β.Βαρίκα :Συνήθως το ποίημα του Ελύτη αποτελείται από μια
σειρά εικόνων χωρίς εξωτερική λογική συνοχή,όλες όμως οι εικόνες πηγάζουν από
την ίδια ψυχική κατάσταση και τείνουν να υποβάλλουν προς τον αναγνώστη την ίδια
διάθεση. Να εντοπίσετε στο ποίημα 3 εικόνες και να τις σχολιάσετε.
(9 μονάδες)
Β.2. Να εντοπίσετε 2 χαρακτηριστικά της υπερρεαλιστικής ποίησης.
(6 μονάδες)
Γ. Ο ποιητής γράφει: “Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου “.Τι πρέπει να κάνει ένας νέος
ώστε να προστατεύσει τη μητρική του γλώσσα. Να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική
σας εφημερίδα. (100-150 λέξεις)
(20 μονάδες)
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