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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Δέκα λόγοι για τους οποίους το μάθημα των Καλλιτεχνικών είναι τόσο 

σημαντικό για τα παιδιά 

Το διασκευασμένο κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος άρθρου που είναι δημοσιευμένο 

στην ιστοσελίδα www.ikastikos-kiklos.com στις 23/2/2018. 

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερα σχολεία να αποκλείουν το 

μάθημα των καλλιτεχνικών από το σχολικό πρόγραμμα. Η επιλογή μοιάζει παράλογη, 

αφού τα μαθήματα αυτά προσφέρουν μεγάλη ευχαρίστηση στα παιδιά. Όμως, πέρα από 

την απόλαυση τής συμμετοχής στην καλλιτεχνική διαδικασία, οι τέχνες είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη των παιδιών σε πολλά επίπεδα. 

Η τέχνη εξασκεί τη δημιουργική σκέψη του παιδιού. Mία δεξιότητα η οποία 

θα του φανεί χρήσιμη σε κάθε τομέα της ζωής του. Το παιδί καλείται να αφηγηθεί μία 

ιστορία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, να «ζωγραφίσει» μία ανάμνηση ή να 

συνθέσει έναν νέο μουσικό ρυθμό. Δηλαδή, τα παιδιά αποκτούν γνώση του κόσμου 

πέρα από κείμενα και αριθμούς. Τα καλλιτεχνικά μαθήματα διδάσκουν τους μαθητές 

και τις μαθήτριες πώς να επεξεργάζονται την εικόνα και ενισχύουν τη φαντασία τους. 

Η διδασκαλία γίνεται δημιουργική. 

Επίσης,  βοηθάνε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες πολύτιμες για την 

κοινωνική ζωή τους και για τη σχολική τους πορεία.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες στη 

χορωδία, στο θέατρο, στην ορχήστρα καλούνται να μοιραστούν την ευθύνη του 

αποτελέσματος και να κάνουν συμβιβασμούς για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Τα 

παιδιά μαθαίνουν ότι έχουν ευθύνη και κρίνονται για την προσφορά τους σε μία 
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ομαδική δραστηριότητα. Επιπλέον, μαθαίνουν να αποδέχονται τα λάθη τους, να τα 

διορθώνουν και να προχωρούν παρακάτω. Οι τέχνες  βάζουν τον μαθητή, τη μαθήτρια 

σε μία συνεχή διαδικασία προβληματισμού. «Πώς θα εκφράσω τα συναισθήματά μου 

μέσα από έναν χορό;», «Πώς θα αποδώσω αυτόν τον χαρακτήρα;». Το παιδί μαθαίνει 

να παίρνει πρωτοβουλίες και να κάνει σωστές επιλογές. Αυτές οι δεξιότητες 

θεωρούνται απαραίτητες για τη γενικότερη σχολική του απόδοση και όχι μόνο. 

Η τέχνη είναι πρόκληση. Η κατάκτηση της τεχνικής είναι κάτι που μπορεί να 

δοκιμάσει τις αντοχές ενός μαθητή. Στο τέλος αυτής της διαδρομής θα έχει καταλάβει 

ότι η σκληρή δουλειά και η επιμονή αποδίδουν.  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Α1.  Ποια είναι η προσφορά των καλλιτεχνικών μαθημάτων στους μαθητές και στις 

μαθήτριες, σύμφωνα με το Κείμενο 1; Να απαντήσεις σε 60-70 λέξεις. 

Μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α.2.1. Να εντοπίσεις τα συνδετικά ρήματα στα παρακάτω αποσπάσματα και να βρεις  

τα υποκείμενα και τα κατηγορούμενα που συνδέουν.  

 

i) «Η επιλογή μοιάζει παράλογη» 

ii) «οι τέχνες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των παιδιών σε πολλά 

επίπεδα» 

iii) «Η διδασκαλία γίνεται δημιουργική» 

iv) «Αυτές οι δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες» 

v) «Η τέχνη είναι πρόκληση» 

 

Μονάδες 10 
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Α.2.2 Να σχηματίσεις μία πρόταση με καθεμία από τις παρακάτω λέξεις που είναι 

τονισμένες στο Κείμενο 1 χωρίς ν’ αλλάξει η σημασία που έχουν σ’ αυτό: απόλαυση, 

δεξιότητα, ευθύνη, πρωτοβουλίες, διαδρομής.  

Μονάδες 5 

 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α.3. Με αφορμή το άρθρο που διάβασες, αποφασίζεις να γράψεις μία επιστολή στην 

υπεύθυνη καθηγήτρια του τμήματός σου, για να της ζητήσεις να διοργανώσετε μία 

θεατρική παράσταση στο σχολείο σας. Να εξηγήσεις τα θετικά αποτελέσματα αυτής 

της δραστηριότητας για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και να της προτείνεις το 

θέμα της παράστασης, αιτιολογώντας την άποψή σου. Το κείμενό σου να έχει έκταση 

200-250 λέξεις περίπου.  

Μονάδες 20 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Σχολική παράσταση 

Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Παπαθεοδώρου «Σχολική παράσταση» 

(2013), εκδόσεις Καστανιώτη. Αφηγητής του μυθιστορήματος είναι ο Γιώργος, μαθητής 

Β΄ Γυμνασίου σ’ ένα σχολείο της Γερμανίας. 

 

Όταν την τελευταία ώρα μπήκε μέσα ο κύριος Μίκαελ, τον κοιτούσαμε όλοι 

στα μάτια. Δεν ακουγόταν το παραμικρό. 

«Για να αρχίσουμε να σας λέω αυτό που θέλω, σημειώστε τι θα έχετε εργασία 

για το σπίτι», άρχισε εκείνος. 

Όλοι υπακούσαμε πρόθυμα και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ερώτηση. Για 

πρώτη φορά καταλάβαμε όλοι τι έπρεπε να κάνουμε. […] 

«Λοιπόν», συνέχισε ο καθηγητής, «για την έκπληξη που λέγαμε. Συζήτησα 

αυτές τις μέρες με τον Σύλλογο Καθηγητών, ο οποίος μου ανέθεσε να ετοιμάσω μια 

σχολική θεατρική παράσταση, που θα εκπροσωπήσει το σχολείο μας στον μαθητικό 
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διαγωνισμό θεάτρου του Μονάχου. Αν διακριθούμε εκεί, μπορεί να ταξιδέψουμε και 

μέχρι το Βερολίνο, για να λάβουμε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό». 

Τα πρόσωπα των πιο πολλών φωτίστηκαν, μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια. Οι 

περισσότεροι  χαμογελούσαν κι ένα σούσουρο απλώθηκε στην τάξη. Υπήρχαν βέβαια 

και κάποιοι που θεώρησαν την ιδέα σαχλαμάρα, άλλοι που έλεγαν «αυτό είναι;», αλλά 

οι περισσότεροι έδειχναν ενθουσιασμένοι. Κυρίως τα κορίτσια. Ο κύριος Μίκαελ μας 

ηρέμησε για να μας πει τις λεπτομέρειες. 

«Πάνω σε αυτήν την παράσταση θέλω να δουλέψει όλη η τάξη. Δεν θα είναι 

μόνο οι ηθοποιοί, αλλά και αυτοί που θα φτιάξουν τα σκηνικά, τα ρούχα, τον φωτισμό. 

Θα είμαστε όλοι μια ομάδα και δε θα ανεχτώ ζήλιες μεταξύ σας. Σας θέλω σοβαρούς 

κι αγαπημένους, για να κάνουμε κάτι καλό και να είναι υπερήφανοι όλοι, οι γονείς σας, 

το σχολείο, αλλά προπάντων εμείς οι ίδιοι. Και το κυριότερο: Να ευχαριστηθούμε αυτό 

που κάνουμε».  

Οι πιο πολλοί άρχισαν να ρωτάνε «πότε», «πώς», «ποιο έργο». […] 

«Το έργο που διάλεξα να παίξουμε θα βασίζεται στα Πάθη του Χριστού. Γι’ 

αυτό θέλω μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Είναι θεατρικό έργο, το οποίο 

βέβαια δεν δείχνει τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Δείχνει πιο πολύ το κλίμα εκείνης 

της εποχής. Πόσο ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να δεχτούν κάτι νέο, που συμβόλιζε το 

Καλό και την Ευτυχία. Το έργο λοιπόν είναι συμβολικό». 

Εμείς από κάτω βαριόμασταν λίγο που ακούγαμε όλες αυτές τις αναλύσεις. 

Διψούσαμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες, να δούμε ποιοι θα πάρουν τους ρόλους. 

«Επειδή σας βλέπω ανυπόμονους, θα σας κρατήσω λίγο ακόμα σε αγωνία. […] 

Πόσοι λοιπόν θα μείνουν αύριο το μεσημέρι εδώ μαζί μου για να μιλήσουμε για το 

έργο;» κατέληξε ο κύριος Μίκαελ. 

Όλα τα παιδιά σήκωσαν τα χέρια τους.    

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Β.1.  Ο καθηγητής, αφού ανακοίνωσε την οργάνωση της θεατρικής παράστασης, έδωσε 

οδηγίες για τη συμπεριφορά που οφείλουν να δείξουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 
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προετοιμασίας. Να γράψεις ποιες είναι αυτές και πώς τις αιτιολογεί ο εκπαιδευτικός. 

Να απαντήσεις σε 50-60 λέξεις. 

 

Μονάδες 15  

Δεύτερη δραστηριότητα 

Β.2.1. Σε ποιους χρόνους βρίσκονται τα ρήματα του παρακάτω αποσπάσματος; Γιατί 

επιλέχθηκαν οι χρόνοι αυτοί από τον συγγραφέα;  

 

 «Τα πρόσωπα των πιο πολλών φωτίστηκαν, μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια. Οι 

περισσότεροι  χαμογελούσαν κι ένα σούσουρο απλώθηκε στην τάξη. Υπήρχαν βέβαια και 

κάποιοι που θεώρησαν την ιδέα σαχλαμάρα, άλλοι που έλεγαν «αυτό είναι;»  

 

Μονάδες 7 

 

Β.2.2. Να παρατηρήσεις τους παρακάτω ρηματικούς τύπους που είναι τονισμένοι στο 

Κείμενο 2 και να γράψεις τη φωνή (ενεργητική-παθητική) και τη διάθεση (ενεργητική, 

παθητική, μέση, ουδέτερη) του καθενός. 

i. διακριθούμε 

ii. χαμογελούσαν 

iii. θα φτιάξουν 

iv. βαριόμασταν 

 

 

Μονάδες 8 

 

 

Τρίτη δραστηριότητα 

Β.3. Να υποθέσεις ότι είσαι ο Γιώργος και ότι γράφεις στο ημερολόγιό σου όσα έγιναν 

στην τάξη σου σήμερα. Να αναφερθείς στην ανακοίνωση του καθηγητή και στα 

συναισθήματα που σου προκάλεσε.  (80-100 λέξεις)  

Μονάδες 20   
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