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Α1. 

Θεματικό κέντρο: τρόπος επιρροής ανάγνωσης στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας ενός ατόμου. 

Θεματικοί άξονες 

 Κίνητρο ανάγνωσης: κατανόηση κόσμου 

 Ανάγνωση: αποτελεί στην εποχή μας χαρακτηριστικό εσωστρεφούς 

ατόμου. Είναι διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης ελευθέρου χρόνου 

 Λόγοι: ανάπτυξη τεχνολογίας και απλοϊκό λεξιλόγιο 

 Αναγνώστης: ερμηνεύει αυτό που διαβάζει συμμετέχοντας έτσι στη 

συγγραφή 

 Διάβασμα: εμφανίζεται σε κάθε ευχάριστη ή δυσάρεστη πλευρά της 

ζωής 

 Διάβασμα: συντελεί στην αυτοπραγμάτωση ενός ατόμου 

 

Β1 

α. ΣΩΣΤΟ 

β. ΣΩΣΤΟ 

γ. ΣΩΣΤΟ 

δ. ΛΑΘΟΣ 

ε. ΛΑΘΟΣ 

 

Β2 

α. 

 Σύγκριση- αντίθεση: αντιπαράθεση παλαιού τρόπου ανάγνωσης 

(δυνατή ανάγνωση) με το σύγχρονο τρόπο (σιωπηλή ανάγνωση): 

Αλλά… 

 Παραδείγματα: Οι τεχνολογίες… γραφής 

 

β. 

 α΄ ενικό (κατάλαβα, ρίχτηκα): προσωπικές απόψεις και κρίσεις, 

υποκειμενικότητα, εξομολογητικός τόνος 
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 α΄ πληθυντικό (γινόμαστε, διαβάσαμε): αμεσότητα, ζωντάνια, 

παραστατικότητα, καθολικότητα 

 β΄ ενικό (να σκέφτεσαι, να αναπτύσσεις): κλίμα επικοινωνίας πομπού- 

δέκτη, ζωντάνια, παραστατικότητα, διδακτικός τόνος 

 

Β3 

α. 

Μεταφορική λειτουργία της γλώσσας 

 ρίχτηκα με τα μούτρα: αφοσιώθηκα 

 έπεφτε στα χέρια μου: διάβαζα 

 

β. 

 σφυρηλατεί: διαμορφώνει 

 εναλλακτική: διαφορετική 

 προώθηση: ενίσχυση 

 μεγεθύνει: μεγαλώνει, αυξάνει 

 

Β4 

α. 

 να κατανοήσουμε τον κόσμο: την κατανόηση του κόσμου 

 να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία μας: το μοίρασμα αυτής της 

εμπειρίας μας 

Ρηματικά σύνολα: σαφής απόδοση πράξεων και ενεργειών- αμεσότητα 

στο λόγο 

Ονοματικά σύνολα: απόδοση σύντομων και περιεκτικών νοημάτων με 

γενικό και διαχρονικό χαρακτήρα 

 

β. 

1. επεξήγηση στο δραστηριότητα 

2. αυτούσια παράθεση των λόγων του George R. R. Martin 

3. μεταφορική χρήση 

 

Γ. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία 

Προσφώνηση 

Πρόλογος: αφόρμηση (παγκόσμια ημέρα βιβλίου) 

 συνδρομή βιβλίου στη διαμόρφωση προσωπικότητας νέων 
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 δράσεις που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του αναγνωστικού 

ενδιαφέροντος των νέων 

 

Κύριο Μέρος 

Α) Συμβολή βιβλίου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων: 

 Αποτελεί σημαντική πηγή γνώσεων και ιδεών 

 Ενισχύει τη συλλογιστική ικανότητα του ατόμου 

 Αποτελεί ιδανική μορφή ψυχαγωγίας 

 Εμπλουτίζει τις γλωσσικές και εκφραστικές δυνατότητες του ατόμου 

 Προάγεται η καλαισθησία του αναγνώστη, ο οποίος αναβαθμίζεται 

αισθητικά 

 

Β) Δράσεις που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του αναγνωστικού 

ενδιαφέροντος των νέων: 

 Έγκαιρη ανάδειξη των ωφελειών που προσφέρει η μελέτη βιβλίων από 

την οικογένεια και το σχολείο- καταλυτικός ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

 Προώθηση του βιβλίου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 Στήριξη του βιβλίου από την πολιτεία 

 Επαναπροσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Αξιοποίηση βιβλιοθηκών και χώρων αφιερωμένων ειδικά για μελέτη 

 

Επίλογος 

Γενικό συμπέρασμα για δραστηριοποίηση φορέων ώστε ο νέος να έλθει 

σε ουσιαστική επαφή με το βιβλίο. 

 

Αποφώνηση 


