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Α. Ο Ν ί κ ο ς Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο α π ό σ π α σ μ α
χρησ
π ο ι ώ ν τ α ς το φημισμένο κολέγιο Ήτον της Μ. Βρετανίας
ωςι μ οπαράδειγμα
αναφέρεται στη σπουδαιότητα της ομαδικής άθλησης για το σώμα, την
ψυχή και το πνεύμα των εφήβων. Πιο συγκεκριμένα η εγγλέζικη
αριστοκρατία γίνεται μέσα απ΄ την ομαδική άθληση κοινωνός της
ελληνικής νόησης και της αρμονίας. Με την άσκηση τα κορμιά γίνονται
αγωγοί του πνεύματος. Καλλιεργείται η ψυχή, και το μυαλό εθίζεται να
υποτάσσει την ατομικότητα στην ομαδικότητα και στην τιμή και δόξα της
ομάδας. Κάτω απ΄ αυτό το πρίσμα ο άνθρωπος έχει καταφέρει να
κερδίσει τα σημαντικότερα στοιχήματα της ζωής του.

Β1. Τα ομαδικά παιχνίδια είναι μοναδική ευκαιρία για τον καθένα
προκειμένου να γυμνάσει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή του.
Μέσα απ΄ την κοινή προσπάθεια για την επιτυχία σφυρηλατείται ο
χαρακτήρας καθώς δυναμώνει η βούληση, η αυτοκυριαρχία, η επιμονή
και η αγωνιστικότητα. Παράλληλα οι συναγωνιστές αξιοποιούν και
εντείνουν πνευματικές λειτουργίες και ιδιότητες όπως η αντίληψη ,η
ετοιμότητα, η προσοχή και η φαντασία. Έτσι η ψυχή αγωνίζεται και
βελτιώνεται διαρκώς και άνθρωπος αποκτά εφόδια ανεκτίμητης αξίας
στον αγώνα για την κατάκτηση της επιτυχίας και της ζωής.
Β2. Θεματική Περίοδος : «Τα ομαδικά παιχνίδια …γενική ενέργεια.»
Σχόλια : «Να μη νιώθεις …έθνος.»
Κατακλείδα : «Έτσι, από σκαλοπάτι … κορυφές της ενέργειας.»
Β3. Πραγματοποιούν : εκτελούν
Ευλύγιστα : εύκαμπτα
Ακαλλιέργητη : άγονη, αδιαμόρφωτη
Αφιλοκερδείς : ανιδιοτελείς
Γυμνάζεις : ασκείς

Β4. Αριστοκρατία : άριστος + κράτος => δημοκρατία
Σκοινοβατικούς : σκοινί + βαίνω => αντιβαίνω
Ισορροπία : ίσος + ροπή => αντίρροπος
Λεμβοδρομίες : λέμβος + δρόμος => μονόδρομος
Συνηθίζουν : συν + εθίζω<έθος => αήθης
Γ.

Ζητείται κείμενο 500–600 λέξεων συνεπώς το κυρίως θέμα θα
συγκροτηθεί από 4-5 παραγράφους των 100 λέξεων περίπου. Τα
ζητούμενα του θέματος είναι τρία, η σημασία του ομαδικού παιχνιδιού
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α) στην ψυχική β) στη σωματική διαμόρφωση και γ) στη μελλοντική
κοινωνικοποίηση των εφήβων. Άρα στο κυρίως θέμα ο εξεταζόμενος
μπορεί να γράψει μία παράγραφο για το κάθε ζητούμενο και να
προσθέσει κατά βούληση μία ακόμη για όποιο από τα τρία έχει
περισσότερα γνώσεις.
Το κείμενο που ζητείται είναι ομιλία και για αυτό το λόγο θα πρέπει να
έχει προσφώνηση αλλά και αποφώνηση. Επιπλέον στον πρόλογο οι
υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν αναφορά στο λόγο που γίνεται η ομιλία,
να αναφερθούν δηλαδή στις δύο πρώτες γραμμές της εκφώνησης .
ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Ενδεικτικός)
Αγαπητοί συνδημότες
Κυρίες και κύριοι
Τα τελευταία χρόνια με τους έντονους ρυθμούς αστικοποίησης που
χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία και την
άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων παρατηρείται μια σταδιακή μείωση
των χώρων ομαδικής ψυχαγωγίας και
άθλησης. Κάτι αντίστοιχο δυστυχώς συμβαίνει και στην πόλη μας. Θα
πρέπει ωστόσο γρήγορα όλοι να
ευαισθητοποιηθούμε και να ενεργοποιηθούμε προς την αντίθετη
κατεύθυνση καθώς η σημασία των ομαδικών
παιχνιδιών για την ψυχοσωματική καλλιέργεια και την μελλοντική
κοινωνικοποίηση των εφήβων είναι ανεκτίμητη.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ (Ενδεικτικές προτάσεις)
-- Ασκείται το σώμα, γίνεται σφριγηλό και ρωμαλέο, αυξάνονται οι
αντοχές, χαρίζεται ευεξία και υγεία, ειδικά σήμερα που οι συνθήκες
διαβίωσης καθηλώνουν το σώμα στην ακινησία.
-- Καλλιεργούνται και αξιοποιούνται πολλές πνευματικές λειτουργίες και
ιδιότητες (αντίληψη, ετοιμότητα, προσοχή, φαντασία.)
-- Κρατά τους νέους μακριά από ψυχοφθόρες συνήθειες και επικίνδυνες
δραστηριότητες.
-- Σφυρηλατείται ο χαρακτήρας καθώς δυναμώνει τη βούληση, την
αυτοκυριαρχία, επιμονή και αγωνιστικότητα)
-- Καλλιεργείται το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης
-- Καλλιεργείται η ευγενής άμιλλα, η φιλοτιμία, η τιμιότητα και η
δικαιοσύνη.
-- Καλλιεργείται ο αγώνας για το κοινό συμφέρον, η συνεργασία, η
υπευθυνότητα, η εργατικότητα και η πίστη στην αξία του ανθρώπου.
-- Καλλιεργείται η ομαδικότητα και η συνεργασία, η πίστη σε κανόνες και
την τήρησή τους, η πίστη στην ομαδική επιτυχία.
-- Εξοικείωση του ατόμου στο συλλογικό τρόπο συμπεριφοράς και
εθίζεται στις δημοκρατικές διαδικασίες
-- Το κάθε μέλος εργάζεται στον τομέα του και σε βάθος και ο ένας
συμπληρώνει τον άλλο.
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-- Δράση πολλών μονάδων ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
απόδοση
-- Καλύτερος προγραμματισμός και αυξημένες προοπτικές επιτυχίας.
-- Η εποχή είναι γεμάτη πληροφορίες και η πολυσχιδία των γνώσεων
απαιτεί τη συνεργασία.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ (Ενδεικτικός)
Είναι λοιπόν, όπως προκύπτει, αναγκαίο να κινηθούμε όλοι προς την
κατεύθυνση δημιουργίας ακόμη περισσότερων χώρων άθλησης και
ψυχαγωγίας γιατί έτσι θα καλλιεργήσουμε τους αυριανούς πολίτες αυτής
της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που θα αντικατροπτρίζει την καλλιέργεια
και το πνεύμα των πολιτών της και θα διασφαλίζει τον πολιτισμό και την
πρόοδο.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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