Γηαγώληζκα, Νενειιεληθή Γιώζζα Β’ Γπκλαζίνπ

Τν θαινθαίξη θεύγεη θαη εθηόο από αλακλήζεηο αθήλεη πίζσ ηνπ πνιιά
ζθνππίδηα ζε ζάιαζζεο θαη αθηέο….
Τα ρεηξόηεξα, εθόζνλ ρξεηάδνληαη ρξόληα γηα λα εμαθαληζηνύλ, θαη δπζηπρώο
απηά πνπ ζπλαληάκε ζπρλόηεξα, είλαη νη πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη ηα κπνπθάιηα.
Χηιηάδεο από απηά εγθαηαιείπνληαη ζηηο αθηέο, «κλεκεία» ηεο παξακνλήο ησλ
ινπνκέλσλ κεηαηξέπνληαο ζε ζθνππηδόηνπνπο ηηο παλέκνξθεο ειιεληθέο παξαιίεο.
Έπεηηα ηαμηδεύνπλ γηα ρξόληα θάλνληαο «παξέα» ζηα ςάξηα ή κνιύλνληαο ην βπζό.
Άξαγε είλαη ηόζν δύζθνιν λα καδέςνπκε, θεύγνληαο από ηελ παξαιία, ην κπνπθάιη
πνπ ήπηακε λεξό;
Φπζηθά δελ ην ζθεθηόκαζηε επεηδή, ζε καο ηνπιάρηζηνλ, δελ θνζηίδεη ηίπνηα.
Ωζηόζν, ε θαηαζθεπή κηαο πιαζηηθήο ζαθνύιαο θνζηίδεη 10 δξαρκέο. Σηε Φύζε
κάιηζηα θνζηίδεη πνιύ πεξηζζόηεξν, εθόζνλ νη πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη ηα
κπνπθάιηα ρξεηάδνληαη πάλσ από ηξία ρξόληα γηα λα δηαιπζνύλ κέζα ζηε ζάιαζζα.
Σε πεξίπησζε πνπ ην πιαζηηθό κείλεη ζακκέλν ζε ζηεγλό έδαθνο «δεη» έσο θαη
δηαθόζηα ρξόληα.
Αλ ινηπόλ ρξεηαδόηαλ λα πιεξώλνπκε ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο όζν
πξαγκαηηθά θνζηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύζακε ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα είθνζη θνξέο –
όζν δειαδή αληέρνπλ - όρη κόλν ζα είρακε ιηγόηεξα πιαζηηθά ζθνππίδηα ζε ζάιαζζεο
θαη αθηέο αιιά θαη γεληθόηεξα ιηγόηεξα ζθνππίδηα. Έρεη ππνινγηζηεί όηη ν ζπλνιηθόο
όγθνο ησλ ζθνππηδηώλ κε απηό ηνλ ηξόπν ζα κεησλόηαλ θαηά 3%.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
1. Πνηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηωλ πιαζηηθώλ πξνηείλεη ν
αξζξνγξάθνο;
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2. Να βξείηε ηηο δηνξζωηηθέο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο νη
ηέζζεξηο παξάγξαθνη ηνπ θεηκέλνπ.
3. ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο λα βξείηε ην ππνθείκελν ηωλ ππνγξακκηζκέλωλ
ξεκάηωλ θαη λα δειώζεηε ηελ κνξθή ηνπο:
Τν θαινθαίξη ν ήιηνο βαζηιεύεη αξγά.
Όινη ζέινπλ ην θαιό ζνπ.
Έλαο έθπγε θαη δπν ήξζαλ.
Με ελόριεζε ην όηη κε θαηεγόξεζαλ άδηθα.
Από ζέλα εμαξηάηαη αλ ζα πεηύρεηο.
Δελ είλαη αθόκα γλσζηό πνηνη ζα κηιήζνπλ ζην ζπλέδξην.

4. Να βξείηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηωλ παξαγξάθωλ:
Α. Σύκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ε ηειεξγαζία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κνξθή
εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη από έλα άηνκν θπξίσο ή ζε έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο, ζε
ηνπνζεζίεο εθηόο ηνπ παξαδνζηαθνύ εξγαζηαθνύ ρώξνπ, γηα έλαλ εξγνδόηε ή πειάηε,
θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη πξνεγκέλσλ
ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο σο έλα νπζηαζηηθό θαη θεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο
εξγαζίαο. Οη δύν βαζηθνί ηξόπνη ηειεξγαζίαο είλαη είηε θάπνηνο λα είλαη ππάιιεινο
ζε έλαλ εξγνδόηε είηε ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ν
εξγαδόκελνο είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν ησλ εξγνδνηώλ, ε εξγαζηαθή
ηνπ δσή είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν ειεγρόκελε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη έρεη πνιύ
ιηγόηεξε επειημία σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ ζα νξγαλώζεη ηνλ εξγάζηκν ρξόλν ηνπ. Σηε
δεύηεξε πεξίπησζε, ν εξγαδόκελνο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν ειεύζεξνο λα θαζνξίζεη
ηνλ ξπζκό εξγαζίαο ηνπ εθηειώληαο ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ
ππνινγηζηή θαη ζπλδεόκελνο κόλν, όηαλ είλαη απαξαίηεην, κε ην δίθηπν ηεο
επηρείξεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά επαγγέικαηα.
Β. Αμηνπξόζεθηεο, επίζεο, είλαη θαη νη επηπηώζεηο απηήο ηεο λέαο αίζζεζεο ηνπ
ρξόλνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξαηεξείηαη π.ρ. δπζθνιία ζπγθέληξσζεο
ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηώλ, όπσο θαη ππεξβνιηθή θηλεηηθόηεηα, αθνύ ε θαζεκεξηλή
δσή δελ ζπκβαδίδεη κε ην ξπζκό ηεο ηειενπηηθήο εηθόλαο. Πνιύ θπζηθό είλαη λα
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ζεσξείηαη αληαξό ην ζρνιηθό κάζεκα, όπσο θαη ν δηάινγνο ζηελ νηθνγέλεηα, πνπ
ηώξα έρεη αληηπάινπο ηα θαλάιηα κε ηα ειθπζηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα. Αο κελ
παξαιείςνπκε θαη ηηο ηαηλίεο ηνπ Σαββαηόβξαδνπ, νη νπνίεο έρνπλ ζηνηρίζεη ζε
πιήζνο παηδηώλ ηελ απνπζία από ηνλ θπξηαθάηηθν εθθιεζηαζκό ή από ην
νηθνγελεηαθό ηξαπέδη.
4. ηηο παξαθάηω ιέμεηο λα δηαθξίλεηε ηα αρώξηζηα κόξηα: δηρνηόκνο,
ακθηιεγόκελνο, εκηζθαίξην, έλδνμνο, δπζεύξεηνο, επηκόξθσζε, ππνινραγόο,
ζπλεξγάηεο, πεξηζηξέθσ, αξρηινγηζηήο, εθιακβάλσ, δηαιέγσ.
5. Με ηηο παξαθάηω ιέμεηο λα ζρεκαηίζεηε ζύλζεηα κε α’ ζπλζεηηθό ην αρώξηζην
κόξην πνπ ηαηξηάδεη:
1. ζεσξώ

2. δνπιεηά

3. επηηξεπηόο

4. Μεηαθηλώ

ΘΔΜΑ ΔΚΘΔΗ:
ΓΡΑΦΣΔ ΣΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Α ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΔΙ Ο ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΙ
ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ ΣΗ ΦΤΗ.
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