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ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές.  Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

Α3. (25 μονάδες)

Ύφος σοβαρό, απρόσωπο, πληροφοριακό – γ΄ ρηματικό πρόσωπο στην επιχειρηματολογία,

ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές  τοποθετήσεις  –  λεξιλόγιο

επίσημο.

Προσφώνηση  ομιλίας: Κυρίες  και  κύριοι,  Αγαπητές  συμμαθήτριες  και  αγαπητοί

συμμαθητές…

Εισαγωγή/πρόλογος: αναγκαιότητα της διδασκαλίας του μαθήματος του επαγγελματικού

προσανατολισμού στο σχολείο.

Ειδικότερα (κυρίως θέμα):

 Ο συμβουλευτικός ρόλος του σχολείου σε σημαντικά για την μετέπειτα πορεία των

μαθητών-αξία της επαγγελματικής αποκατάστασης.

 Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο εργασιακό τοπίο-πληροφόρηση των μαθητών για τα

νέα  δεδομένα  και  τις  νέες  απαιτήσεις,  νέες  ειδικότητες,  νέα  επαγγέλματα  και

επαγγελματικές δεξιότητες.

 Η ανίχνευση των επιθυμιών, δεξιοτήτων, αναγκών όλων των μαθητών.

 Είναι  σημαντικό  το άτομο να γνωρίζει  στοιχεία  της προσωπικότητάς του και  να

επιλέγει  την  εργασία  που  θα  τον  εκφράζει  εσωτερικά  και  θα  του  προκαλεί  το

αίσθημα της επιτυχίας και προσωπικής ευτυχίας.

Παρατήρηση: οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματά τους

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Β3. (25 μονάδες)



1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Βλέπει […] τον Γιάννο, τελευταίο στο θρανίο δεξιά, που αντί να γράφει […] έφτιαχνε μια

χάρτινη πεταλούδα με μεγάλη προσοχή! και να την στριφογυρίζει στα χέρια του σαν να’

θελε  να  πετάξει  και  να  ήτανε  ζωντανή!  Ο  Γιάννος  αδιαφορεί  για  το  μάθημα,  διότι

ασχολείται με κάτι που πραγματικά τον ενθουσιάζει. Το μάθημα δεν του αρέσει, βρίσκει

ιδιαίτερα δημιουργικό να φτιάχνει πεταλούδες  εμένα μ’ αρέσει, κυρία, να φτιάχνω μόνο

πεταλούδες! Χρωματιστές πεταλούδες, να τις βλέπω και να νομίζω πως πετάνε! Αυτό μου

αρέσει και τίποτα άλλο, […] Γι’ αυτό αυτή η αρνητική διάθεση έχει ως αποτέλεσμα να μην

προοδεύει στα μαθήματα όπως το σχολείο απαιτεί[…] ο Γιάννος σε όλα τα μαθήματα μένει

τελευταίος και τα μηδενικά είναι ο συνηθισμένος αριθμός που παίρνει στον κατάλογο.

Τα  ενδιαφέροντά  μου  μπορούν  να  δώσουν  ερεθίσματα  για  την  ενασχόληση  με  ένα

επάγγελμα, διότι αυτά τα ενδιαφέροντα εμπνέουν τον άνθρωπο να είναι δημιουργικός και

χαρούμενος στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Σε  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο,  με  προσωπικό,  εξομολογητικό  ύφος  λόγου  ο/η

μαθητής/τρια καταθέτει σκέψεις και συναισθήματα. Ενδεικτικά:

 Σκέφτομαι  πως είναι  όμορφο να κάνω ως επάγγελμα αυτό που αγαπώ, αλλά η

δασκάλα  με  προβλημάτισε,  μήπως  δεν  είναι  ένα  επάγγελμα  σαν  τα  άλλα  να

φτιάχνω πεταλούδες. 

 Νιώθω πως θα είμαι χαρούμενος για όλη μου τη ζωή, όπως τώρα, αν κάνω αυτό

που αγαπώ, ενώ θα είμαι θλιμμένος αν ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα που μου

λένε οι γονείς μου.


