
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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  λόγου  σοβαρό,  απρόσωπο,  πληροφοριακό  –  γ΄  ρηματικό  πρόσωπο  στην

επιχειρηματολογία,  ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές

τοποθετήσεις – λεξιλόγιο επίσημο –προσφώνηση προς τον υπεύθυνο του προγράμματος

στον οποίο απευθυνόμαστε.

Εισαγωγή/πρόλογος: η αξία της εργασίας

Κύριο Θέμα:  για ποιους λόγους θεωρεί ο/η μαθητής/-τρια σημαντικό να επιλέγει ο κάθε

νέος το επάγγελμα που του ταιριάζει.

 Το  επάγγελμα  εξασφαλίζει  την  επιβίωση  και  την  κοινωνική  αναγνώριση  στον

άνθρωπο - είναι η ταυτότητά του - να κάνει κάτι που θα τον εκφράζει.

 Ο άνθρωπος γίνεται δημιουργικός, όταν ασχολείται με κάτι που του ταιριάζει.

 Προσφέρει  στους  συνανθρώπους  του  με  το  επάγγελμά  του  και  νιώθει  ο  ίδιος

ευχαριστημένος. 

 Η  προσφορά  του  καθενός  συμβάλλει  στην  συγκρότηση  μιας  κοινωνίας

ισορροπημένης που προοδεύει.

 Ο  χρόνος  εργασίας  είναι  μεγάλος  στη  ζωή  του  ανθρώπου,  γι’  αυτό  πρέπει  να

ασχολείται  με  ένα  επάγγελμα  που  τον  εκφράζει  και  ανταποκρίνεται  στα

ενδιαφέροντά του.  Το αίσθημα ικανοποίησης  μεταφέρεται  και  στην προσωπική,

οικογενειακή του ζωή. 

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

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Αποφώνηση (π.χ.  Με εκτίμηση,  Ελπίζω να μη σας κούρασα με την επιστολή μου,  αλλά

θεωρώ  σημαντικό  να  εκφράσω  τις  σκέψεις  και  τους  προβληματισμούς  μου  σε  έναν

άνθρωπο με την πείρα και τη γνώση που έχετε εσείς.).



Β3. (25 μονάδες)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ποια διάθεση δείχνει για αυτή τη δουλειά; Είναι δικαιολογημένη, κατά τη γνώμη σου, αυτή

η διάθεση που διαπιστώνεις;

 Είναι  ευχαριστημένος  με  τη  δουλειά  του,  διότι  καλύπτει  τη  βασική  ανάγκη  της

επιβίωσης: «Χόρτασα  κοντά του  ψωμί,  ναι  μα  την  αλήθεια.  Τον  είδα  από  μιας

αρχής σαν Θεό.»

 Σέβεται  το αφεντικό του και  εκτιμά αυτά που του προσφέρει:  «Έγινα  ένα καλό

πιστό σκυλί.»

 Είναι  δικαιολογημένη  αυτή  η   διάθεση,  διότι  κατάφερε  να  εξασφαλίσει  την

επιβίωσή του, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον ήρωα που προέρχεται από μία

φτωχή οικογένεια.  Εξάλλου, η οικογένειά του τον έστειλε να δουλέψει σε αυτόν

τον άνθρωπο.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο, με εξομολογητικό ύφος λόγου.

 Είμαι χαρούμενος, έχω φαγητό και ένα χώρο για να κοιμηθώ.

 Η οικογένειά μου εκτιμά το αφεντικό μου, άρα αξίζει να μείνω και να εργαστώ εδώ.

 Υπάρχουν  δυσκολίες,  δεν  είναι  η  δουλειά  που  ονειρευόμουν,  αλλά  θα  κάνω

υπομονή.

 Θα κάνω σωστά τη δουλειά μου και όλοι θα με συμπαθήσουν, ακόμη και η γυναίκα

του αφεντικού μου, αν και στην αρχή πρόβαλλε πολλές αντιρρήσεις και φάνηκε να

μη με θέλει.


