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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να εμπλουτίσει τις παρακάτω θέσεις με περαιτέρω επιχειρήματα, 

αναφερόμενος/-η ειδικότερα στις δικές του/της ανησυχίες και στη δική του/της στάση ζωής  σε ό,τι 

αφορά τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές και τις κοινωνικές σχέσεις του/της. 

 

Θέσεις από το κείμενο αναφοράς: 

Σύμφωνα με το απόσπασμα, θα παρατηρηθούν τα ακόλουθα:  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Κειμενικό είδος που ζητείται: μαθητικό άρθρο δημοσιευμένο σε σχολική ιστοσελίδα 

Στοιχεία που υπηρετούν το επικοινωνιακό αυτό πλαίσιο: 

- Τίτλος, 

- Αφόρμηση από την επικαιρότητα, 

- Γλώσσα: Αναφορική λειτουργία της γλώσσας, 

- Ύφος λόγου: απλό και οικείο, 

- Αξιοποίηση κατάλληλου προσώπου στον ενικό/πληθυντικό αριθμό (κατά κύριο λόγο: α’, γ’ 

ρηματικό πρόσωπο) 

Περιεχόμενο:  

Θετικά αξιολογούνται: 

- η ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να εκφράζει τεκμηριωμένα, με σαφήνεια και ακρίβεια, την 

προσωπική του/της θέση για το θέμα,  

- η αξιοποίηση και ο μετασχηματισμός των ιδεών του μη λογοτεχνικού κειμένου (οργάνωση της 

επιχειρηματολογίας, αντλώντας ιδέες και από το κείμενο αναφοράς). 

 



• διαφοροποίηση των εργασιακών συνθηκών και του χώρου εργασίας ,  

• οριοθέτηση του τρόπου, χρόνου και των συνθηκών εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

για τα εργαζόμενα άτομα η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία,  την προσωπική ζωή και τη ν 

προστασία της ψυχικής  υγείας τους,  

• αλλαγές στους κανόνες και στις προσδοκίες των επιχειρήσεων, 

• αλλαγές στη διαχείριση των εργαζόμενων ανδρών-γυναικών (του ανθρώπινου δυναμικού), 

καθώς θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα: 

✓ στην κατανόηση και επίδειξη μεγαλύτερου σεβασμού στις ανάγκες τους, 

✓ στη στήριξη, προκειμένου  «να κάνουν την καλύτερη δουλειά που μπορούν»,  

✓ στην ελευθερία να μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και 

προσωπικές στιγμές. 

o διαφοροποίηση του ορισμού της επιτυχίας, καθώς: 

✓ για κάποιους/-ες ο πλούτος χάνει την αξία που είχε  

✓ για άλλους/-ες είναι πιο σημαντικό να υπάρχουν συνθήκες που θα επιτρέψουν την 

εξασφάλιση της: 

o ποιοτικής και ασφαλούς ζωής, 

o ψυχικής υγείας, 

o προστασίας της οικογένειας και σωστής ανατροφής των παιδιών,  

o δημιουργίας φιλικών σχέσεων με  γείτονες και φίλους και γενικά με κοντινούς ανθρώπους 

που μπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε περίοδο κρίσης κ.ά. 

 

Παρατήρηση: Ο/Η μαθητής/-τρια θα αναφερθεί στη δική του/της στάση ζωής σε ό,τι αφορά τις 

μελλοντικές επαγγελματικές συνθήκες και τις κοινωνικές σχέσεις των νέων, καθώς και στα κριτήρια 

επιλογής ενός/μιας επαγγέλματος/εργασίας. Τέλος, θα πρέπει να εστιάσει και στο γιατί κατέληξε σε 

αυτές τις συγκεκριμένες επιλογές και αποφάσεις. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Η απάντηση στο ερώτημα εναπόκειται στην κρίση του/της μαθητή/-τριας και στον τρόπο που 

ανταποκρίνεται ως αναγνώστης/-τρια στο κείμενο.  

Σημαντική, ωστόσο, θεωρείται -τουλάχιστον- η επισήμανση των ακόλουθων θεμάτων: 

• των σχέσεων που είχαν διαμορφωθεί ανάμεσα στην αφηγήτρια/υπάλληλο της εταιρείας με 

τη διευθύντριά της, 



• της προσπάθειας της Όλιας, προκειμένου να ακολουθήσει έναν επαγγελματικό δρόμο με 

βάση τις δικές της μόνο επιλογές,  

• της απόλυσης της Όλιας από τη διευθύντρια, 

• του τρόπου που πρέπει να αντιμετωπίζει ο νέος άνθρωπος τα εμπόδια στη ζωή του, 

• της συνειδητοποίησης ότι οι σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο δεν είναι πάντα φιλικές, 

• των συναισθημάτων, σκέψεων που δημιουργούνται και των πράξεων στις οποίες προβαίνει 

κάποιος/-α, όταν έρχεται αντιμέτωπος/-η με κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις (σε ατομικό 

όσο και διατομικό ή διομαδικό επίπεδο). 

 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το/την επικοινωνιακό/-ή πλαίσιο/περίσταση (επιστολή/επιστολικό κείμενο) λαμβάνουμε 

υπόψη τα παρακάτω: 

Δομή: Τοποχρονικός προσδιορισμός (χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς), ανάλογη προσφώνηση και 

αποφώνηση 

Ύφος λόγου: φιλικό, οικείο  

Γλώσσα: Προτιμάται η απλή – καθημερινή γλώσσα.  Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και μια 

μικτή γλώσσα (αναφορική και συγκινησιακή), για να τονιστεί αφενός  η σοβαρότητα του 

ζητήματος  και αφετέρου ο οικείος τόνος που χαρακτηρίζει μια φιλική επιστολή.  

Εναλλαγή των προσώπων, για να αποδοθεί ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου κειμενικού είδους 

και να αναδειχτεί ο φιλικός τόνος, η πειστικότητα, η χρήση των κατάλληλων εκφραστικών μέσων 

κλπ. 

Σκοπός: η ενημέρωση της αφηγήτριας και η εκμυστήρευση/έκφραση κάποιων ατομικών 

συναισθημάτων – στοχασμών/σκέψεων - επιθυμιών της Όλιας. 

 

Οποιαδήποτε επιλογή του/της μαθητή/-τριας που αποτελεί αφόρμηση για περαιτέρω 

πράξεις/δράσεις και δημιουργία σκέψεων,  θεωρείται αποδεκτή· αρκεί να είναι νοηματικά και 

εκφραστικά ολοκληρωμένη. Το κείμενο θα πρέπει να έλκει το ενδιαφέρον και τις προσδοκίες του/της 

αναγνώστη/-στριας, έτσι ώστε να επιτείνεται η αίσθηση της αμεσότητας και της συμμετοχής. 

 


