
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

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

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή)

ΘΕΜΑ Α3  (μονάδες 25)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου

Τίτλος  -  Επικαιρική  αφόρμηση (αφορμή  η  έρευνα  που  διεξήχθη  και  οι  απόψεις  των
μαθητών)

Χρήση α΄ ρηματικού προσώπου (εμείς οι νέοι...) ή γ΄ ρηματικού προσώπου (οι νέοι...)

Βασικά θεματικά κέντρα :

Στοιχεία του κειμένου προς αξιοποίηση : 

 συμμετοχή του σε διάφορες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, σε εθελοντικές ομάδες για την

προστασία ατόμων που χρήζουν βοήθειας, σε πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και συμμετοχή

σε «ειρηνικές διαμαρτυρίες»,

 να  είναι  μορφωμένος,  «να  παίρνει  αποφάσεις  αφού  πρώτα  ενημερώνεται»,  να  έχει

αυτοέλεγχο, «δεν νευριάζει, δε χτυπάει με το παραμικρό» να συμβουλεύει τους γύρω του,

«να λύνει τα προβλήματά του πολιτισμένα»,

 να  είναι  αποφασιστικός,  έξυπνος,  κι  όχι  τεμπέλης»  και  να  «μην  μένει  αδιάφορος  στην

αδικία», «να είναι ανεξάρτητος» και «να αιτιολογεί τις απόψεις του»,

 να βοηθά την οικογένειά του και να «αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κάνουν οι γονείς για

τα παιδιά τους». Θα πρέπει να είναι δημοκρατικός, «να καταπολεμά το άδικο» και να βοηθά

όσους το έχουν ανάγκη

 αναζητεί ένα καλύτερο μέλλον,  σεβασμός του άλλου και της γνώμης του, διαπολιτισμικές

αξίες,  αποδοχή ανεξάρτητα από θρησκεία και γλώσσα, τήρηση των υποχρεώσεων τόσο στο

σχολείο, « να είναι καλοί μαθητές» όσο και στην κοινωνία «σεβόμαστε τους κανόνες». 

Το κείμενο προσφέρει προς αξιοποίηση μια ποικιλία ιδεών για τα χαρακτηριστικά που θα

πρέπει να διαθέτει ένας νεαρός ενεργός πολίτης : μόρφωση, ανθρωπιστικά ιδανικά, ηθικές



αρχές, δημοκρατική συνείδηση, εργατικότητα, προθυμία, αγωνιστικότητα, διαπολιτισμικές

αξίες,  νομιμοφροσύνη,  αλληλεγγύη,  ενεργός  συμμετοχή,  εθελοντισμός,  περιβαλλοντική

συνείδηση κ.λπ. 

ΘΕΜΑ Β3 (μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης:

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αντιληφθεί ότι το κήρυγμα του δασκάλου περί ηθικής ήταν

κενό επιχειρημάτων, χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα και τελικά οδήγησε στην γελοιοποίησή

του.  Γι'  αυτόν  το  λόγο  ο  δάσκαλος  λυτρώθηκε  με  το  χτύπημα  του  κουδουνιού,  καθώς

γλύτωσε από τη δύσκολη θέση να αντικρούσει  τα λεγόμενα των μαθητών του που τον

εξέθεταν στα μάτια τους. 

Ο/Η μαθητής/-τρια καλείται να συμφωνήσει με τα παραπάνω, καθώς η επιφανειακή και

υποκριτική προσέγγιση του ζητήματος της ηθικής από τον δάσκαλο τον έφερε σε δύσκολη

θέση. Οι ανθρώπινες συνήθειες και στάσεις ζωής που παρουσιάζονται στο κείμενο έρχονται

σε  σύγκρουση  με  τα  κηρύγματα  περί  ηθικής  και  ενάρετης  ζωής  (ψέματα,  υποκρισία,

ανηθικότητα, τυπολατρία κ.λπ.)

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής:

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Προφορική εισήγηση

Χρήση  α΄  ή  β΄  ρηματικού  προσώπου,  αποστροφή  στους  μαθητές,  αμεσότητα,

συμβουλευτικός τόνος

«Παιδιά, η ηθική είναι μεγάλη αρετή...γιατί

Βασικά θεματικά κέντρα:

 διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα, δείχνει το μεγαλείο του, τον καταξιώνει

μέσα στην κοινωνία, 

 η ηθική συμπεριφορά αποκλείει τη βία, την εγκληματικότητα, τον ρατσισμό, όλα τα

φαινόμενα  κοινωνικής  παθογένειας,  αφού  βασίζεται  στον  σεβασμό,  την

ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη, τη συμπόνια, το γνήσιο ενδιαφέρον, την ειλικρίνεια,

 συμβάλλει  στην  κοινωνική  πρόοδο,  διασφαλίζει  την  κοινωνική  συνοχή,  την

ευημερία και την ειρηνική διαβίωση,

 ο ίδιος ο ηθικός κι ενάρετος άνθρωπος λαμβάνει ηθική ικανοποίηση από τη δράση

του, λειτουργεί ως πρότυπο για τους άλλους κ.λπ.



Γι’ αυτό, παιδιά μου, η ηθική είναι αρετή και όποιος την κατέχει είναι άξιος θαυμασμού και

επαίνου. 
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