ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑ 1Ο
Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε ένα κείμενο έως 10 σειρές.
(Μονάδες 25)
ΘΕΜΑ 2Ο
α) Πώς πρέπει να γίνεται η επιλογή επαγγέλματος σύμφωνα με τη γνώμη του συγγραφέα;
β) Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλους.
γ)Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις: δίλημμα, επιλογή, εφηβεία, εργασία και να
αντιστοιχίσετε τα ακόλουθα ζεύγη αντιθέτων:
Υποκειμενικός
ανασφάλεια
Παροδικός
αντικειμενικός
Έφηβος
μόνιμος
Αυτοπεποίθηση
ανασφάλεια
δ)Να γράψετε τη δομή της τρίτης παραγράφου.
(Μονάδες 25)
ΘΕΜΑ 3Ο
Να αναπτύξετε σε ένα κείμενο τριών τουλάχιστον παραγράφων τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο σημερινός έφηβος και να προτείνετε τρόπους επίλυσής τους.
(Μονάδες 50)

Γιατί η νεανική ηλικία είναι η κρισιμότερη της
ανθρώπινης ζωής.
Η νεανική ηλικία είναι η κρισιμότερη ηλικία της ζωής γιατί η
περίοδος αυτή είναι καθοριστική και αποφασιστική για κάθε
άνθρωπο.
Καθοριστική είναι γιατί σε αυτή την ηλικία ο άνθρωπος
διαμορφώνει ουσιαστικά την προσωπικότητά του. Πρώτα απ όλα
αναπτύσσεται σωματικά. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας
συντελούνται έντονες σωματικές αλλαγές που συχνά συνοδεύονται
από προβλήματα, όπως νευρικότητα, ανασφάλεια, μελαγχολία, και
απομόνωση. Τα προβλήματα αυτά γίνονται μεγαλύτερα αν ο νέος δεν
στραφεί σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και οι
τέχνες .Αντίθετα, όταν η σωματική ανάπτυξη είναι φυσιολογική , τότε
ο νέος αποκτάει αυτοπεποίθηση. Παράλληλα με τη σωματική

ανάπτυξη ο νέος αναπτύσσεται και συναισθηματικά. Οι νέοι
διακατέχονται από πολλά και έντονα συναισθήματα που όμως δεν
είναι σταθερά- αγάπης, έρωτα, θυμού, ζήλιας, άγχους αγωνίας
φόβου ,συμπάθειας και θαυμασμού.
Η νεότητα είναι αποφασιστική περίοδος της ζωής του γιατί ο
άνθρωπος βρίσκεται σε σταυροδρόμια , σε διλήμματα και καλείται να
πάρει σοβαρές αποφάσεις για τα ζωή του. Ιδιαίτερα σημαντική και
υπεύθυνη απόφαση είναι η επιλογή του επαγγέλματος που θα
ασκήσει. Ο νέος χρειάζεται να διαλέξει επάγγελμα με βάση
υποκειμενικούς
παράγοντες, όπως είναι οι κλίσεις και τα
ενδιαφέροντά του αλλά και αντικειμενικούς παράγοντες όπως είναι
οι επαγγελματικές προοπτικές και η αγορά εργασίας. Η απόφαση
αυτή είναι δύσκολη αλλά και πολύ σημαντική. Μια σωστή επιλογή
είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η ζωή και η ευτυχία του
ανθρώπου, ενώ μια λάθος επιλογή δημιουργεί συναισθήματα
αποτυχίας, αβεβαιότητας ,ανασφάλειας και λύπης.
Τέλος η νεότητα είναι η ηλικία της ανέμελης ζωής, της χαράς , της
διασκέδασης και των απολαύσεων. Είναι η περίοδος όπου ο
άνθρωπος γεμάτος από ζωντάνια και ενεργητικότητα χαίρεται την
ανεξαρτησία, τη συντροφιά , τον έρωτα, τη διασκέδαση. Είναι η
περίοδος όπου ο άνθρωπος αποκτάει πείρα, γνώση και πλούσια
βιώματα που θα τον βοηθήσουν να ωριμάσει και θα διαμορφώσουν
καθοριστικά την προσωπικότητά του σε όλη τη ζωή του.

