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 ΕΚΘΕΣΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΑ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                                                                           

Χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  κοινωνικής  συμπεριφοράς  του  εφήβου  είναι  η

στροφή του στον εσωτερικό του κόσμο, η ανακάλυψη του «Εγώ», όπως έλεγε ο Spranger.

Την ενδοστρεφή αυτή τάση του εφήβου ενισχύουν απογοητεύσεις από το περιβάλλον του ή

ακόμα συγκρούσεις του εφήβου με όσους θέλουν να τον υποχρεώσουν να κάνει κάτι που

δεν απηχεί τις απόψεις του ή δεν ικανοποιεί τις απόψεις του. Έτσι, προκύπτουν δυσχέρειες

και προβλήματα προσαρμογής του εφήβου, που εκδηλώνονται ως ανασφάλεια και έλλειψη

αυτοπεποίθησης, επιθετικότητα κ.λπ.

Συναισθηματικά αντιδρά ο έφηβος με το χαρακτηριστικό για την ηλικία αυτή  βίωμα

μοναξιάς: αισθάνεται και θέλει να είναι μόνος, γιατί οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του δεν

τον «νιώθουν», ζει σε έναν κόσμο απογοητεύσεων και αρχίζει να απομακρύνεται από τους

γονείς του ή να παίρνει εχθρική στάση απέναντί τους. Χάνει γενικά την εμπιστοσύνη του στο

άμεσο  περιβάλλον  του  και  στρέφεται  σε  ομάδες  συνομήλικων,  που  συχνά  παίρνουν

οργανωμένη μορφή. Στο παρελθόν εμπιστευόταν τα συναισθήματα και τα όνειρά του κατά

προτίμηση στο ημερολόγιό του, που  αποτελούσε για το λόγο αυτό συχνά στο παρελθόν

πηγή έρευνας στον τομέα της Εξελικτικής Ψυχολογίας.

Στον  τομέα  της  νοητικής  συμπεριφοράς  αρχίζει  το  στάδιο  της  «τυπικής  λογικής

σκέψης».  Δηλαδή  πραγματοποιούνται  αιτιολογικοί  συλλογισμοί  με  «τυπική  νομοτέλεια»,

ενώ  η  νοητική  λειτουργία  αποδεσμεύεται  από  τα  συγκεκριμένα  εμπειρικά  δεδομένα.  Η

θεωρία  προηγείται  τώρα της  πράξης:  «ο  έφηβος σχηματίζει  πρώτα γενικές  γνώμες,  τις

οποίες  έπειτα  ελέγχει  σε σχέση με τα εμπειρικά  δεδομένα». Στην ηλικία αυτή επικρατεί

γενικά  η  τάση  για  θεωρητικό,  φιλοσοφικό,  θα  έλεγα,  στοχασμό  που  αναφέρεται  στην

προέλευση  και  την  αποστολή  του  ανθρώπου  στον  κόσμο.  Οι  προβληματισμοί  αυτοί

οδηγούν  τον  έφηβο  στο  να  αμφισβητεί  ό,  τι  δεν  είναι  προσπελαστό  από  τη  λογική

διαδικασία.  Είναι  η  περίοδος  των  θρησκευτικών  κρίσεων.  Ενώ  το  παιδί  αποδέχεται

αυτονόητα τις κοινωνικές, ηθικές και θρησκευτικές απόψεις του περιβάλλοντός του, για τον

έφηβο δεν συμβαίνει  το ίδιο,  γιατί  αποκτά  την  ικανότητα  να κρίνει  όλα  όσα αυθόρμητα

αποδέχτηκε πιο μπροστά, περνούν τώρα από κριτικό έλεγχο, στην προσπάθεια του εφήβου
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να  χαλκιδεύσει  ο  ίδιος  την  κοσμοθεωρία  του,  να  δώσει  στον  εαυτό  του  μια  δική  του

φιλοσοφία ζωής.

Η «κρίση αυτή των αξιών» καλύπτει τον κοινωνικό, πολιτικό –ιδεολογικό, ηθικό και

θρησκευτικό  τομέα.  Οι παραδοσιακές  αξίες  θεωρούνται  από τον έφηβο ξεπερασμένες  ή

γενικά στατικές, βρίσκονται δηλαδή σε αντίθεση με τον δικό του δυναμισμό. Χαρακτηριστική

είναι  η αμφίρροπη και συχνά αντιφατική στάση του εφήβου, δηλαδή από τη μια πλευρά

απορρίπτει και καταπολεμά παραδοσιακές αξίες και αυθεντίες και από την άλλη έχει ανάγκη

προφανώς από πρότυπα συμπεριφοράς και ακολουθεί ιδεολογίες ή πιστεύει τυφλά σε νέες

αυθεντίες. Την εικόνα αυτή τεκμηρίωσε για άλλη μια φορά το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα

της  δεκαετίας  του  1960  στη  Ευρώπη  και  τη  Β.  Αμερική:  από  τη  μια  μεριά  έντονες

συγκρούσεις με παραδοσιακές, πολιτικές, ηθικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις και με τις

υφιστάμενες αυθεντίες, και από την άλλη απροβλημάτιστα και μέχρι φανατισμού υιοθέτηση

νέων πολιτικών και ιδεολογικών κοσμοθεωριών και σχεδόν δουλικός προσανατολισμός σε

νέα αυθεντικά πρότυπα.

(Π. Ξωχέλλη, Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής)

 ΘΕΜΑΑ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε   100 με 120 λέξεις περίπου. 

                    (Μονάδες  10)

Α2.  Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα της

αρίθμησης  της  πρότασης  και  δίπλα  την  ένδειξη  Σωστό  ή  Λάθος,  σύμφωνα  με  το

περιεχόμενο του κειμένου.

Α)  Η ενδοστρέφεια  του  εφήβου  σχετίζεται  με  την  αντίδρασή  του  σε  ό,τι  αντίκειται  στις

απόψεις και τις επιλογές του.

Β) Η μοναξιά συνιστά μια μορφή συναισθηματικής αντίδρασης του εφήβου.

Γ) Οι υπαρξιακές ανησυχίες δεν εκδηλώνονται στην ανέμελη φάση της εφηβείας.

Δ)  Η  αμφισβητητική  διάθεση  του  εφήβου  αποτρέπει  την  τυφλή  υιοθέτηση  ιδεολογικών

προτύπων.

                               (Μονάδες  4)
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Α3. «Ο έφηβος έχει ανάγκη από πρότυπα συμπεριφοράς».Χρησιμοποιώντας τη φράση αυτή

ως θεματική πρόταση, να αναπτύξετε μια παράγραφο με αιτιολόγηση.

     (Μονάδες  6)

       

 BΘΕΜΑ
Β.1  «Ο έφηβος από τη μια πλευρά απορρίπτει και  καταπολεμά  παραδοσιακές αξίες και

αυθεντίες...».  Να μετατρέψετε  την ενεργητική  σύνταξη  σε παθητική.  Γιατί  ο  συγγραφέας

χρησιμοποιεί την ενεργητική σύνταξη;

(Μονάδες 5)

Β.2   Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου και με ποιο είδος

συλλογισμού; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας κατά περίπτωση.  

(Μονάδες 5)

Β.3   Να  αιτιολογήσετε  τη  χρήση  των  εισαγωγικών  σε  καθεμιά  από  τις   ακόλουθες

περιπτώσεις:  η  ανακάλυψη  του  «Εγώ»,  όπως  έλεγε  ο  Spranger.(  1η παρ.)  / γιατί οιη  παρ.)   /  γιατί  οι

άνθρωποι του περιβάλλοντός του δεν τον «νιώθουν» ( 2η παρ. ) / Στον τομέα της νοητικής

συμπεριφοράς αρχίζει το στάδιο της «τυπικής λογικής σκέψης». Δηλαδή πραγματοποιούνται

αιτιολογικοί συλλογισμοί με «τυπική νομοτέλεια» ( 3η παρ. ) / Η «κρίση αυτή των αξιών»

καλύπτει τον κοινωνικό, πολιτικό –ιδεολογικό, ηθικό και θρησκευτικό τομέα. ( 4η παρ. ) 

(Μονάδες 5)

 ΘΕΜΑΓ

Γ.1 κοσμοθεωρία, παραδοσιακός: χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις, να

γράψετε από μια δική σας περίοδο, ώστε να φαίνεται η σημασία της λέξης. 

(Μονάδες 5)

Γ.2 Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις

με άλλες ισοδύναμες νοηματικά.

(Μονάδες 5)

Γ.3  Να βρείτε συνώνυμες λέξεις για τις παρακάτω: έφηβος, πρόβλημα, παρελθόν, τομέας,

γνώμη, ηλικία.

    (Μονάδες 5)
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 ΘΕΜΑΔ
Δ1 Αναντίρρητα, η εφηβική ηλικία αποτελεί μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του καθενός. Την

περίοδο αυτή οι έφηβοι απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον και εντάσσονται

σε ομάδες συνομηλίκων.   α) Πώς εξηγείται η ένταξη των εφήβων σε ομάδες και σε τι είδους

ομάδες  εντάσσονται  οι  έφηβοι;  β)  Με  ποιους  τρόπους  οι  γονείς  πρέπει  να

συμπαραστέκονται στα παιδιά τους ώστε η ένταξή τους σε κάποια ομάδα να αποβεί τελικά

ανώδυνη και ακίνδυνη γι΄ αυτά; Να απαντήσεις τεκμηριωμένα στις ερωτήσεις σε ένα κείμενο

που θα δημοσιευτεί σε περιοδικό για νέους (350 – 450 λέξεις)

(μονάδες 50)

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα.  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και  να μην γράψετε
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δε θα
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 
Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή  μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται και μόνο για
πίνακες, διαγράμματα κλπ.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά την διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τις  . 


