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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Στο εξώφυλλο να γράψετε τα ατοµικά σας στοιχεία (όνοµα, τµήµα) και την ηµεροµηνία εξέτασης. 
Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στα φύλλα των απαντήσεων.  
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. 
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 

Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Τελευταία, όλο και περισσότερο πυκνώνουν οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις για τον 

ρόλο του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης στο πρόβληµα της απασχόλησης και του αντίποδά 

της, της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό ο επαγγελµατικός προσανατολισµός προβλήθηκε σηµαντικά ως 

το µέσο που µπορεί να γεφυρώσει τις εσωτερικές κλίσεις του ατόµου µε τις δυνατότητες της 

αγοράς εργασίας. Στόχος του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού (ΣΕΠ) είναι από τη µια 

µεριά η αυτογνωσία του ατόµου -το βοηθάει να γνωρίσει και να αξιολογήσει τον εαυτό του µέσα 

από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος- και από την άλλη η πληροφόρηση για την αγορά εργασίας. 

Αυτές όµως οι κατευθυντήριες γραµµές του ΣΕΠ γεννούν τρία καίρια προβλήµατα.  

 Το πρώτο πρόβληµα του ΣΕΠ είναι πως η διάγνωση της προσωπικότητας του ατόµου είναι 

εξαιρετικά περίπλοκη, γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες που τη διαµορφώνουν, καθένας ξεχωριστά 

ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, κι ακόµη γιατί η «µέτρησή» της µε τα διάφορα τεστ «κρύβει 

περισσότερα από όσα αποκαλύπτει».  

 Το δεύτερο πρόβληµα σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι προτιµήσεις του ατόµου σχετικά µε 

την επαγγελµατική του ζωή περνούν από τρεις φάσεις: α) της φαντασίας:  πιστεύει ότι µπορεί να 

πραγµατοποιήσει ό,τι επιθυµεί, γιατί ακόµη δεν είναι σε θέση να κάνει τον διαχωρισµό ανάµεσα 

στις επιθυµίες - προσδοκίες και στις δυνατότητες υλοποίησής τους, β) της πειραµατικής ή 

δοκιµαστικής φάσης: παίρνει υπόψη του τις συνθήκες, αλλά δεσπόζει περισσότερο η µελλοντική 

ικανοποίηση από την τρέχουσα πραγµατικότητα, γ) της ρεαλιστικής επιλογής: το άτοµο συµβιβάζει 

αυτό που επιθυµεί µε αυτό που οι συνθήκες επιτρέπουν να πραγµατοποιηθεί. Εποµένως, ο ΣΕΠ 

στη σχολική περίοδο µπορεί να αποκαλύψει τις µη αποκρυσταλλωµένες κλίσεις του ατόµου, οι 

οποίες σε πρακτικό επίπεδο δε φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επαγγελµατική ζωή. 

 Τέλος, η πληροφόρηση για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας που επικρατούν σε µια 

κοινωνία δεν µπορεί παρά να έχει στατικό χαρακτήρα. Αναφέρεται δηλαδή σε συγκεκριµένη 

περίοδο που απέχει περισσότερο ή λιγότερο από το χρόνο έναρξης της άσκησης του επαγγέλµατος. 

Η χρονική αυτή απόσταση δηµιουργεί χάσµατα, γιατί µε την εκπληκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας 

οι µεταβολές στον επαγγελµατικό ορίζοντα είναι τόσο γρήγορες, ώστε οι οποιεσδήποτε προβλέψεις 

να µην είναι αξιόπιστες.  

 Φαίνεται λοιπόν ότι ο ΣΕΠ σε µικρό βαθµό και πολύ έµµεσα µπορεί να λειτουργήσει ως 

εξισορροπητικός παράγοντας ανάµεσα στην προσφορά και στη ζήτηση εργασίας. Μπορεί δηλαδή 
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να υποβοηθήσει το νεαρό άτοµο -ιδιαίτερα µε την πληροφόρηση- να «υποψιαστεί» πλευρές και 

όψεις της πραγµατικότητας, στο βαθµό όµως που η πραγµατικότητα του σήµερα µπορεί να είναι ή 

να προβλεφθεί ως πραγµατικότητα του αύριο. Δεν µπορεί όµως άµεσα και αποτελεσµατικά να 

προσδιορίσει το πραγµατικά κατάλληλο για το άτοµο και την κοινωνία επάγγελµα σε αυτή µάλιστα 

τη νεαρή, ρευστή και εύθραυστη ηλικία. Δεν πρέπει λοιπόν να υπερτονίζεται η σηµασία του και να 

καλλιεργείται η εντύπωση ότι µε το ΣΕΠ αντιµετωπίζονται τα δυσεπίλυτα προβλήµατα που 

συνδέονται µε την εκπαίδευση και την απασχόληση. Διότι η κοινωνική πραγµατικότητα, γεµάτη 

από αντιφάσεις, έχει τους δικούς της όρους που δεν µπορούν να εκτιµηθούν και να θεραπευθούν µε 

µέσα όπως είναι ο ΣΕΠ. 

Κασιµάτη, Κ. (1989). Επιλογή επαγγέλµατος: πραγµατικότητα ή µύθος, ΕΚΚΕ. (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 20)  

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν, 

σηµειώνοντας δίπλα στο γράµµα της καθεµιάς τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» αντίστοιχα. 

[α] Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) µπορεί να καθοδηγήσει τους µαθητές 

στο επάγγελµα που τους ταιριάζει. 

[β] Οι επαγγελµατικές επιθυµίες των παιδιών αλλάζουν καθώς αυτά µεγαλώνουν και ωριµάζουν. 

[γ] Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από µεγάλη ρευστότητα. 

[δ] Στόχος του ΣΕΠ είναι η διάγνωση της προσωπικότητας των µαθητών και η ενηµέρωσή τους για 

τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. 

[ε] Τα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

Να καταγράψετε τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της γ’ παραγράφου («Το δεύτερο 

πρόβληµα … επαγγελµατικής ζωής») του κειµένου. Να τεκµηριώστε την απάντησή σας, 

παραπέµποντας σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Γ1. (µονάδες 10) 

[α] «αντιπαραθέσεις», «κλίσεις», «διαχωρισµό», «δεσπόζει», «εκτιµηθούν»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε µία συνώνυµη. 

[β] «πυκνώνουν», «περίπλοκη», «επιτρέπουν», «πρακτικό», «καθοριστικό»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη. 

ΘΕΜΑ Γ2. (µονάδες 5)  

Να καταγράψετε τους τρόπους µε τους οποίους συνδέονται νοηµατικά και λεκτικά οι περίοδοι της 

τελευταίας παραγράφου του κειµένου. 
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ΘΕΜΑ Δ. (µονάδες 50) 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού αναλαµβάνετε να 

παρουσιάσετε στους συµµαθητές σου τα κριτήρια που θα έπρεπε να λάβει υπόψη του ένας νέος, 

πριν επιλέξει το επάγγελµα που θα ασκήσει, καθώς και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν σε 

αυτή την τόσο σηµαντική, ειδικά στις µέρες µας, απόφαση. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»


