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Ονομαηεπώνςμο:……………………………………………………………… 

Μάθημα:……………………………………………………………… 

Τλη:……………………………………………………………… 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΝΩΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

 

 Είλαη γλσζηό όηη κηα ζέζε ζηα Αλώηαηα Εθπαηδεπηηθά θαη 

Τερλνινγηθά Ιδξύκαηα αποηελεί ην όλεηξν ρηιηάδσλ λέσλ θαη ίζσο 

πεξηζζόηεξν ησλ γνληώλ ηνπο· θαη όηη ε εμαζθάιηζε ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνύ δηπιώκαηνο ηζνδπλακεί, ηνπιάρηζηνλ ηππηθά, κε ηελ 

εμαζθάιηζε ανάλογηρ επαγγεικαηηθήο ζέζεο.    

 Μάιηζηα, ν εθπαηδεπηηθόο θαη εξεπλεηήο θ. Καηζίθαο ζεκεηώλεη 

όηη «ε εθπαίδεπζε, απνηειεί ην βαζηθό θαλάιη κέζα από ην νπνίν ην 

άηνκν επηδηώθεη ηε δηνρέηεπζή ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αθόκε, ν 

θνηλόο λνπο δέρεηαη σο απηνλόεην όηη όπνηνο θηάλεη ζε πςειόηεξα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο, απηόο ζα βξεη θαη ζα αζθήζεη επάγγεικα 

αληίζηνηρεο θνηλσληθήο εθηίκεζεο θαη νηθνλνκηθήο απόδνζεο. Εηδηθά 

ζηελ Ειιάδα, ε αγάπε γηα ηε κόξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηηπίσηηκε 

ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα θαη ζηελ πίζηε όηη ε εθπαίδεπζε βνεζά ηνπο 

λένπο λα απνθηήζνπλ κηα θνηλσληθή ζέζε πςειόηεξε από εθείλε ησλ 

γνληώλ ηνπο».          

 Εμάιινπ, ε «κνξθσηηθή» ηάζε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε όηη ε εθπαίδεπζε νδεγεί 

ζε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή άλνδν, πεπνίζεζε πνπ, από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 σο ζήκεξα, νδεγεί έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ ζηνλ ζπλσζηηζκό κπξνζηά ζηηο πόξηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ. 

Από ην 1974 έσο ην 1992, νη ππνςήθηνη γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζρεδόλ δηπιαζηάδνληαη, αθνύ από 68.000 θηάλνπλ ηηο 

130.000.            

 Όκσο, ην πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ καζηίδεη ηνπο λένπο ζηελ 

επνρή καο απνδεηθλύεη ζηελ πξάμε όηη ε ζρέζε πηπρίνπ-επαγγέικαηνο 

δελ θαιύπηεη ηελ αλαινγία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Άιισζηε ην δίπισκα – πηπρίν δελ εμαζθαιίδεη πάληα ηελ 

επηζπκεηή επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ζέζε, ελώ ζηα ίδηα δηπιώκαηα 

δελ αληηζηνηρνύλ νη ίδηεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο.   

 Απηό ζεκαίλεη όηη ε κόξθσζε κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ζπλζήθε 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, δελ είλαη όκσο θαη επαξθήο. Η 

κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ, πνπ επηηπγράλεηαη πξσηίζησο κε 

ηε δσξεάλ δεκόζηα εθπαίδεπζε, δελ ζπλεπάγεηαη νπσζδήπνηε θαη κείσζε 

ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ. Πηπρηνύρνη γόλνη εύπνξσλ θαη κνξθσκέλσλ 

νηθνγελεηώλ έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο. Απηό νθείιεηαη είηε ζηα δίθηπα γλσξηκίαο ησλ γνλέσλ 

είηε ζηε δπλαηόηεηα θιεξνδόηεζεο ηνπ γνλετθνύ επαγγέικαηνο ζηα 

παηδηά ηνπο.           

 Όζνλ αθνξά ζην βαζκό ζρεηηθόηεηαο ζπνπδώλ θαη επαγγέικαηνο, 

πποκύπηει όηη ππάξρνπλ ζρνιέο ζηα ΑΕΙ, πνπ ε αμηνπνίεζε ηνπ πηπρίνπ 

είλαη πςειή θαη ζρνιέο πνπ ε αμηνπνίεζε ηνπ πηπρίνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειή. Σηηο νηθνλνκηθέο ζρνιέο θαη ζηηο ζρνιέο θνηλσληθώλ θαη 

πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο πηπρηνύρνπο 

δήισζαλ όηη ην πηπρίν ηνύο ήηαλ απαξαίηεην ηππηθό πξνζόλ, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη όηη έλα πνζνζηό 45% ησλ πηπρηνύρσλ από ηηο ζρνιέο απηέο 

απέθηεζαλ εθπαηδεπηηθνύο ηίηινπο θαη εηδηθόηεηεο νη νπνίεο δελ 

βξήθαλ αληίθξηζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αληίζεηα, είλαη εληειώο 

δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο πηπρηνύρνπο άιισλ ζρνιώλ, 

θαζώο θαη ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο. Άξα, όια ηα πηπρία δελ απνηηκώληαη 
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ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ην ίδην λόκηζκα.  

(Από ηνλ εκεξήζην Τύπν, δηαζθεπή)  

 

ΘΔΜΑΣΑ  

 

Α. Να απνδνζεί πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ ζε 80-100 

ιέμεηο.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

 

Β.1 “Η εθπαίδεπζε, απνηειεί ην βαζηθό θαλάιη κέζα από ην νπνίν ην 

άηνκν επηδηώθεη ηε δηνρέηεπζή ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο». Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ παξαπάλσ άπνςε ζε κηα παξάγξαθν 70-90 ιέμεσλ.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10  

 

Β.2 Να βξείηε ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο έθηεο 

παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ. « Όζνλ αθνξά....ίδην λόκηζκα.» 
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Β.3 Να βξείηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο ζηελ παξαθάησ πεξίνδν θαη 

έπεηηα λα ηελ κεηαηξέςεηε. «Μάιηζηα, ν εθπαηδεπηηθόο θαη εξεπλεηήο 

θ. Καηζίθαο ζεκεηώλεη όηη ''ε εθπαίδεπζε, απνηειεί ην βαζηθό θαλάιη 

κέζα από ην νπνίν ην άηνκν επηδηώθεη ηε δηνρέηεπζή ηνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο''.» 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

Β.4 Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκία από ηηο ππνγξακκηζκέλεο 

ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: απνηειεί, αλάινγεο, ζηεξίρηεθε, πξνθύπηεη, 

απαξαίηεην.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

Γ. Σε κηα νκηιία ζαο πνπ εθθσλείηε ζην πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ δήκνπ 

ζαο αλαθέξεζηε ζηνπο ιόγνπο πνπ νη Έιιελεο λένη επηδηώθνπλ ηόζν 

έληνλα ηηο ζπνπδέο ζε Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη ζηηο αξλεηηθέο 3 

ζπλέπεηεο ηνπ γηγαληηζκνύ ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο (450-500 

ιέμεηο).  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 


