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ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Πνην επάγγεικα κνπ ηαηξηάδεη; Πνην επάγγεικα λα δηαιέμσ γηα λα βξσ εξγαζία θαη
λα έρσ επηηπρεκέλε θαξηέξα; Απηέο είλαη δπν αγσληώδεηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ ζηνλ
εαπηό ηνπο νη λένη θαη νη πην ώξηκνη πνιίηεο ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο γλώζεο, ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ ηε ζθηάδεη ην θάζκα ηεο αλεξγίαο θαη
ηεο αβεβαηόηεηαο.
Ο πξόινγνο ζην βηβιίν ηεο δσήο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη .Οη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο απνηεινύλ θαίξηαο ζεκαζίαο απνθάζεηο πνπ πξνθαζνξίδνπλ
ην κέιινλ θάζε αλζξώπνπ. Γη’ απηό πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ζύλεζε, πεξίζθεςε
θαη απηνγλσζία, κε πξνζεθηηθή θαη όρη επηπόιαηα απνθξππηνγξάθεζε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο, ησλ θιίζεσλ, ησλ ηαιέλησλ, ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ ησλ
πξνηηκήζεσλ ησλ ελδηαθεξόλησλ ελόο αηόκνπ, θαζώο θαη επαγγεικάησλ πνπ ηνπ
ηαηξηάδνπλ. Η θαιύηεξε ζπκβνπιή γηα ηνπο λένπο είλαη λα γίλνπλ απηό πνπ είλαη θαη
όρη απηό πνπ λνκίδνπλ όηη είλαη. Να επηιέμνπλ δειαδή ην επάγγεικα πνπ πξαγκαηηθά
ηνπο ηαηξηάδεη, ηνπο ελδηαθέξεη θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ.
Αιιά θάηη ηέηνην είλαη πξνηηκόηεξν λα ζπλδπαζηεί κε επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη όρη
ηνπ παξειζόληνο.
Τα επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο είλαη εθείλα ησλ νπνίσλ νη πξννπηηθέο είλαη ζεηηθέο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο .Τα επαγγέικαηα δειαδή γηα ηα νπνία νη θελέο ζέζεηο ζην άκεζν
κέιινλ ησλ 5-10 εηώλ πξνβιέπεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξεο από ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ
επηζπκνύλ θαη έρνπλ ηα πξνζόληα λα ηηο θαηαιάβνπλ (ππεξβάιινπζα δήηεζε εξγαζίαο).
Δπαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο ή αξλεηηθέο πξννπηηθέο (θνξεζκέλα επαγγέικαηα) είλαη
εθείλα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ ιηγόηεξεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο από ηνλ
αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ επηζπκνύλ θαη έρνπλ ηα πξνζόληα λα ηηο θαηαιάβνπλ
(ππεξβάιινπζα πξνζθνξά εξγαζίαο). Γελ απνθιείεηαη, βέβαηα έλαο επίκνλνο, ηθαλόο,
εξγαηηθόο ηαιαληνύρνο λένο λα επηηύρεη ζηελ θαξηέξα ηνπ αθόκα θη αλ επηιέμεη έλα
θνξεζκέλν επάγγεικα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ηαηξηάδεη ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Καη ην
αληίζεην: όηαλ έλαο λένο επηιέμεη έλα επάγγεικα κε κέιινλ ην νπνίν όκσο δε ηνπ ηαηξηάδεη
ή είλαη αδηάθνξνο, ηόηε ην εξγαζηαθό ηνπ κέιινλ είλαη αβέβαην.
Οη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ αξθεί λα επηιέμεηο
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θαλείο επαγγέικαηα κε κέιινλ γηα λα έρεη κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα. Όκσο νύηε ηα
θνξεζκέλα επαγγέικαηα είλαη ην βέβαην εηζηηήξην γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ επαγγεικαηηθή
απνηπρία .Αιιά γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ,είλαη πξνηηκόηεξν λα
γίλεηαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ κε
επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο. Με δεδνκέλν όηη ζε θάζε άλζξσπν δελ
ηαηξηάδεη κόλν έλα αιιά αξθεηά δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα ,είλαη αζθαιώο πξνηηκόηεξν λα
επηιέμεη από εθείλα ηα επαγγέικαηα κε κέιινλ πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ θαη ηνλ
ελδηαθέξνπλ θαη λα απνθύγεη όζα εκθαλίδνληαη θνξεζκέλα .Αιιά είλαη επίζεο ιάζνο
λα επηιέμεη ζαλ επάγγεικα κε κέιινλ, πνπ όκσο δελ ηαηξηάδεη θαζόινπ ηε
πξνζσπηθόηεηα, ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη ,αθόκα ,όηη ζηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ελόο αλζξώπνπ ππάξρεη πάληνηε ε
δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζε άιια επαγγέικαηα πνπ δελ εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο πξννπηηθέο
όπσο εθείλν πνπ αξρηθά επηιέγεη. Κάηη ηέηνην δηεπθνιύλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο ,από
ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο, σο ζπλέπεηα ησλ ηαρύηαησλ
εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Παξ’ όια απηά, δελ πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί
ε ζπρλά δπζάξεζηε πξαγκαηηθόηεηα όηη πνιινί λένη επηιέγνπλ θνξεζκέλα επαγγέικαηα
πνπ δε ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη έηζη αδπλαηνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ πςειό αληαγσληζκό
πνπ ππάξρεη ζήκεξα γη’ απηά .
Θ.Καηζαλέβαο, Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1.Να ελεκεξώζεηε ηε ηάμε ζαο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ κε γξαπηή πεξίιεςε ηνπ ζε
100-120 ιέμεηο.
(κνλάδεο 25)
2.Με πνηνπο ηξόπνπο αλαπηύζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθόο («Τα επαγγέικαηα …αβέβαην»)
(κνλάδεο 6)
3. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δειώλνπλ ζπκπέξαζκα,
επεμήγεζε, αληίζεζε, πξνζζήθε (κηα γηα θάζε πεξίπησζε)
(κνλάδεο 2)
4.Να γξάςεηε κηα ζπλώλπκε γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο : θαξηέξα, θιίζε,
πξνζόληα, πεξίζθεςε
(κνλάδεο 2)
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5. «…νη λένη θαη νη πην ώξηκνη πνιίηεο ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο γλώζεο , ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ ηε ζθηάδεη ην θάζκα ηεο
αλεξγίαο θαη ηεο αβεβαηόηεηαο.»: λα γξάςεηε ζε κηα παξάγξαθν 60-80 ιέμεσλ πσο ε
παγθνζκηνπνίεζε θαη ε ηερλνινγία νδεγεί ζηελ αλεξγία.
(κνλάδεο 7)
6. Να δηαθξίλεηε ην ζρόιην από ηελ είδεζε ζηα απνζπάζκαηα πνπ έπνληαη:
α. Κεξδηζκέλνη ζα βγνπλ νη εξγαδόκελνη από ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ κεγάισλ θξαηηθώλ
επηρεηξήζεσλ .
β. Δίρε κεγάιε απήρεζε ε εθζηξαηεία αηκνιεςίαο πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε.
γ. Μεκνλσκέλα επεηζόδηα κεηαμύ ζεξκόαηκσλ θηιάζισλ θαη αζηπλνκίαο ζεκεηώζεθαλ ρζεο
κεηά ηε ιήμε ηνπ Τειηθνύ αγώλα θππέιινπ.
δ. Σύκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο , ην 43% ησλ Γάιισλ πνπ δνπλ ζε αζηηθά θέληξα ζε
πεξηνρέο πνπ δηαζρίδνπλ απηνθηλεηόδξνκνη , ππνθέξνπλ από ηελ ερνξύπαλζε. Παξά ,
όκσο , ην όηη είλαη γλσζηέο ζε όινπο νη ζπλέπεηεο ηεο ερνξύπαλζεο ζηνλ πλεπκαηηθό θαη
ςπρηθό θόζκν ηνπ αλζξώπνπ , θαλέλα κέηξν δε ιακβάλεηαη από ηνπο ππεύζπλνπο(;) γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο.
ε. Ο παξαινγηζκόο θαη ε αδηαθνξία ζην κεγαιείν ηνπο: 300.000 αλζξώπηλεο δσέο ζα
ραζνύλ κέζα ζε δύν κήλεο από ην ιηκό, πνπ πιήηηεη ην Σνπδάλ, αλ νη ζπλνκηιίεο πνπ
αξρίδνπλ ζήκεξα αλάκεζα ζηε ζνπδαληθή θπβέξλεζε θαη ηνπο αληάξηεο, δε θαηαιήμνπλ ζε
εηξελεπηηθή ζπκθσλία. 300.000 ζπλάλζξσπνί καο, ινηπόλ, θξέκνληαη από ην ηξαπέδη ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ.
(κνλάδεο 5)
7. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο(ελεξγεηηθή, παζεηηθή) θαη λα ην κεηαηξέςεηε ζην
άιιν είδνο.
α)Οη επαγγεικαηηθέο επηινγέο απνηεινύλ θαίξηαο ζεκαζίαο απνθάζεηο πνπ
πξνθαζνξίδνπλ ην κέιινλ θάζε αλζξώπνπ.
β) Κάηη ηέηνην δηεπθνιύλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο, από ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηεο
ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο, σο ζπλέπεηα ησλ ηαρύηαησλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο
θαη ηεο νηθνλνκίαο
(κνλάδεο 3)
8. «Βξηζθόζαζηε ζην θαηώθιη ησλ επαγγεικαηηθώλ ζαλ επηινγώλ θαη νη ζεηξήλεο πνιιέο
ζην πέξαζκά ζαο». Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινύλ ζηελ εθινγή ηνπ επαγγέικαηνο; Πόηε
λνκίδεηε όηη ε επηινγή απηή είλαη ζσζηή θαη γηαηί ζεσξείηαη απνθαζηζηηθή ηόζν γηα ην άηνκν
όζν θαη γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν; Να αλαπηύμεηε ηεθκεξησκέλα ηηο απόςεηο ζαο ζε έλα
θείκελν 400 ιέμεσλ, πνπ ζα δεκνζηεπηεί σο άξζξν ζηε ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδα.
(κνλάδεο 50)
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Καλή Επιηυχία!
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