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Κείκελν 1  
 

Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 
 
 

Τα παραθάηω δηαζθεσαζκέλα αποζπάζκαηα αλήθοσλ ζηο θείκελο ηες Δηδάθηορος Σσκβοσιεσηηθής 
Καιιηόπες Δ. Μόζτοσ ποσ δεκοζηεύηεθε ζηης 10 Δεθεκβρίοσ 2018 ζηολ ηζηόηοπο 
https://www.ekpaideutiki-symvouleutiki.gr/θρηηήρηα-επηιογής-επαγγέικαηος  
 
 

Η αμία ηεο εξγαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν είλαη πνιύπιεπξε. Από ηε κηα ν ξόινο ηεο 
είλαη βηνπνξηζηηθόο (ζηαζεξό εηζόδεκα, θάιπςε βηνηηθώλ αλαγθώλ, απηνλνκία, 
αλεμαξηεζία), από ηελ άιιε ςπρνινγηθόο, θαζώο βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε 
δηαθόξσλ πηπρώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο (θξηηηθή ζθέςε, πξσηνβνπιία, 
θαληαζία/δεκηνπξγηθόηεηα, ςπρηθή επθνξία, θνηλσληθνπνίεζε).  

Η επηινγή επαγγέικαηνο, ινηπόλ, ζεσξείηαη σο κηα από ηηο θξηζηκόηεξεο θακπέο ζηε 
δσή καο, δηόηη θαζνξίδεη, ζε κεγάιν βαζκό, ηε κεηέπεηηα επηηπρία θαη επηπρία καο. Έρεη, 
ινηπόλ, κεγάιε ζεκαζία ε επαγγεικαηηθή επηινγή λα γίλεηαη κε ηα θαηάιιεια θξηηήξηα.[…]  

Τν πην ζεκαληηθό θξηηήξην επηινγήο επαγγέικαηνο παξακέλεη ε απηνγλσζία θαη ν 
βαζκόο σξηκόηεηαο ησλ αηόκσλ. Όηαλ θάπνηνο γλσξίδεη πνηνο είλαη θαη ηη αλαδεηά, πνηα 
είλαη ηα «δπλαηά ηνπ ραξηηά» θαη πώο ζα ηα αμηνπνηήζεη, νδεγεί ηνλ εαπηό ηνπ ζηε ζσζηή 
επηινγή. Έηζη, δηαζώδεηαη από ηνπο δηάθνξνπο ζθνπέινπο πνπ ζπλαληά ζηνλ δξόκν ηνπ 
θαη δηαιέγεη ζπλεηδεηά ην επάγγεικα πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαη ζα ηνλ θάλεη ζηε δσή ηνπ 
ραξνύκελν θαη δεκηνπξγηθό.  

Σε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα εμαξζεί1 θαη ν ζεκαληηθόηαηνο ξόινο ηνπ ζσζηνύ 
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, θαζώο θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ Σπκβνύισλ 
Σηαδηνδξνκίαο. Μέζα από εηδηθά ζηαζκηζκέλα ηεζη, ηα νπνία πξνζκεηξνύλ ηελ 
πξνζσπηθόηεηα, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ηαιέληα ησλ καζεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηάζεηο ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο, βνεζνύλ αξρηθά ηα παηδηά λα πηζηέςνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηηο 
δπλαηόηεηέο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ καδί κε ηνπο καζεηέο ην επάγγεικα πνπ ηνπο 
αληηπξνζσπεύεη θαη θαηαζηξώλνπλ από θνηλνύ έλα ζηξαηεγηθό ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηόρνπ.  

https://www.ekpaideutiki-symvouleutiki.gr/κριτήρια-επιλογής
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Υπάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο όηη ε επαγγεικαηηθή θαη ε αλζξώπηλε αλάπηπμε 
ζπλδένληαη άξξεθηα. Είλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζήζνπκε έλα επάγγεικα πνπ καο ηαηξηάδεη 
θαη ηνπ ηαηξηάδνπκε, δηόηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν έρνπκε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα είκαζηε 
επηηπρεκέλνη ζε απηό.  

Τέινο, ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί όηη ν πην επηηπρεκέλνο ζηε δσή (άξα θαη ζην 
επάγγεικα) άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ νηθνδνκεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζσπηθόηεηα. Γηα 
λα ην πεηύρεη απηό, δελ αξθεί ε ζηεγλή γλώζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο πνπ 
επηζπκεί λα αζθήζεη αιιά ε γεληθόηεξε γλώζε ηνπ εαπηνύ ηνπ. 
 

 
 
 
 
Κείκελν 2  
 

Δνπιεηά ρσξίο ειπίδα 
 

Ποίεκα ηοσ Σάκηοσει Τ. Κόιερηηδ (1772-1834) ζε κεηάθραζε Λάκπροσ Πορθύρα, ποσ αληιήζεθε 
από ηε δηεύζσλζε https://homouniversalisgr.blogspot.com/2020/05/blog-post_70.html  
 

 
 
Όια δνπιεύνπλ ζηελ πιάζε. Γηα δεο: ηα κειίζζηα βνπίδνπλ,  
απ' ηηο θσιηέο ηνπο νη ζάιηαγθνη2 βγήθαλ· ζηξνπζηά3 θηεξνπγίδνπλ.  
Kαη λά πνπ θη ν γέξνο ρεηκώλαο θη απηόο ζην γαιάδην ηνπ απείξνπ  
έρεη ζηα κάηηα ηνπ, θάηη ζαλ θσο αλνημηάηηθνπ νλείξνπ.  
Mόλνο εγώ κέζα ζ' όια κε δίρσο δνπιεηά ηξηγπξλάσ,  
θη νύη' αγαπώ, θη νύηε κέιη ηξπγώ, θη νύηε πηα ηξαγνπδάσ. 
 
Kη όκσο γλσξίδσ θάηη άγλσζηνπο όρηνπο4 πνπ ακάξαλη'5 αλζίδνπλ,  
μέξσ θξπκκέλεο πεγέο πνπ ην λέθηαξ ζε ξπάθηα ζθνξπίδνπλ.  
Γηα άιινπο ακάξαλη', αιίκνλν γη' άιινπο αλ ζέιεη' αλζίζηε·  
όρη! γηα κε κελ αλζίζηε. Mαθξηά κνπ ξπάθηα θπιήζηε·  
κ' έλ' αζηεθάλσην κέησπν θεύγσ, κε ρείιε θξπγκέλα6,  
θη αλ κε ξσηάο πνηνο κε πλίγεη θαεκόο, άθνπ ηνύην από κέλα:  
δίρσο ειπίδα ε δνπιεηά λέθηαξ κέζα ζε θόζθηλν ρύλεη,  
θαη δίρσο θάπνην ζθνπό ε ειπίδα δε δεη κήη' εθείλε. 
 
1 να τονιςτεί, να επιςημανθεί 
2 τα ςαλιγκάρια 
3 ςπουργίτια 
4 όχθεσ 
5 λουλοφδι 
6 κατάξερα 

 

https://homouniversalisgr.blogspot.com/2020/05/blog-post_70.html
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ΘΕΜΑΤΑ 
 
 

 
 
1. Να ραξαθηεξίζεηο ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ηελ έλδεημε ΣΩΣΤΟ (Σ) ή 

ΛΑΘΟΣ (Λ), αμηνινγώληαο αλ αληαπνθξίλνληαη ζην λόεκα ηνπ Κεηκέλνπ 1.  
 
α. Ο ξόινο ηεο εξγαζίαο είλαη βηνπνξηζηηθόο, ςπρνινγηθόο θαη πνιηηηζηηθόο.  

β. Ο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηελ νξζή 

επηινγή επαγγέικαηνο από ηνπο καζεηέο.  

γ. Με ηε βνήζεηα ησλ ζηαζκηζκέλσλ ηεζη νη ζύκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο εληζρύνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ λέσλ.  

δ. Οη ζύκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο απνζθνπνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν λα ηνλώζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ λέσλ.  

ε. Η απηνγλσζία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αηνκηθή επηηπρία θαη επηπρία.  

 

Μολάδες 10  
 
 

2. Η πξώηε παξάγξαθνο ηνπ Κεηκέλνπ 1 αλαπηύζζεηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Να 
εληνπίζεηο δύν από απηνύο (κολάδες 4) θαη λα εμεγήζεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ (κολάδες 6).  
 

Μολάδες 10  
 
 

3. Σηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ Κεηκέλνπ 1 αμηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ζην ρσξίν: «Έηζη, 
δηαζώδεηαη από ηνπο δηάθνξνπο ζθνπέινπο πνπ ζπλαληά ζηνλ δξόκν ηνπ». Να 
πξνζδηνξίζεηο ηνλ ξόιν ηεο κεηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο ζην ύθνο ηνπ 
θεηκέλνπ (κολάδες 5) θαη λα ηε κεηαγξάςεηο ζε θπξηνιεθηηθή ιεηηνπξγία (κολάδες 
10).  

 
Μολάδες 15  
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4. Σην Κείκελν 2 παξνπζηάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ κέζα από κηα αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηελ «πιάζε». Να ηελ 
εξκελεύζεηο θαη λα εθθξάζεηο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζνπ 
δεκηνπξγνύληαη από ηελ αλάγλσζε (120-150 ιέμεηο).  
 

Μολάδες 15 
 
 

5. Να αλαπηύμεηε ζε κία παξάγξαθν ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ 
έλαο λένο, πξηλ επηιέμεη ην επάγγεικα πνπ ζα αζθήζεη κειινληηθά. 

 
                                                                                                   Μολάδες 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΦΙΑ!!! 
 

 

 


