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Α.Κείμενο 

 
 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των νέων 
 

  Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του επαγγέλματος από τους νέους ανθρώπους είναι ένα θέμα 

που απασχολεί τόσο τους νέους όσο και τους γονείς τους που στηρίζουν οικονομικά και ηθικά τις σπουδές και 

την επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών τους και αγωνιούν για το μέλλον τους. 

  Η πρακτική άσκηση μιας εργασίας θεωρείται ότι σημαίνει το τέλος της εφηβείας. Η επιλογή του σωστού 

επαγγέλματος είναι ένα γεγονός ζωτικής σημασίας, καθώς το επάγγελμα είναι ίσως ο πιο σημαντικός 

παράγοντας στην ανάπτυξη της ταυτότητας του νέου και η αδυναμία να δημιουργήσει κανείς μια 

επαγγελματική ταυτότητα μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας και της 

ζωής του νέου ανθρώπου. 

    Μια θεωρία ισχυρίζεται ότι η επαγγελματική επιλογή πραγματοποιείται σε 3 ψυχολογικές φάσεις. Αρχικά, 

η περίοδος της φαντασίας συμπίπτει με τις πρώτες σχολικές εμπειρίες του παιδιού στο Δημοτικό και 

προϋποθέτει επιλογές σε φανταστικό επίπεδο (π.χ. γιατρός, πιλότος διαστημοπλοίου, νοσοκόμα) που είναι 

περισσότερο συναισθηματικές παρά πρακτικές.  Αυτές οι αντιλήψεις γύρω από το μελλοντικό επάγγελμα 

υπάρχουν μόνο στον κόσμο του παιχνιδιού και της ονειροπόλησης του παιδιού. Στη συνέχεια η περίοδος 

της δοκιμής (ηλικία 11-17) όπου το αγόρι ή το κορίτσι κινείται στην πραγματικότητα και τα ενδιαφέροντά 

του/της παίζουν ένα σημαντικό ρόλο.  Ο νέος αρχίζει να εξετάζει την εκπαίδευσή του, τις ικανότητές του, τις 

προσωπικές του αξίες και τους στόχους και προσπαθεί να τα ταιριάξει με τα ενδιαφέροντά του. Τέλος, η 

περίοδος της εκλογίκευσης βρίσκει τον έφηβο να αξιολογεί με κριτική διάθεση τις επιθυμίες, τα κίνητρά του 

και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος που θέλει να εξασκήσει.  Τότε με βάση τους στόχους του, ο έφηβος 

προχωρεί συγκεκριμένα καθορίζοντας τον εκπαιδευτικό του σχεδιασμό. 

     Στις μέρες μας υπάρχει η πιθανότητα να τελειώσει κάποιος το σχολείο και –παρ’ όλες τις προσπάθειες που 

έχει καταβάλει- να μείνει άνεργος.  Αυτή η πραγματικότητα αφορά κυρίως τους εφήβους που έχουν χαμηλής 

ποιότητας ειδίκευση και λιγοστές προσβάσεις προς τους επαγγελματικούς χώρους, όπως συμβαίνει και σε 

όσους κατοικούν σε περιοχές με μεγάλο ποσοστό ανεργίας.  Πολύ πριν δοκιμασθούν στην περιορισμένη 

αγορά εργασίας, αισθάνονται ότι θα αποτύχουν. 

    Οι έφηβοι βρίσκουν σπάνια θέσεις εργασίας όπου μπορούν να αποκτήσουν καλή επαγγελματική εμπειρία.  

Πολλές από τις διαθέσιμες εργασίες είναι δουλειές ρουτίνας που δε βοηθούν το νέο εργαζόμενο και επιπλέον 

καλλιεργείται η απαισιοδοξία στο νέο άνθρωπο και μειώνονται τα κίνητρά του.  Η πιθανότητα εξαίρεσης του 

νέου που ξεκινάει την επαγγελματική του ζωή από το δικαίωμα της εργασίας έχει καταστρεπτικές συνέπειες 

στην προσωπικότητά του.  Τα ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση των νέων μπορεί να προσφέρουν μια 

εναλλακτική λύση, αλλά δύσκολα αντικαθιστούν το «κατάλληλο επάγγελμα με Πολλές από προοπτική». 

    Πολλές έρευνες πάνω στην προτίμηση και επιλογή των επαγγελμάτων έχουν βασιστεί στην υπόθεση ότι τα 

επαγγέλματα, που οι άνθρωποι επιλέγουν και τους αρέσουν, ποικίλλουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητές τους.  Το πρόβλημα είναι ότι, ακόμα κι αν οι νέοι προσπαθήσουν να ερευνήσουν ολόκληρη τη 

σειρά των επαγγελμάτων, είναι πιθανόν να αποτραπούν μόνο από το μέγεθος των δυνατοτήτων επιλογής.  

Αυτό που χρειάζεται είναι ένας τρόπος να περιορίσουν το πεδίο των διερευνήσεών τους κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει. 
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Β.Παρατηρήσεις 

 

1.Ποια είναι τα τρία ψυχολογικά στάδια μέσα από τα οποία πραγματοποιείται η επιλογή 

επαγγέλματος σ’ έναν νέο άνθρωπο;  
 

Μονάδες 2 

 
 

2.Να βρείτε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της πέμπτης παραγράφου του κειμένου: «Οι 

έφηβοι … επάγγελμα με προοπτική». 

 

Μονάδες 2 
 

 

 

3.Να αναφέρετε σε ποια φωνή και συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. (Αν ανήκουν στη 

β΄συζυγία να αναφέρετε και την τάξη). 

 

 

 γυρνάτε  

 έρχονται 

 αγάπησαν 

 μάθουμε 

 

Μονάδες 2 

 

4.Στις ακόλουθες φράσεις να δηλώσετε τη διάθεση των υπογραμμισμένων ρημάτων. 

 

 Κοιμάται αρκετή ώρα μετά την εξαντλητική προπόνηση. 

 Οι μαθητές λύνουν με διάθεση την άσκηση. 

 Τα παιδιά ετοιμάστηκαν γρήγορα για τον σχολικό περίπατο. 

 Η μέθοδος project αξιοποιείται σε πολλές σχολικές δραστηριότητες. 

 

 

Μονάδες 2 

 

 

 

5.Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα και να τα διακρίνετε σε άμεσα και έμμεσα.  

 

 Μου χάρισε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. 

 Ο δάσκαλος διδάσκει τον Γιάννη ποντιακούς χορούς. 

 Με ρώτησαν πολλές απορίες. 

 

 

Μονάδες 1,5 
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6.Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους υπόλοιπους βαθμούς των επιθέτων στην πτώση και στον 

αριθμό που βρίσκονται. 

 

 

Θετικός 

 

Συγκριτικός 

 

Σχετικός Υπερθετικός 

 

Απόλυτος Υπερθετικός 

 εξυπνότεροι /πιο 

έξυπνοι 

  

           καλός    

 

  ο επιμελέστερος / ο 

πιο επιμελής 

 

 

 
 

Μονάδες 1,5 
 

 

7. Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους μέρη και να γράψετε τι μέρος του λόγου είναι το 

β΄συνθετικό. 

 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΞΗ Α΄ ΣΝΘΕΤΙΚΟ Β΄ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

μέθοδος 

 

 

 

 

 

 

 

βιβλιοπωλείο    

παρατραβηγμένο    

επουράνιος    

 
 

 

Μονάδες 1 

 

Γ.Παραγωγή Λόγου: 

 

Να γράψετε ένα άρθρο  (τριών παραγράφων)  στη σχολική εφημερίδα με θέμα τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι στην επιλογή επαγγέλματος. 

 

 

Μονάδες 8 

 

 

 


