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1. Κείμενο 

Εκπαίδευση και εργασία 

Στην εποχή μας, που η γνώση αποκτά όλο και περισσότερη σημασία στην παραγωγική 

διαδικασία, η Παιδεία καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της κοινωνίας της μάθησης. Στο 

πλαίσιο ενός εντεινόμενου ανταγωνισμού, η εισαγωγή και διάδοση νέων τεχνολογιών και οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή και στην αγορά εργασίας δημιουργούν συνεχώς νέες 

ανάγκες επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και ικανοτήτων για τους εργαζόμενους (π.χ. 

προσαρμοστικότητα, κινητικότητα, επικοινωνία). 

Είναι χαρακτηριστική η αντίληψη που επικρατεί σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Λευκή Βίβλος, Agenda 2000) όσο και σε διάφορες δημοσιογραφικές έρευνες στη χώρα μας ότι 

οι δομές της εκπαίδευσης ευθύνονται σε τελική ανάλυση για την αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

των πτυχιούχων. Τέτοιες διαπιστώσεις όμως δεν συμβάλλουν στην ανάλυση των σύνθετων 

προβλημάτων ούτε διαφωτίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναβαθμιστεί η Παιδεία. 

Το πρόβλημα δεν είναι η προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στα σχολεία και στα 

Πανεπιστήμια στις τρέχουσες «απαιτήσεις» της αγοράς εργασίας. Μια τέτοια προσαρμογή αφαιρεί από 

τα εκπαιδευτικά συστήματα τις βασικές συνιστώσες συγκρότησης τους που είναι η γενική παιδεία, η 

καλλιέργεια της προσωπικότητας και η μετάδοση της κριτικής γνώσης. Η κοινωνία απαιτεί 

υπεύθυνους πολίτες και επιστήμονες και όχι «απασχολήσιμους» με εξειδικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες. 

Επομένως, το ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε είναι προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να 

προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης: προς την παροχή 

γενικών γνώσεων και ικανοτήτων (προσαρμογή, αυτομόρφωση κ.α.) ή προς τη μετάδοση «πακέτων» 

εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα τις εκάστοτε ανάγκες της 

αγοράς; Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η παροχή βραχυπρόθεσμων και αναλώσιμων γνώσεων 

δημιουργεί τελικά περισσότερα προβλήματα στους εργαζόμενους που εντάσσονται στην αγορά 

εργασίας. 

Αντίστοιχα επίμαχο ζήτημα είναι η πρόωρη έξοδος μετά το Γυμνάσιο από το σύστημα γενικής 

εκπαίδευσης (Ενιαίο Λύκειο) μεγάλου ποσοστού μαθητών προς το παράλληλο σύστημα 

επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.). Αναρωτιέται κανείς με τι εφόδια γνώσεων θα ανταγωνιστούν 

οι απόφοιτοι του δευτέρου συστήματος μέσα σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης, όταν στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει καθιερωθεί η δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Ειδικά για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, θα πρέπει να τονιστεί ότι η προϋπόθεση για την 

αναβάθμιση της είναι η διατήρηση της γενικής παιδείας και του καθολικού και συστηματικού 

χαρακτήρα της παρεχόμενης γνώσης, καθώς και η αποφυγή πρώιμων εξειδικεύσεων σε 

προπτυχιακό επίπεδο που έχουν ως στόχο την προσαρμογή των πτυχίων στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας των σπουδών σε πολλά 

βρετανικά Πανεπιστήμια, τα οποία στο πλαίσιο ενός ισχυρού ανταγωνισμού προσέλκυσης 

υποψηφίων (δίδακτρα) προσάρμοσαν τα προπτυχιακά προγράμματα τριετούς διάρκειας (Bachelor) σε 

εξειδικευμένους κλάδους γνώσης που είχαν μεγάλη ζήτηση στην αγορά (π.χ. Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Marketing). 

Ως συνέπεια αυτής της προσαρμογής ήταν όχι μόνο η υποβάθμιση της γενικής παιδείας, αλλά και 

η μειωμένη ζήτηση των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας, καθόσον προτιμούνταν απόφοιτοι με 
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γενική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Masters). Ωστόσο, 

ακόμη και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, τα προγράμματα σπουδών δε θα πρέπει να περιορίζονται 

μόνο σε τομείς επαγγελματικής εξειδίκευσης, αλλά θα πρέπει να καλύπτουν τομείς εμβάθυνσης και 

καλλιέργειας όλων των επιστημών. Η κοινωνία, λοιπόν, απαιτεί από το Πανεπιστήμιο όχι μόνο τη 

μετάδοση της γνώσης στους νέους, αλλά και την ίδια την αναπαραγωγή του Πανεπιστημίου μέσα από 

την ανάπτυξη του κριτικού αναστοχασμού, της νέας γνώσης, της έρευνας και των διδακτορικών. 

Παν. Γετίμης, Καθηγ. Παντείου Πανεπιστημίου Εφημ. ΤΑ ΝΕΑ 24/06/1998 

 

 

2. Ασκήσεις 

 

 

Θέμα 1ο  

 
Α1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε μία παράγραφο 100 - 120 λέξεων. 

(μονάδες 15) 

Α2. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, 

γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:  

 

1. Στη σύγχρονη εποχή δεν είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του εργαζομένου. 

2. Το περιεχόμενο της σύγχρονης εκπαίδευσης συμβάλλει στην ανεργία των μετέπειτα 

πτυχιούχων. 

3. Η κοινωνία απαιτεί από την εκπαίδευση να δημιουργεί εξειδικευμένους επαγγελματίες, 

έτοιμους να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. 

4. Τα πανεπιστήμια είναι καλό να παρέχουν γενικές γνώσεις που θα συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη εργασιακή απορρόφηση των αποφοίτων. 

5. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι καλό, ακόμη και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

(μονάδες 15) 

 

Θέμα 2ο  

 

Β1. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της 5ης παραγράφου του κειμένου («Ειδικά για την … 

Marketing»); Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. 

(μονάδες 5) 

 

Β2. Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις του κειμένου; 

Όμως (2η παράγραφος)  
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επομένως (3η παράγραφος)  

Ως συνέπεια (6η παράγραφος) 

Ωστόσο (6η παράγραφος) 

λοιπόν (6η παράγραφος) 

(μονάδες 5) 

 

Β3. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

εισαγωγή, αναβαθμιστεί, αφαιρεί, υπεύθυνους, βραχυπρόθεσμων. 

(μονάδες 5) 

 

Β4. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις χωρίς να αλλοιώνεται το 

περιεχόμενο του κειμένου:  

αντίληψη, συμβάλλουν, σύνθετο, ικανοτήτων, στόχο. 

(μονάδες 5) 

 

Β5. Από το β’ συνθετικό των παρακάτω σύνθετων λέξεων να γράψετε μία νέα σύνθετη λέξη:  

παραγωγική, επικρατεί, ανεργίας, μετάδοση, εντάσσονται.  

(μονάδες 5) 

 

Β6. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της παρένθεσης και των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις:  

 

(π.χ. προσαρμοστικότητα, κινητικότητα, επικοινωνία) (1η παράγραφος) 

τρέχουσες «απαιτήσεις» της αγοράς εργασίας (2η παράγραφος) 

(μονάδες 5) 

 

Θέμα 3ο  

 

Παραγωγή λόγου 

Σε άρθρο που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας να αναπτύξετε τα κριτήρια επιλογής 

επαγγέλματος από τους νέους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η οικογένεια και το σχολείο 

μπορούν να βοηθήσουν το νέο να κάνει την κατάλληλη επιλογή σπουδών και επαγγέλματος σήμερα 

(300-350 λέξεις).  

(μονάδες 40) 

 

 

 


