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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Θέμα 1ο 

 

Α1. Το κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη, η αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες, να 

στοχεύει όχι μόνο στην εξειδίκευση, αλλά και στην παροχή γενικής παιδείας. Αρχικά, ο συγγραφέας 

επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής της Παιδείας στις νέες απαιτήσεις και τον προσανατολισμό 

της σε νέες ειδικότητες. Όμως η προσαρμογή αυτή δεν πρέπει να παραβλέπει τη δυνατότητα παροχής 

γενικής παιδείας, που έχει ανάγκη η κοινωνία. Η μετάδοση, εξάλλου, εξειδικευμένων γνώσεων με 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα προκαλεί προβλήματα στους εργαζομένους. Στη συνέχεια, εκφράζει τον 

προβληματισμό του για τα ελάχιστα εφόδια γνώσεων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Αναφορικά με την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο αρθρογράφος τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η γενική παιδεία και 

να αποφευχθούν, κυρίως, οι πρώιμες εξειδικεύσεις. Θεωρεί, τέλος, αναγκαία την εξειδίκευση σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο σε συνδυασμό με την εμβάθυνση και καλλιέργεια των επιστημών, για να 

αναπτύσσεται το κριτικό πνεύμα. 

 

Α2. α. Λάθος, β. Σωστό, γ Λάθος δ Σωστό ε Σωστό 

 

 

Θέμα 2ο  

 

Β1. Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα. 

 

Β2. 

όμως: αντίθεση, επομένως: συμπέρασμα, ως συνέπεια: αποτέλεσμα ,ωστόσο: αντίθεση, λοιπόν: 

συμπέρασμα 

 

Β3. εξαγωγή, υποβαθμιστεί, προσθέτει, ανεύθυνους, μακροπρόθεσμων 

 

Β4. άποψη, συντελούν, πολύπλοκο, δυνατοτήτων, σκοπό 

 

Β5.  

παραγωγική :παρά+άγω : διαγωγή  

επικρατεί: επί +κρατώ: εγκρατής 

ανεργίας: α(στερητικό)+ έργο: δημιουργός 

μετάδοση: μετά+ δόση(δίδωμι): αιμοδότης 

εντάσσονται:εν +τάσσ(ττ)ω: διαταγή 

 

 

Β6:  

Η χρήση της παρένθεσης διασαφηνίζει/ επεξηγεί τις νέες ικανότητες που αποκτούν οι εργαζόμενοι 

στο πλαίσιο της νέας αγοράς εργασίας, παραθέτοντας σχετικά παραδείγματα, τα οποία δεν είναι 

απαραίτητα για την κατανόηση του κειμένου. 

Ο όρος «απαιτήσεις» τίθεται σε εισαγωγικά, διότι χρησιμοποιείται μεταφορικά. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα/  Β’ λυκείου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-2-2019 
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Θέμα 3ο 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: 

Άρθρο, ενδεικτικός τίτλος: «Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος» 

Αναφορική λειτουργία γλώσσας 

Χρήση τρίτου προσώπου 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ :Παραγωγικού τύπου 

Ενδεικτικός πρόλογος: Όταν ο άνθρωπος ασκεί το επάγγελμά του συνειδητά και υπεύθυνα, 

ωφελείται κι ο ίδιος και το σύνολο. Ο ίδιος, γιατί μόνο με το επάγγελμα μπορεί να πετύχει το 

βιοπορισμό, την ψυχοπνευματική ολοκλήρωση και την κοινωνική καταξίωση. Η κοινωνία, γιατί η 

πρόοδος της σε κάθε επίπεδο είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα της πνευματικής και χειρωνακτικής 

εργασίας, που ασκούν τα μέλη της. Για να είναι, όμως, το αποτέλεσμα αυτό ατομικά και συλλογικά 

ωφέλιμο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σωστή επιλογή επαγγέλματος. 

 

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος:  

  Σύμφωνα με τις κλίσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του νέου. 

  Με βάση τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Απαιτείται αυτογνωσία. 

  Το άτομο οφείλει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και 

τις δυνατότητες επαγγελματικής απορρόφησης, ώστε να μην αντιμετωπίσει στο μέλλον το 

πρόβλημα της ανεργίας. 

   Να έχει λάβει κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό κυρίως από το σχολείο. 

   Με βάση την κοινωνική προσφορά. 

   Με κριτήριο τη δημιουργικότητα. 

   Σύμφωνα με τις οικονομικές απολαβές από την άσκηση κάθε επαγγέλματος. 

   Σύμφωνα με τις οικογενειακές επιρροές και το επάγγελμα που υπαγορεύει η οικογενειακή 

παράδοση. 

   Ανάλογα με το ποιο επάγγελμα απαιτεί το λιγότερο μόχθο (εποχή της ήσσονος 

προσπάθειας). 

 

Β΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

 

Τρόποι επίτευξης ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού. 
1.  Οικογένεια 

 Οφείλει να δείξει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα του, παρέχοντας του σε λογικά 

πλαίσια την ελευθερία, ώστε χωρίς πιέσεις να προβεί σε επιλογή σύμφωνη με τις ανάγκες και 

τις προσωπικές του επιδιώξεις. 

 Να αναπτύσσεται ο διάλογος και η γόνιμη επικοινωνία, μακριά από συγκρούσεις και 

ανταγωνισμούς. Έτσι, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν στο νέο υψηλά ιδανικά 

σχετικά με την εργασία και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ισχυρής προσωπικότητας. 

 Μακριά από προκαταλήψεις για δήθεν επαγγέλματα κοινωνικού κύρους Με τη νουθεσία και 

την καθοδήγηση της οικογένειας ο νέος θα αντιληφθεί καλύτερα τις κλίσεις και τα ενδια-

φέροντα του. 

 

2.  Σχολείο 

 Να σταματήσει τη στείρα αποστήθιση γνώσεων και την τυποποίηση της διδασκαλίας. 
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 Αναβάθμιση του μαθήματος του ΣΕΠ με ειδικούς καθηγητές, αλλά και σύμβουλους, 

ψυχολόγους κ.λπ., που θα βοηθούν το νέο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και ν’ 

ανακαλύψει τις πραγματικές του επιθυμίες. 

 Επισκέψεις σε χώρους επαγγελματικούς, διαλέξεις από διακεκριμένους επαγγελματίες σε 

διάφορους τομείς ή ομαδικές εργασίες για την παρουσίαση διαφόρων επαγγελμάτων. 

 Το σχολείο πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να συμπορευτεί με τις απαιτήσεις των καιρών μας, 

σε καμιά όμως περίπτωση κάτι τέτοιο δεν πρέπει να σημαίνει πως το σχολείο θα υιοθετήσει 

μόνο ένα τεχνοκρατικό χαρακτήρα. 

 Να προάγονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες και ταυτόχρονα ο νέος να προετοιμάζεται για την 

είσοδο του σε μια τεχνολογικά αναπτυγμένη κοινωνία. Γι’ αυτό, το σχολείο οφείλει να 

εμπνέει, να οδηγεί στη μάθηση κι όχι στην άγονη εκμάθηση, να μεταδίδει στους νέους 

υψηλές αρχές και αξίες. 

 

Ενδεικτικός επίλογος: Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι μάλλον η 

πρώτη σημαντική απόφαση των νέων και συνεργεί στην ενίσχυση της ευθύνης τους, στη βελτίωση 

της προσωπικότητάς τους και στην κοινωνικοποίησή τους. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια θα είναι 

η οικογένεια και το σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


