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Επιλογή επαγγέλματος 

 

Όηαλ ν άλζξσπνο αζθεί ην επάγγεικά ηνπ επζπλείδεηα, ππεύζπλα θαη απνδνηηθά, σθειείηαη θαη ν ίδηνο, 

σθειείηαη θαη ην ζύλνιν. Ο ίδηνο, γιατί κόλν κέζα απ’ ην επάγγεικα κπνξεί λα πεηύρεη ην βηνπνξηζκό, ηελ 

ςπρνπλεπκαηηθή νινθιήξσζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε. Η θνηλσλία, γηαηί ε πξόνδόο ηεο ζε πνιηηηζηηθό θαη 

νηθνλνκηθό επίπεδν είλαη ην αζξνηζηηθό απνηέιεζκα ηεο πλεπκαηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο, πνπ αζθνύλ ηα 

κέιε ηεο. Γηα λα είλαη όκσο ην απνηέιεζκα απηό αηνκηθά θαη ζπιινγηθά σθέιηκν, απαξάβαηε πξνϋπόζεζε απνηειεί 

ε ζσζηή επηινγή επαγγέικαηνο. 

Σηελ επνρή καο, ε επηινγή απηή επαθίεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ ειεύζεξε βνύιεζε ηνπ αλζξώπνπ, ρσξίο 

απηό λα ζεκαίλεη πσο ε ιήςε ηεο δελ επεξεάδεηαη απ’ ην ζηελό θαη επξύηεξν πεξηβάιινλ. Όηαλ ινηπόλ ε βνύιεζε 

είλαη ζπλεηή θαη κειεηεκέλε θαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο σθέιηκε θαη επνηθνδνκεηηθή, ηόηε ε επηινγή 

απνδεηθλύεηαη εύστοχη· αλ όρη, θαηαιήγεη άζηνρε. 

Σε αηνκηθό επίπεδν, ν θύξηνο ιόγνο ηεο άζηνρεο επηινγήο εληνπίδεηαη ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή 

αλσξηκόηεηα ηνπ λένπ, πνπ ζηελ πεξίνδν αθόκε ηεο εθεβείαο θαιείηαη λα πξνβεί ζε κηα πνιύ σημαντική γηα ηε δσή 

ηνπ απόθαζε. Ο λένο πνπ δελ έρεη αντιληυθεί ηελ θξηζηκόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ θαη δελ ηελ αληηκεησπίδεη κε ηελ 

απαξαίηεηε ζνβαξόηεηα είλαη πηζαλό λα αζηνρήζεη ζηε ιήςε ηεο. Τηο πεξηζζόηεξεο ινηπόλ θνξέο παξαζύξεηαη από 

κηα ζηηγκηαία παξόξκεζε, από έλαλ αλεδαθηθό ελζνπζηαζκό θαη επηπόιαηα απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη έλα 

επάγγεικα ρσξίο πξσηύηεξα λα δπγίζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. 

Πξόζζεηεο δπζθνιίεο γελληνύληαη από ηελ αλεπαξθή γλώζε γύξσ απ’ ηα επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ, ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Παξά ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζην ρώξν ηεο 

εξγαζίαο, ηελ εγθαηάιεηςε ή ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θξαηαηώλ ζην παξειζόλ επαγγεικάησλ θαη ηελ αλάδεημε θαη 

ηζρπξνπνίεζε λέσλ, ε ελεκέξσζε γύξσ απ’ ην ηη ππάξρεη, ηη δεηείηαη, πνηεο πξννπηηθέο έρεη, πνηα πξνζόληα απαηηεί 

θηι. δελ έρεη κεζνδηθό θαη νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα θαη δελ πξνζθέξεηαη όζν θαη όπσο ζα ‘πξεπε απ’ ην ζρνιείν. 

Έηζη ε εηθόλα πνπ ζρεκαηίδεη ν λένο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ηηο πην πνιιέο θνξέο απνζπαζκαηηθή, αλαμηόπηζηε 

θαη γη’ απηό αθαηάιιειε λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηνπ. 

Πξνβιήκαηα όκσο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ αθόκα θαη απ’ ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Απηό ζπκβαίλεη, 

όηαλ νη γνλείο είλαη αδηάιιαθηνη θαη πξνβάιινπλ πάλσ ζηα παηδηά ηνπο ηηο δηθέο ηνπο αλεθπιήξσηεο θηινδνμίεο, ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηα νξάκαηα πνπ νη ίδηνη απέηπραλ λα πινπνηήζνπλ. Βέβαηα, ε θαηαπίεζε είλαη θαθόο ζύκβνπινο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λένπ θαη ηηο πην πνιιέο θνξέο ζε δύν θύξηεο ζηάζεηο κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη: είηε ζηελ ππνηαγή, 

νπόηε ζα επηιέμεη έλα επάγγεικα μέλν πξνο ηηο δηθέο ηνπ επηδηώμεηο, είηε ζηελ αληίδξαζε, νπόηε ζα ζηξαθεί ζε έλα 

επάγγεικα, πνπ νύηε ηνπο γνλείο ζα επραξηζηεί νύηε ηνλ ίδην ζα ηθαλνπνηεί. 

Τέινο, αξλεηηθό ξόιν παίδεη θαη ε αλάδεημε ηεο νηθνλνκηθήο πιεπξάο ζε θαζνξηζηηθό θξηηήξην επηινγήο. Τηο 

πην πνιιέο θνξέο θαη απ’ ηνπο πην πνιινύο αλζξώπνπο ε αμηνιόγεζε ησλ επαγγεικάησλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

νηθνλνκηθά κεγέζε θαη, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ηίπνηε άιιν, σο πξνηηκεηέα ζεσξείηαη κόλν ε εξγαζία πνπ 

πξνζθέξεη υψηλές ακνηβέο. Έηζη, επηιέγνληαη επαγγέικαηα πνπ κπνξεί λα θαιύπηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο, αιιά 

ηηο ςπρηθέο θαη ηηο πλεπκαηηθέο ηηο αθήλνπλ απόιπηα αθάιππηεο θαη κόληκα αληθαλνπνίεηεο. 

Η θαθή ινηπόλ επηινγή είλαη παξάγνληαο δηαξθνύο δπζθνξίαο, απνγνήηεπζεο θαη δπζηπρίαο. Όηαλ άιια ζέισ 

θαη κπνξώ θαη άιια ηειηθά απνθαζίδσ ή αλαγθάδνκαη λα θάλσ, όηαλ κε άιια ιόγηα ην επάγγεικα πνπ αζθώ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα, ζηηο θηινδνμίεο θαη ηηο θιίζεηο κνπ, είλαη επόκελν λα κελ αληιώ απ’ ηελ άζθεζή 

ηνπ ην αίζζεκα ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο ραξάο θαη ηεο πιήξσζεο. Η θαηαβνιή ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο 

όρη κόλν δε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ κνπ, αιιά αντίθετα εθιακβάλεηαη σο 

αηηία κηαο ζπλερνύο θαη άζθνπεο δαπάλεο ρξόλνπ, δπλάκεσλ θαη δεκηνπξγηθόηεηαο. Έηζη ε εξγαζία κεηαηξέπεηαη ζε 

θαηαλαγθαζκό, ζε δύλακε πνπ κε θαηαπηέδεη θαη κε ζπλζιίβεη ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά.  

Συμπερασματικά, αλ ην επάγγεικα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ, ηόηε ε ζσζηή 

επηινγή ηνπ απνηειεί ηελ αναγκαία ζπλζήθε, γηα λα απνβεί απηόο ν ξόινο σθέιηκνο. Καη αλ ιόγσ ειηθίαο, επηξξνώλ 

ή ζπλζεθώλ δπζθνιεύεηαη ν λένο λα απνθηήζεη ζπλείδεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο επηινγήο ηνπ, έρνπλ ρξένο νη 

κεραληζκνί ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηεο. 

 

 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

  

Α1. Σύκθσλα κε ην θείκελν, όηαλ ν λένο επηιέγεη ην επάγγεικά ηνπ πξνζεθηηθά, ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο θάλεη 

ζσζηή επηινγή. Σε κία παξάγξαθν, 60 πεξίπνπ ιέμεσλ, λα αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο. 

(.../15) 

   

Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ θαζεκηά πεξίνδν πνπ αθνινπζεί κε ωστό ή Λάθος, αλάινγα ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ. 



i.  Η θνηλσλία σθειείηαη όηαλ νη πνιίηεο αζθνύλ ζσζηά ην επάγγεικά ηνπο.  

ii.  Έλαο ιόγνο πνπ νη λένη κπνξεί λα θάλνπλ ιαλζαζκέλεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο είλαη ε αλσξηκόηεηα.   

iii.  Οη πςειέο ακνηβέο πξέπεη λα είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην επηινγήο επαγγέικαηνο.  

iv.  Ο λένο επεξεάδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ.  

v. Αθόκα θαη αλ ε επηινγή επαγγέικαηνο είλαη ιαλζαζκέλε, ν άλζξσπνο κπνξεί λα ληώζεη ραξά. 

 

(.../10) 

 

Β1α. Να γξάςεηε από έλα συνώνυμο γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: εύστοχη, σημαντική, αντιληυθεί, 

υψηλές,  αναγκαία. 

(.../5) 

 

Β1β. Να γξάςεηε από έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: αηνκηθά, ζσζηή, παξειζόλ, αθαηάιιειε, 

απέηπραλ.  

(.../5) 

 

Β2α. Να εληνπίζεηε ηε δνκή ηεο 4
εο

 παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ («Πξόζζεηεο...επηινγή ηνπ»). 

(.../6) 

 

Β2β. Να αλαγλσξίζεηε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο 4
εο

 παξαγξάθνπ. 

(.../6) 

 

Β3α. Τη δειώλνπλ νη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο πνπ αθνινπζνύλ:  γιατί (1
ε
§), αντίθετα (7

ε
§), συμπερασματικά (8

ε
§);  

(.../6) 

 

Β3β. Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή: «Έηζη ε εηθόλα πνπ ζρεκαηίδεη ν λένο γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο είλαη ηηο πην πνιιέο θνξέο απνζπαζκαηηθή». 

(.../7) 

 

Γ. Να αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο, ζε έλα θείκελν πεξίπνπ 300 ιέμεσλ, ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ πηζηεύεηε όηη 

πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή επαγγέικαηνο θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηειηθά ηνλ λέν ζηελ 

επηινγή ηνπ απηή.  

(.../40) 


