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Κείμενο 1 

[Ο ρόλος της οικογένειας στις επιλογές μαθητών διαφορετικού φύλου σχετικά με τις 

επιστήμες των Η/Υ] 

Το ακόλουθο, ελαφρώς διασκευασμένο, απόσπασμα είναι από επιστημονικό άρθρο των Μαρία 

Κορδάκη και Ευρύκλεια Τσαγαλά, αντλημένο από την ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & 

Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών (προσπέλαση 19/12/2021). 

 

Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στις επιλογές ή όχι των μαθητών σχετικά µε τις 

επιστήμες των υπολογιστών; Η οικογένεια σε μεγάλο ποσοστό (πάνω από 47,1 %) φαίνεται 

να µην παρεμβαίνει τουλάχιστον µε εμφανή τρόπο για τους μαθητές και μαθήτριες στις 

επιλογές σπουδών τους σχετικές µε την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι και οι μαθητές που επιλέγουν 

σχολές Πληροφορικής, αλλά και αυτοί που δεν επιλέγουν, δέχονται θετική αλλά και 

αρνητική επιρροή από τους γονείς τους για τις σχολές αυτές. Τα θετικά επιχειρήματα που 

χρησιμοποιεί η οικογένεια, για να παροτρύνει τα παιδιά της υπέρ των σχολών 

Πληροφορικής, αφορούν κυρίως στις επαγγελματικές δυνατότητες του κλάδου: 

επαγγελματική σιγουριά, προοπτικές, κύρος και οικονομικό όφελος. Τα αρνητικά 

επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η οικογένεια αφορούν επίσης στις επαγγελματικές 

δυνατότητες του κλάδου τα τελευταία χρόνια: κορεσμός, ανεργία. Αρνητική επιρροή επίσης 

αναφέρθηκε από τα αγόρια η έλλειψη συμπάθειας των γονιών τους προς το αντικείμενο 

των υπολογιστών, ενώ για τα κορίτσια η άποψη ότι τα κορίτσια δεν είναι κατάλληλα για 

Η/Υ.  

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για τα αγόρια και τα κορίτσια που επιλέγουν αυτές τις 

σχολές η οικογένεια ασκεί μεγαλύτερη και διαφορετικού τύπου θετική επιρροή από ότι σε 

αυτούς τους μαθητές ή μαθήτριες που δεν επιλέγουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 

οικογένεια ασκεί θετική επιρροή µε το να παρέχει υποδομή, δηλ. Η/Υ και εξωσχολικά 

μαθήματα για υπολογιστές σε αυτούς τους μαθητές (αναφέρθηκε από το 10% και το 5,9% 

των αγοριών και των κοριτσιών της ομάδας που επιλέγει σχολές Η/Υ). Επιπλέον, η 

οικογένεια φαίνεται ότι επιδρά θετικά μέσα από ζωντανά παραδείγματα. Πιο 

συγκεκριμένα, για τα αγόρια και τα κορίτσια που επιλέγουν σχολές Πληροφορικής 

αναφέρθηκε ότι υπήρξε µέλος της οικογένειάς τους που χρησιμοποιούσε ή σπούδαζε Η/Υ 

µε ευχαρίστηση (αναφέρθηκε από το 12,5% και το 14,71% των αγοριών και των κοριτσιών 



της ομάδας που επιλέγει σχολές Η/Υ). Συνολικά, η θετική επιρροή από την οικογένεια για τα 

κορίτσια που επιλέγουν να σπουδάσουν σχολές Πληροφορικής φτάνει το 47%, ενώ η 

αντίστοιχη επιρροή για τα αγόρια που επιλέγουν αυτές τις σχολές είναι 32%.  

 

Κείμενο 2  

ΑλεχάντροΠαλόμας (1967- ) 

Ένας γιος (Απόσπασμα) 

 

Ο Γκιγέ είναι μαθητής της Τετάρτης τάξης ο οποίος, πολύ πρόσφατα, είχε μετακομίσει στην πόλη και 

η Ναζία είναι γειτόνισσα, συμμαθήτρια και φίλη του, πακιστανικής καταγωγής. Το βιβλίο κυκλοφορεί 

σε μετάφραση Αλεξάνδρας Γκολφινοπούλου, από τις εκδόσεις opera(2018). 

 

«Όταν μεγαλώσω, νομίζω θα μου άρεσε να κάνω πολλά ταξίδια, όπως η μητέρα σου» είπε. 

Εγώ δεν είπα τίποτα κι εκείνη μου έδωσε την καρτ ποστάλ. 

«Ξέρεις κάτι; Νομίζω ότι δε θέλω πια να γίνω πριγκίπισσα.» Γέλασε λιγάκι, καλύπτοντας το 

στόμα με το χέρι της. 

«Όχι;» 

«Όχι.» Έκανε όχι με το κεφάλι, και στη συνέχεια είπε: «Τώρα, θέλω να γίνω αεροσυνοδός 

στο Ντουμπάι». 

Γελάσαμε και οι δύο, αλλά σιγανά, για να μη μας ακούσουν απ’ το διάδρομο. 

«Γιατί;» 

«Να, επειδή μου φαίνεται ότι οι πριγκίπισσες πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο ίδιο μέρος 

χωρίς να κινούνται, φορώντας το πέπλο τους και πολύ σιωπηλές, όπως η μητέρα μου στο 

ταμείο του σουπερμάρκετ, αλλά χωρίς σουπερμάρκετ, και μ΄ ένα σύζυγο να τις επιτηρεί όλη 

την ώρα. Τι τέλειο να έχεις μητέρα αεροσυνοδό, έτσι δεν είναι; Τόσο μοντέρνα και τόσο 

όμορφη, σαν ηθοποιός του Μπόλιγουντ, αλλά ξανθιά, και χωρίς να χρειάζεται να χορεύει 

και να τραγουδάει συνεχώς, που πρέπει να είναι πολύ κουραστικό…» 

Ένιωσα κάτι σκληρό στο λαιμό και ανοιγόκλεισα τα μάτια πολλές φορές, επειδή θυμήθηκα 

τη μαμά και επίσης την ημέρα που ήμαστε στο σπίτι της Ναζία και κοιτάζαμε ένα άλμπουμ 

με φωτογραφίες και μου έδειξε μία μ’ έναν άντρα πολύ σοβαρό, μ’ ένα μαύρο μουστάκι, 

ντυμένο με στρατιωτικά και λιγάκι χοντρό. Όταν τη ρώτησα αν είναι συγγενής της, η Ναζία 

πήρε παράξενο ύφος και είπε ναι με το κεφάλι. 

«Τον λένε Αχμέτ» είπε, «και είναι ο αρραβωνιαστικός μου.» 

«Τι σημαίνει "ο αρραβωνιαστικός σου;”» 

«Να, αρραβωνιαστικός σημαίνει ότι θα γίνει άντρας μου αλλά όχι ακόμη.» 



«Και θα γίνεις ευτυχισμένη επειδή θα παντρευτείτε;»  

Η Ναζία κάλυψε το στόμα της με τη μαντίλα, αλλά δε γέλασε. Ανασήκωσε τους ώμους της 

και είπε: 

«Δεν ξέρω.» Κι έπειτα: «Να… εγώ δεν τον γνωρίζω, αλλά ο πατέρας μου λέει ότι είναι καλός 

κι ότι έχει ένα σπίτι κι ένα εργοστάσιο μεγάλο σαν τη Νέα Υόρκη, όπου δουλεύουν πολλοί 

άνθρωποι με μηχανήματα και πολύ θόρυβο.» 

«Α!» 

Δεν είπε τίποτ’ άλλο και συνεχίσαμε να ξεφυλλίζουμε το άλμπουμ για λίγη ώρα μέχρι που 

είπε: 

«Είναι τριάντα δύο χρονών.» 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1(μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα(μονάδες 10) 

Να καταγράψεις σε 50-60 λέξεις τους τρόπους με τους οποίους η οικογένεια ασκεί θετική 

επιρροή στα αγόρια και στα κορίτσια αναφορικά με την επιλογή τους να σπουδάσουν στις 

Επιστήμες των Υπολογιστών, σύμφωνα με το Κείμενο 1.  

Μονάδες 10  

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Το Κείμενο 1 οργανώνεται δομικά στη βάση ερευνητικών δεδομένων. Τεκμηρίωσε την 

απάντησή σου με δύο παραδείγματα (μονάδες 6). Ποιους στόχους εξυπηρετεί αυτή η 

επιλογή; (μονάδες 4).  

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί το ύφος λόγου του Κειμένου 1, απλό ή σοβαρό; (μονάδες 4) 

Τεκμηρίωσε την απάντησή σου με αναφορές σε δύο γλωσσικές επιλογές (μονάδες 8) και 

δικαιολόγησε την επιλογή ύφους σε σχέση με το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκει το 

κείμενο (μονάδες 3). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 



Να ερμηνεύσεις την αλλαγή στα επαγγελματικά όνειρα της Ναζία, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στο Κείμενο 2. Θεωρείς ότι με βάση τα στοιχεία που δίνονται στο κείμενο 

υπάρχουν πιθανότητες να πραγματοποιηθούν; Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε 120-

150 λέξεις. 

Μονάδες 15 


