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Κείμενο 1  
Πώς επιλέγουμε το επάγγελμα που μας ταιριάζει 

Το παρακάτω διασκευασμένο κείμενο είναι άρθρο της Νικολέτας Κουρούση που έχει αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο    https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1261239/pos-epilegyme-to-
epangelma-poy-mas-tairiazei  (τελευταία ενημέρωση: 09 Αυγούστου 2021) 

Η σωστή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία ενός ανθρώπου. Είναι 

το «κλειδί» για μια καλύτερη διαβίωση και πηγή άντλησης ικανοποίησης, εφόσον η εργασία κατέχει 

εξέχουσα θέση στη ζωή μας. Οι νέοι καλούνται να καθορίσουν το μέλλον τους, επιλέγοντας τον 

κατάλληλο για τους ίδιους επαγγελματικό προσανατολισμό που θα τους ακολουθεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Καλό είναι ένας μαθητής, πριν διαλέξει κατεύθυνση, να έχει ήδη 

ερευνήσει ποιο είναι το εύρος των επιλογών του, να έχει αποκτήσει το «γνώθι σαυτόν», να γνωρίζει 

την επαγγελματική του αποκατάσταση, το πιθανό κύρος που μπορεί να αποκτήσει από την επιλογή 

του επαγγέλματος και ενδεχομένως να ακολουθήσει και το επάγγελμα των γονιών του , αν αυτό του 

ταιριάζει.  

Συχνά μέσα από ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, ο εξειδικευμένος σύμβουλος  

έχει τη δυνατότητα να ψυχογραφήσει το άτομο, να εντοπίσει τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις 

ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες, προκειμένου να τον καθοδηγήσει σε μια εύστοχη επιλογή 

επαγγέλματος. Μέσω μιας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης προβαίνουν οι ειδικοί σε διάγνωση για 

το πώς είναι το άτομο αλλά και προβλέπουν τη συμπεριφορά του για το πώς πρόκειται να 

λειτουργήσει σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Άρα σ’ αυτή την περίπτωση δρα και προνοητικά ένας 

επαγγελματικός προσανατολισμός, γιατί φωτίζει ορισμένες  δεξιότητες και ταλέντα που δεν έχουν 

ακόμη φανεί από το σχολείο. Μέσα από ένα τεστ εντοπίζονται τα ψυχοσυναισθηματικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η αυτοεκτίμηση και η εστία ελέγχου και αναδεικνύονται οι δεξιότητες 

του ανθρώπου. Μια επιτυχημένη πορεία στηρίζεται στη δομή της προσωπικότητας και την ανάδειξη 

αυτών των δεξιοτήτων. Ακόμη και ενήλικες μπορούν να λάβουν την υπηρεσία του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, προκειμένου να επενδύσουν σε ένα πιο δημιουργικό επάγγελμα και κατάλληλο 

για αυτούς ή να αποφύγουν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον που τους ταλανίζει. Δεν είναι 

υποχρεωτικό ότι θα αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά θα δουν πιο προσεκτικά τι τους 

ταιριάζει, ώστε να αισθανθούν ότι εξελίσσονται στον εργασιακό στίβο. 

Ορισμένα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση στις μέρες μας είναι η στατιστική, η πληροφορική, 

τα ναυτιλιακά, τα τουριστικά, οι ευρωεπιστήμες και οι κλάδοι της ιατρικής, αλλά είναι σημαντικό, 
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όταν επιλέγουμε ένα επάγγελμα να μη γίνεται αυτό με βάση μόνο τη ζήτηση, αλλά να επιλέγουμε 

επαγγέλματα που αφενός μας ταιριάζουν και αφετέρου θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ασκήσουμε 

στο μέλλον.  

 

 

Κείμενο 2 

 

«Επαγγελματικός Προσανατολισμός» 

Τραδούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη (στίχοι και μουσική) το οποίο βρίσκεται στο Άλμπουμ  

Ψυχραιμία παιδιά  (1979) 

 

Αν τέλειωσες γυμνάσιο και θες να μορφωθείς 

πριν πάρεις μιαν απόφαση καλά να το σκεφτείς 

κι αυτά που λένε γύρω σου να μην τ’ ακούς ποτέ 

μονάχος σου να ψάξεις να δεις τι γίνεται 

καλές οι επιστήμες και τα διπλώματα 

το θέμα όμως είναι τι γίνεται μετά 

Λοιπόν που λες το πρόβλημα δεν είναι το να μπεις 

είναι που σου την έχουνε στημένη μόλις βγεις 

και όπως δεν υπάρχει και προγραμματισμός 

αρχίζουνε τα κόλπα κι ο ανταγωνισμός 

καλό είναι ένα δίπλωμα απ’ ανώτατη σχολή 

μα οι θέσεις είναι λίγες κι απόφοιτοι πολλοί 

 

Γι’ αυτό σου λέω σκέψου το και πρόσεξε πολύ 

γιατί πριν από σένανε την πάθανε πολλοί 

 

[...] 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (Μονάδες 35) 

1Ο Υποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποια θεωρείς ότι είναι τα κριτήρια ενός επιτυχημένου επαγγελματικού προσανατολισμού σύμφωνα 

με το  Κείμενο 1; Απάντησε σε 50-70 λέξεις.          (μονάδες 10) 



 

2Ο Υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στο Κείμενο 1 πολλά ρήματα βρίσκονται σε οριστική έγκλιση .Τι πετυχαίνει η  συγγραφέας με αυτή 

την επιλογή;         (μονάδες 10) 

 

3Ο Υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να εντοπίσεις πέντε λέξεις ή φράσεις στο Κείμενο 1 που χρησιμοποιούνται με μεταφορική 

λειτουργία της γλώσσας  (5 μονάδες) και να τις μετασχηματίσεις σε κυριολεκτική λειτουργία (10 

μονάδες)         (μονάδες 15) 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (Μονάδες 15) 

Σε 100-150 λέξεις να αναπτύξεις τον προβληματισμό που προκύπτει από τους στίχους του 

τραγουδιού. Σε βρίσκει σύμφωνο/η;        (μονάδες 15) 

 



 


