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Κείμενο 1

Επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές μαθητών ηλικίας 14-18 ετών

Το κείμενο είναι  απόσπασμα από ερευνητικό  άρθρο των Αγνής Βίκη  και  Ευστράτιου  Παπάνη,  το

οποίο αναρτήθηκε στις 14.8.2020 στον ιστότοπο:  

https://psichologiagr.com.

[…]  Ως  προς  το  ποια  επαγγέλματα  σκέφτονται  οι  μαθητές  για  πρώτη  φορά,

διαπιστώθηκε  ότι  σκέφτονται  να  ακολουθήσουν  επαγγέλματα  επιστημονικά  που

προσδίδουν κύρος ή που ανήκουν στο δημόσιο τομέα (π.χ. απλά στρατιωτικά-αστυνομικά).

Η συμφωνία πρώτης σκέψης και τελικής απόφασης επαγγέλματος ανέρχεται στο 36% του

δείγματος που μελετήσαμε. Τα δημοφιλέστερα επαγγέλματα τόσο στις πρώτες σκέψεις των

μαθητών όσο και στις μετέπειτα προτιμήσεις τους παραμένουν τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά,

τα Επιστημονικά Ιατρικά και τα Απλά Στρατιωτικά-Αστυνομικά. Στην περίπτωση του τελικού

επαγγέλματος  που  αποφασίζουν  οι  μαθητές,  τα  Ανώτερα  Εκπαιδευτικά  και  τα  «απλά»

Στρατιωτικά-Αστυνομικά παραμένουν στις πρώτες προτιμήσεις αλλά αυξάνονται αισθητά

τα  ποσοστά  των  επαγγελμάτων  Μηχανογράφησης  &  Πληροφόρησης  και  Ανώτερων

Οικονομικών (3η και 4η επιλογή αντίστοιχα), ενώ ελαττώνεται κατά το ήμισυ το ποσοστό

των Επιστημονικών Ιατρικών επαγγελμάτων.

Το φύλο αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης τόσο των επιθυμιών όσο και των

τελικών επιλογών των μαθητών.  Τα κορίτσια επιλέγουν διαφορετικούς επαγγελματικούς

τομείς  και  επαγγέλματα  από  τα  αγόρια,  αφού  η  «διαφορετική  ιδιοσυγκρασία  των δύο

φύλων οδηγεί σε προτίμηση διαφορετικών επαγγελμάτων» (Μάνος 2000, 255). Σύμφωνα

και  με την άποψη της Gilligan,  η διαφοροποίηση αυτή έχει  σχέση με τις  εμπειρίες  των

φύλων που είναι  διαφορετικές  και  η οποία,  όπως είναι  γνωστό,  τονίζει  τη διαφορετική

οπτική  γωνία  με  την  οποία  βλέπουν  τα  πράγματα  οι  γυναίκες  σε  συνάρτηση  με  τις

διαφορετικές τους εμπειρίες.

Η  σχολική  επίδοση  των  μαθητών,  το  επάγγελμα  του  πατέρα  αλλά  και  το

κοινωνικοοικονομικό  επίπεδο  της  οικογένειας  αποτελούν  παράγοντες-κριτήρια  επιλογής

επαγγελμάτων ανάλογα με το επίπεδο (χαμηλό επίπεδο αυτών των παραγόντων οδηγεί σε

https://psichologiagr.com./


αντίστοιχη επιλογή επαγγέλματος, όπως υψηλό επίπεδο σε επιλογή επαγγελμάτων υψηλού

επιπέδου).

Τέλος, ποσοστό 14% των μαθητών επιθυμούν «επιστημονικά» επαγγέλματα αλλά

τελικά  επιλέγουν  «απλά».  Οι  μαθητές  αυτοί  έχουν  χαμηλή  επίδοση,  χαμηλό

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και προέρχονται περισσότερο από αγροτικές περιοχές. 

Κείμενο 2

Γαλάτεια Σαράντη (1920 -2009)

[Το μάτι του Θεού]

Το κείμενο είναι απόσπασμα που προέρχεται από το βιβλίο της Γαλάτειας Σαράντη (1920 -2009) «Το

ποτάμι», Εκδ. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα: 1992, σ.σ. 161-162.

Ο ξάδερφος του πατέρα μου με πήρε μαζί του, από το χωριό στα 1919, Σεπτέμβρης μήνας

ήταν.  Με  έβαλε  στον  κουμπάρο  του,  τον  κυρ  Γιάννη  τον  παπλωματά,  να  δουλέψω

παραγιός.  Το  αφεντικό  μου  είχε  ένα  μικρό  μαγαζάκι  στην  απάνω  πόλη  και  πουλούσε

μπαούλα, παπλώματα και στρώματα, ένα μικρό εμπόριο χωρίς ανεβοακατεβάσματα, μια

σταθερή δουλειά που την έκανε όλο αξιοπρέπεια και περηφάνια. Ήταν καλό ανθρωπάκι,

θεοσεβούμενος, σοβαρός, μετρημένος. Δεν βλαστήμαγε ποτέ, δεν έβριζε, δεν φώναζε. Από

μιας αρχής με πήρε με καλό μάτι. Μου αγόρασε παπούτσια και ένα ντρίλινο1 κοστούμι που

μου έπεφτε κάπως μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, έλεγε, του χρόνου θα ψηλώσεις, όλα πρέπει

να τα νοιάζεται κανείς! Χόρτασα κοντά του ψωμί, ναι μα την αλήθεια. Τον είδα από μιας

αρχής  σαν  Θεό.  Τι  άλλο μπορεί  να  είναι  ο  Θεός;  Σου σιγουρεύει  το φαΐ  και  τον ύπνο,

μεγαλώνεις  χωρίς  να  κρυώνεις  και  να  πεινάς,  κάτι  που  ο  πατέρας  και  η  μάνα  που  με

γέννησαν δεν το μπορούσαν. Αρκεί να είσαι δουλευτής, οικονόμος, λιγόλογος και πιστός.

Εύκολα πράγματα. Έγινα ένα καλό πιστό σκυλί. Τα βράδια κοιμόμουν στο μαγαζί χωρίς να

ανάβω λάμπα, ούτε κερί από το φόβο της πυρκαγιάς. Το πρωί ανέβαινα απάνω στο σπίτι

του αφεντικού, και η κυρά μού έδινε να φάω. Στην αρχή δεν με ήθελε. Κάτι την έδιωχνε,

κάτι δεν της άρεσε απάνω μου, λες και έφταιγα για κάτι που δεν το ήξερα. Από την πρώτη

μέρα έβαλε τις φωνές.

-Τι μου τον κουβάλησες εδώ; Δεν μπορώ να τον έχω στο κεφάλι μου!

1 Το ντρίλι ήταν φτηνό βαμβακερό ύφασμα για παντελόνια και κοστούμια, σε διάφορα χρώματα.



-Ένα πιάτο φαΐ, Αγλαΐα, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Να κάνουμε και ένα ψυχικό. Ο Θεός τα

βλέπει και τα λογαριάζει όλα…

-Μα θα μου βρωμίζει, θα θέλει λάτρα…

-Τίποτα,  τίποτα δεν με θα θέλει.  Θα δεις… Μόνο ένα πιάτο φαΐ.  Και  θα σου κάνει  και

δουλειές να μην κουράζεσαι εσύ… 

Όλα αυτά είχαν ειπωθεί μαλακά, τρυφερά σχεδόν, με ένα διπλό νόημα, γιατί το

αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Η Αγλαΐα με δέχτηκε χωρίς γκρίνιες. Καθόταν και με κοίταζε που

έτρωγα και μίλαγε μόνη της: «Για δες, για δες πείνα που την έχει. Αν του βάλω λίγο ακόμη

θα το φάει, θα δεις που θα το φάει!».

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να  παρουσιάσεις  σε  μια  παράγραφο  50-60  λέξεων  τα  βασικά  κριτήρια  επιλογής

επαγγέλματος των νέων, σύμφωνα με το Κείμενο 1.

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10)

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 επιλέγεται η αντιθετική παράθεση των δεδομένων

της έρευνας. Επιβεβαίωσε την παραπάνω διαπίστωση με σχετικές αναφορές (μονάδες 6)

και εξήγησε με συντομία ποια η νοηματική σχέση της αντίθεσης με την άποψη της Gilligan

(μονάδες 4).

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Μπορείς να χαρακτηρίσεις το ύφος λόγου που επικρατεί στο Κείμενο 1 και να εντοπίσεις

δύο  γλωσσικές  επιλογές  που  το  επιβεβαιώνουν;  Μπορείς  να  αιτιολογήσεις  αυτή  την

επιλογή ύφους από τις συντάκτριες του κειμένου;

Μονάδες 15 



ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ο νεαρός εργαζόμενος στο Κείμενο 2 είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του. Μπορείς να

εξηγήσεις, σύμφωνα με το κείμενο, πού οφείλεται αυτή η θετική διάθεσή του; Με ποιον

τρόπο δείχνει πως είναι ευχαριστημένος; Να απαντήσεις σ’ ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

Μονάδες 15


