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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

[Επαγγελματικός προσανατολισμός]

Το  κείμενο  της  Μάγδας  Γραμμένου  δημοσιεύτηκε  στις  2.1.2021  στον  ιστότοπο

https://www.maxmag.gr/politismos/ekpaideusi  .  

Η έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τα

τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως η επαγγελματική πληροφόρηση οφείλει να είναι

αντικειμενική, ακριβής και απαλλαγμένη από πολιτική ή άλλου είδους προπαγάνδα. Κάθε

καμπάνια  ενημέρωσης  πρέπει  να  παρουσιάζει  εξίσου  τα  θετικά  και  τα  αρνητικά  των

επαγγελμάτων,  τις  ανάγκες  που  υπάρχουν  στο  συγκεκριμένο  τομέα  και  τις  προοπτικές

εξέλιξης.

Η  επαγγελματική  πληροφόρηση  στο  σχολείο  είναι  εξίσου  σημαντική  για  τους

μαθητές,  τους  γονείς,  αλλά  και  τους  εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  συχνά  είναι  αρνητικοί

απέναντι  σε νέα επαγγέλματα,  επηρεάζοντας έτσι και τους μαθητές.  Ως Επαγγελματικός

Προσανατολισμός δεν νοείται μόνο η διαδικασία παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με

διάφορα  επαγγέλματα,  αλλά  και  η  πραγματοποίηση  συμβουλευτικών  συνεντεύξεων,  η

διενέργεια ασκήσεων αυτογνωσίας κ.α.

Η πληροφόρηση μπορεί να παρέχεται στους μαθητές από διάφορους φορείς.  Το

έργο αυτό αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι προσανατολισμού, οι σχολικοί

ψυχολόγοι ή άλλοι ειδικοί επιμορφωμένοι σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στις  κατώτερες  βαθμίδες  εκπαίδευσης,  στο  νηπιαγωγείο  και  το  δημοτικό  σχολείο,  ο

εκπαιδευτικός της τάξης αναλαμβάνει να μυήσει τους μαθητές στην επαγγελματική ζωή και

στη χρησιμότητα των επαγγελμάτων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο

της  διδασκαλίας  των διάφορων μαθημάτων που  αναπτύσσονται  στο σχολείο.  Στη μέση

εκπαίδευση,  οι  ανάγκες  για  επαγγελματική  πληροφόρηση  είναι  μεγαλύτερες,  καθώς

απαιτείται  λεπτομερέστερη  παρουσίαση  των επαγγελμάτων.  Για  το  λόγο  αυτό,  το  έργο

αυτό αναλαμβάνει ένας καθηγητής, ο οποίος έχει επιμορφωθεί σε θέματα επαγγελματικού

προσανατολισμού και μπορεί με τις γνώσεις του να βοηθήσει τους μαθητές στη διαδικασία

εξερεύνησης και επιλογής επαγγελμάτων. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι καθηγητές αποτελούν

σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους μαθητές,  γι’  αυτό ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα

σημαντικός. Τέλος, στις τάξεις του λυκείου το έργο της πληροφόρησης συνδυάζεται με τη
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διοργάνωση  ειδικών  ημερίδων  και  άλλων  ενημερωτικών  εκδηλώσεων,  όπου

παρουσιάζονται  από  το  σύμβουλο  επαγγελματικού  προσανατολισμού  και  άλλες  ειδικές

υπηρεσίες, που επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα σχολεία.

Σύμφωνα  με  τις  ψυχοπαιδαγωγικές  αρχές  του  Προσανατολισμού,  δεν  υπάρχει

κατάλληλη ηλικία για την ενημέρωση του ατόμου και τη μύησή του στην επαγγελματική

ζωή.  Ωστόσο,  πρέπει  να  ξεκινά  από  νωρίς,  να  συμβαδίζει  με  τις  εξελίξεις  στον

επαγγελματικό  τομέα και  η  έμφαση  να δίνεται  στην  εφηβική  και  νεανική  ηλικία,  όπου

πρέπει  να  παρθούν  σημαντικές  αποφάσεις  για  τη  μετέπειτα  ζωή  του  ατόμου.  Έχει

παρατηρηθεί πως τα παιδιά ήδη από το νηπιαγωγείο αρχίζουν να εξερευνούν τον κόσμο

των επαγγελμάτων  και  να  δείχνουν  προτίμηση  προς  κάποιο  επάγγελμα.  Η προσπάθεια

μύησης στον κόσμο της επαγγελματικής ζωής συνεχίζεται στο δημοτικό και κορυφώνεται

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γι’ αυτό και ονομάζεται «κύκλος προσανατολισμού».

Α3.  Σε  μια  επιστολή  σου  στον  υπεύθυνο  του  προγράμματος  για  τον  επαγγελματικό

προσανατολισμό εξηγείς για ποιους λόγους θεωρείς σημαντικό να επιλέγει ο κάθε νέος το

επάγγελμα που του ταιριάζει.  Μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από το κείμενο και την

εμπειρία σου. (200-250 λέξεις).

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ (1894-1988)

[Η Διευθύντρια]

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Έλλης Αλεξίου (1894-1988) «Γ΄ Χριστιανικόν

Παρθεναγωγείον», εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα: 2010.

Μα δε σταματούσα  ως εκεί.  Προχωρούσα και  πιο πέρα.  Είχα  κι  απαιτήσεις  από την κ.

Διευθύντρια, που μου τις άφησε κι αυτές ανικανοποίητες. Ως εκείνη τη στιγμή που μπήκα

κάτω από τη διεύθυνσή της, είχα γνωρίσει για ανωτέρους μου τους δασκάλους μου και τον

πατέρα μου, και νόμιζα πως όλοι οι ανώτεροι είναι πάντα κανονισμένοι στο ίδιο καλούπι.

Πως έχουνε καθήκον οι ανώτεροι να καθοδηγούν, ν’ απαγορεύουν, να διατάσσουν και να

μαλώνουν  τον  κατώτερο,  μα  νόμιζα  πως  έχουν  ακόμη  το  καθήκον  να  παινούν  και  να

αμείβουν. Και πολλές φορές τώρα δασκάλα, έκανα κάτι παραπανίσιο, για να μου πει ένα

καλό λόγο η κ. Διευθύντρια. Μόνο και μόνο για ν’ ακούσω από το στόμα της έναν καλό



λόγο.  Μου ήτανε ανάγκη εσωτερική η επιδοκιμασία της,  μα όντως ποτέ της δε μου τη

χάρισε αυτή τη χαρά. Γιατί η κ. Διευθύντρια όπως δε σου ‘λεγε ποτέ τίποτε προσβλητικό,

όπως δεν ξεστόμιζε  ποτέ της άσκημα και  χοντρά λόγια,  το ίδιο δεν έλεγε ποτέ της και

παινέματα. Ήτανε από φυσικό της λιγόλογη. Γι’ αυτό σ’ αυτή την περίσταση μπορεί εγώ να

‘φταιγα κι όχι η κ. Διευθύντρια. Πολύ συχνά με το να είμαστε έτσι κι αλλιώς μαθημένοι,

υποφέρομε,  και  νομίζομε  πως μας  φταίνε  οι  άνθρωποι,  ενώ εμείς  οι  ίδιοι  φταίμε  του

εαυτού μας. Γιατί πρέπει να είμαστε από πρωτύτερα προετοιμασμένοι, όταν μπαίνουμε στη

ζωή· και να ξέρουμε πως δεν μπορούμε να κανονίζουμε τα πάντα κατά τα κέφια μας. Κέφια

και όρεξες και ό,τι ξέραμε να τα ξεχάσουμε άμα μπούμε στον στίβο. Η ζωή είναι σκληρή και

δύσκολη κ’ οι άνθρωποι, όταν τους χρειαστείς,  το ίδιο κι αυτοί σκληροί,  γιατί έτσι τους

κατάντησε η πικρή τους πείρα. Είναι δύστροποι και δύσπιστοι και μετρούνε τα λόγια τους

προτού τα πουν, σαν να ‘τανε χρυσάφι. Και δε λένε ένα καλό λόγο κ’ ένα μπράβο κι ας τον

έχεις ανάγκη αυτόν τον καλό λόγο, γιατί φοβούνται πως θα τον εκμεταλλευτείς.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Να ερμηνεύσεις, με βάση στοιχεία που δίνει το λογοτεχνικό κείμενο, την ανάγκη

της δασκάλας να ακούει τον επαινετικό λόγο της διευθύντριάς της. Ποια εικόνα για

τη ζωή έχει σχηματίσει η δασκάλα; Συμφωνείς μαζί της;

ή

2. Να φανταστείς ότι είσαι η δασκάλα και γράφεις στο ημερολόγιό σου τις σκέψεις

σου και τα συναισθήματά σου με αφορμή τις εμπειρίες που έχεις στον εργασιακό

σου χώρο.
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