
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018 

Α΄. Κείμενο:   
Απόψεις μαθητών για τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος  

Δημήτρης Ιτστέν:  

Στην σημερινή εποχή οι νέοι επιλέγουν το επάγγελμά τους με βάση πολλά κριτήρια. Το 

πρώτο πράγμα που κοιτάει ένας νέος είναι τι τον ενδιαφέρει και που θέλει να καταλήξει 

επαγγελματικά. Επίσης, διαλέγει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχει . Κυρίως 

το επάγγελμα αυτό θα πρέπει  να τον ικανοποιεί προσωπικά και να του προσφέρει  χαρά 

μέσω της δημιουργικής του εργασίας.  Τελευταίο και ίσως λιγότερο σημαντικό που θα 

πρέπει να σκεφτεί ένας νέος είναι η συνεισφορά του επαγγέλματός του στην πρόοδο του 

κοινωνικού  συνόλου. Έτσι, ο νέος αξιολογεί το κάθε επάγγελμα και κάνει την σωστή, γι’  

αυτόν, επιλογή.  

 

Όθωνας Θεοχάρης:  

Στις μέρες μας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των πολλών προβλημάτων που έχει  

προξενήσει σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής μας, πολλοί νέοι αποφασίζουν 

για το επαγγελματικό τους μέλλον, έχοντας ως βασικό κριτήριο τις οικονομικές 

απολαβές του εκάστοτε επαγγέλματος.  Προτιμούν, δηλαδή, επαγγέλματα που θα τους 

αποκαταστήσουν οικονομικά, ασχέτως από το αν τους ενδιαφέρει το γνωστικό 

αντικείμενο του επαγγέλματος που επέλεξαν ή αν απλά αποτελεί  μια εύκολη λύση για 

οικονομική ευημερία και κοινωνική καταξίωση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικοί στο τι θα αποφασίσουν γιατί η απόφασή τους αυτή θα τους ακολουθεί και  

θα τους χαρακτηρίζει για όλη τους την επαγγελματική σταδιοδρομία.  

 

Κατερίνα Δωροβίνη:  

Οι νέοι έχουν πολλά κριτήρια για την επιλογή του επαγγέλματός τους. Κατ’ αρχήν, το 

μισθό που θα παίρνουν και τα ωράρια εργασίας που θα έχουν. Το επάγγελμα που θα 

επιλέξουν θα πρέπει να έχει  αντοχή στο χρόνο και προοπτική ανάπτυξης. Για 

παράδειγμα, η εκμετάλλευση φυσικών πόρων και η γεωπονία είναι κάποια από τα χρυσά 

επαγγέλματα που θα συνεχίσουν να επιλέγουν πολλοί νέοι,  γιατί είναι διαφορετικά από 

τα «κλειστά» επαγγέλματα, όπως γιατρός, δάσ καλος κλπ. Επίσης, υπάρχει  ακόμα 

συνεχής εξέλιξη πάνω σε αυτά, γεγονός που κρατάει τους νέους σε εγρήγορση για να 

αγαπήσουν τη δουλειά τους. Επίσης, η δουλειά που θα επιλέξει ένας νέος θα πρέπει να 

τον εντάσσει σε ένα υψηλό κοινωνικό επίπεδο. Το πρόβλημα τ ων νέων σήμερα είναι πως 

μέρα με τη μέρα οι  θέσεις εργασίας μειώνονται και έτσι είναι δύσκολο να βρούνε μια 

δουλειά που να τους αρέσει και που να έχουν τα προσόντα για να ανταποκριθούν σ’ 

αυτή. Η εύρεση επαγγέλματος είναι πολύ δύσκολο πράγμα στις μέρες μας .  

 

 



 

 

 

Κάλλια Πολύδωρα:  

Οι νέοι πρέπει  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή του επαγγέλματός που θα 

ακολουθήσουν, καθώς είναι καθοριστικό για τη ζωή τους.  Θα ήταν σωστό να καταλάβουν 

τις ικανότητές τους και να πάρουν υπόψη τις κλίσεις που έχουν. Τότε θα  είναι αρκετά 

εύκολο γι’  αυτούς να διαλέξουν ένα επάγγελμα στο οποίο θα μπορούν να διαπρέψουν. 

Ένα άλλο κριτήριο στην επιλογή της επαγγελματικής αποκατάστασης είναι η προσωπική 

ευχαρίστηση του αντικειμένου που θα ασκήσουν. Αυτό συμβαίνει, καθώς εάν υπάρχει  

μεγάλη θέληση και ευχαρίστηση για δουλειά, τότε αυξάνεται η δημιουργικότητα και η 

παραγωγικότητα. Γενικότερα, η επιλογή ενός σωστού επαγγέλματος είναι δύσκολη 

υπόθεση για τους νέους και οι ίδιοι καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις αρκετά 

νωρίς στη ζωής τους.  
Πηγή:  Διαδίκτυο  

 
Β.Ερωτήσεις:  

1. α) Οι παραπάνω παράγραφοι έχουν γραφεί από συνομιλήκους σας. Συμπίπτουν οι απόψεις τους για 

τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος που έχουν οι νέοι σήμερα; Ποια θεωρούν ότι είναι τα 

βασικότερα κριτήρια για την επιλογή επαγγέλματος; 

(Μον. 3) 

β) Συμφωνείτε με τις απόψεις των παιδιών αυτών; Έχετε να προσθέσετε κάποιο κριτήριο; Εσείς με 

βάση ποια κριτήρια θα επιλέγατε το μελλοντικό σας επάγγελμα;  

(Μον. 3) 

2. Μπορείτε να γράψετε και τους υπόλοιπους χρόνους του ρήματος; (χρονική αντικατάσταση) 

Τραβήχτηκε 

(Μον. 2) 

3. Μπορείτε να βρείτε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις; (όπου υπάρχουν): 

i. Το παιδί έσπασε το ποτήρι. 

ii. Ο Γιώργος λέρωσε την μπλούζα του. 

iii. Ο Αντρέας τον κάλεσε στο σπίτι του. 

iv. Σκέφτομαι τις καλοκαιρινές διακοπές. 

v. Ο μικρός φοβάται το σκοτάδι. 

(Μον. 2) 

Γ. Αναλάβατε  να ετοιμάσετε ένα άρθρο για την αξία της εργασίας, το οποίο θα 

δημοσιευτεί στην σχολική εφημερίδα. Να εκθέσετε τα επιχειρήματά σας σε ένα 

κείμενο 300 -400 λέξεων για να στηρίξετε την άποψη ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να 

εργάζεται.  
(10 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


