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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

(ύλη Β΄ Γυμνασίου) 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πώς να επιλέξετε το επάγγελμα που σας εκφράζει 
 

Τα βιβλία έχουν κλείσει και οι βαθμολογίες έχουν βγει. Και τώρα οι νέοι καλούνται να 
θέσουν σε μια σειρά προτεραιότητας τις επιλογές που ανοίγονται μέσα από τις εναλλακτικές που 
τους δίνονται. Για πρώτη φορά στη ζωή τους πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους ως 
«Διαμορφωτές της Σταδιοδρομίας» τους.  

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, οι νέοι προχωρούν σε αποφάσεις που θα έχουν άμεση 
επίδραση στο μέλλον τους. Ως μέλλον –σχετικά με τη σταδιοδρομία– ορίζονται οι φιλοδοξίες ενός 
ατόμου, το πού θέλει να φτάσει και τι, τελικά, αντιλαμβάνεται ως επιτυχία. Και, ενώ ο καθένας 
δίνει τον δικό του ορισμό, η επιτυχία δεν πρέπει να πάψει ποτέ να αποτελεί μια πρόκληση, 
προκειμένου το άτομο να εξελίσσεται. Επομένως δεν πρέπει να υιοθετεί παθητικά, αλλά να 
προσαρμόζεται ενεργητικά. Πρέπει να είναι αληθινός με τον εαυτό του. Να τολμά να σκέφτεται 
διαφορετικά και μην εγκλωβίζεται σε ξεπερασμένες αντιλήψεις. Να έχει κίνητρα και πάθος.  

Η νέα πραγματικότητα καλεί τους νέους να αναπτύξουν και στη συνέχεια να αξιοποιήσουν 
αυτές τις δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν τη συνεχή προσαρμογή στα καινούργια κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα. Τέτοιες δεξιότητες είναι η κριτική σκέψη, η ανεκτικότητα, η 
ευρηματικότητα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Στη βάση, όμως, όλων αυτών βρίσκεται η 
αυτογνωσία. Όσο αυτή διευρύνεται, τόσο οι επιλογές, που βασίζονται στις προτιμήσεις, θα είναι 
πιο ρεαλιστικές και επομένως κατάλληλες και επιτυχείς.  

Ο νέος που καλείται να σχεδιάσει την επαγγελματική του πορεία θα πρέπει να θυμάται ότι 
η επαγγελματική επιτυχία πηγάζει κυρίως από το νόημα και την αξία που δίνει στον εαυτό του και 
όχι μόνο από τους τυπικούς επαγγελματικούς τίτλους. Γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο 
από το να υπομένουμε απλώς την εργασία μας. Θέλουμε να την απολαμβάνουμε.  

Πώς μπορείτε, όμως, να βρείτε το επάγγελμα που αγαπάτε; Πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε 
τη σταδιοδρομία σας από διαφορετική οπτική… Μια οπτική που αναγνωρίζει ότι οι καθημερινές 
εργασιακές δραστηριότητες προσφέρουν ικανοποίηση, που είναι ζωτικής σημασίας στο να έχετε 
την ποιότητα ζωής που πραγματικά επιθυμείτε. Το επάγγελμα που αγαπάτε είναι αυτό που 
καλλιεργεί τα ταλέντα σας, συμβαδίζει με τις προσωπικές σας αξίες και βοηθά να κάνετε τη 
διαφορά που πραγματικά θέλετε να κάνετε, ενώ παράλληλα σας ανταμείβει και σε οικονομικό 
αλλά κυρίως σε προσωπικό επίπεδο.  

Και βέβαια, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη τις παρούσες συνθήκες σε όλα τα 
επίπεδα με τη νέα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει αυτές οι συνθήκες 
να δεσμεύουν τις επιθυμίες σας και να λειτουργούν περιοριστικά στα όνειρά σας. Σκεφτείτε 
λοιπόν: Τι είναι δυνατό να γίνει, αν δεσμευτείτε στο να κάνετε το επάγγελμα που πραγματικά 
αγαπάτε; Πώς θα αλλάξει τη ζωή σας αν το επιλέξετε; Πώς θα αλλάξει αν δεν το επιλέξετε;  

 
Μαρία Κουτσαύτη, 2/7/2013, εφημερίδα «Το Βήμα»  
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Β΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, 
γράφοντας τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή, η τη λέξη «Λάθος», αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο. 
 
α) Η επαγγελματική επιλογή των νέων δεν επηρεάζει άμεσα το μέλλον τους. 

β) Οι προσωπικές ικανότητες του νέου πρέπει να συμβαδίζουν με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
κοινωνικές συνθήκες. 

γ) Ο νέος δεν πρέπει να υπολογίζει το οικονομικό κριτήριο για την επιλογή επαγγέλματος.  

δ) Αν οι κοινωνικές συνθήκες το απαιτούν, ο νέος πρέπει να αλλάξει τις επαγγελματικές του 
φιλοδοξίες.  

ε) Η προσωπική ευχαρίστηση είναι βασικός όρος της επαγγελματικής επιλογής του νέου. 

(15 μονάδες) 
 
2. Να γράψετε την περίληψη του αποσπάσματος «Τα βιβλία έχουν κλείσει … κατάλληλες και 
επιτυχείς» σε 50 - 60 λέξεις. 

(15 μονάδες) 
 
3. Να αναγνωρίσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου του κειμένου.  

(10 μονάδες) 
 

4. Να εντοπίσετε τα αντικείμενα των ρημάτων που είναι γραμμένα με έντονους χαρακτήρες 
(καλούνται, να σχεδιάσει). 

(10 μονάδες) 
 
5. Να σχηματίσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: επίδραση, 
ανταμείβει, ανεκτικότητα, σταδιοδρομία,  κατάλληλες. 

(5 μονάδες) 
 
6. Για κάθε υπογραμμισμένη λέξη του κειμένου να γράψετε μία συνώνυμη (εξελίσσεται, 
αντιλήψεις, διευρύνεται, ζωτικής, προσωπικές). 

(5 μονάδες) 
 
Γ΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
Στο πλαίσιο συζήτησης που αναπτύσσεται στην τάξη σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές που 
θα κληθείτε να κάνετε στο κοντινό μέλλον, εκφωνείτε μια σύντομη ομιλία (250 - 300 λέξεων) στην 
οποία αναφέρεστε στα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένας νέος για την καλύτερη 
δυνατή επαγγελματική του επιλογή. 
 

(40 μονάδες) 


