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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 H εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια αλλάζει 
προσανατολισµό. Το περιεχόµενο των σπουδών, από 
θεωρητικό κυρίως που ήταν ως σήµερα, γίνεται περισσότερο 
πρακτικό και εφαρµοσµένο,  µε τρόπο που να καλύπτει όσο 
το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της αγοράς εργασίας . 
Στόχος είναι ο κάθε νέος να µπορεί να βρει πιο εύκολα 
δουλειά, σε µια εποχή όπου η ανεργία των νέων και µάλιστα 
των πτυχιούχων έχει πάρει "εφιαλτικές" διαστάσεις . 

Η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας  
προβάλλει έτσι ως αναγκαιότητα και όλες σχεδόν οι 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν εµπλακεί σε εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις µε κοινό παρονοµαστή την κάλυψη των 
αναγκών της κοινωνίας της γνώσης . Ο ακαδηµαϊκός 
θεωρητικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης που επικρατούσε 
ως τάση στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα µέχρι 
σήµερα, παρ' όλο που εξακολουθεί να είναι απαραίτητος, 
δεν µπορεί πλέον από µόνος του να ανταποκριθεί στα νέα 
δεδοµένα, έτσι όπως αυτά διαµορφώνονται σε παγκόσµιο 
επίπεδο . Ο νέος αυτός προσανατολισµός φαίνεται να έχει 
µακροπρόθεσµη προοπτική και να ισχύει έως το 2015-2020 
και ακόµη παραπέρα . 

Ότι η εκπαίδευση αρχίζει να προσαρµόζεται όλο και 
περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας προκύπτει µε 
σαφήνεια στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο :  
"Η προοπτική της εκπαίδευσης στους κόλπους των κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Η µελέτη αυτή 
διενεργήθηκε µε εντολή της γερµανικής προεδρίας και σε 
αυτή καταγράφονται όλες οι τάσεις και οι προοπτικές της 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη . 
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Η διά βίου εκπαίδευση και µάθηση, η εισαγωγή των 
νέων τεχνολογιών στα σχολεία, η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, η αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης , 
η καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας είναι µερικοί από 
τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται  
οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ευρώπη . 
Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι ότι στο σχεδιασµό των αλλαγών 
αυτών, πέρα από τα αρµόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες 
τους, εµπλέκονται και άλλοι φορείς που προέρχονται από  
την αγορά εργασίας . και είναι λογικό κάτι τέτοιο, αφού 
χρειάζεται η γνώση των αναγκών της αγοράς αυτής για να 
είναι και αποτελεσµατικές  οι όποιες µεταρρυθµίσεις . Έτσι 
στους σχεδιασµούς συµµετέχουν ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα, συνδικάτα , εκπρόσωποι των εργαζοµένων, 
εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελµατικά επιµελητήρια κ .ά . 

Τέτοιες ενέργειες δείχνουν πράγµατι ότι πρόθεση και 
φιλοδοξία είναι να προσαρµοστεί η εκπαίδευση στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας . 

 (Από τον ηµερήσιο τύπο , διασκευή ) 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α.  Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του 

κειµένου που σας δόθηκε (80-100 λέξεις). 
     Μονάδες 25 

 

Β.1.  Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα αρίθµησης 
της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή 
Λάθος, σύµφωνα µε το νόηµα του κειµένου. 
 

α. Ο θεωρητικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
ανταποκρίνεται θαυµάσια στα νέα δεδοµένα 
της αγοράς εργασίας.  
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β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µελέτησε τα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα. 

γ. Στόχος της  εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η 
επιµόρφωση του ανθρώπου σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του. 

δ. Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις δεν 
λαµβάνουν  υπόψη τους τις επιδόσεις των 
µαθητών στο σχολείο. 

ε. Οι εργαζόµενοι δεν έχουν λόγο στην 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 

Μονάδες 5 
 

Β.2. Να διατυπώσετε έναν τίτλο µε σχόλιο και έναν 
χωρίς σχόλιο για το κείµενο που σας δόθηκε. 

Μονάδες 5 
 

Β.3. προβάλλει, δεδοµένα, προσανατολισµός, 
µακροπρόθεσµη,  αναβάθµιση, σχεδιασµό: 

 Με καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις να γράψετε 
από µια δική σας πρόταση, επιλέγοντας είτε τη 
σηµασία που έχουν οι λέξεις στο κείµενο είτε 
οποιαδήποτε άλλη. (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τις λέξεις σε οποιοδήποτε τύπο, χωρίς όµως να 
αλλάξετε το µέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν). 

Μονάδες 12 
 

Β.4. «Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι ότι στο σχεδιασµό 
των αλλαγών αυτών, πέρα από τα αρµόδια 
υπουργεία και τις υπηρεσίες τους, εµπλέκονται 
και άλλοι φορείς που προέρχονται από την αγορά 
εργασίας . και είναι λογικό κάτι τέτοιο, αφού 
χρειάζεται η γνώση των αναγκών της αγοράς 
αυτής για να είναι και αποτελεσµατικές  οι 
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όποιες µεταρρυθµίσεις. Έτσι στους σχεδιασµούς 
συµµετέχουν ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, 
συνδικάτα, εκπρόσωποι των εργαζοµένων, 
εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελµατικά 
επιµελητήρια κ.ά. 

  Τέτοιες ενέργειες δείχνουν πράγµατι ότι 
πρόθεση και φιλοδοξία είναι να προσαρµοστεί η 
εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.» 

 
 Στο παραπάνω απόσπασµα του κειµένου να 
εντοπίσετε τρεις λέξεις/φράσεις που αποτελούν 
σχόλιο του αρθρογράφου για το θέµα που 
παρουσιάζει. 

Μονάδες 3 

Γ. Σε εκδήλωση του σχολείου σας µε θέµα:  
"Αναζητώντας µια θέση στην αγορά εργασίας" , 

 έχετε αναλάβει να κάνετε µια εισήγηση όπου θα 
παρουσιάσετε:  
α) τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σήµερα και 
β) τα εφόδια που πρέπει να διαθέτουν οι σηµερινοί νέοι 

για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. 
 Να αναπτύξετε τις απόψεις σας για τα παραπάνω 

ζητήµατα  (400 – 500 λέξεις).   
     Μονάδες 50 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τις ερωτήσεις  δεν  θα τις  

αντιγράψετε στο τετράδιο . 
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2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις . 

4. Κάθε τεκµηριωµένη θέση είναι δεκτή . 

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


