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 ΚΕΙΜΕΝΟ 
Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη 

είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των αναγκών και των επιθυμιών του, καλείται να συμβάλει 
αποφασιστικά στην πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατομική, και πολλές φορές 
εξαιρετικά δύσκολη, πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί μόνος του, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε με βάση 
το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-μόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά μέσα σε 
ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία με τους άλλους, σε επαφή και ανταλλαγή με τους 
επίσημους ή ανεπίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς, με ποικίλους οργανισμούς και κέντρα κατάρτισης, ακόμη και όταν οι νέες 
τεχνολογίες του επιτρέπουν να μαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους.  

Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτομόρφωσης στη σημερινή εποχή δεν σημαίνουν την απουσία των 
άλλων, θεσμών και ατόμων, ούτε την κοινωνική απομόνωση του καθενός ατόμου, αλλά την ενεργητική στάση του, αφού το 
ίδιο αποφασίζει, άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση συγκεκριμένων αναγκών, να εκπαιδευθεί. Η ενεργητική 
στάση συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να διαμορφώσει μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες (οργανισμούς, 
εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους) το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τους τρόπους της εκπαίδευσής του.  

Όμως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτομόρφωση αναγκαία για τα άτομα των σύγχρονων κοινωνιών 
είναι οι νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι συνεπακόλουθες μεταμορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία 
από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι πολλά επαγγέλματα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιμότητά τους, ενώ 
οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα άτομα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν 
και το μέλλον. Η συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα 
άτομα τη δυνατότητα να διατηρούν μία και μοναδική επαγγελματική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους. 
Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για τα άτομα, οι νέοι άνθρωποι των 
τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους. Το γεγονός αυτό 
επιβάλλει στα άτομα να κατακτούν διαρκώς γνώσεις, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες 
ειδικεύσεις, δηλαδή, να εκπαιδεύονται συνεχώς.  

Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική μετάδοση γνώσεων από τις μεγαλύτερες γενιές στις νεότερες, όπως 
την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο επειδή, τόσο το περιεχόμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο 
και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, τα δύο 
φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές της 
καθημερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται επομένως μια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) 
και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών τειχών.  

Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (Διασκευή)  
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).  Μονάδες 25  
Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: ... οι 

νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική 
πορεία τους ...  Μονάδες 12  

Β2. α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου; (Η εκπαίδευση δεν νοείται ... των σχολικών 
τειχών) (μονάδες 4)  

 β. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του κειμένου (μονάδες 3)  
Μονάδες 7  

Β3. α. Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  
ατομική, επιτρέπουν, ανεπαρκείς, διαφορετικές, επεκτείνεται. (μονάδες 5)  

 β. Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  
  συνεχή, χρησιμότητα, συνέπειες, δεξιότητες, καθίσταται. (μονάδες 5)  

Μονάδες 10  
Β4. Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιστημονικού λόγου στο κείμενο που σας δίνεται.  Μονάδες 6  
Γ1. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη σημασία της αυτομόρφωσης και να 

προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις).  Μονάδες 40 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

A1. Στο κείμενό της η συγγραφέας πραγματεύεται την έννοια της αυτομόρφωσης. Αρχικά ορίζει την αυτομόρφωση ως μια 
αυτόβουλη και ενεργητική εκπαιδευτική πράξη κατά την οποία ο άνθρωπος βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς και το κοινωνικό του περιβάλλον με σκοπό την ανατροφοδότηση των γνώσεών του. Οι αυξημένες  
όμως απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής με την καταλυτική παρουσία της τεχνολογικής και επαγγελματικής  προόδου, 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανεύρεσης νέων «δεξιοτήτων» και γνώσεων από τον εργαζόμενο, που καλείται να 
αλλάζει επαγγελματικό περιβάλλον. Η παραδοσιακή αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία δε δείχνει να υφίσταται 
πια, αφού το περιεχόμενο και ο χρόνος της εκπαιδευτικής πράξης μεταβάλλονται συνεχώς, πράγμα που αναγκάζει τον 
εκπαιδευόμενο να αναμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.  

Β1. Οι διαρκείς μεταβολές που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία επιβάλλουν ανακατατάξεις στο χώρο εργασίας και 
ειδικότερα στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων.  Η τεχνολογική πρόοδος και η εφαρμογή των επιτευγμάτων της 
στην αγορά εργασίας συχνά καθιστούν ανεπαρκείς τις γνώσεις που απέκτησαν οι νέοι κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσής τους. Για αυτό το λόγο οι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται συχνά να αλλάζουν 



 

 

επάγγελμα ανάλογα με την οικονομική φιλοσοφία της εποχής. Δεδομένου ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους 
θεωρούνται συχνά ανεπαρκείς, η «δια βίου εκπαίδευση» αποτελεί αδήριτη ανάγκη της εποχής μας. 

Β2. α. Η τελευταία παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης. Η συγγραφέας στα σχόλια της 
παραγράφου αιτιολογεί («και τούτο επειδή ... ζωής») τη θέση της ότι η εκπαίδευση παύει πια να είναι απλή μετάδοση 
γνώσεων. 

 β. Δομικά μέρη: Θεματική πρόταση: «Η εκπαίδευση ... αιώνα». 
   Σχόλια – Λεπτομέρειες: «Και τούτο...ζωής» 
   Κατακλείδα (συμπέρασμα): «Η εκπαιδευτική πράξη...τειχών» 
Β3. α. Αντώνυμα: συλλογική / απαγορεύουν / επαρκείς / όμοιες / περιορίζεται  
 β. Συνώνυμα: διαρκή / ωφελιμότητα / αποτελέσματα / ικανότητες / γίνεται 
Β4. Χαρακτηριστικά επιστημονικού λόγου στο κείμενο: 
 1. Περιγραφικός – Ερμηνευτικός λόγος:  
  π.χ. Ορισμός του όρου αυτομόρφωση στην πρώτη παράγραφο του κειμένου («Με τον όρο ... κατάρτισης») 
 2. Λογική χρήση της γλώσσας: 
  π.χ. Επίκληση στη λογική με επιχειρηματολογία («Μία από τις συνέπειες ... πορεία τους» στην τρίτη παράγραφο του 

κειμένου) 
 3. Χρήση ειδικού λεξιλογίου (ορολογία):  
  π.χ. «αυτομόρφωση», «κανονιστική μετάδοση γνώσεων» 
Γ.  Αυτομόρφωση και «δια βίου εκπαίδευση» 
 Τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των πτυχιούχων και εξειδικευμένων φέρνουν στο προσκήνιο 

μια νέα αντίληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που επεκτείνεται «πέραν των σχολικών τειχών». Πρόκειται για τη 
διαδικασία της αυτομόρφωσης η οποία πραγματώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.  

 Η αξία της αυτομόρφωσης στις σύγχρονες τεχνολογικές κοινωνίες εκτείνεται σε όλους τους τομείς της ατομικής και 
συλλογικής ζωής. 

 Για το άτομο: 
  Διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του και βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου με την κατάκτηση νέων 

γνώσεων.  
  Ανανέωση των δεξιοτήτων του, βελτίωση των επιδόσεών του στον επαγγελματικό τομέα  αύξηση της παραγωγικής 

του ικανότητας και ευελιξίας και ενίσχυση της ατομικής πρωτοβουλίας. 
  Δυνατότητα παρακολούθησης των σύγχρονων επαγγελματικών και οικονομικών εξελίξεων  ευκολότερη 

προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον  περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας.   
  Αποφυγή ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων λόγω της ανεργίας. 
 Για την κοινωνία: 
  Συνεχής επικοινωνία των μελών μιας κοινωνίας, επαφή και συνεργασία μεταξύ τους  ενίσχυση των δεσμών του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. 
   Άμβλυνση των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας (ανεργία, βία, κοινωνική δυσαρέσκεια). 
  Πολιτιστική ανάπτυξη λόγω της διαρκούς επαφής των ατόμων με τα γράμματα, με την τέχνη, την επιστήμη – 

τεχνολογία. 
  Αλλαγή της αντίληψης της εκπαίδευσης ως απλής «μηχανιστικής μετάδοσης γνώσεων»  σύνδεση της παιδείας με 

τη «δια βίου» επιμόρφωση και κατάρτιση. 
  Ευκαιρία διαπολιτισμικών επαφών και εύρεσης κοινών σημείων ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες των λαών. 

Για να πραγματωθεί λοιπόν η διαδικασία της δια βίου αυτομόρφωσης ως  καταλληλότεροι τρόποι προτείνονται οι εξής: 
1. Συμμετοχή του ατόμου και ιδιαίτερα του νέου σε επιστημονικά συνέδρια, ενημέρωση από επιστημονικά περιοδικά 

και άρθρα που δημοσιεύονται σε εθνικό ή διεθνές  επίπεδο. 
2. Διαρκής επικοινωνία με επίσημους ή ανεπίσημους εκπαιδευτικούς φορείς και κέντρα κατάρτισης (σεμινάρια 

επιμόρφωσης, προγράμματα κατάρτισης ανέργων ή εξειδίκευσης σε νέους επαγγελματίες κλάδους, σχολές Ο.Α.Ε.Δ, 
Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. κλπ). 

3. Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου: σύνδεση με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και γενικότερα αξιοποίηση 
της επιμορφωτικής δυνατότητας του διαδικτύου. Επιπλέον, διαρκής ενημέρωση του νέου μέσα από Μ.Μ.Ε. 
κυριότερα τις εφημερίδες  και τον ειδικό περιοδικό τύπο. Τέλος, συνεχής επαφή του ανθρώπου με το ποιοτικό βιβλίο, 
που θα πραγματοποιηθεί μέσω του θεσμού της οικογένειας και γενικότερα των φορέων αγωγής. 

4. Συμμετοχή του ατόμου στο ανοικτό ή λαϊκό πανεπιστήμιο και εξειδίκευση σε συναφείς ή διαφορετικούς τομείς μέσω 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων. 

5. Ενεργός συμμετοχή του ατόμου στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι (πολιτιστικά κέντρα και συλλόγους, 
αθλητικά σωματεία, δημοτικές βιβλιοθήκες και λοιπές δραστηριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης). 

Η αυτομόρφωση, λοιπόν, αποτελεί σημαντική παράμετρο για να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στις 
συνεχείς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αλλά και για να βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
και επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο. 
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