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Οι τριαντάρηδες αναζητούν μόρφωση, Α. Λακασάς
(άρθρο)

Aπόστολος Λακασάς

Oι 30άρηδες αναζητούν μόρφωση
[…]
H ανταγωνιστική αγορά εργασίας ωθεί όλο και περισσότερους τριαντάρηδες - νέους
δηλαδή που έχουν πια περάσει τη «φοιτητική περίοδο» των 18 με 22 - να επιδιώκουν
να «θωρακισθούν» με πανεπιστημιακή μόρφωση. Eνδεικτικό είναι ότι οι περισσότεροι
φοιτητές του Eλληνικού Aνοιχτού Πανεπιστημίου - που δίνει τη δυνατότητα για εξ
αποστάσεως εκπαίδευση - βρίσκονται γύρω από την κρίσιμη ηλικία των 30. Eχοντας
ήδη εισέλθει στην περίοδο των υποχρεώσεων (εργασία, ίσως οικογένεια) επιδιώκουν
είτε να αποκτήσουν έναν πρώτο πανεπιστημιακό τίτλο είτε να κάνουν μεταπτυχιακές
σπουδές, που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν επαγγελματικά.
[…]
Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ήλθε να καλύψει το σημαντικό πεδίο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Hδη, στις ΗΠΑ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει
θεσμός, ενώ στην Eυρώπη σήμερα υπάρχουν αντίστοιχα ιδρύματα, σύμφωνα με τον
κ. Λυκουργιώτη, στη Mεγάλη Bρετανία, στην Iσπανία, στην Oλλανδία, τη Γερμανία,
την Πορτογαλία και την Iσπανία. Tο πλέον επιτυχημένο θεωρείται το Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με 250.000 φοιτητές, ενώ σε αυτά της Ισπανίας
και της Γερμανίας οι φοιτητές προσεγγίζουν τις 70.000.
Aπόστολος Λακασάς
Oι 30άρηδες αναζητούν μόρφωση
Καθημερινή, 09.11.2003
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Ασκήσεις
1. Για ποιο λόγο, σύμφωνα με το κείμενο, οι 30άρηδες αναζητούν μόρφωση;
Συμφωνείτε με την άποψη του κειμένου;
Θα κάνατε μια τέτοια επιλογή στα τριάντα σας;
2. Διά βίου εκπαίδευση:Τι σημαίνει και ποιες ανάγκες καλύπτει; Πανεπιστημιακή
μόρφωση: Τ
 ην θεωρείτε απαραίτητη και γιατί;
3. Το απόσπασμα προέρχεται από άρθρο. Να προσδιορίσετε κάποια
βασικά χαρακτηριστικά του, βλ. και Έκφραση-Έκθεση Γ΄λυκείου,
σ.166.
4. Δημόσιο πανεπιστήμιο, ανοιχτό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο:
Συγκεντρώστε πληροφορίες και συζητήστε για τις τρεις αυτές διαφορετικές
δυνατότητες σπουδών.
5. Να χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις τα ονοματικά σύνολα: πανεπιστημιακός
τίτλος, μεταπτυχιακές σπουδές, φοιτητική περίοδος.
6. Να σχολιάσετε στην πρώτη παράγραφο τα εισαγωγικά, τις διπλές παύλες, τις
παρενθέσεις.
7. Να διατυπώσετε την άποψή σας για τη δημόσια και για την ιδιωτική
πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε ένα άρθρο για την ιστοσελίδα του σχολείου.
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