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ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

 

Ζ εξγαζία είλαη κηα πξνγξακκαηηζκέλε ελέξγεηα πνπ κεηαρεηξίδεηαη νξηζκέλα κέζα γηα λα 

θηάζεη ζε νξηζκέλν απνηέιεζκα θαη γηα ηελ νπνία, απηόο πνπ ηελ αζθεί  ακείβεηαη, ηελ θάλεη 

ζνβαξά θαη έρεη ηε ζπλείδεζε όηη έρεη ηαρζεί ζε νξηζκέλε ζέζε ηελ νπνία εάλ εγθαηαιείςεη ζα 

δεκηώζεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ αιιά θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν πνπ πεξηκέλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Αλεξγία: πξόθεηηαη γηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία πξνζθέξνληαη ιίγεο ζέζεηο εξγαζίαο ελώ 

ππάξρνπλ πνιινί ελδηαθεξόκελνη γη’ απηήλ. 

Υεηξωλαθηηθή εξγαζία: θαιείηαη ε εξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο απαηηνύληαη ζσκαηηθή 

/κπτθή δύλακε. 

Πλεπκαηηθή εξγαζία: θαιείηαη ε εξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο απαηηνύληαη πλεπκαηηθέο 

ηθαλόηεηεο, αλώηεξεο ζεσξεηηθέο ζπνπδέο. 

Σειεξγαζία θαιείηαη ε εξγαζία πνπ εθηειείηαη εθηόο ηνπ παξαδνζηαθνύ ρώξνπ εξγαζίαο 

(γξαθεία, εξγνζηάζηα, ππεξεζίεο θ.ι.π.) κε ηε ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο. 

Δμεηδίθεπζε είλαη ε απνθιεηζηηθή ελαζρόιεζε κε έλα πνιύ κεξηθό θαη εηδηθό αληηθείκελν 

εξγαζίαο ή κειέηεο θαη ε παξάιιειε απόθηεζε πνιύ εηδηθώλ γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γύξσ 

από ην ίδην αληηθείκελν. 

Δπάγγεικα είλαη ε θύξηα θαη ζπλερήο εξγαζία ζηελ νπνία επηδίδεηαη θάπνηνο, γηα λα 

εμνηθνλνκήζεη ηα απαξαίηεηα αγαζά πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο: ε ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή βνήζεηα θαη ην  ζύλνιν 

ησλ κέζσλ θαη ησλ ελεξγεηώλ κε ηα νπνία ην άηνκν ελεκεξώλεηαη γηα ηα ε[αγγέικαηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο θαη θιίζεηο ηνπ ώζηε λα επηιέμεη ζπλεηδεηά ην επάγγεικα πνπ ηνπ 

ηαηξηάδεη. 
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Δπαγγεικαηηθή ζπλείδεζε: Η ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εζηθώλ δεζκεύζεσλ (ππνρξεώζεσλ) 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε άζθεζε ελόο επαγγέικαηνο θαη  ε επίγλσζε ηνπ αλζξώπνπ όηη κε απηό 

ζπκβάιιεη, εθηόο από ηελ αηνκηθή, ζηελ θνηλσληθή πξόνδν. 

Δξγαζηαθή αιινηξίωζε: (άιινο+ ηξέσ=ηξέπνκαη ζε θπγή) ν όξνο αλαθέξεηαη ζηελ ςπρηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή απνμέλσζε ηνπ εξγαδόκελνπ από ηε δνπιεηά ηνπ. 

Λεηηνύξγεκα: Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεισζεί ε δηαθνξά από ηνλ όξν επάγγεικα, 

πνπ δειώλεη ην βηνπνξηζηηθό κέζν πνπ απνβιέπεη ζε νηθνλνκηθά νθέιε. Ο όξνο ιεηηνύξγεκα 

αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα, ηα νπνία ε θνηλσλία ηεξαξρεί δηαθνξεηηθά επεηδή 

βαζηθόο ζθνπόο ηνπο είλαη λα ππεξεηήζνπλ ηνλ άλζξσπν. 

    Βηνπάιε : Ο αγώλαο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπ. 

Βηνπνξηζκόο: Η εμαζθάιηζε ησλ πιηθώλ κέζσλ επηβίσζεο, ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζσπηθή 

εξγαζία. 

Αεξγία: ν όξνο ζεκαίλεη ηελ εθνύζηα απνρή από ηελ εξγαζία πνπ νθείιεηαη ζε λσζξόηεηα, 

ηεκπειηά ή ηελ εμαζθαιηζκέλε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ  κε άιινπο ηξόπνπο. 

Αλάγθε είλαη ε έιιεηςε θάπνηνπ νπζηώδνπο ζηνηρείνπ ζηνλ νξγαληζκό ή ζηελ ςπρηθή 

ππόζηαζε ηνπ αλζξώπνπ, ην νπνίν έρεη σο επαθόινπζν θάπνηα έληαζε. Η πιήξσζε ησλ 

αλαγθώλ  κε αγαζά ζπλνδεύεηαη κε ζπλαηζζήκαηα επράξηζηα, από ςπρηθή επθνξία ελώ όηαλ 

καηαηώλεηαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο ηόηε επαθνινπζεί δπζθνξία, δπζαξέζθεηα. 

Αγαζά είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία ν άλζξσπνο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Εηδηθόηεξα, αγαζό 

κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε θάζε αληηθείκελν, νπζία, πξάμε ή ππεξεζία πνπ κπνξεί λα καο 

πξνζθέξεη επραξίζηεζε ή λα καο πξνθπιάμεη από δπζαξέζθεηα. ε όιεο, σζηόζν, ηηο 

πεξηπηώζεηο ελππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ρξεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεοΣα 

αγαζά ηα δηαθξίλνπκε ζε πλεπκαηηθά θαη ζε πιηθά. 

Πξωηεύνπζεο (βηνινγηθέο) αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε καο 

(ηξνθή, λεξό, ζηέγε, αλαπαξαγσγή). 

Σερλεηέο (πιαζκαηηθέο) αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ έληερλα ππνβάιιεη ε δηαθήκηζε, ώζηε λα 

θαίλνληαη ζαλ πξαγκαηηθέο καο επηζπκίεο. 

Γεπηεξεύνπζεο (πνιηηηζκηθέο) αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκό 

(πγεία, κόξθσζε, ειεύζεξνο ρξόλνο, ςπραγσγία, παηρλίδη, θαιιηηερληθή έθθξαζε θηι.) 

Κίλεηξν: ό,ηη θηλεί ζε δξάζε, νηηδήπνηε ειθύεη θαη πξνζαλαηνιίδεη ηελ ελεξγεηηθόηεηά ηνπ 

αλζξώπνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ.  

Οηθνλνκία είλαη ην ζύλνιν ησλ πξνζπαζεηώλ κηαο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο, πνπ έρνπλ ζθνπό 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε αγαζώλ, (αλάπηπμε- πξόνδνο) 

Δπεκεξία: Η επάξθεηα ησλ πιηθώλ κέζσλ ηεο δσήο, πνπ επηηξέπεη ηηο απαξαίηεηεο γηα έλαλ 

πνιηηηζκέλν άλζξσπν αλέζεηο 

Βηνηηθό επίπεδν: Οη πιηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ελόο αηόκνπ ή κηαο 

θνηλσλίαο. 

Πνηόηεηα δωήο: Με ηνλ όξν πνηόηεηα, ζε επίπεδν αλζξώπηλεο δσήο, λνείηαη ε ύπαξμε πιηθώλ 

αγαζώλ, ην αλώηεξν βηνηηθό επίπεδν, Η πνηόηεηα δσήο δελ εμαζθαιίδεηαη κόλν κε ηνπο πιηθνύο 

όξνπο δσήο αιιά θαη κε ηνπο πλεπκαηηθνύο, εζηθνύο θαη ςπρηθνύο. Αλαθέξεηαη ζηελ ηζνξξνπία 

πνπ πξέπεη λα έρεη ν άλζξσπνο αλάκεζα ζην επξύηεξν θπζηθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ. 

 

 

 


