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ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ 

 

Κξηηήξηα επηινγήο 

επαγγέικαηνο 

ΔΠ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

΄Αηνκν 

 Τγεία 

 Πξνζσπηθόηεηα 

(θιίζεηο, ελδηαθέξνληα, 

ειεπζεξία θ.ιπ.) 

 

Εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

 Οηθνγέλεηα 

 ηεξεόηππα 

 Πξννπηηθέο εύξεζεο 

εξγαζίαο 

 Απνιαβέο 

 Κνηλσληθή θαηαμίσζε 

 ΔΠ 

 Δθπαίδεπζε 

 Πξνβαιιόκελα πξόηππα 

 

Αλαγθαηόηεηα 

 Πνιιά επαγγέικαηα-

άγλνηα 

 Αύμεζε γλώζεσλ-
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 Κνξεζκόο επαγγεικάησλ 

 

θνπόο 

Δλεκέξσζε γηα  

- ηα επαγγέικαηα 

-ηε δήηεζε νξηζκέλσλ 

επαγγεικάησλ 

-εύξνο επηινγώλ 

-αλάγθε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο 

-ηε ζεκαζία ηεο ειεύζεξεο 

επηινγήο 

αλαγλώξηζε  

θιίζεσλ, δεμηνηήησλ θ.ιπ. 

 

Μέζα-δηαδηθαζίεο 

-εηδηθνί θαζεγεηέο γηα απηό 

ην κάζεκα, αιιά θαη 

ζύκβνπινη, ςπρνιόγνη 

-επηζθέςεηο ζε 

επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, 

-δηαιέμεηο από 

ζπγθεθξηκέλνπο 

επαγγεικαηίεο ή επηζηήκνλεο 

 

-Καηαπνιέκεζε 
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Πνιηηεία 

-ρξεκαηνδόηεζε 

-δεκηνπξγία εηδηθώλ ζεζκώλ 

 

Οηθνγέλεηα 

 

ΜΜΔ 

 

Πλεπκαηηθνί άλζξσπνη 

 

Επαγγεικαηηθή επηηπρία 

 

 

 Κάιπςε βηνπνξηζηηθώλ 

αλαγθώλ 

 Πλεπκαηηθή 

νινθιήξσζε\Φπρηθή 

ηζνξξνπία 

 Ζζηθνπνίεζε 

 Κνηλσληθνπνίεζε 

 Πνιηηηθνπνίεζε 

 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο 

κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο 
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Ζ ιέμε επάγγεικα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βηνπνξηζηηθή απαζρόιεζε θη έρεη έηζη πην 

πεξηνξηζκέλν λνεκαηηθό εύξνο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία. 

 

Παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ 

Πξόθεηηαη γηα ηηο εζσηεξηθέο θιίζεηο θη αλαδεηήζεηο ηνπ αηόκνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο 

θπζηθέο ξνπέο θαη γεληθόηεξα όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηδηνζπζηαζία ηνπ 

αλζξώπνπ. πγθεθξηκέλα: 

Α. Βηνινγηθά ζηνηρεία 

Τγεία, ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Β. Πνηόηεηα ραξαθηήξα θαη πξνζσπηθόηεηαο 

 Απηνγλσζία 

 Δλδηαθέξνληα, θιίζεηο, πξνηηκήζεηο θαη γεληθόηεξα ζύλδεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ 

ππνςήθηνπ κε ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα. 

 Ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, επηδόζεηο, ζέιεζε, αμίεο, ζηόρνη, θηινδνμίεο. 

 Χξηκόηεηα ή αλσξηκόηεηα 

 Διεπζεξία επηινγήο 

 

Εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

 Οηθνγέλεηα: Οηθνγελεηαθή παξάδνζε, θνπιηνύξα, νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο, ηόπνο 

θαηνηθίαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή όπνπ βξίζθνληαη ηα επηιεγόκελα ηκήκαηα ζρνιώλ. 

 ηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αλσηεξόηεηα θαη θαησηεξόηεηα νξηζκέλσλ 

επαγγεικάησλ (όπσο ε ππνηίκεζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο θαη ηα επαγγεικαηηθά 

πξόηππα ηεο επνρήο) 

 Πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

επηιεγόκελεο ζπνπδέο θαη ν ρξπζόο θαλόλαο. 

 Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ απνθέξνπλ θάπνηα 

επαγγέικαηα 

 ΔΠ-ρνιηθόο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

 

ΥΟΛΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΚΗΜΟ 

Οξηζκόο 

Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο είλαη ε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ αηόκνπ γηα ηε 

ζσζηή επηινγή ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, 

ηηο θιίζεηο ηνπ, αιιά θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Η αλαγθαηόηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηηο κέξεο καο 

1. Ζ ύπαξμε πνιιώλ επαγγεικάησλ θαη εηδηθνηήησλ θαζηζηά αδύλαηε ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

λένπ κε άιιν ηξόπν 

2. Σν λεαξό ηεο ειηθίαο δε δηαζθαιίδεη απόθαζε νξζή θαη αλάινγε κε ηε ζεκαζία ηεο 

3. Ο λένο δέρεηαη επηδξάζεηο από ην άκεζν ή θαη επξύηεξν πεξηβάιινλ, πνπ δελ ηνλ νδεγνύλ 

ζηελ θαιύηεξε γηα απηόλ απόθαζε 

4. Ο θνξεζκόο πνιιώλ επαγγεικάησλ, ν παξαγθσληζκόο άιισλ, ιόγσ ηεο ηερλνινγίαο, θαη ν 

έληνλνο αληαγσληζκόο δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα γηα εζθαικέλεο επηινγέο 

5. Οη απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο 

6. Ο θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο, ε κεγάιε εμεηδίθεπζε θαη νη ζπλαθόινπζεο απμεκέλεο 
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απαηηήζεηο επηβάιινπλ ηελ αλάινγε κε ηηο ηθαλόηεηεο θαη θιίζεηο επηινγή επαγγέικαηνο 

7. Ζ αύμεζε ησλ γλώζεσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ επηζηεκώλ 

θαη ηεο ηερλνινγίαο 

Οη ζηόρνη ηνπ ζρνιηθνύ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

Δλεκέξσζε γηα ηα επαγγέικαηα 

- Ζ παξνρή κε νξγαλσκέλν ηξόπν πιεξνθνξηώλ γηα ηα ππάξρνληα επαγγέικαηα, θαη ηδίσο γηα 

εθείλα πνπ πηζαλώο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο θιίζεηο ηνπ λένπ. Δηδηθόηεξα, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλαγθαία πξνζόληα, θαη άξα ηελ θαηάξηηζε πνπ ζα πξέπεη λα 

επηδηώμεη∙ ηα πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο∙ ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε θαη 

αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.     

- Δλεκέξσζε γηα ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ώζηε ην επηιερζέλ επάγγεικα λα 

δηαζθαιίδεη ηηο επηδησθόκελεο πξννπηηθέο εμέιημεο, θαη λα κελ απνηειεί κηα παξσρεκέλε 

επηινγή πνπ ελδερνκέλσο ζα νδεγήζεη ζε κηα αδηέμνδε θαηάζηαζε ζηαζηκόηεηαο.  

- Μέξηκλα γηα ηελ επαθή ηνπ λένπ κε δηάθνξα επαγγέικαηα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, θαη 

όρη κόλν ζε ζεσξεηηθό επίπεδν. Εεηνύκελν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επηζθέςεηο ζε 

επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο ή έκκεζα κέζα από ηε γλσξηκία θαη ηε ζπδήηεζε κε επαγγεικαηίεο 

πνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηα γλσξίζκαηα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο 

ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο.  

Δλεκέξσζε γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο 

-Πξνεηνηκαζία ηνπ λένπ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο έληαμεο ζην ρώξν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εξγαζίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηόζν ζηηο απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ππεπζπλόηεηαο θαη 

ζπλέπεηαο, όζν θαη ζηα θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δλεκέξσζε γηα ηηο ζπνπδέο 

- Δλεκέξσζε γηα όιεο ηηο ππάξρνπζεο δπλαηόηεηεο ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθήο  

   θαηάξηηζεο. 

Καζνδήγεζε γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο 

- πκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ηνπ λένπ, ώζηε λα θαηαζηεί ηθαλόο λα αλαδεηά, λα   

   επεμεξγάδεηαη θαη λα αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο θαη ηε   

   δπλαηόηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

Καζνδήγεζε γηα αλίρλεπζε ηθαλνηήησλ-θιίζεσλ-ελδηαθεξόλησλ 

- Έλα πξώην δεηνύκελν ηνπ ζρνιηθνύ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη ε ζσζηή 

θαζνδήγεζε ηνπ λένπ αλζξώπνπ ζηελ απαηηεηηθή δηαδηθαζία ηεο απηνγλσζίαο. Ο λένο 

ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλήζεη, όζν γίλεηαη πιεξέζηεξα, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δεμηόηεηέο ηνπ, θαζώο θαη ηηο αμίεο εθείλεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην δηθό ηνπ ηξόπν ζέαζεο ηεο δσήο. 

Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

- Δπαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο νξζήο επαγγεικαηηθήο επηινγήο. Με ηελ 

αλαγθαία επηζήκαλζε πσο ε επηινγή απηή, αλ θαη ζπρλά θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, 

ελδερνκέλσο λα αλαζεσξεζεί ζην κέιινλ, θαζώο νη αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κεηαβάιινληαη ζπλερώο. 

Αλάδεημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

Έρεη ηδηαίηεξε αμία, επνκέλσο, ε αλαθνξά ζηηο αλαηξεπηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πηζαλώο λα έρνπλ 

νη εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε κειινληηθνύο ζρεδηαζκνύο. Έηζη, ώζηε ν λένο λα έρεη 

ιάβεη ππόςε ηνπ ην ελδερόκελν ελόο κειινληηθνύ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ επηδηώμεώλ ηνπ, 

θαη λα έρεη αλαπηύμεη έλαλ επέιηθην ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
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είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη ελαιιαθηηθέο δηεμόδνπο ηόζν ζε ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζή ηνπ 

όζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. 

 

εκαζία ηεο νξζήο επηινγήο επαγγέικαηνο γηα ην άηνκν 

1. Κάιπςε βηνπνξηζηηθώλ αλαγθώλ 

- εμαζθαιίδνληαη ηα απαξαίηεηα γηα κηα αμηνπξεπή δσή 

- παξέρεηαη ε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα γηα ςπραγσγία αιιά θαη απόιαπζε πεξηζζόηεξσλ 

θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ 

- αλεμαξηεηνπνηείηαη νηθνλνκηθά ν άλζξσπνο. Ζ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία επηηξέπεη ηελ θαηά 

βνύιεζε νξγάλσζε ηεο δσήο. 

2. Πλεπκαηηθή αλάπηπμε-νινθιήξσζε  

- νξγαλώλεηαη θαη θαιιηεξγείηαη πλεπκαηηθά ν άλζξσπνο, αλαπηύζζνληαο ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία θαη θαιιηεξγώληαο ηελ θξίζε θαη ηελ αηζζεηηθή 

- απνθηώληαη θαηλνύξγηεο εκπεηξίεο ζηε ζπλεξγαζία κε άιινπο αλζξώπνπο 

3. Ψπρηθή ηζνξξνπία 

- ν άλζξσπνο εξεκεί, κε ηελ απνβνιή ηνπ άγρνπο θαη ηεο αβεβαηόηεηαο  

- θαηαπνιεκάηαη ε πιήμε θαη ε αλία 

- ληώζεη εζσηεξηθή πιεξόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε, επεηδή αληαπνθξίλεηαη ζην βαζηθό ηνπ ξόιν 

σο θνηλσληθνύ όληνο 

- ε δσή απνθηά λόεκα θαη εληζρύεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ κε ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

4. Ηζηθνπνίεζε 

- βειηηώλεηαη εζηθά ην άηνκν, κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλέπεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο 

αλζξσπηάο, εθιακβάλνληαο ηνλ άλζξσπν σο αμία θη όρη σο κέζν πξνο εθκεηάιιεπζε 

- αλαπηύζζεηαη ε επγελήο άκηιια θαη ν ζπλαγσληζκόο 

- εμαζθαιίδνληαη ηα αλαγθαία γηα ηε δσή, ώζηε λα κελ θαηαθεύγεη ν λένο ζε θνιάζηκεο 

πξάμεηο 

- γελλώληαη ε αηζηνδνμία θαη ε απηνπεπνίζεζε, ιόγσ ηεο εζηθήο πιεξόηεηαο πνπ ληώζεη ν 

άλζξσπνο από ηελ επζπλείδεηε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ 

5. Κνηλσληθνπνίεζε 

- θνηλσληθνπνηείηαη ν άλζξσπνο, αθνύ ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο έρεη απνδέθηε ην 

θνηλσληθό ζύλνιν 

- αλάινγε κε ηελ επαγγεικαηηθή πξνζθνξά είλαη θαη ε θνηλσληθή εθηίκεζε θαη δηάθξηζε 

- γελλώληαη αηζζήκαηα αγάπεο, θηιίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ 

- επεκεξεί ε θνηλσλία, όηαλ κε ην επάγγεικα ππεξεηείηαη παξάιιεια ην αηνκηθό θαη ην 

γεληθό ζπκθέξνλ 

- επηθξαηεί θνηλσληθή γαιήλε, σο ζπλέπεηα ηεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ αλζξώπσλ, ηνπ 

αιιεινζεβαζκνύ θαη ηεο ακνηβαηόηεηαο ησλ αηζζεκάησλ. 

6. Πνιηηηθνπνίεζε 

- ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα είλαη ην επηζηέγαζκα κηαο επηηπρεκέλεο 

επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο 

- ε επλνκία θαη ε δεκνθξαηία πξνϋπνζέηνπλ θνηλσλία αλζξώπσλ κε αγαζηή ζπλεξγαζία. 

 

 

Απνηειέζκαηα ηεο ιαλζαζκέλεο επηινγήο επαγγέικαηνο 

1. Μεησκέλε απόδνζε 

2. Σα άηνκα γίλνληαη αληηθνηλσληθά 
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3. Πξόθιεζε ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ 

4. ηέξεζε ηεο ραξάο ηεο δεκηνπξγίαο 

5. Έιιεηςε εθηίκεζεο 

6. Ζ ζπλερήο απνηπρία ζεσξείηαη σο αδηθία θαη παξαγθσληζκόο 

 

ε ηη δηαθέξεη ην επάγγεικα από ην ιεηηνύξγεκα; 

α) Σν επάγγεικα: 

- απνβιέπεη ζε βηνπνξηζηηθνύο, νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζθνπνύο  

- θαιύπηεη αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο 

- νξγαλώλεη θαη ζπζηεκαηνπνηεί ηελ εξγαζία 

- ζηνρεύεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απιεζηίαο ηνπ αλζξώπνπ, δειαδή ηεο δίςαο ηνπ γηα θέξδνο 

- ζηνρεύεη ζηελ αηνκηθή αλάδεημε θαη πξόνδν 

- δε βάδεη ζηνλ άλζξσπν εζηθνύο θξαγκνύο 

β) Σν ιεηηνύξγεκα: 

- αζθείηαη επζπλείδεηα θαη γίλεηαη κέζν θνηλσληθήο αλάδεημεο θαη πξνόδνπ 

- εμππεξεηεί θπξίσο ην θνηλσληθό ζύλνιν 

- ζηεξίδεηαη ζηηο αξεηέο ηεο επζύλεο θαη ηνπ θαζήθνληνο, ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηνπ 

αλζξσπηζκνύ, ηεο επζπλεηδεζίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο 

- απνβιέπεη ζηελ θαιύηεξε επίιπζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ 

- έρεη ζαλ αθεηεξία ηνπ ηελ πξόνδν θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο  

- εμππεξεηεί άκεζα ηελ θνηλσλία θαη έκκεζα ηα άηνκα 

- θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ ζεζκώλ 

- αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν ζαλ αμία 

- δείρλεη θαηαλόεζε θαη ζπκπάζεηα ζε θείλνπο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη 

- έρεη εζηθνύο θξαγκνύο θαη αλώηεξα ηδαληθά 

- παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληθώλ ζεζκώλ 

- είλαη δεκηνπξγηθό θαη ρξήζηκν γηα ηελ θνηλσλία. 

ε ηη δηαθέξεη ν εξαζηηέρλεο από ηνλ επαγγεικαηία; 

α) Ο εξαζηηέρλεο 

- ηθαλνπνηεί έλα ηαιέλην ηνπ (ζηε κνπζηθή, ζηε δσγξαθηθή) ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ 

- πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηεί ηηο βαζύηεξεο επηζπκίεο ηνπ 

- εξγάδεηαη γηα ηελ ςπρηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε θαη γηα ηελ ςπραγσγία ηνπ 

- έρεη γεληθέο θαη αόξηζηεο γλώζεηο 

- αζρνιείηαη κε ην ρόκπη ηνπ κόλν ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ 

- ζηνρεύεη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ επραξίζηεζε 

β) Ο επαγγεικαηίαο 

- απνβιέπεη ζε νηθνλνκηθνύο θαη βηνπνξηζηηθνύο ζθνπνύο 

- ππεξεηεί ην ζηελό επαγγεικαηηθό ηνπ ζπκθέξνλ 

- επελδύεη ηα ρξήκαηα ή επεθηείλεη ηελ επηρείξεζή ηνπ, γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ 

- αζρνιείηαη κόλν κε ην θύξην έξγν ηνπ κε ζύζηεκα θαη κέζνδν, κε νξγάλσζε θαη πξόγξακκα 

θαη δελ απηνζρεδηάδεη 

- δηαζέηεη εηδηθέο γλώζεηο πάλσ ζην επάγγεικά ηνπ 

- δηαθξίλεηαη γηα ηελ ππεπζπλόηεηα ζηα ιόγηα θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ 

- αζθεί ακεηβόκελε θαη νξγαλσκέλε εξγαζία 

- έρεη θύξνο, δηόηη είλαη εηδηθόο ζηελ εξγαζία ηνπ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

Απηνγλσζία-ΕΠ 

Ζ θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο, ην πεξίθεκν «γλώζη ζαπηόλ», δελ είλαη απιή ππόζεζε. Οη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ πνιύπινθε πξνζσπηθόηεηαο, κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, 

ηαιέληα, πξνηηκήζεηο, ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, ζηόρνπο θαη αμίεο δσήο, ζέιεζε, θηινδνμίεο 

θιπ. Γη’ απηό θαη απαηηείηαη ν έγθαηξνο θαη έγθπξνο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο κε ηε 

ζπλδξνκή εηδηθώλ ζπκβνύισλ θαξηέξαο θαη ε ιήςε εηδηθώλ ηεζη. Ζ απνθξππηνγξάθεζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε επηζηεκνζύλε, κε ζύλεζε, πεξίζθεςε, θαη όρη 

επηπόιαηα θαη βηαζηηθά. Γηαηί ηόηε κόλν ζα κπνξέζνπλ νη λένη λα γίλνπλ απηό πνπ είλαη θαη 

όρη απηό πνπ λνκίδνπλ όηη είλαη. Να επηιέμνπλ δειαδή ην επάγγεικα πνπ πξαγκαηηθά ηνπο 

ηαηξηάδεη, ηνπο ελδηαθέξεη θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ θαη 

εθόζνλ ζπληξέρνπλ θαη νξηζκέλεο άιιεο πξνϋπνζέζεηο, λα έρνπλ κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα 

θαη θαινηάμηδν δξόκν δσήο 

Επηδόζεηο-θιίζεηο-ζηόρνη 

Οη ηθαλόηεηεο, νη δεμηόηεηεο, νη επηδόζεηο, νη αμίεο, νη θηινδνμίεο θαη θπξίσο ε ζέιεζε γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δσήο, απνηεινύλ έλα δεύηεξν βαζηθό θξηηήξην επηινγήο ηνπ είδνπο 

θαη θπξίσο ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπνπδώλ όπνπ θαηεπζύλεηαη έλαο λένο άλζξσπνο. Γη’ απηό 

πξέπεη λα μέξεη πνηνο είλαη θαη ηη κπνξεί λα θάλεη. Οη επηδόζεηο ζηα επηκέξνπο καζήκαηα, 

αιιά θαη ζην γεληθό ζύλνιν ζην ζρνιείν, είλαη έλα πξώην θξηηήξην γηα ην είδνο θαη θπξίσο ην 

επίπεδν ζπνπδώλ ζην νπνίν κπνξεί λα ζηνρεύζεη. Οη καζεηηθέο επηδόζεηο βέβαηα δελ 

απνηεινύλ απόιπην θαη κνλαδηθό, νύηε αζθαιέο θξηηήξην γηα ην κέιινλ. Δίλαη γλσζηό όηη 

πνιινί επηηπρεκέλνη επηζηήκνλεο δελ ππήξμαλ ιακπξνί καζεηέο. Οη επηδόζεηο κπνξεί λα 

βειηησζνύλ ξηδηθά, εθόζνλ ππάξρεη ηζρπξή ζέιεζε, ζηόρνη θαη επγελήο θηινδνμία γηα 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε. 

Πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο  
Ζ αγνξά εξγαζίαο θαη νη αλάγθεο ηεο παξαγσγήο επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα 

 ( θιάδνη θνξεζκέλνη – θιάδνη ηδηαίηεξεο δήηεζεο ).  ύκθσλα κε ηειεπηαίεο έξεπλεο θαη 

πνιιέο ζρεηηθέο ελδείμεηο, ε πιεηνλόηεηα ησλ λέσλ ζήκεξα επηιέγεη ηηο ζπνπδέο θαη ην 

επάγγεικα ή ηα επαγγέικαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη, κε βαζηθό θξηηήξην ηηο πξννπηηθέο ηνπο.  

Όκσο, όζν ηζρπξό θαη αλ είλαη ην ίδην θξηηήξην, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα είλαη ην 

κόλν ή ην θπξίαξρν ζηε κεγάιε απόθαζε δσήο πνπ ζπδεηάκε εδώ. Αλ έλα επάγγεικα δελ 

ηαηξηάδεη ζην ραξαθηήξα, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο θιίζεηο ελόο λένπ, δε ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη, 

όζν εμαηξεηηθέο θαη αλ είλαη νη πξννπηηθέο ηνπ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη πξώηηζηεο 

ζεκαζίαο είλαη ε απηνγλσζία θαη ν ελαξκνληζκόο ησλ ελδηαθεξόλησλ, ησλ θιίζεσλ, ησλ 

πξνηηκήζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ κε έλα επάγγεικα θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ε ζπλεμέηαζε ησλ 

πξννπηηθώλ ηνπ. 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε θνηλσληθή θαηαμίσζε  

 ηελ επνρή καο, ε απνηίκεζε ελόο επαγγέικαηνο γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν κε νηθνλνκηθά 

κεγέζε. Αλώηεξν ζεσξείηαη ην πξνζνδνθόξν επάγγεικα, εθείλν δειαδή πνπ απνθέξεη 
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πεξηζζόηεξα ρξήκαηα θαη ζπλαθόινπζα θνηλσληθή θαηαμίσζε, θύξνο θαη δύλακε. Βέβαηα, ην 

επάγγεικα πνπ επηιέγεηαη κε θξηηήξην ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο είλαη πηζαλό λα εμαζθαιίζεη 

πιηθή άλεζε θη επθνιία, ην ζίγνπξν, όκσο, είλαη πσο νινθιήξσζε θη επηπρία, αηζζήκαηα 

ραξάο θαη δεκηνπξγίαο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη.  

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο 

Οηθνγέλεηα  

εκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε θνηλσληθή πξνέιεπζε / θαηαγσγή θαη ε νηθνλνκηθή 

επρέξεηα, όπσο επίζεο  ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

Δίλαη γλσζηό όηη ε νηθνγέλεηα, σο πξσηνγελήο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο,  αζθεί κεγάιε 

επηξξνή ζηε δηακνξθνύκελε πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ. Οη γνλείο κπνξνύλ λα 

δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ απνθάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνύ 

θαη λα ην βνεζήζνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνζόλησλ ηνπ, ζηξέθνληάο ην ζε επαγγέικαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κ’ απηά. Παξάιιεια, ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξόπν ηεο ζηελ νιόπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, δεκηνπξγεί πξόηππα, ελώ πνιιέο θνξέο ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά ή απνηξεπηηθά.  

Πνιιέο θνξέο, όκσο, ε νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο «πξνθξνύζηεο», θαζώο ε επέκβαζή ηεο 

ζηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ λένπ αλζξώπνπ κπνξεί λα είλαη  θη αξλεηηθή. Απηό 

ζπκβαίλεη όηαλ νη γνλείο πξνζπαζνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ κέζα από ηα παηδηά ηνπο ηηο δηθέο 

ηνπο αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο γηα έλα επάγγεικα πνπ ζα ηνπο ηθαλνπνηνύζε πξνζσπηθά θαη 

ζα ηνπο αλέβαδε θνηλσληθά .Αδηαθνξνύλ γηα ηηο θπζηθέο θιίζεηο ηνπ παηδηνύ θαη ην θαινύλ, 

ην αλαγθάδνπλ λα θάλεη πξνζπάζεηεο πάλσ από ηηο δπλάκεηο ηνπ. 

Αζθνύλ κηα πηεζηηθή ππνβνιή ζην παηδί, ζρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ ηνπο αξέζεη, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ ειεπζεξία ηνπ λα απνθαζίζεη από κόλν ηνπ. Όκσο, απηή ε 

θαηαπίεζε είλαη θαθόο ζύκβνπινο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λένπ, αθνύ ζε δύν θπξίσο ζηάζεηο 

κπνξεί λα ηνλ εμσζήζεη: είηε ζηελ ππνηαγή, νπόηε ζα επηιέμεη έλα επάγγεικα μέλν πξνο ηηο 

δηθέο ηνπ επηδηώμεηο, είηε ζηελ αληίδξαζε, νπόηε ζα ζηξαθεί ζ’ έλα επάγγεικα, πνπ νύηε ηνπο 

γνλείο ζα επραξηζηεί νύηε ηνλ ίδην ζα ηθαλνπνηεί. Σνπ δεκηνπξγνύλ κηα θόξηηζε 

εθλεπξηζηηθή, θαη θαη’ επέθηαζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ζπγθξνύζεηο εζσηεξηθέο θη 

αδηέμνδα. 

 

Κνηλσληθό ( έκκεζν )πεξηβάιινλ  

Ο θνηλσληθόο πεξίγπξνο ( νκάδεο ζπλνκειίθσλ, ζπγγελείο, θνληηλά πξόζσπα, θίινη,  ζε πόιε 

ή ρσξηό ) πξνβάιιεη θη επηβάιιεη πξόηππα ( ι.ρ. ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πεξί 

επαγγεικάησλ, όπσο ε ππνηίκεζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξόηππα 

ηεο επνρήο ).Οπσζδήπνηε, ην έκκεζν πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξόπν ηνπ, ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο επαγγέικαηνο απ’ ηε κεξηά ηνπ λένπ αλζξώπνπ. Όινο απηόο ν 

πεξίγπξνο παξαδεηγκαηίδεη, πξνηξέπεη, πηέδεη ην λέν λ’ αθνινπζήζεηο έλα επάγγεικα 

ζπγθεθξηκέλν, πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηά ηε γλώκε ηνπο είλαη ζεκαληηθό, επεηδή 

επηθέξεη: ρξήκαηα, θήκε, δόμα, θνηλσληθή πξνβνιή. Δίλαη δπλαηόλ απηά ηα επαγγέικαηα 

θάπνηε λα ζπκθσλνύλ κε ηα θπζηθά πξνζόληα ηνπ λένπ, νπόηε ε επίδξαζε ζα είλαη ζεηηθή. 
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Όηαλ, όκσο, δε ζπκβαίλεη απηό, κπνξεί ην παηδί λα πξνβιεκαηηζηεί θαη λα δηαιέμεη ιάζνο 

επαγγεικαηηθνύο ζηόρνπο ζηε δσή ηνπ, νπόηε ην πην θπζηθό είλαη λα απνηύρεη. 

 

Σρνιείν: Ζ επίδξαζή ηνπ ζρνιείνπ δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο, γηαηί απνηειεί ην ππόβαζξν, πνπ πάλσ ζ’ απηό ζηεξίδεηαη όιε ε κεηέπεηηα 

δσή ηνπ λένπ. Σην ρώξν απηό πξνδηαγξάθνληαη νη θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηα ραξίζκαηα 

ηνπ καζεηή θαη γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο επίδνζήο ηνπ. Πξνο απηήλ ηελ  θαηεύζπλζε 

ζπκβάιινπλ ηα εμήο: ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ – γλώζεηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο - , ην 

επίπεδν ησλ δηδαζθόλησλ, ε θαιιηέξγεηα θξίζεο – αληίιεςεο, ε ελζάξξπλζε ή ε 

απνζάξξπλζε, ν επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ( Σ.Ε.Π. ), ηα πξόηππα πνπ παξέρεη, ν 

ηύπνο ηνπ ζρνιείνπ – γεληθό, επαγγεικαηηθό …  

Κξάηνο 

Με ηε ζέζπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαζνδεγεί ηνπο λένπο γηα ηελ νξζή 

εθινγή ηνπ επαγγέικαηνο,  

 

Άιια πξόζσπα πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην λέν ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ επηινγέο, 

ππάξρνπλ πνιιά ζηελ επνρή καο, όπσο: ςπρνιόγνη, θνηλσληνιόγνη, ζύκβνπινη ζε ζέκαηα 

εξγαζίαο, έκπεηξνη επαγγεικαηίεο, κεγαιύηεξα πξόζσπα, πνπ ήδε έρνπλ κπεη ζηνλ 

θνηλσληθν – επαγγεικαηηθό ζηίβν 

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ – θιίκα 

Αζθεί ηελ επίδξαζή ηνπ άκεζα ή έκκεζα ( π.ρ. είλαη πηζαλόηεξν όζνη δνπλ ζε επεηξσηηθέο 

πεξηνρέο λα αζρνιεζνύλ κε ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία ). 

Σηεξενηππηθέο αληηιήςεηο-πξόηππα-ΜΜΕ 

ε θάζε θνηλσλία δηαθξίλνπκε ηελ ηεξάξρεζε ησλ επαγγεικάησλ αλάινγα κε ηηο αμίεο πνπ 

βξίζθνληαη θάζε θνξά ζην πξνζθήλην. ρεδόλ πάληνηε ππάξρεη ν θνηλσληθόο έιεγρνο θαη ε 

ρεηξαγώγεζε ησλ αηόκσλ ζε επαγγέικαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο αμίεο. Ο 

πξνζαλαηνιηζκόο απηόο γίλεηαη κέζα από ηα πξόηππα πνπ κεηαθέξνληαη κε ηε δηαθήκηζε, ηα 

ΜΜΔ, ηε κόδα.  Σα ΜΜΔ κέζσ ησλ πξνηύπσλ πνπ πξνβάιινπλ,ελζαξξύλνπλ θαη 

παξνηξύλνπλ ηελ ελαζρόιεζε κε επαγγέικαηα πνπ παγηώλνπλ ην ζύγρξνλν θαηαλαισηηθό 

ηξόπν δσήο. 

Γπζθνιίεο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο 

Η αλσξηκόηεηα ( ή σξηκόηεηα ) 

 ε αηνκηθό επίπεδν, ν θύξηνο ιόγνο ηεο θαθήο επηινγήο νθείιεηαη ζηελ ςπρηθή θαη 

πλεπκαηηθή αλσξηκόηεηα ηνπ λένπ, πνπ ζηελ πεξίνδν αθόκε ηεο εθεβείαο θαιείηαη λα πξνβεί 

ζε κηα ηόζν ζεκαληηθή γηα ηε δσή ηνπ απόθαζε. Ο λένο πνπ δελ έρεη αληηιεθζεί ηελ 

θξηζηκόηεηα απηήο ηεο απόθαζεο είλαη επόκελν λα αζηνρήζεη ζηελ επηινγή ηνπ. Σηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο παξαζύξεηαη από κηα ζηηγκηαία παξόξκεζε, από έλαλ αλεδαθηθό 

ελζνπζηαζκό θη επηπόιαηα απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη έλα επάγγεικα ρσξίο πξσηύηεξα λα 

«δπγίζεη» ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Γελ πξέπεη, όκσο, λα παξαβιέςνπκε 
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ην γεγνλόο όηη θάπνηνη καζεηέο, παξά ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπο, επηδεηθλύνπλ σξηκόηεηα 

ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ. 

Ειιηπήο γλώζε: Πξόζζεηεο δπζθνιίεο γελλνύληαη από ηελ αλεπαξθή γλώζε γύξσ από ηα 

επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. πλήζσο, 

απηή ε γλώζε πξνέξρεηαη από αζαθείο, αόξηζηεο θη αλαμηόπηζηεο  πιεξνθνξίεο, είλαη γλώζε 

ειιηπήο θη νπσζδήπνηε όρη θαηάιιειε λα ηνλ θαηεπζύλεη νξζά ζηνλ επαγγεικαηηθό ζηίβν. 

Πξνϋπνζέζεηο 

Έλαο ρξπζόο θαλόλαο πνπ ζα πξέπεη θαη πάιη λα ηνληζηεί είλαη όηη: άηνκα κε πςειέο 

καζεζηαθέο επηδόζεηο θαη ηζρπξή ζέιεζε, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ από επξύηεξν πεδίν 

επαγγεικάησλ πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ αθόκα θαη από εθείλα κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο. 

Αληίζεηα, άηνκα κε ρακειέο επηδόζεηο ρσξίο ζνβαξέο ειπίδεο βειηίσζήο ηνπο θαη αδύλακε 

ζέιεζε, είλαη πξνηηκόηεξν λα ζηξέθνληαη ζε ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα πνπ θαη’ αξρήλ ηνπο 

ηαηξηάδνπλ θαη θαηά δεύηεξν ιόγν έρνπλ δηαπηζησκέλεο θαιέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο θαη πάιη, όηη ζε όια ηα επαγγέικαηα κάιινλ πςειήο εθπαίδεπζεο, 

απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, θαζώο 

θαη ε δηαξθήο αλαλέσζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ. Καη βέβαηα δελ 

πξέπεη λα μερλάκε όηη νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο θαη επηηπρεκέλνο επαγγεικαηίαο, είλαη 

εθείλνο πνπ έρεη πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη επαηζζεζίεο, εκκέλεη ζε αμίεο θαη αξρέο, αλαδεηά 

ηε κόξθσζε θαη ηε γλώζε, αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία, ζπκκεηέρεη ζηα 

δξώκελα, αλαπηύζζεη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ελεξγεί κε εληηκόηεηα θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζεηηθά γηα ην δηθό ηνπ αιιά θαη γηα ην γεληθόηεξν θαιό
3
 

Πεγή:  http://mnimiexams.blogspot.gr/2013/02/blog-post_5250.htm 

http://www.careergatetest.com/criteria 

 

  

http://mnimiexams.blogspot.gr/2013/02/blog-post_5250.htm
http://www.careergatetest.com/criteria
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ 

      Πνην επάγγειµα µνπ ηαηξηάδεη ;Πνην επάγγειµα λα δηαιέμσ γηα λα βξσ εξγαζία θαη λα 

έρσ επηηπρεµέλε θαξηέξα ; Απηέο είλαη δπν αγσληώδεηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ ζηνλ 

εαπηό ηνπο νη λένη θαη νη πην ώξηµνη πνιίηεο ζηε ζεµεξηλή επνρή ηεο γλώζεο , ηεο 

παγθνζµηνπνίεζεο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο , πνπ ηε ζθηάδεη ην θάζµα ηεο αλεξγίαο θαη 

ηεο αβεβαηόηεηαο.  

     Ο πξόινγνο ζην βηβιίν ηεο δσήο έρεη µεγάιε ζεµαζία γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη .Οη 

επαγγειµαηηθέο επηινγέο απνηεινύλ θαίξηαο ζεµαζίαο απνθάζεηο πνπ πξνθαζνξίδνπλ ην 

µέιινλ θάζε αλζξώπνπ. Γη’απηό πξέπεη λα ιαµβάλνληαη µε ζύλεζε, πεξίζθεςε θαη 

απηνγλσζία ,µε πξνζεθηηθή θαη όρη επηπόιαηα απνθξππηνγξάθεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ,ησλ 

θιίζεσλ,ησλ ηαιέλησλ ,ησλ δπλαηνηήησλ ,ησλ δεμηνηήησλ ησλ πξνηηµήζεσλ ησλ 

ελδηαθεξόλησλ ελόο αηόµνπ ,θαζώο θαη επαγγειµάησλ πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ. Ζ θαιύηεξε 

ζπµβνπιή γηα ηνπο λένπο είλαη λα γίλνπλ απηό πνπ είλαη θαη όρη απηό πνπ λνµίδνπλ όηη είλαη. 

Να επηιέμνπλ δειαδή ην επάγγειµα πνπ πξαγµαηηθά ηνπο ηαηξηάδεη, ηνπο ελδηαθέξεη θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ νπνίνπ µπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ. Αιιά θάηη ηέηνην είλαη πξνηηµόηεξν λα 

ζπλδπαζηεί µε επαγγέιµαηα ηνπ µέιινληνο θαη όρη ηνπ παξειζόληνο.  

       Σα επαγγέιµαηα ηνπ µέιινληνο είλαη εθείλα ησλ νπνίσλ νη πξννπηηθέο είλαη ζεηηθέο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο .Σα επαγγέιµαηα δειαδή γηα ηα νπνία νη θελέο ζέζεηο ζην άµεζν µέιινλ ησλ 

5-10 εηώλ πξνβιέπεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξεο από ηνλ αξηζµό ησλ αηόµσλ πνπ επηζπµνύλ θαη 

έρνπλ ηα πξνζόληα λα ηηο θαηαιάβνπλ (ππεξβάιινπζα δήηεζε εξγαζίαο). Δπαγγέιµαηα µε 

πεξηνξηζµέλεο ή αξλεηηθέο πξννπηηθέο (θνξεζµέλα επαγγέιµαηα) είλαη εθείλα γηα ηα νπνία 

πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ ιηγόηεξεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο από ηνλ αξηζµό ησλ αηόµσλ πνπ 

επηζπµνύλ θαη έρνπλ ηα πξνζόληα λα ηηο θαηαιάβνπλ (ππεξβάιινπζα πξνζθνξά εξγαζίαο). 

∆ελ απνθιείεηαη , βέβαηα έλαο επίµνλνο,  ηθαλνο, εξγαηηθνο ηαιαληνύρνο λένο λα επηηύρεη 

ζηελ θαξηέξα ηνπ αθόµα θη αλ επηιέμεη έλα θνξεζµέλν επάγγειµα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη 

ηαηξηάδεη ζηελ πξνζσπηθνηεηά ηνπ. Καη ην αληίζεην: όηαλ έλαο λένο επηιέμεη έλα επάγγειµα 

µε µέιινλ ην νπνίν όµσο δε ηνπ ηαηξηάδεη ή είλαη αδηαθνξνο, ηνηε ην εξγαζηαθό ηνπ µέιινλ 

είλαη αβέβαην. 

       Οη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο νδεγνύλ ζην ζπµπέξαζµα όηη δελ αξθεί λα επηιέμεηο θαλείο 

επαγγέιµαηα µε µέιινλ γηα λα έρεη µηα επηηπρεµέλε θαξηέξα. Όµσο νύηε ηα θνξεζµέλα 

επαγγέιµαηα είλαη ην βέβαην εηζηηήξην γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ επαγγειµαηηθή απνηπρία. 

Αιιά γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ,είλαη πξνηηµόηεξν λα γίλεηαη θαηάιιεινο 

ζπλδπαζµόο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ µε επαγγέιµαηα πνπ έρνπλ ζεηηθέο 

πξννπηηθέο. Με δεδνµέλν όηη ζε θάζε άλζξσπν δελ ηαηξηάδεη µόλν έλα αιιά αξθεηά 

δηαθνξεηηθά επαγγέιµαηα ,είλαη αζθαιώο πξνηηµόηεξν λα επηιέμεη από εθείλα ηα 

επαγγέιµαηα µε µέιινλ πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ θαη ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα απνθύγεη όζα 

εµθαλίδνληαη θνξεζµέλα .Αιιά είλαη επίζεο ιάζνο λα επηιέμεη έλα επάγγειµα µε µέιινλ , 

πνπ όµσο δελ ηαηξηάδεη θαζόινπ κε ηελ πξνζσπηθόηεηα , ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ.        

     Δπηζεµαίλεηαη , αθόµα ,όηη ζηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ελόο αλζξώπνπ ππάξρεη πάληνηε ε 

δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζε άιια επαγγέιµαηα πνπ δελ εµθαλίδνπλ αξλεηηθέο πξννπηηθέο όπσο 

εθείλν πνπ αξρηθά επηιέγεη. Κάηη ηέηνην δηεπθνιύλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ επνρή µαο ,από ηηο 

ξαγδαίεο αιιαγέο ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο , σο ζπλέπεηα ησλ ηαρύηαησλ εμειίμεσλ 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνµίαο. Παξ’όια απηά ,δελ πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ε ζπρλά 

δπζάξεζηε πξαγµαηηθόηεηα όηη πνιινί λένη επηιέγνπλ θνξεζµέλα επαγγέιµαηα πνπ δε ηνπο 
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ηαηξηάδνπλ θαη έηζη αδπλαηνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ πςειό αληαγσληζµό πνπ ππάξρεη 

ζήµεξα γη’απηά .  

Θ.Καηζαλέβαο, Δπαγγέιµαηα ηνπ µέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο  

 

 

ΘΔΜΑΣΑ 

Α. Να ελεµεξώζεηε ηε ηάμε ζαο γηα ην πεξηερόµελν ηνπ θεηµέλνπ µε γξαπηή πεξίιεςε ηνπ 

ζε 100-120 ιέμεηο. (µνλάδεο 20) 

Β. 

α) Με πνηνπο ηξόπνπο αλαπηύζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθόο («Σα επαγγέιµαηα …αβέβαην»)    

(µνλάδεο 5)  

β) Να εληνπίζεηε ζην θείµελν δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δειώλνπλ ζπµπέξαζµα, 

επεμήγεζε, δηάδεπμε, αληίζεζε, πξνζζήθε (µηα γηα θάζε πεξίπησζε) (µνλάδεο 5) 

 γ) Να γξάςεηε µηα ζπλώλπµε γηα θαζεµία από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 

θαξηέξα ,θιίζεσλ , πξνζόληα, , πεξίζθεςε, απνθξππηνγξάθεζε (µνλάδεο 5)  

 

Γ.  

α) Να δηαθξίλεηε ην ζρόιην από ηελ είδεζε ζηα απνζπάζµαηα πνπ έπνληαη: 

1. Κεξδηζµέλνη ζα βγνπλ νη εξγαδόµελνη από ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ µεγάισλ θξαηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ .  

2. Δίρε µεγάιε απήρεζε ε εθζηξαηεία αηµνιεςίαο πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε. 

3. Μεµνλσµέλα επεηζόδηα µεηαμύ ζεξµόαηµσλ θηιάζισλ θαη αζηπλνµίαο ζεµεηώζεθαλ ρζεο 

µεηά ηε ιήμε ηνπ Σειηθνύ αγώλα θππέιινπ.  

4. ύµθσλα µε επηζηεµνληθέο µειέηεο , ην 43% ησλ Γάιισλ πνπ δνπλ ζε αζηηθά θέληξα ζε 

πεξηνρέο πνπ δηαζρίδνπλ απηνθηλεηόδξνµνη , ππνθέξνπλ από ηελ ερνξύπαλζε. Παξά , 

όµσο , ην όηη είλαη γλσζηέο ζε όινπο νη ζπλέπεηεο ηεο ερνξύπαλζεο ζηνλ πλεπµαηηθό θαη 

ςπρηθό θόζµν ηνπ αλζξώπνπ , θαλέλα µέηξν δε ιαµβάλεηαη από ηνπο ππεύζπλνπο(;) γηα 

ηελ αληηµεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο.  

5. Ο παξαινγηζµόο θαη ε αδηαθνξία ζην µεγαιείν ηνπο:300.000 αλζξώπηλεο δσέο ζα ραζνύλ 

µέζα ζε δύν µήλεο από ην ιηµό ,πνπ πιήηηεη ην νπδάλ , αλ νη ζπλνµηιίεο πνπ αξρίδνπλ 

ζήµεξα αλάµεζα ζηε ζνπδαληθή θπβέξλεζε θαη ηνπο αληάξηεο , δε θαηαιήμνπλ ζε 

εηξελεπηηθή ζπµθσλία.300.000 ζπλάλζξώπνη µαο , ινηπόλ ,θξέµνληαη από ην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγµαηεύζεσλ. (µνλάδεο 10)  

 

β)ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο (ελεξγεηηθή, 

παζεηηθή) θαη λα ην µεηαηξέςεηε ζην άιιν είδνο. (µνλάδεο 5)  

1. Οη επαγγειµαηηθέο επηινγέο απνηεινύλ θαίξηαο ζεµαζίαο απνθάζεηο πνπ πξνθαζνξίδνπλ 

ην µέιινλ θάζε αλζξώπνπ.  

2. Κάηη ηέηνην δηεπθνιύλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ επνρή µαο ,από ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηεο 

ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο , σο ζπλέπεηα ησλ ηαρύηαησλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο νηθνλνµίαο  

 

http://www.spoud.gr/ ΔΚΘΔΖ-ΔΚΦΡΑΖ Β ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ:ΑΗΚ.ΜΑΤΡΑΚΖ 
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Θέματα έκθεσης 
 

1. «Βξηζθόζαζηε ζην θαηώθιη ησλ επαγγειµαηηθώλ ζαλ επηινγώλ θαη νη ζεηξήλεο 

πνιιέο ζην πέξαζµά ζαο». Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινύλ ζηελ εθινγή ηνπ 

επαγγέιµαηνο; Πόηε λνµίδεηε όηη ε επηινγή απηή είλαη ζσζηή θαη γηαηί ζεσξείηαη 

απνθαζηζηηθή ηόζν γηα ην άηνµν όζν θαη γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν; Να αλαπηύμεηε 

ηεθµεξησµέλα ηηο απόςεηο ζαο ζε έλα θείµελν 400 ιέμεσλ, πνπ ζα δεµνζηεπηεί σο 

άξζξν ζηε ζρνιηθή ζαο εθεµεξίδα. (µνλάδεο 50) 

2. Γξάθεηε θείκελν γηα λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπδήηεζε γηα ηνλ επαγγεικαηηθό 

πξνζαλαηνιηζκό ησλ λέσλ. Δμεηάδεηε ηα θξηηήξηα πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο. πνηα ζέζε έρνπλ νη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

λέσλ; Πόζν κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη θαη λα ηνπο ζπκβνπιεύζεη ζηελ επηινγή ηνπο 

ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα ή άιινη θνξείο; (550 ιέμεηο) 

3. Ζ κέρξη ηώξα ζρνιηθή ζαο εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΠ) θαζώο θαη νη αλεζπρίεο ζαο γηα 

ην κέιινλ, ιόγσ ηεο νινέλα απμαλόκελεο αλεξγίαο, ζαο σζνύλ λα ζηείιεηε, σο κέινο 

ηνπ 15κεινύο ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, κηα επηζηνιή ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο 

πξνθεηκέλνπ: α) λα θαηαδείμεηε ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ ειινρεύνπλ γηα εζάο 

ηνπο λένπο κέζα από κηα ιαλζαζκέλε επηινγή επαγγέικαηνο, β) λα πξνηείλεηε 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πην 

επνηθνδνκεηηθό. (400-500 ιέμεηο) 

4. ηα πιαίζηα κηαο ζπδήηεζεο καζεηώλ Λπθείνπ, λα εηνηκάζεηε κία γξαπηή εηζήγεζε, 

ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηε ηνπο παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο θαηά ηελ 

επηινγή ηνπ κειινληηθνύ επαγγέικαηόο ηνπο. Δπίζεο, ζα δηαρσξίζεηε απηνύο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο θη απηνύο πνπ ζπρλά ιεηηνπξγνύλ αξλεηηθά. (400-

500 ιεμεηο). 

 


