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Ο κύριος σκοπός στη βάση του G-Guidance, ή, με 
άλλα λόγια, η αποστολή του, είναι να βελτιώσει 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθιστώ-
ντας τον πιο δυναμικό, ελκυστικό και προσαρμο-
σμένο στους σημερινούς νέους. Για να πετύχου-
με τον σκοπό μας, φανταστήκαμε μια μέθοδο 
επαγγελματικού προσανατολισμού που θα μπο-
ρούσε να συνδυάζει καθιερωμένες και επικυρω-
μένες πρακτικές επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, βασισμένες σε γνωστές και επιστημονικά 
επικυρωμένες θεωρητικές και μεθοδολογικές 
προοπτικές, με μια καινοτόμο χρήση τεχνολογί-
ας και ψηφιακών εργαλείων.  

Από την αρχή, η άποψή μας για τον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό ήταν να τον κάνουμε 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ενδιαφέροντα, 
τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους αγαπη-
μένους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης των 
νέων, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό όσο το δυνατόν πιο 
άνετο, παρακινητικό και οικείο. Ή, με άλλα λό-
για, να φέρουμε τον επαγγελματικό προσανατο-
λισμό πιο κοντά στην πραγματικότητά τους και 
πιο ουσιαστικό. Από τη συζήτηση του θέματος 
του επαγγελματικού προσανατολισμού με σχο-
λικούς ψυχολόγους που εργάζονται με μαθητές 
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθημερινά, και με 
τους ίδιους τους μαθητές, καθώς και τι θα μπο-
ρούσαμε να βρούμε κάνοντας μια εκτενή ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας για αυτό το θέμα, 
παρατηρήσαμε ότι πολλοί νέοι συχνά βρίσκουν 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό μια βαρε-
τή, ξεπερασμένη διαδικασία, από την οποία δεν 
βλέπουν τους εαυτούς τους να κερδίζουν κά-
ποιο σημαντικό πλεονέκτημα. Είτε θεωρούν ότι 
το υλικό δεν είναι ενδιαφέρον και ξεπερασμένο, 
επειδή δεν ασχολούνται με προσωπικά/ατομικά 
ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν τις αποφά-
σεις σταδιοδρομίας τους είτε επειδή ολοκληρώ-
νουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς 
να γνωρίζουν τι θέλουν και/ή πώς να εφαρμό-
σουν μια καριέρα, υπάρχουν πολλοί λόγοι για 
τους οποίους οι μαθητές δεν ασχολούνται με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Ξεκινώντας από αυτό το σημείο αναπτύξαμε την 
ιδέα της ενσωμάτωσης του επαγγελματικού προ-
σανατολισμού με σημαντικά στοιχεία της ζωής 

των νέων, στα οποία αφιερώνουν πολύ χρόνο 
και χρησιμοποιούν συχνά καθημερινά, για πολ-
λούς λόγους και σκοπούς, που είναι η τεχνολο-
γία (υπολογιστές και smartphone), το Διαδίκτυο 
(συγκεκριμένα όσον αφορά τους ιστότοπους και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και τα παιχνίδια. 
Αυτά τα τρία στοιχεία είναι ένα σημαντικό μέρος 
της καθημερινότητας των νέων, τα οποία χρησι-
μοποιούν για να μελετήσουν, να κοινωνικοποι-
ηθούν, να διασκεδάσουν, να διαχειριστούν τα 
συναισθήματα και το άγχος, να επικοινωνήσουν, 
να λύσουν προβλήματα, να αποκτήσουν πληρο-
φορίες, κ.α.. Αν ο  επαγγελματικός προσανατο-
λισμός υποστηρίζεται από αυτά τα σημαντικά 
στοιχεία, πιστεύουμε ότι θα καταστεί πιο ενδι-
αφέρον και ελκυστικός για τους νέους και έτσι 
θα βελτιώσει τα κίνητρά τους και τη ενασχόλησή 
τους με αυτόν. Εάν οι μαθητές παρακινηθούν και 
ασχοληθούν με δραστηριότητες επαγγελματικού 
προσανατολισμού, θα συμμετέχουν περισσότε-
ρο και πιο ποιοτικά, που σημαίνει ότι θα επεν-
δύσουν περισσότερο από τις προσπάθειές τους 
και τον χρόνο τους για να εκπληρώσουν τους 
στόχους του επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Ένας άλλος στόχος της πρότασής μας ήταν να 
δώσουμε στους σχολικούς ψυχολόγους καλύ-
τερα, ενημερωμένα και χρήσιμα εργαλεία για 
να εκτελούν επαγγελματικό προσανατολισμό 
με σημερινούς μαθητές, με τα οποία μπορούν 
να είναι πιο δημιουργικοί, να αναπτύσσουν νέο 
υλικό επαγγελματικού προσανατολισμού όπως 
χρειάζονται, να συλλέγουν, να συντάσσουν και 
να συστηματοποιούν σχετικές πληροφορίες για 
τους μαθητές τους και να έχουν έναν εύκολο 
σύνδεσμο με πόρους που βασίζονται στο διαδί-
κτυο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Χωρίς 
να παραμελούμε ένα μεγάλο μέρος των τρεχου-
σών καλών πρακτικών, προτείνουμε την ενίσχυ-
ση της χρήσης νέων μεθοδολογικών εργαλείων 
από τους σχολικούς ψυχολόγους. 

Καθώς η ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα κα-
τασκευάστηκε για να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
επιτρέπει την επέκταση, εκτός από τις πληροφο-
ρίες που σχετίζονται με την καριέρα, καθώς χρη-
σιμοποιείται από τους μαθητές. Αυτό σημαίνει 
ότι εκτός από τις επαγγελματικές πληροφορίες 
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που θα περιλαμβάνονται στην αρχική έκδοση της 
ψηφιακής πλατφόρμας, οι σχολικοί ψυχολόγοι 
και οι μαθητές μπορούν, σε όλη τη διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού, να προσθέ-
τουν σχετικές (επαγγελματικές) πληροφορίες, 
νέα παιχνίδια (π.χ. κουίζ), και άλλα χρήσιμα πε-
ριεχόμενα. Αυτή η δυνατότητα της πλατφόρμας 
G-Guidance θα επιτρέψει στους σχολικούς ψυ-
χολόγους να επεξεργάζονται, να ενημερώνουν 
και να αναπτύσσουν συνεχώς τις επαγγελματικές 
πληροφορίες, διατηρώντας τις σχετικές με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και τους μαθη-
τές.  

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει το θεωρητικό και 
μεθοδολογικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε για 
να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της τεχνολογί-
ας και του επαγγελματικού προσανατολισμού 
με συνεπή και χρήσιμο τρόπο. Αυτό το πλαίσιο 
αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια βελτίωσης των 
καλών πρακτικών επαγγελματικού προσανατο-
λισμού των σχολικών ψυχολόγων και όχι για την 
αντικατάσταση αυτών των καλών πρακτικών με 
την τεχνολογία, καθώς είναι γνωστό ότι η αδιά-
κριτη και απεριόριστη χρήση της τεχνολογίας στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο τείνει να μην αποδίδει ση-
μαντικά αποτελέσματα. Έτσι, οι σχολικοί ψυχο-
λόγοι μπορούν να αναμένουν να αναγνωρίσουν 
μια ποικιλία γνωστών τεχνικών επαγγελματικού 
προσανατολισμού, με μια τεχνολογική διάσταση. 
Αν και αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί λεπτομερώς τη 
θεωρητική και μεθοδολογική βάση του επαγγελ-
ματικού μας προσανατολισμού, είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι, για μελλοντική εφαρμογή ή/
και επαγγελματική κατάρτιση, είναι απαραίτητο 
να διαβάσετε επίσης το «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης 
και Χρηστών» του G-Guidance, το οποίο είναι 
ένα άλλο εγχειρίδιο που εξερευνά και περιγρά-
φει λεπτομερώς όλες τις δραστηριότητες, τα ερ-
γαλεία και το περιεχόμενο που αναφέρεται μόνο 
σε αυτό. Αυτά τα εγχειρίδια αλληλοσυμπληρώ-
νονται και θα πρέπει και τα δύο να χρησιμοποι-
ηθούν για την προετοιμασία μελλοντικών εφαρ-
μογών του επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Με τον ίδιο τρόπο που το παρόν εγχειρίδιο εστι-
άζει στους λόγους για τους οποίους κάνουμε 

επαγγελματικό προσανατολισμό με αυτόν τον 
τρόπο, το «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Χρηστών» 
εστιάζει στο πώς να το πραγματοποιήσουμε. 
Όλες οι δραστηριότητες που πλαισιώνονται στη 
δομή των συνεδριών επαγγελματικού προσανα-
τολισμού σε αυτό το εγχειρίδιο, περιγράφονται 
λεπτομερώς στο «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και 
Χρηστών», συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών 
οδηγιών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ψη-
φιακής πλατφόρμας G-Guidance και του τρόπου 
ενσωμάτωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για την προώθηση της ενασχόλησης των γονέων 
με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, μεταξύ 
άλλων τεχνικών θεμάτων. 

Το εγχειρίδιό μας ξεκινάει εισάγοντας τα βασικά 
θεωρητικά μοντέλα της μεθοδολογίας μας, τα 
οποία πλαισιώνουν όλο τον προγραμματισμό, 
την οργάνωση, τις ενότητες και τις δραστηριότη-
τες του επαγγελματικού προσανατολισμού, κα-
θώς και τη χρήση της πλατφόρμας G-Guidance. 
Το οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner παρέ-
χει στον επαγγελματία την ευρεία προοπτική που 
χρειάζεται για να κατανοήσει πλήρως το πλήθος 
των μεταβλητών, από μια μικροδιάσταση σε μια 
μακροδιάσταση, από την ατομική σε μια διάστα-
ση με βάση τα συμφραζόμενα, που εμπλέκονται 
στην επαγγελματική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
σταδιοδρομίας και τη λήψη αποφάσεων. Η οικο-
λογική προοπτική επιτρέπει στους ψυχολόγους 
να έχουν ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά την 
ανάλυση της πορείας και των αποφάσεων στα-
διοδρομίας, καθώς και επιλογές για να εξερευ-
νήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 
χρειάζονται οι μαθητές για να επιτύχουν τους 
στόχους της σταδιοδρομίας τους. Η πλατφόρμα 
μας έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει αυτήν την 
ευρύτερη προοπτική, για παράδειγμα, επιτρέπο-
ντας σε δασκάλους και γονείς να συνεισφέρουν 
με πληροφορίες σχετικά με το σύνολο δεξιοτή-
των, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιότητες των μα-
θητών και των παιδιών τους. Επίσης, πιστεύουμε 
ότι η οικολογική προοπτική παρέχει μια εξαιρε-
τική αντιστοιχία και βάση για το μοντέλο επαγ-
γελματικού προσανατολισμού Σχεδιασμός Ζωής 
του Savickas και τη Θεωρία Επιλογής Σταδιοδρο-
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μίας του Holland, που είναι δύο συγκεκριμένα 
μοντέλα επαγγελματικού προσανατολισμού που 
χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία μας. Το κον-
στρουκτιβιστικό μοντέλο του Savickas είναι, κατά 
τη γνώμη μας, η πιο κατάλληλη προσέγγιση στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό, λαμβάνοντας 
υπόψη τη χαοτική και διαρκώς μεταβαλλόμενη 
φύση της σταδιοδρομίας, της αγοράς εργασί-
ας και της κοινωνίας που έχουμε σήμερα, κα-
θώς εστιάζει στην προσαρμοστικότητα και στην 
προετοιμασία των νέων να την αντιμετωπίσουν, 
παρά  από το να τους υποδειχθεί μια συγκεκρι-
μένη επαγγελματική πορεία. Το μοντέλο του 
Savickas είναι επίσης ένα καλό συμπλήρωμα της 
πιο κλασικής προοπτικής της Holland, η οποία 
επικεντρώνεται περισσότερο στην αντιστοίχιση 
της σωστής προσωπικότητας και του επαγγελ-
ματικού προφίλ με το βέλτιστο επαγγελματικό 
πλαίσιο, καθώς παρέχει στους μαθητές τα απα-
ραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία της στα-
διοδρομίας τους, ξεκινώντας από τη βάση που 
παρέχει η αντιστοίχιση επαγγελματικού προ-
φίλ-επαγγελματικού πλαισίου που προκύπτει 
από την προσέγγιση του Holland.  

Μετά την εισαγωγή του θεωρητικού πλαισίου, το 
εγχειρίδιο επικεντρώνεται στη δομή του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, που αποτελείται 
από πέντε κύριες διαστάσεις (Αυτογνωσία, Επαγ-
γελματικό Προφίλ, Εξερεύνηση Σταδιοδρομίας, 
Δημιουργία Έργων & Λήψη Αποφάσεων, Ωριμό-
τητα σταδιοδρομίας και Προσαρμοστικότητα), 
που αντιπροσωπεύουν την πορεία που ο μαθη-
τής ακολουθεί  καθώς συμμετέχει στη διαδικασία 
του επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτές οι 
πέντε διαστάσεις είναι, στην πραγματικότητα, 
ένα ταξίδι αυτογνωσίας, επίγνωσης, ανάπτυξης 
και κατασκευής, που αναλαμβάνουν οι μαθη-
τές, με την υποστήριξη του ψυχολόγου, των συ-
νομηλίκων, των καθηγητών και της οικογένειας, 
με στόχο την οικοδόμηση μιας επαγγελματικής 
πορείας. Η πλατφόρμα G-Guidance παρέχει τον 
οδικό χάρτη αυτού του ταξιδιού, θέτοντας τις 
δραστηριότητες και τις εργασίες και παρέχοντας 
τους απαραίτητους πόρους, μέσω των οποίων 
οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες για την επίτευξη του απώτε-
ρου στόχου. Αυτό το ταξίδι αποσυντίθεται και 
μεταφράζεται σε δώδεκα συνεδρίες, η καθεμία 
με ένα σύνολο δραστηριοτήτων επαγγελματικού 
προσανατολισμού και προτάσεων, τις οποίες ο 
σχολικός ψυχολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει 
για να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους μα-
θητές προς τον στόχο τους. Κάθε συνεδρία πα-
ρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο ξεχωριστά, 
καθώς και σε σχέση με τη γενική δομή της μεθο-
δολογίας επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Στη συνέχεια, το εγχειρίδιο επικεντρώνεται σε 
προτεινόμενα μέτρα ψυχολογικής αξιολόγησης, 
επιλεγμένα και κατασκευασμένα ειδικά για να 
υποστηρίξουν την προσέγγισή μας στον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό, βοηθώντας στη 
συλλογή σημαντικών πληροφοριών για να καθο-
δηγήσουν τους ψυχολόγους στην εργασία τους, 
να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν 
επίγνωση και αυτογνωσία στο ταξίδι τους και να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού όσον αφορά την 
προσαρμοστικότητα σταδιοδρομίας του μαθητή, 
τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων και τις δεξιό-
τητες κατασκευής σταδιοδρομίας. Εκτός από τη 
διεξοδική περιγραφή των διαφόρων μέτρων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τα πλαισιώνουμε 
επίσης ως προς τη συνάφεια και τη χρησιμότητά 
τους για τη διαδικασία επαγγελματικού προσα-
νατολισμού. Τα επιλεγμένα μέτρα είναι διαθέ-
σιμα στην πλατφόρμα G-Guidance για χρήση (οι 
μαθητές μπορούν να απαντήσουν σε μερικά από 
αυτά απευθείας στην πλατφόρμα) σε διαφορετι-
κά στάδια της διαδικασίας, για να υποστηρίξουν 
την οικοδόμηση της επαγγελματικής πορείας του 
μαθητή και να δώσουν στους σχολικούς ψυχο-
λόγους σχετικές πληροφορίες για τους μαθητές 
τους. 

 

Τώρα, ας ξετυλίξουμε το μέλλον!



1. Βασικές Έννοιες και Στόχοι
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Για να εισαγάγουμε καλύτερα την άποψή μας 
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, πι-
στεύουμε ότι είναι σημαντικό να παρουσιά-
σουμε στον αναγνώστη μερικές από τις κύριες 
έννοιες που αποτελούν βασικές πτυχές της με-
θοδολογίας που προτείνουμε σε αυτό το εγ-
χειρίδιο. Αυτές οι έννοιες προέρχονται από τα 
κύρια θεωρητικά μοντέλα που υποστηρίζουν 
τη μεθοδολογία μας και, κατά κάποιο τρόπο, συ-
νοψίζουν αυτά που πιστεύουμε ότι είναι τα πιο 
σημαντικά σημεία του καθενός, για τον τρόπο 
με τον οποίο οραματιζόμαστε τον επαγγελματι-
κό προσανατολισμό για το μέλλον.  

Ο κύριος στόχος της δικής μας μεθόδου επαγ-
γελματικού προσανατολισμού είναι να αντι-
μετωπίσει τις δυσκολίες και τις ανάγκες των 
σχολικών ψυχολόγων, κυρίως, αλλά και των μα-
θητών, σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία, 
καθιστώντας τον πιο αποτελεσματικό, δυναμι-
κό, διασκεδαστικό, ουσιαστικό, χρήσιμο και ενη-
μερωμένο, με τη χρήση γνωστών και χρησιμο-
ποιούμενων ψηφιακών πόρων. Αυτό σημαίνει 
συνδυασμό επικυρωμένων μοντέλων και καλών 
πρακτικών, σε μια ολοκληρωμένη μέθοδο επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, σχεδιασμένη να 
διευκολύνει τη διαδικασία και να επιλύει συγκε-
κριμένα ζητήματα, όπως η ανάγκη να συμπερι-
ληφθούν εκπαιδευτικοί παράγοντες που έχουν 
σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της σταδιο-
δρομίας των μαθητών, όπως γονείς και καθη-
γητές. Οι έννοιες που παρουσιάζουμε και συζη-
τάμε σε αυτήν την ενότητα του εγχειριδίου μας 
είναι χρήσιμες ώστε οι αναγνώστες να κατανοή-
σουν τη σύνδεση μεταξύ των θεωρητικών μοντέ-
λων και την πρόθεση πίσω από αυτά ή, με άλλα 
λόγια, γιατί το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πι-
στεύουμε ότι η παρουσίαση αυτών των εννοιών 
από πρώτο χέρι θα καταστήσει σαφέστερο και 
ευκολότερο για τους αναγνώστες να κατανοή-
σουν γιατί επιλέξαμε ορισμένες προοπτικές, με-
θόδους και δραστηριότητες και για ποιο σκοπό. 
Η κατανόηση της θεωρητικής βάσης θα βοηθή-

σει τους επαγγελματίες να χρησιμοποιήσουν, 
να επεκτείνουν και να προσαρμόσουν την εργα-
σία τους στον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
του εκπαιδευτικού τους περιεχομένου και του 
πληθυσμού τους.

Αφού παρουσιάσουμε τις κύριες έννοιες που πι-
στεύουμε ότι είναι σημαντικές για τους αναγνώ-
στες να κατανοήσουν την υποκείμενη λογική της 
μεθόδου επαγγελματικού προσανατολισμού 
μας, στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην πα-
ρουσίαση των θεωρητικών μοντέλων στη βάση 
αυτής της μεθόδου.  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 
Σύμφωνα με την Οικολογική-Συστημική Θεωρία 
(1977) του Bronfenbrenner, η ανθρώπινη ανά-
πτυξη επηρεάζεται από τα πλαίσια των ατόμων 
ή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Με την ίδια 
έννοια, πολλά γνωστά μοντέλα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, καθώς και έρευνα, έχουν 
επίσης υπογραμμίσει τη σημασία των εκπαι-
δευτικών παραγόντων, όπως οι γονείς και οι 
καθηγητές, για την επαγγελματική ανάπτυξη και 
την οικοδόμηση σταδιοδρομίας (Schulenberg, 
Vondracek, & Crouter, 1984, Paa & McWhirter, 
2000, Whiston & Keller, 2004). Όταν μεταφρά-
ζουμε στην πράξη αυτή την επιρροή που μπο-
ρούν να έχουν άλλοι σημαντικοί παράγοντες 
στην επαγγελματική ανάπτυξη και την οικοδό-
μηση σταδιοδρομίας των μαθητών, αυτό σημαί-
νει ότι οποιαδήποτε αποτελεσματική διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει 
να σχεδιάζει και να εφαρμόζει στρατηγικές που 
βοηθούν να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, σε δραστηριότη-
τες  επαγγελματικού προσανατολισμού. Με αυ-
τόν τον τρόπο ο σχολικός ψυχολόγος όχι μόνο 
κατανοεί καλύτερα πόσο επηρεάζονται οι προτι-
μήσεις των μαθητών από τους γονείς τους, αλλά 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την κινητήρια 



7

αξία της γονικής ενασχόλησης με δραστηριότη-
τες επαγγελματικού προσανατολισμού στη δέ-
σμευση και τα κίνητρα συμμετοχής των παιδιών 
τους. κατά συνέπεια, έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της 
όλης διαδικασίας. Η ίδια λογική ισχύει και για 
την ενασχόληση των εκπαιδευτικών με δραστη-
ριότητες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, κα-
θώς γνωρίζουμε ότι η ποιότητα της δυαδικής 
σχέσης μεταξύ δασκάλου και μαθητή συνδέεται 
με την αυξημένη ανάπτυξη των μαθητών συνο-
λικά και την επαγγελματική ανάπτυξη ειδικότε-
ρα.  

Υπό αυτή την έννοια, είναι εύκολο να κατανοή-
σουμε πώς μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματι-
κότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού 
συμπεριλαμβάνοντας γονείς και καθηγητές σ’ 
αυτή τη διαδικασία, αν και με διαφορετικούς 
ρόλους σχετικά με τις δραστηριότητες του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού. Έχοντας αυτό 
υπόψη, το G-Guidance σχεδίασε διαφορετικούς 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να 
προωθηθούν αυτές οι συμμετοχές, έχοντας πά-
ντα υπόψη τα σχόλια των επαγγελματιών σχετι-
κά με το πόσο δύσκολο είναι να συμμετέχουν οι 
γονείς σε σχολικές δραστηριότητες (σε διάφο-
ρες ευρωπαϊκές χώρες), καθώς και οι (υποχρε-
ωμένοι και καταπονημένοι) εκπαιδευτικοί σε 
δραστηριότητες εκτός του ωραρίου εργασίας 
τους. Έτσι, η G-Guidance συνδύασε την ανάπτυ-
ξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας (G-Guidance) 
με την αποτελεσματική χρήση των δημοφιλών 
εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (Facebook 
και Instagram) για να επιτύχει τον στόχο της 
ενεργούς συμμετοχής καθηγητών και γονέων 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό των παι-
διών τους.  

Μέσω της έξυπνης χρήσης ψηφιακών εργα-
λείων και υφιστάμενων εργαλείων κοινωνικής 
δικτύωσης, μαθητές, καθηγητές, ψυχολόγοι, 
γονείς, ακόμη και στελέχη δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης μπορούν να συνδεθούν και να ερ-
γαστούν ως σύνολο ή, με άλλα λόγια, ως ένα 
αποτελεσματικό σύστημα, για να εμπλουτίσουν 
την επαγγελματική καθοδήγηση των μαθητών , 
τόσο γνωστικά (πληροφορίες, πόροι και λήψη 
αποφάσεων) όσο και συναισθηματικά (κίνητρα, 
ενασχόληση, υποστήριξη, νόημα). Για το σκοπό 
αυτό, ένα σημαντικό μέρος της πρώτης συνεδρί-
ας της δικής μας διαδικασίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού είναι η δημιουργία ιδιωτι-
κών, κλειστών, λογαριασμών στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης για κάθε τάξη που συμμετέχει 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τους 
μοιράζεται με τους γονείς τους, καθώς και με 
τους καθηγητές. Με αυτόν τον τρόπο, όλη η ερ-
γασία που γίνεται από τους μαθητές στον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό, μπορεί να αναρτη-
θεί επιλεκτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
από τον σχολικό ψυχολόγο, για να δουν γονείς 
και εκπαιδευτικοί, να αλληλεπιδράσουν (σχο-
λιάζοντας και εκφράζοντας την αρέσκειά τους), 
να συνεισφέρουν (με επιπλέον επαγγελματικές 
πληροφορίες) και να ενισχύσουν τις προσπάθει-
ες των μαθητών. Μέσω αυτού του εύκολου και 
οικείου καναλιού επικοινωνίας, οι οικογένειες 
θα μπορούν να παρακολουθούν τη συνεχή ερ-
γασία του επαγγελματικού προσανατολισμού 
των παιδιών τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια 
διαδικασία συγκρίσιμη με ένα ταξίδι ζωής, όπου 
τα άτομα έχουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση 
της επαγγελματικής τους πορείας, να είναι επι-
τυχημένα και να αντιλαμβάνονται αυτό. Στην 
εφηβεία, ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
επικεντρώνεται στην αυτοεξερεύνηση, τον προ-
βληματισμό και την αξιολόγηση των μαθητών, 
καθώς και στην εύρεση νέου περιεχομένου, 
πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με διαφορε-
τικά επαγγέλματα. Εξερευνώντας όλα αυτά, οι 
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έφηβοι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυ-
ναμικό σταδιοδρομίας τους (Savickas & Porfeli, 
2012). Για την προώθηση του δυναμικού στα-
διοδρομίας των μαθητών, το G-Guidance έχει 
αναπτύξει μια παρέμβαση με 12 συνεδρίες, που 
θα επιτρέψει τη διερεύνηση των πέντε βασικών 
διαστάσεων της διαδικασίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού: (1) αυτογνωσία, (2) επαγγελ-
ματικό προφίλ, (3) εξερεύνηση σταδιοδρομίας , 
(4) δημιουργία έργου και λήψη αποφάσεων και 
(5) ωριμότητα και προσαρμοστικότητα σταδιο-
δρομίας (Savickas & Porfeli, 2012). Οι συνεδρίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance 
σχεδιάστηκαν για να δώσουν στους επαγγελμα-
τίες, δηλαδή στους σχολικούς ψυχολόγους, πρα-
κτικές οδηγίες που μπορούν να ακολουθήσουν, 
ώστε να μπορούν να καλύψουν όλα τα σημαντι-
κά σημεία σε καθεμία από τις πέντε κύριες δια-
στάσεις σε όλη τη διαδικασία. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι παρόλο που η δομή των 12 συ-
νεδριών παρουσιάζεται ξεκάθαρα, με συγκεκρι-
μένες δραστηριότητες και οδηγίες, ολόκληρος ο 
σχεδιασμός σχεδιάστηκε, από την αρχή, να εί-
ναι αρκετά ευέλικτος ώστε να επιτρέπει στους 
επαγγελματίες να τροποποιούν και να προσαρ-
μόζουν την καθοδήγηση σταδιοδρομίας στους 
μαθητές, τους πόρους, το σχολικό πλαίσιο, το 
κοινωνικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων παραγόντων. 
Η επίγνωση του G-Guidance για τη μεγάλη και 
αυξανόμενη ποικιλομορφία μαθητών, εκπαι-
δευτικών παραγόντων, οικογενειών και κοινο-
τήτων που περιβάλλουν και ενσωματώνονται 
στα σημερινά εκπαιδευτικά πλαίσια σε όλη την 
Ευρώπη, απαιτεί μια ενημερωμένη και ευέλικτη 
μέθοδο διεξαγωγής επαγγελματικού προσανα-
τολισμού, καθώς και καλά προετοιμασμένους 
επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν τη νοοτροπία 
και την ικανότητα τροποποίησης και προσαρ-
μογής του επαγγελματικού προσανατολισμού 
όπως απαιτείται, έχοντας υπόψη την εν λόγω 
ποικιλομορφία, χωρίς απώλεια εστίασης και 
αποτελεσματικότητας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που προτείνει η 
μέθοδος επαγγελματικού προσανατολισμού του 
G-Guidance, τόσο οι μαθητές όσο και οι σχολικοί 
ψυχολόγοι πρέπει να έχουν ενεργή νοοτροπία 
και στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασί-
ας, προκειμένου οι συνεδρίες και οι δραστηρι-
ότητες επαγγελματικού προσανατολισμού να 
εκπληρώσουν τον σκοπό τους. Το ίδιο πρέπει 
να ειπωθεί για τη σημαντική συνεισφορά των 
οικογενειών (δηλαδή των γονικών προσωπικο-
τήτων) και των καθηγητών στη διαδικασία, που 
υποστηρίζεται ευρέως από την έρευνα για τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό, που υποδηλώ-
νει επίσης ότι πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό 
ρόλο, ανάλογα με τους διαφορετικές ιδιότητες 
που έχουν, δηλ. καθηγητές ή γονείς. Ένας ενερ-
γός, αφοσιωμένος, συνεργατικός και εκτεταμέ-
νος (πέρα από την τάξη) επαγγελματικός προ-
σανατολισμός είναι πολύ πιο κοντά στο να έχει 
πραγματικό θετικό αντίκτυπο στην ικανότητα 
των παιδιών να σχεδιάζουν, να χτίζουν και να 
ακολουθούν μια επιλογή σταδιοδρομίας. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΣΧΕ-
ΔΙΑΣΜΟΣ ΖΩΗΣ)
Η Θεωρία Κατασκευής Σταδιοδρομίας βλέπει 
κάθε άτομο ως ηθοποιό, μάνατζερ και συγ-
γραφέα για τη δική του/της καριέρα (Savickas, 
2013). Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν εί-
ναι πλέον μόνο ικανοί να ασκούν ένα μόνο και 
αποκλειστικό επάγγελμα, αλλά αναπτύσσουν 
τον εαυτό τους και υιοθετούν ορισμένες συ-
μπεριφορές για να χτίσουν τη δική τους επαγ-
γελματική σταδιοδρομία. Με τη σειρά της, αυτή 
η καριέρα πρέπει να προσαρμοστεί στη ζωή, 
τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές τους 
και όχι το αντίθετο (Savickas, 2013). Επειδή το 
G-Guidance θεωρεί ότι οι μαθητές είναι ενεργοί 
μαθητές και συγγραφείς της ζωής τους, αναπτύ-
ξαμε διάφορες δραστηριότητες που θα επιτρέ-
ψουν στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά 
στην κατασκευή του (επαγγελματικού) εαυτού 
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τους και του επαγγελματικού τους προφίλ (π.χ. 
«Βίντεο επαγγελματικού προφίλ» ή δραστηρι-
ότητες «Ποιος είμαι;»). Με αυτόν τον τρόπο, 
οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά 
τους χαρακτηριστικά και τα επαγγελματικά τους 
ενδιαφέροντα ως δομικά στοιχεία για την οικο-
δόμηση της σταδιοδρομίας τους.

Βασίζοντας τον επαγγελματικό μας προσανατο-
λισμό στη βασική αρχή ότι οι μαθητές πρέπει να 
είναι ενεργοί δημιουργοί της επαγγελματικής 
τους πορείας σημαίνει ότι φροντίσαμε πολύ να 
χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα εργαλεία και 
περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
και τα χαρακτηριστικά τους, για να τους παρα-
κινήσουμε να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικα-
σία. Έτσι, οι προσπάθειές μας για τη δημιουρ-
γία εργαλείων όπως η ψηφιακή πλατφόρμα 
G-Guidance, πλήρης με περιεχόμενο πολυμέ-
σων και χαρακτηριστικά παιχνιδιού, καθώς και 
την ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων (π.χ. 
Facebook και Instagram), για να αξιοποιήσουμε 
τις δυνατότητες παρακίνησης τους, τόσο για μα-
θητές όσο και γονείς, να είναι όσο το δυνατόν 
πιο ενεργοί στον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
μεθόδου, των εργαλείων, των δραστηριοτήτων 
και των περιεχομένων που δημιουργήθηκαν για 
επαγγελματικό προσανατολισμό από το έργο 
μας αποσκοπούσαν στο να συνειδητοποιήσουν 
οι μαθητές ότι η σταδιοδρομία τους είναι ένα 
συνεχές οικοδόμημα και να τους παρακινήσουν 
να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, να ολοκλη-
ρώσουν τις απαραίτητες εργασίες και να επιτύ-
χουν σημαντικά ορόσημα, για να μπορέσουν να 
υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια και 
φιλοδοξίες.

Έχοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 
είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι 
ο ρόλος που διαδραματίζουν οι σχολικοί ψυχο-
λόγοι σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαίο να 
είναι αποτελεσματικός και γόνιμος, καθώς τα 
εργαλεία και τα περιεχόμενα, από μόνα τους, 

δεν είναι αρκετά. Αυτό σημαίνει ότι οι σχολικοί 
ψυχολόγοι πρέπει να βλέπουν τους εαυτούς 
τους ως συν-δημιουργούς της σταδιοδρομίας 
των μαθητών και να προσπαθούν να χρησιμο-
ποιήσουν τα εργαλεία και τα περιεχόμενα που 
δημιουργούνται από το έργο μας για να:

επικοινωνήσουν περισσότερο και καλύτερα με 
τους μαθητές

παρέχουν περισσότερη και καλύτερη ανατρο-
φοδότηση στους μαθητές για τις δραστηριότη-
τές τους σχετικά με τον επαγγελματικό προσα-
νατολισμό

εμπλέξουν και κινητοποιήσουν μαθητές, γο-
νείς και καθηγητές ώστε να συνεργαστούν στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό

χρησιμοποιήσουν το παρεχόμενο υλικό (καθώς 
και το υλικό που δημιουργήθηκε από τους μα-
θητές μέσω δραστηριοτήτων επαγγελματικού 
προσανατολισμού) για να κάνουν τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό πιο κατανοητό και 
χρήσιμο για τους μαθητές, χρησιμοποιώντας το 
ενεργά σε συνεδρίες και δραστηριότητες επαγ-
γελματικού προσανατολισμού.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Η εξερεύνηση σταδιοδρομίας μπορεί θεωρητικά 
να οριστεί ως ένα σύνολο σκόπιμων γνώσεων 
και συμπεριφορών που υιοθετούνται από ένα 
άτομο με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για 
τον επαγγελματικό κόσμο, όπως πληροφορίες 
για ορισμένα επαγγέλματα, θέσεις εργασίας και 
εταιρείες (Stumpf, Colarelli & Hartman, 1983). 
Επίσης, αυτή η διαδικασία μπορεί να αναλυθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις πτυχές: «(1) πού 
εξερευνά κανείς, (2) πώς εξερευνά, (3) πόσο εξε-
ρευνά και (4) τι εξερευνά» (Stumpf et al., 1983 , 
σελ. 192). Αυτό σημαίνει ότι η εξερεύνηση στα-
διοδρομίας θα πρέπει να είναι σκόπιμη, καλά 
σχεδιασμένη και όσο το δυνατόν περισσότερο 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το προφίλ των 
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μαθητών, ώστε να τους παρέχει τις πιο χρήσι-
μες πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία 
με τρόπο που να είναι σχετικός και ουσιαστικός. 
Για το σκοπό αυτό, το έργο μας δημιούργησε 
τον Οδηγό Επαγγελμάτων G-Guidance, με στόχο 
να παρέχει στους μαθητές ρεαλιστικές, χρήσι-
μες και σχετικές πληροφορίες για περισσότερα 
από 50 επαγγέλματα, σε μορφή πολυμέσων, 
που συνδυάζει πληροφορίες κειμένου με συ-
νεντεύξεις βίντεο επιλεγμένων επαγγελματιών 
και ποικιλία ιστοσελίδων σχετικών με την επαγ-
γελματική σταδιοδρομία. Για να έχει νόημα και 
κίνητρο η εξερεύνηση σταδιοδρομίας για τους 
σημερινούς μαθητές, πρέπει να προσαρμοστεί 
στα πιο χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας, 
τις πηγές πληροφοριών και τη μορφή, που ση-
μαίνει τη χρήση εργαλείων που υπερβαίνουν τις 
συμβατικές έντυπες πληροφορίες. Περιλαμβά-
νει όχι μόνο διαφορετικές μορφές πληροφορι-
ών, όπως πόρους πολυμέσων, αλλά και τα μέσα 
με τα οποία συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες 
από τους μαθητές, μεταβαίνοντας από μια εκ-
θετική προσέγγιση σε μια βασισμένη σε έργα, 
βιωματική, προσέγγιση. Επίσης, και για λόγους 
κινήτρων, η ψηφιακή πλατφόρμα G-Guidance 
επιτρέπει επίσης στους μαθητές να πραγματο-
ποιούν εξερεύνηση σταδιοδρομίας μέσω παι-
χνιδοποιημένων δραστηριοτήτων, με στόχο να 
καταστήσουν αυτές τις δραστηριότητες πιο προ-
κλητικές, παρακινητικές, διασκεδαστικές και ελ-
κυστικές για αυτούς. Για το σκοπό αυτό, η ομά-
δα G-Guidance δημιούργησε τουλάχιστον μία 
δραστηριότητα εξερεύνησης σταδιοδρομίας για 
κάθε επάγγελμα που περιγράφεται στον Οδηγό 
Επαγγελμάτων.

Η μέθοδος του G-Guidance για επαγγελματικό 
προσανατολισμό εκτιμά ιδιαίτερα τις δραστη-
ριότητες εξερεύνησης σταδιοδρομίας, καθώς 
είναι απαραίτητες για μια αποτελεσματική πα-
ρέμβαση. Η έρευνα δείχνει ότι οι συμπεριφορές 
εξερεύνησης σταδιοδρομίας είναι προγνωστικοί 
παράγοντες χαμηλότερων επιπέδων αναποφα-
σιστικότητας σταδιοδρομίας (Park, Woo, Park, 

Kyea & Yang, 2017), που σημαίνει ότι όσο πιο 
επιτυχημένη είναι η εξερεύνηση σταδιοδρομί-
ας, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είναι οι μαθη-
τές να χτίσουν την καριέρα τους και να κάνουν 
τις καλύτερες αποφάσεις που σχετίζονται με την 
καριέρα. Οι συμπεριφορές εξερεύνησης σταδι-
οδρομίας είναι σημαντικές για την οικοδόμηση 
καριέρας, επειδή όσο περισσότερες (σχετικές) 
πληροφορίες συγκεντρώνουν οι μαθητές, τόσο 
πιο ευσυνείδητοι θα είναι για όλες τις μεταβλη-
τές και τις διαστάσεις που είναι σχετικές και ση-
μαντικές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 
επιλογές σταδιοδρομίας και πιο ικανοί θα είναι 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων. 
Με άλλα λόγια, η εξερεύνηση σταδιοδρομίας 
προωθεί την προσαρμοστικότητα σταδιοδρομί-
ας (Savickas, 2013).

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δραστηρι-
οτήτων εξερεύνησης σταδιοδρομίας, οι σχολικοί 
ψυχολόγοι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
υποστηρικτικοί και να παρακινούν τους μαθητές 
να εμπλακούν και να επενδύσουν στην εκτέλεση 
των διαφορετικών δραστηριοτήτων εξερεύνη-
σης σταδιοδρομίας που περιλαμβάνονται στην 
πλατφόρμα και το εγχειρίδιο του G-Guidance. 
Ταυτόχρονα, ο σχολικός ψυχολόγος θα πρέπει 
επίσης να επιδιώξει να αυξήσει και να βελτιώ-
σει το βασικό σύνολο δραστηριοτήτων εξερεύ-
νησης σταδιοδρομίας που παρέχονται από το 
έργο G-Guidance, με περισσότερες δραστηριό-
τητες, ιδανικά τροποποιημένες και προσαρμο-
σμένες στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών τους, 
στο συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο και κοινότη-
τα, ως διαφορετικές Τα σχολεία και οι μαθητές 
έχουν διαφορετικές ανάγκες για πληροφορίες 
σχετικά με τη σταδιοδρομία. Για να επιτρέψει 
στους σχολικούς ψυχολόγους να βελτιώσουν 
τις δραστηριότητες εξερεύνησης σταδιοδρομίας 
τους, η πλατφόρμα G-Guidance προσφέρει μια 
απλή διεπαφή που τους επιτρέπει να δημιουρ-
γούν νέο περιεχόμενο, νέες δραστηριότητες, 
που θα είναι διαθέσιμες στους μαθητές όταν 
συνδεθούν στην πλατφόρμα. Η ενδυνάμωση, 
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η ενεργοποίηση και η αύξηση της εμβέλειας 
των σχολικών ψυχολόγων και ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός στα σχολεία ήταν πάντα, από 
την αρχή, κύριος στόχος του έργου μας, γι’ αυτό 
τα εργαλεία και το περιεχόμενό μας σχεδιάστη-
καν ώστε να ενημερώνονται συνεχώς από επαγ-
γελματίες και ειδικούς, επιτρέποντας τη συνεχή 
ενημερωμένη εξερεύνηση σταδιοδρομίας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Όταν υιοθετούμε την έννοια της προσαρμοστι-
κότητας σταδιοδρομίας αντί της ωριμότητας 
σταδιοδρομίας, αρχίζουμε να αντιλαμβανό-
μαστε τον επαγγελματικό προσανατολισμό ως 
μια διαδικασία διάρκειας ζωής. Αυτή η έννοια 
προτάθηκε από τον Savickas (1997) και ορίζεται 
ως η ικανότητα ενός ατόμου να προσαρμόζεται 
εύκολα ή να αλλάζει ως απάντηση σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις στην καριέρα του/της. Αυτή η 
έννοια αναφέρεται επίσης στην ικανότητα του 
ατόμου να εκτελεί επαγγελματικά καθήκοντα 
και να συμμετέχει στο εργασιακό του/της περι-
βάλλον. Η μέθοδος επαγγελματικού προσανα-
τολισμού του G-Guidance στοχεύει στην προώ-
θηση της προσαρμοστικότητας σταδιοδρομίας 
στους μαθητές, ώστε να μπορούν να προετοι-
μαστούν για τις παρούσες και τις μελλοντικές 
προκλήσεις και εμπόδια που σχετίζονται με τη 
σταδιοδρομία τους. Σε μια ταχέως μεταβαλλό-
μενη αγορά εργασίας, όπως η τρέχουσα, είναι 
θεμελιώδες οι μαθητές να αισθάνονται έτοιμοι, 
ικανοί και σίγουροι ότι μπορούν να αντιμετωπί-
σουν όποιες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπί-
σουν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 
Αυτή η αυτοπεποίθηση βελτιώνει σημαντικά την 
ικανότητά τους να λαμβάνουν καλές αποφάσεις 
και να αντιμετωπίζουν το αναπόφευκτο άγχος 
που σχετίζεται με την αλλαγή και την ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τον Savickas (1997, σ. 254), «η 
προσαρμοστικότητα, είτε σε εφήβους είτε σε 
ενήλικες, περιλαμβάνει προγραμματισμένες 

στάσεις, εξερεύνηση του εαυτού και του πε-
ριβάλλοντος και λήψη τεκμηριωμένων απο-
φάσεων». Επομένως, φαίνεται απαραίτητο να 
προωθηθεί η αυτογνωσία των μαθητών και η 
στάση τους απέναντι στην εξερεύνηση σταδιο-
δρομίας, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να 
λάβουν συνειδητές αποφάσεις σταδιοδρομίας 
και να τους προετοιμάσουμε για αντιξοότητες. 
Για να γίνει αυτό, το G-Guidance σχεδίασε συ-
γκεκριμένες δραστηριότητες που απαιτούν από 
τους μαθητές να προβάλουν τους εαυτούς τους 
στην αληθινή πραγματικότητα της αγοράς εργα-
σίας, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της επαγγελματικής ζωής 
σε μια δεδομένη καριέρα, λαμβάνοντας υπόψη 
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν για 
να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Δραστηριότητες 
όπως αυτή με την ένδειξη «Επαγγελματικός Ντε-
τέκτιβ», που επιδιώκει να ζητήσει από τους μα-
θητές να σχεδιάσουν μια πιθανή σταδιοδρομία, 
λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές ακαδημαϊ-
κές διαδρομές, ακαδημαϊκά αποτελέσματα, δι-
ευκολυντές ή εμπόδια, ακόμη και τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους 
αξίες, είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον 
οποίο προτείνουμε να προωθήσουμε προσαρ-
μοστικότητα σταδιοδρομίας στους μαθητές μας.

Όπως και πριν, οι σχολικοί ψυχολόγοι έχουν να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό το 
θέμα, καθώς η ικανότητά τους να παρακινούν 
τους μαθητές να επενδύσουν, να εμπλακούν και 
να αναγνωρίσουν τη σημασία της εκτέλεσης αυ-
τών των δραστηριοτήτων, είναι καθοριστική. 

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σήμερα βλέπουμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για την παιχνιδοποίηση και το πώς οι ψηφιακοί 
πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παιδα-
γωγικές μέθοδοι και ως προωθητές ευημερίας. 
Για παράδειγμα, στον τομέα της ευημερίας, ο 
Lahtinen και οι συνεργάτες του (2021) διερεύ-
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νησαν πώς μια πρακτική ενσυνειδητότητας που 
βασίζεται σε εφαρμογές θα μπορούσε να επη-
ρεάσει τους φοιτητές και το προσωπικό του πα-
νεπιστημίου. Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν 
ότι όταν οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εξασκούν την ενσυνειδητότητα μέσω μιας εφαρ-
μογής, μειώνουν τα επίπεδα του άγχους και της 
κατάθλιψής τους. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποια πλεονε-
κτήματα μπορεί να φέρει η παιχνιδοποίηση σε 
εκπαιδευτικά πλαίσια, για να μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Τα αποτελέ-
σματα πρόσφατης έρευνας υποδηλώνουν ότι η 
παιχνιδοποίηση έχει σημαντική θετική επίδρα-
ση στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών για 
τρεις λόγους: 

(1) προωθεί τον καθορισμό στόχων και κατά συ-
νέπεια την επιμονή των μαθητών σε μια εργα-
σία (Locke & Latham, 2002, όπως αναφέρεται 
στο Bai, Hew & Huang, 2020)

(2) οδηγεί στην αναγνώριση όταν οι μαθητές 
ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, κάτι που τους 
ωθεί να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται και να 
συμμετέχουν

(3) παρέχει γρήγορη ανατροφοδότηση, η οποία 
βελτιώνει το αίσθημα ικανοτήτων των μαθητών, 
την ικανοποίηση, την απόλαυση και την απόδο-
ση (Landers at al., 2015, όπως αναφέρεται στο 
Bai et al., 2020). 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες, ο 
σχεδιασμός της πλατφόρμας G-Guidance περι-
λαμβάνει μηχανισμούς παιχνιδοποίησης, συ-
γκεκριμένα ιεραρχικά επίπεδα, XP (βαθμολογία 
μαθητών) και όλο και πιο σύνθετες εργασίες, με-
ταξύ άλλων χαρακτηριστικών. Επίσης, μέσω της 
πλατφόρμας μας, οι καθηγητές και οι σχολικοί 
ψυχολόγοι μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβα-
ση στις απαντήσεις των μαθητών (π.χ. έγγραφα, 
κολάζ, βίντεο) και να τους δίνουν γρήγορη και 
εξατομικευμένη ανατροφοδότηση. Έτσι, πιστεύ-

ουμε ότι η πλατφόρμα μας, με το σχεδιασμό 
και τη χρήση στοιχείων παιχνιδιού, αυξάνει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ψυχολόγων και μαθη-
τών, καθώς και με άλλους σημαντικούς παράγο-
ντες, όπως καθηγητές και γονικές προσωπικότη-
τες, και κατά συνέπεια αυξάνει τα κίνητρα και 
την περιέργεια των μαθητών για τη διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
μπορεί επίσης να είναι ένας ισχυρός ψηφιακός 
πόρος. Σύμφωνα με τους Galvin και Greenhow 
(2020) ορισμένοι καθηγητές χρησιμοποιούν με 
επιτυχία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 
εμπλέξουν τους μαθητές τους σε γραπτές δρα-
στηριότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βελτιώ-
νει τα κίνητρα των μαθητών σχετικά με τη γραφή 
και την απόδοσή τους. Επιπλέον, τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης επιτρέπουν στους μαθητές να 
δημιουργήσουν συνδέσεις με τον πραγματικό 
κόσμο. Με βάση πρόσφατα στοιχεία όπως αυτό, 
το G-Guidance προτείνει τη χρήση μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης και δικτύων για να ξεπερα-
στεί μια παραδοσιακή δυσκολία στις σχολικές 
κοινότητες παντού, η οποία είναι να προωθήσει 
μια πιο σημαντική, αποτελεσματική και ενεργή 
συμμετοχή των οικογενειών και των καθηγητών 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μα-
θητών. Η πρόταση δημιουργίας ενός ιδιωτικού 
λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 
Instagram), για κάθε ομάδα μαθητών (τάξη) 
στοχεύει στη συμμετοχή των οικογενειών των 
μαθητών στη διαδικασία επαγγελματικού προ-
σανατολισμού των παιδιών τους και να επωφε-
ληθούν από αυτόν τον ψηφιακό πόρο.

Οι ψηφιακοί πόροι και οι παιχνιδοποιημένες 
δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό χαρα-
κτηριστικό της πρότασής μας για επαγγελματι-
κό προσανατολισμό, καθώς συμπληρώνουν και 
αυξάνουν την εμβέλεια και την αποτελεσματι-
κότητα της εργασίας των σχολικών ψυχολόγων 
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σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι δεν αντικαθιστά τον θεμελιώδη 
ρόλο που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες στο 
να κάνουν αυτούς τους πόρους πλεονέκτημα για 
ολόκληρη τη διαδικασία επαγγελματικού προ-
σανατολισμού, καθώς πρέπει να έχουν σαφή 
στόχο και χρησιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη όχι 
μόνο τους στόχους του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, αλλά και το προφίλ και τις ανάγκες 
των μαθητών και των οικογενειών τους, για να 
κάνουν αποτελεσματικά τη διαφορά στην επιτυ-
χία της παρέμβασης. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Οι Cournoyer και Powers (2002) υποστήριξαν 
ότι οι πρακτικές που βασίζονται σε αποδεικτι-
κά στοιχεία έχουν δύο εγγενείς και θεμελιώδεις 
αρχές: 

(1) η πρακτική των επαγγελματιών θα πρέπει να 
καθοδηγείται από προηγούμενα ευρήματα, τα 
οποία αποδεικνύουν ότι ορισμένες πρακτικές 
θα έχουν θετικό αντίκτυπο και θα αποφέρουν 
οφέλη για συγκεκριμένους πελάτες

(2) κάθε πελάτης πρέπει να αξιολογείται για να 
κατανοήσει εάν η επαγγελματική πρακτική έχει 
προβλέψιμα αποτελέσματα. 

Έχοντας αυτό κατά νου, ο σχεδιασμός του έργου 
G-Guidance βασίστηκε σκόπιμα σε θεωρητικά 
πλαίσια που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελε-
σματικά στην ανάπτυξη και τη διαδικασία επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, όπως η Θεωρία 
του Holland (Holland, 1996) και πιο σημαντικά η 
Θεωρία Σχεδιασμού Ζωής του Savickas (Savickas 
et al., 2009).

Σε αυτό το θέμα, οι Kratochwill και Shernoff 
(2004) πρότειναν επίσης πέντε στρατηγικές που 
μπορούν να ακολουθήσουν οι σχολικοί ψυχολό-

γοι για να εφαρμόσουν με επιτυχία παρεμβά-
σεις βασισμένες σε στοιχεία (EBI) σε σχολικά/
εκπαιδευτικά πλαίσια. Η ομάδα του έργου μας 
προσπάθησε να καθοδηγήσει τον σχεδιασμό 
της μεθόδου επαγγελματικού προσανατολι-
σμού G-Guidance, ανάλογα με την ακόλουθη 
πτυχή, σε μια προσπάθεια να εγγυηθεί την απο-
τελεσματικότερη δυνατή πρακτική, με τη μεγα-
λύτερη πιθανότητα να έχει θετικό αντίκτυπο σε 
μαθητές, καθηγητές και οικογένειες:

Πρώτη στρατηγική: «Ανάπτυξη ενός δικτύου 
πρακτικής-έρευνας στη σχολική ψυχολογία» 
(σελ. 37) - αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό 
να συγκεντρωθεί μια ομάδα ειδικών που ερευ-
νούν πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν 
για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. 
Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, το 
G-Guidance σχημάτισε μια ομάδα με σχολικούς 
ψυχολόγους και ερευνητές, αλλά και με σημα-
ντικά σχολικά στοιχεία, όπως σχολικούς συμ-
βούλους και καθηγητές.

Δεύτερη στρατηγική: «Προώθηση της έρευνας 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την απο-
δοτικότητα των EBI» (σελ.37) - αυτό σημαίνει 
ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η αποτελε-
σματικότητα ή η αποδοτικότητα οποιασδήποτε 
παρέμβασης, για να εξακριβωθεί εάν προκαλεί 
τα αποτελέσματα για τα οποία δημιουργήθηκε. 
Έχοντας αυτό υπόψη, ο σχεδιασμός του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού από την πλευρά 
μας περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων, προ-
σεκτικά επιλεγμένων για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της διαδικασίας αυτογνωσίας των 
μαθητών, την ετοιμότητα να συμμετάσχουν σε 
εργασίες και δραστηριότητες οικοδόμησης στα-
διοδρομίας και γνώσεις σχετικά με πληροφο-
ρίες για τη σταδιοδρομία τους. Αυτά τα μέτρα 
είναι διαθέσιμα στους σχολικούς ψυχολόγους, 
μέσω της πλατφόρμας G-Guidance, καθώς και 
σε αυτό το εγχειρίδιο, για χρήση στην παρέμβα-
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σή τους στον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα μέτρα 
επιλέχθηκαν μεταξύ πολλών επιστημονικά επι-
κυρωμένων μέσων επαγγελματικού προσανα-
τολισμού. Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για το 
G-Guidance επιλέχθηκαν με βάση τη συνάφειά 
τους και την προσαρμοστικότητά τους στα χα-
ρακτηριστικά και τα στοιχεία της μεθοδολογίας 
μας, από την προσαρμοστικότητά τους στο κοι-
νό-στόχο (μαθητές), λόγω της ισχύος των μελε-
τών επικύρωσής τους, επειδή μεταφράστηκαν, 
προσαρμόστηκαν και επικυρώθηκαν σε κάθε 
γλώσσα της κοινοπραξίας του έργου και επειδή 
είναι εύχρηστα και γνωστά στους σχολικούς ψυ-
χολόγους.

Τρίτη στρατηγική: «Καθιέρωση κατευθυντήρι-
ων γραμμών για την εφαρμογή και αξιολόγηση 
των EBI από τους επαγγελματίες» (σελ.40) - που 
σημαίνει ότι μια παρέμβαση πρέπει να περιγρά-
φεται προσεκτικά και εκτενώς, ώστε οι επαγ-
γελματίες να μπορούν να την εφαρμόζουν. Το 
έργο μας δημιούργησε τον Οδηγό Εκπαίδευσης 
και Χρήστη G-Guidance, όπου προσπαθήσαμε 
να ακολουθήσουμε αυτήν την αρχή και να εξη-
γήσουμε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν για την επιτυχή υλοποίηση του 
έργου μας. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος, το υλι-
κό και το περιεχόμενο του G-Guidance μπορούν 
εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τους σχολι-
κούς ψυχολόγους για την υλοποίηση και την 
αναπαραγωγή της παρέμβασης, αν και με τις 
απαραίτητες προσαρμογές στον πληθυσμό-στό-
χο και τα πλαίσια. 

Τέταρτη στρατηγική: «Δημιουργία ευκαιριών 
επαγγελματικής ανάπτυξης» (σελ. 43) - αυτό 
υποδηλώνει ότι είναι απαραίτητο για την προ-
ώθηση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των 
γνώσεων των επαγγελματιών, ώστε να είναι 
ικανοί και να καταφέρνουν να υλοποιούν πα-
ρεμβάσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης 
και εφαρμογής του G-Guidance, αναγνωρίσαμε 

τη σημασία αυτής της πτυχής και δημιουργή-
σαμε στενούς διαύλους επικοινωνίας, για να 
προωθήσουμε την εγγύτητα και τη συχνή αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών, δηλαδή 
των σχολικών ψυχολόγων και των καθηγητών, 
και των ερευνητών που είναι υπεύθυνοι για την 
περιγραφή της παρέμβασης. Με αυτόν τον τρό-
πο, κατέστη δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών από όλους τους σχετικούς παράγο-
ντες και ο σχεδιασμός μιας οικολογικά έγκυρης 
δομής παρέμβασης με μεγαλύτερη πιθανότητα 
επιτυχίας. Επίσης, η μέθοδος επαγγελματικού 
προσανατολισμού μας, από τη σχεδίασή της, 
δίνει κίνητρα για τη συνεχή βελτίωση της πλατ-
φόρμας G-Guidance με ενημερωμένες πληρο-
φορίες για τη σταδιοδρομία, η οποία θα προ-
άγει την επαγγελματική ανάπτυξη όλων των 
παραγόντων που εμπλέκονται στην παρέμβαση.

Πέμπτη στρατηγική: «Συνεργασία με άλλες 
επαγγελματικές ομάδες» (σελ. 45) - Τα EBI απαι-
τούν μια συλλογική εργασία μεταξύ διαφορε-
τικών επαγγελματικών ομάδων. Το G-Guidance 
είναι, από τη φύση του, μια συλλογικότητα 
επαγγελματιών από διαφορετικούς τομείς, που 
εργάζονται προς έναν πιο αποτελεσματικό τρό-
πο παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Πι-
στεύουμε, από την αρχή ότι ένας αποτελεσμα-
τικός επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει 
να περιλαμβάνει διαφορετικούς επαγγελματίες, 
δηλαδή σχολικούς ψυχολόγους, καθηγητές και 
μέλη σχολικών συμβουλίων, εκτός από όλους 
τους επαγγελματίες που εκπροσωπούνται από 
τους γονείς των μαθητών, που μπορούν να δι-
αδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εμπλουτι-
σμό σχολικών δραστηριοτήτων επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Όλα τα παραγόμενα προϊ-
όντα του G-Guidance ήταν το αποτέλεσμα των 
προσπαθειών μιας ομάδας αποτελούμενης από 
σχολικούς ψυχολόγους, ερευνητές, καθηγητές, 
διευθυντές σχολείων και προγραμματιστές λο-
γισμικού. Έχοντας αυτό υπόψη, η μεθοδολογία 
επαγγελματικού προσανατολισμού μας συνιστά 
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2. Θεωρητική  Επισκόπηση
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2.1. Θεωρία Εξέλιξης των Οικολογικών 
Συστημάτων του Bronfenbrenner

Γύρω στη δεκαετία του 1970, ο Bronfenbrenner 
ανέπτυξε τη Θεωρία των Οικολογικών Συστημά-
των, με στόχο να εξηγήσει τον αντίκτυπο που 
μπορούν να έχουν τα διαφορετικά περιβάλλο-
ντα και η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους 
στην ανάπτυξη των παιδιών. Σύμφωνα με τον 
συγγραφέα, υπάρχουν πέντε συστήματα που 
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αν-
θρώπινη ανάπτυξη. Αυτά τα συστήματα είναι 
αλληλένδετα – τα πιο σύνθετα συστήματα περι-
λαμβάνουν πιο απλά συστήματα που είναι πιο 
κοντά στα παιδιά. και οργανώνονται λαμβάνο-
ντας υπόψη τον βαθμό επιρροής στην αναπτυ-
ξιακή διαδικασία. Επομένως, το σύστημα που 
βρίσκεται πιο κοντά στο παιδί είναι το μικροσύ-
στημα, ακολουθούμενο από το μεσοσύστημα, 
το εξωσύστημα, το μακροσύστημα και τέλος το 
χρονοσύστημα (βλ. εικόνα 1).. 

Προχωρώντας βαθύτερα στον ορισμό καθενός 
από τα συστήματα, το μικροσύστημα θεωρεί-
ται ότι είναι το πιο κοντινό στο παιδί. Σε αυτό, 
τα παιδιά δημιουργούν άμεσες και αμφίδρομες 
σχέσεις με τους γονείς, τα αδέρφια, τους συνο-
μηλίκους, τους δασκάλους, τους γιατρούς ή/και 
τους γείτονές τους. Οι αμφίδρομες σχέσεις προ-
ϋποθέτουν την ύπαρξη αμοιβαιότητας, που ση-
μαίνει ότι τα παιδιά έχουν αντίκτυπο στα άτομα 
με τα οποία έρχονται σε επαφή και αντίστροφα 
(Bronfenbrenner, 1977). Με αυτή την έννοια, το 
παιδί θεωρείται ως ενεργός συμμετέχων στην 
κατασκευή των περιβαλλόντων/πλαισίων του 
(Christensen, 2016). Επειδή είναι το πιο κοντινό 
σύστημα, είναι επίσης αυτό με τη μεγαλύτερη 
ικανότητα να επηρεάζει τη συμπεριφορά, τις 
πράξεις και τις σκέψεις του παιδιού. 

Το μικροσύστημα περιλαμβάνει επίσης ένα σύ-
νολο δραστηριοτήτων, ρόλων και διαπροσω-
πικών σχέσεων που βιώνει το παιδί σε επαφή 
πρόσωπο με πρόσωπο με ένα άτομο με χαρα-

 Fig. 1. Βάση της Θεωρίας των Οικολογικών Συστημάτων του Bronfenbrenner 
(προσαρμογή του Guy-Evans, 2020)
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κτηριστικά διαφορετικά από τα δικά του (π.χ. 
πεποιθήσεις, προσωπικότητα ή/και ιδιοσυ-
γκρασία) ή με ένα αντικείμενο με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά . Τα τρία στοιχεία που αναφέ-
ρονται παραπάνω είναι απαραίτητα για τη συ-
νολική ανάπτυξη ενός παιδιού. Χρειάζεται να 
αναπτύσσει όλο και πιο περίπλοκες δραστηριό-
τητες, τακτικά και κατά προτίμηση με άτομα με 
τα οποία δημιουργεί μια ισχυρή και αμοιβαία 
συναισθηματική σύνδεση (Bronfenbrenner, 
2005). 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, αυτές μπορεί 
να είναι μοριακές ή γομφιακές. Οι μοριακές δρα-
στηριότητες είναι στιγμιαίες και δεν περιλαμβά-
νουν καμία πρόθεση. Από την άλλη πλευρά, οι 
γομφιακές δραστηριότητες είναι συνεχείς στο 
χρόνο και συνεπάγονται πρόθεση/κίνητρο, που 
πρέπει να μοιράζονται όλοι οι συμμετέχοντες σε 
ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, όπου λαμβάνει 
χώρα η δραστηριότητα (Bronfenbrenner, 1979). 

Σχετικά με τους ρόλους, αυτοί ορίζονται ως το 
σύνολο των δραστηριοτήτων και των σχέσεων 
που αναμένεται να έχει ένα άτομο συγκεκρι-
μένης κοινωνικής θέσης. Για παράδειγμα, εάν 
ένα παιδί θεωρείται ο καλύτερος μαθητής στην 
τάξη, αναμένεται να είναι φιλομαθής, οργανω-
μένος και με διεκδικητική συμπεριφορά. 

Τέλος, όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, 
ο Bronfenbrenner (1979) εξηγεί ότι η βασική μο-
νάδα των σχέσεων είναι η δυάδα – μια σχέση 
που δημιουργείται μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανθρώπων, όπως ένα παιδί-μητέρα, παιδί-δά-
σκαλος ή παιδί-παιδί. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
μιας δυάδας είναι η αμοιβαιότητα, η ισορροπία 
δυνάμεων και η συναισθηματική σχέση. Επι-
πλέον, ο Bronfenbrenner (1979) αναφέρει τρεις 
τύπους δυάδας: (1) δυάδα παρατήρησης – όταν 
το ένα άτομο προσέχει τι κάνει το άλλο και το 
τελευταίο το αντιλαμβάνεται και ανταποκρί-
νεται, (2) δυάδα κοινής δραστηριότητας - όλοι 
οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι αναπτύσσουν 
μια δραστηριότητα μαζί, (3) πρωταρχική δυάδα 

– όταν η σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων συ-
νεχίζει να υπάρχει ακόμη και απουσία ενός από 
αυτούς, μέσω σκέψεων και συναισθημάτων 
που τρέφουν ο ένας για τον άλλον. Η πρωταρχι-
κή δυάδα θεωρείται η πιο περίπλοκη, αλλά και 
αυτή που θα επηρεάσει περισσότερο την ανά-
πτυξη του παιδιού. 

Το μεσοσύστημα χαρακτηρίζεται ως το σύστημα 
στο οποίο συμβαίνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
μικροσυστημάτων. Για παράδειγμα, το μεσοσύ-
στημα μπορεί να περιλαμβάνει μικροσυστήμα-
τα σχολείου-οικογένειας, εξηγώντας πώς ένα γε-
γονός στην οικογένεια επηρεάζει την ανάπτυξη 
του παιδιού στο σχολείο και αντίστροφα, πώς 
ένα γεγονός στο σχολείο επηρεάζει την ανάπτυ-
ξη του παιδιού στο σπίτι. 

Το εξωσύστημα περιέχει τυπικές και άτυπες κοι-
νωνικές δομές, οι οποίες δεν εμπλέκουν άμεσα 
το παιδί, αλλά θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
τουλάχιστον ένα από τα μικροσυστήματα του. 
Παραδείγματα εξωσυστημάτων είναι η δουλειά 
των γονιών, η γειτονιά, οι ομάδες φίλων των γο-
νέων, ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης. Ας φα-
νταστούμε ότι η μητέρα του παιδιού και το αφε-
ντικό της μαλώνουν στο χώρο εργασίας. Αυτό το 
γεγονός μπορεί να κάνει τη μητέρα να μην είναι 
τόσο διαθέσιμη στο παιδί, κάτι που με τη σειρά 
του επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιού. 

Το μακροσύστημα αναφέρεται σε πολιτιστικά 
στοιχεία και κοινωνικές αξίες με τις οποίες έρχε-
ται σε επαφή το παιδί. Η κουλτούρα στην οποία 
ζει κάποιος μπορεί να επηρεάσει τις σκέψεις, τις 
συμπεριφορές και τις πράξεις του. Επιπλέον, το 
μακροσύστημα μπορεί επίσης να σχετίζεται με 
το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τη γεωγραφι-
κή περιοχή και την εθνικότητα του παιδιού. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά από διαφορετικές ηπεί-
ρους του κόσμου έχουν εντελώς διαφορετικό 
τρόπο ζωής. 

Το χρονοσύστημα περιλαμβάνει όλα τα γεγο-
νότα της ζωής που μπορεί να επηρεάσουν την 
ανθρώπινη ανάπτυξη με κάποιο τρόπο. Πε-
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ριλαμβάνει κανονιστικές μεταβάσεις όπως η 
έναρξη του σχολείου, η εφηβεία και ο γάμος. 
αλλά και, μη κανονιστικές μεταβάσεις, όπως το 
διαζύγιο των γονέων του παιδιού, η εμφάνιση 
σοβαρής ασθένειας ή η μετακόμιση σε άλλη 
πόλη/χώρα. Στη συνέχεια, το χρονοσύστημα 
εξηγεί τις σωρευτικές επιπτώσεις που έχουν οι 
μεταβάσεις στην πορεία της ζωής του παιδιού 
(Bronfenbrenner, 1986).

2.1.1. Θεωρία Οικολογικών Συστημάτων και 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μετά από μια σύντομη περιγραφή της Θεωρί-
ας Οικολογικών Συστημάτων, είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε πώς εφαρμόζεται στο πλαί-
σιο του επαγγελματικού προσανατολισμού γε-
νικά, και συγκεκριμένα της προσέγγισης του 
G-GUIDANCE στον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό. Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικρο-
συστήματα είναι αυτά με τη μεγαλύτερη επί-
δραση στην ανθρώπινη ανάπτυξη, το έργο μας 
αποφάσισε ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις 
του θα πραγματοποιηθούν στο μικροσύστημα 
του σχολείου. Υπό αυτή την έννοια, μέσω της 
δυάδας μεταξύ καθηγητών-μαθητών ή ψυχολό-
γων-μαθητών, θα είναι δυνατή η προώθηση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης και των διαδικασιών 
οικοδόμησης σταδιοδρομίας των μαθητών. Επι-
πλέον, ορισμένες δραστηριότητες περιλαμβά-
νουν εργασία από συνομηλίκους, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι δυάδες μαθητών-μαθητών θα 
συμβάλουν επίσης θετικά στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό κάθε μαθητή. Ωστόσο, και κα-
τανοώντας ότι η οικογένεια είναι το πιο σημα-
ντικό μικροσύστημα στην ανάπτυξη των παιδιών 
(Bronfenbrenner, 1986), ήταν σημαντικό να συ-
μπεριληφθούν δραστηριότητες που προωθούν 
τις δυάδες μαθητή-γονέα/μαθητή-αδερφού 
(π.χ. δραστηριότητες επέκτασης που προτείνε-
ται να εκτελούν οι μαθητές με βοήθεια των οι-
κογενειών, όπως η δραστηριότητα «Οικογενει-
ακό Δέντρο Επαγγελμάτων»). Επιπρόσθετα, με 
στόχο την ενίσχυση των δυάδων μαθητών-καθη-

γητών ή δυάδων μαθητών-ψυχολόγων, αναπτύ-
ξαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα με διαφορετικές 
δραστηριότητες, που προωθεί και ενθαρρύνει 
την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία για την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων εξερεύνησης σταδιο-
δρομίας. Από αυτή την άποψη, ήταν πάντα στό-
χος μας τα ψηφιακά εργαλεία και η πλατφόρμα 
που δημιουργήθηκαν ή/και χρησιμοποιήθηκαν 
να προωθήσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και 
όχι να τις παρακάμψουν. Έτσι, το έργο μας χρη-
σιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία όχι για να αντικα-
ταστήσει το ρόλο και τις λειτουργίες σημαντικών 
δυάδων, αλλά για να τις διεγείρει και να αυξή-
σει τον αριθμό και την ποιότητα των εμπειριών 
αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-καθηγητών 
ή/και μαθητών-ψυχολόγων.

Αναφορικά με το μεσοσύστημα και αναγνωρί-
ζοντας ότι ο τρόπος που σχετίζεται η οικογένεια 
και το σχολείο, επηρεάζει την ανάπτυξη του 
παιδιού και στα δύο πλαίσια, το G-GUIDANCE 
προτείνει τη δημιουργία προφίλ τάξης στα κοι-
νωνικά δίκτυα, έτσι ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρέμβασης οι μαθητές, μαζί με δασκάλους 
ή/και οι ψυχολόγοι, που συνοδεύουν τη δια-
δικασία, μπορούν να μοιραστούν τα προϊόντα 
των συνεδριών (κλειστά και ασφαλή) στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπου αυτά μπορούν να 
τα δουν και να συζητηθούν από και με τις οι-
κογένειες. Έτσι, αναμένεται να προωθήσει μια 
στενή σχέση μεταξύ οικογένειας και σχολείου, 
χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους ψηφιακούς 
πόρους, οι οποίοι θα ενισχύσουν την επαγγελ-
ματική ανάπτυξη και την οικοδόμηση σταδιο-
δρομίας των μαθητών.  

Αν και το G-GUIDANCE δεν παρεμβαίνει άμεσα 
στο εξωσύστημα, εξακολουθεί να είναι σημα-
ντικό να αιτιολογηθεί η σημασία του στην επαγ-
γελματική ανάπτυξη των μαθητών. Οι γονείς, 
συχνά, έχουν προκατειλημμένες πεποιθήσεις, 
απόψεις και προκαταλήψεις για ορισμένες στα-
διοδρομίες και επαγγέλματα, οι οποίες είναι 
αναμενόμενες, λόγω κοινωνικών και πολιτιστι-
κών αξιών και κανόνων. Ένα από αυτά, για πα-
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ράδειγμα, είναι να ευνοεί πάντα την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση πάνω από οποιαδήποτε άλλη εναλ-
λακτική σταδιοδρομία. Αυτές οι απόψεις, οι πε-
ποιθήσεις, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, 
κανονικά, μεταδίδονται και ενισχύονται κοινωνι-
κά, δηλαδή μέσα στις κοινωνικές ομάδες των γο-
νέων (π.χ., οι φίλοι των γονέων). Αν και μπορεί 
να μην είναι προφανές, αυτές οι απόψεις μπο-
ρεί να είναι αποφασιστικές στο να επηρεάσουν 
τους γονείς να εμποδίσουν ορισμένες επαγγελ-
ματικές διαδρομές και επαγγελματικές αποφά-
σεις των παιδιών τους. Έχοντας αυτό κατά νου, 
το G-GUIDANCE ανέπτυξε δραστηριότητες όπως 
«Μύθοι και Αλήθειες», που στοχεύει στην απο-
μυθοποίηση ορισμένων από αυτά τα στερεότυ-
πα και τις μεροληπτικές πληροφορίες σχετικά με 
τη σταδιοδρομία, όχι μόνο με τους μαθητές, πιο 
άμεσα, αλλά και τους γονείς τους, έμμεσα, όπως 
αυτοί ελέγχουν τη δουλειά των παιδιών τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

Όσον αφορά το μακροσύστημα, το G-GUIDANCE 
θα εφαρμοστεί σε πέντε χώρες (Πορτογαλία, 
Ισπανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ιταλία), επο-
μένως αναμένεται ότι κάθε σχολικό πλαίσιο και 
τάξη έχει διαφορετικές προοπτικές, αξίες και 
επαγγελματικά ενδιαφέροντα, ανάλογα με τη 
χώρα. και τον πολιτισμό στον οποίο περιλήφθη-
κε. Προκειμένου να σεβαστούν τις πολιτιστικές 
και κοινωνικές αξίες κάθε σχολείου και τάξης, 
αυτό το έργο επιτρέπει και συνιστά την προσαρ-
μογή ορισμένων δραστηριοτήτων από τη δομή 
του επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα κάθε ομάδας μαθητών. Επιπλέ-
ον, το έργο μας εκτιμά τον αντίκτυπο όλων των 
κοινοτήτων στην οικοδόμηση της σταδιοδρομίας 
των μαθητών, καθώς οι μαθητές θα πρέπει να 
χτίζουν συνεχώς τη σταδιοδρομία τους σε μια 
κοινωνία και κοινότητα που συνεπάγεται ένα σύ-
νολο κοινωνικών και πολιτιστικών πεποιθήσεων 
και στάσεων απέναντι στα επαγγέλματα, που θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν στη διαδικασία λή-
ψης των αποφάσεών τους. Οποιαδήποτε άλλη 
προσέγγιση στον επαγγελματικό προσανατολι-

σμό, κατά τη γνώμη μας, θα έκανε τις αποφάσεις 
των μαθητών που σχετίζονται με τη σταδιοδρο-
μία λιγότερο ρεαλιστικές, αποτελεσματικές και 
πιο επιρρεπείς να είναι ασυνεπείς και τελικά να 
οδηγήσουν σε λιγότερο επιτυχημένες επαγγελ-
ματικές διαδρομές. Με αυτό κατά νου, η ομάδα 
του G-Guidance σχεδίασε και ανέπτυξε μια ψη-
φιακή πλατφόρμα που βοηθά τη σχολική κοινό-
τητα (δηλαδή μαθητές, εκπαιδευτικούς, ψυχο-
λόγους και σχολικούς συμβούλους) να συνδεθεί, 
να μοιραστεί πληροφορίες και να εργαστεί για 
την επαρκή ενσωμάτωση κοινωνικών και πολιτι-
στικών θεμάτων που σχετίζονται με τη σταδιο-
δρομία και τα επαγγέλματα. Με τον ίδιο στόχο, 
η μέθοδος επαγγελματικού προσανατολισμού 
συνιστά στους ψυχολόγους να δημιουργούν και 
να χρησιμοποιούν ιδιωτικούς λογαριασμούς στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να εμπλέκουν τους 
γονείς και να τους δίνουν την ευκαιρία να συνει-
σφέρουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό 
των παιδιών τους βοηθώντας στην αποδόμηση 
μύθων και στερεοτύπων που σχετίζονται με ορι-
σμένα επαγγέλματα δίνοντας μια πιο ρεαλιστική 
περιγραφή αυτών των επαγγελμάτων. Ταυτόχρο-
να, αυτή η δυναμική θα βοηθήσει επίσης τους 
σχολικούς ψυχολόγους να παρέμβουν στους γο-
νείς που μπορεί να έχουν οι ίδιοι κοινωνικές και 
πολιτισμικές προκαταλήψεις προς ένα συγκεκρι-
μένο επάγγελμα, το οποίο μπορεί να αποτελεί 
εμπόδιο στην οικοδόμηση της καριέρας των παι-
διών τους.

Τέλος, στο χρονοσύστημα, το G-GUIDANCE ανα-
γνωρίζει ότι τα γεγονότα της ζωής των μαθητών 
μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια, ατομι-
κή και επαγγελματική τους ανάπτυξη, επομένως 
προτείνει ότι ο συντονισμός και η συνολική δια-
χείριση του επαγγελματικού προσανατολισμού 
πρέπει πάντα να εκτελούνται από πιστοποιημέ-
νο ψυχολόγο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται 
σε συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί να προ-
κύψουν.
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2.2. Θεωρία Επιλογής Σταδιοδρομίας 
του Holland – Μοντέλο RIASEC 

Ο John Holland (1996) είναι υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη του μοντέλου RIASEC. Σύμφωνα με 
αυτό το μοντέλο, υπάρχουν έξι τύποι προσωπι-
κότητας και εργασιακά περιβάλλοντα, τα οποία 
είναι: Ρεαλιστικός/ή, Ερευνητικός/ή, Καλλιτε-
χνικός/ή, Κοινωνικός/ή, Επιχειρηματικός/ή και 
Συμβατικός/ή (βλ. Εικόνα 2). Η υπόθεση πίσω 
από το μοντέλο είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι 
η αντιστοιχία μεταξύ της προσωπικότητας ενός 
ατόμου και του τύπου του εργασιακού περιβάλ-
λοντος, τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο και η 
ικανοποίηση από τη δουλειά του. Επιπλέον, το 
άτομο θα είναι πιο αποτελεσματικό και επιτυχη-
μένο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. 

Εξερευνώντας κάθε τύπο προσωπικότητας, για 

τον Holland (1996) η προσωπικότητα ενός ατό-
μου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτιμώμενες δραστηριότητές του, 
τις αξίες του, τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό 
τους, τον τρόπο που τους βλέπουν οι άλλοι και 
τις δραστηριότητες που αποφεύγουν. Υπό αυτή 
την έννοια, ένα άτομο με την προσωπικότητα 
Ρεαλιστικός/ή είναι κάποιος/α που του/της αρέ-
σει να χειρίζεται αντικείμενα, μηχανές ή/και ερ-
γαλεία. Εκτιμά επίσης τις υλικές ανταμοιβές για 
ολοκληρωμένους στόχους και θεωρεί τον εαυτό 
του/της ως κάποιον/α ικανό/ή σε μηχανικές ή/
και χειρωνακτικές δραστηριότητες, ως πρακτι-
κό/ή, συντηρητικό/ή και μπορεί να αποφύγει 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αλληλεπί-
δραση με άλλους, κάτι που αντανακλά ορισμέ-
νες δυσκολίες όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιό-
τητες. Ο πληθυσμός τείνει να θεωρεί ειλικρινείς 

 Fig. 2. Μοντέλο RIASEC
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τους Ρεαλιστικούς. 

Σχετικά με την προσωπικότητα του/της Ερευ-
νητικού/ής, σε αυτούς τους ανθρώπους αρέσει 
να κατανοούν, να εξερευνούν, να ελέγχουν και 
να προβλέπουν φυσικά και κοινωνικά φαινόμε-
να. Για το σκοπό αυτό, εκτιμούν την ανάπτυξη 
της γνώσης σε τομείς που τους ενδιαφέρουν και 
αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ευφυ-
είς, ακαδημαϊκούς και αναλυτικούς. Αντίθετα, 
δεν τους αρέσουν οι δραστηριότητες που πε-
ριλαμβάνουν πειθώ ή πώληση προϊόντων και 
μπορεί να επιδεικνύουν δυσκολία όσον αφορά 
τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες. Άλλοι τους 
θεωρούν λιγότερο κοινωνικούς και διανοητι-
κούς. 

Τα άτομα που αγαπούν τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την τέχνη όπως η λογοτεχνία, η 
μουσική, το θέατρο ή/και η ζωγραφική θεωρού-
νται ότι έχουν μια Καλλιτεχνική προσωπικότη-
τα. Αυτά τα άτομα εκτιμούν την ικανότητά τους 
να εκφράζουν αυτό που νιώθουν δημιουργικά, 
βλέποντας τους εαυτούς τους ως καινοτόμους 
και ανοιχτούς στο νέο/άγνωστο. Συχνά θεω-
ρούνται από την κοινότητα ως δημιουργικοί/
ές, αλλά και εναλλακτικοί/ές, ανυπάκουοι/ές ή 
συγκρουόμενοι/ες, καθώς δεν τους αρέσουν οι 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ρουτίνες ή 
πολύ αυστηρούς κανόνες. 

Όσον αφορά την προσωπικότητα του/της Κοι-
νωνικού/ής, τα άτομα που ταιριάζουν σε αυτήν 
την προσωπικότητα αρέσει να σχετίζονται με 
άλλους, να βοηθούν ή/και να διδάσκουν. Ως εκ 
τούτου, εκτιμούν την κοινωνική ευημερία και 
χρησιμοποιούν τις διαπροσωπικές τους δεξιό-
τητες, όπως η ενσυναίσθηση, για να την επιτύ-
χουν. Θεωρούνται από τους ανθρώπους ως εξω-
στρεφείς, ευχάριστοι και αφοσιωμένοι. Δεν τους 
αρέσουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
μηχανές, οι οποίες προϋποθέτουν κάποιες δυ-
σκολίες όσον αφορά τις τεχνικές δεξιότητες. 

Όσον αφορά τα άτομα με την προσωπικότητα 
Επιχειρηματικός/ή, είναι πειστικά και εκτιμούν 

την αναγνώριση της κοινωνικής θέσης που ανα-
λαμβάνουν, καθώς και την απόκτηση υλικών 
αντικειμένων. Συχνά συνδέονται με δραστηρι-
ότητες που περιλαμβάνουν πωλήσεις και οι άλ-
λοι τους βλέπουν ως ενεργητικούς/ές. Από την 
άλλη, δεν τους αρέσουν οι επιστημονικές δρα-
στηριότητες. 

Τέλος, τα άτομα με την προσωπικότητα Συμβα-
τικός/ή αρέσκονται σε δραστηριότητες ρουτίνας 
που τους δίνουν υλική και οικονομική σταθερό-
τητα. Επιπλέον, εκτιμούν το γεγονός ότι έχουν 
ρόλο σε κοινωνικούς, πολιτικούς και επιχειρη-
ματικούς τομείς. Παρά το γεγονός ότι έχουν 
πολλές επιχειρηματικές δεξιότητες, δεν έχουν 
τόσες πολλές καλλιτεχνικές δεξιότητες και δεν 
τους αρέσουν οι απρογραμμάτιστες ή διφορού-
μενες εργασίες. Ο κόσμος τους χαρακτηρίζει ως 
επιφυλακτικούς. 

Έχοντας αναλύσει τους τύπους προσωπικότη-
τας, καθίσταται απαραίτητο να διερευνήσουμε 
λίγο περισσότερο τους τύπους του εργασιακού 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Holland (1996), 
τα εργασιακά περιβάλλοντα μπορούν να προσ-
διοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 
που ζητούν, τα καθήκοντα και τις ανταμοιβές 
που απαιτούν/παρέχουν, τις αξίες ή τις μορφές 
έκφρασης που υπάρχουν στον χώρο και τις δρα-
στηριότητες που εμπλέκονται. Επομένως, τα 
Ρεαλιστικά περιβάλλοντα απαιτούν από τους 
εργαζόμενούς τους να έχουν χειρωνακτικές/τε-
χνικές/μηχανικές δεξιότητες και να είναι πρακτι-
κοί. Εκτιμούν την παραγωγικότητα, τους ανθρώ-
πους που αναλαμβάνουν κινδύνους και είναι 
στιβαροί, να εργάζονται με εργαλεία, μηχανές, 
μεταξύ άλλων πρακτικών δραστηριοτήτων. 

Με τη σειρά τους, τα εργασιακά περιβάλλοντα 
στον τομέα της Έρευνας απαιτούν αναλυτικές 
και επιστημονικές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η επίλυση προβλημάτων και η σύνταξη 
εκθέσεων σχετικά με τη νέα αποκτηθείσα γνώ-
ση. Υπό αυτή την έννοια, αυτά τα περιβάλλοντα 
εκτιμούν τους επαγγελματίες που επιδιώκουν 
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να αυξήσουν τις γνώσεις/δεξιότητές τους μέσω 
ακαδημαϊκής μελέτης και έρευνας. Οι δραστηρι-
ότητες είναι ως επί το πλείστον πνευματικής και 
επιστημονικής φύσης, θέτοντας τη γνώση στη 
διάθεση της πρακτικής. 

Τα Καλλιτεχνικά περιβάλλοντα εργασίας απαι-
τούν και εκτιμούν τη δημιουργικότητα, την ικα-
νότητα καινοτομίας και έκφρασης συναισθημά-
των/ιδεών μέσω διαφορετικών μορφών τέχνης, 
όπως μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, μεταξύ 
άλλων. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται σε αυτά τα περιβάλλοντα 
είναι δημιουργικές και περιλαμβάνουν, για πα-
ράδειγμα, τη συγγραφή βιβλίων, την παραγωγή 
μουσικής και την εκτέλεση χορών. 

Το περιβάλλον Κοινωνικής Εργασίας είναι αυτό 
που φαίνεται να απαιτεί περισσότερες διαπρο-
σωπικές δεξιότητες, αφού εκτιμά το ενδιαφέρον 
και την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Έτσι, οι 
άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά τα περιβάλ-
λοντα πρέπει να είναι συμπονετικοί, κοινωνικοί 
και φιλικοί, ώστε να μπορούν να διδάσκουν, να 
φροντίζουν ή να καθοδηγούν άλλους, προκει-
μένου αυτοί να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές 
τους.. 

Σχετικά με τα Επιχειρηματικά περιβάλλοντα ερ-
γασίας, αυτά υποδηλώνουν δεξιότητες πειθούς, 
φιλοδοξία για επίτευξη στόχων και αυτοπεποί-
θηση. Οι επαγγελματίες σε αυτά τα περιβάλλο-
ντα πρέπει να είναι υπεύθυνοι και αφοσιωμένοι 
στους στόχους των εταιρειών. Παραδείγματα 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε αυτά τα 
περιβάλλοντα είναι η πώληση ενός προϊόντος, ο 
χειρισμός άλλων για να προσχωρήσουν σε μια 
υπηρεσία ή η πειθώ για να κερδίσει κάποιος μια 
υπόθεση. 

Τέλος, το Συμβατικό εργασιακό περιβάλλον 
απαιτεί οργανωτικές δεξιότητες, την ικανότητα 
κάποιος να ακολουθεί μια ρουτίνα και την ικα-
νότητα να ενεργεί σύμφωνα με αυτό που απαι-
τείται από την εταιρεία. Οι δραστηριότητες αυ-
τών των επαγγελματικών περιβαλλόντων συχνά 

σχετίζονται με την εργασία οργάνωσης μηχα-
νών, αριθμών ή αντικειμένων.

2.2.1.  Μοντέλο RIASEC του Holland και 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Για τον καθορισμό έξι τύπων προσωπικότητας 
και έξι τύπων εργασιακών περιβαλλόντων, ο 
Holland (1996) εισάγει επίσης την έννοια της 
επαγγελματικής ταυτότητας. Σύμφωνα με τον 
συγγραφέα, όταν ένα άτομο αναγνωρίζει τι του 
αρέσει να κάνει, ποια είναι τα ενδιαφέροντά 
του και οι στόχοι του, έχει μεγαλύτερη προδιά-
θεση να αναζητήσει/αποδεχτεί θέσεις εργασίας 
που ικανοποιούν τις ανάγκες του, αποκαλύπτο-
ντας μια υψηλή επαγγελματική ταυτότητα. Πότε 
όμως μπορεί να διερευνηθεί η επαγγελματική 
ταυτότητα; Για τον Holland (1996) η εξερεύνη-
ση της επαγγελματικής ταυτότητας δεν πρέπει 
να αντιστοιχεί μόνο στη στιγμή της μετάβασης 
από τον ακαδημαϊκό κόσμο στον επαγγελματικό 
κόσμο. Η επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να 
διερευνηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
διαδρομής και ακόμη και να ξεκινήσει από την 
παιδική ηλικία. Επιπλέον, αυτή η εξερεύνηση 
θα πρέπει επίσης να συμβαίνει σε περιόδους 
όπως η αλλαγή εργασίας, η απόλυση ή η συντα-
ξιοδότηση. 

Επιπλέον, η Θεωρία του Holland μπορεί να συ-
νοψιστεί σε τέσσερις υποθέσεις:  

 

Πρώτη υπόθεση. Ο Holland πιστεύει ότι οι άν-
θρωποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμ-
φωνα με έξι τύπους προσωπικότητας (Ρεα-
λιστικός/ή, Ερευνητικός/ή, Καλλιτεχνικός/ή, 
Κοινωνικός/ή, Επιχειρηματικός/ή και Συμβα-
τικός/ή, γνωστός με το αρκτικόλεξο ΡΕΚΚΕΣ - 
RIASEC).  

Δεύτερη υπόθεση. Κάθε τύπος προσωπικότη-
τας έχει διαφορετικό σύνολο ικανοτήτων, ενδι-
αφερόντων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 
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Αυτό το σετ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα και 
μια κατάσταση που αντιστοιχεί σε κάθε τύπο 
προσωπικότητας, που ονομάζεται περιβάλλον 
εργασίας. Ένα εργασιακό περιβάλλον παρουσι-
άζει τόσο προβλήματα όσο και ευκαιρίες, που 
συνήθως κυριαρχούνται από έναν συγκεκριμένο 
τύπο προσωπικότητας.   

Τρίτη υπόθεση. Οι άνθρωποι θα προσπαθούν 
να βρίσκουν εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία 
τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τις ιδιαί-
τερες δεξιότητες τους να εκφράσουν τις από-
ψεις τους και να έχουν την εμπειρία της ικανο-
ποίησης. 

Πέμπτη υπόθεση. Οι άνθρωποι θα συμπεριφέ-
ρονται ως αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης 
μεταξύ της προσωπικότητας ενός ατόμου και 
των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντός του.  

Με βάση το μοντέλο RIASEC και τις κύρι-
ες έννοιες που πρότεινε ο Holland (1996), το 
G-GUIDANCE ανέπτυξε το μοντέλο επαγγελματι-
κού προσανατολισμού που επικεντρώθηκε στην 
παρέμβαση σε εφήβους ηλικίας μεταξύ 13 και 
17 ετών, με στόχο την προώθηση της εξερεύ-
νησης και ανάπτυξης της επαγγελματικής τους 
ταυτότητας. Ο επαγγελματικός προσανατολι-
σμός G-Guidance ξεκινά από ένα αρχικό επαγ-
γελματικό προφίλ, από το οποίο κάθε μαθητής 
θα ξεκινήσει να χτίζει τις επαγγελματικές του 
διαδρομές, κάνοντας τις δραστηριότητες εξε-
ρεύνησης σταδιοδρομίας που περιλαμβάνονται 
στη δομή των συνεδριών του G-Guidance. Αυτό 
το αρχικό επαγγελματικό προφίλ θα πρέπει να 
βασίζεται σε βασικά στοιχεία των πιο σημαντι-
κών και σχετικών χαρακτηριστικών του μαθητή, 
καθώς το αρχικό προφίλ θα είναι η βάση για 
την εργασία που θα κάνουν οι μαθητές σε όλη 
τη διαδικασία. Θεωρήσαμε ότι το μοντέλο του 
Holland ήταν το ιδανικό πλαίσιο για τη βάση της 
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού 
μας, κυρίως λόγω της ευρέως επικυρωμένης και 
αποδεκτής δομής έξι εργασιακών περιβαλλό-
ντων (RIASEC). Με βάση τους έξι πρωτότυπους 

τύπους περιβαλλόντων εργασίας που προτάθη-
καν αρχικά από τον Holland, δημιουργήσαμε έξι 
επαγγελματικά προφίλ για το G-Guidance, που 
συνθέτουν το αρχικό επαγγελματικό προφίλ, το 
οποίο είναι το πρώτο βήμα στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό του G-Guidance: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ, ΗΓΕ-
ΤΗΣ και ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ.

  Για να φτάσουν σ’ αυτό το αρχικό επαγγελμα-
τικό προφίλ οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν 
στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του G-GUIDANCE, το 
οποίο είναι ένα ερωτηματολόγιο επαγγελματι-
κών περιοχών, βασισμένο στο ερωτηματολόγιο 
RIASEC του Holland, το οποίο η ομάδα του έργου 
προσάρμοσε, ενημέρωσε και επέκτεινε, για να 
εξυπηρετήσει τους σκοπούς της μεθόδου επαγ-
γελματικού προσανατολισμού μας. Τα αποτελέ-
σματα από την εκτέλεση του ερωτηματολογίου 
G-Guidance, το οποίο μπορεί να γίνει απευθείας 
στην πλατφόρμα G-Guidance από τους μαθητές, 
δίνει σε κάθε μαθητή ένα αρχικό επαγγελματικό 
προφίλ, το οποίο εμφανίζεται και εξηγείται στην 
ψηφιακή πλατφόρμα G-Guidance και βοηθά 
στην οργάνωση των δραστηριοτήτων εξερεύνη-
σης σταδιοδρομίας που πρέπει να εκτελούν οι 
μαθητές για να αναπτύξουν σταδιακά τις επαγ-
γελματικές τους διαδρομές. Περισσότερο από 
το να ορίσει ποια/ες περιοχή(ες) οι μαθητές θα 
πρέπει να αποφασίσουν να ακολουθήσουν, το 
επαγγελματικό προφίλ που αποκτήθηκε από το 
ερωτηματολόγιο G-Guidance θέτει την αρχή του 
ταξιδιού της εξερεύνησης του εαυτού και της 
σταδιοδρομίας.

  Οι ακόλουθοι πίνακες (βλ. πίνακες 1 έως 6) 
παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή των έξι 
επαγγελματικών προφίλ του G-Guidance και τη 
σύνδεσή τους με τη δομή RIASEC του Holland 
(1996).
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Κατασκευαστής 
(Σχετικό με τον τύπο του Holland «Ρεαλιστικός» - R) 

Του αρέσει να εργάζεται με ζώα, εργαλεία ή μηχανές. γενικά, αποφεύγει κοινωνικές δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, θεραπεία 
και ενημέρωση άλλων. Έχει καλές δεξιότητες στην εργασία με εργαλεία, μηχανικά ή ηλεκτρικά σχέδια, μηχανές ή φυτά και ζώα· 
εκτιμά τα πρακτικά πράγματα που μπορεί κανείς να δει, να αγγίξει και να χρησιμοποιήσει, όπως φυτά και ζώα, εργαλεία, εξοπλισμό 
ή μηχανές. και βλέπει τον εαυτό του ως πρακτικό, μηχανικό και ρεαλιστικό

Τυπικά 
Επαγγέλματα 

Χαρακτηριστικά 
Προσωπικότητας

Δεξιότητες Δραστηριότητες/
Ενδιαφέροντα

Εργασιακό 
Περιβάλλον 

Αξίες

Μηχανικός 
αεροπλάνων, 
Μηχανικός 
αυτοκινήτων, 
Ξυλουργός,
Φορτηγατζής,
Υδραυλικός,
Επόπτης 
Κατασκευών,
Ηλεκτρονικά είδη, 
Επισκευαστής, 
Μηχανολόγος 
Μηχανικός; 
Αγρότης, 
Ηλεκτρολόγος, 
Πιλότος, 
Μηχανολόγος (π.χ. 
τρένο, περονοφόρο 
ανυψωτικό, 
γερανός), Εργάτης 
οικοδομής,
Ελαιοχρωματιστής

Πρακτικός, ευθύς/
ειλικρινής, κλίση σε 
μηχανές, σταθε-
ρός, χειροπιαστός, 
συγκρατημένος, 
αυτοελεγχόμενος, 
ανεξάρτητος, φιλό-
δοξος, συστηματι-
κός, ρεαλιστικός, 
λογικός, μηχανικός, 
παραδοσιακός, 
προσγειωμένος

Εργασία με εργα-
λεία, μηχανολογικά 
σχέδια; 
εργασιακές δρα-
στηριότητες που 
περιλαμβάνουν 
πρακτικά χέρια 
σε προβλήματα 
και λύσεις. Συχνά 
ασχολούνται με 
φυτά, ζώα και υλικά 
του πραγματικού 
κόσμου. 

Πρακτικά πράγματα 
που μπορεί κανείς 
να δει, να αγγίξει 
και να χρησιμοποι-
ήσει, πράγματα που 
μπορεί να φτιάξει 
ή να βελτιώσει. Να 
μαστορεύει μηχα-
νήματα/οχήματα· 
να χρησιμοποιεί 
τα χέρια του. Να 
φτιάχνει πράγματα. 
Φροντίζει/εκπαι-
δεύει ζώα. Εργασία 
με ηλεκτρονικά. 
Εξοπλισμός, όπως 
το ξύλο, τα 
εργαλεία και τα 
μηχανήματα. Δι-
ορθώνει ηλεκτρικά 
πράγματα. Επίλυση 
ηλεκτρικών προβλη-
μάτων. Στήνει μια 
σκηνή. Κάνει ένα 
άθλημα. Διαβάζει 
ένα σχέδιο. Φυτεύει 
έναν κήπο. Χειρί-
ζεται εργαλεία και 
μηχανές. Επιδι-
όρθωση κτιρίων. 
Ανάληψη δράσης. 
Χρήση Μηχανών. 
Χρήση εργαλείων

Απαιτείται εργασία 
σε εξωτερικό χώρο 
και δεν περιλαμ-
βάνεται πολλή 
γραφική δουλειά ή 
εργασία κοντά σε 
άλλους

Πρακτικός, Μηχανι-
κός και ρεαλιστικός, 
Πρακτικότητα, 
Παραγωγικότητα, 
Κατασκευή, Ανεξαρ-
τησία.

Πίνακας 1. Επαγγελματικό Προφίλ Κατασκευαστής
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Ερευνητής 
(Σχετικό με τον τύπο του Holland «Ερευνητικός» - I)

Του αρέσει να μελετά και να λύνει προβλήματα μαθηματικών ή φυσικών επιστημών. Γενικά αποφεύγει να οδηγεί, να πουλάει ή να 
πείθει ανθρώπους. είναι καλός στην κατανόηση και την επίλυση φυσικών και μαθηματικών προβλημάτων. Εκτιμά την επιστήμη· και 
βλέπει τον εαυτό του ως ακριβή, επιστημονικό και διανοητικό

Τυπικά Επαγγέλματα Χαρακτηριστικά 
Προσωπικότητας

Δεξιότητες Δραστηριότητες/
Ενδιαφέροντα

Εργασιακό 
Περιβάλλον

Αξίες

Προγραμματιστής 
λογισμικού 
(Προγραμματιστής), 
Βιολόγος, Αστρονόμος, 
Πολιτικός μηχανικός, 
Ανθρωπολόγος, 
Χημικός, Μηχανικός, 
Ερευνητής (θετικές 
επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά), 
Μηχανικός Βιοϊατρικής, 
Φαρμακοποιός, Γιατρός 
(όλες οι ειδικότητες), 
Αρχιτέκτονας, Φυσικός, 
Ερευνητής (κοινωνικές 
επιστήμες, εκπαίδευση, 
ανθρωπιστικές 
επιστήμες, οικονομικά),
Μηχανικός 
περιβάλλοντος 
(Προγραμματιστής), 
Βιολόγος, Αστρονόμος, 
Πολιτικός μηχανικός, 
Ανθρωπολόγος, 
Χημικός, Μηχανικός, 
Ερευνητής (θετικές 
επιστήμες, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά), 
Μηχανικός Βιοϊατρικής, 
Φαρμακοποιός, Γιατρός 
(όλες οι ειδικότητες), 
Αρχιτέκτονας, Φυσικός, 
Ερευνητής (κοινωνικές 
επιστήμες, εκπαίδευση, 
ανθρωπιστικές 
επιστήμες, οικονομικά),
Μηχανικός 
περιβάλλοντος 

Περίεργος, αναλυτι-
κός, επιστημονικός, 
παρατηρητικός/
ακριβής, ακαδημα-
ϊκός, προσεκτικός, 
διανοητής, αυτοπε-
ποίθηση, ανεξάρ-
τητος, λογικός,  
περίπλοκος

Κατανόηση και 
επίλυση φυσικών 
και μαθηματικών 
προβλημάτων.  
Αφαιρετική σκέ-
ψη. Κατανόηση 
επιστημονικών 
θεωριών. Πολύπλο-
κοι υπολογισμοί. 
Χρήση υπολογιστή 
ή μικροσκοπίου. 
Ερμηνεία τύπων.

Περιλαμβάνει ερ-
γασία με ιδέες και 
απαιτεί εκτεταμένη 
σκέψη. Αναζητά γε-
γονότα και επιλύει 
προβλημάτα διανο-
ητικά.  Εξερευνά μια 
ποικιλία ιδεών. Ερ-
γάζεται ανεξάρτητα. 
Πραγματοποιεί 
εργαστηριακά πει-
ράματα.  Ασχολείται 
με αφαιρετικές σκέ-
ψεις.  Κάνει έρευνα. 
Είναι αντιμέτωπος 
με προκλήσεις,  
πειραματίζεται, 
σκέφτεται θεωρητι-
κά, αναλύει, επιλύει 
προβλήματα.

Επιστημονικό 
εργαστήριο, 
εργάζεται μόνος. 
Το προτιμώμενο 
εργασιακό περιβάλ-
λον τους επιτρέπει 
να παράγουν απτά 
αποτελέσματα.

Εκτιμά την επιστή-
μη.  Βλέπει τον εαυ-
τό του ως ακριβή, 
επιστημονικό και 
διανοητικό. 
Ανακάλυψη,  Κα-
τανόηση, Λογική, 
Ανεξαρτησία, 
Νοημοσύνη

Πίνακας 2. Επαγγελματικό Προφίλ Ερευνητής
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Πίνακας 3. Επαγγελματικό Προφίλ Δημιουργός

Δημιουργός 
(Σχετικό με τον τύπο του Holland «Καλλιτεχνικός» - A)

Του αρέσει να κάνει δημιουργικές δραστηριότητες, όπως τέχνη, δράμα, χειροτεχνία, χορός, μουσική ή δημιουργική γραφή. γενικά 
αποφεύγει τις πολύ διαταγμένες ή επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. έχει καλές καλλιτεχνικές ικανότητες στη δημιουργική 
γραφή, το δράμα, τη χειροτεχνία, τη μουσική ή την τέχνη. Εκτιμά τις δημιουργικές τέχνες και του αρέσει το δράμα, η μουσική, η 
τέχνη ή τα έργα δημιουργικών συγγραφέων· και βλέπει τον εαυτό του ως εκφραστικό, πρωτότυπο και ανεξάρτητο

Τυπικά 
Επαγγέλματα 

Χαρακτηριστικά 
Προσωπικότητας 

Δεξιότητες Δραστηριότητες/
Ενδιαφέροντα 

Εργασιακό 
Περιβάλλον 

Αξίες 

Ποιητής, Μουσικός 
(όλα τα είδη 
μουσικής), 
Χορευτής (όλα 
τα είδη χορού), 
Ηθοποιός, 
Συγγραφέας (π.χ. 
μυθιστοπήματα, 
επιστημονικής 
φαντασίας, τρόμου, 
φαντασίας), 
Σκηνοθέτης, 
Δημοσιογράφος, 
Καλλιτέχνης, 
Μουσικός, 
Συνθέτης, 
Επιμελητής 
Μουσείου, 
Φωτογράφος, 
Δημιουργός 
κινουμένων 
σχεδίων, 
Διασκεδαστής (π.χ. 
κωμωδία, youtube, 
ραδιόφωνο, 
τηλεοπτικά σώου)

εκφραστικός, 
πρωτότυπος και 
ανεξάρτητος,
δημιουργικός, 
ευφάνταστος, 
καινοτόμος πρωτό-
τυπος, συναισθημα-
τικός ενδοσκοπικός 
παρορμητικός, 
ευαίσθητος, θαρ-
ραλέος περίπλοκος, 
ιδεολογικός,  μη 
συμμορφούμενος

καλλιτεχνικές 
ικανότητες - στη 
δημιουργική 
γραφή, το δράμα, 
τη χειροτεχνία, τη 
μουσική.
Απαιτείται αυτοέκ-
φραση.
Σκίτσο, σχεδίαση, 
ζωγραφική. Παίζει 
ένα μουσικό όργα-
νο. Γράφει ιστορίες, 
ποίηση,
Μουσική. Τραγού-
δι, ηθοποιία, χορός.  
Σχεδίαση μόδας ή 
εσωτερικών χώρων

Εργασία με φόρμες, 
σχέδια και μοτίβα. 
Παρακολουθεί συ-
ναυλίες, θέατρο,
εκθέσεις τέχνης. 
Διαβάζει μυθοπλα-
σία, θεατρικά έργα 
και ποίηση. Εργασία 
σε χειροτεχνίες. 
Λήψη φωτογραφι-
ών. Δημιουργική έκ-
φραση. Ασχολείται 
με συγκεχυμένες 
ιδέες

Η εργασία μπορεί 
να γίνει χωρίς να 
τηρηθεί ένα σαφές 
σύνολο κανόνων.
Εργάζεται σε χώ-
ρους όπως σε στού-
ντιο  ζωγραφικής ή 
μουσικής, μουσεία, 
αμφιθέατρα

Εκτιμά τις δημι-
ουργικές τέχνες. 
Πρωτοτυπία, 
Δημιουργικότητα 
Ελευθερία, Ατομι-
κότητα, Ευελιξία.
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Πίνακας 4. Επαγγελματικό Προφίλ Βοηθός

Βοηθός  
(Σχετικό με τον τύπο του Holland «Κοινωνικός»  - S)

Του αρέσει να κάνει πράγματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους, όπως διδασκαλία, νοσηλεία, παροχή πρώτων 
βοηθειών ή παροχή πληροφοριών. Γενικά αποφεύγει τη χρήση μηχανών, εργαλείων ή ζώων για την επίτευξη ενός 
στόχου. είναι καλός στη διδασκαλία, τη συμβουλευτική, τη νοσηλευτική ή την παροχή πληροφοριών. Εκτιμά τη 
βοήθεια στους ανθρώπους και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και βλέπει τον εαυτό του ως χρήσιμο, φιλικό 
και αξιόπιστο.

Τυπικά 
Επαγγέλματα 

Χαρακτηριστικά 
Προσωπικότητας 

Δεξιότητες Δραστηριότητες/
Ενδιαφέροντα 

Εργασιακό 
Περιβάλλον 

Αξίες 

Σχολικός 
Ψυχολόγος, 
Κοινωνιολόγος, 
Καθηγητής 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, 
Κλινικός 
Ψυχολόγος; 
Ειδικός νεανικής 
παραβατικότητας 
(Εγκληματολογία), 
Λογοθεραπευτής, 
Νηπιαγωγός,  
Διευθυντής 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Εργοθεραπευτής, 
Κοινωνικός 
λειτουργός,  
Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής,  Marketing, 
Δημόσιες σχέσεις

Εξυπηρετικός, φιλι-
κός και αξιόπιστος, 
βοηθητικός, ιδεο-
λόγος,  διορατικός, 
εξωστρεφής, δείχνει 
κατανόηση, συνερ-
γατικός, γενναιό-
δωρος, υπεύθυνος, 
επιεικής, υπομο-
νετικός, ευγενικός, 
συμπονετικός.

Δεξιότητες διδασκα-
λίας, συμβουλευτι-
κής, νοσηλευτικής ή 
παροχής πληρο-
φοριών. Διδάσκει/
εκπαιδεύει άλλους. 
Εκφράζεται ξεκάθα-
ρα. Καθοδηγεί μια 
ομαδική συζήτηση. 
Διαμεσολάβηση 
διαφωνιών. Σχεδι-
άζει και επιβλέπει 
μια δραστηριότητα.  
Συνεργάζεται καλά 
με άλλους.

Εργασία με ανθρώ-
πους, επικοινωνία 
και διδασκαλία. 
Βοήθεια ή παροχή 
υπηρεσιών σε 
άλλους. Εργασία σε 
ομάδες. Βοηθά άτο-
μα με προβλήματα. 
Κάνω εθελοντική 
εργασία. Εργασία 
με νέους.  Υπηρετεί 
άλλους. Συμβου-
λεύει,  Βοηθά,; 
Διδάσκει, Παρέχει 
Υπηρεσίες

Εργασία σε μέρη 
όπως νοσοκομείο, 
σχολείο ή συμβου-
λευτική υπηρεσία. 
Το προτιμώμενο 
εργασιακό περιβάλ-
λον ενθαρρύνει την 
ομαδική εργασία 
και επιτρέπει σημα-
ντική αλληλεπίδρα-
ση με άλλους.

Εκτιμά να βοηθά 
τους ανθρώπους 
και να  επιλύει 
κοινωνικά προβλή-
ματα. Συνεργασία, 
Υπηρεσία, Αλτρου-
ϊσμός, Σύνδεση, 
Ενσυναίσθηση
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Πίνακας 5. Επαγγελματικό Προφίλ Ηγέτης

Ηγέτης  
 (Σχετικό με τον τύπο του Holland «Επιχειρηματικός» - E) 

Του αρέσει να καθοδηγεί και να πείθει ανθρώπους και να πουλά πράγματα και ιδέες. Είναι καλός στο να καθοδηγεί 
ανθρώπους και να πουλά πράγματα ή ιδέες. Εκτιμά την επιτυχία στην πολιτική, την ηγεσία ή τις επιχειρήσεις. Βλέπει τον 
εαυτό του ενεργητικό, φιλόδοξο και κοινωνικό.

Τυπικά Επαγγέλματα Χαρακτηριστικά 
Προσωπικότητας 

Δεξιότητες Δραστηριότητες/
Ενδιαφέροντα 

Εργασιακό 
Περιβάλλον 

Αξίες 

Οικονομολόγος, 
Διευθυντής Μάρκετινγκ 
και Διαφήμισης, 
Διευθυντής ξενοδοχείου, 
Χρηματοοικονομικός 
αναλυτής, Γενικά 
Οικονομικά, Λογιστής 
Επιχειρηματίας 

Εξωστρέφεια, 
Διαίσθηση, Σκέψη, 
Κριτική ικανότητα. 
Παίρνει τον έλεγχο 
της ζωής με το 
βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον. Ενεργη-
τικός, φιλόδοξος και 
κοινωνικός.
Αυτοπεποίθηση 
κατηγορηματικός, 
πειστικός, ενεργη-
τικός, παράτολμος, 
δημοφιλής, φιλό-
δοξος, ευχάριστος, 
ομιλητικός,; αυθόρ-
μητος, αισιόδοξος

Είναι καλός στο να 
καθοδηγεί ανθρώ-
πους και να πουλά 
πράγματα ή ιδέες. 
Να ξεκινά έργα· 
Πείθει τους ανθρώ-
πους να κάνουν τα 
πράγματα με τον 
δικό του τρόπο. 
Πουλάει πράγμα-
τα. Συμμετέχει σε 
συζητήσεις ή βγάζει 
λόγους. Οργανώνει 
δραστηριότητες. 
Ηγείται μιας 
ομάδας.Πείθει τους 
άλλους.

Περιλαμβάνει την 
έναρξη και την 
εκτέλεση έργων. 
Καθοδηγεί ανθρώ-
πους και να παίρνει 
πολλές αποφάσεις. 
Μερικές φορές 
απαιτείται ανάλη-
ψη κινδύνου και 
συχνά ασχολείται 
με επιχειρήσεις.
Παίρνει αποφάσεις; 
εκλέγεται σε αξίω-
μα. Ξεκινά τη δική 
του επιχείρηση. 
Συμμετέχει σε πολι-
τική εκστρατεία. Συ-
ναντά σημαντικούς 
ανθρώπους. Έχει  
ισχύ. Διαχείριση,  
Λήψη αποφάσεων,  
Στρατηγική Πώλη-
ση, Κίνητρα.

Εργασία σε μέρη 
όπως επιχείρηση 
ή νομικό περιβάλ-
λον ή γραφείο. Το 
προτιμώμενο εργα-
σιακό περιβάλλον 
τους ενθαρρύνει 
να συμμετέχουν 
σε δραστηριότη-
τες, όπως ηγεσία, 
διαχείριση και 
πωλήσεις.

Εκτιμά την επιτυχία 
στην πολιτική, την 
ηγεσία ή τις επιχει-
ρήσεις.
Επιρροή, Ηγεσία, 
Ανάληψη κινδύνων, 
Κατόρθωμα, Πρω-
τοβουλία, Σπουδαίο 
επίτευγμα, χρή-
ματα, δύναμη και 
θέση                     
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Πίνακας 6. Επαγγελματικό Προφίλ Οργανωτικός

Οργανωτικός   
(Σχετικό με τον τύπο του Holland «Συμβατικός» - C):

Του αρέσει να εργάζεται με αριθμούς, εγγραφές ή μηχανές με έναν καθορισμένο, τακτοποιημένο τρόπο. γενικά 
αποφεύγει τις διφορούμενες, μη δομημένες δραστηριότητες. είναι καλός στο να εργάζεται με γραπτά αρχεία 
και αριθμούς με συστηματικό, τακτικό τρόπο. Εκτιμά την επιτυχία στην επιχείρηση· και βλέπει τον εαυτό του ως 
τακτοποιημένο και καλό στο να ακολουθεί ένα καθορισμένο σχέδιο.

Τυπικά 
Επαγγέλματα 

Χαρακτηριστικά 
Προσωπικότητας 

Δεξιότητες Δραστηριότητες/
Ενδιαφέροντα 

Εργασιακό 
Περιβάλλον 

Αξίες 

Λογιστής, 
Διοικητικός 
υπάλληλος, 
Βοηθός, Αναλυτής 
προϋπολογισμού; 
Διευθυντής 
επιχειρήσεων,  
Διαχειριστής 
εσόδων, 
Οικονομικός 
αναλυτής, 
ασφαλιστικός 
πράκτορας, 
Επιθεωρητής 
ασφαλείας.

Αξιόπιστος, 
υπεύθυνος και  να 
εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του. 
Ευχάριστος με τους 
άλλους, συνεργα-
τική στάση. Αυτοέ-
λεγχος, έλεγχος και 
αποφυγή αρνητικών 
συναισθημάτων. 
Βλέπει τον εαυτό 
του ως τακτοποι-
ημένο και καλό 
στο να ακολουθεί 
ένα καθορισμένο 
σχέδιο. Καλά οργα-
νωμένος ακριβής, 
με κλίση στους 
αριθμούς, μεθοδικά 
ευσυνείδητος, 
αποτελεσματικός, 
συμμορφούμενος, 
πρακτικός; λιτός, 
συστηματικός; 
δομημένος; ευγε-
νικός;, υπάκουος, 
επίμονος

Προσοχή στη λεπτο-
μέρεια, προσοχή 
στην ολοκλήρωση 
εργασιών. Παρακο-
λούθηση/Αξιολόγη-
ση της απόδοσης 
του εαυτού του, 
άλλων ατόμων 
ή οργανισμών 
για βελτιώσεις ή 
λήψη διορθωτικών 
μέτρων.
Καλός στην εργασία 
με γραπτά αρχεία 
και αριθμούς με 
συστηματικό, 
τακτικό τρόπο. 
Λειτουργεί καλά 
μέσα σε ένα σύστη-
μα. Κάνει πολλές 
γραπτές εργασίες 
σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Τηρεί 
ακριβή αρχεία. 
Χρησιμοποιεί έναν 
υπολογιστή. Γράφει 
αποτελεσματικές 
επαγγελματικές 
επιστολές

Ακολουθεί καθο-
ρισμένες διαδικα-
σίες και ρουτίνες. 
Περιλαμβάνει την 
εργασία με δεδομέ-
να και λεπτομέρειες 
περισσότερο παρά 
με ιδέες. . Ακολου-
θεί σαφώς καθορι-
σμένες διαδικασίες,  
χρήση εξοπλισμού 
επεξεργασίας 
δεδομένων και ερ-
γασία με αριθμούς. 
Πληκτρολογεί  ή 
κρατά σύντομες 
σημειώσεις. Είναι 
υπεύθυνος για 
λεπτομέρειες. Συλ-
λέγει ή οργανώνει 
πράγματα. Αρχειο-
θέτηση, Υπολογιστι-
κός, Επεξεργασία, 
Συστηματοποίηση, 
Ακολουθεί Διαδι-
κασίες

Ανεξαρτησία να 
εργάζονται μόνοι 
τους και να λαμβά-
νουν αποφάσεις, Το 
προτιμώμενο εργα-
σιακό περιβάλλον 
ενισχύει τις οργα-
νωτικές ικανότητες, 
όπως η τήρηση 
αρχείων και η δια-
χείριση δεδομένων, 
σε μια δομημένη 
λειτουργία.

Υποστήριξη και 
σχέσεις για την 
παροχή υπηρε-
σιών σε άλλους 
σε ένα φιλικό και 
μη ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Ηθικές 
Αξίες και Κοινωνική 
Υπηρεσία.
Υπευθυνότητα και 
Αυτονομία.
Εκτιμά την επιτυχία 
στην επιχείρη-
ση. Δομή, Σειρά, 
Σαφήνεια, Ακρίβεια, 
Προσοχή στη λεπτο-
μέρεια.
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση του 
ερωτηματολογίου G-Guidance, στην πρότασή 
μας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
είναι διαφορετική από τον τρόπο που οι πε-
ρισσότεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το 
ερωτηματολόγιο RIASEC. Σε αντίθεση με πολλές 
περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες χρησιμο-
ποιούν το ερωτηματολόγιο RIASEC για να καθο-
ρίσουν τις διαδρομές σταδιοδρομίας, το ερω-
τηματολόγιο G-Guidance έχει σχεδιαστεί για 
να χρησιμοποιηθεί ως βάση εργασίας για την 
έναρξη της διαδικασίας, ακριβώς στην αρχή της 
παρέμβασης. Επίσης, περισσότερο από τον κα-
θορισμό των επαγγελματικών προτιμήσεων των 
μαθητών, το ερωτηματολόγιο G-Guidance καθο-
δηγεί τις προσπάθειες εξερεύνησής τους και πα-
ρέχει ανατροφοδότηση μέσω της πλατφόρμας, 
αλλάζοντας/αναπτύσσοντας καθώς οι μαθητές 
εκτελούν δραστηριότητες.

2.3. Θεωρία Σχεδιασμού Ζωής του  Savickas

Το μοντέλο επαγγελματικού προσανατολισμού 
Σχεδιασμός Ζωής αναπτύχθηκε από μια ομάδα 
ερευνητών που ενδιαφέρονται να εξετάσουν τη 
διακρατική εγκυρότητα μοντέλων και τεχνικών, 
συγκεκριμένα εκείνων στον τομέα της παρέμ-
βασης σταδιοδρομίας. Από αυτή την ανάλυση 
έγινε προφανές ότι τα μοντέλα του 20ου αιώνα 
δεν ανταποκρίνονταν πλέον στην ανάγκη των 
πελατών του 21ου αιώνα για επαγγελματική κα-
θοδήγηση, ειδικά επειδή αυτοί οι πελάτες ζουν 
σε κοινωνίες γνώσης, ουσιαστικά διαφορετικές 
από κοινωνίες για τις οποίες σχεδιάστηκαν τα 
κλασικά μοντέλα.

Αυτό οδήγησε στην ιδέα της διαμόρφωσης ενός 
διεθνούς μοντέλου παρέμβασης σταδιοδρομίας 
με τη συμμετοχή ερευνητών και επαγγελματι-
ών από διαφορετικές χώρες και κοινωνίες για 
την αποφυγή δυσκολιών προσαρμογής κατά τη 
μεταφορά του μοντέλου από τη μια χώρα στην 
άλλη.  

Οι πρώτες πρακτικές επαγγελματικού προσανα-

τολισμού στον 20ο αιώνα προώθησαν την ιδέα 
της ιεραρχικής εξάρτησης και των σταθερών 
σχέσεων στην αγορά εργασίας. Αυτό σήμαινε 
ότι αυτές οι πρακτικές υποστήριζαν την ιδέα ότι 
εάν οι εργαζόμενοι ήταν πιστοί και αφοσιωμέ-
νοι, θα μπορούσαν να επιδιώξουν μια ισόβια 
δουλειά και ο οργανισμός θα ανταποκρινόταν 
με σταθερότητα και ασφάλεια στην εργασία 
(Savickas et al, 2009). Αυτό δημιούργησε την έν-
νοια των προκαθορισμένων γραμμικών μονοπα-
τιών σταδιοδρομίας που οι άνθρωποι θα επέλε-
γαν και θα ακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους εξέλιξης.  

Η νέα σχέση, ή κοινωνικό συμβόλαιο, μεταξύ ερ-
γοδοτών και εργαζομένων που εισήχθη τον 21ο 
αιώνα, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την 
παγκοσμιοποίηση και τις τεχνολογίες της πλη-
ροφορίας, υπαγόρευσε ότι οι επαγγελματικές 
προοπτικές είναι πολύ λιγότερο προσδιορίσι-
μες, προβλέψιμες και γραμμικές, με πολλές δύ-
σκολες μεταβάσεις εργασίας. Αυτές οι αλλαγές 
απαιτούν από τους εργαζόμενους να αλλάξουν 
την οπτική και τη στάση τους σχετικά με τη στα-
διοδρομία τους και να αναπτύξουν δεξιότητες 
και ικανότητες αρκετά διαφορετικές από αυτές 
που απαιτούνταν στον 20ο αιώνα. Αυτό σημαί-
νει ότι οι εργαζόμενοι του 21ου αιώνα πρέπει 
να βλέπουν τους εαυτούς τους ως δια βίου μα-
θητές που μπορούν να χρησιμοποιούν όλο και 
πιο εξελιγμένη τεχνολογία, να αγκαλιάζουν την 
ευελιξία παρά τη σταθερότητα, να εργάζονται 
για την απασχολησιμότητά τους και να δημιουρ-
γούν τις δικές τους ευκαιρίες στην αγορά εργα-
σίας (Savickas et al, 2009).. 

Αυτό το νέο παράδειγμα υπονοεί ότι η καριέ-
ρα ανήκει στο άτομο και όχι στον οργανισμό 
(Duarte, 2004). Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν 
διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα βασικά 
στοιχεία των μοντέλων επαγγελματικού προσα-
νατολισμού του 20ου αιώνα πρέπει να αναθε-
ωρηθούν και να αναδιατυπωθούν ώστε να ται-
ριάζουν στη σύγχρονη, μεταμοντέρνα οικονομία 
του 21ου αιώνα (Savickas et al, 2009), συγκεκρι-
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μένα: 

Έχουν τις ρίζες τους σε υποθέσεις σταθερότητας 
προσωπικών χαρακτηριστικών και ασφαλών θέ-
σεων εργασίας σε δεσμευμένους οργανισμούς. 

Αντιλαμβάνονται τις σταδιοδρομίες ως μια στα-
θερή ακολουθία σταδίων. Έννοιες όπως η επαγ-
γελματική ταυτότητα, ο σχεδιασμός σταδιοδρο-
μίας, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τα στάδια 
σταδιοδρομίας χρησιμοποιούνται για την πρό-
βλεψη της προσαρμογής των ατόμων στα ερ-
γασιακά περιβάλλοντα, υποθέτοντας σχετικά 
υψηλή σταθερότητα του περιβάλλοντος και της 
συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των ανθρώ-
πων φαίνεται να είναι λιγότερο σταθερά από 
ό,τι έχει υποτεθεί σε θεωρίες επαγγελματικών 
προσωπικοτήτων όπως του Holland.

Η θεμελιώδης τους υπόθεση περί προβλεψιμό-
τητας με βάση τη σταθερότητα και τα στάδια εί-
ναι συζητήσιμη και, το πιο σημαντικό, μπορεί να 
μην είναι πλέον λειτουργική.

Η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι μόνο συ-
νάρτηση του ατόμου αλλά και του περιβάλλο-
ντος, επομένως ανεξάρτητα από το πόσο σταθε-
ρά μπορεί να είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά, 
το περιβάλλον αλλάζει γρήγορα, αναγκάζοντας 
τους ανθρώπους να προσαρμοστούν και να αλ-
λάξουν επίσης. 

Για να ανταποκριθούμε στα χαρακτηριστικά, 
τις απαιτήσεις και τη δυναμική της οικονομίας 
και της αγοράς εργασίας του 21ου αιώνα χρει-
άζονται θεωρητικά μοντέλα που δίνουν έμφαση 
στην ανθρώπινη ευελιξία, την προσαρμοστικό-
τητα και τη δια βίου μάθηση. Επιπλέον, οι μελ-
λοντικές μέθοδοι επαγγελματικού προσανατο-
λισμού θα πρέπει να ακολουθούν μια δυναμική 
προσέγγιση που ενθαρρύνει τη φανταστική σκέ-
ψη των ατόμων και την εξερεύνηση του πιθανού 
εαυτού (Savickas et al, 2009). 

Τα σύγχρονα άτομα, ανεξάρτητα από την ηλι-

κία, το στάδιο της ζωής ή την αναπτυξιακή τους 
φάση, έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του πώς οι 
περιφερειακές μεταβλητές μπορεί να επηρεά-
σουν τη ζωή και την επαγγελματική τους πορεία. 
Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαφορετικές ανη-
συχίες που σχετίζονται με την επαγγελματική 
ανάπτυξη και την οικοδόμηση σταδιοδρομίας. 
Ζητήματα όπως το πώς να εξισορροπήσουν τις 
δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις εργα-
σίας-οικογένειας καθίστανται εμφανή στους 
προβληματισμούς των ανθρώπων σχετικά με 
τις ικανότητές τους, τις φιλοδοξίες και τις απο-
φάσεις που σχετίζονται με την καριέρα τους. Η 
διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ δια-
φορετικών τομέων ζωής έχει γίνει πρωταρχικό 
μέλημα για τα πολλά άτομα των οποίων η απα-
σχόληση είναι ενδεχόμενη, ανεξάρτητη, προσω-
ρινή, εξωτερική, μερικής απασχόλησης και περι-
στασιακή (Savickas et al, 2009). 

Μια σημαντική συνέπεια της διασύνδεσης με-
ταξύ των διαφορετικών τομέων της ζωής είναι 
ότι δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε με σιγουριά 
για «την εξέλιξη της σταδιοδρομίας» ούτε για 
«επαγγελματικό προσανατολισμό». Αντίθετα, 
θα πρέπει να οραματιστούμε «τροχιές ζωής» 
στις οποίες τα άτομα σχεδιάζουν και χτίζουν 
σταδιακά τη δική τους ζωή, συμπεριλαμβανο-
μένης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας 
(Savickas et al, 2009). Όταν οι άνθρωποι σχεδιά-
ζουν τις τροχιές της ζωής τους, μεταβλητές όπως 
ιδανικά αυτοπραγμάτωσης, κοινωνική δικαιοσύ-
νη, ισότητα σεβασμού ή φροντίδα για ορισμέ-
νους άλλους, μπορεί να είναι τα πιο πολύτιμα 
συστατικά της αφήγησης που κατασκευάζουν 
όταν προβάλλουν το μέλλον, μερικές φορές πε-
ρισσότερο από μεταβλητές που σχετίζονται με 
τον παραδοσιακό τρόπο σχεδίασης καριέρας 
όπως δεξιότητες ή επαγγελματικές προτιμήσεις. 

Το μοντέλο Σχεδιασμός Ζωής του Savickas αντι-
στρέφει την παραδοσιακή λογική του επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού από την προοπτική 
της αλλαγής της ζωής κάποιου για να ταιριάζει 
σε μια επαγγελματική πορεία, σε μια προοπτι-
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κή σχεδιασμού μιας επαγγελματικής διαδρομής 
που ταιριάζει στη ζωή του.

Αν και γνωρίζουμε ότι στις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα, αυτές οι σκέψεις ήταν πιθανώς πα-
ρούσες στους προβληματισμούς των νέων που 
συλλογίζονταν τις επαγγελματικές τους επιλογές 
και υποβάλλονταν σε διαδικασίες επαγγελματι-
κού προσανατολισμού, δεν θεωρούνταν ως τα 
κύρια κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων σταδιο-
δρομίας. Ωστόσο, στη σημερινή κοινωνία μας, οι 
ηθικοί προβληματισμοί έχουν πολύ μεγαλύτερη 
ψυχολογική προτεραιότητα. Αυτό οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι η κοινωνία και η 
κουλτούρα στις μέρες μας δελεάζουν τα άτομα 
να αναλογιστούν ό,τι έχει μεγαλύτερη σημα-
σία για αυτά (και τα κάνει ευτυχισμένα) και σε 
μεγαλύτερη επίγνωση των νέων κινδύνων που 
σχετίζονται με τον τρέχοντα τρόπο ζωής μας.. 

Η νέα σχέση μεταξύ του εργαζομένου και του 
εργασιακού κόσμου δημιουργεί την ανάγκη 
ανάπτυξης και εφαρμογής νέων συστημάτων 
προσωπικής προβολής. Συγκεκριμένα, οι επαγ-
γελματικές παρεμβάσεις θα πρέπει να βοηθούν 
τα άτομα να αναλογιστούν τα κύρια χαρακτηρι-
στικά τους (επαγγελματικά δυνατά σημεία) ως 
σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο ζουν και όχι 
καθολικά. Ο στόχος αυτού του προβληματισμού 
είναι η επίλυση προβλημάτων, συγκεκριμένα 
της συνάφειας και της προσαρμογής, που μπο-
ρεί να προκύψουν καθώς τα άτομα χτίζουν τη 
ζωή τους, ταιριάζοντας τις ανάγκες τους με εκεί-
νες του πλαισίου, ιδίως του πλαίσιου των εργα-
σιακών δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό, πρέπει τώρα να προχωρήσουμε πιο πέρα, 
βασιζόμενοι στις έννοιες της αντιστοίχισης και 
της ανάπτυξης (Guichard, 2005, όπως αναφέρε-
ται στο Savickas et al. 2009). Αυτό σημαίνει τη 
βασική δομή του επαγγελματικού προσανατολι-
σμού γύρω από την απάντηση σε βασικά ερω-
τήματα: 

•  Ποιοι είναι οι παράγοντες και οι διαδικασίες 

της αυτοκατασκευής ενός ατόμου;  

Αν και παραμένει σημαντικό να κατανοήσουμε 
πώς οι άνθρωποι επιλέγουν επαγγέλματα και 
πώς αναπτύσσονται οι σταδιοδρομίες με την 
πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να διαμορφώ-
σουμε μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο τα άτομα χτίζουν τη ζωή τους μέσω 
της εργασίας τους.  

 • Πώς μπορούν τα άτομα να σχεδιάζουν καλύ-
τερα τη ζωή τους στην ανθρώπινη κοινωνία στην 
οποία ζουν;

 Αυτή η ερώτηση τονίζει την ανάγκη να επικε-
ντρωθούν σε δραστηριότητες σε διαφορετικούς 
τομείς της ζωής και όχι απλώς στην εργασία. 
Συμμετέχοντας σε δραστηριότητες με διαφορε-
τικούς ρόλους, τα άτομα εντοπίζουν εκείνες τις 
δραστηριότητες που έχουν απήχηση στον πυρή-
να του εαυτού τους. Μέσα από τη δραστηριό-
τητα, μαζί με τον προφορικό λόγο για αυτές τις 
εμπειρίες, οι άνθρωποι κατασκευάζουν τον εαυ-
τό τους. 

Αυτό σημαίνει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρό-
πος για να βοηθηθούν οι μαθητές στην οικοδό-
μηση της σταδιοδρομίας τους, από την προσχο-
λική ηλικία μέχρι το πανεπιστήμιο και όχι μόνο, 
είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης και 
της χρήσης διαδικασιών και εργαλείων που θα 
τους επιτρέψουν να κάνουν επιλογές που εκ-
φράζουν τις αντιλήψεις τους για τον εαυτό τους. 
Οι συνήθειες προβληματισμού για τον εαυτό 
και το περιβάλλον, η δεκτικότητα στην ανατρο-
φοδότηση και η φαντασία του πιθανού εαυτού 
(Savickas et al, 2009), είναι εξαιρετικά παραδείγ-
ματα βασικών διαδικασιών που βρίσκονται στη 
βάση των συνεπών επιλογών σταδιοδρομίας. 

Έτσι, για να έχουμε επαγγελματικό προσανα-
τολισμό με βάση το Μοντέλο Σχεδιασμού Ζωής 
σημαίνει ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να γνωρίζουν 
ότι η (επαγγελματική) ταυτότητα και η γνώση 
ενός ατόμου είναι προϊόν κοινωνικής αλληλεπί-
δρασης, από την οποία το νόημα συν-κατασκευ-
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άζεται μέσω του λόγου. Και αν συμβαίνει αυτό, 
οι Ψυχολόγοι πρέπει να προσέξουν ότι όλες οι 
εμπειρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο πα-
ρελθόν και το παρόν ενός μαθητή συμβάλλουν 
στην ιδέα του «τι θέλουν να κάνουν όταν με-
γαλώσουν». Και με τον όρο κοινωνική αλληλε-
πίδραση, εννοούμε δασκάλους, γονείς, συνο-
μηλίκους, αδέρφια, προπονητές και μέντορες, 
μεταξύ πολλών σημαντικών άλλων. Λόγω του 
πλήθους και της πολυπλοκότητας των παραγό-
ντων που μπορεί να συμβάλλουν στην επαγγελ-
ματική ταυτότητα και τις επαγγελματικές επιλο-
γές των μαθητών, είναι πιο αποτελεσματικό για 
τους Ψυχολόγους να τους βοηθήσουν να τους 
αντιμετωπίσουν.  

Έτσι, το νέο παράδειγμα για τη συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας πρέπει να εξοπλίσει τους μαθη-
τές με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες για 
να αναλύουν και να αντιμετωπίζουν οικολογικά 
πλαίσια (για παράδειγμα απόψεις σημαντικών 
άλλων σχετικά με την καλύτερη πορεία σταδι-
οδρομίας), σύνθετες δυναμικές (για παράδειγ-
μα, ασταθής αγορά εργασίας με εξαφάνιση 
επαγγελμάτων και δημιουργείται με γρήγορο 
ρυθμό), μη γραμμικές αιτίες (που σημαίνει ότι 
οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντά μας για έναν 
συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα στο πα-
ρόν δεν σημαίνουν ότι θα μετατραπεί σε καλή 
εφαρμογή στο μέλλον), πολλαπλές υποκειμε-
νικές πραγματικότητες (όχι όλοι οι μαθητές 
φιλοδοξούν σε έναν «παραδοσιακό» τύπο πο-
ρείας ζωής όπως σπουδές-εργασία-οικογένεια 
στις μέρες μας) και δυναμική μοντελοποίηση (η 
αποτελεσματική συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
πρέπει να προσαρμοστεί ατομικά και οποιαδή-
ποτε μείωση σε μια τυποποιημένη θεραπεία 
μειώνει την ουσία της) (Savickas et al, 2009).

Η ομάδα του G-.GUIDANCE είχε στόχο να σχε-
διάσει μια διαδικασία επαγγελματικού προσα-
νατολισμού που θα ενσωματώνει τα κύρια χα-
ρακτηριστικά της θεωρίας Σχεδιασμού Ζωής, με 
τον πιο απλό, πρακτικό και προσιτό τρόπο, προ-
σπαθώντας να μεταφράσει πολύπλοκες δυνα-

μικές σε ουσιαστικές δραστηριότητες επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού, που θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν στο σχολικό πλαίσιο . Αυτό σή-
μαινε σχεδιασμό υλικών, εργαλείων, περιεχομέ-
νου και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να: 

συνδέσουν τους μαθητές με ρεαλιστικές πηγές 
πληροφόρησης, κοντά στην πραγματικότητα 
των επαγγελματιών και των χώρων εργασίας

προωθήσουν την αλληλεπίδραση με σχετικούς 
εκπαιδευτικούς παράγοντες που θα μπορού-
σαν να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με 
θέματα και πληροφορίες που σχετίζονται με τη 
σταδιοδρομία

παρέχουν ευκαιρίες για αυτοεξερεύνηση καθώς 
και προβολή του επαγγελματικού τους εαυτού 
σε μονοπάτια σταδιοδρομίας. 

Για παράδειγμα, πολλές δραστηριότητες εξε-
ρεύνησης σταδιοδρομίας που προτείνονται 
στην πλατφόρμα G-Guidance υπονοούν ότι οι 
μαθητές πρέπει να βγουν έξω από το σχολείο 
και να αλληλεπιδράσουν με άτομα στην κοινό-
τητά τους, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν 
τις εργασίες τους. Ζητώντας τους, για παράδειγ-
μα, να πάρουν συνέντευξη από έναν επαγγελ-
ματία από ένα συγκεκριμένο επάγγελμα που 
τους αρέσει (π.χ έναν δικηγόρο) και φτιάχνοντας 
ένα βίντεο για να παρουσιάσουν τη συνέντευξη, 
θα προωθήσει την ανάπτυξη μιας ποικιλίας δε-
ξιοτήτων εκτός από όλες τις πολύτιμες και ρε-
αλιστικές πληροφορίες σταδιοδρομίας που θα 
λάβουν από την αλληλεπίδραση με έναν πραγ-
ματικό δικηγόρο. Ακόμη (ή ίσως πιο σημαντικό) 
τα εμπόδια και οι δυσκολίες που θα βρουν για 
να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους εκτός σχο-
λείου θα τους παρακινήσουν να είναι πιο αυ-
τόνομα, να λύνουν προβλήματα, να βρίσκουν 
εναλλακτικές λύσεις, να είναι δημιουργικοί, να 
κάνουν δικτύωση, μεταξύ άλλων δεξιοτήτων 
που είναι ένα μεγάλο μέρος της προσαρμοστι-
κότητας σταδιοδρομίας, η οποία γνωρίζουμε 
από την έρευνα είναι απαραίτητη για την επιτυ-
χία σταδιοδρομίας στη μετέπειτα ζωή. 
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Προφανώς, είναι θεμελιώδες ότι, και λαμβάνο-
ντας υπόψη ένα μεταβλητό επίπεδο επαγγελ-
ματικής (και γενικής) ανωριμότητας, οι σχολικοί 
ψυχολόγοι πάνω απ’ όλα, αλλά και οι καθηγη-
τές και τα πρόσωπα των γονέων, αναλαμβάνουν 
τους ρόλους τους παρέχοντας κίνητρα, ενισχύ-
οντας και διευκολύνοντας τις προσπάθειες εξε-
ρεύνησης σταδιοδρομίας των μαθητών. Κάτι 
που σημαίνει ότι μια μεθοδολογία επαγγελματι-
κού προσανατολισμού που βασίζεται στο Σχεδι-
ασμό Ζωής εξαρτάται από όλους, όχι μόνο τους 
μαθητές, να ενεργούν, να είναι προορατικοί και 
να συμμετέχουν στον επαγγελματικό προσανα-
τολισμό.

2.3.1. Προσέγγιση Σχεδιασμού Ζωής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές γνωστικές 
ρίζες του μοντέλου Σχεδιασμός Ζωής, οποιαδή-
ποτε διαδικασία επαγγελματικού προσανατολι-
σμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να σέ-
βεται δύο βασικές πτυχές: 

Η γνώση και η ταυτότητα ενός ατόμου είναι 
προϊόν κοινωνικών και γνωστικών διαδικασιών 
που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των αλληλε-
πιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων και των ομά-
δων καθώς και της διαπραγμάτευσης μεταξύ 
τους (Gasper, 1999). Πράγμα που σημαίνει ότι 
οποιαδήποτε διαδικασία επαγγελματικού προ-
σανατολισμού πρέπει να περιλαμβάνει όσο το 
δυνατόν περισσότερο το ιστορικό του ατόμου, 
δηλαδή το οικογενειακό υπόβαθρο, συμπερι-
λαμβανομένων σημαντικών άλλων που θα μπο-
ρούσαν να είχαν επίδραση στην επαγγελματική 
του ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει πλαίσια όπως 
δραστηριότητες μετά το σχολείο που μπορεί να 
συμμετείχε ένας μαθητής και οι κοινωνικές αλ-
ληλεπιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά 
τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες. Αυ-
τές οι εμπειρίες και οι πληροφορίες είναι πολύ-
τιμα μέρη για την οικοδόμηση μιας καριέρας. 
Υπό αυτή την έννοια, το G-Guidance προτείνει 
μερικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

εξερεύνηση της αυτογνωσίας των μαθητών. Για 
παράδειγμα, «Ποιος είμαι;» δραστηριότητα που 
στοχεύει να προωθήσει τον προβληματισμό των 
μαθητών σχετικά με το πώς βλέπουν τον εαυτό 
τους και πώς πιστεύουν ότι τους βλέπουν οι άλ-
λοι. Επίσης, για να ολοκληρωθεί αυτή η δραστη-
ριότητα, οι μαθητές πρέπει να προσδιορίσουν 
τις ιδιότητές τους και τα πράγματα στα οποία 
είναι καλοί, αλλά και τους προσωπικούς τομείς 
που πρέπει να επενδύσουν και να βελτιώσουν.

Το νόημα που δίνει ένα άτομο στην πραγματι-
κότητα συν-κατασκευάζεται σε ένα κοινωνικό, 
ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσω του λό-
γου με τον οποίο διαμορφώνουμε τις σχέσεις 
μας (Young & Collin, 2004). Αυτό σημαίνει ότι 
ενώ κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό, 
πρέπει να πλαισιώνουμε τις πεποιθήσεις, τις 
αξίες, τις αποφάσεις και την προοπτική οποιου-
δήποτε μαθητή σχετικά με την καριέρα του στην 
πραγματικότητά τους και προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής τους και 
να αποφεύγουμε προκαθορισμένες, στατικές 
και ξεπερασμένες επαγγελματικές διαδρομές. 
που μπορεί εύκολα να τους απογοητεύσουν στο 
μέλλον. Οι σταδιοδρομίες πρέπει να σχεδιάζο-
νται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστι-
κά και την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστι-
κή πραγματικότητα κάθε μαθητή. Λαμβάνοντας 
υπόψη αυτή τη διάσταση, το G-Guidance δημι-
ούργησε τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες 
που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
προσδοκίες των μαθητών για τη μελλοντική τους 
σταδιοδρομία, και συγκεκριμένα το «Το μέλλον 
μου!», σχετικά με το πώς οραματίζονται τη ζωή 
τους στο μέλλον. Επίσης, «Οι επαγγελματικές 
μου αξίες», που αφορούν αυτό που εκτιμούν 
περισσότερο σε ένα (μελλοντικό) επάγγελμα. 
Και τέλος, «Τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα» 
για να συνδέσουν τα προσωπικά τους ενδια-
φέροντα, όχι απαραίτητα ακαδημαϊκά, με μια 
επαγγελματική πορεία. Κάθε είδους δραστηρι-
ότητες, είτε αυτές που προτείνει το G-Guidance 
είτε άλλες που θα μπορούσαν να προσθέσουν 
οι σχολικοί ψυχολόγοι στο μέλλον, για σκοπούς 
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επέκτασης και προσαρμογής, που θα επιτρέψουν 
στους μαθητές να εξερευνήσουν τις ατομικές, κοι-
νωνικές και πολιτιστικές τους ταυτότητες, σε σχέ-
ση με την οικοδόμηση της σταδιοδρομίας τους , 
είναι απαραίτητα για την υποστήριξη συνεπών και 
αποτελεσματικών αποφάσεων σταδιοδρομίας. 

Επιπλέον, και με βάση την προϋπόθεση ότι η πα-
ρέμβαση επαγγελματικού προσανατολισμού θα 
πρέπει να προωθεί τη σκέψη των μαθητών για τον 
μελλοντικό πιθανό εαυτό τους, το έργο μας ανέ-
πτυξε διάφορες δραστηριότητες, για περισσότερα 
από 50 επαγγέλματα, για να επιτρέψει στους μα-
θητές να εξερευνήσουν τις επιλογές σταδιοδρομί-
ας τους. Επιπλέον, και αναγνωρίζοντας ότι ο επαγ-
γελματικός προσανατολισμός επηρεάζεται από 
την κοινωνική ανατροφοδότηση, το G-Guidance 
δημιούργησε μια δραστηριότητα με την ονομα-
σία «Δημοσιογράφοι για μια μέρα», όπου οι μα-
θητές μπορούν να επικοινωνήσουν με πραγματι-
κούς επαγγελματίες και να θέτουν τις δικές τους 
ερωτήσεις και να λαμβάνουν σχόλια απευθείας 
από πραγματικούς επαγγελματίες, και γνώση από 
πρώτο χέρι για την πραγματικότητα των επαγγελ-
μάτων τους.

Κατά την υιοθέτηση μιας προσέγγισης Σχεδιασμού 
Ζωής στον επαγγελματικό προσανατολισμό, οι ψυ-
χολόγοι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι αυτή η 
προοπτική υποδηλώνει ότι ο επαγγελματικός προ-
σανατολισμός είναι δομημένος ώστε να είναι δια 
βίου, ολιστικός, συμφραζόμενος και προληπτικός. 
Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις τεχνικές και τα υλικά 
που μπορεί να επιλέξει οποιοσδήποτε ψυχολό-
γος να χρησιμοποιήσει, το πλαίσιο του επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού θα πρέπει να σέβεται 
αυτές τις θεμελιώδεις πτυχές, που βοηθούν στην 
καθοδήγηση της παρέμβασης προς την προώθηση 
της επαγγελματικής αυτάρκειας στους μαθητές.
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3. Αναπτυξιακές Όψεις του Επαγγελματικού Προσανατολισμού



Η αναπτυξιακή έρευνα δείχνει ότι σημαντικές 
κανονιστικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα κατά 
την περίοδο της εφηβείας από 13 έως 17 ετών. 
Αυτή η εξέλιξη έχει κεντρικό αντίκτυπο σε πολ-
λαπλούς ατομικούς και κοινωνικούς τομείς που 
λειτουργούν αλληλεπιδραστικά για να διευκο-
λύνουν ή να εμποδίζουν την αποτελεσματική 
ψυχολογική λειτουργία. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το G-Guidance υλοποιείται με εφήβους ηλι-
κίας μεταξύ 13 και 17 ετών, είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε πώς η επαγγελματική ανάπτυξη 
μπορεί να επηρεαστεί από τις αναπτυξιακές αλ-
λαγές. 

Εν συντομία, η εφηβεία είναι μια περίοδος κατά 
την οποία τα άτομα υφίστανται σημαντικές αλ-
λαγές και αυξημένους στρεσογόνους παράγο-
ντες στο σχολείο και στο σπίτι. Ωστόσο, ο χρό-
νος και οι μεταβάσεις ποικίλλουν τόσο εντός 
όσο και μεταξύ των ατόμων και αυτές οι αλλα-
γές δεν είναι πάντα γραμμικές ή ομαλές. Οι αλ-
λαγές που συμβαίνουν στην εφηβεία περιλαμ-
βάνουν τη σωματική ωρίμανση, τον εγκέφαλο, 
τη γνωστική και διανοητική πρόοδο, την κοινω-
νική, συναισθηματική και ανάπτυξη της προσω-
πικότητας (Lerner & Steinberg, 2009; Marshall 
& Neuman, 2011; Steinberg & Morris, 2001). 
Έχοντας αυτό υπόψη, η πλατφόρμα G-Guidance 
αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστι-
κές και διανοητικές δεξιότητες που αναμένεται 
να εμφανιστούν κατά την εφηβεία. Επίσης, η 
πλατφόρμα μας περιλαμβάνει λειτουργίες που 
επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους και δραστηριότητες που στοχεύ-
ουν στην προώθηση της κοινωνικής και συναι-
σθηματικής τους ανάπτυξης και των γνώσεών 
τους για τον εαυτό τους, εκτός από όλες τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με την καριέρα. 
Συνοπτικά, έγινε προσπάθεια προσαρμογής των 
δραστηριοτήτων, του υλικού, των εργαλείων και 
του περιεχομένου του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού στους σημερινούς μαθητές ηλικίας 
13 έως 17 ετών, όχι μόνο ως προς τη σωματική 
και ψυχολογική ανάπτυξη, αλλά και ως προς τα 
πρότυπα και τα αγαπημένα τους μέσα επικοινω-

νίας, και πολύ σημαντικό, τις προτιμήσεις τους. 
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε μερικές από 
τις διαστάσεις που θεωρήθηκαν σημαντικές να 
παρακολουθήσουμε κατά το σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό της παρέμβασής μας στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό.

3.1. Φυσική ωρίμανση

Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης λαμβάνει χώρα 
μια σημαντική φυσική ωρίμανση που έχουν 
ομαδοποιηθεί στη γενική κατηγορία της εφηβεί-
ας. Η εφηβεία είναι μια καθολική, σύνθετη και 
βαθιά βιολογική και κοινωνική μετάβαση που 
εμφανίζεται κατά την προεφηβική ηλικία. Ξεκι-
νά με κάποιες αλλαγές στις νευροενδοκρινικές 
διεργασίες του εγκεφάλου, τις συγκεντρώσεις 
ορμονών και τα φυσικά μορφολογικά χαρακτη-
ριστικά και καταλήγει στην αναπαραγωγική και 
σεξουαλική ωριμότητα. Ο χρόνος και η κοινω-
νική σημασία αυτών των αλλαγών ποικίλλουν 
ανάλογα με την ιστορική εποχή και τους πολιτι-
σμούς. Η σημασία του χρόνου της εφηβείας και 
αυτή επηρεάζει τις δυναμικές αλληλεπιδραστι-
κές διαδικασίες, όπως αλλαγές στη φυσική ανά-
πτυξη, συναισθήματα, προβληματική συμπερι-
φορά, γνώση και σεξουαλική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά τη σωματική ανάπτυξη, σε αυτή 
την περίοδο, συμβαίνουν γρήγορες αλλαγές που 
μερικές φορές δεν αναγνωρίζονται από τους 
εφήβους. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους νέ-
ους να αντιλαμβάνονται τις φυσικές τους μετα-
μορφώσεις. Τα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως οι 
κινητικές δεξιότητες και/ή η μυϊκή δύναμη θα 
μπορούσαν να είναι απαραίτητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα, όπως στην περίπτωση των επαγ-
γελματιών αθλητών. Επομένως, είναι σημαντικό 
για τους έφηβους να αναπτύξουν την επίγνωσή 
τους για το σώμα και τα φυσικά τους χαρακτηρι-
στικά. Για να το προωθήσει αυτό, το G-Guidance 
ακολουθεί την προσέγγιση του Savickas και ανέ-
πτυξε δραστηριότητες με στόχο την προώθηση 
της αυτοεξερεύνησης και της αυτογνωσίας των 
μαθητών (Savickas & Porfeli, 2012). Η επίγνωση 
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των ορίων της σωματικότητάς μας, σε ό,τι αφο-
ρά πτυχές όπως η δύναμη, ο συντονισμός, η 
αντοχή, μεταξύ άλλων, είναι απαραίτητη για μια 
συνεπή και ρεαλιστική λήψη αποφάσεων σχετι-
κά με τις επαγγελματικές διαδρομές. Ορισμένα 
μονοπάτια σταδιοδρομίας είναι πολύ απαιτητι-
κά από αυτή την άποψη, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση του επαγγέλματος, όπως πυροσβέστης, 
στρατιωτικοί ή επαγγελματίες αθλητές.

3.2. Εγκεφαλικές, γνωστικές και 
νοητικές αλλαγές

Μια μεγάλη ανάπτυξη του εγκεφάλου στον 
προμετωπιαίο φλοιό και η φλοιο-φλοιώδης δια-
σύνδεση εμφανίζεται επίσης κατά την εφηβεία, 
αντανακλώντας την αύξηση του όγκου του νε-
οφλοιού, της γυροποίησης του προμετωπιαίου 
φλοιού και της εγκεφαλικής λευκής ουσίας. Όλη 
αυτή η φυσική εγκεφαλική ανάπτυξη (δηλα-
δή, νευρικά και νευροενδοκρινικά-ενδοκρινικά 
συστήματα) είναι ευαίσθητα σε αλλαγές που 
προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις με το πε-
ριβάλλον. Φαίνεται να βασίζεται στη γνωστική 
ανάπτυξη των εφήβων και στις ενσωματωτικές 
της λειτουργίες.  

Όσον αφορά τη γνωστική ανάπτυξη των Inhelder 
και Piaget, για την εφηβεία, η βασική μετάβαση 
είναι από συγκεκριμένες σε επίσημες λειτουργί-
ες. Συγκεκριμένα, η μετάβαση από ένα σύστη-
μα λογικής βασισμένο στην τάξη σε ένα επίση-
μο σύστημα προτασιακής λογικής, μετάβαση 
από τον επαγωγικό συλλογισμό – εργασία με 
συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε μια υπόθεση, 
στον απαγωγικό συλλογισμό – που λειτουργεί 
από μια υπόθεση για τη δημιουργία λογικά και 
ελεγχόμενων συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τα 
νεο-πιαγετιανά μοντέλα (βλέπε Pascual-Leone) 
δύο σημαντικές βελτιώσεις σημειώνονται στην 
ικανότητα της γνωστικής ανάπτυξης των εφή-
βων:  

η επέκταση της διαθέσιμης μνήμης εργασίας και 

η δυνατότητα χειρισμού αυξανόμενων αριθμών 
διαστάσεων μέσα στη μνήμη εργασίας. Αυτοί οι 
σημαντικοί μετασχηματισμοί στις συλλογιστικές 
ικανότητες των παιδιών παρέχουν την ικανότη-
τα για αφηρημένο, τυπικό, αυτοαναστοχαστικό 
και αναδρομικό συλλογισμό ή σκέψη. 

οι νέοι αρχίζουν να σκέφτονται τους άλλους ως 
προς τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς τους, καθώς και τις συγκε-
κριμένες συμπεριφορές, και αξιολογούν όλο 
και περισσότερο τον εαυτό τους σε σύγκριση 
με τους συνομηλίκους τους και όχι σε σύγκριση 
με απόλυτα πρότυπα. Οι έφηβοι γίνονται πιο 
άνετοι με τη διαφορετικότητα και την κοινωνι-
κή σχετικότητα και μπορούν να προχωρήσουν 
πέρα από τις πιο άκαμπτες προσδοκίες που βα-
σίζονται σε κανόνες ή τις συμβατικές προσδο-
κίες, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά πρότυπα 
που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις περι-
στάσεις και τα άτομα. 

Συνοψίζοντας, κατά την εφηβεία εμφανίζεται 
μια σημαντική ανάπτυξη του προμετωπιαίου 
φλοιού, η οποία είναι υπεύθυνη για τη βελτίω-
ση των δεξιοτήτων προγραμματισμού, την καθι-
έρωση στόχων, την αυτοδιαχείριση, τη μνήμη, 
την προσοχή και άλλες λειτουργίες μεταγνώ-
σης. Υπό αυτή την έννοια, για τη διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού, οι έφηβοι 
θα είναι πιο ικανοί να κάνουν υποθετικές ανα-
λύσεις σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας 
τους. Επίσης, καθώς βελτιώνεται η μνήμη και η 
προσοχή τους, μπορούν να κατανοήσουν και να 
διατηρήσουν περισσότερες πληροφορίες, τι εί-
ναι σημαντικό για μια διαδικασία που περιλαμ-
βάνει τόση εξερεύνηση για να πλαισιώσει ένα 
επαγγελματικό προφίλ. 

Ωστόσο, η διαδικασία επαγγελματικού προσα-
νατολισμού είναι πολύ περισσότερο από μια 
απλή εξερεύνηση των χαρακτηριστικών του 
επαγγέλματος. Κατά τη διάρκεια της ακαδημα-
ϊκής τους διαδρομής, οι μαθητές θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με πολλές επιλογές, για παράδειγ-
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μα σχετικά με το μάθημα που πρέπει να ακολου-
θήσουν ή τα θέματα που πρέπει να επιλέξουν. 
Για να κάνουν αυτή την επιλογή με ενημερωμέ-
νο και συνειδητό τρόπο, το G-Guidance προτεί-
νει τη διερεύνηση του Οδηγού Επαγγελμάτων, 
ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες 
για διάφορα επαγγέλματα (π.χ. πιθανές ακαδη-
μαϊκές διαδρομές, κύριες δραστηριότητες, ώρες 
εργασίας, μέσος μισθός κ.λπ. ). Επιπλέον, το 
έργο μας προτείνει επίσης την πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων επαγγελματικής εξερεύνησης, 
όπως η δραστηριότητα «Επαγγελματικός ντετέ-
κτιβ».

3.3. Κοινωνικές αλλαγές

 Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, οι 
σχέσεις με τους συνομηλίκους γίνονται πιο πο-
λύπλευρες και περίπλοκες. Δημιουργούν στενές 
φιλίες για να αποφύγουν την απόρριψη καθώς 
και για να διατηρήσουν την αποδοχή της ομά-
δας και να παρέχουν συντροφικότητα και συ-
ναισθηματική υποστήριξη. Στην εφηβεία, το 
πλαίσιο των συνομηλίκων γίνεται πιο περίπλο-
κο. Οι σχέσεις με τους ερωτικούς συντρόφους 
γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Επίσης, οι αλ-
ληλεπιδράσεις συμβαίνουν σε ομάδες μεικτών 
φύλων και η ομάδα συνομηλίκων γίνεται βασι-
κό συστατικό των κοινωνικών δικτύων πολλών 
εφήβων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της εφη-
βείας γίνονται αρκετά διαφορετικές και οργα-
νωμένες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
συλλόγων ενδιαφέροντος και χόμπι ή μουσικών 
ομάδων. Επιπλέον, οι έφηβοι τείνουν να απομα-
κρύνονται από τη συναισθηματική τους εξάρτη-
ση από τους γονείς τους και προς την αυτόνομη 
λειτουργία ως ενήλικες. Το πλαίσιο των συνομη-
λίκων γίνεται πολύ σημαντικό και η παρακολού-
θηση των ενηλίκων μειώνεται.

Έτσι, στη διαδικασία επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, οι συνομήλικοι διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στους εφήβους, καθώς τείνουν 
να εκτιμούν περισσότερο τη γνώμη των συνο-

μηλίκων και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με 
αυτό που πιστεύουν ότι είναι κοινωνικά απο-
δεκτό. Έτσι, παρατηρούμε συχνά παρόμοια εν-
διαφέροντα και επιλογές μέσα στην ίδια ομάδα 
φίλων. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
συνομηλίκων σε αυτήν την αναπτυξιακή φάση, 
το έργο G-Guidance θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
της τάξης, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
βοηθούν ο ένας τον άλλον στη διαδικασία επαγ-
γελματικού προσανατολισμού.

Επιπλέον, οι έφηβοι αντιμετωπίζουν μια ευρεία 
πρόκληση κατά τη μετάβαση από την παιδική 
ηλικία στην ενήλικη ζωή: την είσοδο στον παρα-
γωγικό τομέα του πολιτισμού και της κοινωνίας. 
Προκύπτουν νέοι ρόλοι και ευθύνες. Ακολου-
θώντας τις κοινωνικές προσδοκίες, των γονέων, 
των δασκάλων και των συνομηλίκων, οι έφηβοι 
πρέπει να είναι σε θέση να ζουν μέσα στο κοι-
νωνικό και οικονομικό σύστημα. Για αυτό, πρέ-
πει να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι άνθρω-
ποι, πρέπει να απομακρυνθούν από το να είναι 
μέλος της οικογένειας των γονέων και να είναι 
πλήρες μέλος της κοινωνίας. Αυτή η αναπτυξια-
κή πρόκληση συνίσταται συνήθως σε ένα σύν-
θετο σύνολο αποφάσεων σχετικά με το σχολείο, 
την εκπαίδευση και την καριέρα που ορίζονται 
από: (α) οικογενειακές και κοινωνικές προσδο-
κίες. (β) κοινωνικές και θεσμικές πηγές (δηλαδή 
σχολικά προγράμματα, προπονητές και συμμα-
θητές)· (γ) και μια ποικιλία ευκαιριών που δημι-
ουργούνται από τα εκπαιδευτικά συστήματα και 
την οικονομία. Όλα αυτά τα είδη περιβαλλόντων 
διαφέρουν ανάλογα με πολλούς παράγοντες, 
όπως το φύλο, το κοινωνικό στρώμα, το εθνικό 
υπόβαθρο και τα οικογενειακά χαρακτηριστικά. 
Οι εμπειρίες και τα βιολογικά χαρακτηριστικά 
της παιδικής ηλικίας μετατρέπονται σε ενδιαφέ-
ροντα, ικανότητες και αυτοπεποίθηση και αρχί-
ζουν να παίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό 
ρόλο καθώς ο έφηβος αρχίζει να ακολουθεί το 
δρόμο του προς τη μελλοντική καριέρα και την 
ενήλικη ζωή.
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Όσον αφορά τις προσδοκίες, η διαδικασία επαγ-
γελματικού προσανατολισμού περιλαμβάνει 
την ικανότητα διαχείρισης των προσδοκιών (ο 
εαυτός και οι άλλοι). Έτσι, αυτή η διαδικασία 
επηρεάζεται όχι μόνο από τις προσδοκίες που 
έχουν οι έφηβοι για τον επαγγελματικό κόσμο, 
αλλά και από τις προσδοκίες που έχουν οι άν-
θρωποι γύρω τους για αυτούς. Για παράδειγμα, 
κάποιος του οποίου η οικογένεια έχει μεγάλο 
αριθμό γιατρών, μπορεί να αισθανθεί την πίεση 
της προσδοκίας να γίνει και γιατρός, κάτι που 
μπορεί να μην είναι η προσδοκία του εφήβου. 
Επομένως, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τον 
έφηβο να διαχειριστεί τις προσδοκίες της οικο-
γένειας σχετικά με την επαγγελματική του πο-
ρεία, ειδικά όταν δεν συγκλίνουν με τις δικές 
του. Για τη συμμετοχή της οικογένειας στη δια-
δικασία επαγγελματικού προσανατολισμού, το 
έργο G-Guidance προτείνει τη δημιουργία διαύ-
λων επικοινωνίας μεταξύ σχολείων και οικογε-
νειών, όπως, για παράδειγμα, το ιδιωτικό προ-
φίλ ενός έργου στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο 
μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες από 
τους μαθητές. μοιράζεται και ακολουθεί η οι-
κογένεια. Αυτό θα δημιουργήσει μια καλή και 
άμεση ανατροφοδότηση μεταξύ των μαθητών 
και των οικογενειών σχετικά με την ανάπτυξη 
του επαγγελματικού προσανατολισμού, επιτρέ-
ποντας σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπε-
ριλαμβανομένου του σχολικού ψυχολόγου, να 
εκφράσουν τη γνώμη τους και να συζητήσουν 
πιθανότητες σταδιοδρομίας και τελικά να δια-
πραγματευτούν τις προσδοκίες. 

3.4. Συναισθηματικές αλλαγές

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, τα άτομα βελ-
τιώνουν την ικανότητά τους να διαφοροποιούν 
τις υποκειμενικές συναισθηματικές αντιδράσεις 
και τις αντικειμενικές καταστάσεις που προκα-
λούν. Μπορούν επίσης να διαφοροποιήσουν τα 
δικά τους συναισθήματα από αυτά των άλλων, 
να κατανοήσουν αυτά τα αντικρουόμενα συναι-

σθήματα που μπορεί να συμβούν ταυτόχρονα 
και να κάνουν διάκριση μεταξύ πολύπλοκων 
συναισθημάτων. Έχουν καλύτερη ικανότητα να 
αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα δικά τους 
συναισθήματα, καθώς και τα συναισθήματα των 
άλλων.

Οι νέες γνωστικές και φυσιολογικές αλλαγές 
μπορεί να ευθύνονται, τουλάχιστον εν μέρει, 
για αυτές τις αλλαγές στη συναισθηματική 
εμπειρία των εφήβων. Η εφηβεία είναι μια πε-
ρίοδος ραγδαίων διακυμάνσεων της διάθεσης, 
με τη συναισθηματική αντιδραστικότητα να γί-
νεται πιο συχνή και πιο έντονη. Οι έφηβοι ανα-
πτύσσουν επίσης νέες δεξιότητες για τη ρύθμι-
ση και τη ρύθμιση των έντονων συναισθημάτων 
με πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο. Με-
ρικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν είναι, για 
παράδειγμα:

• Γνωστική επαναξιολόγηση και ενεργός εμπλο-
κή.

• μάθηση να αυτοκαταπραΰνεται και να παρα-
κολουθεί τα συναισθήματα.

• κατανόηση της συναισθηματικής έκφρασης, 
διαχωρισμός στιγμιαίων συναισθηματικών 
εμπειριών και διάκριση των συναισθημάτων 
από τα γεγονότα.

• διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων.

 Επιπλέον, οι έφηβοι είναι πιο έτοιμοι να εκφρά-
σουν και να επικοινωνήσουν με επιτυχία τα συ-
ναισθήματα. Επιπλέον, τείνουν να έχουν την κοι-
νωνική και αυτογνωσία για να γνωρίζουν πότε 
να εφαρμόζουν κάθε στρατηγική ρύθμισης συ-
ναισθήματος. Συνοπτικά, οι έφηβοι γενικά αυ-
ξάνουν την πολυπλοκότητά τους και τη συχνό-
τητα χρήσης στρατηγικών θετικής ρύθμισης των 
συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των φύλων, 
οι γυναίκες γενικά εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους πιο ανοιχτά, ανεξάρτητα από το είδος του 
συναισθήματος (θετικό ή αρνητικό) και τείνουν 
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να εκφράζουν πιο εσωτερικευτικά συμπτώ-
ματα (π.χ. θλίψη, άγχος, συμπάθεια) από τους 
άνδρες. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διακύ-
μανση μεταξύ των ατόμων στη συναισθηματική 
εμπειρία που αντανακλά τις ατομικές διαφορές 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων αναγνώρισης και 
ρύθμισης των συναισθημάτων (Coe-Odess, Narr, 
& Allen, 2019).

Εφαρμόζοντας τη συναισθηματική ανάπτυξη 
που εμφανίζεται κατά την εφηβεία στη διαδικα-
σία επαγγελματικού προσανατολισμού, η βελτι-
ωμένη ικανότητα διαχείρισης των συναισθημά-
των είναι απαραίτητη σε κρίσιμες στιγμές, όπως 
μεταβάσεις, στιγμές αλλαγής και στιγμές που 
δοκιμάζονται τα επαγγελματικά τους σχέδια, 
όπως όταν αποτυγχάνουν να επιτύχουν ο ελάχι-
στος βαθμός εισόδου σε ένα μάθημα. 

3.5. Προσωπικότητα και ηθική 
ανάπτυξη

Οι έφηβοι κάνουν σημαντικές αλλαγές προς μια 
προσωπικότητα που μοιάζει με ενήλικα. Η εφη-
βεία είναι μια περίοδος που το αυτοσύστημα 
επαναπροσδιορίζεται και σηματοδοτεί τη σταδι-
ακή εμφάνιση ενός άλλου στρώματος της ταυ-
τότητας του εαυτού. Αρχίζουν να αναζητούν την 
ομοιότητα και τη συνέχεια του εαυτού που δίνει 
νόημα στη ζωή. Σύμφωνα με τον Erikson (1950), 
ο σχηματισμός ταυτότητας θεωρείται ότι είναι 
το βασικό αναπτυξιακό έργο της εφηβείας. Ο 
Erikson περιέγραψε τη διαμόρφωση ταυτότητας 
ως μια διαδικασία κατά την οποία οι έφηβοι κι-
νούνται μεταξύ μιας αίσθησης ταυτότητας (δη-
λαδή, δέσμευσης) και σύγχυσης ρόλων (δηλαδή, 
επανεξέτασης). Ειδικά, η εφηβεία θεωρείται ως 
μια περίοδος αυτοεξερεύνησης.

Οι έφηβοι αρχίζουν να αναπτύσσουν πιο αφη-
ρημένους χαρακτηρισμούς του εαυτού τους και 
οι αντιλήψεις του εαυτού γίνονται πιο διαφο-
ροποιημένες και πιο οργανωμένες. Αξιολογούν 
τον εαυτό τους τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο 

όσο και σε διάφορες διακριτές διαστάσεις (π.χ. 
ακαδημαϊκοί, ηθική συμπεριφορά, αθλητισμός, 
εμφάνιση και κοινωνικές σχέσεις). Γενικά, η πα-
γκόσμια αυτοεκτίμηση είναι σταθερή κατά την 
εφηβεία και αυξάνεται ελαφρώς κατά την περί-
οδο. Ωστόσο, τα επίπεδα αυτοεκτίμησης σχετί-
ζονται με διαφορετικές μεταβλητές (π.χ. γονική 
υποστήριξη, σχέσεις με συνομηλίκους, ψυχολο-
γική προσαρμογή κ.λπ.). Σε αυτό το στάδιο, εί-
ναι δυνατό να δούμε μια αύξηση της ταύτισης 
με τους κοινωνικούς ρόλους των ενηλίκων και 
την κοινωνική επένδυση. Οι νέοι κατασκευάζουν 
αντιλήψεις για τον εαυτό τους και λένε ιστορί-
ες στους γονείς και τους συνομηλίκους τους με 
στόχο τη δημιουργία μιας συνεκτικής προσωπι-
κής ταυτότητας.

Εφαρμόζοντας αυτά τα δεδομένα στη διαδικα-
σία επαγγελματικού προσανατολισμού, στην 
εφηβεία, τα άτομα είναι πιο ικανά να προσδι-
ορίσουν τις ιδιότητες, τα δυνατά σημεία, τις 
δεξιότητες, τις αδυναμίες, τις δυσκολίες, τα εν-
διαφέροντα και τις δραστηριότητες που τους 
αρέσει ή δεν τους αρέσει να κάνουν/εξάσκουν. 
Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς είναι 
απαραίτητο να χαρτογραφηθεί το επαγγελματι-
κό προφίλ των μαθητών. Για να γίνει αυτό, αυτό 
το έργο δημιούργησε και υλοποίησε το Ερωτη-
ματολόγιο G-Guidance.

Συνεχίζοντας την εξερεύνηση της εφηβείας, 
αυτό το στάδιο είναι επίσης μια περίοδος ανά-
πτυξης για ηθικές και κοινωνικές διαθέσεις, 
γνώσεις και συμπεριφορές (Hart & Carlo, 2005). 
Ο ηθικός συλλογισμός (κρίση) συνεχίζει να ωρι-
μάζει κατά την εφηβεία αντανακλώντας τις εξε-
λίξεις σχετικά με υποθετικά ή ηθικά διλήμματα 
της πραγματικής ζωής και τις επακόλουθες ηθι-
κές αποφάσεις του. Οι έφηβοι έχουν βελτιώσεις 
στις ικανότητες τους να συμπεράνουν την οπτι-
κή των άλλων, να κατανοούν τον εαυτό τους και 
να επιλύουν κοινωνικά προβλήματα.

Όσον αφορά τον Piaget, οι έφηβοι περνούν από 
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το «ετερόνομο στάδιο» - με βάση τους νόμους 
που δημιουργούνται και επιβάλλονται από την 
αρχή, οι οποίοι συλλογισμοί για την αποδοχή 
κανόνων συνδέονται άμεσα με την τιμωρία στο 
«αυτόνομο στάδιο» - εκτιμήστε τις προοπτικές 
των άλλων και η ηθική τους λογική επεκτείνεται 
πέρα από την ακριβή αμοιβαιότητα και λαμβά-
νει υπόψη τα συμφέροντα του άλλου ατόμου.

Σύμφωνα με τον Kholberg, η ηθική ανάπτυξη 
των εφήβων προέρχεται από το «προ-συμβα-
τικό» - οι κανόνες βασίζονται στην υπακοή, την 
τιμωρία, τα ατομικά συμφέροντα και την εξου-
σία. στο «μετα-συμβατικό στάδιο - κανόνες και 
αρχές βασίζονται σε μια αυτόνομη ηθική αντί-
ληψη, αναφέρεται σε ένα παγκόσμιο σύνολο 
αρχών όπως η δικαιοσύνη και η αμεροληψία.

Ως εκ τούτου, οι αναπτυξιακές αλλαγές απαι-
τούν προσοχή από τους εφήβους. Επηρεάζει 
την κανονιστική φύση διαφόρων ψυχολογικών 
λειτουργιών και την πολυπλοκότητα του κοινω-
νικού πλαισίου και των απαιτήσεων. Μια σαφής 
συνέπεια αυτού του ζητήματος είναι ότι οι πτυ-
χές του επαγγελματικού προσανατολισμού που 
στοχεύουν στην αξιολόγηση και την παρέμβαση 
πρέπει να προσαρμοστούν αναπτυξιακά. Η ανα-
πτυξιακή διαδικασία εκτός από τις μεταβάσεις 
ρόλων και τις θεσμικές διαδρομές καθορίζουν 
το χώρο που διοχετεύει τη μελλοντική σταδι-
οδρομία των νέων. Υπό το πρίσμα αυτών των 
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, οι περιβαλλο-
ντικές αλλαγές που σχετίζονται με τη μετάβα-
ση στο γυμνάσιο θα πρέπει να δίνουν έμφαση 
σε έναν προσανατολισμό δεξιότητας-στόχου, 
στενές σχέσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλων, 
αυτοσυγκέντρωση και αυτοαξιολόγηση και όχι 
κοινωνική σύγκριση, ανταγωνισμός, προσανα-
τολισμός απόδοσης-στόχου. ή μακρινές σχέσεις 
ενηλίκων, για να αυξηθεί η λήψη αποφάσεων 
και τα θετικά κίνητρα. Συνοπτικά, αυτές οι αλ-
λαγές απαιτούν αναπτυξιακές προσαρμογές 
τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη διαδικασία 

του επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτή η 
εξέλιξη διοχετεύεται από μια ποικιλία ευκαιρι-
ών και περιορισμών στο κοινωνικό και θεσμικό 
περιβάλλον του εφήβου.

Σύμφωνα με τον Havighurst (1948), τυπικά ανα-
πτυξιακά καθήκοντα (δηλαδή, μια εργασία που 
προκύπτει σε μια ορισμένη χρονική περίοδο 
στη ζωή ενός ατόμου ή περίπου, η επιτυχής επί-
τευξη του οποίου οδηγεί στην ευτυχία και την 
επιτυχία του με μεταγενέστερα καθήκοντα που 
υποκινούνται από κανονιστικές απαιτήσεις, σω-
ματική ωρίμανση και προσωπικές αξίες και φι-
λοδοξίες) για την εφηβεία περιλαμβάνουν την 
επίτευξη ώριμων σχέσεων με συνομηλίκους 
και τη διαμόρφωση ταυτότητας σεξουαλικού 
ρόλου, προετοιμασία για γάμο (ή άλλες ρομα-
ντικές σχέσεις) και οικογενειακή ζωή, επίτευξη 
συναισθηματικής ανεξαρτησίας από τους γονείς 
και προετοιμασία για μια οικονομική σταδιο-
δρομία , συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευ-
σης σχεδιασμού.
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4. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
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Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμ-
βουλευτική είναι πολύ σημαντικά για την προ-
ετοιμασία των νέων να ενταχθούν με επιτυχία 
στην αγορά εργασίας και να επιτύχουν ικανο-
ποιητική επαγγελματική πραγματοποίηση. Ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμ-
βουλευτική είναι μια ενεργή και μακροχρόνια 
διαδικασία, η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει 
τους νέους να κάνουν επιλογές σταδιοδρομίας 
και να λάβουν εκπαιδευτικές, μαθησιακές και 
επαγγελματικές αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια 
ατομικών ή ομαδικών συμβουλευτικών συνε-
δριών, εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριο-
τήτων, ατομικών ή ομαδικών εργασιών, ο επαγ-
γελματικός προσανατολισμός παρέχει στους 
εφήβους την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτογνω-
σία, επίγνωση του κόσμου των επαγγελμάτων 
και λειτουργικές δεξιότητες που θα τους βοηθή-
σουν να βρουν προσωπική ολοκλήρωση. Κατά 
την επιλογή της σταδιοδρομίας, οι μαθητές 
πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση για τον εαυ-
τό τους, τις γνώσεις σταδιοδρομίας και τη σχέση 
μεταξύ των δύο πτυχών.

Επιπλέον, η διαδικασία επαγγελματικού προσα-
νατολισμού και η συμβουλευτική ενθαρρύνουν 
τους νέους να εξερευνήσουν τα χαρακτηριστικά, 
τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τα επιτεύγμα-
τα τους και να αναζητήσουν μελλοντικές ευκαι-
ρίες εργασίας που μπορεί επίσης να ταιριάζουν 
στις αξίες που θεωρούν σημαντικές. Η γνώση 
σταδιοδρομίας ορίζεται ως η ικανότητα των 
ατόμων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
τις περιγραφές και τα καθήκοντα εργασίας, τις 
συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον, τα πλε-
ονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις ευκαιρίες 
και τις προοπτικές σε διαφορετικές εργασιακές 
καταστάσεις (Ashari, Azman, & Rasul, 2019). Η 
παροχή πληροφοριών σε αγόρια και κορίτσια 
σχετικά με πιθανές θέσεις εργασίας που ταιριά-
ζουν σε μια σειρά από ενδιαφέροντα, φιλοδο-
ξίες και δεξιότητες μπορεί να τους βοηθήσει να 
εντοπίσουν πιθανές μελλοντικές σταδιοδρομίες. 
Αυτές οι πληροφορίες που βασίζονται σε διάφο-

ρες πηγές θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τα 
στερεότυπα των φύλων στην εξέλιξη της σταδιο-
δρομίας και θα μπορούσαν να εξοπλίσουν τους 
εφήβους με ρεαλιστικές επιλογές, επιτρέποντάς 
τους να λαμβάνουν έξυπνες και τεκμηριωμένες 
αποφάσεις σταδιοδρομίας. Ο τρίτος στόχος του 
επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να το-
νώσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, όπως 
δεξιότητες σχεδιασμού, επίλυσης προβλημά-
των, λήψης αποφάσεων, αναζήτησης εργασίας 
και υποβολής αίτησης, σημαντικές για την πραγ-
ματική επαγγελματική ζωή.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι σαν 
ένα ταξίδι που παρέχει μια ευκαιρία για εξε-
ρεύνηση, αυτοστοχασμό και αυτοαξιολόγηση 
για την ανακάλυψη μιας νέας γνώσης και πλη-
ροφοριών που αποκαλύπτουν τις δυνατότητες 
των νέων. Σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, αυτή η δι-
αδικασία κατευθύνεται από σχολικούς ψυχολό-
γους, αλλά σε αυτήν θα μπορούσαν να συμμε-
τέχουν και σύμβουλοι σταδιοδρομίας, γονείς, 
δάσκαλοι, εκπρόσωποι διαφορετικών τομέων 
σταδιοδρομίας και εργοδότες. Η διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού στοχεύει 
στην παροχή υποστήριξης στους μαθητές στις 
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να αισθάνονται σίγουροι ότι θα επιδιώξουν τις 
φιλοδοξίες τους (Savickas & Porfeli, 2012) είναι 
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βάσει έργου ή PBL) για εφήβους που θα εκτε-
λούν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
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διάγνωση, αυτοανάλυση και αυτοαξιολόγηση. 
δραστηριότητες αυτοϋποστήριξης και ανάπτυ-
ξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Η πλατφόρμα 
θα αναλύει επίσης τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέ-
ροντα, τις δεξιότητες, τις ιδιότητες, τις ικανότη-
τες, τις αξίες και τα επιτεύγματα κάθε μαθητή. 
Τα δεδομένα θα συλλέγονται με τη μορφή βαθ-
μολογιών, επαγγελματικών τύπων, ιστοριών, 
αποτελεσμάτων που βασίζονται σε έργα και τα 
προϊόντα θα αποθηκευτούν σε ένα χαρτοφυλά-
κιο μαθητών. Αυτό το χαρτοφυλάκιο επιτρέπει 
στους νέους να δημιουργούν και να γνωρίζουν 
το δικό τους επαγγελματικό προφίλ.

Η μεθοδολογία επαγγελματικού προσανατο-
λισμού που χρησιμοποιείται στο G-Guidance 
Project θα αντιμετωπίσει πέντε σημαντικές δι-
αστάσεις της διαδικασίας συμβουλευτικής στα-
διοδρομίας, που ονομάζουν τις πέντε ενότητες 
μας:

α) Αυτογνωσία.

β) Επαγγελματικό προφίλ.

γ) Εξερεύνηση σταδιοδρομίας.

δ) Κατασκευή Έργων και Λήψη Αποφάσεων.

ε) Επαγγελματική ωριμότητα και προσαρμοστι-
κότητα.

Από αυτή την άποψη, η πλατφόρμα είναι ένα 
διαδραστικό εργαλείο για εργασία στις προανα-
φερθείσες διαστάσεις/ενότητες. Ο σχεδιασμός 
αυτών των διακριτών ενοτήτων, η αλληλου-
χία, οι στόχοι, το περιεχόμενο, τα καθήκοντα 
και οι δραστηριότητες σε καθεμία από αυτές, 
αντικατοπτρίζουν τις κύριες ιδέες της θεωρίας 
κατασκευής καριέρας, που σχετίζονται με ανα-
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πτυξιακά καθήκοντα του σταδίου Εξερεύνησης 
Σταδιοδρομίας (κρυστάλλωση επαγγελματικών 
προτιμήσεων, προσδιορισμός επαγγελματικής 
επιλογής, πραγματοποίηση), ανάπτυξη επαγ-
γελματικής αυτοαντίληψης, επαγγελματική ωρι-
μότητα και προσαρμοστικότητα. Στον παρακάτω 
πίνακα (βλ. πίνακα 7), είναι δυνατή η πρόσβαση 
σε όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε 
ενότητα, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές εργασίες 
του Savickas.

. 
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Πίνακας 7. Δομή Συνεδριών Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Εργασίες ανάπτυξης Διαστάσεις Κύριοι στόχοι Βασικές ερωτήσεις Δραστηριότητες

Αποκρυστάλλωση Αυτογνωσία - Προωθήστε τις γνώσεις 
των μαθητών σχετικά με το 
ποιοι πραγματικά είναι.
- Εξερευνήστε τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά 
των μαθητών.

- Ποιός είμαι?
- Ποια είναι τα δυνατά μου 
σημεία;
- Ποιες είναι οι ικανότητές 
μου;
- Ποιες είναι οι δυσκολίες 
μου;
- Πώς μπορώ να τα 
αναπτύξω και να τα 
μετατρέψω σε οφέλη;
- Τι μου αρέσει να κάνω;
- Ποια είναι τα χόμπι μου;

- Ποιός είμαι?
- Μέλλον μου
- Τα προσωπικά μου 
ενδιαφέροντα

Επαγγελματικό προφίλ - Προώθηση της 
επαγγελματικής 
αυτοδιάθεσης των 
μαθητών.
- Εξερευνήστε τις 
επαγγελματικές αξίες, 
τα ενδιαφέροντα και 
τις προτεραιότητες του 
μαθητή.

- Ποια είναι τα πιο 
σημαντικά πράγματα για 
μένα σε ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα;
- Ποια είναι τα πιο 
σημαντικά και επείγοντα 
πράγματα για μένα αυτή τη 
στιγμή;
- Τι εκτιμώ περισσότερο σε 
μια καριέρα;

- Ερωτηματολόγιο 
G-Guidance
- Βίντεο επαγγελματικού 
προφίλ
- Οι επαγγελματικές μου 
αξίες

Προσδιορισμός Εξερεύνηση καριέρας - Προώθηση της εξερεύνη-
σης των επαγγελμάτων από 
τους μαθητές.
- Διευκολύνετε την κατανό-
ηση των μαθητών σχετικά 
με τη διασταύρωση μεταξύ 
του εαυτού τους και του 
κόσμου των επαγγελμάτων 
τους.
- Εξοικείωση των μαθητών 
με πολλές πιθανές επαγγελ-
ματικές διαδρομές.
- Προωθήστε τις γνώσεις 
των μαθητών σχετικά με τη 
ρουτίνα κάποιου επαγγέλ-
ματος.

- Γνωρίζω αρκετά καλά τα 
επαγγέλματα;
- Γνωρίζω τα πλεονεκτήμα-
τα και τα μειονεκτήματά 
τους;
- Θα μπορέσω να εκφρα-
στώ στο αγαπημένο μου 
επάγγελμα;

- Εξερεύνηση Οδηγών 
Επαγγελμάτων
- Μύθοι & Αλήθειες
- Συνεντεύξεις για μια 
μέρα
- Διερεύνηση επαγγελμα-
τικών περιβαλλόντων
- Οικογενειακό δέντρο 
επαγγελμάτων

Κατασκευή Έργων και 
Λήψη Αποφάσεων

- Προώθηση της αυτοπραγ-
μάτωσης των μαθητών.
- Προώθηση των δεξιοτή-
των λήψης αποφάσεων των 
μαθητών.
- Προώθηση της στρατηγι-
κής σκέψης των μαθητών.
- Προώθηση των δεξιοτή-
των σχεδιασμού σταδιο-
δρομίας των μαθητών.

Ποιο επάγγελμα ταιριάζει 
περισσότερο στη ζωή μου;
Μπορώ να πάρω το πιο 
αποτελεσματικό και
ορθολογικές αποφάσεις 
ανάλογα με
η κατάσταση?
Μπορώ να βάλω έναν 
ρεαλιστικό και πολλά 
υποσχόμενο επαγγελματικό 
στόχο;
Πώς σχεδιάζω τη μελλο-
ντική μου επαγγελματική 
σταδιοδρομία;

- Τα TOP 5 επαγγέλματά 
μου
- Δίκτυο Επαγγελμάτων

Πραγματοποίηση Επαγγελματική ωριμό-

τητα και προσαρμοστι-

κότητα

- Βοηθήστε τους μαθη-
τές να δημιουργήσουν 
την επαγγελματική τους 
πορεία.

- Τι είναι σημαντικό για 
μένα που ανακάλυψα κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού 
στην πλατφόρμα;
- Τι να κάνω καλά;
- Τι πρέπει να δουλέψω και 
πώς θα το πετύχω

- Επαγγελματικός ντετέ-
κτιβ
- Πίνακας διάθεσης σταδι-
οδρομίας
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4.2. G-Guidance Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός: Σχεδιασμός 
Παρέμβασης και Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα συνεδρίας επαγγελματικού προ-
σανατολισμού G-Guidance περιλαμβάνει συνο-
λικά 12 συνεδρίες, που κατανέμονται σε όλη τη 
σχολική χρονιά, ανάλογα με την εσωτερική ορ-
γάνωση των σχολείων και το εθνικό πρόγραμμα 
σχολικού έτους. Για το έργο G-Guidance, καθώς 
υπήρχε χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης, χρειά-
στηκε να καθοριστεί ένα κοινό χρονοδιάγραμμα 
για τις συνεδρίες που θα υλοποιηθούν, μεταξύ 
των διεθνών εταίρων του έργου, κυρίως για λό-
γους που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγη-
σης στο τέλος του χρονοδιάγραμμα του έργου. 
Η σύστασή μας για μελλοντικές εφαρμογές του 
επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance 
είναι να προσαρμόσετε, όσο το δυνατόν περισ-
σότερο, την εφαρμογή ώστε να διαρκέσει καθ’ 
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, λαμβάνο-
ντας υπόψη τον φόρτο εργασίας τόσο των μα-
θητών όσο και των επαγγελματιών (π.χ. σχολι-
κού ψυχολόγου και εκπαιδευτικών), καθώς και 
περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει επικάλυψη 
ή/και υπερφόρτωση σχολικών και ακαδημαϊ-
κών δραστηριοτήτων, όπως τα Χριστούγεννα 
ή το τέλος της σχολικής χρονιάς (π.χ. περίοδος 
εξετάσεων). Ιδανικά, τα σχολεία θα πρέπει να 
σχεδιάζουν και να περιλαμβάνουν τις δραστη-
ριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού ως 
μέρος του ετήσιου σχεδίου δραστηριοτήτων, με 
το δικό τους πρόγραμμα και τοποθεσία, για να 
υπογραμμιστεί η σημασία της παρέμβασης για 
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, ειδικά για τους 
δασκάλους, τους μαθητές και τις οικογένειές 
τους. Επίσης, ο φόρτος εργασίας που υπονοεί-
ται σε ορισμένες από τις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατο-
λισμού διαχειρίζεται ευκολότερα, ώστε να μην 
υπερφορτώνονται οι μαθητές, εάν είναι σωστά 
κατανεμημένοι σε χρόνο και χώρο, μειώνοντας 
έτσι τις πιθανότητες απεμπλοκής των μαθητών 
από τη διαδικασία. Ο καθορισμός της κατάλ-

ληλης νοοτροπίας σημασίας, επικύρωσης και 
σημασίας για την παρέμβαση συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας είναι απαραίτητη για την επιτυ-
χία της. Αυτή η νοοτροπία μπορεί να κάνει τη 
διαφορά όσον αφορά τη δέσμευση, τα κίνητρα 
και τις επενδύσεις των μαθητών, καθώς και για 
την υποστήριξη, τη δέσμευση και την επικύρω-
ση από γονείς και δασκάλους.

Ο αριθμός των συνεδριών που καθορίστηκαν 
για τη διαδικασία συμβουλευτικής σταδιοδρο-
μίας αποφασίστηκε μετά από μια εκτενή ανά-
λυση των καλών πρακτικών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας, τόσο με τη συμβουλή σχετικής 
βιβλιογραφίας σε αυτόν τον τομέα όσο και με 
τη συζήτηση αυτού του θέματος με έμπειρους 
ψυχολόγους, που έχουν εφαρμόσει τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό στο σχολικό πλαίσιο 
για πολλούς χρόνια. Ο αριθμός των συνεδρι-
ών ορίστηκε ώστε να μπορεί να περιλαμβάνει 
όλες τις σχετικές πτυχές του επαγγελματικού 
προσανατολισμού που ορίζονται στο θεωρητι-
κό μας πλαίσιο (π.χ., Life Design Model), καθώς 
και την επέκταση του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους, καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι σχολικές 
παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
ένα πλήρες (σχολικό) έτος για να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητά τους (Mertens, Dekovic, 
Leijten, Van Londen, Reitz, 2020). Ταυτόχρονα, 
ο αριθμός των συνεδριών που καθορίστηκε θε-
ωρήθηκε ως ο ιδανικός αριθμός, για να περι-
λαμβάνει όλες τις σημαντικές δραστηριότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού, χωρίς να 
επιβαρύνει τους μαθητές και να μειώσει το κί-
νητρο και τη δέσμευση.

Η παρέμβαση επαγγελματικού προσανατολι-
σμού θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και να 
συντονίζεται από τον σχολικό ψυχολόγο, κατά 
προτίμηση με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός δα-
σκάλου, για λόγους υποστήριξης και για συμ-
μόρφωση με τη μεθοδολογία επαγγελματικού 
προσανατολισμού της G-Guidance, η οποία 
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υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που δια-
δραματίζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. 
Η πτυχή του σχηματισμού μιας συνεκτικής ομά-
δας, που περιλαμβάνει εκπροσώπους από το 
σχολικό συμβούλιο ή το διοικητικό όργανο είναι 
πολύ σημαντική, ώστε να μπορεί να οργανώ-
σει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για 
την υλοποίηση της παρέμβασης, συγκεκριμένα 
όσον αφορά την παροχή επαρκών χώρων εργα-
σίας, χρονοδιαγράμματα και πόρων. Επίσης, η 
συμμετοχή κάθε σχετικού πράκτορα από το σχο-
λικό πλαίσιο στον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό θα επικυρώσει και θα ενισχύσει τη σημασία 
του και θα προωθήσει τη δέσμευση.

Κάθε συνεδρία που προγραμματίζεται για τη 
δομή του επαγγελματικού προσανατολισμού θα 
έχει, τουλάχιστον, μία δραστηριότητα που συ-
νεπάγεται ότι οι μαθητές αλληλεπιδρούν με την 
πλατφόρμα G-GUIDANCE, καθώς η πλατφόρμα 
αποτελεί σημαντικό μέρος της καινοτόμου προ-
σέγγισης του έργου μας στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, ως σημαντικό εργαλείο για 
την προώθηση των μαθητών κίνητρα και δέ-
σμευση, καθώς και περισσότερη και καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ των σχολικών ψυχολόγων 
και των μαθητών. Μόνο η πρώτη και η τελευ-
ταία συνεδρία δεν συνεπάγονται άμεση δράση 
των μαθητών στην πλατφόρμα, αν και η πλατ-
φόρμα απευθύνεται, ειδικά στην πρώτη συνε-
δρία, όταν παρουσιάζεται και εξηγείται στους 
μαθητές.

Κάθε συνεδρία επαγγελματικού προσανατολι-
σμού έχει μέγιστη διάρκεια 1,30 ώρας, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι ο χρόνος ενεργού ενασχόλη-
σης των μαθητών θα πρέπει να είναι περίπου 1 
ώρα, με 30 λεπτά για να αντισταθμιστούν πιθα-
νές καθυστερήσεις στην εξέλιξη της συνεδρίας. 
Η διάρκεια των συνεδριών αποφασίστηκε μετά 
από διαβούλευση με μια ομάδα έμπειρων σχο-
λικών ψυχολόγων που συμφώνησαν να συνερ-
γαστούν με το έργο G-GUIDANCE και συζητήθη-

κε μεταξύ των ψυχολόγων και των ερευνητών 
που ενσωμάτωσαν την ομάδα του έργου. Η προ-
τεινόμενη διάρκεια για τις συνεδρίες θα πρέ-
πει να θεωρείται ως τιμή αναφοράς που άλλοι 
επαγγελματίες θα πρέπει να προσαρμόσουν και 
να προσαρμόσουν για κάθε πλαίσιο παρέμβα-
σης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.

Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολι-
σμού μας έχουν διαφορετικούς στόχους, λαμβά-
νοντας υπόψη το μοντέλο κατασκευής καριέρας 
του Savicka, το οποίο μπορεί να είναι ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ, στην περίπτωση δρα-
στηριοτήτων που έχουν ως κύριο στόχο να βο-
ηθήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα 
τον εαυτό τους και έτσι να είναι πιο έτοιμοι να 
κάνουν επαρκείς επιλογές σταδιοδρομίας, που 
είναι αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στα πραγ-
ματικά μου χαρακτηριστικά. Υπάρχουν επίσης 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, οι οποίες 
στοχεύουν στη λήψη ανατροφοδότησης, σχε-
τικών πληροφοριών και επικύρωσης από άλλα 
άτομα για τον εαυτό μου, τα χαρακτηριστικά 
μου και τι μπορώ να τους κατευθύνω καλύτερα 
επαγγελματικά. Οι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗ-
ΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν 
τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με τις επαγ-
γελματικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων 
μαθημάτων, επαγγελμάτων, επαγγελματικών 
πλαισίων, μεταξύ άλλων χρήσιμων επαγγελμα-
τικών πληροφοριών. Η διαδικασία επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού περιλαμβάνει επίσης 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ, οι οποί-
ες στοχεύουν να προετοιμάσουν τους μαθητές 
να συνδέσουν προσωπικά χαρακτηριστικά και 
επαγγελματικές διαδρομές, καθώς και να γνω-
ρίζουν τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, 
τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν και 
τους πόρους που θα χρησιμοποιήσουν.

Οι δραστηριότητες επαγγελματικού προσανα-
τολισμού έχουν επίσης διαφορετικούς τύπους, 
δηλαδή εκτελούνται σε διαφορετικές μορφές, 
που απαιτούν διαφορετικά είδη δεξιοτήτων 
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από τους μαθητές για να τις επιτύχουν, παρέ-
χοντας διαφορετικά κίνητρα, γεγονός που κάνει 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό πιο ενδι-
αφέρον, δυναμικό και ελκυστικό. Διαθέτουμε 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, οι οποίες 
επιτρέπουν στους μαθητές να λαμβάνουν ανα-
τροφοδότηση και ανταμοιβές για την εργασία 
τους στις δραστηριότητες, καθώς και εύκολη 
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες σταδιοδρο-
μίας και σε όσα κάνουν οι συμμαθητές τους με 
τον ίδιο τρόπο. Οι δραστηριότητες πλατφόρμας 
παρέχουν επίσης στον ψυχολόγο όλες τις πλη-
ροφορίες σχετικά με την εργασία του μαθητή 
και πληροφορίες για χρήση σε μελλοντικές συ-
νεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και 
έναν εύκολο τρόπο παρακίνησης, επικύρωσης 
και απάντησης σε ερωτήσεις των μαθητών σχε-
τικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, είναι αυτές που 
θα ωθήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 
τον αγαπημένο τους τρόπο επικοινωνίας, αλλη-
λεπίδρασης και μάθησης (λήψη πληροφοριών), 
κάνοντας τις δραστηριότητες επαγγελματικού 
προσανατολισμού πιο ενδιαφέρουσες και ενη-
μερωμένες για αυτούς. Στην περίπτωση των 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ, αυτές οι δρα-
στηριότητες έχουν δύο σημαντικούς στόχους, ο 
ένας από τους οποίους είναι η συμμετοχή των 
γονέων στον επαγγελματικό προσανατολισμό 
των παιδιών τους και ο άλλος να λάβουν επαγ-
γελματικό προσανατολισμό εκτός σχολείου και 
στην κοινότητα ή, με άλλα λόγια, στην πραγμα-
τική ζωή. . Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες 
επέκτασης θα ζητήσουν από τους μαθητές να 
αποκτήσουν μια πιο ρεαλιστική άποψη για τη 
σταδιοδρομία, τα επαγγέλματα και τις επαγγελ-
ματικές διαδρομές, με τη βοήθεια, την επίβλε-
ψη και τη συμμετοχή των γονέων τους.

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τη γενική οργάνωση 
των 12 συνεδριών που έχουν προγραμματιστεί 
για τη διαδικασία επαγγελματικού προσανατο-
λισμού G-Guidance, με μια σύντομη περιγραφή 
των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμμα-

τιστεί για κάθε συνεδρία. Παρέχεται αναφορά 
στον στόχο και το είδος της δραστηριότητας για 
καλύτερη προοπτική και κατανόηση του προ-
τεινόμενου σχεδίου εργασίας. Όπως και πριν, 
είναι σημαντικό να σημειωθεί, για μελλοντικές 
εφαρμογές αυτής της διαδικασίας επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού, ότι αυτές οι συνεδρί-
ες και δραστηριότητες αποτελούν ένα πλαίσιο 
αναφοράς που επιτρέπει (και συνιστά) στους 
σχολικούς ψυχολόγους να προσαρμόζονται και 
να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών 
και σχολικά πλαίσια όπου πρόκειται να εφαρ-
μοστεί. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των 
συνεδριών, των εργαλείων, των υλικών και των 
οδηγιών υλοποίησης, ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο 
Εκπαίδευσης και Χρηστών» της G-GUIDANCE 
που περιέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για να αποκτήσετε μια εις βάθος 
προοπτική και να μάθετε πώς να εφαρμόσετε 
την καριέρα διαδικασία καθοδήγησης χρησιμο-
ποιώντας τα εργαλεία και το περιεχόμενο που 
δημιουργήθηκε από το έργο μας.
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Συνεδρία Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας συνεδρίας

1  

Παρουσίαση του έργου επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές

• Παρουσίαση και συζήτηση κανόνων και προσδοκιών για επαγγελματικό προσανατολισμό

• Παρουσίαση της πλατφόρμας G-Guidance (χωρίς αλληλεπίδραση)

• Υπογραφή των ενημερωμένων συναινέσεις (για φοιτητές)

• Δημιουργήστε λογαριασμό τάξης Instagram, Facebook και WhatsApp για να διαδώσετε αποτελέσμα-
τα για τους γονείς. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ]

2  

Start interaction with the platform, answering G-Guidance career guidance questionnaire. [PLATFORM 
Ξεκινήστε την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

• Παρουσίαση και συζήτηση των επαγγελματικών περιοχών G- Guidance: Δημιουργός, Ερευνητής, Δη-
μιουργός, Βοηθός, Ηγέτης, Διοργανωτής

• Αναλύστε και συζητήστε τα επαγγελματικά προφίλ και ζητήστε από τους μαθητές να αναλογιστούν το 
προφίλ τους (αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο), μιλώντας για το πόσο σχετίζονται με το προφίλ 
τους [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΗΣ]

• Δημιουργήστε ομάδες σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ, συζητήστε και μοιραστείτε τις προσ-
δοκίες και το τι πιστεύουν ότι θα επιτύχουν σταδιοδρομικά σε αυτόν τον επαγγελματικό τομέα. Ως 
αποτέλεσμα, κάθε ομάδα θα πρέπει να κάνει ένα βίντεο με το smartphone της (ή με την κάμερα του 
υπολογιστή) για να το ανεβάσει στην πλατφόρμα και να το μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

3  

Δραστηριότητα αυτογνωσίας: Ποιος είμαι; Ποια είναι τα (επαγγελματικά) δυνατά και αδύνατα σημεία; 
Για ποιο πράγμα νομίζω ότι είναι καλό; Συμπληρώστε αυτές τις πληροφορίες στο ερωτηματολόγιο της 
πλατφόρμας, κάντε μια πρόταση στην τάξη και λάβετε σχόλια από συμμαθητές, δασκάλους και ψυ-
χολόγους. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟ-
ΓΕΙΩΣΗΣ]

• [ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): κάντε μια περιγραφή του εαυτού 
σας ως επαγγελματία 10-15 χρόνια στο μέλλον και εκφράστε την όπως προτιμάτε, μέσα από ένα σχέδιο, 
σύνθεση φωτογραφίας, κολάζ, ένα δοκίμιο, ένα βίντεο και ανεβάστε το στην πλατφόρμα G-Guidance. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ]  

4  

• Προβολή και συζήτηση σχετικά με τη δραστηριότητα επέκτασης της προηγούμενης συνεδρίας, με 
συντονιστή τη σχολική ψυχολόγο και τους εκπαιδευτικούς. [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΗΣ]

• Διερεύνηση των επαγγελματικών αξιών των μαθητών και σύνδεση τους με τη λήψη αποφάσεων στα-
διοδρομίας. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΕΙΩΣΗΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

• Διερεύνηση των προσωπικών ενδιαφερόντων του μαθητή, παρελθόντος και παρόντος και σύνδεση 
τους με τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας. Κάθε μαθητής επιλέγει ένα βίντεο, έναν ιστότοπο, μια 
φωτογραφία ή άλλες πληροφορίες που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύουν τα προσωπικά του ενδιαφέρο-
ντα. Ανεβάζει τις πληροφορίες στην πλατφόρμα και αφού τελειώσει, το αποτέλεσμα παρουσιάζεται 
στην τάξη και συζητείται, με συντονιστή σχολική ψυχολόγο και καθηγητές. Ο ψυχολόγος και οι δάσκα-
λοι θα πρέπει να συμβάλλουν στη σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων και της επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και των περιοχών [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕ-
ΣΩΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

Πίνακας 8. Συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Σύντομη 
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5  

Σχολικός ψυχολόγος κάνει μια παρουσίαση με μια περιγραφή του εθνικού σχολικού συστήματος, 
των κύριων χαρακτηριστικών και των διαδρομών του, συνδέοντάς τα με επαγγελματικούς τομείς του 
G-Guidance (διαφορετικός για κάθε χώρα) [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

• Διερεύνηση επαγγελματικών μύθων και στερεοτύπων απαντώντας σε ένα αληθινό ή ψευδές ερωτη-
ματολόγιο στην πλατφόρμα και συζητώντας τα αποτελέσματα στη συνεδρία. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤ-
ΦΟΡΜΑΣ]

• [ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): ζητήστε από τους μαθητές να ολο-
κληρώσουν 3 WebQuest στην πλατφόρμα, ανάλογα με το επαγγελματικό τους προφίλ. Ένα WebQuest 
για κάθε έναν από τους 3 τομείς με την υψηλότερη βαθμολογία του επαγγελματικού τους προφίλ. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]  

6  

Εξερευνώντας τον κόσμο της καριέρας. Ξεκινήστε να εργάζεστε με τον Οδηγό Επαγγελμάτων. Ζητήστε 
από τους μαθητές να περάσουν από τα επαγγέλματα που αναφέρονται στον οδηγό και, ανάλογα με 
το επαγγελματικό τους προφίλ, την περιοχή με την υψηλότερη βαθμολογία (όπως εμφανίζεται στην 
πλατφόρμα) και ζητήστε τους να επιλέξουν τα κορυφαία 5 επαγγέλματα με τα οποία ένιωθαν ότι ταυτί-
ζονται περισσότερο, αφού διαβάσουν για αυτά και παρακολουθήσουν το Βίντεο. Η λίστα θα πρέπει να 
μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα στο τέλος της εργασίας. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

• Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τον οδηγό επαγγελμάτων και την έρευνα στο διαδίκτυο, οι 
μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα «Δίκτυο Επαγγελμάτων». Αυτή η δραστηριό-
τητα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον ψυχολόγο και τους δασκάλους. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗ-
ΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]  
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Ο Σχολικός Ψυχολόγος συνεργάζεται με μαθητές για να δημιουργήσει ένα σενάριο συνέντευξης με 5 
σχετικές ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν σε έναν επαγγελματία από ένα από τα κορυφαία 5 επαγ-
γέλματα που επέλεξαν σε προηγούμενη συνεδρία. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, οι μαθητές 
θα πρέπει να εργαστούν ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ανάλογα με τον επαγγελματία που επέλεξαν, και 
με τη βοήθεια δασκάλων, συναδέλφων, ψυχολόγου και γονέων, να βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν 
με έναν επαγγελματία για να πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙ-
ΕΡΑ] [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

• [ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): οι μαθητές, που εργάζονται με-
μονωμένα ή σε ομάδες, θα πρέπει να κάνουν ένα βίντεο με τη συνέντευξη με τον επαγγελματία που 
επέλεξαν. Όταν το βίντεο της συνέντευξης είναι έτοιμο, οι μαθητές πρέπει να το ανεβάσουν στην πλατ-
φόρμα. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]  
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Εκτέλεση δραστηριότητας «Εξερευνώντας Επαγγελματικά Περιβάλλοντα», μια δραστηριότητα που 
στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν περισσότερα για τα επαγγέλματα περιγράφοντας τον 
ενδυματολογικό τους κώδικα, το φυσικό περιβάλλον και τα εργαλεία εργασίας των επαγγελμάτων που 
προτιμούν. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με άλμπουμ φωτογραφιών ή βίντεο, τα οποία πρό-
κειται να ανέβουν στην πλατφόρμα και να κοινοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της τάξης. 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας διαδικτυακή έρευνα μόνο σε συνεδρία 
ή σε συνδυασμένη μορφή μεταξύ δραστηριότητας εντός συνεδρίας και δραστηριότητας επέκτασης. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕ-
ΣΩΝ]

• Ζητήστε από τους μαθητές να ολοκληρώσουν 3 WebQuest στην πλατφόρμα, ανάλογα με το επαγγελ-
ματικό τους προφίλ. Ένα WebQuest για κάθε έναν από τους 3 τομείς με την υψηλότερη βαθμολογία 
του επαγγελματικού τους προφίλ. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΚΑΡΙΕΡΑ]

• [ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): ζητήστε από τους μαθητές να εργα-
στούν ατομικά ή ομαδικά και με τη βοήθεια ψυχολόγων, δασκάλων και γονέων, συλλέξτε φωτογραφίες 
(για παράδειγμα: χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους) με στολές, όργανα και χώρους εργασίας , απευ-
θείας στην κοινότητά τους.  
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• Όλη η τάξη παρακολουθεί τα βίντεο συνεντεύξεων που έγιναν από τους μαθητές (δραστηριότητα συ-
νεδρίας 7) με τη συνέντευξη σε επαγγελματίες και συζητούν τις πληροφορίες σχετικά με την πραγματι-
κότητα της εργασίας σε κάθε επάγγελμα. Στο τέλος, όλη η τάξη θα πρέπει να επιλέξει τα καλύτερα βί-
ντεο και να τα μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της τάξης. [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ]

• [ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): χτίστε ένα οικογενειακό δέντρο 
επαγγελμάτων. Φτιάξτε μια σύνθεση με πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειας και τα επαγγέλματά 
τους, χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητες σημειώσεις, σχέδια, φωτογραφίες, ό,τι υλικό προτιμούν οι μα-
θητές. Στο τέλος, πρέπει να τραβήξουν μια φωτογραφία της δουλειάς τους και να την ανεβάσουν στην 
πλατφόρμα ή/και να κάνουν μια παρουσίαση βίντεο της δουλειάς τους, εξηγώντας το γενεαλογικό δέ-
ντρο των επαγγελμάτων τους. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να έχουν τη στενή συνεργασία γονέων 
και οικογένειας, για πιο ακριβείς πληροφορίες και να προκαλέσουν γονική συνεργασία. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] 
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Χρησιμοποιώντας τον οδηγό επαγγελμάτων στην πλατφόρμα, διαδικτυακή έρευνα και υποστήριξη 
από τον ψυχολόγο και τους δασκάλους, οι μαθητές ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα «Επαγγελματι-
κός Ντετέκτιβ». Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για το μονοπάτι 
που θα πρέπει να περπατήσουν από την παρούσα στιγμή μέχρι την επαγγελματική τους κατάσταση. Η 
δραστηριότητα θα πρέπει να καθοδηγείται και να υποστηρίζεται από ψυχολόγο και εκπαιδευτικούς σε 
συνεδρία [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΟΥ]

• [ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): ζητήστε από τους μαθητές να ολο-
κληρώσουν 3 WebQuest στην πλατφόρμα, ανάλογα με το επαγγελματικό τους προφίλ. Ένα WebQuest 
για κάθε έναν από τους 3 τομείς με την υψηλότερη βαθμολογία του επαγγελματικού τους προφίλ. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]  
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• Δώστε στους μαθητές μια στιγμή προβληματισμού σχετικά με την επαγγελματική εξερεύνηση που 
έγινε σε όλες τις συνεδρίες

• Δημιουργήστε έναν ατομικό πίνακα διάθεσης σταδιοδρομίας για κάθε μαθητή. Ζητήστε από τους μα-
θητές να εξαγάγουν τις πιο σημαντικές γνώσεις από κάθε συνεδρία και να δημιουργήσουν έναν πίνακα 
διάθεσης με σύντομα κείμενα, αποσπάσματα, εικόνες και άλλα στοιχεία που βρίσκουν ενδιαφέροντα. 
Η ιδέα είναι να διατηρηθεί ένα προϊόν των συνεδριών ικανό να τους δείξει την εξέλιξή τους καθ› όλη τη 
διάρκεια των συνεδριών, καθώς και πιθανές επαγγελματικές διαδρομές. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΝΩ-
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]  
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Οργανώστε μια τελική συνεδρία όπου οι οικογένειες των μαθητών και σημαντικοί άλλοι μπορούν να 
δουν το προϊόν της δουλειάς που έγινε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εξερεύνησης. Θα μπο-
ρούσε να είναι μια στιγμή για ανταλλαγή ιδεών ή/και αποσαφήνιση αμφιβολιών, καθώς και για την 
προώθηση της σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας σε μια πιθανή επαγγελματική απόφαση [ΕΠΕ-
ΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ]  



57

5. Αξιολόγηση Επαγγελματικού Προσανατολισμού
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5.1. Γενική Περιγραφή Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης αναφέρεται στην 
«επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότη-
τα της συλλογής, αξιολόγησης και ενσωμάτωσης 
πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα χρησιμοποι-
ώντας, όποτε είναι δυνατόν, διαφορετικές πηγές 
πληροφοριών σύμφωνα με ένα προηγουμένως 
καθορισμένο σχέδιο προκειμένου να απαντηθεί 
η ερώτηση ενός πελάτη» (Fernandez-Ballesteros 
et. al., 2001, σελ.188). Επομένως, η αξιολόγηση 
είναι μια σύνθετη διαδικασία και συνεπάγεται: 
(α) λήψη αποφάσεων σχετικά με τις τεχνικές αξι-
ολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. συνέ-
ντευξη, ερωτηματολόγια, παρατήρηση ή άλλες 
τεχνικές). (β) καθορίζει σαφείς στόχους σχετικά 
με το σκοπό της αξιολόγησης (π.χ. περιγραφή, 
ταξινόμηση, πρόβλεψη, εξήγηση ή/και έλεγχος)· 
και (3) ενέργειες, όπως ο καθορισμός των ερω-
τήσεων που πρέπει να τεθούν, η δημιουργία 
υποθέσεων, η συλλογή σχετικών δεδομένων ή/
και ο έλεγχος υποθέσεων για την επίλυση προ-
βλημάτων.

Επίσης, η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να 
χωριστεί σε τέσσερις φάσεις: (1) Ανάλυση πλη-
ροφοριών ενός συμμετέχοντος ή μιας ομάδας 
συμμετεχόντων – αυτή η φάση αναφέρεται στην 
ανάλυση αιτημάτων, παραπόνων ή/και στόχων, 
στη διαμόρφωση υποθέσεων αξιολόγησης που 
μπορούν να δοκιμαστούν και στη συλλογή πλη-
ροφοριών. (2) Οργάνωση και αναφορά αποτε-
λεσμάτων – περιλαμβάνει την ενσωμάτωση και 
την αναφορά των αποτελεσμάτων, τη συζήτηση 
των πορισμάτων και, τέλος, τη λήψη απόφασης. 
(3) Σχεδιασμός της παρέμβασης – όταν απαιτεί-
ται παρέμβαση, απαιτούνται διάφορες ενέργει-
ες αξιολόγησης: επιλογή συγκεκριμένων υποθέ-
σεων παρέμβασης και επανεξέταση και λήψη 
απόφασης για τις διαδικασίες παρέμβασης. 
και (4) Αξιολόγηση και παρακολούθηση – Περι-
λαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις 
επιπτώσεις της παρέμβασης, την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της παρέμβασης και την παρα-

κολούθηση (σχεδιασμός παρακολούθησης και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων). Εν ολίγοις, οι 
δύο πρώτες φάσεις επικεντρώνονται στην περι-
γραφή, την ταξινόμηση και την πρόβλεψη, και οι 
δύο τελικές φάσεις αφορούν τους στόχους ελέγ-
χου και παρέμβασης.

Η αξιολόγηση παιδιών και εφήβων δίνει έμφα-
ση σε διαφορετικές αρχές (Kamphaus & Frick, 
2010):

1) Μια προσέγγιση αξιολόγησης βασισμένη σε 
στοιχεία, η οποία βασίζεται σε εμπειρικά στοι-
χεία τόσο όσον αφορά την αξιοπιστία και εγκυ-
ρότητά τους, όσο και τη χρησιμότητά τους για 
καθορισμένους πληθυσμούς και σκοπούς (Mash 
& Hunsley, 2005).

2) Μια αναπτυξιακή και προσανατολισμένη στη 
διαδικασία προσέγγιση που εννοιολογεί τι προ-
σπαθούμε να αξιολογήσουμε και πώς πρόκειται 
να προχωρήσουμε, βασισμένη σε διαφορετικές 
διαδικασίες ωρίμανσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πιθανές συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του 
παιδιού και του περιβάλλοντος και των πλαι-
σίων του, τη σταθερότητα και τη συνέχεια κά-
ποιας παιδικής συμπεριφοράς, γνωστικής ή συ-
ναισθηματικής λειτουργίας και των διαδικασιών 
που οδηγούν στα αποτελέσματα (όχι αποκλει-
στικά τα αποτελέσματα).

3) Ένα περιστασιακό πλαίσιο και μια πολιτισμική 
προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερι-
φορά ενός εφήβου επηρεάζει το πλαίσιο του/
της και διαμορφώνεται επίσης από τα διαφορε-
τικά πλαίσια (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα…).

4) Μια προσέγγιση πολλαπλών πληροφοριών 
που λαμβάνει υπόψη διαφορετικές πηγές πλη-
ροφοριών (π.χ. γονείς, δάσκαλους και έφηβους) 
που μπορούν να αναφέρουν διαφορετικά περι-
βάλλοντα και προοπτικές.

5) Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιολόγησης 
που παρέχει πληροφορίες για πολλά σημαντικά 
περιστασιακά πλαίσια, με βάση πολλαπλούς το-
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μείς επαγγελματικής και προσωπικής λειτουργί-
ας καθώς και προσωπικές δυνάμεις και αδυνα-
μίες.

6) Μια ηθική προσέγγιση που μπορεί να βοη-
θήσει τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν σε 
ακριβείς και δίκαιες αξιολογήσεις με βάση τις 
κύριες ηθικές αρχές, όπως η νομική και ηθική 
απαίτηση για τη λήψη συγκατάθεσης μετά από 
ενημέρωση για αυτές τις υπηρεσίες, ακολου-
θώντας όλες τις τυποποιημένες διαδικασίες δι-
αχείρισης στη διαδικασία δοκιμών, παρέχοντας 
μόνο ερμηνείες που έχουν υποστηριχθεί από 
έρευνα ή τεκμηριωμένες, συζητώντας τα απο-
τελέσματα της αξιολόγησης με τους γονείς και 
τους εφήβους επιτρέποντας την υποβολή ερω-
τήσεων και την κατανόηση των αποτελεσμάτων 
και των συνεπειών τους, τη διαχείριση εργα-
λείων για ικανούς επαγγελματίες και την αντι-
μετώπιση των πολιτισμικών διαφορών και των 
φυλών. 

5.2. G-Guidance Career Guidance: 
Assessment Framework

Η αξιολόγηση είναι ένα πολύ σημαντικό και ανα-
πόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού. Αυτή η διαδικα-
σία θέτει το σκηνικό και τις κατευθύνσεις για 
τον μαθητή προς το ταξίδι του/της, αλλά επίσης 
υποστηρίζει τη διαδικασία αυτογνωσίας και αυ-
τοανακάλυψης των μαθητών. Υπό αυτή την έν-
νοια, το G-Guidance Project ανέπτυξε ένα ερω-
τηματολόγιο που περιλαμβάνει μια αξιολόγηση 
της στιγμής της παρέμβασής του. Οι κύριοι στό-
χοι της αξιολόγησης είναι: (1) να δώσει στους 
μαθητές έναν αρχικό προσανατολισμό ανάλογα 
με τις προτιμήσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις 
τους. (2) προωθεί την αυτογνωσία των μαθητών 
σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες 
τους. (3) Κάντε μια αξιολόγηση πολλών δομών 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας – αυτό θα εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους σχολικούς 
ψυχολόγους, ώστε να έχουν πρόσβαση και να 

χρησιμοποιούν αξιόπιστες πληροφορίες κατά 
τη συμβουλευτική διαδικασία. (4) και να αξι-
ολογήσει τον αντίκτυπο της παρέμβασης του 
G-Guidance. Όσον αφορά αυτούς τους στόχους, 
οι ομάδες G-Guidance βλέπουν την αξιολόγηση 
ως μια συνεχή διαδικασία και για το λόγο αυτό, 
θα έχει μια προ-δοκιμαστική και μετα-δοκιμα-
στική στιγμή. Η δομή αξιολόγησης του έργου θα 
πρέπει να θεωρείται ως αναφορά για μελλοντι-
κές εφαρμογές της διαδικασίας συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας, αλλά δεν περιορίζει τη χρήση 
πρόσθετων μέτρων που θα μπορούσαν να βελ-
τιώσουν το εύρος και την αποτελεσματικότητα 
της αξιολόγησης ή/και να την κάνουν πιο κατάλ-
ληλη για το προφίλ ενός συγκεκριμένο σχολικό 
πλαίσιο και μαθήματα.

Σχετικά με τα εργαλεία που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν, υπάρχουν πολυάριθμα μέτρα για 
την αξιολόγηση διαφόρων δομών σχετικά με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. 
Η ομάδα G-Guidance εξέτασε πολλά από αυτά 
και μετά από μακρά διαδικασία μπόρεσε να κα-
θορίσει ένα τελικό σχέδιο αξιολόγησης. Αυτό το 
σχήμα σέβεται το θεωρητικό πλαίσιο του έργου, 
τους κύριους στόχους και παρέχει σχετικές πλη-
ροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού του μαθητή. Επίσης, 
ήταν απαραίτητο να οικοδομηθεί μια διαδικα-
σία αξιολόγησης που θα ήταν σύντομη, αξιόπι-
στη και δωρεάν. Γι’ αυτό στραφήκαμε σε μέτρα 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Θεωρίας 
Κατασκευής Ζωής του Savickas, όπως η Κλίμακα 
Προσαρμοστικότητας Σταδιοδρομίας (CAAS), η 
Κλίμακα Καριέρας Συνεργασίας (CCS) και η Απο-
γραφή Κατασκευαστικής Σταδιοδρομίας Σπου-
δαστών (SCCI). Θα θέλαμε πολύ να συμπεριλά-
βουμε επίσης το κύριο εργαλείο αξιολόγησης 
του Savickas, δηλαδή το «Career Construction 
Interview» (Πρώην Συνέντευξη Ιστορίας Καριέ-
ρας), αλλά λόγω των διοικητικών του ιδιαιτερο-
τήτων (συνέντευξη), αποφασίσαμε να συμπερι-
λάβουμε μέρη του ως ξεχωριστές εργασίες κατά 
τη διάρκεια της καριέρας εξερευνητικές δραστη-
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ριότητες.

Για το αρχικό μας ερωτηματολόγιο, στραφήκα-
με στις ρίζες των κλασικών θεωριών, πιο σωστά 
στη Θεωρία της Επιλογής Καριέρας του Holland, 
έναν από τους πυλώνες του θεωρητικού πλαισί-
ου του έργου μας. Προκειμένου να έχουμε ένα 
εργαλείο που να είναι σύμφωνο με τα κριτήριά 
μας, έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας 
ερωτηματολόγιο – Ερωτηματολόγιο G-Guidance 
(βλ. παράρτημα 1), με βάση το καλά αποδε-
κτό και πλήρως επικυρωμένο ερωτηματολόγιο 
RIASEC. Εκτός από τα μέτρα της Θεωρίας Κατα-
σκευής Ζωής, επιλέξαμε ένα άλλο που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με διάφορες δυσκολίες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας καριέ-
ρας – Δυσκολίες λήψης αποφάσεων σταδιο-
δρομίας (CDDQ). Τα μέτρα που αναφέρονται 
παραπάνω είναι όλα υποχρεωτικά στη δομή 
αξιολόγησής μας και οι μαθητές θα πρέπει να 
τα απαντήσουν στην αρχή του «ταξιδιού» του 
επαγγελματικού προσανατολισμού (εκτός από 
το Ερωτηματολόγιο G-Guidance, το οποίο πρέ-
πει να συμπληρωθεί μόλις στην αρχή) και στο 
τέλος. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το 
ερωτηματολόγιο G-Guidance δεν αποτελεί μέ-
ρος της δομής αξιολόγησης, καθώς η λειτουργία 
του είναι να ορίζει ένα αρχικό επαγγελματικό 
προφίλ για κάθε μαθητή, ως σημείο εκκίνησης 
για ολόκληρο τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό και όχι να αξιολογεί την αποτελεσματικότη-
τά του.

Εκτός από αυτά τα μέτρα, επιλέξαμε πολλά μέ-
τρα που είναι προαιρετικά και οι μαθητές μπο-
ρούν να τα συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια 
του «ταξιδιού» τους στον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό, με σκοπό να δώσουμε πρόσθε-
τες πληροφορίες στους σχολικούς ψυχολόγους 
που θα χρησιμοποιήσουν στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, συγκεκριμένα όταν πιστεύουν 
ότι είναι απαραίτητο στην περίπτωση μαθητών 
που δυσκολεύονται, για κάποιο λόγο, να συμ-
μετάσχουν, να έχουν κίνητρα ή να εκτελέσουν 

δραστηριότητες εξερεύνησης σταδιοδρομίας. 
Τέτοια μέτρα παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με σταθερά χαρακτηριστικά [Απογραφή Αυτο-α-
ποτελεσματικότητας για Πολλαπλές Νοημοσύνη 
(SIMI-40), Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προ-
σωπικότητας, Παιδί (PAQ, Παιδί] ή στοχεύουν 
άλλες σχετικές διαστάσεις, όπως η ποιότητα 
της διαπροσωπικής σχέσης με τους γονείς ή/και 
εκπαιδευτικοί [Ερωτηματολόγιο αποδοχής-α-
πόρριψης γονέων/Έλεγχος, Παιδί, (PARQ/C, 
Παιδί), Μητρική Έκδοση, Ερωτηματολόγιο Γο-
νικής Αποδοχής-Απόρριψης/Έλεγχος, Παιδί, 
(PARQ/C, Παιδί), Έκδοση πατέρα, Ερωτηματο-
λόγιο αποδοχής-απόρριψης δασκάλου/ Έλεγ-
χος (TARQ/C)]. Αυτά τα προαιρετικά μέτρα δεν 
αποτελούν μέρος της δομής αξιολόγησης και 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως απο-
τέλεσμα τεχνικής απόφασης ενός ειδικευμένου 
επαγγελματία, δηλαδή του σχολικού ψυχολόγου

Όλα τα προαναφερθέντα μέτρα περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα (βλ. πίνακα 9) για να βο-
ηθήσουν τους σχολικούς ψυχολόγους να έχουν 
μια σαφή επισκόπηση της δομής αξιολόγησης 
που προτείνεται από το G-Guidance. Εκτός από 
τα μέτρα αξιολόγησης, στην αρχή της χρήσης 
της πλατφόρμας οι μαθητές θα συμπληρώσουν 
μια σύντομη φόρμα πληροφοριών προσωπικών 
δεδομένων (βλ. παράρτημα 2). Όλα τα μέτρα 
έχουν εφαρμοστεί στην πλατφόρμα και οι μαθη-
τές μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους σε 
μια φιλική προς τον χρήστη λειτουργία. 
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Πίνακας 9. Μέτρα Αξιολόγησης

Τύπος χρήσης Όργανο Κύριος στόχος Κλίμακες/Υποκλίμακες
Στιγμή αξιολόγησης

pre post

Επιτακτικός

Ερωτηματολόγιο 

G-Guidance

Κλίμακες/Υποκλίμακες - Who am I? 
- What are my strengths? 
- What are my skills?  
- What are my difficulties? 
- How can I develop them and 
turn them into benefits? 
- What do I like to do? 
- What are my hobbies? 

Κλίμακα Προσαρμο-

γής Σταδιοδρομίας-Ι-

κανοτήτων (CAAS)

 

(Savickas & Porfeli, 

2012)

Μετρήστε την 
προσαρμοστικότητα 
σταδιοδρομίας των 
μαθητών.

Ζυγός:
1. Ανησυχία
2. Έλεγχος
3. Περιέργεια
4. Αυτοπεποίθηση
 
Συνολική βαθμολογία =
Προσαρμοστικότητα 
σταδιοδρομίας

Κλίμακα επαγγελμα-
τικής συνεργασίας 
– Ισορροπημένη 
έκδοση (CCS-B)
 
(Ambiel et al., 2020)

Κατανοήστε τις ενεργές εξω-
τερικές πηγές των μαθητών 
στην κοινότητά τους.

Κλίμακα:
1. Συνεργασία

Απογραφή Κατασκευ-
αστικής Σταδιοδρομί-
ας Φοιτητών (SCCI)
 
(Savickas & Porfeli, 
2011)

Μέτρο προσαρμογής 
σταδιοδρομίας σκέψεων και 
συμπεριφορών.

Κλίμακες:
1. Αποκρυστάλλωση αυτοαντί-
ληψης
2. Επαγγελματική Εξερεύνηση
3. Λήψη αποφάσεων σταδιο-
δρομίας
4. Δεξιότητες ή Όργανα
5. Μετάβαση από το σχολείο 
στην εργασία

Δυσκολίες στη λήψη 

αποφάσεων σταδιο-

δρομίας (CDDQ)

 

(Gati, Krausz & 

Osipow, 1996)

Προσδιορίστε τις αιτίες 
των δυσκολιών στη λήψη 
αποφάσεων σταδιοδρομίας 
που μπορεί να σχετίζονται 
με (α) καθυστέρηση έναρξης 
της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων σταδιοδρομίας, 
(β) διακοπή της διαδικασίας 
πριν ληφθεί μια απόφαση ή 
(γ) οδηγούν σε μια λιγότερο 
από τη βέλτιστη απόφαση.
Η αναποφασιστικότητα 
σταδιοδρομίας μπορεί να 
προκύψει από μία μόνο 
δυσκολία ή από συνδυασμό 
αυτών.

Κλίμακες και κάθε υποκλίμακα:
1. Έλλειψη ετοιμότητας
α. Ελλειψη κινήτρου
β. Γενική αναποφασιστικότητα
γ. Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις
2. Έλλειψη ενημέρωσης
α. Έλλειψη γνώσης σχετικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων
β. Έλλειψη πληροφοριών για 
τον εαυτό
γ. Έλλειψη πληροφόρησης για 
εναλλακτικές σταδιοδρομίας
δ. Έλλειψη πληροφοριών σχετι-
κά με τους τρόπους απόκτησης 
πληροφοριών
3. Ασυνεπείς πληροφορίες
α. Αναξιόπιστες Πληροφορίες
β. Εσωτερικές συγκρούσεις
γ. Εξωτερικές συγκρούσεις

Φόρμα προσωπικών 
πληροφοριών (PIF)

Συλλέξτε προσωπικά δεδο-
μένα των μαθητών.

-
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Τύπος χρήσης Όργανο    Κύριος στόχος Κλίμακες/Υποκλίμακες

Στιγμή 
αξιολόγησης

pre post

Προαιρετικός

Απογραφή αυτο-απο-

τελεσματικότητας για 

πολλαπλές νοημοσύνη 

(SIMI-40)

(Cejudo, Losada & 

Pérez-González, 2017)

Αξιολογήστε την αυτό-
αποτελεσματικότητα των 
μαθητών για πολλαπλές 
νοημοσύνη

Κλίμακες:
1. Ενδοπροσωπική
2. Φυσιολόγος
3. Γλωσσική
4. Μαθηματικά
5. Χωρική
6. Κινησιο-αισθητική
7. Μιούζικαλ
8. Διαπροσωπική

Ερωτηματολόγιο αξιο-

λόγησης προσωπικότη-

τας, παιδί (PAQ)

 

(Rohner & Ali, 2016)

Να αξιολογήσει επτά 
διαθέσεις προσωπικότητας 
που θα μπορούσαν 
να σχετίζονται με 
διαπροσωπικές εμπειρίες 
αποδοχής ή απόρριψης.

Κλίμακες:
1. Εχθρότητα και επιθετικότητα
2. Εξάρτηση
3. Αυτοεκτίμηση
4. Αυτοεπάρκεια
5. Συναισθηματική ανταπόκριση
6. Συναισθηματική σταθερότητα
7. Κοσμοθεωρία

Ερωτηματολόγιο/Έλεγ-
χος Γονικής Αποδο-
χής-Απόρριψης, Παιδί, 
(PARQ/C, Παιδί)
 
(Rohner & Khaleque, 
2005)

Κατανόηση της αντίληψης 
των παιδιών για την αποδο-
χή ή την απόρριψη από τους 
γονείς.

Κλίμακες:
1. Ζεστασιά
2. Εχθρότητα και επιθετικότητα
3. Αδιαφορία/ Παραμέληση
4. Αδιαφοροποίητη απόρριψη

Ερωτηματολόγιο/
Έλεγχος Αποδοχής-Α-
πόρριψης Δασκάλου 
(TARQ/C)
 
(Rohner & Khaleque, 
2005)

Κατανόηση της αντίληψης 
των παιδιών για την απο-
δοχή ή την απόρριψη του 
δασκάλου

Κλίμακες:
1. Ζεστασιά
2. Εχθρότητα και επιθετικότητα
3. Αδιαφορία/ Παραμέληση
4. Αδιαφοροποίητη απόρριψη
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5.2.1. Περιγραφή ερωτηματολογίου G-Guidance

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Holland για τις 
επαγγελματικές προσωπικότητες και τα περι-
βάλλοντα εργασίας, ένα επάγγελμα είναι μια 
έκφραση της προσωπικότητας κάποιου. Η συμ-
φωνία ή η συμφωνία μεταξύ της προσωπικό-
τητας κάποιου και του επαγγέλματος που έχει 
επιλέξει σχετίζεται θετικά με το επίπεδο ικανο-
ποίησης και σταθερότητας από την εργασία. Η 
Θεωρία του Holland μπορεί να συνοψιστεί σε 
τέσσερις υποθέσεις, όπως περιγράφεται στη θε-
ωρητική επισκόπηση. Το έργο G-Guidance εξέτα-
σε την πρώτη υπόθεση - οι άνθρωποι μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με έξι τύπους 
προσωπικότητας (ρεαλιστικός, διερευνητικός, 
καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός και 
συμβατικός, γνωστός με το αρκτικόλεξο RIASEC), 
για να οριστούν οι ακόλουθοι τύποι προσωπικό-
τητας στο G- Ερωτηματολόγιο Καθοδήγησης:

 α. Κατασκευαστής (σχετικός με τον «Ρεαλιστικό 
τύπο» του Holland, R): Του αρέσει να εργάζεται 
με ζώα, εργαλεία ή μηχανές. γενικά, αποφεύγει 
κοινωνικές δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, 
θεραπεία και ενημέρωση άλλων. έχει καλές δε-
ξιότητες στην εργασία με εργαλεία, μηχανικά ή 
ηλεκτρικά σχέδια, μηχανές ή φυτά και ζώα· εκτι-
μά τα πρακτικά πράγματα που μπορεί κανείς 
να δει, να αγγίξει και να χρησιμοποιήσει, όπως 
φυτά και ζώα, εργαλεία, εξοπλισμό ή μηχανές. 
και βλέπει τον εαυτό του ως πρακτικό, μηχανικό 
και ρεαλιστικό.

 β. Ερευνητής (σχετικός με τον «Ερευνητικό 
τύπο» του Holland, I): Του αρέσει να μελετά και 
να λύνει μαθηματικά ή φυσικά προβλήματα. γε-
νικά, αποφεύγει να οδηγεί, να πουλά ή να πεί-
θει ανθρώπους. είναι καλός στην κατανόηση και 
την επίλυση φυσικών και μαθηματικών προβλη-
μάτων. εκτιμά την επιστήμη· και βλέπει τον εαυ-
τό του ως ακριβή, επιστημονικό και διανοητικό.

 γ. Δημιουργός (σχετιζόμενος με τον «Καλλιτε-
χνικό τύπο» του Holland, A): Του αρέσει να κάνει 

δημιουργικές δραστηριότητες, όπως τέχνη, δρά-
μα, χειροτεχνίες, χορός, μουσική ή δημιουργική 
γραφή. γενικά, αποφεύγει τις πολύ διατεταγμέ-
νες ή επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. έχει 
καλές καλλιτεχνικές ικανότητες στη δημιουργική 
γραφή, το δράμα, τη χειροτεχνία, τη μουσική 
ή την τέχνη. εκτιμά τις δημιουργικές τέχνες και 
του αρέσει το δράμα, η μουσική, η τέχνη ή τα 
έργα δημιουργικών συγγραφέων· και βλέπει τον 
εαυτό του ως εκφραστικό, πρωτότυπο και ανε-
ξάρτητο.

δ. Βοηθός (σχετιζόμενος με τον «Κοινωνικό 
τύπο» του Holland, S): Του αρέσει να κάνει πράγ-
ματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους, όπως 
διδασκαλία, νοσηλεία, παροχή πρώτων βοηθει-
ών ή παροχή πληροφοριών. γενικά, αποφεύγει 
τη χρήση μηχανών, εργαλείων ή ζώων για την 
επίτευξη ενός στόχου. είναι καλός στη διδασκα-
λία, την παροχή συμβουλών, τη νοσηλεία ή την 
παροχή πληροφοριών. αξίες για τη βοήθεια των 
ανθρώπων και την επίλυση κοινωνικών προβλη-
μάτων· και βλέπει τον εαυτό του ως χρήσιμο, φι-
λικό και αξιόπιστο.

 

ε. Ηγέτης (σχετικός με τον «Επιχειρηματικό 
τύπο» του Holland, E): Του αρέσει να οδηγεί και 
να πείθει ανθρώπους και να πουλά πράγματα 
και ιδέες. είναι καλός στο να οδηγεί ανθρώπους 
και να πουλά πράγματα ή ιδέες. εκτιμά την επι-
τυχία στην πολιτική, την ηγεσία ή τις επιχειρή-
σεις· και βλέπει τον εαυτό του ενεργητικό, φιλό-
δοξο και κοινωνικό.

 στ. Διοργανωτής (σχετιζόμενος με τον «Συμβα-
τικό τύπο» του Holland, C): Του αρέσει να εργά-
ζεται με αριθμούς, δίσκους ή μηχανές με ένα 
σετ, τακτοποιημένο τρόπο. γενικά, αποφεύγει 
τις διφορούμενες, μη δομημένες δραστηριό-
τητες. είναι καλός στο να εργάζεται με γραπτά 
αρχεία και αριθμούς με συστηματικό, τακτικό 
τρόπο. εκτιμά την επιτυχία στην επιχείρηση· 
και βλέπει τον εαυτό του ως τακτοποιημένο και 
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καλό στο να ακολουθεί ένα καθορισμένο σχέδιο.

  Οι διαφορετικοί τύποι προσωπικότητας του 
Holland έχουν οριστεί ως αποτέλεσμα του 
συνδυασμού δεξιοτήτων, προτιμήσεων, χαρα-
κτηριστικών προσωπικότητας, αξιών και εργα-
σιακού περιβάλλοντος. Για τη διαδικασία εγκυ-
ρότητας περιεχομένου του Ερωτηματολογίου 
G-Guidance θα εξετάσουμε την ακόλουθη γενι-
κή περιγραφή και ορισμούς των διαστάσεων και 
των κλιμάκων του.

Έτσι, το Ερωτηματολόγιο G-Guidance είναι ένα 
εργαλείο που αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει 
τις κύριες διαστάσεις της θεωρίας του Holland, 
με βάση την αρχική διατύπωση από τον συγγρα-
φέα. Ο στόχος της εγκυρότητας περιεχομένου 
είναι να αξιολογήσει από διαφορετικούς ειδι-
κούς τη σαφήνεια, την αντιπροσωπευτικότητα 
και τη συνάφεια των στοιχείων του Ερωτημα-
τολογίου G-Guidance. Επιπλέον, ζητείται η ανά-
γκη αναθεώρησης και αναδιατύπωσης του στοι-
χείου. Για να γίνει αυτό, οι δικαστές πρέπει να 
διαβάσουν τη σύντομη περιγραφή του οργάνου 
και τις οδηγίες για τη διαδικασία. Στη συνέχεια, 
οι κριτές πρέπει να αξιολογήσουν κάθε στοιχείο 
κάθε κλίμακας που έχει συμπεριληφθεί στις δι-
αφορετικές διαστάσεις.

Το όργανο αποτελείται από έξι επαγγελματικές 
διαστάσεις, που περιγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα (βλ. πίνακα 10), και κάθε διάσταση χω-
ρίζεται σε έξι κλίμακες με βάση τα έξι προφίλ 
Holland (RIASEC). Έτσι, το όργανο αποτελείται 
τελικά από 36 υποκλίμακες.  
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Πίνακας 10. Ερωτηματολόγιο G-Guidance Επαγγελματικές Διαστάσεις
Διαστάσεις Περιγραφή Κλίμακες

Δεξιότητες 

Αυτά αναφέρονται σε στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου που 
επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών και καθορίζουν την επιτυχή ανάπτυξη 
μιας τέτοιας εργασίας ή δραστηριότητας. Θεωρούνται ως «η δυνατότητα 
που σχετίζεται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου να διαχειριστεί 
ορισμένες καταστάσεις (Olaz, 2011, σ. 610) και τις ικανότητες του ατόμου 
στην εφαρμογή της γνώσης προκειμένου να εκτελέσει εργασίες και να λύσει 
προβλήματα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνική (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2009).

Κατασκευαστής
Ερευνητής

Δημιουργός
Βοηθός
Ηγέτης

Διοργανωτής

Δραστηριότητες / Ενδιαφέροντα

Το ενδιαφέρον αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ του ατόμου και μιας 
δραστηριότητας ή συνόλου δραστηριοτήτων σε μια δεδομένη περιοχή 
(Krapp, 2002· Schiefele (2009). Περιλαμβάνει συναισθηματικά (δηλαδή 
συναισθήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα) 
και γνωστικά στοιχεία (δηλ. η αντιληπτή δέσμευση, οι σκέψεις για τη 
δραστηριότητα και η απόδοση προσωπικής σημασίας ή σημασίας) που 
αποτελούν μέρος της εμπλοκής των ατόμων σε δραστηριότητες (Renninger 
και Hidi 2002).

Επαγγέλματα

Οποιοσδήποτε τύπος εργασίας ή εργασία που χρειάζεται ειδική κατάρτι-
ση ή συγκεκριμένη ικανότητα και άτομα που αυτού του είδους η εργασία 
θεωρείται ως ομάδα. Αναφέρεται επίσης σε επάγγελμα, κλήση, επιχείρηση 
ή καριέρα.

Τα χαρακτηριστικά της προσωπι-

κότητας

Αφορά σε ατομικές διαφορές στα χαρακτηριστικά πρότυπα σκέψης, συ-
ναισθήματος και συμπεριφοράς. Εστιάζει σε σχετικά σταθερά ανθρώπινα 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά και κανονικότητες που κάνουν τους ανθρώπους 
όμοιους και που διακρίνουν ψυχολογικά το ένα άτομο από το άλλο. Το 
σύνολο των ψυχολογικών χαρακτηριστικών επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις 
του/της με το ενδοψυχικό, το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον και τις 
προσαρμογές του σε αυτά. Τα χαρακτηριστικά θεωρούνται συνήθως ως 
σταθερές κατασκευές και όχι ως δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν.

Εργασιακό περιβάλλον

Αναφέρεται στο κυρίαρχο χαρακτηριστικό μιας εργασίας (αυτονομία, 
κοινωνική αλληλεπίδραση, κινητικότητα…) και τα στοιχεία ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος που συνδέονται με τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες που 
φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο της εργασίας που βασίζεται στη 
δραστηριότητα (ανάγκη για αυτονομία, ανάγκη για συγγένεια, ανάγκη για 
δομή).

Αξίες

Οι αξίες σχετίζονται με τις πεποιθήσεις που συνδέονται με τη στοργή και 
τους επιθυμητούς στόχους που παρακινούν τη δράση και υποδεικνύουν 
τι είναι σημαντικό για εμάς στη ζωή με διάφορους βαθμούς σημασίας. Οι 
αξίες υπερβαίνουν συγκεκριμένες ενέργειες και καταστάσεις, χρησιμεύουν 
ως πρότυπα ή κριτήρια και καθοδηγούν την επιλογή των ενεργειών, των 
πολιτικών, των ανθρώπων και των γεγονότων. και καθοδηγεί στάσεις και 
συμπεριφορές στο πλαίσιο.



66

5.2.2. G-Guidance Questionnaire and the 
Procedure for Content Validity

Από μεθοδολογικής πλευράς, το πρώτο και απα-
ραίτητο βήμα στην κατασκευή οποιουδήποτε 
οργάνου μέτρησης είναι η μελέτη και η εξέταση 
της εγκυρότητας περιεχομένου των επιλεγμένων 
στοιχείων, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο 
αναφοράς. Με άλλα λόγια, το δείγμα δεικτών 
(στοιχείων) πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό 
και σχετικό με την κατασκευή στόχου. Διαφο-
ρετικά, το ερωτηματολόγιο θα προϋπέθετε πι-
θανότατα υψηλό περιθώριο σφάλματος στην 
οριοθέτηση της κατασκευής. Αυτές οι ιδιότητες 
είναι απαραίτητες αλλά όχι επαρκείς συνθήκες, 
καθώς είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν 
εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την εγκυρότητα 
της κατασκευής και του κριτηρίου. Στη συνέχεια, 
περιγράφουμε τη μελέτη εγκυρότητας περιεχο-
μένου.

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη 
μελέτη περιεχομένου εγκυρότητας μπορεί να 
περιγραφεί στα ακόλουθα σημεία:

 1. Πραγματοποιήσαμε μια βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση στα σχετικά έγγραφα που σχετίζονται 
με τη Θεωρία του Holland.

 2. Με βάση τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
που βασίζονται στην ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας, προτείναμε τις διαστάσεις που εμφα-
νίζονται στον παραπάνω πίνακα.

 3. Προχωρήσαμε στη συστηματοποίηση καθε-
μιάς από αυτές τις διαστάσεις στις κλίμακες Δη-
μιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέ-
της και Οργανωτής.

 4. Κάναμε μια πρώτη διερευνητική επιλογή 
αντικειμένων για κάθε διάσταση. Στο Παράρ-
τημα Α παρουσιάζουμε τον πληθυσμό των πι-
θανών δεικτών που λάβαμε υπόψη για την εξα-
γωγή του δείγματος που αντιστοιχεί σε αυτή τη 
μελέτη.

 5. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων πραγματο-
ποιήθηκε δειγματοληψία για την ανάλυση της 

εγκυρότητας περιεχομένου των επιλεγμένων 
δεικτών. Το δείγμα αποτελούνταν από ειδικούς 
τόσο στον τομέα της αξιολόγησης και μέτρησης, 
όσο και σε θέματα που σχετίζονται με τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό. Το δείγμα ήταν σκό-
πιμα και πραγματοποιήθηκε σε διεθνή κλίμακα, 
απαρτιζόταν από συνολικά 11 κριτές.

 6. Στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο στην ομάδα 
επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων. Το ερωτημα-
τολόγιο ζητούσε τη συνεργασία των εμπειρο-
γνωμόνων για την αξιολόγηση του βαθμού «κα-
ταλληλότητας-συμφωνίας» στην αντιστοίχιση 
των διαφορετικών δεικτών στις προτεινόμενες 
διαστάσεις. Οι οδηγίες που υποβλήθηκαν στην 
ομάδα εμπειρογνωμόνων παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Β. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε 
για την αξιολόγηση των δεικτών ήταν η εξής: A 
(υψηλός βαθμός καταλληλότητας). M (μεσαίος 
βαθμός καταλληλότητας); και Β (χαμηλός βαθ-
μός καταλληλότητας). Κάθε κριτής πρέπει να 
βαθμολογήσει κάθε στοιχείο με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

-Σαφήνεια. Αναφέρεται στο εάν το στοιχείο έχει 
διατυπωθεί σωστά και ότι το νόημά του είναι 
κατανοητό. Οι πιθανές επιλογές απάντησης εί-
ναι δύο: Όχι (Δεν είναι σαφές, το αντικείμενο 
είναι διφορούμενο, μπερδεμένο ή δεν εκφράζει 
ξεκάθαρα αυτό που προσπαθεί να αξιολογήσει). 
και Ναι (Διαγραφή, το στοιχείο είναι σαφές). 
Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ, προσπαθήστε να δώ-
σετε κάποια πρόταση στις στήλες με την ένδειξη 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ΣΧΟΛΙΑ» και «ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩ-
ΣΗ».

-Αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό το κριτήριο ανα-
φέρεται στο εάν το στοιχείο είναι αντιπροσω-
πευτικό, δηλαδή χαρακτηριστικό ή τυπικό της 
διάστασης στην οποία έχει αποδοθεί. Οι πιθα-
νές επιλογές απάντησης είναι τρεις: 1 (χαμηλός 
βαθμός αντιπροσωπευτικότητας). 2 (μισός βαθ-
μός αντιπροσωπευτικότητας). και 3 (υψηλός 
βαθμός αντιπροσωπευτικότητας).

-Συνάφεια. Αναφέρεται στο εάν το στοιχείο εί-
ναι σχετικό ή σημαντικό για τη μέτρηση της δι-
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άστασης στην οποία του έχει εκχωρηθεί. 1 (Δεν 
έχει σημασία, το στοιχείο μπορεί να εξαλειφθεί 
χωρίς να επηρεαστεί η μέτρηση της διάστασης). 
2 (Όχι πολύ σχετικό, το στοιχείο έχει κάποια συ-
νάφεια, αλλά αξιολογεί πολύ δευτερεύουσες 
πτυχές της διάστασης ή σχετίζονται μόνο έμμε-
σα με αυτό). 3 (Σχετικό, το στοιχείο αντικατο-
πτρίζει σημαντικές πτυχές της διάστασης που 
αξιολογήθηκε ή σχετίζεται άμεσα με αυτήν)

  Επιπλέον, για κάθε στοιχείο ζητήθηκε από τον 
κριτή να συμπεριλάβει την άποψή του σχετικά 
με την ανάγκη επανεξέτασης του στοιχείου ή 
αναδιατύπωσής του (ειδικά εάν η απάντηση με 
σαφήνεια είναι «ΟΧΙ») ή εάν άλλη διάσταση θα 
μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη για την ανά-
θεση του στοιχείου.

 7. Από τις απαντήσεις των κριτών, υπολογίσαμε 
τον δείκτη συνάφειας του Osterlind (1998) για 
κάθε δείκτη, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσω-
ση: 

Οπου:

Xijk = Αξιολόγηση του δείκτη i στον τομέα k από 
τον κριτή j.

N = Αριθμός τομέων που εξετάζονται στο όργα-
νο.

n = Αριθμός κριτών που αξιολογούν τον δείκτη.

 

8. Στο τελευταίο βήμα, μόλις ελήφθησαν οι πλη-
ροφορίες που παρείχαν οι διάφοροι ειδικοί σχε-
τικά με την επάρκεια καθενός από τα στοιχεία 
για τη μέτρηση των διαστάσεων του ερωτημα-
τολογίου G-Guidance, χρησιμοποιήθηκε ο δεί-
κτης Osterlind για να ληφθούν εμπειρικά στοι-

χεία εγκυρότητας περιεχομένου. Τέλος, έγινε 
επιλογή των καλύτερων στοιχείων σύμφωνα με 
τον δείκτη του Ostelind για να ληφθεί η τελική 
έκδοση του ερωτηματολογίου G-Guidance. Οι 
δείκτες με την υψηλότερη βαθμολογία (Iik>0,5) 
στον δείκτη Osterlind επιλέχθηκαν για να αποτε-
λέσουν μέρος του ερωτηματολογίου
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Συμπέρασμα
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Η μεθοδολογία επαγγελματικού προσανατο-
λισμού έχει σχεδιαστεί με βάση γνωστές και 
επιστημονικά επικυρωμένες θεωρητικές και με-
θοδολογικές προοπτικές, με καινοτόμο χρήση 
τεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων. Δύο κύ-
ριοι στόχοι έχουν επιδιωχθεί: (α) να αναπτυχθεί 
ένας ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανα-
τολισμός με σημαντικά στοιχεία της ζωής των 
νέων, όπως η τεχνολογία (δηλαδή, υπολογιστές 
και smartphone), το διαδίκτυο (δηλαδή, ιστότο-
ποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και τα παι-
χνίδια. Όλα αυτά τα στοιχεία προσπαθούν να 
αυξήσουν και να βελτιώσουν τα κίνητρα και τη 
δέσμευση των νέων με τους στόχους επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού. (β) να δώσει στους 
σχολικούς ψυχολόγους καλύτερα, ενημερωμένα 
και χρήσιμα εργαλεία για να εκτελούν επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό με σημερινούς μαθητές 
με πιο δημιουργικό τρόπο με νέο υλικό επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού όπως χρειάζονται, 
συλλέγοντας, συλλέγοντας και συστηματοποι-
ώντας σχετικές πληροφορίες για τους μαθητές 
τους και έχοντας εύκολος σύνδεσμος με πόρους 
που βασίζονται στο web που μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν.

Τρία θεωρητικά μοντέλα έχουν καθοδηγήσει 
τη βασική μεθοδολογία αυτού του επαγγελμα-
τικού προγράμματος: 1) Το οικολογικό μοντέλο 
του Bronfenbrenner που παρέχει μια οικολογική 
προοπτική, συμπεριλαμβανομένης της σημασί-
ας των εκπαιδευτικών παραγόντων, όπως οι γο-
νείς και οι δάσκαλοι, καθώς και τα διαφορετικά 
πλαίσια ατόμων και οι αλληλεπιδράσεις του για 
την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία 
κατασκευή. Ως αποτέλεσμα, η G-Guidance συν-
δύασε την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρ-
μας (G-Guidance) με μια δυναμική και αποτελε-
σματική χρήση δημοφιλών εφαρμογών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram) 
για την επίτευξη του στόχου της συμμετοχής 
δασκάλων και γονέων, ακόμη και μελών σχολι-
κής επιτροπής να συμμετέχουν ενεργά και να 
επικοινωνούν σχετικά με τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των νέων τους, καθώς και να 
παρακολουθούν τη συνεχή εργασία του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού των παιδιών 
τους· 2) Το μοντέλο Savickas Life Design πλαι-
σιώνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό ως 
μια διαδικασία συγκρίσιμη με ένα ταξίδι ζωής. 
Μέσα από αυτό το ταξίδι οι μαθητές έχουν 
ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της σταδιοδρο-
μίας τους εστιάζοντας στην αυτοεξερεύνηση, 
τον προβληματισμό και την αξιολόγηση σε μια 
διαδικασία πέντε φάσεων: (α) αυτογνωσία, (β) 
επαγγελματικό προφίλ, (γ) εξερεύνηση στα-
διοδρομίας, (δ) ) δημιουργία έργου και λήψη 
αποφάσεων και (ε) ωριμότητα και προσαρμο-
στικότητα σταδιοδρομίας. Οι μαθητές γίνονται 
πράκτορες, ενεργοί μαθητές και συγγραφέας 
για τη δική του καριέρα. Από αυτή την άποψη, 
το G-Guidance έχει παράσχει διάφορες δραστη-
ριότητες προσαρμοσμένες στη ζωή των μαθη-
τών, επιτρέποντάς τους να κατασκευάσουν τον 
εαυτό τους και το επαγγελματικό τους προφίλ. 
Ένας επαγγελματικός προσανατολισμός που βα-
σίζεται στην προσαρμοστικότητα σταδιοδρομί-
ας έχει υλοποιηθεί στο πρόγραμμα G-Guidance 
ως μια διαδικασία διάρκειας ζωής. και 3) Η Θε-
ωρία Επαγγελματικής Επιλογής του Ολλανδού 
ορίζει την επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα 
με έξι τύπους προσωπικότητας και εργασιακά 
περιβάλλοντα (δηλαδή, Ρεαλιστικό, Ερευνητι-
κό, Καλλιτεχνικό, Κοινωνικό, Επιχειρηματικό και 
Συμβατικό). Το πρόγραμμα G-GUIDANCE έχει 
αναπτύξει την παρέμβασή του με στόχο την 
προώθηση της ανάπτυξης και της εξερεύνησης 
της επαγγελματικής ταυτότητας με βάση αυτούς 
τους επαγγελματικούς τομείς που ονομάζονται 
Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργικός, Αλτρουι-
στής/Βοηθός, Ηγέτης και Διοργανωτής. Αυτές οι 
θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν πλαισιώσει όλο 
τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τις ενό-
τητες και τις δραστηριότητες του επαγγελματι-
κού προσανατολισμού, καθώς και τη χρήση της 
πλατφόρμας G-Guidance.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το θεωρητικό πλαί-
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σιο, το πρόγραμμα G-Guidance ακολούθησε 
τρεις μεθοδολογικούς άξονες: Προσαρμοστι-
κότητα σταδιοδρομίας, εμπλοκή προγραμματι-
σμένων στάσεων, εξερεύνηση του εαυτού και 
του περιβάλλοντος και λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων που προάγουν την αυτογνωσία και 
τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στην 
εξερεύνηση σταδιοδρομίας. Ψηφιακές πηγές 
και παιχνιδοποίηση για την προώθηση μιας ση-
μαντικής θετικής επίδρασης στην ακαδημαϊκή 
απόδοση των μαθητών (δηλαδή, καθορισμός 
στόχων και επιμονή των μαθητών σε μια εργα-
σία και ολοκλήρωση των εργασιών τους) και 
στην ικανοποίηση, την απόλαυση και την από-
δοσή τους (δηλαδή γρήγορη ανατροφοδότηση 
για τη βελτίωση τους αίσθημα ικανοποίησης 
ικανοποίησης, απόλαυσης και απόδοσης)· Τεκ-
μηριωμένη παρέμβαση, οδηγός από προηγού-
μενα ευρήματα που έχουν αποδειχθεί εμπειρι-
κά με προβλέψιμα αποτελέσματα.

Επιπλέον, η G-guidance εξέτασε επίσης μια ανα-
πτυξιακή προσέγγιση και μια συμβουλευτική 
διαδικασία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 
πώς η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να επη-
ρεαστεί από τις αναπτυξιακές αλλαγές κατά την 
εφηβική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματικής ωρίμανσης, του εγκεφάλου, της γνω-
στικής και διανοητικής προόδου, της κοινωνι-
κής, συναισθηματικής και προσωπικότητας. Από 
αυτή την άποψη, η πλατφόρμα G-Guidance έχει 
συμπεριλάβει τις γνωστικές και διανοητικές δε-
ξιότητες που αναμένεται να εμφανιστούν κατά 
την εφηβεία και τις λειτουργίες που επιτρέπουν 
στους μαθητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
προάγοντας τη συναισθηματική τους ανάπτυξη 
και τις γνώσεις τους για τον εαυτό τους. Αυτή η 
αναπτυξιακή προσέγγιση έχει διεξαχθεί με μια 
συμβουλευτική διαδικασία που κατανοείται ως 
μια μακρά διαδικασία για να βοηθήσει τους νέ-
ους να κάνουν επιλογές σταδιοδρομίας και να 
λάβουν εκπαιδευτικές, μαθησιακές και επαγ-
γελματικές αποφάσεις.

Συμπερασματικά, η μέθοδος επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance βασίζεται σε ένα 
σύνθετο μοντέλο, που συνδυάζει στοιχεία δο-
μικών θεωριών και μια ολοκληρωμένη μεθοδο-
λογία επαγγελματικού προσανατολισμού που 
επιτρέπει την ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας ερ-
γαλείων (δηλ. ερωτηματολόγια, λίστες ελέγχου, 
αυτοπεριγραφές, παιχνίδια ρόλων , διαφορετι-
κές εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες, 
μάθηση βάσει έργου ή PBL, δραστηριότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού) για εφή-
βους για απόδοση κατά τη διάρκεια του ακα-
δημαϊκού έτους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
έχουν ενσωματωθεί σε μια παιγνιοποιημένη 
πλατφόρμα για την τόνωση της ανεξάρτητης 
αναζήτησης και ανάλυσης πληροφοριών (δε-
ξιότητες εργασίας με πόρους και κανάλια πλη-
ροφοριών). αυτοδιάγνωση, αυτοανάλυση και 
αυτοαξιολόγηση. δραστηριότητες αυτοϋποστή-
ριξης και ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 
Αυτή η πλατφόρμα αναλύει επίσης τις προτιμή-
σεις, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις ιδι-
ότητες, τις ικανότητες, τις αξίες και τα επιτεύγ-
ματα κάθε μαθητή. Επιπλέον, δεδομένα (π.χ. 
βαθμολογίες, τύποι επαγγελματιών, ιστορίες, 
αποτελέσματα και προϊόντα που βασίζονται σε 
έργα) μπορούν να συλλεχθούν σε ένα χαρτοφυ-
λάκιο σπουδαστών που επιτρέπει στους νέους 
να δημιουργούν και να γνωρίζουν το δικό τους 
επαγγελματικό προφίλ. Η τελική μέθοδος που 
παρουσιάστηκε προηγουμένως έχει εφαρμο-
στεί σε ένα σχέδιο 12 συνεδριών με μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων που θα διανεμηθούν σε όλη τη 
σχολική χρονιά.

Τέλος, το πρόγραμμα G-Guidance παρείχε επί-
σης μια διαδικασία αξιολόγησης για την αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικό-
τητας και της αποτελεσματικότητας αυτής της 
μεθόδου επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Από μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγη-
σης που ακολουθεί τις αρχές μιας αξιολόγησης 
βασισμένης σε στοιχεία, μιας προσέγγισης προ-
σανατολισμένης στην αναπτυξιακή διαδικασία 
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και ενός πλαισίου κατάστασης, πολιτισμικής 
και ηθικής προσέγγισης, η G-Guidance έχει σχε-
διάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης. Αυτό το πλαί-
σιο αξιολόγησης επιτρέπει στους μαθητές να 
αποκτήσουν προσανατολισμό και αυτογνωσία 
σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες 
τους. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
για τους σχολικούς ψυχολόγους να έχουν πρό-
σβαση και να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πληρο-
φορίες κατά τη συμβουλευτική διαδικασία.
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Some common elements 
of written reports include 
headings

Some common elements of written reports include 
headings to indicate topics and help the reader locate 
relevant information quickly, and visual elements 
such as charts, tables and figures, which are useful for 
breaking up large sections of text and making complex 
issues more accessible. Lengthy written reports will 
almost always contain a table of contents, appendices, 
footnotes, and references.

A bibliography or list of 
references will appear

A bibliography or list of references will appear at the 
end of any credible report and citations are often 
included within the text itself. Complex terms are 
explained within the body of the report or listed as 
footnotes in order to make the report easier to follow. 

A short summary of the report’s contents, called an 
abstract, may appear in the beginning so that the 
audience knows what the report will cover. Online 
reports often contain hyperlinks to internal or external 
sources as well.

Verbal reports differ from written reports in the 
minutiae of their format, but they still educate or 
advocate for a course of action. Quality reports will be 
well researched and the speaker will list their sources if 
at all possible.

This is a quote if you need to add it. In modern business scenario, reports play a major 
role in the progress of business.

Annexes
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ G-GUIDANCE 

 Γενικές οδηγίες 

   Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι το σημείο εκκίνησης για αυτό το μονοπάτι που ξεκινάτε τώρα στην 
πλατφόρμα. 

Εάν έχετε ήδη επιλέξει το επάγγελμά σας, αυτό το ερωτηματολόγιο θα σας βοηθήσει να το επιβεβαιώσετε 
ή να προτείνετε άλλα επαγγέλματα για να εξετάσετε. Εάν είστε εντελώς χαμένοι και δεν ξέρετε ποιο 
επάγγελμα να επιλέξετε, αυτό το ερωτηματολόγιο θα σας καθοδηγήσει σε έναν, δύο ή τρεις 
επαγγελματικούς τομείς για να εξερευνήσετε αργότερα στην πλατφόρμα, με την υποστήριξη του σχολικού 
ψυχολόγου και των δασκάλων σας. 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φροντίστε να απαντήσετε σε όλες τις προτάσεις. 

  Σκεφτείτε κάθε πρόταση πριν απαντήσετε. Αυτές οι προτάσεις σχετίζονται με δεξιότητες, 
δραστηριότητες, επαγγέλματα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, χαρακτηριστικά και αξίες του 
εργασιακού περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή 
που πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που σκέφτεστε και αισθάνεστε. 

Δεν υπάρχει επίσης χρονικό όριο. 

Ας ξεκινήσει το παιχνίδι! 

 

 

 

 

Αυτή η ενότητα δείχνει μια σειρά από δεξιότητες για την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση 
προβλημάτων. Σημειώστε σε καθένα από αυτά σε ποιο βαθμό είστε σε θέση να τα εκτελέσετε. 

  Παρακαλώ, βαθμολογήστε από 1 "πολύ κακή" έως 4 "Καλή" πόσο καλά μπορείτε να εκτελέσετε τις 
δεξιότητες και επιλέξτε το ";" στήλη τις δεξιότητες που δεν είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε καλά ή 
έχετε αμφιβολίες εάν μπορείτε να το κάνετε.    

   

Είμαι ικανός να... 

Π
ολ

ύ 
λί

γο
 

Λ
ίγ

ο 

Α
πο

δε
κτ

ό 

Κ
αλ

ό 

Δε
ν 

εί
μα

ι σ
ίγ

ου
ρο

ς,
 

έχ
ω

 α
μφ

ιβ
ολ

ίε
ς 

1  2  3  4 ?  

1. Ασχοληθείτε με τη ζωγραφική ή τη γλυπτική.                

2. Κάντε δουλειές μόνοι σας (υδραυλικά, ηλεκτρισμός, βάψιμο)                

3. Συσχετιστείτε και διδάξτε τα παιδιά εύκολα                

4. Βρείτε λύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά προβλήματα.                

5. Τηρούν ακριβή αρχεία πληρωμών ή/και πωλήσεων.                

6. Καθοδηγήστε μια ομαδική εργασία και εφαρμόστε μια ιδέα.                

7. Δημιουργία και διατήρηση της τάξης σε (οργάνωση) εγγράφων.                

8. Ζωγραφίστε ανθρώπους, κινούμενα σχέδια, τοπία, αντικείμενα, μεταξύ 
άλλων. 

               

9. Χρήση και λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. μικροσκόπιο)                

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράρτημα 1. Ερωτηματολόγιο G-Guidance
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ G-GUIDANCE 

 Γενικές οδηγίες 
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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φροντίστε να απαντήσετε σε όλες τις προτάσεις. 

  Σκεφτείτε κάθε πρόταση πριν απαντήσετε. Αυτές οι προτάσεις σχετίζονται με δεξιότητες, 
δραστηριότητες, επαγγέλματα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, χαρακτηριστικά και αξίες του 
εργασιακού περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή 
που πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που σκέφτεστε και αισθάνεστε. 

Δεν υπάρχει επίσης χρονικό όριο. 

Ας ξεκινήσει το παιχνίδι! 

 

 

 

 

Αυτή η ενότητα δείχνει μια σειρά από δεξιότητες για την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση 
προβλημάτων. Σημειώστε σε καθένα από αυτά σε ποιο βαθμό είστε σε θέση να τα εκτελέσετε. 

  Παρακαλώ, βαθμολογήστε από 1 "πολύ κακή" έως 4 "Καλή" πόσο καλά μπορείτε να εκτελέσετε τις 
δεξιότητες και επιλέξτε το ";" στήλη τις δεξιότητες που δεν είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε καλά ή 
έχετε αμφιβολίες εάν μπορείτε να το κάνετε.    

   

Είμαι ικανός να... 

Π
ολ

ύ 
λί

γο
 

Λ
ίγ

ο 

Α
πο

δε
κτ

ό 

Κ
αλ

ό 

Δε
ν 

εί
μα

ι σ
ίγ

ου
ρο

ς,
 

έχ
ω

 α
μφ

ιβ
ολ

ίε
ς 

1  2  3  4 ?  

1. Ασχοληθείτε με τη ζωγραφική ή τη γλυπτική.                

2. Κάντε δουλειές μόνοι σας (υδραυλικά, ηλεκτρισμός, βάψιμο)                

3. Συσχετιστείτε και διδάξτε τα παιδιά εύκολα                

4. Βρείτε λύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά προβλήματα.                

5. Τηρούν ακριβή αρχεία πληρωμών ή/και πωλήσεων.                

6. Καθοδηγήστε μια ομαδική εργασία και εφαρμόστε μια ιδέα.                

7. Δημιουργία και διατήρηση της τάξης σε (οργάνωση) εγγράφων.                

8. Ζωγραφίστε ανθρώπους, κινούμενα σχέδια, τοπία, αντικείμενα, μεταξύ 
άλλων. 

               

9. Χρήση και λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. μικροσκόπιο)                

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

10. Εκτελέστε εργασίες που απαιτούν χειρωνακτική επιδεξιότητα.                

11. Να είστε προσεκτικός, μεθοδικός και οργανωμένος άνθρωπος.                

12. Μιλήστε και/ή συζητήστε δημόσια.                

13. Βοηθήστε άτομα που είναι αναστατωμένα, προβληματικά, άρρωστα και/ή 
ευάλωτα. 

               

14. Γράψε καλά ιστορίες ή ποίηση.                

15. Φτιάξτε χειροποίητα έργα τέχνης.                

16. Εργαστείτε με άλλους ανθρώπους.                

17. Να είστε επιτυχημένος ηγέτης.                

18. Βοηθήστε τους άλλους με τα προβλήματά τους.                

19. Διαχειριστείτε βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας υπολογιστή.                

20. Να είστε καλός πωλητής.                

21. Εργαστείτε με ηλεκτρικά ή ξυλουργικά εργαλεία όπως τρυπάνια, μύλο ή 
ραπτομηχανή. 

               

22. Περιγράψτε τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων.                

23. Διορθώστε μικρές βλάβες σε οικιακές συσκευές.                

24. Understand the role of DNA in genetics.                 

   
 

 
 

 

 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια λίστα με δραστηριότητες και ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τα 
διάφορα επαγγέλματα που μπορεί να σας αρέσουν ή να σας ενδιαφέρουν. 

  Παρακαλώ, βαθμολογήστε από 1 "πολύ λίγο" έως 4 "εξαιρετικά" πόσο σας αρέσουν οι δραστηριότητες 
και επιλέξτε το ";" στήλη τις δραστηριότητες που δεν είστε σίγουροι αν σας αρέσουν ή όχι.    

  
Μου αρέσει να...   
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25. Δείτε ντοκιμαντέρ που ασχολούνται με τις ανακαλύψεις της 
επιστήμης. 

               

26. Πραγματοποιήστε την απογραφή αποθήκης (παραλαβές και 
εκδόσεις) 

               

27. Συμμετέχετε σε πολιτική εκστρατεία.                

28. Διαβάστε επιστημονικά βιβλία ή περιοδικά.                

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
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29. Φροντίστε τους άρρωστους.                

30. Δημιουργήστε έργα τέχνης (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, κτίρια, 
έπιπλα, ρούχα, αφίσες, σχέδια..) 

               

31. Εργαστείτε σε έργα και δραστηριότητες αλληλεγγύης και 
φιλανθρωπίας (π.χ. εθελοντισμός σε μια ΜΚΟ) 

               

32. Γράψτε σενάρια για τηλεοπτικές σειρές και για τον 
κινηματογράφο. 

               

33. Βοηθήστε να καθοδηγήσετε, να συμβουλεύσετε ή/και να 
λύσετε προβλήματα άλλων ανθρώπων. 

               

34. Εργασία σε ένα επιστημονικό έργο.                

35. Κατασκευή και επισκευή ξύλινων στοιχείων και ξυλουργικής.                

36. Γράψτε μυθιστορήματα, θεατρικά έργα ή ποίηση.                

37. Φροντίστε τα παιδιά.                

38. Εργασία σε ερευνητικό εργαστήριο.                

39. Διορθώστε ηλεκτρικά ή/και μηχανικά πράγματα.                

40. Διασκευή ή σύνθεση μουσικής (οποιουδήποτε είδους)                

41. Οδηγήστε μια ομάδα στην επίτευξη κάποιου στόχου.                

42. Παρακολουθήστε συναντήσεις, δώστε συνεντεύξεις και 
επηρεάστε τους άλλους. 

               

43. Γράψτε και αρχειοθετήστε έγγραφα (π.χ. εμπορικές επιστολές, 
αναφορές, αρχεία) 

               

44. Δημιουργήστε και διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση.                

45. Παρακολουθήστε ένα μάθημα λογιστικής.                

46. Εργασία με ηλεκτρισμό και ηλεκτρονικά.                

47. Χειριστείτε ηλεκτρικά εργαλεία (τρυπάνι, πριόνι, τηλέφωνα, 
ραπτομηχανές ρούχων κ.λπ.) 

               

48. Κάντε υπολογισμούς για τις επιχειρήσεις και την τήρηση 
βιβλίων. 

               

 
 

 

 

 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια λίστα με τα επαγγέλματα που μπορεί να σας αρέσουν ή να σας 
ενδιαφέρουν. Ακόμα κι αν το επάγγελμα που θα θέλατε δεν είναι εδώ, αξιολογήστε τα επαγγέλματα που 
σας αρέσουν περισσότερο. 

   Βαθμολογήστε από 1 "πολύ λίγο" έως 4 "εξαιρετικά" πόσο σας αρέσουν αυτά τα επαγγέλματα και 
επιλέξτε τη στήλη ";" επαγγέλματα που δεν είσαι σίγουρος αν σου αρέσουν ή όχι.    

Μου αρέσει να γίνω ένας/ μία... 
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29. Φροντίστε τους άρρωστους.                

30. Δημιουργήστε έργα τέχνης (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, κτίρια, 
έπιπλα, ρούχα, αφίσες, σχέδια..) 

               

31. Εργαστείτε σε έργα και δραστηριότητες αλληλεγγύης και 
φιλανθρωπίας (π.χ. εθελοντισμός σε μια ΜΚΟ) 

               

32. Γράψτε σενάρια για τηλεοπτικές σειρές και για τον 
κινηματογράφο. 

               

33. Βοηθήστε να καθοδηγήσετε, να συμβουλεύσετε ή/και να 
λύσετε προβλήματα άλλων ανθρώπων. 

               

34. Εργασία σε ένα επιστημονικό έργο.                

35. Κατασκευή και επισκευή ξύλινων στοιχείων και ξυλουργικής.                

36. Γράψτε μυθιστορήματα, θεατρικά έργα ή ποίηση.                

37. Φροντίστε τα παιδιά.                

38. Εργασία σε ερευνητικό εργαστήριο.                

39. Διορθώστε ηλεκτρικά ή/και μηχανικά πράγματα.                

40. Διασκευή ή σύνθεση μουσικής (οποιουδήποτε είδους)                

41. Οδηγήστε μια ομάδα στην επίτευξη κάποιου στόχου.                

42. Παρακολουθήστε συναντήσεις, δώστε συνεντεύξεις και 
επηρεάστε τους άλλους. 

               

43. Γράψτε και αρχειοθετήστε έγγραφα (π.χ. εμπορικές επιστολές, 
αναφορές, αρχεία) 

               

44. Δημιουργήστε και διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση.                

45. Παρακολουθήστε ένα μάθημα λογιστικής.                

46. Εργασία με ηλεκτρισμό και ηλεκτρονικά.                

47. Χειριστείτε ηλεκτρικά εργαλεία (τρυπάνι, πριόνι, τηλέφωνα, 
ραπτομηχανές ρούχων κ.λπ.) 

               

48. Κάντε υπολογισμούς για τις επιχειρήσεις και την τήρηση 
βιβλίων. 

               

 
 

 

 

 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια λίστα με τα επαγγέλματα που μπορεί να σας αρέσουν ή να σας 
ενδιαφέρουν. Ακόμα κι αν το επάγγελμα που θα θέλατε δεν είναι εδώ, αξιολογήστε τα επαγγέλματα που 
σας αρέσουν περισσότερο. 

   Βαθμολογήστε από 1 "πολύ λίγο" έως 4 "εξαιρετικά" πόσο σας αρέσουν αυτά τα επαγγέλματα και 
επιλέξτε τη στήλη ";" επαγγέλματα που δεν είσαι σίγουρος αν σου αρέσουν ή όχι.    

Μου αρέσει να γίνω ένας/ μία... 
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49. Μουσικός ή/και τραγουδιστής (όλα τα είδη μουσικής)                

50. Μηχανολόγος μηχανικός.                

51. Λογοθεραπευτής.                

52. Στέλεχος Επιχειρήσεων.                

53. Συγγραφέας (π.χ. μυθιστορήματα, επιστημονικής φαντασίας, 
τρόμου, φαντασίας) 

               

54. Επισκευαστής ηλεκτρονικών.                

55. Αθλητικές Επιστήμες (π.χ. δάσκαλος αθλητισμού, προπονητής)                

56. Πωλητής Ακινήτων.                

57. Κοινωνικός Λειτουργός.                

58. Λογιστής.                

59. Πλυντήριο/γυναίκα.                

60. Χημικός Μηχανικός (π.χ. Βιομηχανία, Φαρμακευτικά)                

61. Ιδιοκτήτης Μικρής Επιχείρησης.                

62. Υπεύθυνος Μάρκετινγκ & Δημοσιότητας.                

63. Εφοριακός/Επιθεωρητής.                

64. Αγρότης.                

65. Οικονομολόγος.                

66. Διοικητικός Υπάλληλος Δικαστηρίου.                

67. Ηθοποιός/Ηθοποιός.                

68. Φυσικός.                

69. Χορευτής (όλα τα είδη χορού)                

70. Τραπεζικός υπάλληλος.                

71. Ερευνητής (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά)                

72. Καλλιτέχνης (π.χ. ζωγραφική, γλυπτική)                

73. Γραμματέας                

74. Δάσκαλος (προσχολικό, γυμνάσιο, ειδικές ανάγκες)                

75. Βιολόγος (π.χ. ζωολογικός κήπος)                

76. Ψυχολόγος (π.χ. Σχολείο, Κοινότητα, Κλινική)                

77. Βιοϊατρικός Μηχανικός.                

 

 

Αυτή η ενότητα δείχνει μια λίστα χαρακτηριστικών που μπορεί να περιγράφουν ένα άτομο, σημαίνει τον 
τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται ένα άτομο. Βαθμολογήστε σε κάθε 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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δήλωση: 1 "Η πρόταση δεν περιγράφει καθόλου τον εαυτό σας", 2 "Η πρόταση περιγράφει τον εαυτό σας 
λίγο" 3 "Η πρόταση είναι μια ουδέτερη περιγραφή του εαυτού σας" 4 "Η πρόταση περιγράφει τον εαυτό 
σας πολύ"   

    

Αυτή η πρόταση: 
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79. Είμαι αναλυτικός, πνευματικός και επιστημονικός άνθρωπος.                

80. Τείνω να είμαι πολύ ανεξάρτητος και πρακτικός.                

81. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στη μουσική, τη ζωγραφική ή τα 
συναισθήματα. 

               

82. Είμαι συνεργάσιμος και υποστηρικτικός άνθρωπος.                

83. Είμαι ταλαντούχος άνθρωπος για να οργανώνω και να διαχειρίζομαι μια 
εργασία. 

               

84. Νιώθω άβολα όταν τα πράγματα είναι χάλια.                

85. Μου είναι εύκολο να επηρεάσω και να πείσω ή να πείσω τους 
ανθρώπους για κάτι που θέλω. 

               

86. Μου αρέσει πολύ να εξερευνώ τον κόσμο και τα πράγματα γύρω μου.                

87. Τείνω να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο, εκφράζοντας τον 
εαυτό μου. 

               

88. Τείνω να χρησιμοποιώ το μυαλό μου και να αναλύω πληροφορίες για να 
κατανοώ τα πράγματα. 

               

89. Νιώθω άνετα όταν έχω δύναμη και θέση σε μια ομάδα.                

90. Τείνω να είμαι περισσότερο χαοτική παρά οργανωμένη.                

91. Είμαι πολύ προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια άτομο.                

92. Είμαι ένα περίεργο άτομο που του αρέσει να κάνει ερωτήσεις για τα 
πάντα. 

               

93. Εργάζομαι και προσπαθώ για χρήματα ή υλικά οφέλη.                

94. Είναι εύκολο για μένα να δημιουργήσω επαφές και σχέσεις με άλλους 
ανθρώπους. 

               

95. Οι λεπτομερείς εργασίες είναι εύκολες για μένα.                

96. Έχω ζωηρή φαντασία και φαντασία.                

97. Προσπαθώ να είμαι επικεφαλής και να οδηγώ τους άλλους.                

98. Συνεχώς αναρωτιέμαι το γιατί των πραγμάτων.                

99. Είμαι πρακτικό άτομο που τείνει να επικεντρώνεται σε πραγματικά και 
συγκεκριμένα πράγματα. 

               



82

δήλωση: 1 "Η πρόταση δεν περιγράφει καθόλου τον εαυτό σας", 2 "Η πρόταση περιγράφει τον εαυτό σας 
λίγο" 3 "Η πρόταση είναι μια ουδέτερη περιγραφή του εαυτού σας" 4 "Η πρόταση περιγράφει τον εαυτό 
σας πολύ"   
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79. Είμαι αναλυτικός, πνευματικός και επιστημονικός άνθρωπος.                

80. Τείνω να είμαι πολύ ανεξάρτητος και πρακτικός.                

81. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στη μουσική, τη ζωγραφική ή τα 
συναισθήματα. 

               

82. Είμαι συνεργάσιμος και υποστηρικτικός άνθρωπος.                

83. Είμαι ταλαντούχος άνθρωπος για να οργανώνω και να διαχειρίζομαι μια 
εργασία. 

               

84. Νιώθω άβολα όταν τα πράγματα είναι χάλια.                

85. Μου είναι εύκολο να επηρεάσω και να πείσω ή να πείσω τους 
ανθρώπους για κάτι που θέλω. 

               

86. Μου αρέσει πολύ να εξερευνώ τον κόσμο και τα πράγματα γύρω μου.                

87. Τείνω να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο, εκφράζοντας τον 
εαυτό μου. 

               

88. Τείνω να χρησιμοποιώ το μυαλό μου και να αναλύω πληροφορίες για να 
κατανοώ τα πράγματα. 

               

89. Νιώθω άνετα όταν έχω δύναμη και θέση σε μια ομάδα.                

90. Τείνω να είμαι περισσότερο χαοτική παρά οργανωμένη.                

91. Είμαι πολύ προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια άτομο.                

92. Είμαι ένα περίεργο άτομο που του αρέσει να κάνει ερωτήσεις για τα 
πάντα. 

               

93. Εργάζομαι και προσπαθώ για χρήματα ή υλικά οφέλη.                

94. Είναι εύκολο για μένα να δημιουργήσω επαφές και σχέσεις με άλλους 
ανθρώπους. 

               

95. Οι λεπτομερείς εργασίες είναι εύκολες για μένα.                

96. Έχω ζωηρή φαντασία και φαντασία.                

97. Προσπαθώ να είμαι επικεφαλής και να οδηγώ τους άλλους.                

98. Συνεχώς αναρωτιέμαι το γιατί των πραγμάτων.                

99. Είμαι πρακτικό άτομο που τείνει να επικεντρώνεται σε πραγματικά και 
συγκεκριμένα πράγματα. 

               

100. Πάντα τελειώνω τη δουλειά και πραγματοποιώ τα σχέδιά μου.                

101. Νιώθω σιγουριά χρησιμοποιώντας συναισθήματα, λέξεις και ιδέες για 
να συνεργαστώ με ανθρώπους. 

               

102. Δεν με πειράζει να παραβιάζω κανόνες και συμβάσεις.                

103. Έχω συνηθίσει να αντιμετωπίζω εργασίες με πρακτικό τρόπο με 
διαφορετικά εργαλεία. 

               

104. Είμαι φιλικό άτομο και κάνω εύκολα φίλους.                

105. Μου αρέσει να λύνω συγκεκριμένα προβλήματα κάνοντας κάτι 
φυσικό/απτό/συμπληρωματικό. 

               

106. Αποφεύγω να είμαι σε θέση εξουσίας ή εξουσίας.                

107. Τείνω να επικεντρώνομαι στις ανησυχίες και τα συναισθήματα των 
ανθρώπων. 

               

108. Επιλέγω εργασίες και δραστηριότητες που μου επιτρέπουν να δουλεύω 
με μια εργαλειοθήκη. 

               

 

 

 

Αυτή η ενότητα δείχνει μια λίστα με τα χαρακτηριστικά μιας εργασίας (για παράδειγμα, αυτονομία, 
ανεξαρτησία, κοινωνικές ή ομαδικές σχέσεις, κινητικότητα...) και τα στοιχεία ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος στο οποίο θα θέλατε να εργαστείτε.   

Παρακαλώ, βαθμολογήστε από 1 "πολύ λίγο" έως 4 "εξαιρετικά" πόσο σας αρέσουν τα χαρακτηριστικά ή 
τα στοιχεία της εργασίας και επιλέξτε το ";" στήλη το χαρακτηριστικό της εργασίας ή το στοιχείο που δεν 
είστε σίγουροι αν σας αρέσει ή όχι.    

   

Θα ήθελα...     
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109. Εργαστείτε σε έργα χωρίς αυστηρό χρονικό όριο.                

110. Να δουλεύεις σε επαφή με ανθρώπους.                

111. Εργασία σε ιεραρχικές δομές: αφεντικά, διευθυντές και υφισταμένους.                

112. Εργασία υπό πίεση.                

113. Δουλεύοντας μόνος.                

114. Μεταβαλλόμενοι και διαφορετικοί χώροι εργασίας, όχι πάντα οι ίδιοι.                

115. Να εργάζονται σε περιβάλλοντα συνεργασίας: συνεργασία για την 
επίτευξη κοινών στόχων. 

               

116. Ανταγωνιστικά περιβάλλοντα: δουλεύω μόνος μου προσπαθώντας να 
είμαι ο καλύτερος και να πετύχω τους στόχους μου. 

               

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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117. Η δουλειά μου να μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με διαφορετικούς 
ανθρώπους. 

               

118. Να εκτελώ το έργο μου πάντα στην ίδια πόλη.                

119.Να εργάζονται σε μέρη με διαφορετικά άτομα και ομάδες.                

120. Να δουλεύεις σε ήσυχα και ήσυχα μέρη).                

121. Να δουλεύεις σε επαφή με τη φύση.                

122. Να δουλεύω χωρίς να μου λέει κανείς τι να κάνω.                

123. Εργασία σε μεμονωμένα γραφεία ή θρανία.                

124. Δομημένα περιβάλλοντα: οργανωμένα, σταθερά, ρουτίνας.                

125. Εργαστείτε σε δυναμικούς, μεταβαλλόμενους, διασκεδαστικούς 
χώρους. 

               

126. Να δουλεύεις έξω από το σπίτι.                

127. Εργαστείτε με σταθερό ωράριο.                

128. Εργασία σε εξωτερικούς χώρους.                

 

 

 

Αυτή η ενότητα δείχνει μια λίστα με επιθυμητούς στόχους και πεποιθήσεις που παρακινούν τη δράση και 
υποδεικνύουν τι είναι σημαντικό για εμάς στη ζωή και καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας, τους 
ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να μείνουμε και τις ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε. 

  Παρακαλούμε, αξιολογήστε σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω ιδέες ή αρχές είναι σημαντικές 
για εσάς και τη ζωή σας: 1 «Ασήμαντο». 2 «Ελαφρώς Σημαντικό», 3 «Μέτρια Σημαντικό», 4 «Πολύ 
Σημαντικό»    
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129. Αφιερώστε χρόνο μελετώντας και ερευνώντας.                

130. Να έχεις αυτοπειθαρχία.                

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 
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117. Η δουλειά μου να μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με διαφορετικούς 
ανθρώπους. 

               

118. Να εκτελώ το έργο μου πάντα στην ίδια πόλη.                

119.Να εργάζονται σε μέρη με διαφορετικά άτομα και ομάδες.                

120. Να δουλεύεις σε ήσυχα και ήσυχα μέρη).                

121. Να δουλεύεις σε επαφή με τη φύση.                

122. Να δουλεύω χωρίς να μου λέει κανείς τι να κάνω.                

123. Εργασία σε μεμονωμένα γραφεία ή θρανία.                

124. Δομημένα περιβάλλοντα: οργανωμένα, σταθερά, ρουτίνας.                

125. Εργαστείτε σε δυναμικούς, μεταβαλλόμενους, διασκεδαστικούς 
χώρους. 

               

126. Να δουλεύεις έξω από το σπίτι.                

127. Εργαστείτε με σταθερό ωράριο.                

128. Εργασία σε εξωτερικούς χώρους.                

 

 

 

Αυτή η ενότητα δείχνει μια λίστα με επιθυμητούς στόχους και πεποιθήσεις που παρακινούν τη δράση και 
υποδεικνύουν τι είναι σημαντικό για εμάς στη ζωή και καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας, τους 
ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να μείνουμε και τις ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε. 

  Παρακαλούμε, αξιολογήστε σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω ιδέες ή αρχές είναι σημαντικές 
για εσάς και τη ζωή σας: 1 «Ασήμαντο». 2 «Ελαφρώς Σημαντικό», 3 «Μέτρια Σημαντικό», 4 «Πολύ 
Σημαντικό»    

   

Αυτή η αξία και αρχή είναι:  
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129. Αφιερώστε χρόνο μελετώντας και ερευνώντας.                

130. Να έχεις αυτοπειθαρχία.                

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 

131. Ζήστε σε ένα ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον.                

132. Να έχεις πολλά λεφτά.                

133. Κατανοήστε τη θεωρία και τους λόγους πίσω από αυτό που συμβαίνει 
στη ζωή. 

               

134. Να είστε αποτελεσματικοί και ικανοί.                

135. Να έχετε μια ποικίλη και ποικιλόμορφη ζωή.                

136. Να είμαστε πολύ αυστηροί στις απόψεις μας και πολύ κατηγορητικοί 
για να υπερασπιστούμε όσα έχουμε αποδείξεις. 

               

137. Το να είμαι ειλικρινής και πιστός άνθρωπος στους φίλους μου.                

138. Να έχει κοινωνικό κύρος και αναγνώριση.                

139. Ακολουθήστε και υπακούτε τους κανόνες ακόμα και όταν δεν υπάρχει 
κανείς τριγύρω. 

               

140. Να διαθέτει πολλές δεξιότητες και ικανότητες για να λύνει καθημερινά 
προβλήματα. 

               

141. Να έχετε καλή γνώση του κόσμου και των φαινομένων του.                

142. Απολαύστε τα πράγματα και τη ζωή στο έπακρο.                

143. Να είστε καλά προετοιμασμένοι και μορφωμένοι.                

144. Να είστε δημιουργικοί και ευφάνταστοι.                

145. Το να είσαι άνθρωπος με κατανόηση.                

146. Να έχω μια ρεαλιστική προσέγγιση της ζωής και του κόσμου γύρω 
μου. 

               

147. Φροντίστε τους ανθρώπους γύρω σας.                

148. Βρείτε νέες και διαφορετικές εμπειρίες.                

149. Βοηθήστε τους ανθρώπους.                

150. Αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων ισότιμα, δίκαια.                

151. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με όμορφα και όμορφα πράγματα.                

152. Σεβαστείτε τους κανόνες της συνύπαρξης.                

153. Να έχεις φιλοδοξία.                

154. Κάντε ό,τι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι σωστό.                

155. Αποκτήστε δύναμη στη δουλειά και στη ζωή.                

156. Να είσαι επιτυχημένος στην επαγγελματική σου ζωή.                

   

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
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ΦΎΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΊΑ  

  

ΠΡΟΦΙΛ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

(Nº Στοιχεία: 24; Στοιχεία από nº 1 έως nº 24)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογήστε: λάβετε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O) εκτός από την Κλίμακα αβεβαιότητας ή απροσδιόριστο (?). Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Τέσσερα 
στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 16  
1. Μ – Κατασκευαστής: 2,10, 21, 23  
2. R – Ερευνητής: 4, 9, 22, 24  
3. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 1, 8, 14, 15  
4. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (Βοηθώντας/Επικοινωνιακός): 3, 13, 16, 18  
5. L – Αρχηγός: 6, 12, 17, 20  
6. Ο – Διοργανωτής: 5, 7, 11, 19  
7. Βαθμός εντός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 24 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
(Nº Στοιχεία: 24; Στοιχεία από nº 25 έως nº 48)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογήστε: λάβετε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O) εκτός από την Κλίμακα αβεβαιότητας ή απροσδιόριστο (?). Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Τέσσερα 
στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 16  
8. Μ – Κατασκευαστής: 35, 39, 46, 47  
9. R – Ερευνητής: 25, 28, 34, 38  
10. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 30, 32, 36, 40  
11. H - Βοηθός/Επικοινωνιακός (Βοηθός/Επικοινωνιακός): 29, 31, 33, 37  
12. L – Αρχηγός: 27, 41, 42, 44  
13. O – Διοργανωτής: 26, 43, 45, 48  
14. Βαθμός εντός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 24 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
 (Nº Στοιχεία: 30; Στοιχεία από nº 49 έως nº 78)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογήστε: λάβετε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O) εκτός από την Κλίμακα αβεβαιότητας ή απροσδιόριστο (?). Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Πέντε 
στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 20  
15. Μ – Κατασκευαστής: 50, 54, 59, 64, 78  
16. R – Ερευνητής: 60, 68, 71, 75, 77  
17. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 49, 53, 67, 69, 72  
18. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (Βοηθός/Επικοινωνιακός): 51, 55, 57, 74, 76  
19. L – Αρχηγός: 52, 56, 61,62, 65  
20. Ο – Διοργανωτής: 58, 63, 66, 70, 73  
21. Βαθμός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 30 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  
(Nº Στοιχεία: 30; Στοιχεία από nº 79 έως nº 108)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογία: πάρτε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O). Οι υψηλότερες βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη 
εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Πέντε στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 5; Μέγιστη 
βαθμολογία: 20  
22. Μ – Κατασκευαστής: 80, 99, 103, 105, 108  
23. R – Ερευνητής: 79, 86, 88, 92, 98  
24. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 81, 87, 90, 96, 102  
25. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (comunicative): 82, 94, 101, 104, 107  
26. L – Αρχηγός: 83, 85, 89, 93, 97  
27. Ο – Διοργανωτής: 84, 91, 95, 100, 106  
28. Βαθμός εντός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 30 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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ΦΎΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΊΑ  

  

ΠΡΟΦΙΛ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

(Nº Στοιχεία: 24; Στοιχεία από nº 1 έως nº 24)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογήστε: λάβετε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O) εκτός από την Κλίμακα αβεβαιότητας ή απροσδιόριστο (?). Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Τέσσερα 
στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 16  
1. Μ – Κατασκευαστής: 2,10, 21, 23  
2. R – Ερευνητής: 4, 9, 22, 24  
3. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 1, 8, 14, 15  
4. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (Βοηθώντας/Επικοινωνιακός): 3, 13, 16, 18  
5. L – Αρχηγός: 6, 12, 17, 20  
6. Ο – Διοργανωτής: 5, 7, 11, 19  
7. Βαθμός εντός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 24 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
(Nº Στοιχεία: 24; Στοιχεία από nº 25 έως nº 48)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογήστε: λάβετε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O) εκτός από την Κλίμακα αβεβαιότητας ή απροσδιόριστο (?). Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Τέσσερα 
στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 16  
8. Μ – Κατασκευαστής: 35, 39, 46, 47  
9. R – Ερευνητής: 25, 28, 34, 38  
10. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 30, 32, 36, 40  
11. H - Βοηθός/Επικοινωνιακός (Βοηθός/Επικοινωνιακός): 29, 31, 33, 37  
12. L – Αρχηγός: 27, 41, 42, 44  
13. O – Διοργανωτής: 26, 43, 45, 48  
14. Βαθμός εντός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 24 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
 (Nº Στοιχεία: 30; Στοιχεία από nº 49 έως nº 78)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογήστε: λάβετε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O) εκτός από την Κλίμακα αβεβαιότητας ή απροσδιόριστο (?). Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Πέντε 
στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 20  
15. Μ – Κατασκευαστής: 50, 54, 59, 64, 78  
16. R – Ερευνητής: 60, 68, 71, 75, 77  
17. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 49, 53, 67, 69, 72  
18. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (Βοηθός/Επικοινωνιακός): 51, 55, 57, 74, 76  
19. L – Αρχηγός: 52, 56, 61,62, 65  
20. Ο – Διοργανωτής: 58, 63, 66, 70, 73  
21. Βαθμός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 30 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  
(Nº Στοιχεία: 30; Στοιχεία από nº 79 έως nº 108)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογία: πάρτε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O). Οι υψηλότερες βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη 
εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Πέντε στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη βαθμολογία: 5; Μέγιστη 
βαθμολογία: 20  
22. Μ – Κατασκευαστής: 80, 99, 103, 105, 108  
23. R – Ερευνητής: 79, 86, 88, 92, 98  
24. C - Δημιουργός (Δημιουργικός): 81, 87, 90, 96, 102  
25. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (comunicative): 82, 94, 101, 104, 107  
26. L – Αρχηγός: 83, 85, 89, 93, 97  
27. Ο – Διοργανωτής: 84, 91, 95, 100, 106  
28. Βαθμός εντός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 30 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

(Nº Στοιχεία: 20; Στοιχεία από nº 109 έως nº 128)  
 Βαθμολογία: Βαθμολογήστε: λάβετε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O) εκτός από την Κλίμακα αβεβαιότητας ή απροσδιόριστο (?). Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Τρία, 
τέσσερα ή πέντε στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη-Μέγιστη βαθμολογία ανάλογα με τη διάσταση.  
29. M – Κατασκευαστής (nº αντικείμενα= 3): 121, 126, 128  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 12)  
30. R – Ερευνητής (nº στοιχεία = 3): 113*, 118, 120  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 12)  
31. C - Δημιουργός (Δημιουργικός) (nº αντικείμενα= 4): 109, 114, 118*,125  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 16)  
32. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (nº στοιχεία = 4): 110, 115, 117, 119  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 16)  
33. L – Αρχηγός (nº στοιχεία=4): 112, 116, 118, 122  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 16)  
34. O - Διοργανωτής (nº στοιχεία = 5): 111, 113, 123, 124, 127  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 20) 
35. Βαθμός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 20  
  
(*) Τα στοιχεία 113 και 118 τοποθετούνται σε διαφορετικές διαστάσεις 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΞΙΩΝ  
(Nº Στοιχεία: 28; Στοιχεία από nº 129 έως nº 156)  
Βαθμολογία: Βαθμολογία: πάρτε το άθροισμα των στοιχείων που αντιστοιχούν στη διάσταση κάθε 
Ολλανδίας (M, R, C, H, L, O). Οι υψηλότερες βαθμολογίες σε μια διάσταση υποδεικνύουν την καλύτερη 
εφαρμογή σε αυτήν την διάσταση. Τρία ή πέντε στοιχεία ανά διάσταση. Ελάχιστη-Μέγιστη βαθμολογία 
ανάλογα με τη διάσταση.  
36. M – Κατασκευαστής (nº αντικείμενα = 3): 134, 140, 146  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 3; Μέγιστη βαθμολογία: 12)  
37. R – Ερευνητής (nº στοιχεία = 5): 129, 133, 136, 141, 143  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 5; Μέγιστη βαθμολογία: 20)  
38. C - Δημιουργός (Δημιουργικό) (nº αντικείμενα = 5): 135, 142, 144, 148, 151  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 5; Μέγιστη βαθμολογία: 20)  
39. H - Βοηθός/Επικοινωνιολόγος (nº στοιχεία = 5): 137, 145, 147, 149, 150  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 5; Μέγιστη βαθμολογία: 20)  
40. L – Αρχηγός (nº στοιχεία=5): 132, 138, 153, 155, 156  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 5; Μέγιστη βαθμολογία: 20)  
41. O – Διοργανωτής (nº στοιχεία=5): 130, 131, 139, 152, 154  
(Ελάχιστη βαθμολογία: 5; Μέγιστη βαθμολογία: 20)  
42. Βαθμός εντός ορισμού (?): Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 28 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
  
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ ΔΕΊΚΤΗΣ. Αναφέρεται στη συνέπεια/ασυνέπεια του προφίλ σε όλες τις ενότητες (π.χ. 
δεξιότητες, δραστηριότητες, επαγγέλματα, προσωπικότητα, εργασιακό περιβάλλον και αξίες) του 
ερωτηματολογίου G-Guidance  
43. MGI (Παγκόσμιος Δείκτης Maker): άθροισμα των διαστάσεων του κατασκευαστή όλων των τμημάτων  
(Νº τεμάχια: 24 τεμάχια· Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 96)  
44. RGI (Παγκόσμιος Δείκτης Ερευνητής): άθροισμα των διαστάσεων του Ερευνητή όλων των τμημάτων  
(Νº τεμάχια: 26 τεμάχια· Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 104)  
45.CGI (Παγκόσμιος δείκτης δημιουργού): άθροισμα των ιδιοτήτων δημιουργού όλων των ενοτήτων  
(Νº τεμάχια: 36 τεμάχια· Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 144)  
46. HGI (Παγκόσμιος Δείκτης Βοηθού): άθροισμα των βοηθητικών διαστάσεων όλων των τμημάτων  
(Νº στοιχεία: 37 τεμάχια· Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 148)  
47. LGI (Παγκόσμιος Δείκτης Ηγέτη): άθροισμα των διαστάσεων Ηγέτη όλων των τμημάτων  
(Νº στοιχεία: 37 τεμάχια· Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 148)  
48. OGI (Καθολικός Δείκτης Διοργανωτή): άθροισμα των διαστάσεων του Διοργανωτή όλων των 
τμημάτων 
(Νº στοιχεία: 38 τεμάχια· Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 152)  
49. IGI (Συνολικός Δείκτης Απροσδιόριστος): άθροισμα των διαστάσεων απροσδιόριστου όλων των 
τμημάτων  
(Νº τεμάχια: 156 τεμάχια· Ελάχιστη βαθμολογία: 0; Μέγιστη βαθμολογία: 156) 
  



87

 
Κλίμακα προσαρμογής σταδιοδρομίας-ικανοτήτων (CAAS) 

Mark L. Savickas & Erik J. Porfeli, 2011 
Διαφορετικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικά δυνατά σημεία για να χτίσουν την καριέρα τους. 
Κανείς δεν είναι καλός σε όλα, ο καθένας από εμάς τονίζει κάποιες δυνάμεις περισσότερο από άλλες. 
Αξιολογήστε πόσο έντονα έχετε αναπτύξει κάθε μία από τις ακόλουθες ικανότητες χρησιμοποιώντας την 
παρακάτω κλίμακα. 
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 5 4 3 2 1 
1. Σκεπτόμενος πώς θα είναι το μέλλον μου      
2. Συνειδητοποιώντας ότι οι σημερινές επιλογές 
διαμορφώνουν το μέλλον μου 

     

3. Προετοιμάζοντας για το μέλλον  
 

     

4. Συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών επιλογών που πρέπει να κάνω 

     

5. Σχεδιάζοντας πώς να επιτύχω τους στόχους μου      
6. Ανησυχώ για την καριέρα μου       
7. Παραμένω αισιόδοξος      
8. Παίρνω αποφάσεις μόνος μου       
9. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου      
10. Εμμένοντας στις πεποιθήσεις μου      
11. Στηρίζομαι στον εαυτό μου       
12. Κάνω αυτό που είναι σωστό       
13. Εξερευνώντας το περιβάλλον μου      
14. Αναζητώντας ευκαιρίες για να αναπτυχθώ ως άτομο      
15. Διερεύνηση επιλογών πριν από την τελική απόφαση      
16. Παρατηρώντας διαφορετικούς τρόπους να κάνουμε 
τα πράγματα 

     

17. Διερευνώντας βαθιά τις ερωτήσεις που έχω      
18. Γίνομαι περίεργος για νέες ευκαιρίες      
19. Αποτελεσματική εκτέλεση εργασιών      
20. Φροντίζοντας να κάνουμε τα πράγματα καλά      
21. Αποκτώ νέες δεξιότητες      
22. Δουλεύοντας σύμφωνα με τις δυνατότητές μου      
23. Ξεπερνώντας τα εμπόδια      
24. Επιλύω προβλήματα  
 

     

 
  

Παράρτημα 2. Κλίμακα προσαρμογής σταδιοδρομίας-ικανοτήτων (CAAS)
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Κλίμακα προσαρμογής σταδιοδρομίας-ικανοτήτων (CAAS) 

Mark L. Savickas & Erik J. Porfeli, 2011 
Διαφορετικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικά δυνατά σημεία για να χτίσουν την καριέρα τους. 
Κανείς δεν είναι καλός σε όλα, ο καθένας από εμάς τονίζει κάποιες δυνάμεις περισσότερο από άλλες. 
Αξιολογήστε πόσο έντονα έχετε αναπτύξει κάθε μία από τις ακόλουθες ικανότητες χρησιμοποιώντας την 
παρακάτω κλίμακα. 
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1. Σκεπτόμενος πώς θα είναι το μέλλον μου      
2. Συνειδητοποιώντας ότι οι σημερινές επιλογές 
διαμορφώνουν το μέλλον μου 

     

3. Προετοιμάζοντας για το μέλλον  
 

     

4. Συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών επιλογών που πρέπει να κάνω 

     

5. Σχεδιάζοντας πώς να επιτύχω τους στόχους μου      
6. Ανησυχώ για την καριέρα μου       
7. Παραμένω αισιόδοξος      
8. Παίρνω αποφάσεις μόνος μου       
9. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου      
10. Εμμένοντας στις πεποιθήσεις μου      
11. Στηρίζομαι στον εαυτό μου       
12. Κάνω αυτό που είναι σωστό       
13. Εξερευνώντας το περιβάλλον μου      
14. Αναζητώντας ευκαιρίες για να αναπτυχθώ ως άτομο      
15. Διερεύνηση επιλογών πριν από την τελική απόφαση      
16. Παρατηρώντας διαφορετικούς τρόπους να κάνουμε 
τα πράγματα 

     

17. Διερευνώντας βαθιά τις ερωτήσεις που έχω      
18. Γίνομαι περίεργος για νέες ευκαιρίες      
19. Αποτελεσματική εκτέλεση εργασιών      
20. Φροντίζοντας να κάνουμε τα πράγματα καλά      
21. Αποκτώ νέες δεξιότητες      
22. Δουλεύοντας σύμφωνα με τις δυνατότητές μου      
23. Ξεπερνώντας τα εμπόδια      
24. Επιλύω προβλήματα  
 

     

 
  

 
Κλίμακα Συνεργασίας Σταδιοδρομίας - Ισορροπημένη έκδοση (CCS-B) 

Ambiel, Savickas & Porfeli, 2020 

  
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ορισμένες συμπεριφορές που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι απέναντι σε 
καταστάσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Σκεφτείτε τη δική σας καριέρα 
και αξιολογήστε πόσο συχνά συμπεριφέρεστε σύμφωνα με αυτό που περιγράφεται στις προτάσεις. 
Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση σύμφωνα με την τρέχουσα στιγμή σας, δηλαδή, σύμφωνα με τον 
τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας, σήμερα. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίμακα: 
 

1 2 3 4 5 
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1. Συνεργάζομαι με άλλους σε ομαδικά έργα      

2. Παίζω το ρόλο μου σε μια ομάδα       

3. Συμβιβάζομαι με άλλους ανθρώπους      

4. Μαθαίνω να είμαι καλός ακροατής      

5. Μοιράζομαι με άλλους      

6. Έχω δυσκολία να εργάζομαι σε μια ομάδα       

7. Σταματάω να κάνω ομαδική εργασία       

8. Αποφεύγω να αναλαμβάνω δεσμεύσεις προς άλλους 
ανθρώπους 

     

9. Δίνω λίγη προσοχή σε αυτό που λένε οι άλλοι      

10. Κρατάω αυτό που έχω / γνωρίζω για τον εαυτό μου      

 
 
 
  

Παράρτημα 3. Κλίμακα Συνεργασίας Σταδιοδρομίας - Ισορροπημένη έκδοση (CCS-B)
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Απογραφή κατασκευής σταδιοδρομίας φοιτητών (SCCI) 

Savickas & Porfeli, 2011 

 
Παρακαλείσθε να αναφέρετε πόση σκέψη ή προγραμματισμό έχετε κάνει για το καθένα χρησιμοποιώντας 
την ακόλουθη κλίμακα. 

5 = Το έχω ήδη κάνει αυτό 
4 = Κάνω τώρα αυτό που πρέπει να γίνει 

3 = Ξέρω τι να κάνω γι 'αυτό 
2 = Το έχω σκεφτεί αλλά δεν ξέρω τι να κάνω γι 'αυτό 

1 = Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα πολύ 
 

Δραστηριότητες  5 4 3 2 1 
1. Δημιουργώ μια σαφή εικόνα της προσωπικότητάς μου      
2. Αναγνωρίζω τα ταλέντα και τις ικανότητές μου      
3. Προσδιορίζω τις αξίες που είναι πιο σημαντικές για μένα      
4. Γνωρίζω πώς με βλέπουν οι άλλοι      
5. Προσδιορίζω  άτομα στα οποία θέλω να μοιάσω      
6. Βρίσκω τα ενδιαφέροντα μου      
7. Θέτω στόχους για τον εαυτό μου      
8. Παίρνω συνεντεύξεις από ανθρώπους σε μια δουλειά που 
μου αρέσει 

     

9. Συζητώ την καριέρα μου με δασκάλους και συμβούλους      
10. Μαθαίνω για διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας      
11. Διαβάζοντας για τα επαγγέλματα      
12. Διερευνώ επαγγέλματα που μπορεί να μου ταιριάζουν      
13. Δουλεύω σε μια εργασία μερικής απασχόλησης που 
σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά μου 

     

14. Προσδιοριζω την εκπαίδευση που απαιτείται για θέσεις 
εργασίας που με ενδιαφέρουν 

     

15. Αποφασίζω τι πραγματικά θέλω να κάνω για τα προς το 
ζην 

     

16. Βρίσκω μια γραμμή εργασίας που μου ταιριάζει      
17. Επιλέγω ένα επάγγελμα που με ικανοποιεί      
18. Σχεδιάζω πώς να ακολουθήσω το επάγγελμα που 
επιλέγω 

     

19. Καθησυχάζω τον εαυτό μου ότι έκανα μια καλή επιλογή 
απασχόλησης 

     

20. Ανάπτυσσω ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες που θα με 
βοηθήσουν να βρω τη δουλειά που θέλω 

     

21. Βρίσκω ευκαιρίες για να αποκτήσω την εκπαίδευση και 
την εμπειρία που χρειάζομαι 

     

22. Ξεκινώ την εκπαίδευση που χρειάζομαι για τη δουλειά 
που προτιμώ 

     

23. Έχω προσόντα για τη δουλειά που μου αρέσει 
περισσότερο 

     

24. Κάνοντας σχέδια για την αναζήτηση εργασίας μου      
25. Να βρω δουλειά μόλις ολοκληρώσω την εκπαίδευση ή 
την κατάρτισή μου 

     

 
  

Παράρτημα 4. Απογραφή κατασκευής σταδιοδρομίας φοιτητών (SCCI)
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Απογραφή κατασκευής σταδιοδρομίας φοιτητών (SCCI) 

Savickas & Porfeli, 2011 

 
Παρακαλείσθε να αναφέρετε πόση σκέψη ή προγραμματισμό έχετε κάνει για το καθένα χρησιμοποιώντας 
την ακόλουθη κλίμακα. 

5 = Το έχω ήδη κάνει αυτό 
4 = Κάνω τώρα αυτό που πρέπει να γίνει 

3 = Ξέρω τι να κάνω γι 'αυτό 
2 = Το έχω σκεφτεί αλλά δεν ξέρω τι να κάνω γι 'αυτό 

1 = Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα πολύ 
 

Δραστηριότητες  5 4 3 2 1 
1. Δημιουργώ μια σαφή εικόνα της προσωπικότητάς μου      
2. Αναγνωρίζω τα ταλέντα και τις ικανότητές μου      
3. Προσδιορίζω τις αξίες που είναι πιο σημαντικές για μένα      
4. Γνωρίζω πώς με βλέπουν οι άλλοι      
5. Προσδιορίζω  άτομα στα οποία θέλω να μοιάσω      
6. Βρίσκω τα ενδιαφέροντα μου      
7. Θέτω στόχους για τον εαυτό μου      
8. Παίρνω συνεντεύξεις από ανθρώπους σε μια δουλειά που 
μου αρέσει 

     

9. Συζητώ την καριέρα μου με δασκάλους και συμβούλους      
10. Μαθαίνω για διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας      
11. Διαβάζοντας για τα επαγγέλματα      
12. Διερευνώ επαγγέλματα που μπορεί να μου ταιριάζουν      
13. Δουλεύω σε μια εργασία μερικής απασχόλησης που 
σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά μου 

     

14. Προσδιοριζω την εκπαίδευση που απαιτείται για θέσεις 
εργασίας που με ενδιαφέρουν 

     

15. Αποφασίζω τι πραγματικά θέλω να κάνω για τα προς το 
ζην 

     

16. Βρίσκω μια γραμμή εργασίας που μου ταιριάζει      
17. Επιλέγω ένα επάγγελμα που με ικανοποιεί      
18. Σχεδιάζω πώς να ακολουθήσω το επάγγελμα που 
επιλέγω 

     

19. Καθησυχάζω τον εαυτό μου ότι έκανα μια καλή επιλογή 
απασχόλησης 

     

20. Ανάπτυσσω ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες που θα με 
βοηθήσουν να βρω τη δουλειά που θέλω 

     

21. Βρίσκω ευκαιρίες για να αποκτήσω την εκπαίδευση και 
την εμπειρία που χρειάζομαι 

     

22. Ξεκινώ την εκπαίδευση που χρειάζομαι για τη δουλειά 
που προτιμώ 

     

23. Έχω προσόντα για τη δουλειά που μου αρέσει 
περισσότερο 

     

24. Κάνοντας σχέδια για την αναζήτηση εργασίας μου      
25. Να βρω δουλειά μόλις ολοκληρώσω την εκπαίδευση ή 
την κατάρτισή μου 

     

 
  

 
Δυσκολίες λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας (CDDQ) 

(Gati, Krausz & Osipow, 1996) 

 
Ο σκοπός αυτού του σύντομου ερωτηματολογίου (5-8 λεπτά) είναι να προσδιορίσει τις δυσκολίες που 
μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την επιλογή μιας σταδιοδρομίας ή ενός κολλεγίου. 
Θα σας παρουσιαστεί ένας κατάλογος δηλώσεων σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σταδιοδρομίας. Θα σας ζητηθεί να υποδείξετε το βαθμό στον οποίο κάθε δήλωση σας περιγράφει σε 
κλίμακα 1-9 (1- δεν με περιγράφει, 9 - με περιγράφει καλά). 
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα λάβετε εξατομικευμένα σχόλια σχετικά με τις αιτίες των 
δυσκολιών σας στην επιλογή μιας καριέρας ή ενός major και συστάσεις για να τις ξεπεράσετε. 
 
Έχετε σκεφτεί σε ποιον τομέα θα θέλατε να σπουδάσετε ή σε ποιο επάγγελμα θα θέλατε να επιλέξετε; 
 
Ναι / Όχι 
 
Εάν ναι, σε ποιο βαθμό είστε σίγουροι για την επιλογή σας; 
 
Καθόλου σίγουρος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολύ σίγουρος 
 
Στη συνέχεια, θα σας παρουσιαστεί ένας κατάλογος δηλώσεων σχετικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σταδιοδρομίας. Αξιολογήστε το βαθμό στον οποίο κάθε δήλωση ισχύει για εσάς στην 
ακόλουθη κλίμακα: 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
Κύκλος 1 αν η δήλωση δεν σας περιγράφει και 9 αν σας περιγράφει καλά. Φυσικά, μπορείτε επίσης να 
κυκλώσετε οποιοδήποτε από τα ενδιάμεσα επίπεδα. 
Παρακαλώ μην παραλείψετε καμία ερώτηση. 
Για κάθε δήλωση, κυκλώστε τον αριθμό που σας περιγράφει καλύτερα. 
 
1. Ξέρω ότι πρέπει να επιλέξω μια καριέρα, αλλά δεν έχω το κίνητρο να πάρω την απόφαση τώρα ("δεν 
αισθάνομαι έτσι"). 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
2. Η εργασία δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή κάποιου και ως εκ τούτου το ζήτημα της επιλογής 
μιας καριέρας δεν με ανησυχεί πολύ. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
3. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επιλέξω μια καριέρα τώρα γιατί ο χρόνος θα με οδηγήσει στη "σωστή" 
επιλογή σταδιοδρομίας. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
4. Είναι συνήθως δύσκολο για μένα να πάρω αποφάσεις. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
5. Συνήθως αισθάνομαι ότι χρειάζομαι επιβεβαίωση και υποστήριξη για τις αποφάσεις μου από ένα 
επαγγελματικό άτομο ή κάποιον άλλο που εμπιστεύομαι. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
6. Συνήθως φοβάμαι την αποτυχία. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
7. Μου αρέσει να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 

Παράρτημα 5. Δυσκολίες λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας (CDDQ)
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8. Η εργασία δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή κάποιου και ως εκ τούτου το ζήτημα της επιλογής 
μιας καριέρας δεν με ανησυχεί πολύ. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
9. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επιλέξω μια καριέρα τώρα γιατί ο χρόνος θα με οδηγήσει στη "σωστή" 
επιλογή σταδιοδρομίας. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
10. Είναι συνήθως δύσκολο για μένα να πάρω αποφάσεις. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
11. Συνήθως αισθάνομαι ότι χρειάζομαι επιβεβαίωση και υποστήριξη για τις αποφάσεις μου από ένα 
επαγγελματικό άτομο ή κάποιον άλλο που εμπιστεύομαι. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
12. Συνήθως φοβάμαι την αποτυχία. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
13. Μου αρέσει να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
14. Η εργασία δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή κάποιου και ως εκ τούτου το ζήτημα της 
επιλογής μιας καριέρας δεν με ανησυχεί πολύ. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
15. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επιλέξω μια καριέρα τώρα γιατί ο χρόνος θα με οδηγήσει στη "σωστή" 
επιλογή σταδιοδρομίας. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
16. Είναι συνήθως δύσκολο για μένα να πάρω αποφάσεις. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
17. Συνήθως αισθάνομαι ότι χρειάζομαι επιβεβαίωση και υποστήριξη για τις αποφάσεις μου από ένα 
επαγγελματικό άτομο ή κάποιον άλλο που εμπιστεύομαι. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
18. Συνήθως φοβάμαι την αποτυχία. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
19. Μου αρέσει να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
20. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή δεν έχω αρκετές πληροφορίες σχετικά με 
την ποικιλία των επαγγελμάτων ή των προγραμμάτων κατάρτισης που υπάρχουν. 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
21. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή δεν έχω αρκετές πληροφορίες σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων ή / και των προγραμμάτων κατάρτισης που με ενδιαφέρουν (για 
παράδειγμα, η ζήτηση της αγοράς, το τυπικό εισόδημα, οι δυνατότητες ανέλιξης ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος). 
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8. Η εργασία δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή κάποιου και ως εκ τούτου το ζήτημα της επιλογής 
μιας καριέρας δεν με ανησυχεί πολύ. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
9. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επιλέξω μια καριέρα τώρα γιατί ο χρόνος θα με οδηγήσει στη "σωστή" 
επιλογή σταδιοδρομίας. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
10. Είναι συνήθως δύσκολο για μένα να πάρω αποφάσεις. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
11. Συνήθως αισθάνομαι ότι χρειάζομαι επιβεβαίωση και υποστήριξη για τις αποφάσεις μου από ένα 
επαγγελματικό άτομο ή κάποιον άλλο που εμπιστεύομαι. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
12. Συνήθως φοβάμαι την αποτυχία. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
13. Μου αρέσει να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
14. Η εργασία δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή κάποιου και ως εκ τούτου το ζήτημα της 
επιλογής μιας καριέρας δεν με ανησυχεί πολύ. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
15. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επιλέξω μια καριέρα τώρα γιατί ο χρόνος θα με οδηγήσει στη "σωστή" 
επιλογή σταδιοδρομίας. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
16. Είναι συνήθως δύσκολο για μένα να πάρω αποφάσεις. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
17. Συνήθως αισθάνομαι ότι χρειάζομαι επιβεβαίωση και υποστήριξη για τις αποφάσεις μου από ένα 
επαγγελματικό άτομο ή κάποιον άλλο που εμπιστεύομαι. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
18. Συνήθως φοβάμαι την αποτυχία. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
19. Μου αρέσει να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
20. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή δεν έχω αρκετές πληροφορίες σχετικά με 
την ποικιλία των επαγγελμάτων ή των προγραμμάτων κατάρτισης που υπάρχουν. 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
21. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή δεν έχω αρκετές πληροφορίες σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων ή / και των προγραμμάτων κατάρτισης που με ενδιαφέρουν (για 
παράδειγμα, η ζήτηση της αγοράς, το τυπικό εισόδημα, οι δυνατότητες ανέλιξης ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος). 

Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
22. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας γιατί δεν ξέρω πώς θα μοιάζουν οι καριέρες στο 
μέλλον. 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
23. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή δεν ξέρω πώς να αποκτήσω πρόσθετες 
πληροφορίες για τον εαυτό μου (για παράδειγμα, για τις ικανότητές μου ή τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς μου). 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
24. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή δεν ξέρω πώς να αποκτήσω ακριβείς και 
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα επαγγέλματα και προγράμματα κατάρτισης ή σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά τους. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
25. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή αλλάζω συνεχώς τις προτιμήσεις 
σταδιοδρομίας μου (για παράδειγμα, μερικές φορές θέλω να είμαι αυτοαπασχολούμενος και μερικές φορές 
θέλω να είμαι υπάλληλος). 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
26. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή έχω αντιφατικά δεδομένα σχετικά με τις 
ικανότητές μου ή / και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου (για παράδειγμα, πιστεύω ότι είμαι 
υπομονετικός με άλλους ανθρώπους, αλλά άλλοι λένε ότι είμαι ανυπόμονος). 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
27. I find it difficult to make a career decision because I have contradictory data about the existence or the 
characteristics of a particular occupation or training program. 
 
Does not describe me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Describes me well 
 
28. I find it difficult to make a career decision because I’m equally attracted by a number of careers and it 
is difficult for me to choose among them. 
 
Does not describe me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Describes me well 
 
29. I find it difficult to make a career decision because I do not like any of the occupation or training 
programs to which I can be admitted. 
 
Does not describe me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Describes me well 
 
30. I find it difficult to make a career decision because the occupation I am interested in involves a certain 
characteristic that bothers me (for example, I am interested in medicine, but I do not want to study for so 
many years). 
 
Does not describe me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Describes me well 
 
31. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή οι προτιμήσεις μου δεν μπορούν να 
συνδυαστούν σε μία καριέρα και δεν θέλω να εγκαταλείψω καμία από αυτές (π.χ. θα ήθελα να εργαστώ ως 
ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά θέλω επίσης να έχω ένα σταθερό εισόδημα). 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
32. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή οι δεξιότητες και οι ικανότητές μου δεν 
ταιριάζουν με εκείνες που απαιτούνται από το επάγγελμα που με ενδιαφέρει. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
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33. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για μένα 
(όπως οι γονείς ή οι φίλοι) δεν συμφωνούν με τις επιλογές σταδιοδρομίας που εξετάζω ή / και τα 
χαρακτηριστικά σταδιοδρομίας που επιθυμώ. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
34. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των 
συστάσεων που γίνονται από διαφορετικούς ανθρώπους που είναι σημαντικοί για μένα για τη σταδιοδρομία 
που μου ταιριάζει ή για τα χαρακτηριστικά σταδιοδρομίας που πρέπει να καθοδηγούν τις αποφάσεις μου. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
Τέλος, πώς θα αξιολογούσατε τον βαθμό της δυσκολίας σας να λάβετε μια απόφαση σταδιοδρομίας; 
 
Χαμηλή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Υψηλή 
 
  



94

33. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για μένα 
(όπως οι γονείς ή οι φίλοι) δεν συμφωνούν με τις επιλογές σταδιοδρομίας που εξετάζω ή / και τα 
χαρακτηριστικά σταδιοδρομίας που επιθυμώ. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
34. Δυσκολεύομαι να πάρω μια απόφαση σταδιοδρομίας επειδή υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των 
συστάσεων που γίνονται από διαφορετικούς ανθρώπους που είναι σημαντικοί για μένα για τη σταδιοδρομία 
που μου ταιριάζει ή για τα χαρακτηριστικά σταδιοδρομίας που πρέπει να καθοδηγούν τις αποφάσεις μου. 
 
Δεν με περιγράφει 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Με περιγράφει καλά 
 
Τέλος, πώς θα αξιολογούσατε τον βαθμό της δυσκολίας σας να λάβετε μια απόφαση σταδιοδρομίας; 
 
Χαμηλή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Υψηλή 
 
  

 
ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 Ημερομηνία _________________________________  

  

Σχολείο __________________________________  

  

Όνομα ___________________________________  

  

1.  Ηλικία   Πόσο χρονών είσαι; (………..)  

  

2. Φύλο 1. Αγόρι 2. Κορίτσι 3. Άλλος  

  

3. Σε ποια τάξη είστε? ………………………..  

  

4. Εκπαίδευση Γονέων  

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σου;  Μητέρα    Πατέρας 

• Δημοτικό σχολείο      

• Γυμνάσιο      

• Λύκειο      

• Πανεπιστήμιο      

• Μεταπτυχιακό      

• Διδακτορικό      

  

5. Επάγγελμα Γονέων 

  

Ποιο είναι το επάγγελμα ή η επαγγελματική 
απασχόληση των γονιών σας? 

Μητέρα Πατέρας 

    

  

  

Ποιο είναι τώρα το status απασχόλησης των γονιών σας; Μητέρα  Πατέρας 

• Aπασχολούμενος 
• Πλήρες ωράριο 
• Μερικό ωράριο 
• Ελεύθερος επαγγελματίας / Σύμβουλος κ.λπ. 

    

• Άνεργος     

• Συνταξιούχος      

  

6. Οικογενειακή δομή  

  

Με ποιον μένεις;  ________________________________________  

Παράρτημα 6. Φόρμα προσωπικών στοιχείων
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Ποιο μέλος της οικογένειας σου έχει μεγαλύτερη σχέση/επικοινωνία; 
________________________________________  

  

Έχεις αδέλφια;  ________________________________________  

  

Αν ναι, πόσους αδελφούς και αδελφές έχετε; (Γράψτε τον αριθμό στο κενό) 

 Αδέλφια …….  Αδελφές ………. 

 

Πόσο χρονών είναι τα αδέλφια σου΄;   

  

Αδελφός _______  Αδελφός _______ Αδελφός _______   

  

Αδελφή _______ Αδελφή _______ Αδελφή _______  

  

Εάν κάποιος από τους αδελφούς ή τις αδελφές σας είναι μεγαλύτεροι τι σπουδάζουν / 
εργάζονται;_______________________________________________________________ 
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Ποιο μέλος της οικογένειας σου έχει μεγαλύτερη σχέση/επικοινωνία; 
________________________________________  

  

Έχεις αδέλφια;  ________________________________________  

  

Αν ναι, πόσους αδελφούς και αδελφές έχετε; (Γράψτε τον αριθμό στο κενό) 

 Αδέλφια …….  Αδελφές ………. 

 

Πόσο χρονών είναι τα αδέλφια σου΄;   

  

Αδελφός _______  Αδελφός _______ Αδελφός _______   

  

Αδελφή _______ Αδελφή _______ Αδελφή _______  

  

Εάν κάποιος από τους αδελφούς ή τις αδελφές σας είναι μεγαλύτεροι τι σπουδάζουν / 
εργάζονται;_______________________________________________________________ 
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Some common elements 
of written reports include 
headings

Some common elements of written reports include 
headings to indicate topics and help the reader locate 
relevant information quickly, and visual elements 
such as charts, tables and figures, which are useful for 
breaking up large sections of text and making complex 
issues more accessible. Lengthy written reports will 
almost always contain a table of contents, appendices, 
footnotes, and references.

A bibliography or list of 
references will appear

A bibliography or list of references will appear at the 
end of any credible report and citations are often 
included within the text itself. Complex terms are 
explained within the body of the report or listed as 
footnotes in order to make the report easier to follow. 

A short summary of the report’s contents, called an 
abstract, may appear in the beginning so that the 
audience knows what the report will cover. Online 
reports often contain hyperlinks to internal or external 
sources as well.

Verbal reports differ from written reports in the 
minutiae of their format, but they still educate or 
advocate for a course of action. Quality reports will be 
well researched and the speaker will list their sources if 
at all possible.

This is a quote if you need to add it. In modern business scenario, reports play a major 
role in the progress of business.

Appendixes
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Παράρτημα Α. Τράπεζα στοιχείων για τη μελέτη εγκυρότητας περιεχομένου  
 
Παράρτημα Α. Τράπεζα στοιχείων για τη μελέτη εγκυρότητας περιεχομένου 

Ερωτηματολόγιο G-Guidance 

  

Δεξιότητες 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  

Μπορώ να αλλάξω το λάδι ή τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου 

Έχω δουλέψει με εργαλεία ισχύος ή ξυλουργικής όπως τρυπάνια, μύλους ή ραπτομηχανές 

Ξέρω πώς να χρησιμοποιήσω τον αναγνώστη τάσης 

Μπορώ να διορθώσω μικρές βλάβες σε οικιακές συσκευές 

Μπορώ να κάνω μόνοι μου δουλειά (υδραυλικά, ηλεκτρισμός, ζωγραφική) 

Μπορώ να εκτελέσω εργασίες που απαιτούν χειροκίνητη επιδεξιότητα 

Μπορώ να αποσυναρμολογήσω και να συναρμολογήσω μια ηλεκτρονική συσκευή 

Μπορώ να συναρμολογήσω και να επισκευάσω απλά έπιπλα 

Μπορώ να επιδείξω δύναμη ή αντοχή 

Μπορώ να φροντίζω τα ζώα τακτικά 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ  

 Ξέρω πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα 

Μπορώ να εκτελέσω ένα απλό επιστημονικό πείραμα 

Μπορώ να περιγράψω τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων 

Μπορώ να ερμηνεύσω απλούς χημικούς τύπους 

Μπορώ να καταλάβω γιατί οι τεχνητοί δορυφόροι δεν πέφτουν στη γη 

Μπορώ να καταλάβω τον ρόλο του DNA στη γενετική 

Μπορώ να χειριστώ εξοπλισμό πληροφορικής για ερευνητικούς σκοπούς 

Μπορώ να προσφέρω λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με τον επιστημονικό και τεχνικό τομέα. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω και να χειριστώ εργαστηριακό εξοπλισμό (μικροσκόπιο) 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Μπορώ να παίξω ένα μουσικό όργανο ή/και να τραγουδήσω 

Μπορώ να ασχοληθώ με τη ζωγραφική ή τη γλυπτική 

Μπορώ να ζωγραφίσω ανθρώπους, κινούμενα σχέδια, τοπία, αντικείμενα, μεταξύ άλλων 

Μπορώ να σχεδιάσω ρούχα, αφίσες ή έπιπλα 

Μπορώ να γράψω ιστορίες ή ποίηση καλά 

Μπορώ να χορέψω μπαλέτο, μοντέρνο χορό ή χιπ χοπ 

Μπορώ να φωτογραφίσω και να κάνω βιντεοσκοπήσεις 

Μπορώ να παίξω έναν ρόλο σε ένα θεατρικό έργο ή μια ταινία 
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Μπορώ να διακοσμήσω ένα σπίτι ή μια επιχείρηση 

Μπορώ να φτιάξω χειροποίητα έργα τέχνης 

 

ΒΟΗΘΌΣ  

Μπορώ εύκολα να μιλήσω με όλα τα είδη ανθρώπων 

Έχω συμμετάσχει σε φιλανθρωπικό, αλληλέγγυο και/ή κοινοτικό έργο 

Οι άνθρωποι με αναζητούν για να μου πουν για τα προβλήματά τους 

Μπορώ να σχετιστώ και να διδάξω τα παιδιά εύκολα 

Ξέρω πώς να οργανώσω και να φτιάξω τη διάθεση ενός πάρτι ή μιας συγκέντρωσης ανθρώπων 

Είμαι καλός στο να βοηθάω ανθρώπους που είναι αναστατωμένοι, προβληματισμένοι, άρρωστοι ή / και ευάλωτοι 

Είμαι καλός στο να δουλεύω με άλλους ανθρώπους 

Μπορώ να βοηθήσω τους άλλους με τα προβλήματά τους 

Μπορώ να έρθω σε επαφή και να δημιουργήσω σχέσεις με άλλους 

Μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματα των άλλων 

 

ΑΡΧΗΓΌΣ  

Ξέρω πώς να είμαι ένας επιτυχημένος ηγέτης 

Είμαι καλός στη δημόσια ομιλία ή / και τη συζήτηση 

Έχω υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και ενθουσιασμού από τους περισσότερους ανθρώπους 

Είμαι καλός στο να κάνω τους ανθρώπους να με βλέπουν και να κάνουν τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο 

Είμαι καλός πωλητής 

Έχω οργανώσει ή διαχειριστεί μια ομάδα, σύλλογο ή ένωση 

Μπορώ να είμαι πολύ πειστικός 

Μπορώ να ηγηθώ της ομαδικής εργασίας και να εφαρμόσω μια ιδέα 

Μπορώ να αναπτύξω εργασίες μάρκετινγκ (να κάνω μια επιχείρηση ή ένα προϊόν γνωστό σε άλλους) 

Νομίζω ότι έχω τις δεξιότητες για να ξεκινήσω ή να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ  

Μπορώ να καταθέσω αλληλογραφία και άλλα έγγραφα 

Έχω εργαστεί σε γραφείο ή σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική εργασία 

Μπορώ να διατηρώ ακριβή αρχεία πληρωμών ή/και πωλήσεων 

Μπορώ να ακολουθήσω οδηγίες, κανόνες και σχέδια πολύ εύκολα 

Μπορώ να γράψω επαγγελματικές επιστολές (π.χ. ζητώντας έναν προϋπολογισμό) 

Είμαι ένας προσεκτικός, μεθοδικός και οργανωμένος άνθρωπος 

Μπορώ να καταγράψω, να διαχειριστώ και να διατηρήσω πληροφορίες χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 
(προσωπική σελίδα, online storage, blog κ.λπ.) 

Μπορώ να διαχειριστώ βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή 
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Μπορώ να χειριστώ εξοπλισμό γραφείου (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα, αριθμομηχανή ...) 

Μπορώ να δημιουργήσω και να διατηρήσω τη σειρά σε (οργανώνω) έγγραφα 

 

Δραστηριότητες 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

Επιδιόρθωση ηλεκτρικών ή/και μηχανικών πραγμάτων 

Παρακολουθήστε ένα μάθημα τεχνολογίας (π.χ. βιομηχανική, εργαστήριο, μηχανική) 

Παρακολουθήστε ένα μάθημα μαγειρικής 

Εργασία με ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρονικά 

Οδηγήστε λεωφορείο ή φορτηγό 

Χειρισμός ηλεκτρικών εργαλείων (τρυπάνι, πριόνι κ.λπ.) 

Εγκατάσταση και επισκευή σταθερών και κινητών τηλεφώνων 

Επιδιόρθωση υπολογιστών 

Κατασκευή και επισκευή ξύλινων στοιχείων και ξυλουργικής 

Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ  

 Ανάγνωση επιστημονικών βιβλίων ή περιοδικών 

Εργασία σε ερευνητικό εργαστήριο 

Εργασία σε ένα επιστημονικό έργο 

Μελέτη και κατασκευή μοντέλων πυραύλων 

Κάντε πειράματα χημείας 

Επίλυση μαθηματικών ή/και επιστημονικών προβλημάτων με χρήση του υπολογιστή 

Παρακολουθήστε ντοκιμαντέρ που ασχολούνται με τις ανακαλύψεις της επιστήμης 

Παρακολούθηση μαθήματος χειρισμού εργαστηριακού εξοπλισμού 

Ανάλυση των αιτιών και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 

Ερευνήστε πώς διαφορετικές ψυχικές διαταραχές μπορούν να επιλυθούν ή να θεραπευτούν 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Σκιτσάρετε, σχεδιάζετε ή ζωγραφίζετε 

Σχεδιασμός κτιρίων, επίπλων, ενδυμάτων και αφισών 

Παίξτε ένα όργανο σε μια μπάντα, μια ομάδα ή μια ορχήστρα 

Γράψτε μυθιστορήματα, θεατρικά έργα ή ποίηση 

Ενορχήστρωση ή σύνθεση μουσικής (οποιουδήποτε είδους) 

Πηγαίνετε στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τις μουσικές συναυλίες ή τις γκαλερί τέχνης 

Εκτελέστε οπτικοακουστικά μοντάζ πειραματιζόμενοι με εικόνες και ήχους 
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Σχεδιάστε διαφημίσεις για την τηλεόραση ή τα περιοδικά 

Γράψτε σενάρια για τηλεοπτικές σειρές και για τον κινηματογράφο 

Δημιουργήστε έργα τέχνης 

 

ΒΟΗΘΌΣ  

Πηγαίνετε σε συνέδρια για να δείτε σημαντικούς εκπαιδευτικούς και θεραπευτές 

Διαβάστε βιβλία ή άρθρα ψυχολογίας 

Εργασία σε έργα και δραστηριότητες αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας (π.χ. εθελοντισμός σε ΜΚΟ) 

Βοηθήστε άτομα θύματα βίας και διακρίσεων 

Φροντίδα των παιδιών 

Κάντε νέες φιλίες και πηγαίνετε σε κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις (π.χ. αθλήματα, πάρτι, διαδηλώσεις) 

Βοήθεια για την καθοδήγηση, την παροχή συμβουλών ή/και την επίλυση προβλημάτων άλλων ανθρώπων 

Φροντίστε τους άρρωστους ανθρώπους 

Προστασία των συμφερόντων των άλλων 

Διαβάζοντας για ιστορικά γεγονότα 

 

ΑΡΧΗΓΌΣ  

Μάθετε στρατηγικές για την επιχειρηματική επιτυχία 

Πουλήστε πράγματα 

Ηγηθείτε μιας ομάδας για την επίτευξη κάποιου στόχου 

Συμμετοχή σε πολιτική εκστρατεία 

Παρακολουθήστε συναντήσεις, δώστε συνεντεύξεις και επηρεάστε άλλους 

Ανάγνωση επιχειρηματικών περιοδικών ή άρθρων 

Επιβλέπει και κατευθύνει το έργο των άλλων 

Δημιουργήστε και διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση 

Διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση για κέρδος ή αγαθά 

Πείθοντας τους άλλους με τις ιδέες μου (πείθοντας τους άλλους) 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ  

Κάντε υπολογισμούς για επιχειρήσεις και τήρηση βιβλίων 

Ρύθμιση συστήματος τήρησης αρχείων 

Παρακολουθήστε ένα μάθημα λογιστικής 

Κάντε απογραφή των προμηθειών και των προϊόντων 

Σύνταξη και αρχειοθέτηση εγγράφων (π.χ. εμπορικές επιστολές, αναφορές, αρχεία) 

Παρακολουθήστε ένα μάθημα διαχείρισης ή εμπορίου 

Εργασία σε γραφείο 
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Διενέργεια της απογραφής αποθήκης (παραλαβές και εκδόσεις) (48) 

Συμπλήρωση φορμών (90) 

Διαχείριση και επεξεργασία αρχείων εξόδων (π.χ. τεκμηρίωση, συμπλήρωση αποδείξεων) 

 

Επαγγέλματα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Μηχανικός αυτοκινήτων 

Οδηγός φορτηγού 

Επισκευαστής ηλεκτρονικών ειδών 

Μηχανικός μηχανικός 

Αγρότης 

Ηλεκτρολόγος 

Πιλότος ελικοπτέρου 

Τεχνικός ήχου 

Πυροσβέστης 

Τεχνικός εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ  

 Προγραμματιστής λογισμικού (προγραμματιστής) 

Πολιτικός Μηχανικός 

Χημικός Μηχανικός (π.χ. Βιομηχανία, Φαρμακευτική) 

Ερευνητής (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) 

Βιοϊατρικός Μηχανικός 

Κτηνίατρος 

Ιατρός (όλες οι ειδικότητες) 

Φυσικός 

Μηχανικός περιβάλλοντος 

Βιολόγος (π.χ. Ζωολογικός κήπος) 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Ποιητής 

Μουσικός ή/και τραγουδιστής (όλα τα είδη μουσικής) 

Χορευτής (όλα τα είδη χορού) 

Ηθοποιός/Ηθοποιός 

Συγγραφέας (π.χ. μυθιστορήματα, επιστημονική φαντασία, τρόμος, φαντασία) 

Καλλιτέχνης (π.χ. ζωγραφική, γλυπτική)  



104

 
 
Φωτογράφος 

Διασκεδαστής (π.χ. κωμωδία, youtube, ραδιόφωνο, τηλεοπτικές εκπομπές) 

Σχεδιαστής (π.χ. ρούχα, εσωτερικοί χώροι, μάρκετινγκ) 

Γραφίστας (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια, κόμικς, πολυμέσα) 

 

ΒΟΗΘΌΣ  

Ψυχολόγος (π.χ. Σχολή, Κοινότητα, Κλινική) 

Κοινωνιολόγος 

Εκπαιδευτικός (προσχολικής ηλικίας, γυμνασίου, ειδικών αναγκών) 

Λογοθεραπευτής 

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 

Αθλητικές Επιστήμες (π.χ. Αθλητικός δάσκαλος, προπονητής) 

Κοινωνικός λειτουργός 

Δημοσιογράφος (π.χ. τηλεόραση, ιστός, έντυπος τύπος) 

Δημόσιες σχέσεις 

Οδηγός ή/και διερμηνέας κωφών και τυφλών 

 

ΑΡΧΗΓΌΣ  

Οικονομολόγος 

Διευθυντής Μάρκετινγκ & Δημοσιότητας 

Στέλεχος Επιχείρησης 

Διευθυντής Ξενοδοχείου 

Πωλητής Ακινήτων 

Διευθυντής Πωλήσεων 

Αθλητικός Διευθυντής 

Ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης 

Ασφαλιστικές Πωλήσεις  

Δικηγόρος 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ  

Λογιστής 

Γραμματέας 

Οικονομικός Αναλυτής 

Τραπεζικός υπάλληλος 

Εφοριακός/Επιθεωρητής 

Φορέας εκμετάλλευσης τηλεμάρκετινγκ 
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Διοικητικός υπάλληλος του δικαστικού μεγάρου 

Μεταφραστής 

Διοικητικός υπάλληλος σε δημόσια διοίκηση (π.χ. δημαρχείο) 

Υπάλληλος ρεσεψιόν ξενοδοχείου 

 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Θεωρώ τον εαυτό μου ένα πρακτικό άτομο που τείνει να επικεντρώνεται σε πραγματικά και συγκεκριμένα 
πράγματα. 

Αισθάνομαι σίγουρος όταν χρησιμοποιώ το σώμα μου για να σχετιστώ με τον φυσικό κόσμο. 

Μου αρέσει να λύνω συγκεκριμένα προβλήματα κάνοντας κάτι φυσικό 

Ασχολούμαι καλά με τον φυσικό κόσμο (τον κόσμο που βλέπουμε γύρω μας και βιώνουμε) 

Τείνω να είμαι πολύ ανεξάρτητος και πρακτικός σκεπτόμενος 

Τείνω να είμαι δυνατός και επιθετικός. 

Είμαι πιο συντηρητικός παρά φιλελεύθερος 

Μπορώ να περιγράψω τον εαυτό μου ως πρακτικό και προσανατολισμένο στα εργαλεία για την αντιμετώπιση 
εργασιών 

Είμαι ένας πολύ οργανωμένος άνθρωπος 

Είμαι πάντα απασχολημένος - πάντα εν κινήσει 

Παίρνω τον έλεγχο των καταστάσεων και των καθηκόντων 

Επιλέγω εργασίες και δραστηριότητες που επιτρέπουν να εργάζεστε μόνοι σας 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ  

Τείνω να επικεντρώνομαι σε ιδέες αντί για γεγονότα όταν εμπλέκονται με ανθρώπους 

Συνήθως συλλέγω πληροφορίες και αναλύω καταστάσεις πριν πάρω αποφάσεις 

Είμαι ένα περίεργο άτομο που απολαμβάνει να κάνει ερωτήσεις για τα πάντα. 

Θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά έξυπνο και έξυπνο 

Τείνω να είμαι εσωστρεφής και δυσκολεύομαι να ηγηθώ και να πείσω τους ανθρώπους. 

Τείνω να χρησιμοποιώ το μυαλό μου και να αναλύω πληροφορίες για να καταλάβω πράγματα. 

Μπορώ να περιγράψω τον εαυτό μου ως αναλυτικό, πνευματικό και επιστημονικό 

Μου αρέσει πολύ να εξερευνώ τον κόσμο και τα πράγματα γύρω μου 

Αποφεύγω τις φιλοσοφικές συζητήσεις (-) 

Είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος 

Οι αφηρημένες ιδέες είναι εύκολο να καταλάβω 

Τείνω να συμμετέχω σε θεωρητικές συζητήσεις 

Αν πρέπει να πάρω αποφάσεις επικεντρώνομαι κυρίως στη λογική 

Με ενδιαφέρει πολύ να κατανοήσω τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη φύση. 



106

 
 
Αναρωτιέμαι συνεχώς το γιατί των πραγμάτων 

 

ΒΟΗΘΌΣ  

Χρησιμοποιώ τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους για να καταλάβω και να αναλύσω τα πράγματα. 

Μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους  

Τείνω να επιτύχω καλύτερα αποτελέσματα σε μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται 

Είμαι συνεταιρισμός και υποστηρικτικός άνθρωπος 

Αισθάνομαι σίγουρος χρησιμοποιώντας συναισθήματα, λέξεις και ιδέες για να συνεργαστώ με ανθρώπους  

Μου αρέσει να είμαι κοντά και να μοιράζομαι όταν είμαι σε μια ομάδα. 

Είμαι φιλικός άνθρωπος και κάνω φίλους εύκολα. 

Είναι εύκολο για μένα να αναγνωρίσω συναισθηματικές ενδείξεις για να βοηθήσω και να λύσω τα προβλήματα 
των ανθρώπων. 

Θεωρώ τον εαυτό μου ευαίσθητο στις διαθέσεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων 

Συνήθως τείνω να επικεντρώνομαι στις ανησυχίες και τα συναισθήματα των ανθρώπων. 

Δυσκολεύομαι να τα πάω καλά με τους άλλους 

Τείνω να συμμετέχω σε συζητήσεις ή συζητήσεις για την επίλυση προβλημάτων 

Βρίσκω εύκολο για μένα να νιώσω τα συναισθήματα των ανθρώπων 

Αποφεύγω να έρθω σε επαφή με ανθρώπους (-) 

Δεν δίνω προσοχή στα συναισθήματα των άλλων (-) 

Βοηθάω και συνεργάζομαι με άλλους για να κάνω την εργασία 

Ασχολούμαι με εργασίες και δουλειές χωρίς να νοιάζομαι για τα χρήματα ή τα οφέλη που μπορώ να πάρω. 

Συμμετέχω σε ομαδικές δραστηριότητες περισσότερο από μεμονωμένες δραστηριότητες 

Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να συνεργαστεί για να επιτύχει κοινωνικούς σκοπούς 

Προτιμώ τις δουλειές με καθήκοντα από εκείνες στις οποίες πρέπει να ασχοληθώ με τους ανθρώπους 

Θα ήταν εύκολο για μένα να δημιουργήσω επαφές και σχέσεις με άλλους ανθρώπους 

 

ΑΡΧΗΓΌΣ  

Μου αρέσει να είμαι υπεύθυνος για μια δουλειά ή ένα έργο 

Το βρίσκω εύκολο να επηρεάσω και να πείσω τους ανθρώπους για κάτι που θέλω 

Είμαι ένα ταλαντούχο άτομο για να οργανώσω και να διαχειριστώ μια εργασία 

Νιώθω άνετα όταν έχω δύναμη και θέση σε μια ομάδα. 

Δεν με πειράζει να αναλάβω κινδύνους κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων 

Συνήθως χρησιμοποιώ τη διαίσθησή μου αντί για τις γνώσεις μου για να δουλέψω. 

Είμαι ένας ενεργητικός και ενθουσιώδης άνθρωπος 

Αισθάνομαι σίγουρος για τη λήψη γρήγορων αποφάσεων όταν είναι απαραίτητο 

Συνήθως βάζω τους άλλους να εκτελέσουν τα έργα μου αντί να τα ξεκινήσω μόνος μου. 

Τείνω να εκφράζω και να υπερασπίζομαι τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. 
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Χρησιμοποιώ και χειραγωγώ τους άλλους για να αποκτήσω τον δικό μου τρόπο 

Λατρεύω το συναίσθημα και τις νέες εμπειρίες. 

Τείνω να υποστηρίζομαι ως ηγέτης για να υπερασπιστώ μια μεταρρύθμιση ή μια πρωτοβουλία. 

Προσπαθώ να είμαι υπεύθυνος και να ηγούμαι των άλλων 

Συχνά παίρνω ρίσκα και αναζητώ την περιπέτεια 

Περιμένω να αναλάβουν οι άλλοι την πρωτοβουλία 

Δυσκολεύομαι να ξεκινήσω απαιτητικές εργασίες 

Εργάζομαι και προσπαθώ για χρήματα ή υλικά οφέλη. 

Θα ήθελα να κερδίσω χρήματα μέσω των επιχειρήσεων 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ  

Είμαι ένα πολύ λεπτομερές άτομο 

Οι λεπτομερείς εργασίες είναι εύκολες για μένα 

Συνήθως ακολουθώ τις οδηγίες των άλλων. 

Τείνω να είμαι ήσυχος και προσεκτικός 

Είμαι υπεύθυνος άνθρωπος 

Αισθάνομαι άνετα να εκτελώ εργασίες που ξεκίνησαν από άλλους. 

Αποφεύγω να είμαι σε θέση εξουσίας 

Αισθάνομαι ασφαλής και σίγουρος όταν ακολουθώ μια ρουτίνα 

Συχνά ολοκληρώνω εργασίες με επιτυχία 

Μου αρέσει τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα 

Αισθάνομαι άβολα όταν τα πράγματα είναι ένα χάος 

Δουλεύω σκληρά 

Συχνά ξεχνώ να βάλω τα πράγματα στη σωστή τους θέση (-) 

Πάντα κάνω τη δουλειά και υλοποιώ τα σχέδιά μου 

Παίρνω βιαστικές αποφάσεις (-) 

Πάντα αφήνω τον τόπο ένα χάος 

Νιώθω άνετα με τις αλλαγές και τις προκλήσεις 

Χάνω εύκολα το χρόνο μου 

Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει μια συστηματική μέθοδος εργασίας. 

Προτιμώ δουλειές όπου πρέπει να ακολουθήσω σαφείς οδηγίες 

 

Εργασιακό Περιβάλλον 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Εργασία σε εξωτερικούς χώρους 

Ανταγωνιστικά περιβάλλοντα: δουλεύοντας μόνος προσπαθώντας να είμαι ο καλύτερος και να πετύχω τους 
στόχους μου 
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Συνεργατικά περιβάλλοντα: συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων 

Δομημένα περιβάλλοντα: οργανωμένα, σταθερά, ρουτίνα 

Μεταβαλλόμενοι και διαφορετικοί χώροι εργασίας, όχι πάντα οι ίδιοι 

Εργαστείτε σε ήσυχα και ήσυχα μέρη 

Μέρη με διαφορετικά άτομα και ομάδες 

Εργασία σε μεμονωμένα γραφεία ή γραφεία 

Εργασία σε επαφή με άτομα 

Δουλεύοντας μόνοι σας 

Εργασία με σταθερό χρονοδιάγραμμα 

Εργασία εναλλάξ ή ευέλικτες βάρδιες 

Έχω το δικό μου πρόγραμμα 

Εργασία έξω από το σπίτι 

Εργασία σε θορυβώδεις χώρους 

Εργασία με προθεσμίες και ημερομηνίες λήξης 

Εργασίες για έργα χωρίς άκαμπτο χρονικό όριο 

Εργασία υπό πίεση 

Εργασία σε ιεραρχικές δομές: αφεντικά, διευθυντές και υφιστάμενοι 

Εργαστείτε χωρίς κανείς να μου πει τι να κάνω 

Εργαστείτε σε φωτεινούς και ανοιχτούς χώρους 

Εργαστείτε σε άνετους, οικείους και περιορισμένους χώρους 

Εργασία σε χώρους που ενέχουν κάποιο ρίσκο και περιπέτεια 

Εργαστείτε σε δυναμικούς, μεταβαλλόμενους, διασκεδαστικούς χώρους 

Εργασία σε χώρους χωρίς διακοπές 

Εργασία σε επαφή με τη φύση 

Εργαζόμαστε σε πολύ ασφαλείς χώρους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας 

Προτιμώ τα τακτοποιημένα περιβάλλοντα εργασίας 

Προτιμώ δομημένα χρονοδιαγράμματα 

Θα ήθελα η δουλειά μου να μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με διαφορετικούς ανθρώπους 

Θα ήθελα να κάνω τη δουλειά μου πάντα στην ίδια πόλη 

Θα ήθελα δουλειές ρουτίνας 

Θα ήθελα να διατηρώ πάντα τους ίδιους συναδέλφους 

Στη δουλειά μου, μου αρέσει να λαμβάνω σαφείς οδηγίες 

Εργασία σε εξωτερικούς χώρους 

Ανταγωνιστικά περιβάλλοντα: δουλεύοντας μόνος προσπαθώντας να είμαι ο καλύτερος και να πετύχω τους 
στόχους μου 

Συνεργατικά περιβάλλοντα: συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων 

Δομημένα περιβάλλοντα: οργανωμένα, σταθερά, ρουτίνα 
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Μεταβαλλόμενοι και διαφορετικοί χώροι εργασίας, όχι πάντα οι ίδιοι 

Εργαστείτε σε ήσυχα και ήσυχα μέρη 

Μέρη με διαφορετικά άτομα και ομάδες 

Εργασία σε μεμονωμένα γραφεία ή γραφεία 

Εργασία σε επαφή με άτομα 

Δουλεύοντας μόνοι σας 

Εργασία με σταθερό χρονοδιάγραμμα 

Εργασία εναλλάξ ή ευέλικτες βάρδιες 

Έχω το δικό μου πρόγραμμα 

Εργασία από το σπίτι 

Εργασία έξω από το σπίτι 

Εργασία σε θορυβώδεις χώρους 

Εργασία με προθεσμίες και ημερομηνίες λήξης 

Εργασίες για έργα χωρίς άκαμπτο χρονικό όριο 

Εργασία υπό πίεση 

Εργασία σε ιεραρχικές δομές: αφεντικά, διευθυντές και υφιστάμενοι 

Εργαστείτε χωρίς κανείς να μου πει τι να κάνω 

Εργαστείτε σε φωτεινούς και ανοιχτούς χώρους 

Εργαστείτε σε άνετους, οικείους και περιορισμένους χώρους 

Εργασία σε χώρους που ενέχουν κάποιο ρίσκο και περιπέτεια 

Εργαστείτε σε δυναμικούς, μεταβαλλόμενους, διασκεδαστικούς χώρους 

 

ΒΟΗΘΌΣ  

Εργασία σε εξωτερικούς χώρους 

Ανταγωνιστικά περιβάλλοντα: δουλεύοντας μόνος προσπαθώντας να είμαι ο καλύτερος και να πετύχω τους 
στόχους μου 

Συνεργατικά περιβάλλοντα: συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων 

Δομημένα περιβάλλοντα: οργανωμένα, σταθερά, ρουτίνα 

Μεταβαλλόμενοι και διαφορετικοί χώροι εργασίας, όχι πάντα οι ίδιοι 

Εργαστείτε σε ήσυχα και ήσυχα μέρη 

Μέρη με διαφορετικά άτομα και ομάδες 

Εργασία σε μεμονωμένα γραφεία ή γραφεία 

Εργασία σε επαφή με άτομα 

Δουλεύοντας μόνοι σας 

Εργασία με σταθερό χρονοδιάγραμμα 

Εργασία εναλλάξ ή ευέλικτες βάρδιες 

Έχω το δικό μου πρόγραμμα 
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Εργασία από το σπίτι 

Εργασία έξω από το σπίτι 

Εργασία σε θορυβώδεις χώρους 

Εργασία με προθεσμίες και ημερομηνίες λήξης 

Εργασίες για έργα χωρίς άκαμπτο χρονικό όριο 

Εργασία υπό πίεση 

Εργασία σε ιεραρχικές δομές: αφεντικά, διευθυντές και υφιστάμενοι 

Εργαστείτε χωρίς κανείς να μου πει τι να κάνω 

Εργαστείτε σε φωτεινούς και ανοιχτούς χώρους 

Εργαστείτε σε άνετους, οικείους και περιορισμένους χώρους 

Εργασία σε χώρους που ενέχουν κάποιο ρίσκο και περιπέτεια 

Εργαστείτε σε δυναμικούς, μεταβαλλόμενους, διασκεδαστικούς χώρους 

Εργασία σε χώρους χωρίς διακοπές 

Εργασία σε επαφή με τη φύση 

Εργαζόμαστε σε πολύ ασφαλείς χώρους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας 

Προτιμώ τα τακτοποιημένα περιβάλλοντα εργασίας 

Προτιμώ δομημένα χρονοδιαγράμματα 

Θα ήθελα η δουλειά μου να μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με διαφορετικούς ανθρώπους 

Θα ήθελα να κάνω τη δουλειά μου πάντα στην ίδια πόλη 

Θα ήθελα δουλειές ρουτίνας 

Θα ήθελα να διατηρώ πάντα τους ίδιους συναδέλφους 

Στη δουλειά μου, μου αρέσει να λαμβάνω σαφείς οδηγίες 

 

ΑΡΧΗΓΌΣ  

Εργασία σε εξωτερικούς χώρους 

Ανταγωνιστικά περιβάλλοντα: δουλεύοντας μόνος προσπαθώντας να είμαι ο καλύτερος και να πετύχω τους 
στόχους μου 

Συνεργατικά περιβάλλοντα: συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων 

Δομημένα περιβάλλοντα: οργανωμένα, σταθερά, ρουτίνα 

Μεταβαλλόμενοι και διαφορετικοί χώροι εργασίας, όχι πάντα οι ίδιοι 

Εργαστείτε σε ήσυχα και ήσυχα μέρη 

Μέρη με διαφορετικά άτομα και ομάδες 

Εργασία σε μεμονωμένα γραφεία ή γραφεία 

Εργασία σε επαφή με άτομα 

Δουλεύοντας μόνοι σας 

Εργασία με σταθερό χρονοδιάγραμμα 

Εργασία εναλλάξ ή ευέλικτες βάρδιες 
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Έχω το δικό μου πρόγραμμα 

Εργασία από το σπίτι 

Εργασία έξω από το σπίτι 

Εργασία σε θορυβώδεις χώρους 

Εργασία με προθεσμίες και ημερομηνίες λήξης 

Εργασίες για έργα χωρίς άκαμπτο χρονικό όριο 

Εργασία υπό πίεση 

Εργασία σε ιεραρχικές δομές: αφεντικά, διευθυντές και υφιστάμενοι 

Εργαστείτε χωρίς κανείς να μου πει τι να κάνω 

Εργαστείτε σε φωτεινούς και ανοιχτούς χώρους 

Εργαστείτε σε άνετους, οικείους και περιορισμένους χώρους 

Εργασία σε χώρους που ενέχουν κάποιο ρίσκο και περιπέτεια 

Εργαστείτε σε δυναμικούς, μεταβαλλόμενους, διασκεδαστικούς χώρους 

Εργασία σε χώρους χωρίς διακοπές 

Εργασία σε επαφή με τη φύση 

Εργαζόμαστε σε πολύ ασφαλείς χώρους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας 

Προτιμώ τα τακτοποιημένα περιβάλλοντα εργασίας 

Προτιμώ δομημένα χρονοδιαγράμματα 

Θα ήθελα η δουλειά μου να μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με διαφορετικούς ανθρώπους 

Θα ήθελα να κάνω τη δουλειά μου πάντα στην ίδια πόλη 

Θα ήθελα δουλειές ρουτίνας 

Θα ήθελα να διατηρώ πάντα τους ίδιους συναδέλφους 

Στη δουλειά μου, μου αρέσει να λαμβάνω σαφείς οδηγίες 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ  

Εργασία σε εξωτερικούς χώρους 

Ανταγωνιστικά περιβάλλοντα: δουλεύοντας μόνος προσπαθώντας να είμαι ο καλύτερος και να πετύχω τους 
στόχους μου 

Συνεργατικά περιβάλλοντα: συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων 

Δομημένα περιβάλλοντα: οργανωμένα, σταθερά, ρουτίνα 

Μεταβαλλόμενοι και διαφορετικοί χώροι εργασίας, όχι πάντα οι ίδιοι 

Εργαστείτε σε ήσυχα και ήσυχα μέρη 

Μέρη με διαφορετικά άτομα και ομάδες 

Εργασία σε μεμονωμένα γραφεία ή γραφεία 

Εργασία σε επαφή με άτομα 

Δουλεύοντας μόνοι σας 

Εργασία με σταθερό χρονοδιάγραμμα 
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Εργασία εναλλάξ ή ευέλικτες βάρδιες 

Έχω το δικό μου πρόγραμμα 

Εργασία από το σπίτι 

Εργασία έξω από το σπίτι 

Εργασία σε θορυβώδεις χώρους 

Εργασία με προθεσμίες και ημερομηνίες λήξης 

Εργασίες για έργα χωρίς άκαμπτο χρονικό όριο 

Εργασία υπό πίεση 

Εργασία σε ιεραρχικές δομές: αφεντικά, διευθυντές και υφιστάμενοι 

Εργαστείτε χωρίς κανείς να μου πει τι να κάνω 

Εργαστείτε σε φωτεινούς και ανοιχτούς χώρους 

Εργαστείτε σε άνετους, οικείους και περιορισμένους χώρους 

Εργασία σε χώρους που ενέχουν κάποιο ρίσκο και περιπέτεια 

Εργαστείτε σε δυναμικούς, μεταβαλλόμενους, διασκεδαστικούς χώρους 

Εργασία σε χώρους χωρίς διακοπές 

Εργασία σε επαφή με τη φύση 

Εργαζόμαστε σε πολύ ασφαλείς χώρους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας 

Προτιμώ τα τακτοποιημένα περιβάλλοντα εργασίας 

Προτιμώ δομημένα χρονοδιαγράμματα 

Θα ήθελα η δουλειά μου να μου επιτρέπει να αλληλεπιδρώ με διαφορετικούς ανθρώπους 

Θα ήθελα να κάνω τη δουλειά μου πάντα στην ίδια πόλη 

Θα ήθελα δουλειές ρουτίνας 

Θα ήθελα να διατηρώ πάντα τους ίδιους συναδέλφους 

Στη δουλειά μου, μου αρέσει να λαμβάνω σαφείς οδηγίες 

 

Αξίες 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Να είστε ρεαλιστές στον κόσμο 

Να έχετε υλικά αγαθά και υπάρχοντα 

Να είστε αποτελεσματικοί και εξειδικευμένοι 

Έχουν πολλές δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων 

Ζήστε μια ταπεινή και σεμνή ζωή 

Έχετε οικογενειακή ασφάλεια 

Ακολουθήστε τους κοινωνικούς κανόνες και παραδόσεις 

Δώστε και λάβετε χάρες στις σχέσεις σας 

Δουλεύω σκληρά 
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Βάζω λίγο χρόνο και προσπάθεια στη δουλειά μου 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ  

 Σκεφτείτε και σκεφτείτε τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σας 

Σκεφτείτε και ρωτήστε για το τι σας συμβαίνει και το γιατί των πραγμάτων 

Να είστε πολύ αυστηροί στις απόψεις μας, να επιβεβαιώνετε αυτό που έχουμε αποδείξεις 

Έχετε καλή γνώση του κόσμου και των φαινομένων του 

Να είστε έξυπνοι 

Να έχουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε και να αναλύουμε τα πράγματα γύρω μας 

Αφιερώστε χρόνο στη μελέτη και την έρευνα 

Σκεπτόμενοι νέες ιδέες και δημιουργικότητα 

Ανησυχείτε για τη φύση.  

Να είστε καλά προετοιμασμένοι και μορφωμένοι 

Να έχουμε θεωρητικές βάσεις της ζωής και του τι συμβαίνει γύρω μας 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ  

Εκφράστε τα συναισθήματα και αυτό που αισθάνεστε 

Πιστέψτε σε κάτι πνευματικό που υπερβαίνει τα υλικά πράγματα. 

Να είστε θρησκευόμενο 

Περιβάλλετέ σας με εκπλήξεις 

Βρείτε νέες και διαφορετικές εμπειρίες 

Απολαύστε τη ζωή 

Έχετε μια ποικίλη και ποικιλόμορφη ζωή 

Πάρτε ευχαρίστηση και ικανοποίηση από τα πράγματα 

Ζήστε μια συναρπαστική και διασκεδαστική ζωή 

Δώστε στον εαυτό σας ικανοποίηση 

Απολαύστε τα πράγματα και τη ζωή στο έπακρο 

Διασκεδάστε στο μέγιστο 

Να είστε δημιουργικοί και ευφάνταστοι 

Έχετε ελευθερία 

Περιβάλλετε τον εαυτό σας με όμορφα και όμορφα πράγματα 

 Προάσπιση των μεταρρυθμίσεων και των πρωτοβουλιών 

 

ΒΟΗΘΌΣ  

Βοηθήστε τους ανθρώπους 

Επικοινωνήστε και μιλήστε με τους ανθρώπους 
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Όντας ένα άτομο που καταλαβαίνει 

Υπερασπιστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Φροντίστε τους ανθρώπους γύρω σας 

Να είστε καλοί φίλοι με τους φίλους σας 

Συνεργαστείτε με τους ανθρώπους 

Αντιμετωπίζοντας όλους τους ανθρώπους ισότιμα, δίκαια 

Έχετε κοινωνική δικαιοσύνη 

Να σεβόμαστε τις διαφορές και τη διαφορετικότητα 

Να ξέρεις πώς να συγχωρείς τους ανθρώπους 

Όντας ένας έντιμος άνθρωπος 

Να ξέρεις πώς να συγχωρείς 

Να είμαι πιστός στους φίλους μου  

Ακούστε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από μένα και προσπαθήστε να καταλάβετε 

Έχετε χρόνο για άλλους ανθρώπους και βοηθήστε τους. 

 

ΑΡΧΗΓΌΣ  

Έχετε πολλά χρήματα 

Επίτευξη ισχύος στην εργασία και τη ζωή 

Επιλέξτε τους δικούς μου στόχους 

Βάλτε τους άλλους ανθρώπους να θαυμάσουν αυτό που κάνετε. 

Να είστε επιτυχημένοι στην επαγγελματική σας ζωή 

Να πάρω τις δικές μου αποφάσεις και να κάνω αυτό που μου φαίνεται σωστό 

Πηγαίνετε σε νέες περιπέτειες και ζήστε μια συναρπαστική ζωή. 

Να κερδίσουμε τον σεβασμό των άλλων. 

Να έχουμε κοινωνική δύναμη 

Να έχει κοινωνικό κύρος και αναγνώριση 

Ρισκάρετε και προκλήσεις 

Προσεγγίστε σημαντικές θέσεις σε εταιρείες ή οργανισμούς 

Ανάληψη ριψοκίνδυνων έργων 

Να είναι σε θέση να επηρεάσει τους ανθρώπους και τους θεσμούς 

Δοκιμάστε προκλητικούς στόχους 

Έχετε φιλοδοξία 

Κατέχουν εξουσία πάνω στους άλλους 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ  

Ζήστε σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον 
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Ακολουθήστε και υπακούστε στους κανόνες ακόμα και όταν κανείς δεν είναι γύρω σας 

Έχετε καλούς τρόπους 

Υπερασπιστείτε ότι η κυβέρνηση φροντίζει για την ασφάλειά μου 

Κάντε ό, τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι σωστό. 

Για να συμπεριφερθείτε σωστά 

Ακολουθήστε και σεβαστείτε τις παραδοσιακές αξίες και τα έθιμα της οικογένειας και της κοινωνίας  

Δέξου τη ζωή που έχω 

Να είστε αφοσιωμένοι σε ένα ανώτερο ον ή ηγέτη 

Να είστε ταπεινοί 

Να είμαστε ευγνώμονες 

Σεβαστείτε τους κανόνες συνύπαρξης 

Τιμήστε τους γονείς και τους πρεσβύτερους 

Έχετε αυτοπειθαρχία 

Ακολουθήστε και υπερασπιστείτε την κοινωνική τάξη 

Να είστε πιστοί 

Τηρήστε τις υποσχέσεις μας 

Εκτιμώ το να κερδίζω χρήματα 

Εκτιμώ την εξοικονόμηση 

Εκτιμώ την εξουσία σε επιχειρηματικά θέματα 

Εκτιμώ την εξουσία στις κοινωνικές υποθέσεις 
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Παράρτημα Β. Γενικές οδηγίες για μελέτη εγκυρότητας περιεχομένου 

 

G‐Guidance Questionnaire 
 

G-Guidance Questionnaire 
Διαδικασία περιεχομένου εγκυρότητας από τον πίνακα εμπειρογνωμόνων: Επισκόπηση, Γενική 
περιγραφή και οδηγίες 

G-Guidance 

Gamified Career Guidance: 

Promoting Meaningful and Participative Career Construction and Vocational Development through a Gamified 
Digital Platform 

 

1. Αναφορά των θεωρητικών βάσεων του προγράμματος 

Σύμφωνα με τη θεωρία των επαγγελματικών προσωπικοτήτων και των εργασιακών περιβαλλόντων της 
Ολλανδίας, η κατοχή είναι μια έκφραση της προσωπικότητας κάποιου. Η συμφωνία ή η συμμόρφωση μεταξύ της 
προσωπικότητας του ατόμου και της επιλεγμένης κατοχής του ατόμου σχετίζεται θετικά με το επίπεδο 
ικανοποίησης από την εργασία και σταθερότητα. 

  

Η θεωρία του Holland μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις υποθέσεις: 

  

- Πρώτη υπόθεση. O Holland  πιστεύει ότι οι άνθρωποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με έξι τύπους 
προσωπικότητας (ρεαλιστής, ερευνητής, καλλιτεχνης, κοινωνικός, επιχειρηματιας και συμβατικός, γνωστά από το 
ακρωνύμιο RIASEC) που θεωρήθηκαν ότι καθορίζουν τους ακόλουθους τύπους προσωπικότητας στο 
ερωτηματολόγιο G-Guidance: 

Maker (που σχετίζεται με τον "ρεαλιστικό τύπο" του Hollingshead, R): Του αρέσει να δουλεύει με ζώα, εργαλεία 
ή μηχανές. γενικά αποφεύγει τις κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η διδασκαλία, η θεραπεία και η ενημέρωση 
άλλων. έχει καλές δεξιότητες στην εργασία με εργαλεία, μηχανικά ή ηλεκτρικά σχέδια, μηχανήματα ή φυτά και 
ζώα. αξίες πρακτικά πράγματα που μπορεί κανείς να δει, να αγγίξει και να χρησιμοποιήσει, όπως φυτά και ζώα, 
εργαλεία, εξοπλισμό ή μηχανές. και βλέπει τον εαυτό του ως πρακτικό, μηχανικό και ρεαλιστικό. 

Ερευνητής (που σχετίζεται με τον "Ερευνητικό Τύπο" του Hollingshead, I): Του αρέσει να μελετά και να επιλύει 
μαθηματικά ή επιστήμη προβλήματα. γενικά αποφεύγει να οδηγεί, να πωλεί ή να πείσει τους ανθρώπους. είναι 
καλό στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων επιστήμης και μαθηματικών. αξίες επιστήμη; και θεωρεί τον 
εαυτό του ως ακριβή, επιστημονική και πνευματική. 

Δημιουργός (που σχετίζεται με τον "καλλιτεχνικό τύπο" του Hollingshead, A): Του αρέσει να κάνει δημιουργικές 
δραστηριότητες, όπως τέχνη, δράμα, βιοτεχνίες, χορό, μουσική ή δημιουργική γραφή. γενικά αποφεύγει τις 
εξαιρετικά διατεταγμένες ή επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ꞏ έχει καλές καλλιτεχνικές ικανότητες σε 
δημιουργική γραφή, δράμα, βιοτεχνίες, μουσική ή τέχνη. Αξιολογεί τις δημιουργικές τέχνες και τους αρέσει το 
δράμα, η μουσική, η τέχνη ή τα έργα των δημιουργικών συγγραφέων. και θεωρεί τον εαυτό του ως εκφραστικό, 
πρωτότυπο και ανεξάρτητο. 

Βοηθός (που σχετίζεται με τον "κοινωνικό τύπο" του Hollingshead, S): Του αρέσει να κάνει πράγματα για να 
βοηθήσει τους ανθρώπους, όπως η διδασκαλία, η νοσηλευτική, η παροχή πρώτων βοηθειών ή η παροχή 
πληροφοριών. γενικά αποφεύγει τη χρήση μηχανών, εργαλείων ή ζώων για την επίτευξη ενός στόχου. είναι καλό 
στη διδασκαλία, την παροχή συμβουλών, τη νοσηλευτική ή την παροχή πληροφοριών. αξίες που βοηθούν τους 
ανθρώπους και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ꞏ Και βλέπει τον εαυτό του ως χρήσιμο, φιλικό και 
αξιόπιστο. 

Παράρτημα Β. Γενικές οδηγίες για μελέτη εγκυρότητας περιεχομένου
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Ηγέτης (που σχετίζεται με τον "Επιχειρηματικό Τύπο" του Hollingshead: του αρέσει να οδηγεί και να πείσει τους 
ανθρώπους και να πωλούν πράγματα και ιδέες. είναι καλό στο να οδηγήσει τους ανθρώπους και να πουλήσει 
πράγματα ή ιδέες. αξίζει την επιτυχία στην πολιτική, την ηγεσία ή τις επιχειρήσεις. και βλέπει τον εαυτό του ως 
ενεργητικό, φιλόδοξο και κοινωνικό. 

Διοργανωτής (που σχετίζεται με τον "συμβατικό τύπο" του Hollingshead C): του αρέσει να συνεργάζεται με 
αριθμούς, αρχεία ή μηχανές σε ένα σετ, κανονικό τρόπο. γενικά αποφεύγει διφορούμενες, μη δομημένες 
δραστηριότητες. είναι καλό να δουλεύεις με γραπτά αρχεία και αριθμούς με συστηματικό, κανονικό τρόπο. αξίζει 
την επιτυχία στις επιχειρήσεις. και βλέπει τον εαυτό του ως κανονικό και καλό να ακολουθεί ένα καθορισμένο 
σχέδιο. 

 

- Δεύτερη υπόθεση. Κάθε τύπος προσωπικότητας έχει διαφορετικό σύνολο ικανοτήτων, ενδιαφέροντος και 
χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Αυτό το σετ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα και μια κατάσταση 
που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους τύπους προσωπικότητας, που ονομάζεται εργασιακό περιβάλλον. Ένα 
εργασιακό περιβάλλον παρουσιάζει τόσο προβλήματα όσο και ευκαιρίες, που συνήθως κυριαρχείται από ένα 
συγκεκριμένο είδος προσωπικότητας. 

 

- Τρίτη υπόθεση. Οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να βρουν περιβάλλοντα εργασίας που τους επιτρέπουν να 
χρησιμοποιούν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους, να εκφράσουν τη στάση τους και την ικανοποίηση της εμπειρίας. 

  

- Τέταρτη υπόθεση. Οι άνθρωποι θα συμπεριφέρονται ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ της 
προσωπικότητας ενός ατόμου και των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος του. 

 

Οι διαφορετικοί τύποι προσωπικότητας του Holland έχουν οριστεί ως αποτέλεσμα του συνδυασμού δεξιοτήτων, 
προτιμήσεων, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, αξιών και εργασιακού περιβάλλοντος. Για τη διαδικασία 
εγκυρότητας περιεχομένου του ερωτηματολογίου G-Guidance θα εξετάσουμε την ακόλουθη γενική περιγραφή και 
ορισμούς των διαστάσεων και των ζυγών του. 

 

2. Γενική περιγραφή και στόχοι του περιεχομένου του προγράμματος 

  

Το ερωτηματολόγιο G-Guidance είναι ένα όργανο που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κύριων διαστάσεων 
της θεωρίας της Ολλανδίας. 

Ο στόχος της εγκυρότητας του περιεχομένου είναι να αξιολογηθεί από διαφορετικούς εμπειρογνώμονες τη 
σαφήνεια, την αντιπροσωπευτικότητα και τη συνάφεια των στοιχείων του ερωτηματολογίου G-Guidance. 
Επιπλέον, απαιτείται η ανάγκη επανεξέτασης και αναδιατύπωσης του αντικειμένου. Για να γίνει αυτό, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να διαβάσουν τη σύντομη περιγραφή του οργάνου και τις οδηγίες για τη διαδικασία. Στη 
συνέχεια, οι συμμετέχοντες πρέπει να αξιολογήσουν κάθε στοιχείο κάθε κλίμακας που έχει συμπεριληφθεί στις 
διαφορετικές διαστάσεις. 

 

3. Διαστάσεις και κλίμακες 

  

Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι διαστάσεις: δεξιότητες, δραστηριότητες / ενδιαφέροντα, επαγγέλματα, 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, περιβάλλον εργασίας και αξίες. Κάθε διάσταση χωρίζεται σε έξι κλίμακες 
σύμφωνα με τα έξι προφίλ της Ολλανδίας (Riasec): M-Maker (που σχετίζεται με τον "ρεαλιστικό τύπο" του 
Hollingshead, R). R-Researcher (που σχετίζεται με τον "Ερευνητικό Τύπο" του Hollingshead, i). C-δημιουργός 
(που σχετίζεται με τον "καλλιτεχνικό τύπο" του Hollingshead, α). H-Helper/Comunicative (που σχετίζεται με τον 
"κοινωνικό τύπο" του Hollingshead, S). L-LEADER (που σχετίζεται με τον "Επιχειρηματικό Τύπο" του 
Hollingshead E). O-Organizer (που σχετίζεται με τον "συμβατικό τύπο" του Hollingshead C). Έτσι, το όργανο 
αποτελείται τελικά από 36 υποκλίμακες. Παρακάτω είναι ο ορισμός των έξι διαστάσεων: 



118

 
 
Δεξιότητες 

Αυτά αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου που επιτρέπουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων και τον καθορίζουν την επιτυχή ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου ή δραστηριότητας. Θεωρούνται ως "το 
δυναμικό που συνδέεται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου για τη διαχείριση ορισμένων καταστάσεων 
(Olaz, 2011, σελ. 610) και τις ικανότητες του ατόμου στην εφαρμογή της γνώσης προκειμένου να εκτελέσουν 
καθήκοντα και να λύσουν προβλήματα μέσω της χρήσης οποιασδήποτε τεχνικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). 

Δραστηριότητες/συμφέροντα 

Το ενδιαφέρον αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ του ατόμου και μιας δραστηριότητας ή συνόλου δραστηριοτήτων 
σε μια δεδομένη περιοχή (Krapp, 2002, Schiefele (2009). την αντιληπτή δέσμευση, τις σκέψεις σχετικά με τη 
δραστηριότητα και την απόδοση της προσωπικής σημασίας ή της σημασίας) που αποτελούν μέρος της δέσμευσης 
των ατόμων σε δραστηριότητες (Renninger και Hidi 2002). 

Επαγγέλματα 

Οποιοσδήποτε τύπος εργασίας ή θέσεων εργασίας που χρειάζεται ειδική κατάρτιση ή μια συγκεκριμένη δεξιότητα 
και άτομα που αυτό το είδος εργασίας θεωρείται ομάδα. Αναφέρεται επίσης στην κατοχή, την κλήση, την 
επιχείρηση ή την Caree 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

Αφορά τις ατομικές διαφορές στα χαρακτηριστικά πρότυπα σκέψης, αίσθησης και συμπεριφοράς. Επικεντρώνεται 
σε σχετικά σταθερά ανθρώπινα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και κανονικότητες που κάνουν τους ανθρώπους και 
που διακρίνουν ψυχολογικά ένα άτομο από το άλλο. Το σύνολο των ψυχολογικών χαρακτηριστικών επηρεάζει τις 
αλληλεπιδράσεις του και τις προσαρμογές του, το ενδοψυχικό, το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Τα 
χαρακτηριστικά συνήθως θεωρούνται σταθερά κατασκευάσματα και όχι δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. 

Εργασιακό περιβάλλον 

Αναφέρεται στο κυρίαρχο χαρακτηριστικό μιας εργασίας (αυτονομία, κοινωνική αλληλεπίδραση, κινητικότητα ...) 
και τα στοιχεία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που συνδέεται με τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες που φαίνονται 
ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο της εργασίας που βασίζεται στη δραστηριότητα (ανάγκη αυτονομίας, ανάγκη 
συγγένειας , ανάγκη για δομή) 

Αξίες 

Οι αξίες σχετίζονται με τις πεποιθήσεις που συνδέονται με την αγάπη και τους επιθυμητούς στόχους που 
παρακινούν τη δράση και υποδεικνύουν τι είναι σημαντικό για εμάς στη ζωή με διαφορετικούς βαθμούς 
σπουδαιότητας. Οι αξίες υπερβαίνουν συγκεκριμένες ενέργειες και καταστάσεις, χρησιμεύουν ως πρότυπα ή 
κριτήρια και καθοδηγούν την επιλογή των ενεργειών, των πολιτικών, των ανθρώπων και των εκδηλώσεων. και 
οδηγούς στάσεις και συμπεριφορές στο πλαίσιο. 

  

4. Διαδικασία 

  

1) Διαβάστε τις υποθέσεις και τον ορισμό των διαστάσεων του Holland 

2) Ανοίξτε το φύλλο εργασίας (Excel) και αξιολογήστε κάθε στοιχείο στα ακόλουθα κριτήρια: 

- Σαφήνεια. Αναφέρεται στο αν το στοιχείο είναι σωστά διαμορφωμένο και το νόημά του είναι κατανοητό. Οι 
πιθανές επιλογές απάντησης είναι δύο: όχι (δεν είναι σαφές, το στοιχείο είναι διφορούμενο, σύγχυση ή δεν 
εκφράζει σαφώς αυτό που προσπαθεί να αξιολογήσει). Και ναι (καθαρό, το στοιχείο είναι σαφές). Εάν η 
απάντηση είναι όχι, παρακαλώ, προσπαθήστε να δώσετε κάποια πρόταση στις στήλες που χαρακτηρίζονται ως 
"ανασκόπηση/σχόλια" και "αναδιατύπωση". 

- Αντιπροσωπεία. Αυτό το κριτήριο αναφέρεται στο αν το στοιχείο είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή 
χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικό της διάστασης στην οποία έχει εκχωρηθεί. Οι πιθανές επιλογές απάντησης είναι 
τρεις: 1 (χαμηλός βαθμός αντιπροσωπευτικότητας). 2 (μισός βαθμός αντιπροσωπευτικότητας). και 3 (υψηλός 
βαθμός αντιπροσωπευτικότητας). 

- Συνάφεια. Αναφέρεται στο εάν το στοιχείο είναι σχετικό ή σημαντικό για τη μέτρηση της διάστασης στην οποία 
έχει εκχωρηθεί. 1 (δεν είναι σχετικό, το στοιχείο μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς να επηρεαστεί η μέτρηση 
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διάστασης). 2 (δεν είναι πολύ σημαντικό, το στοιχείο έχει κάποια σημασία, αλλά αξιολογεί πολύ δευτερεύουσες 
πτυχές της διάστασης ή είναι μόνο έμμεσα συνδεδεμένες με αυτό). 3 (σχετικό, το στοιχείο αντικατοπτρίζει 
σημαντικές πτυχές της διάστασης που αξιολογείται ή σχετίζεται άμεσα με αυτό) 

Επιπλέον, για κάθε στοιχείο περιλαμβάνει την άποψή σας σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης του αντικειμένου 
ή την αναμόρφωση του (ειδικά εάν η απάντηση στη σαφήνεια είναι "όχι") ή εάν η άλλη διάσταση μπορεί να είναι 
πιο κατάλληλη για να συμπεριλάβει το στοιχείο: 

-Σχόλια. Οι ειδικοί θα πρέπει να εξετάσουν, εάν είναι απαραίτητο, να αναθεωρήσουν αυτό το στοιχείο σχετικά με 
το γράψιμο ή το περιεχόμενό του ή εάν αυτό το στοιχείο πρέπει να επανατοποθετηθεί σε άλλες διαστάσεις. Εάν 
ναι, οι ειδικοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάποια σχόλια σχετικά με το αντικείμενο. 

- αναδιατύπωση. Οι ειδικοί ενδέχεται να προτείνουν διακυμάνσεις του αντικειμένου εάν το θεωρούν κατάλληλο. 

- Γενικά σχόλια για την παγκόσμια διάσταση. Τέλος, συμπεριλάβετε, αν το θεωρήσετε, ένα γενικό σχόλιο για την 
παγκόσμια διάσταση, έτσι ώστε οι ειδικοί να μπορούν να προτείνουν πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να εξετάσουν 
στη δεδομένη διάσταση. 

- Μόλις ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, στείλτε email στο ολοκληρωμένο αρχείο excel στη διεύθυνση: 
macarrasco@psi.uned.es  

 

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε το αρχείο κάθε φορά που εργάζεστε με αυτό. 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας 
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