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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Φίλε Mαθητή, Φίλη Μαθήτρια, 
 

Το βιβλίο του Σχολικού Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού γράφτηκε 
με σκοπό να σε διευκολύνει, στο 
πλαίσιο του θεσμού του Σ.Ε.Π., 
στην προσωπική, εκπαιδευτική και 
κοινωνική σου πορεία, κυρίως μετά 
από το Γυμνάσιο. Αντιλαμβανόμα-
στε τη σημασία της Γ΄ Τάξης του 
Γυμνασίου τόσο για την ανάπτυξή 
σου γενικά, όσο και για τη σταδιο-
δρομία σου ειδικότερα. 

Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς 
χρειάζεται να προετοιμαστείς για τη 
μετάβασή σου από την υποχρεωτι-
κή εκπαίδευση σε έναν ευρύτερο 
χώρο, που θα φέρει τη σφραγίδα 
των προσωπικών, εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών σου προτιμή-
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σεων και επιλογών. Παράλληλα, 
βρίσκεσαι σε μια σημαντική καμπή 
της βιολογικής, συναισθηματικής 
και κοινωνικής σου εξέλιξης, σε ένα 
σημαντικό σημείο της μετάβασής 
σου από τον κόσμο του παιδιού 
στον κόσμο του ενήλικα. H πορεία 
της προσωπικής σου εξέλιξης συν-
δυάζει με δυναμικό τρόπο όλους 
τους παραπάνω τομείς και παρά-
γοντες. 

Είναι πολύ φυσικό, λοιπόν, να 
βρίσκεσαι μπροστά σε σημαντικές 
αποφάσεις σε σχέση με τη μελλο-
ντική σου εκπαίδευση και την ευρύ-
τερη προσωπική και επαγγελματι-
κή σου ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι 
και ο μαθητής, όπως κάθε άλλος 
άνθρωπος εξάλλου, παρά τις ό-
ποιες αντιξοότητες και δυσκολίες, 
είναι ελεύθερος να χαράξει το μέλ-
λον του, να πετύχει πράγματα που 
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είναι γι΄ αυτόν πολύ σημαντικά και 
τον φέρνουν πιο κοντά στην αυτο-
πραγμάτωσή του. Ο θεσμός της 
Συμβουλευτικής και του Προσανα-
τολισμού, προκειμένου να ενισχύ-
σει αυτήν την προσωπική σου 
προσπάθεια, θέτει ως αποστολή 
του να σε βοηθήσει στην εξελικτική 
αυτή πορεία προς την πραγματο-
ποίηση ενός προσεκτικού και έ-
γκαιρου προσωπικού σχεδιασμού 
ζωής. 

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα 
σε βοηθήσει στη βαθύτερη κατανό-
ηση, αποδοχή και ανάπτυξη του 
εαυτού σου. Αυτό συναρτάται με τη 
συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων 
σου και με την άσκηση και περαιτέ-
ρω βελτίωση δεξιοτήτων, όπως εί-
ναι αυτές της επικοινωνίας, της συ-
νεργασίας, της αναζήτησης πλη-
ροφοριών, λύσεων και διεξόδων. 
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Παράλληλα, στις σελίδες του βιβλί-
ου θα βρεις πηγές και τρόπους 
πληροφόρησης, καθώς και τρό-
πους διερεύνησης του εαυτού σου. 
Θα βρεις βοήθεια που είναι ανα-
γκαία για τη διαμόρφωση προσω-
πικής άποψης, προκειμένου να λά-
βεις σημαντικές αποφάσεις. Όμως, 
η αναζήτηση έγκυρων πληροφο-
ριών και η αξιοποίησή τους είναι, 
τελικά, και προσωπική σου υπόθε-
ση. 

Το βιβλίο δεν περιέχει έτοιμες 
λύσεις σε προβλήματα ούτε έτοιμες 
απαντήσεις στα ερωτήματά σου. 
Είναι απλώς ένα εργαλείο για να σε 
βοηθήσει να επεξεργαστείς μερικές 
πολύ σημαντικές ερωτήσεις, να 
διερευνήσεις τον εαυτό σου και τον 
κόσμο γύρω σου. Τις απαντήσεις 
και τις λύσεις θα τις βρεις μέσα από 
κριτική αναζήτηση και με τη συνερ-
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γασία και την υποστήριξη του Συμ-
βούλου και των υπόλοιπων καθη-
γητών στο σχολείο σου. Τα Κέντρα 
Συμβουλευτικής και Προσανατολι-
σμού (ΚΕ.ΣY.Π.) και τα Γραφεία 
Σχολικού και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π..) δη-
μιουργήθηκαν για σένα. Αξιοποίησε 
τις υπηρεσίες που σου προσφέ-
ρουν όσο περισσότερο μπορείς. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι μεγά-
λες ενότητες, η καθεμία από τις ο-
ποίες αναφέρεται σε ένα σημαντικό 
θέμα από αυτά που πιστεύουμε ότι 
πρέπει να σε απασχολήσουν σε 
αυτή την τάξη. Κάθε ενότητα, με τη 
σειρά της, είναι χωρισμένη σε υπο-
ενότητες. Σε καθεμία από αυτές θα 
βρεις πληροφορίες για να ξεκινή-
σεις τη συζήτηση του κάθε θέματος, 
αλλά θα βρεις και ατομικές ή ομαδι-
κές ασκήσεις προκειμένου να βοη-
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θηθείς να επεξεργαστείς το κάθε θέ-
μα. Γι αυτό και το βιβλίο αυτό είναι 
ταυτόχρονα και Τετράδιο Εργασίας: 
γράφεις πράγματα που σου ζητού-
νται στην ώρα του Σ.Ε.Π. ή που εσύ 
θέλεις να γράψεις. 

Το βιβλίο προορίζεται να χρησι-
μοποιηθεί στην τάξη, στην ώρα του 
Σ.Ε.Π., με την καθοδήγηση του Κα-
θηγητή-Συμβούλου. Εντούτοις, είναι 
δυνατόν ένα μέρος του να το δου-
λέψεις και μόνος / μόνη σου αν έ-
χεις το ανάλογο ενδιαφέρον, ή να 
το αξιοποιήσεις στο πλαίσιο κά-
ποιου προγράμματος Σ.Ε.Π.. 

Τέλος, είναι καλό να κατανοήσεις 
ότι το αντικείμενο αυτό δεν είναι «έ-
να μάθημα» σαν τα άλλα, κι ας 
πρόκειται για μια δραστηριότητα 
που υλοποιείται μέσα στο σχολείο. 
Ο Σ.Ε.Π. είναι ένας θεσμός που δη-
μιουργήθηκε για να σε βοηθήσει να 
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σχεδιάσεις τη δική σου πορεία στη 
ζωή, να ανακαλύψεις αυτά που θέ-
λεις εσύ, να αναπτύξεις περισσότε-
ρο αυτό που είσαι, να γίνεις ευτυχι-
σμένος άνθρωπος. 
 

Η Συγγραφική Ομάδα
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  

 

Α. Ο ΕΑYΤΟΣ ΜΟY 

 Πόσο καλά 
γνωρίζεις τον 
εαυτό σου; 

 Ποιος/ποια 
πιστεύεις ότι 
είσαι; 

 Ποια είναι τα 
κύρια χαρα-
κτηριστικά της 
προσωπικό-

Λέξεις/Φράσεις - 
Κλειδιά 
 

 Προσωπικό-
τητα 

 Χαρακτηριστι-
κά προσωπι-
κότητας 

 Χαρακτηριστι-
κά που μετα-
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τητάς σου, 
πώς διαμορ-
φώνονται και 
πώς τα αξιο-
ποιείς; 

 Ποια χαρα-
κτηριστικά 
σου θα ήθελες 
να  
αναπτύξεις 
περισσότερο;  

 Ποια θα ήθε-
λες να αλλά-
ξεις;  

 Τι είσαι διατε-
θειμένος/η να 
κάνεις γι’ αυ-
τό; 

 
 
 
 
 
 

βάλλονται και 
αναπτύσσο-
νται 
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Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 

 να εντοπίσεις και να περιγράψεις 
τα χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητάς σου 

 να αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά 
που υπάρχει ανάμεσα στην εικόνα 
που έχεις για τον εαυτό σου και 
στην εικόνα που έχουν οι άλλοι 
για σένα 

 να αντιλαμβάνεσαι το σύστημα 
των χαρακτηριστικών της προ-
σωπικότητάς σου ως ένα σύστη-
μα δυναμικά αλληλοσχετιζόμενων, 
αλλά και εξελισσόμενων, στοιχεί-
ων. 

 Να συσχετίζεις τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας ενός αν-
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θρώπου με την πορεία ζωής του. 
 
 
 
 
 

Πίνακας μαθήτριας Γυμνασίου – 
Γαλάτσι 
 

«σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός» 
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Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Με τον όρο προσωπικότητα δηλώ-
νουμε το σύνολο των χαρακτηρι-
στικών που συνθέτουν τη μοναδι-

κότητα ενός ατόμου. Τα χαρακτη-

ριστικά της προσωπικότητας ανα-
φέρονται στη συμπεριφορά μας, 
στον τρόπο που σκεφτόμαστε, κα-
θώς και στις συναισθηματικές μας 
αντιδράσεις. Έτσι, σε άλλους αν-
θρώπους αρέσει να είναι περιτρι-
γυρισμένοι από κόσμο, ενώ άλλοι 
προτιμούν να μένουν μόνοι τους ή 
να περνούν τον ελεύθερο χρόνο 
τους με λίγους και καλούς φίλους. 
Άλλοι έχουν συχνά άγχος και ανη-
συχία, με γενικότερη τάση να βιώ-
νουν έντονα συναισθήματα, ενώ 
άλλοι είναι πιο ήρεμοι και αγχώνο-
νται δυσκολότερα. 

Επίσης, αν παρατηρήσουμε τον 
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εαυτό μας και τους φίλους μας, θα 
διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που ενθουσιάζονται με 
ο,τιδήποτε καινούργιο (καινούργιες 
ιδέες, διαφορετικούς τρόποι δου-
λειάς ή διασκέδασης, αλλά και νέες 
γνωριμίες), ενώ πλήττουν εύκολα 
με τη μονοτονία. Αντίθετα, άλλοι 
προτιμούν να βρίσκονται με αν-
θρώπους τους οποίους γνωρίζουν 
καλά, είναι πρακτικά άτομα και 
νιώθουν καλύτερα όταν ακολου-
θούν δοκιμασμένες λύσεις, κάνο-
ντας πράγματα που έχουν συνηθί-
σει. 

Yπάρχουν, όμως, και άλλα χα-
ρακτηριστικά μας, που δε φαίνονται 
με την πρώτη ματιά. Yπάρχουν, για 
παράδειγμα, άνθρωποι που είναι 
γενικά αισιόδοξοι και άλλοι που 
απογοητεύονται εύκολα. Κάποιοι 
είναι πιο ευάλωτοι ή πιο ευαίσθητοι 
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στα συναισθήματα των άλλων. Ο-
ρισμένοι είναι πιο φιλόδοξοι. Σε 
κάποιους αρέσει να λύνουν πρα-
κτικά προβλήματα. Πολλοί άνθρω-
ποι προτιμούν την ασφάλεια, ενώ 
σε άλλους αρέσει να παίρνουν ένα 
«λογικό» ρίσκο. 

Κανένα από τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς μας δεν είναι 
από μόνο του ‘καλό’ ή ‘κακό’. Σε 
κάθε περίσταση, κάποιο χαρακτη-
ριστικό ίσως είναι πιο κατάλληλο 
από κάποιο άλλο. Μεγάλη σημασία 

έχει ο τρόπος με τον οποίο συν-
δυάζονται μεταξύ τους τα διάφορα 
χαρακτηριστικά μας. Είναι σημαντι-
κό να γνωρίζουμε τις δυνατότητες 
και τα χαρακτηριστικά μας και να 
χρησιμοποιούμε τον κατάλληλο 
συνδυασμό στην κατάλληλη περί-
πτωση. Προβλήματα δημιουργού-
νται, όταν ένα χαρακτηριστικό μας 
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γίνεται άκαμπτο και λειτουργεί σε 
υπερβολικό βαθμό ή αναδεικνύεται 
κυρίαρχο σε ακατάλληλες περιστά-
σεις. Για παράδειγμα, ενώ η άμιλλα 
είναι θετική και έχει καλά αποτελέ-
σματα σε ένα αγώνισμα στίβου ή 
όταν απαιτείται ανταγωνισμός 
μπορεί να δημιουργεί προβλήματα 
σε ένα ομαδικό παιχνίδι ή σε κατα-
στάσεις που απαιτούν συνεργατι-
κότητα. 

Η ποικιλία των στοιχείων της 
προσωπικότητας είναι απίστευτα 

μεγάλη, αφού πρόκειται για ένα δυ-
ναμικό σύστημα διαφορετικών χα-
ρακτηριστικών, ένα σύστημα που 
τα στοιχεία του βρίσκονται σε αλ-
ληλεξάρτηση, διαρκή εξέλιξη και 
αλλαγή.  

Διάφοροι παράγοντες επηρεά-
ζουν την προσωπικότητα όπως, 
για παράδειγμα, η επικοινωνία και 
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η αλληλεπίδραση με τους άλλους 
ανθρώπους (π.χ. στο σπίτι, στο 
σχολείο, σε μια γιορτή κτλ.), ο συ-
γκεκριμένος κάθε φορά πολιτισμός 
σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπε-
δο, ο τρόπος ζωής στο πλαίσιο της 
κοινωνικής ομάδας στην οποία 
ζούμε, η κοινωνική και η οικονομική 
κατάσταση της οικογένειας και του 
σχολείου μας, τα μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας όπως η τηλεόραση, κα-
θώς και στοιχεία από το υλικό πε-
ριβάλλον μας (π.χ. η εκτεταμένη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή). Οι παράγοντες αυτοί, με τα 
ερεθίσματα που προσφέρουν και με 
τους περιορισμούς που μας θέτουν, 
ευνοούν ή δυσχεραίνουν την ανά-
πτυξη ορισμένων χαρακτηριστικών.  

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι τα χα-

ρακτηριστικά μας μεταβάλλονται 
κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Ε-
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πίσης, μπορούμε – αν θέλουμε- να 

τα αναπτύξουμε και να τα καλ-
λιεργήσουμε εμείς οι ίδιοι. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
1H 
Φύλλο Προσωπι-
κής Διερεύνησης 
1. Είμαι:  

 

  

 

  

 

  

 

2. Δε θέλω πια να:  

 

Βήμα 1. Προ-
σπάθησε να 
απαντήσεις 
στα ερωτήμα-
τα που ανα-
γράφονται 

στο Φύλλο 

Προσωπικής 
Διερεύνησης. 
Mην πολυ-
σκέφτεσαι τι 
θα γράψεις. 
Γράψε τα 
πρώτα πράγ-
ματα που σου 
έρχονται στο 
μυαλό. 
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 3. Ήμουν: 

 

  

 

  

 

αλλά δεν είμαι πια.

α. Γράψε τρία 
χαρακτηριστι-
κά του εαυτού 
σου που θεω-
ρείς σημαντι-
κά. 

β. Σημείωσε 
ένα χαρακτη-
ριστικό σου 
που επιθυμείς 
να αλλάξεις. 

γ. Βρες ένα 
στοιχείο που 
σε χαρακτήρι-
ζε παλιότερα, 
αλλά τώρα έ-
χει αλλάξει. 
Μην το πολυ-
σκεφτείς.  

Βήμα 2. Πάρε 
μια σύντομη 
συνέντευξη 
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από τον δι-
πλανό σου 
(για 5 λεπτά 
περίπου). Βο-
ήθησέ τον με 
τις ερωτήσεις 
σου να σου 
πει περισσό-
τερα για τα 
χαρακτηριστι-
κά που κατέ-
γραψε στο δι-
κό του φύλλο 
διερεύνησης. 
Ρώτα τον και 
για το πώς 
νιώθει για τον 
εαυτό του και 
προσπάθησε 
να κατανοή-
σεις αυτά που  
σου λέει.  
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Βήμα 3. Αλ-
λάξτε ρόλους. 
Τώρα ο δι-
πλανός σου 
παίρνει συνέ-
ντευξη από 
σένα. Είναι 
μια ευκαιρία 
να αναλογι-
στείς τα δικά 
σου χαρακτη-
ριστικά και να 
μιλήσεις γι’ 
αυτά. Δεν εί-
σαι υποχρεω-
μένος να μι-
λήσεις για ό-
λα. Μπορείς 
όμως να προ-
σπαθήσεις. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
(πρόσωπα και χαρακτηριστικά) 
 
Στα διάφορα μαθήματα, όπως της 
Ιστορίας, των Ελληνικών ή της Φυ-
σικής έχεις διδαχτεί, ή έχεις διαβά-
σει από άλλες πηγές, για πρόσωπα 
όπως αυτά που αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα. Διάλεξε τρία 
πρόσωπα και για καθένα από αυτά 
σημείωσε 3-4 κύρια χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς του. Κάνε μια 
σύντομη παρουσίαση στην τάξη 
σου (2-3 λεπτά) για ένα από αυτά τα 
πρόσωπα, εξηγώντας γιατί το επέ-
λεξες και από ποια βιογραφικά 
στοιχεία συνάγεις τα χαρακτηριστι-
κά που του αποδίδεις.  
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ΠΡΟΣΩ-
ΠΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Μπε-

τόβεν 

1...............

..... 

.................

..... 

2...............

..... 

.................

..... 

3...............

..... 

.................

..... 

4...............

..... 

.................

..... 

 Μαρία 

Κιουρί 

1...............

..... 

.................

2...............

..... 

.................

3...............

..... 

.................

4...............

..... 

.................
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..... ..... ..... ..... 

 Γκάντι 1...............

..... 

.................

..... 

2...............

..... 

.................

..... 

3...............

..... 

.................

..... 

4...............

..... 

.................

..... 

  1...............

..... 

.................

..... 

2...............

..... 

.................

..... 

3...............

..... 

.................

..... 

4...............

..... 

.................

..... 
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  1...............

..... 

.................

..... 

2...............

..... 

.................

..... 

3...............

..... 

.................

..... 

4...............

..... 

.................

..... 
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Να θυμάσαι ότι: 

 Κανένα από τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς μας δεν εί-
ναι από μόνο του ‘καλό’ ή ‘κακό’. 

 Τα χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητάς μας δεν είναι ανεξάρτητα, 
αλλά σχετίζονται μεταξύ τους και 
αλληλοεπηρεάζονται. 

 Τα χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητάς μας διαμορφώνονται και 
επηρεάζονται από πολλούς πα-
ράγοντες όπως κοινωνικούς, οι-
κονομικούς, πολιτισμικούς κτλ.  

 Μπορούμε, αν θέλουμε, να καλ-
λιεργήσουμε κάποια από τα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότη-
τάς μας. 
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Β. ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ 
ΕΑYΤΟ ΜΟY 
 
 

 

 Ποιος είσαι, 
πώς θα ήθε-
λες να είσαι 
και πώς σε 
βλέπουν οι 
άλλοι; 

 Μπορείς να 
δεχτείς και 
να αγαπή-
σεις τον ε-
αυτό σου με 
τα προτερή-
ματά σου, 
αλλά και με 
τα μειο-
νεκτήματά 
σου; 

Λέξεις/Φράσεις - 
Κλειδιά 
 

 Αυτογνωσία 

 Αυτοαντίληψη 

 Θετική και αρ-
νητική αυτοα-
ντίληψη 

 Ιδιαίτερες ικα-
νότητες 

 Ανάγκες 
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 Γνωρίζεις 
ότι, συνή-
θως, ένα ά-
τομο αξιο-
ποιεί στη 
ζωή του μό-
νο το ένα 
δέκατο από 
το δυναμικό 
του; 

 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 

 να αναγνωρίζεις τη σημασία της 
θετικής αυτοαντίληψης 

 να αντιλαμβάνεσαι τα στοιχεία της 
προσωπικότητάς σου ως ένα ‘δυ-
ναμικό όλον’ 

 να βλέπεις τον εαυτό σου σε μια 
πορεία εξέλιξης, ικανό να ανα-
πτύσσεται και να αλλάζει. 
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Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη 
ενότητα, η προσωπικότητά μας 
αποτελεί τον πυρήνα της μοναδικό-
τητάς μας, αφού μας διαφοροποιεί 
από τους άλλους. Περιλαμβάνει το 
σύνολο των χαρακτηριστικών μας, 
τις ιδιαιτερότητές μας, τον τρόπο με 
τον οποίο σκεφτόμαστε και αισθα-
νόμαστε. Yπάρχουν στοιχεία της 
προσωπικότητάς μας που είναι αρ-
κετά επιφανειακά, ώστε να είναι 
γνωστά τόσο σε εμάς τους ίδιους 
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όσο και στους άλλους. Yπάρχουν, 
ωστόσο, στοιχεία που είναι λιγότε-
ρο ορατά, στοιχεία που γνωρίζουμε 
για τον εαυτό μας χωρίς να τα αντι-
λαμβάνονται οι άλλοι ή στοιχεία 
που μας ξαφνιάζουν όταν τα ανα-
καλύπτουμε εμείς οι ίδιοι, αφού, μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή, δεν τα ανα-
γνωρίζαμε στον εαυτό μας. Σχετικά 
με τη γνώση του εαυτού μας, με τον 
τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε 
και τον αξιολογούμε, οι παρακάτω 
έννοιες είναι πολύ σημαντικές, τό-
σο για την προσωπική μας ανά-
πτυξη όσο και για τη μελλοντική 
μας εξέλιξη. 

Αυτογνωσία: αναφέρεται στο 
βαθμό της επίγνωσης που έχουμε 
για τον εαυτό μας. Αφορά τα βαθύ-
τερα και ιδιαίτερα αντικειμενικά 
γνωρίσματα της προσωπικότητάς 
μας, την ψυχοσυναισθηματική μας 
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υπόσταση, αλλά και τις βαθύτερες 
επιθυμίες μας. Ποιος πραγματικά 
είμαι; Πόσο προσωπικές είναι οι α-
ξίες μου; Πώς μπορώ να έχω εμπι-
στοσύνη στον εαυτό μου; Πρόκειται 
για κάποια κεντρικά ερωτήματα 
που συναντάμε στην πορεία μας 
προς την αυτογνωσία.  

Αυτοαντίληψη: αναφέρεται στον 
τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον 
εαυτό μας, αυτό που ‘νομίζουμε’ ότι 
είμαστε. Δεν είναι, λοιπόν, παράξε-
νο η αυτοαντίληψη να αλλάζει ανά-
λογα με τις περιστάσεις, εφόσον 
δεν έχουμε κατακτήσει έναν ικανο-
ποιητικό βαθμό αυτογνωσίας. Ω-
στόσο, αν και είναι πιο υποκειμενι-
κή από την αυτογνωσία, αποτελεί 
ένα ουσιαστικό μέρος της επίγνω-
σης του εαυτού μας. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
εκτιμάμε και να αξιολογούμε θετικά 
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τον εαυτό μας, να εμπιστευόμαστε 
τις δυνάμεις μας, χωρίς να τις υπε-
ρεκτιμάμε. Nα αναγνωρίζουμε τις 
επιτυχίες μας, αλλά και να δεχόμα-
στε τα λάθη και τις αποτυχίες μας 

χωρίς να απογοητευόμαστε. Η θε-

τική αυτοαντίληψη συνεπάγεται 

και υψηλό βαθμό αυτοεκτίμησης 
και μας οδηγεί στο να επιμένουμε 
για την κατάκτηση των στόχων μας, 
παρά τις δυσκολίες, να αναπτύσ-
σουμε τις δυνατότητές μας και να 
διορθώνουμε τα λάθη μας. Θετική 
αυτοαντίληψη σημαίνει θετική στά-
ση, θετική προδιάθεση απέναντι 
στον εαυτό μας και τη ζωή γενικό-
τερα. 

Συχνά, όμως, μια επιφανειακά 
θετική (αλλά αρνητική στην πραγ-
ματικότητα) στάση απέναντι στον 
εαυτό μας μάς οδηγεί στο να κατα-
πιανόμαστε με πράγματα τα οποία, 
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ενώ μας ενδιαφέρουν, τα παρατάμε 
μπροστά στις πρώτες δυσκολίες. 
Επίσης, η υπεροψία και ο κομπα-
σμός (όπως όταν κάποιος έχει ‘με-
γάλη ιδέα για τον εαυτό του’) κρύβει 
συνήθως έλλειψη εμπιστοσύνης 
στις δυνατότητές μας (δηλαδή χα-
μηλή αυτοεκτίμηση). 

Ιδιαίτερες ικανότητες: είναι ση-
μαντικό να γνωρίζουμε τις ‘ιδιαίτε-
ρες κλίσεις’ μας, τα ‘ταλέντα’ μας 
και τις ιδιαίτερες ικανότητές μας σε 
συγκεκριμένους τομείς. (Για το θέμα 
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων 
δες και την αντίστοιχη υποενότητα). 
Η αξιοποίησή τους μπορεί να επη-
ρεάσει δυναμικά τους προσανατο-
λισμούς μας και το σχέδιο ζωής 
μας. 

Ανάγκες: αφορούν ό,τι θεωρού-
με ότι είναι απαραίτητο, αναπόφευ-
κτο ή υποχρεωτικό, εξαιτίας συγκε-
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κριμένων καταστάσεων ή συνθη-
κών. Η αναγνώριση και η ορθή α-
ξιολόγηση των αναγκών μας μάς 
βοηθάει να καταρτίσουμε ένα σχέ-
διο που να επιτρέπει και να προω-
θεί τη βελτίωση της ζωής μας. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
που κάποιος ανήκει στην κατηγο-
ρία των ατόμων με αναπηρίες και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες7. Ά-

τομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες θεωρούνται όσοι έχουν σημα-
ντική δυσκολία μάθησης και προ-
σαρμογής εξαιτίας σωματικών, δια-
νοητικών, ψυχολογικών, συναι-
σθηματικών και κοινωνικών ιδιαι-
τεροτήτων. Σε αυτά συμπεριλαμβά-
νονται όσοι: 

α) έχουν νοητική ανεπάρκεια ή 
ανωριμότητα, β) έχουν ιδιαίτερα 
σοβαρά προβλήματα όρασης (τυ-
φλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, 
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βαρήκοοι), γ) έχουν σοβαρά νευρο-
λογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή 
προβλήματα υγείας, δ) έχουν προ-
βλήματα λόγου και ομιλίας, ε) έχουν 
ειδικές δυσκολίες στη μάθηση ό-
πως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυ-
σαναγνωσία, στ) έχουν σύνθετες 
γνωστικές, συναισθηματικές και 
κοινωνικές δυσκολίες και παρου-
σιάζουν αυτισμό και άλλες διατα-
ραχές ανάπτυξης. 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1H 
 

οποίο θα σας δώσει την ευκαιρία 
να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα 
τόσο του εαυτού σας όσο και των 
άλλων.  

Χωριστείτε σε ομάδες των 5-6 
ατόμων (Είναι καλύτερο να μπείτε 
σε ομάδες με άτομα που γνωρίζετε 
λιγότερο). Παρακάτω φαίνονται 36 
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‘κάρτες’ με ανολοκλήρωτες φρά-
σεις. Μοιράστε όλες τις ‘κάρτες’ με-
ταξύ σας κυκλικά [Μια ιδέα θα ήταν 
να φωτοτυπήσετε τη σελίδα του βι-
βλίου σας και να κόψετε τις ‘κάρτες’ 
με ένα ψαλίδι]. Ένας από όλους 
παίρνει την πρώτη, εκείνος που 
κάθεται δίπλα του τη δεύτερη κ.ο.κ. 
Μόλις πάρετε όλοι όσοι βρίσκεστε 
στη μικρή ομάδα από μια ερώτηση, 
συνεχίστε δίνοντας σε αυτόν που 
άρχισε πρώτος την επόμενη ερώ-
τηση (π.χ. την 7η, αν έχει 6 μέλη η 
ομάδα), στο δεύτερο τη μεθεπόμενη 
κτλ. μέχρι να εξαντληθούν όλες οι 
ερωτήσεις. Καθένας απαντά στις 
ερωτήσεις που του έτυχαν είτε 
γράφοντας πάνω στις ‘κάρτες’, είτε 
στο βιβλίο του ή σε ένα φύλλο χαρ-
τί. 

Κάθε μέλος της ομάδας δίνει τη 
δική του αυθόρμητη απάντηση 
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(που μπορεί να είναι αστεία, αληθι-
νή, πρωτότυπη, συναισθηματική 
…). Δεν υπάρχουν σωστές ή λαν-
θασμένες απαντήσεις, αλλά προ-
σωπικές απαντήσεις. Όταν τελειώ-
σουν όλα τα μέλη της μικρής ομά-
δας, διαβάζει ο καθένας τις δικές 
του απαντήσεις. 

Στο τέλος, σε επίπεδο τάξης συ-
ζητήστε: 

 ομοιότητες και διαφορές στις μικρές 
ομάδες 

 πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να 
μιλάμε για τις ιδέες, τις γνώμες και 
τα συναισθήματά μας 

 πώς μπορεί να ωφεληθεί κάποιος 
ακούγοντας τους άλλους. 
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1. Πιστεύω ότι … 2. Ελπίζω ότι … 3. Χαίρομαι που 
… 

4. Ευχαριστήθη-
κα … 

5. Θα ήθελα να … 6. Περιμένω να 
… 

7. Είμαι καλός/ή 
σε … 

8. Θαυμάζω πε-
ρισσότερο … 

9. Η ασχολία που 
μου αρέσει πε-
ρισσότερο είναι 
… 

10. Η μουσική 
που μου αρέσει 
είναι … 

11. Δε μου αρέσει 
… 

12. Το καλύτερο 
πράγμα που μου 
συνέβη ήταν … 

13. Δε νιώθω σί- 14. Είναι σπου- 15. Πάντα θα ή-
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γουρος/η όταν … δαίο για μένα … θελα να … 

16. Νομίζω ότι … 17. Αναρωτιέμαι 
αν … 

18. Νιώθω άβολα 
όταν … 

19. Το πιο ωραίο 
μέρος για μένα 
είναι … 

20. Το αγαπημέ-
νο μου φαγητό 
είναι … 

21. Το αγαπημέ-
νο μου χρώμα 
είναι … 

22. Η αγαπημένη 
μου δραστηριό-
τητα είναι … 

23. Η πιο ωραία 
ώρα της ημέρας 
για μένα είναι … 

24. Μου αρέσει 
… 

25. Αυτό που ε-
κτιμώ περισσό-
τερο σε ένα φίλο 

26. Κάτι στο ο-
ποίο τα κατα-
φέρνω πραγμα-

27. Αυτό που θα 
ήθελα να αλλάξω 
στη ζωή μου εί-
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είναι … τικά είναι … ναι… 

28. Νιώθω 
σπουδαίος/α, 
όταν … 

29. Θυμώνω ό-
ταν … 

30. Είμαι … 

31. Φοβάμαι να 
… 

32. Έχω πετύχει 
… 

33. Δουλεύω κα-
λύτερα όταν  

34. Το βρίσκω 
δύσκολο να … 

35. Ξεκουράζομαι 
όταν … 

36. Μπορώ … 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2H 
 

Πόσο σωστά αξιολογεί κανείς τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τάς του και τις ικανότητές του; Για 
τις ανάγκες της δραστηριότητας, θα 
διακρίνουμε σχηματικά τους αν-
θρώπους σε τέσσερις γενικές κατη-
γορίες: 
 

1η κατηγορία: αυτοί που υπερεκτι-
μούν τις δυνατότητές τους, με κίν-
δυνο να καταβάλουν μικρότερη 
προσπάθεια από αυτή που απαι-
τούν οι περιστάσεις και να απογοη-
τευτούν ή ακόμη και να γελοιοποι-
ηθούν (θυμήσου το μύθο με το λαγό 
και τη χελώνα). 

2η κατηγορία: αυτοί που υποτι-
μούν τις δυνατότητές τους και δεν 
καταβάλουν καμία προσπάθεια για 
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να βελτιώσουν τη θέση τους, γιατί 
φοβούνται ότι δε θα τα καταφέρουν.  

3η κατηγορία: αυτοί που έχουν ε-
πιφανειακή αυτοπεποίθηση, που 
πιστεύουν δηλαδή ότι μπορούν να 
τα καταφέρουν, αρχίζουν την προ-
σπάθεια, αλλά τα παρατούν όταν 
αρχίσουν οι δυσκολίες (π.χ. πριν 
από τις τελικές εξετάσεις, το τελικό 
αγώνισμα κτλ.). 

4η κατηγορία: αυτοί που εκτιμούν 
σωστά τις δυνατότητές τους, κατα-
βάλλουν κάθε λογική προσπάθεια, 
επιμένουν, χωρίς να αποθαρρύνο-
νται από τις δυσκολίες, και αξιο-
ποιούν τις ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται. 
 

Διάλεξε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες και βρες έναν ήρωα λο-
γοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυ-
θιστορήματος, ποιήματος κτλ.) που 
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να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. 
Προτίμησε έργα που έχεις διδαχτεί 
στο μάθημα των Νέων Ελληνικών ή 
της Ξένης Γλώσσας, ώστε τα πρό-
σωπα στα οποία αναφέρεσαι να εί-
ναι γνωστά στους συμμαθητές σου. 
Ίσως χρειαστείς τη συνεργασία του 
φιλολόγου ή του καθηγητή της ξέ-
νης γλώσσας. Φτιάξε μαζί με τους 
συμμαθητές σου που ασχολήθηκαν 
με άτομα της ίδιας κατηγορίας μια 
λίστα με τα ονόματα των ηρώων 
που βρήκατε και δίπλα σε κάθε ό-
νομα σημειώστε τον τίτλο του έρ-
γου και τον συγγραφέα. Μοιράστε 
τη λίστα στην τάξη. Συμφωνείς με 
τις εκτιμήσεις των συμμαθητών 
σου; Γνωρίζεις τα έργα στα οποία 
αναφέρονται; 
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Να θυμάσαι ότι: 

 Τα στοιχεία που απαρτίζουν τον 
εαυτό μας βρίσκονται σε δυναμι-
κή αλληλεξάρτηση και μπορούμε 
να τα καλλιεργήσουμε. 

 Η αποδοχή του εαυτού μας και η 
θετική αυτοαντίληψη μάς οδη-
γούν στο να εμπιστευόμαστε τις 
δυνάμεις μας. 

 Οι ‘κλίσεις’ και τα ‘ταλέντα’ μας 
μπορούν να επηρεάσουν δυνα-
μικά τους προσανατολισμούς 
μας. 

 Η αναγνώριση και η ορθή αξιο-
λόγηση των αναγκών μας μάς 
βοηθάει στη βελτίωση της ζωής 
μας. 
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Γ. ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΟY 
 

 

 Γνωρίζεις τι 
σημαίνει “εν-
διαφέροντα”; 

 Ποια είναι τα 
ενδιαφέροντά 
σου.; 

 Πώς ανα-
πτύσσονται τα 
ενδιαφέροντά 
μας; 

Λέξεις/Φράσεις - 
Κλειδιά 
 

 Ενδιαφέροντα 

 Δραστηριότη-
τες ελεύθερου 
χρόνου 

 Είδη ενδιαφε-
ρόντων 

 Παράγοντες 
διαμόρφωσης 
των 
ενδιαφερόντων 
 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 

 να κατανοείς την έννοια των εν-
διαφερόντων 

 να αναγνωρίζεις τα είδη και τη 
σημασία των ενδιαφερόντων στην 
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καθημερινή ζωή 

 να συνδυάζεις τα ενδιαφέροντα με 
τις επιλογές που κάνεις όσον α-
φορά τις σπουδές και το επάγγελ-
μά σου. 

 

 
 
 

Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Τα χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας, όπως είδαμε, καθορί-
ζουν τη συμπεριφορά και τις προ-

τιμήσεις μας. Αλλά και τα ενδιαφέ-
ροντα κάνουν τον άνθρωπο να 
στρέφει την προσοχή του σε κάτι 
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επειδή το βρίσκει ελκυστικό. Τα εν-
διαφέροντα αποτελούν ένα κίνητρο 
που οδηγεί στη δράση. Επομένως, 
προσανατολίζουν την προσοχή 
μας σε συγκεκριμένα, κάθε φορά, 
αντικείμενα, πρόσωπα, δραστηριό-
τητες, χωρίς να συνειδητοποιούμε 
πάντα το γιατί. Επιπλέον, μαζί με 
άλλους παράγοντες επηρεάζουν τις 
εκπαιδευτικές και τις επαγγελματι-
κές μας προτιμήσεις. Για παράδειγ-
μα, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
μουσική μπορεί να οδηγήσει ένα 
μαθητή στο να συμμετάσχει σε μια 
χορωδία και αργότερα να σπουδά-
σει μουσική και να γίνει μουσικός. 

Πώς όμως αναπτύσσονται τα 
ενδιαφέροντά μας; Μια σειρά από 

παράγοντες, όπως είναι η οικογέ-
νεια, το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και ο κοινω-
νικός περίγυρος συμβάλλουν στη 
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διαμόρφωσή τους. Ας εξετάσουμε 
σύντομα το ρόλο των παραγόντων 

αυτών. Η οικογένεια διευκολύνει ή 
εμποδίζει το παιδί να μετέχει σε αυ-
τές ή εκείνες τις δραστηριότητες. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο επηρεάζει τις 
εμπειρίες που θα λάβει, άρα και τα 

ενδιαφέροντά του. Στο σχολείο, η 
αγάπη και το ενδιαφέρον για κά-
ποιο μάθημα μπορεί να οδηγήσει 
τον μαθητή στην επιλογή κάποιων 
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Ε-
πιπλέον, ο ρόλος του δασκάλου, η 
βαθμολογία, η στάση των άλλων 
συμμαθητών είναι δυνατό να επη-
ρεάσουν τα ενδιαφέροντα και τις 
προτιμήσεις κάποιου. 

Παράλληλα, τα Μ.Μ.Ε. μπορεί να 
αναδείξουν και να περιβάλλουν με 
ιδιαίτερο γόητρο κάποια επαγγέλ-
ματα π.χ. του δημοσιογράφου, του 
ηθοποιού, καθιστώντας τα ελκυστι-
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κά. 

Επιπλέον, και άλλοι παράγοντες 
επηρεάζουν τα ενδιαφέροντα. Τέ-
τοιοι παράγοντες είναι ο κοινωνι-
κός περίγυρος, οι φίλοι, το φύλο 
και οι εκπαιδευτικοί. 

Τα ενδιαφέροντα, ανάλογα με το 
περιεχόμενό τους, κατατάσσονται 
σε κοινωνικά, επαγγελματικά και 
άλλα, ενώ ανάλογα με το αντικείμε-
νό τους κατηγοριοποιούνται σε 
μουσικά, αθλητικά, επιστημονικά 
κτλ. 

Όμως, τα ενδιαφέροντα διαφο-
ροποιούνται και ως προς το εύρος 
τους˙ μπορεί να εστιάζονται σε έ-
ναν ειδικό τομέα (στενά ενδιαφέρο-
ντα) ή να αναφέρονται σε περισσό-
τερα αντικείμενα (πλατιά ενδιαφέ-
ροντα). 

Γενικά, τα ενδιαφέροντα είναι 
δυνατό να αλλάζουν σε κάθε φάση 
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της ανάπτυξης του ατόμου, καθώς 
αυτό αποκτά νέες εμπειρίες. Επί-
σης, η αξία τους είναι διττή: μπορεί 
δηλαδή να έχουν τόσο ψυχαγωγικό 
όσο και μορφωτικό χαρακτήρα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1H 
Τα “χόμπι”, τα ενδιαφέροντα, οι 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
επιλογές. 

Οι δραστηριότητες του ελεύθε-
ρου χρόνου σου (αγγλικά «χόμπι») 
εκφράζουν τις πιο πολλές φορές 
και τα ενδιαφέροντά σου. Στον πί-
νακα που ακολουθεί δίνονται 20 τέ-
τοιες δραστηριότητες. Μέσα σε αυ-
τές ίσως αναγνωρίζεις και κάποιες 
δικές σου. Θα ξεκινήσεις συμπλη-
ρώνοντας τη στήλη Α («ΜΟY ΑΡΕ-
ΣΕΙ») και θα συνεχίσεις με τη στήλη 
Β («ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ»). 

Στήλη Α. Σημείωσε δέκα (10) δρα-
στηριότητες που προτιμάς περισ-
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σότερο και ιεράρχησέ τες.  

Στήλη Β. Σκέψου και σημείωσε 
ποιος ή ποιοι παράγοντες συνετέ-
λεσαν στο να επιλέξεις αυτές τις 
δραστηριότητες: η οικογένεια, το 
σχολείο, τα ΜΜΕ, οι φίλοι, το φύλο 
ή κάτι άλλο; 
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MOY ΑΡΕΣΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Ν’ ακούω τα προ-
βλήματα των άλ-
λων 

 

 

 

 

 Να τραγουδώ  
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 Να συναρμολογώ 
παιχνίδια, συ-
σκευές 

 

 

 

 

 Να γράφω  

 

 

 

 Να φωτογραφίζω  
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 Να υπολογίζω  

 

 

 

 Να διηγούμαι  
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 Να φροντίζω τους 
άλλους 

 

 

 

 

 Να κάνω τα καθη-
μερινά ψώνια 
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 Να διακοσμώ  

 

 

 

 Να λύνω σταυρό-
λεξα 
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 Να πείθω τους άλ-
λους 

 

 

 

 

 Να ζωγραφίζω 
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 Να παίζω μουσική  

 

 

 

 Να χορεύω  
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 Να επισκέπτομαι 
εκθέσεις και μου-
σεία 

 

 

 

 

 Να κάνω πειράμα-
τα 
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 Να φτιάχνω σκί-
τσα 

 

 

 

 

 Να μαγειρεύω 
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 Να γυμνάζομαι  

 

 

 

 Άλλα  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2H 
 

Ο ελεύθερος χρόνος σε αλληλεπί-
δραση με τη σχολική ζωή 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέ-
ρονται δώδεκα δραστηριότητες με 
τις οποίες μπορεί να ασχολείσαι 
στον ελεύθερο χρόνο σου. Προ-
σπάθησε να βρεις ποια μαθήματα ή 
ποια σχολικά προγράμματα σου 
δίνουν γνώσεις και δεξιότητες που 
σε βοηθούν σε σχέση με αυτές τις 
δραστηριότητες. Για παράδειγμα, 
στο 3 (κολυμπώ) μπορεί κάποιος 
να σημειώσει και το μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Ασχολούμαι με κα-

τασκευές 

 

 

2. Ταξιδεύω 

 
 

3. Κολυμπώ 
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4. Κάνω βόλτα με το 

ποδήλατο 

 

 

 

5. Συμμετέχω σε θεα-

τρική ομάδα 

 

 

 

6. Ασχολούμαι με τα 

ζώα  
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7. Ακούω μουσική 

 
 

8. Συμμετέχω σε ο-

μάδα εθελοντών 

 

 

 

9. Ζωγραφίζω 

 
 

10. Συζητάω  
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11. Περιποιούμαι τον 

κήπο 

 

 

 

 

12. Παίζω σκάκι 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3H 
 

Από τον κόσμο του σχολείου στο 
χώρο της εργασίας 
Στην επόμενη σελίδα βλέπεις χα-
ρακτηριστικές εικόνες από διάφο-
ρους επαγγελματικούς χώρους.  

α. Στον πίνακα που ακολουθεί 
γράψε πέντε (5) επαγγέλματα που 
σχετίζονται με τις εικόνες της επό-
μενης σελίδας και που σου αρέ-
σουν περισσότερο. Αν θέλεις, πρό-
σθεσε κι άλλα που σου αρέσουν, 
αλλά δε συμπεριλαμβάνονται στις 
εικόνες. Ίσως για ορισμένα επαγ-
γέλματα χρειάζεσαι πληροφόρηση. 
 
 

Τότε, χρήσιμες πληροφορίες θα 
βρεις: 

 στο παράρτημα αυτού του βιβλίου 
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 από τον καθηγητή του ΣΕΠ του 
σχολείου σου 

 στον Οδηγό Επαγγελμάτων 

 στην ηλεκτρονική σελίδα www.pi-
schools.gr. 

 στα σωματεία εργαζομένων των οι-
κείων κλάδων. 
 
 
 
 

β. Γράψε δίπλα σε καθένα από αυ-
τά τα πέντε (5) επαγγέλματα που 
σημείωσες στον πίνακα γιατί σου 
αρέσει. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 

  

ΜΟY ΑΡΕΣΕΙ ΓΙΑΤΙ … 
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4 

 
 

 
5 
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γ. Τι κοινό βρίσκεις να υπάρχει στα 
πέντε επαγγέλματα που σημείωσες 
ότι σου αρέσουν; [Π.χ. φυσικοθε-
ραπευτής-νοσηλευτής: είναι επαγ-
γέλματα που μου εξασφαλίζουν 
γνώση για να προσφέρω βοήθεια 
σε ασθενείς]. 
 

δ. Τελειώνοντας το κεφάλαιο των 
ενδιαφερόντων, θα διαπίστωσες τη 
σχέση που μπορεί να υπάρχει ανά-
μεσα στις δραστηριότητές μας και 
στον κόσμο της εργασίας. Ίσως εί-
ναι νωρίς να μιλάς για ένα πολύ 
συγκεκριμένο επάγγελμα, γιατί οι 
εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι 
πολλές και ραγδαίες. Επιπλέον, και 
εσύ ο ίδιος θα αλλάζεις, καθώς θα 
αποκτάς νέες γνώσεις και πληρο-
φορίες και θα αναπτύσσεις δεξιότη-
τες. 
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Όμως, για πρακτικούς λόγους, ση-
μείωσε το επάγγελμα που προτιμάς 
από τα πέντε (5) που έγραψες στον 
παραπάνω πίνακα. Ύστερα σημεί-
ωσε και τη δεύτερη προτίμησή σου. 
Σκέψου τώρα γιατί διάλεξες αυτά τα 
δύο. 
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1o ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

 
 

 

 

 

2o ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
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Να θυμάσαι ότι: 

 Τα ενδιαφέροντα αποτελούν ένα 
κίνητρο για δράση 

 Τα ενδιαφέροντα μπορεί να μας 
οδηγήσουν στην επιλογή κά-
ποιας επαγγελματικής δραστη-
ριότητας 

 Τα ενδιαφέροντα αλλάζουν κατά 
τη διάρκεια της ζωής. 
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Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 

 Έχεις σκεφτεί 
τι είναι οι αξίες; 

 Έχεις σκεφτεί 
πόσο επηρεά-
ζουν τις επιλο-
γές σου και το 
σχεδιασμό της 
σταδιοδρομίας 
σου; 

Λέξεις/Φράσεις - 
Κλειδιά 
 

 Αξίες 

 Σύστημα αξιών  

 Είδη αξιών 

 Ιεράρχηση των 
αξιών 

 Αξίες και λήψη 
απόφασης 

 Αξίες και επαγ-
γελματική στα-
διοδρομία 

 Αξίες και σχέ-
διο ζωής 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 να προσδιορίζεις τις προσωπικές 

και τις επαγγελματικές σου αξίες 
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 να κατανοείς το ρόλο τους στην 
καθημερινή ζωή 

 να αναγνωρίζεις την επίδραση 
των αξιών στην εργασία. 

 

Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες 

διαμορφώνουν αξίες. Οι αξίες απο-
τελούν κανόνες που ρυθμίζουν και 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 
ανθρώπου και αποτελούν μια ανα-
γκαιότητα γι’ αυτόν. Με τον όρο α-
ξία εννοούμε ότι κάτι μπορεί «να 
εκτιμηθεί στο πλαίσιο του καλού και 

του κακού, του ωραίου»8 κτλ. 

Οι αξίες αναφέρονται σε διάφο-
ρες πλευρές της ζωής. Είναι για 
παράδειγμα κοινωνικές, θρησκευτι-
κές, οικονομικές, φιλοσοφικές και 
άλλες. 

Yπάρχουν αξίες που είναι δια-
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χρονικές, που ισχύουν δηλαδή σε 
όλες τις εποχές, όπως είναι π.χ. η 
δικαιοσύνη, η ισότητα, ο αλτρουι-
σμός, η ειρήνη κτλ., ενώ άλλες αλ-
λάζουν. 

Ακόμη, υπάρχουν αξίες ατομικές, 
όπως υπάρχουν και ομαδικές που, 
όταν ισχύουν για μια κοινωνία, α-
ποτελούν συλλογικές αξίες. 

Οι ενέργειες, η δράση και η συ-
μπεριφορά κάθε ατόμου μπορεί να 
διέπονται από διαφορετικές αξίες. 
Επιπλέον, κάθε άνθρωπος έχει ένα 
ιδιαίτερο δικό του σύνολο αξιών, το 

οποίο αποτελεί το σύστημα αξιών 
του. Στα διάφορα συστήματα αξιών 

υπάρχει και διαφορετική ιεράρχη-
ση των αξιών. Δηλαδή, κάποιες α-
ξίες τοποθετούνται υψηλότερα στην 
κλίμακα αυτή της ιεραρχίας έναντι 
κάποιων άλλων. Οι αξίες αυτές α-
ποτελούν ένα περισσότερο ή λιγό-
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τερο οργανωμένο σύνολο.  
Οι αξίες που υιοθετεί ένας άν-

θρωπος διαμορφώνονται εν μέρει 
από την εκπαίδευση, αλλά και από 
την οικογένεια μέσα στην οποία έ-
χει μεγαλώσει και ανατραφεί, από 
το πολιτιστικό περιβάλλον (από τις 
πεποιθήσεις που κυριαρχούν σ ’ 
αυτό, τις δοξασίες κτλ.). 

Ένας άλλος παράγοντας που 
συμβάλλει στην ανάπτυξη αξιών εί-
ναι οι προσωπικές ανάγκες κάθε 
ατόμου, όπως είναι π.χ. η ανάγκη 
για πληροφόρηση, για κατανόηση, 
ασφάλεια κ.ά. 

Οι αξίες παίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στη ζωή μας. Από τη μια 
πλευρά ασκούν επίδραση στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητάς 
μας, ενώ από την άλλη συμβάλλουν 
στην διατήρηση της συνοχής της 
κοινωνίας, στο βαθμό που τα μέλη 
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της αποδέχονται και τηρούν τους 
κοινωνικούς κανόνες. 

Οι αξίες προσδιορίζουν τον τρό-
πο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 
και εκτιμούμε την πραγματικότητα 

και τις αποφάσεις που παίρνουμε 
στη ζωή.  

Αν εξετάσουμε τη συμπεριφορά, 
την εκπαίδευσή μας, το πώς εργα-
ζόμαστε ή διασκεδάζουμε τότε είναι 
δυνατό να συνειδητοποιήσουμε τις 
προσωπικές μας αξίες. 

Όσο περισσότερο είμαστε σε θέ-
ση να συνειδητοποιούμε τις προ-
σωπικές μας αξίες τόσο πιο εύκολα 
κατανοούμε τη σημασία τους. Αυτό 
με τη σειρά του μας βοηθά να λαμ-
βάνουμε αποφάσεις που μας ικα-
νοποιούν. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1H 
 

Στον κατάλογο αξιών που ακολου-
θεί σημείωσε πόσο σημαντική είναι 
για σένα κάθε αξία. 
Βέβαια τα ταξίδια ή ο ελεύθερος 
χρόνος δεν θεωρούνται γενικά αξί-
ες, μπορεί ωστόσο για ορισμένους 
ανθρώπους να είναι πολύ σημαντι-
κά. 

Αν κάποιες αξίες, σημαντικές για 
σένα, δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον πίνακα, μπορείς να τις προ-
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σθέσεις στο χώρο που διατίθεται γι’ 
αυτό το σκοπό. 

Στη συνέχεια, μπορείς να συ-
γκρίνεις την αξιολόγησή σου με την 
αξιολόγηση ενός συμμαθητή σου 
και να συζητήσετε για τις ομοιότη-
τες και τις διαφορές που εντοπίσα-
τε.  
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ΑΣΗΜΑ-

ΝΤΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙ-

ΚΗ 

ΠΟΛΥ 
 ΣΗΜΑΝΤΙ-

ΚΗ 

Εντιμότητα    

Ισότητα    

Ασφάλεια    

Αυτοπειθαρχία    

Yλικά αγαθά    

Ανεξαρτησία    

Εμπιστοσύνη    
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Ελεύθερος 
χρόνος    

Ειλικρίνεια    

Φιλία    

Μόρφωση    

Ταξίδια    

Δύναμη    

Γόητρο    

Αξιοπρέπεια    

Αλτρουισμός    
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Αυτοπεποίθη-
ση    

Ειρήνη    

Δικαιοσύνη    
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2H 
 
Οι άνθρωποι επιλέγουν ένα επάγγελμα για πολλούς 
και διαφορετικούς λόγους. Συνήθως, όχι μόνο για να 
κερδίζουν τα απαραίτητα για τη ζωή τους, αλλά και 
γιατί αυτό είναι σύμφωνο με τις αξίες τους και ικανο-
ποιεί και άλλες ανάγκες τους. Για σένα τι έχει ιδιαίτερη 
σημασία σε ένα επάγγελμα; Ιεράρχησε τις παρακάτω 
επαγγελματικές αξίες σύμφωνα με τις δικές σου ανά-
γκες και τοποθέτησέ τες σύμφωνα με τη δική σου σει-
ρά προτίμησης στη διπλανή στήλη. Έπειτα, συζητή-
στε στην τάξη τις μεταξύ σας διαφορές . 
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 Η αμοιβή 
 

 Η επαγγελματική 

ασφάλεια  

 Το ικανοποιητικό 

εργασιακό περι-

βάλλον 

 

 Οι προοπτικές για 

εξέλιξη και 
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προσωπική ανά-

πτυξη 

 Το γόητρο 

  

 Το ωράριο 

 
 

 Οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους 
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 Η δυνατότητα για 

ανάληψη 

πρωτοβουλιών 

και δράση 

 

 

 

 

 

 

 Η δυνατότητα να 

προσφέρεις  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3H 
 

Η δραστηριότητα αυτή πραγματο-
ποιείται σε τρεις φάσεις, με βάση 
τον πίνακα που ακολουθεί. 

Α΄ Φάση: για καθεμία από τις τρεις 
ομάδες δράσεων που φαίνονται 
στην αριστερή στήλη γράψε στην 
αντίστοιχη δεύτερη στήλη του πί-
νακα τους στόχους που σκέφτεσαι 
ή επιθυμείς να πραγματοποιήσεις 
στα επόμενα 5 χρόνια. 
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Β΄ Φάση: προσπάθησε να εντοπί-
σεις τις αξίες στις οποίες στηρίζο-
νται οι στόχοι αυτοί και σημείωσέ 
τες. 

Γ΄ Φάση: κάνε στην τέταρτη στήλη 
ένα σύντομο σχέδιο δράσης για το 
πώς θα επιτύχεις την πραγματο-
ποίηση των στόχων που έθεσες, 
μιλώντας δηλαδή για τις ενέργειες 
στις οποίες πρόκειται να προβείς. 
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Δράσεις 
Στόχοι  Aξίες 

Σχέδιο 

Δράσης 

 

 

Σχολείο 

Εκπαίδευση... 
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Επάγγελμα 
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Προσωπική 

ζωή 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 / 61 



Να θυμάσαι ότι: 

 Κάθε άνθρωπος έχει ένα ιδιαίτερο 
σύστημα αξιών. 

 Οι αξίες επηρεάζουν τις επιλογές 
που κάνουμε στη ζωή μας (τις εκ-
παιδευτικές, τις επαγγελματικές 
κ.ά.). 

 Οι αξίες επηρεάζουν τον τρόπο 
ζωής μας, καθώς και τα σχέδια 
που κάνουμε για το μέλλον μας. 
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Ε. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ-
ΤΗΤΕΣ 
 

 

 Έχεις αναρω-
τηθεί ποτέ για 
τις δυνατότη-
τες και για τις 
αδυναμίες 
σου, καθώς 
και για το πώς 
συσχετίζονται 
οι ικανότητες 
ή οι δεξιότητες 
που διαθέτεις 
με την άσκηση 
διαφόρων ε-
παγγελμάτων;  

 Έχεις σκεφτεί 
ότι οι δεξιότη-
τες που διαθέ-
τει ένα άτομο 

Λέξεις/Φράσεις 
- Κλειδιά 
 

 Ικανότητες 

 Δεξιότητες 
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αναπτύσσο-
νται με συ-
στηματική 
προσπάθεια; 

 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 
 να γνωρίσεις το περιεχόμενο των 

εννοιών «ικανότητες» και «δεξιό-
τητες» και να τις συσχετίζεις με τα 
διάφορα επαγγέλματα 

 να προσδιορίζεις τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες που διαθέτεις, 
καθώς και αυτές που δεν διαθέτεις 

 να διαπιστώσεις ότι οι δεξιότητες 
αναπτύσσονται με συστηματική 
προσπάθεια. 
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Εισαγωγικά στοιχεία 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ είναι οι προσωπικές 
δυνατότητες κάθε ατόμου, που 
μπορεί να είναι ταλέντα, κλίσεις ή 
προδιαθέσεις και αναπτύχθηκαν ως 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 
κληρονομικών και περιβαλλοντι-
κών παραγόντων. Oι ικανότητες 
αυτές μπορεί να είναι εμφανείς ή 
και όχι. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο 
μπορεί να έχει κάποιες κλίσεις, αλ-
λά να μην του δόθηκε ποτέ η ευκαι-
ρία να τις αναδείξει. Για παράδειγ-
μα, ένας μαθητής έχει σπάνιο μου-
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σικό ταλέντο, αλλά ζει σε ένα απο-
μακρυσμένο μέρος χωρίς ωδείο και 
χωρίς δασκάλους μουσικής που να 
μπορούν να τον εμψυχώσουν και 
να τον καθοδηγήσουν. O μαθητής 
αυτός πιθανόν δεν θα καλλιεργήσει 
ούτε θα αξιοποιήσει επαγγελματικά 
την ικανότητά του αυτή. Οι ικανότη-
τές μας είναι τα θεμέλια πάνω στα 
οποία στηρίζεται οποιασδήποτε 
προσπάθεια για εκπαίδευση, μά-
θηση, επιδόσεις ή επιτεύγματα σε 
διάφορους τομείς όπως είναι ο α-
θλητισμός, η τέχνη, η επιστήμη. Οι 
ικανότητες λοιπόν είναι σαν τα φυ-
τά που έχουν ρίζες. θα ανθίσουν με 
την κατάλληλη φροντίδα ή, αντίθε-
τα, μπορεί, ενώ έχουν ρίζες, να μην 
«ξεπεταχτούν» ποτέ ή να μην ανθί-
σουν, αν δεν τις περιποιηθεί κά-
ποιος. Οι ικανότητές μας είναι, με 
άλλα λόγια, οι βασικές αποσκευές 
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που έχουμε στη διάθεσή μας για το 
προσωπικό μας ταξίδι στη ζωή. 
Σκόπιμο είναι να φροντίζουμε να τις 
ανακαλύπτουμε και να τις βελτιώ-
νουμε όσο μπορούμε περισσότερο 
με τη στήριξη της οικογένειας, του 
σχολείου και της ευρύτερης κοινό-
τητας. 
 

Μπορούμε να χωρίσουμε τις ικανό-
τητες σε γενικές και σε ειδικές.  

Οι Γενικές Ικανότητες εκδηλώνο-
νται σε κάθε δραστηριότητα του α-
τόμου (π.χ. αντίληψη, μνήμη, ικα-
νότητα προφορικής ή/ και γραπτής 
έκφρασης κ.ά.).  

Οι Ειδικές Ικανότητες εκδηλώνο-
νται σε συγκεκριμένους και εξειδι-
κευμένους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και συνήθως συν-
δέονται με κάποιες επαγγελματικές 
δραστηριότητες (π.χ. οι μουσικές 
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ικανότητες μπορούν να αξιοποιη-
θούν στο επάγγελμα του μουσικού).  

 

 

Διάκριση Ικανοτήτων 
 Αισθητηριακές ικανότητες (π.χ. 

ικανότητες όρασης, αφής, ακοής)  

 Ικανότητες σε σχέση με σωμα-
τικά χαρακτηριστικά (μυϊκή ικα-
νότητα, σωματική αντοχή και 
δύναμη, συντονισμός κινήσεων 
κτλ.) 

 Μηχανικές ικανότητες (π.χ. κα-
τανόησης λειτουργίας μηχανών 

105 / 63 



και τεχνικών λειτουργιών) 

 Νοητικές ικανότητες (π.χ. 
γλωσσικές ικανότητες, παρατη-
ρητικότητα, αντίληψη χώρου, 
μαθηματική ικανότητα, μνήμη, 
φαντασία, δημιουργική ικανότη-
τα κτλ.)  

 Καλλιτεχνικές ικανότητες (μου-
σικής, εικαστικών, υποκριτικής, 
χορού κτλ.). 
 

Όλα τα άτομα δεν έχουν τις ίδιες 
ικανότητες, γενικές ή ειδικές. 
Είναι πολύ σημαντικό να αναγνω-
ρίζεις και να δέχεσαι τον εαυτό σου 
ως μια οντότητα διαφορετική από 
τους άλλους και ξεχωριστή, που 
αποτελείται από ένα σύνολο δυνα-
τών και αδύνατων πλευρών και, 
συνάμα, να αποδέχεσαι και τη δια-
φορετικότητα των άλλων γύρω 
σου.  
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Επίσης, είναι καλό να λάβεις σο-
βαρά υπόψη σου τις γενικές, αλλά 
κυρίως τις ειδικές ικανότητες που 
διαθέτεις, πριν επιλέξεις να δρα-
στηριοποιηθείς σε ένα επάγγελμα.  

Kάποια άτομα, λόγω κληρονομι-
κών παραγόντων, ατυχημάτων ή 
ασθενειών έχουν πιο σοβαρές ανε-
πάρκειες και ανάγκες για αποδοχή 
και ανοχή από τους άλλους 
απέναντι στη διαφορετικότητά 
τους.  

Τα άτομα με αναπηρίες και με ει-

δικές ανάγκες (A.M.E.Α.)9συναντούν 

αρκετά και πολλαπλά εμπόδια. Αυ-
τά συναρτώνται με την κατηγορία 
και το βαθμό αναπηρίας που έχουν. 

Όμως αναπηρία δεν σημαίνει πά-

ντα ανικανότητα, γιατί τα άτομα 
αυτά, έχουν ειδικές ικανότητες, τις 
οποίες μπορούν να αναδείξουν μέ-
σα από τα υποστηρικτικά εκπαι-
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δευτικά προγράμματα Ειδικής Α-
γωγής.  

Αρκετά από τα Α.Μ.Ε.Α. μπο-
ρούν να ενταχθούν στο κοινωνικό 

σύνολο10, εφόσον τους παρασχεθεί 

η κατάλληλη ειδική εκπαίδευση 
που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες, 
τις ανάγκες τους και αξιοποιεί τις 
ικανότητές τους. Τα Κέντρα Διά-
γνωσης, Αξιολόγησης και Yποστή-
ριξης (Κ.Δ.Α.Y.), αρμοδιότητας 
Yπ.Ε.Π.Θ., συντάσσουν τη γνωμά-
τευση και το Εξατομικευμένο Εκ-
παιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) του 
μαθητή. Το Πλαίσιο Αναλυτικού 
Προγράμματος Ειδικής Αγωγής 
(Π.Α.Π.Ε.Α.), το βιβλίο του δασκά-
λου Ειδικής Αγωγής, καθώς και τα 
βιβλιοτετράδια των μαθητών με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες προ-
σεγγίζουν με βιωματικό τρόπο τις 
δυσκολίες και τα εμπόδια που δη-
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μιουργούνται εξαιτίας της αναπηρί-
ας. Γι’ αυτό, τα βιβλία υποστηρίζο-
νται με έντυπο και ηλεκτρονικό υλι-
κό οπτικοποημένων καθημερινών 
βιωματικών δραστηριοτήτων μα-
θησιακής ετοιμότητας (κάρτες) και 
με ηχητικό υλικό (CDs). 

 

Ευφυή άτομα 
Yπάρχει και μια κατηγορία ατόμων 
που έχουν ανώτερες νοητικές ικα-
νότητες και αποκαλούνται «ευφυή 
άτομα». Επίσης, ο όρος αυτός ανα-
φέρεται και στα άτομα που διακρί-
νονται για «ταλέντο υψηλής ποιό-
τητας σε ειδικούς τομείς», όπως εί-
ναι οι επιστήμες, οι τέχνες κτλ. 
 

Ο ικανότατος σκιτσογράφος 

μας 
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Οι Δεξιότητες έχουν σχέση με την 
προσωπικότητά μας, με τον τρόπο 
που λειτουργούμε και αντιμετωπί-
ζουμε διάφορα θέματα στην προ-
σωπική, στην επαγγελματική και 
στην κοινωνική μας ζωή. Πιο συ-
γκεκριμένα, με τον όρο δεξιότητα 
εννοούμε το βαθμό ευκολίας, ακρί-
βειας και ταχύτητας με τον οποίο 
εκτελούμε μια σειρά από ενέργειες, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 
μια κατάσταση, να δράσουμε, να 
λύσουμε ένα πρόβλημα, στην προ-
σωπική, επαγγελματική και στην 
κοινωνική μας ζωή. 

 

Τυφλών 

βήματα 
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Χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων 

 Οι δεξιότητες μαθαίνονται μετά 
από εκπαίδευση και κατάρτιση, 
πρακτική άσκηση και συστημα-
τική προσπάθεια. Για παράδειγ-
μα, η ανάπτυξη μιας δεξιότητας 
στην έκφραση στο γραπτό λόγο, 
δεξιότητα απαραίτητη για το ε-
πάγγελμα του συντάκτη ειδήσε-
ων, μπορεί να αναπτυχθεί μετά 
από κατάλληλη άσκηση και εκ-
παίδευση. 

 Κάποιες δεξιότητες είναι πολύ 
αναγκαίες για το επάγγελμα που 
θέλουμε να ασκήσουμε (π.χ. δε-
ξιότητα επικοινωνίας με το κοινό 
για το επάγγελμα του δημοσιο-
γράφου). Εξάλλου μια δεξιότητα 
μπορεί να είναι απαραίτητη σε 
πολλά και διαφορετικά επαγγέλ-
ματα. Για παράδειγμα οι δεξιότη-
τες επικοινωνίας είναι απαραίτη-
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τες για την άσκηση πολλών ε-
παγγελμάτων όπως του εκπαι-
δευτικού, του κοινωνικού λει-
τουργού, του διαφημιστή, του 
δημοσιογράφου κ.ά.  

 Yπάρχουν δεξιότητες που παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στην ε-
ξασφάλιση και διατήρηση κά-
ποιας θέσης εργασίας (π.χ. δε-
ξιότητα ενεργού αναζήτησης της 
πληροφορίας, ευελιξία, οργάνω-
ση χρόνου κτλ.). 

 
Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

που οι εργοδότες αναζητούν στους 
εργαζομένους δεν είναι πια μόνο 
πτυχία, εμπειρία και γνώσεις, αλλά 
και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν 
σχέση με την προσωπική και κοι-
νωνική «εικόνα» του εργαζομένου. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά τα αποκα-

λούμε «δεξιότητες- κλειδιά», στο 
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βαθμό που δηλώνουν σημαντικά 
«κλειδιά» για να ανοίξει κάποιος 
την πόρτα της εργασίας. Άλλες, 

όμως, αποκαλούνται και «δεξιότη-
τες ζωής», γιατί θεωρούνται απα-
ραίτητες για να πετύχει κανείς όχι 
μόνο στην επαγγελματική, αλλά και 
στην κοινωνική και προσωπική του 
ζωή. Πολλές από τις δεξιότητες αυ-
τές μπορούμε -και καλό είναι- να τις 
αναπτύξουμε σε κάποιο βαθμό, για-
τί θεωρούνται σημαντικές για την 
κοινωνική και την επαγγελματική 
μας ζωή.  

 
 

Πώς αναπτύσσονται οι δεξιότητες 
ζωής που θα μας επιτρέψουν να 
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ζήσουμε παραγωγικά και δη-
μιουργικά; 
 
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών 
είναι μια συνεχής διαδικασία που 
κρατάει μια ζωή. Με άλλα λόγια, η 
προσπάθεια για προσωπική ανά-
πτυξη και εξέλιξη αρχίζει με τη γέν-
νησή μας και σταματά στο τέλος 
της ζωής μας. Οι δεξιότητες καλ-
λιεργούνται μέσα από την ενεργό 
δράση και τις ευκαιρίες για μάθηση 
που μας παρέχουν η οικογένεια, το 
σχολείο, η ευρύτερη κοινότητα. 
Χρειάζεται, όμως, θέληση και προ-
σωπική συστηματική προσπάθεια 
για την ανάπτυξη αυτών των δεξιο-
τήτων. Ένας μαθητής μπορεί να 

καλλιεργήσει τις δεξιότητες ζωής 
μέσω των σχολικών, εξωσχολικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων, 
καθώς επίσης και μέσω της εφαρ-
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μογής του θεσμού Συμβουλευτική –
Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 
Επίσης, και η ενεργός συμμετοχή 
ενός μαθητή στα διάφορα προ-
γράμματα που υλοποιούνται κατά 
καιρούς στο σχολείο, όπως είναι 
για παράδειγμα τα Προγράμματα 
Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης, Ευέλικτης 
Ζώνης κ.ά., συμβάλλει στην καλ-
λιέργεια πολλών τέτοιων δεξιοτή-
των. 
 

Ποιες είναι οι δεξιότητες ζωής; 
 
Yπάρχουν διάφορες ομάδες δεξιο-
τήτων ζωής. Μερικές από τις πιο 

σημαντικές είναι οι παρακάτω11: 

Δεξιότητες επικοινωνίας: Αναφέρο-
νται στο να μπορείς 

 να εκφράζεσαι και να μεταφέρεις 
ιδέες, απόψεις, συναισθήματα με 
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το γραπτό ή με τον προφορικό 
λόγο, άμεσα και σωστά 

 να ερμηνεύεις αποτελεσματικά 
τα μηνύματα των άλλων (λεκτικά, 
γραπτά ή μέσω της γλώσσας του 
σώματος), να καταλαβαίνεις τα 
συναισθήματά τους 

 να επικοινωνείς με τους άλλους 
μιλώντας ξένες γλώσσες ή με τη 
χρήση Η/Y 

 να κατανοείς, να αποδέχεσαι, να 
συνεργάζεσαι με άτομα από άλ-
λες χώρες, με διαφορετική 
γλώσσα και με άλλα ήθη και έθι-
μα (διαπολιτισμική επικοινωνία). 

 
Δεξιότητες προσαρμογής: Nα μπο-
ρείς να προσαρμόζεσαι σε νέες 
συνθήκες, σε μεταβατικές φάσεις 
κτλ. (π.χ. αλλαγή τόπου διαμονής, 
σχολείου, οικογενειακής κατάστα-
σης). 
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Δεξιότητες ευελιξίας: Nα μπορείς, 
όταν οι συνθήκες διαφοροποιού-
νται, να εντοπίζεις εναλλακτικές 
λύσεις, να δοκιμάζεις και άλλους 
τρόπους δράσης. 
 
Δεξιότητες ενεργού αναζήτησης και 
κριτικής ανάγνωσης των πληρο-
φοριών: στην κοινωνία της πληρο-
φορίας, το να ξέρεις τις πηγές από 
όπου θα αντλήσεις τις πληροφορίες 
σου, το πώς θα τις αξιοποιήσεις, 
καθώς και το να μπορείς να προ-
σεγγίζεις τις πληροφορίες κριτικά 
αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς 
δράσης.  
 
Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών: Nα μπορείς να χρη-
σιμοποιείς τον H/Y αποτελεσματι-
κά, δεξιότητα χρήσιμη για την ά-
σκηση των περισσότερων σύγχρο-
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νων επαγγελματικών δραστηριοτή-
των, για την πρόσβαση σε πληρο-
φορίες, για την επικοινωνία μέσω 
διαδικτύου. 
 
Δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικό-
τητας: αναφέρονται στη δυνατότητα 
να συνεργάζεσαι αρμονικά με άλλα 
άτομα, να μπορείς να έχεις την 
προσωπική σου άποψη, αλλά να 
δέχεσαι και τη θέση των άλλων και 
όλοι μαζί να προσπαθείτε για την 
επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 
 
Δεξιότητες διαχείρισης και οργά-
νωσης χρόνου: αναφέρονται στο να 
διαχειρίζεσαι και να οργανώνεις 
σωστά το χρόνο σου, ώστε σε δε-
δομένα πλαίσια, να φέρνεις σε πέ-
ρας διάφορες εργασίες, ποικίλες 
δραστηριότητες κτλ. 
Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης: α-
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ναφέρονται στο να ξέρεις να πα-
ρουσιάζεις τον εαυτό σου, να προ-
βάλλεις τις δυνατότητές σου και την 
αξία σου, να δημιουργείς καλές ε-
ντυπώσεις για σένα (π.χ. μέσω ε-
νός βιογραφικού, μιας συνέντευξης 
κτλ.) 
 
Δεξιότητες ανάληψης πρωτοβου-
λιών: Nα είσαι σε θέση, όταν οι άλ-
λοι αδρανούν έχοντας αφεθεί στη 
ρουτίνα τους, να παίρνεις πρωτο-
βουλίες και να προχωρείς, παρακι-
νώντας και άλλους. 
 
Δεξιότητες καινοτομίας, νεωτερικό-
τητας: αυτές σχετίζονται με το να 
καλοδέχεσαι τις νέες ιδέες, να υιο-
θετείς επαναστατικές λύσεις, πέρα 
από τα καθιερωμένα πρότυπα. 
 
Δεξιότητες λήψης απόφασης: Πρό-
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κειται για σύνολο ειδικών δεξιοτή-
των σχετικών με το να λαμβάνεις 
αποφάσεις που ικανοποιούν τις 
ανάγκες και τους στόχους σου, με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε 
φορά. 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1H 
 

Προκειμένου να εντοπίσεις τις ικα-
νότητές σου, σκέψου μερικές δρα-
στηριότητες σε κάποιους τομείς 
(μαθηματικά, αθλητισμό, πολιτιστι-
κές δραστηριότητες, καλλιτεχνικές 
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κτλ.) στις οποίες σημειώνεις πολύ 
καλές επιδόσεις. Σκέψου επίσης και 
δραστηριότητες με τις οποίες, ενώ 
έχεις ασχοληθεί και έχεις προσπα-
θήσει να τα καταφέρεις, εντούτοις 
δεν έχεις καλά αποτελέσματα. Ανα-
ρωτήσου γιατί συμβαίνει αυτό και 
αναζήτησε τρόπους που πιθανόν 
θα σε βοηθήσουν να τα καταφέρεις 
καλύτερα στο μέλλον… 
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Τα κατα-
φέρνω καλά 
… 

Δεν τα κατα-
φέρνω καλά … 

Μήπως θα μπορού-
σα να ……. 
/εάν……………. 

στην επισκευή 
μηχανών αυ-
τοκινήτων 

στις μαθηματι-
κές πράξεις και 
στους αριθμητι-
κούς υπολογι-
σμούς 

να είχα καλύτερες 
επιδόσεις στα μαθη-
ματικά, 

εάν έκανα συστημα-
τική προσπάθεια να 
καλύψω κάποια κενά 
μου και παρακολου-
θούσα μαθήματα ε-
νισχυτικής διδασκα-
λίας; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2H 
 

Αφού διαβάσεις προσεκτικά το εισαγωγικό κείμενο 
για τις ικανότητες και τις δεξιότητες, συμπλήρωσε τα 
κενά του παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τα παρα-
δείγματα. Μπορείς, αν θέλεις, να συμβουλευτείς και 
έναν Οδηγό Επαγγελμάτων. 

Επαγγελματική 

δραστηριότητα 

Ικανότητες 

που απαιτού-

νται 

Δεξιότητες που 

απαιτούνται 
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Ηθοποιός Καλλιτεχνικές 

ικανότητες, 

μνήμη, 

γλωσσική ικα-

νότητα (λεκτική 

ευχέρεια), φα-

ντασία 

 

Δεξιότητες επικοι-

νωνίας, ευελιξίας, 

συνεργασίας, αυ-

τοπαρουσίασης 

Πιλότος Οξύτητα ακοής, Δεξιότητες λήψης 
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όρασης, ταχύ-

τητα αντιδρά-

σεων, συντονι-

σμός κινήσεων 

απόφασης, ανά-

ληψης πρωτοβου-

λιών, προσαρμο-

γής, συνεργασίας 

Μηχανικός αε-

ροσκαφών 
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Αρχιτέκτονας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφέας   
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Οδηγός λεω-

φορείου 
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Εκπαιδευτικός  
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(κάποιο άλλο 

επάγγελμα που 

σε ενδιαφέρει) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3H 
 

Σκέψου κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες που 
θα σε ενδιέφεραν και συμπλήρωσε τον πίνακα σύμ-
φωνα με το παράδειγμα. (Καλό είναι να συμβουλευ-
τείς και έναν Οδηγό Επαγγελμάτων). 

Επαγγέλματα 
που με ενδια-
φέρουν 

Δεξιότητες που 
διαθέτω και 
σχετίζονται με 
την άσκηση 
αυτών των ε-
παγγελμάτων 

Δεξιότητες που δεν 
έχω και χρειάζεται 
να αναπτύξω (εάν 
επιλέξω κάποιο 
σχετικό επάγγελ-
μα) 

Π.χ. ψυχολό-
γος, κοινωνι-

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 
επικοινωνίας, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 
συνεργασίας, επι-
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κός λειτουργός θετικής αντιμε-
τώπισης των 
πραγμάτων, ε-
νεργού ακρόα-
σης, 

κοινωνίας με άτομα 
από διαφορετικούς 
πολιτισμούς, 

Π.χ. επιχειρη-
ματίας, υπεύ-
θυνος πωλή-
σεων 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 
επικοινωνίας, 
ανάληψης 
πρωτοβουλιών, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 
λήψης απόφασης, 
δεξιότητες ανάλη-
ψης πρωτοβου-
λιών, ρίσκου, 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4H 
 

Μελέτησε στο εισαγωγικό κείμενο 
τον κατάλογο των δεξιοτήτων ζωής. 
Σημείωσε: α) ποιες από αυτές τις 
δεξιότητες νομίζεις ότι διαθέτεις, β) 
ποιες δεξιότητες θα ήθελες να ανα-
πτύξεις περισσότερο, γ) με ποιους 
τρόπους νομίζεις ότι θα μπορούσες 
να το πετύχεις αυτό;  
Μπορείς να δημιουργήσεις έναν 
ατομικό φάκελο με τίτλο «Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ζωής», τον οποίο θα 
συμπληρώνεις σταδιακά στη διάρ-
κεια της σχολικής σου ζωής (βλέπε 
στο Παράρτημα σχετικό κείμενο για 
τη δημιουργία ατομικού φακέλου 
μαθητή «portfolio»). 
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Να θυμάσαι ότι: 

 «Πρέπει να διανύσουμε τη ζωή 
με τα δικά μας εντελώς προσω-
πικά χαρίσματα και ελαττώματα, 
ενίοτε μάλιστα προχωρούμε 
κομματάκι παραπέρα, καταφέρ-
νουμε ό,τι δεν μπορούσαμε πριν 
και για μια στιγμή μπορούμε ο-
λόψυχα να δεχτούμε τον εαυτό 
μας και να νοιώσουμε ικανοποί-

ηση γι αυτό που είμαστε»12. 
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H ενότητα με μια ματιά 

  

 Γράψε 5 χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Παρουσίασε με λίγες λέξεις τη 
διαφορά μεταξύ της αυτογνωσί-
ας και της αυτοαντίληψης. 
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 Παρουσίασε με λίγες λέξεις τη 
σημασία της θετικής 
αυτοαντίληψης για το άτομο. 
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 Δώσε δικούς σου ορισμούς: α) 
για τις προσωπικές αξίες β) για 
τις επαγγελματικές αξίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημείωσε ένα προσωπικό σου 
ενδιαφέρον το  
οποίο θα μπορούσες να συν-
δυάσεις με μια ή περισσότερες 
επαγγελματικές δραστηριότητες 
στο μέλλον. 
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 Γιατί μερικές δεξιότητες αποκα-
λούνται «δεξιότητες ζωής»; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Συζήτησε με τους συμμαθητές 

σου ή με μέλη του οικογενειακού 
σου περιβάλλοντος σκέψεις και 
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συναισθήματα που σου δη-
μιουργήθηκαν με αφορμή την 
διεξαγωγή των Παρα-
ολυμπιακών Αγώνων στην Α-
θήνα (2004). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣYΝΕΝΤΕYΞΗ 
 
Επειδή σε διάφορα σημεία αυτού 
του βιβλίου σου προτείνουμε να 
πάρεις συνεντεύξεις, διάβασε τις 
παρακάτω σχετικές οδηγίες: 

Για τη διεξαγωγή μιας συνέντευ-
ξης είναι απαραίτητο να έχει κανείς 
υπόψη του κάποιες αρχές και να 
γνωρίζει ορισμένα στοιχεία που 
αφορούν τη διαδικασία της. 

H συνέντευξη είναι «εργαλείο» 
μεθοδολογικό που μας βοηθά, ανά-
μεσα στα άλλα, να πάρουμε πλη-
ροφορίες, στο πλαίσιο μιας έρευ-
νας. 

Σε γενικές γραμμές είναι δυνατόν 
να διακρίνουμε όλη την απαιτούμε-
νη εργασία για τη διεξαγωγή της 
συνέντευξης σε κάποιες φάσεις. 
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α. Η φάση της προετοιμασίας 
 Προσδιορίζουμε το σκοπό της συ-

νέντευξης και σχεδιάζουμε τον 
τρόπο υλοποίησής του. 

 Διαμορφώνουμε ένα σχέδιο δρά-
σης, διεξαγωγής της συνέντευξης. 

 Εντοπίζουμε πιθανά ερωτήματα, 
θέματα που θέλουμε να θίξουμε. 

 Προσδιορίζουμε τη διάρκεια της 
συνέντευξης, καθώς επίσης και το 
χώρο και τη χρονική στιγμή, σε 
συμφωνία με το άτομο από το 
οποίο θα λάβουμε τη συνέντευξη. 

 

β. Φάση της διεξαγωγής της συ-
νέντευξης 
 Εξηγούμε, ανακοινώνουμε το 

σκοπό της συνέντευξης. 

 Δείχνουμε ενδιαφέρον και απο-
φεύγουμε να διατυπώνουμε προ-
σωπικές κρίσεις. 
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 Ακούμε προσεκτικά και δεν δια-
κόπτουμε άσκοπα ή συνεχώς το 
συνομιλητή μας. 

 Kρατάμε σημειώσεις, καταγρά-
φουμε στοιχεία, όπου αυτό κρίνε-
ται απαραίτητο. 

 Μπορεί να ζητήσουμε διευκρινί-
σεις, επεξηγηματικά στοιχεία στην 
προσπάθειά μας να εστιάσουμε 
σε ένα θέμα. 

 Στο τέλος εκφράζουμε τις ευχαρι-
στίες μας για τη συνεργασία του, 
καθώς και για τη βοήθεια που μας 
προσέφερε. 

 

γ. Η φάση της αξιολόγησης 
 Διερευνούμε αν επιτεύχθηκαν οι 

σκοποί της συνέντευξης, αν ακο-
λουθήθηκε το αρχικό σχέδιο κτλ. 

 Καταλήγουμε σε συμπεράσματα 
και διαπιστώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία στο σύνολό της. 
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ΠΑΡΟYΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
 
Παρακάτω περιγράφεται ένα Πρό-
γραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας, με 
σκοπό να σου χρησιμεύσει ως πα-
ράδειγμα προγράμματος που έχει 
εφαρμοστεί στην πράξη. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενός 
τμήματος της Γ΄ Γυμνασίου απο-
φάσισαν να υλοποιήσουν το Πρό-
γραμμα αξιοποιώντας τις αρχές και 
τη φιλοσοφία του Σχεδίου Εργασί-
ας. (Σχετικά με το Σχέδιο Εργασίας 
βλέπε στην πρώτη ενότητα). 

Μετά από συζήτηση και προ-
βληματισμό, αποφάσισαν για τις 
δραστηριότητες που θα περιελάμ-
βανε το πρόγραμμα με τίτλο «Ερευ-
νώ τις εκπαιδευτικές διεξόδους με-
τά το Γυμνάσιο», για το ποιος θα 
έκανε τι και πότε, για τη συνεργα-
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σία και τη βοήθεια που θα ζητούσαν 
από το ΚΕ.ΣYΠ. της περιοχής τους, 
καθώς επίσης και για το πώς θα 
συγκέντρωναν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Τέλος, σε συνεργα-
σία με τον καθηγητή Σ.Ε.Π. και το 
διευθυντή του σχολείου τους απο-
φάσισαν αυτή τη δουλειά τους να 
την παρουσιάσουν σε μια εκδήλω-
ση που θα αφορά όλο το σχολείο, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Αγωγής Σταδιοδρομίας. 

Την εκδήλωση την προγραμμά-
τισαν για την τελευταία εβδομάδα 
πριν από τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων. 
 

Οι ομάδες- οι εργασίες που ανέ-
λαβαν 
 
Πρώτη ομάδα: ανέλαβε να συγκε-
ντρώσει πληροφορίες για το Ενιαίο 
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Λύκειο και για το σύστημα πρό-
σβασης στα ΑΕΙ- ΤΕΙ. 

Δεύτερη ομάδα: ανέλαβε να συ-
γκεντρώσει πληροφορίες για την 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση που παρέχει το Yπ.Ε.Π.Θ., κα-
θώς και πληροφορίες για τα ΙΕΚ 
που παρέχει ο OAEΔ. 

Τρίτη ομάδα: ανέλαβε να συγκε-
ντρώσει πληροφορίες για τις υπό-
λοιπες εναλλακτικές εκπαιδευτικές 
επιλογές μετά το Γυμνάσιο ( π.χ.: 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση που παρέχει το Υπουργείο Γε-
ωργίας, το Υπουργείο Yγείας και 
Πρόνοιας κτλ.). 

Τέταρτη ομάδα: σε συνεργασία με 
τον καθηγητή πληροφορικής και 
στο πλαίσιο του μαθήματος πλη-
ροφορικής, ανέλαβε να βοηθήσει 
τις άλλες ομάδες στην αναζήτηση 
ηλεκτρονικών πληροφοριών, να 
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κάνει διαφάνειες, αφίσες και ό,τι 
άλλο χρειαζόταν, αξιοποιώντας 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
του σχολείου τους. 

Πέμπτη ομάδα: περιελάμβανε μα-
θητές από την Αλβανία και τη Ρου-
μανία, οι οποίοι και ανέλαβαν να 
παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό 
σύστημα των χωρών τους. 

Ορίστηκε ένας συντονιστής για 
κάθε ομάδα. Αποφάσισαν να συνα-
ντιούνται οι συντονιστές για μισή 
ώρα κάθε βδομάδα. Το συντονισμό 
όλων των συναντήσεων ανέλαβε 
ένας μαθητής. Ο καθηγητής Σ.Ε.Π. 
τους διαβεβαίωσε ότι θα τους πα-
ρείχε κάθε βοήθεια, αλλά ο ρόλος 
του θα ήταν στο παρασκήνιο. «Ε-
σείς είστε οι πρωταγωνιστές», τους 
είπε. 

Πριν από το στάδιο της «υλο-
ποίησης δραστηριοτήτων» που εί-
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χαν προγραμματιστεί, προηγήθηκε 
η φάση της αναζήτησης των πηγών 
πληροφόρησης, της συγκέντρωσης 
και ταξινόμησης των πληροφοριών. 
Ακολούθησε η φάση της σύνθεσης 
και επεξεργασίας των πληροφο-
ριών που συνέλεξαν οι διάφορες 
ομάδες. Οι πληροφορίες καταγρά-
φηκαν, αξιολογήθηκαν και διαμορ-
φώθηκαν κατάλληλα. Έγιναν πίνα-
κες, σχεδιαγράμματα, φιλοτεχνήθη-
καν αφίσες που θα πλαισίωναν την 
παρουσίαση του υλικού. 

 
 
 

Αξιολόγηση. Μετά τα Χριστούγεν-
να ……… 
 
Το πρόγραμμα πήγε περίφημα. 
Στην τελική αξιολόγησή του όλοι 
συμφώνησαν για τα θετικά αποτε-
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λέσματα, για τον πλούτο των ε-
μπειριών που αποκόμισαν. Περισ-
σότερο από όλα, είπαν ότι χάρηκαν 
την ομαδική συνεργασία, τη σημα-
ντική εμπειρία να συνεργάζεσαι, να 
δημιουργείς μαζί με άλλους. Οι μα-
θητές από άλλες χώρες ένιωσαν ι-
κανοποίηση και χαρά και είπαν ότι 
«για πρώτη φορά το ελληνικό σχο-
λείο μάς έδωσε την ευκαιρία να μι-
λήσουμε για τις πατρίδες μας». Με-
ρικοί ανέφεραν ότι τους δυσκόλευ-
σε το γεγονός ότι κάποια μέλη των 
ομάδων δεν ήξεραν να χρησιμο-
ποιούν Η/Y. Οι μαθητές που δεν ή-
ξεραν να τους χρησιμοποιούν, ανα-
γνώρισαν μέσα από αυτό το πρό-
γραμμα πόσο σημαντική δεξιότητα 
είναι για τη σημερινή εποχή η χρή-
ση των Η/Y και η δυνατότητα πρό-
σβασης στις ηλεκτρονικές πληρο-
φορίες. Έτσι, οι ίδιοι αποφάσισαν 
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να αναπτύξουν στο μέλλον αυτή τη 
δεξιότητα. Τέλος, όλοι δήλωσαν 
πως αισθάνονταν περισσότερο έ-
τοιμοι να αποφασίσουν για το μέλ-
λον τους μετά το Γυμνάσιο. 
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EYPΩΠAΪKO BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 
 

YΠOΔΕΙΓΜΑ 
ΕYΡΩΠΑΪΚΟY 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟY 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΕΣ 
 

Ονοματεπώνυμο  
Διεύθυνση  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
[ΕΠΩΝYΜΟ, όνομα] 
[αριθ., οδός, ταχυ-
δρομικός κώδικας, 
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Τηλέφωνο  

Τηλεομοιοτυπία  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

 
Υπηκοότητα  

 
Ημερομηνία γέννησης  

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ 

 

 Ημερομηνίες (από – έως)  

πόλη, χώρα] 
 
 
 
 
 
 
[Ημέρα, μήνας, έτος ] 
 
 
 
 
[Αρχίστε με την πιο 
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 Επωνυμία και διεύθυνση 
του εργοδότη  

 Είδος της επιχείρησης ή 
του κλάδου 

 Απασχόληση ή θέση που 
κατείχατε 

 Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΣΗ 

 

πρόσφατη και παρα-
θέστε πληροφορίες 
χωριστά για κάθε θέση 
που κατείχατε.] 
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 Ημερομηνίες (από – έως)  

 Επωνυμία και είδος του 
οργανισμού που παρείχε 

την εκπαίδευση ή κατάρτι-
ση  

 Κύρια θέμα-
τα/επαγγελματικές δεξιότη-

τες 

 Τίτλος 

 Επίπεδο κατάρτισης με 
βάση την εθνική ταξινόμη-

ση (εφόσον ισχύει) 

[Αρχίστε με την πιο 
πρόσφατη και παρα-
θέστε πληροφορίες 
χωριστά για κάθε κύ-
κλο σπουδών που 
ολοκληρώσατε.] 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
οι οποίες αποκτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του προσωπι-
κού και επαγγελματικού βί-
ου˙ δεν είναι απαραίτητο να 
τεκμαίρονται με επίσημα 
πιστοποιητικά και διπλώμα-
τα. 

 
 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Αναφέρετε τη μητρική 
γλώσσα ] 
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ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 
 

 

 Ικανότητα ανάγνωσης 
 
 
 

 Ικανότητα γραφής 
 
 
 

 Ικανότητα ομιλίας 

 

[Αναφέρετε την 
γλώσσα] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Διαβίωση και εργασία με 
άλλα άτομα σε πολυπολι-

τισμικό περιβάλλον, σε θέ-
σεις όπου η επικοινωνία εί-

ναι σημαντική και σε 
καταστάσεις που απαιτούν 

ομαδική εργασία (π.χ. πολι-
τιστικές και αθλητικές δρα-

στηριότητες) κτλ. 

στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Π.χ. συντονισμός και διοί-
κηση ανθρώπων, έργων, 
προϋπολογισμών_ στην 

εργασία, σε εθελοντική ερ-
γασία (π.χ. πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες), 

στο σπίτι κτλ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Υπολογιστές, ειδικά είδη ε-

 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
 
 
 
 
 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
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ξοπλισμού, μηχανήματα κτλ. 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Μουσική, συγγραφή, σχέδιο 
κτλ.  

 
ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Ικανότητες που δεν περι-

λαμβάνονται στις προηγού-
μενες κατηγορίες. 

 
Άδεια(ες) οδήγησης  

κτήθηκαν] 
 
[Περιγράψτε τις α-
ντίστοιχες ικανότητες 
και αναφέρετε πού α-
ποκτήθηκαν] 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤHΜΑΤΑ  

[Αναφέρετε εδώ κάθε 
άλλη πληροφορία που 
μπορεί να παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, π.χ. συ-
στάσεις] 
 
[Απαριθμήστε τα τυχόν 
επισυναπτόμενα έγ-
γραφα] 
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AITHΣH 
 

 

Αίτηση 
 

Της  
Μαρίας Παππά 
του Ιωάννη 
 

Διεύθυνση: 
Παπαντωνίου 1, 
15341, 
Αγία Παρασκευή 
 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
 
ΠPOΣ 
Το 4ο Ενιαίο Λύκειο Αγίας Παρα-
σκευής 
 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε α-
ντίγραφο του απολυτηρίου μου. 
Σας γνωρίζω ότι αποφοίτησα από 
το 4ο Λύκειο το σχολικό έτος 2001-
02. 
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Τηλ: 210 6542106 
 

Επάγγελμα: Πω-
λήτρια 
 

Θέμα: χορήγηση 
αντιγράφου 
απολυτηρίου Λυ-
κείου 
 

Ημερομηνία: 20-
10-2004  

Το αντίγραφο αυτό θα το χρησι-
μοποιήσω για την εγγραφή μου σε 
ένα ΙΕΚ. 
 

                                                                        
Η Αιτούσα 
 
 
                                                                     
Μαρία Παππά  
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EPEYNHTIKO HMEPOΛOΓIO 
 

ΕΡΕYΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
........................ 
........................  

Υπόδειγμα Πρώτης Σελίδας «Ερευ-
νητικού Ημερολογίου»  

EPEYNHTIKO HMEPOΛOΓIO 

Διευκολυντής / τρια 
Ερευνητικής Ομάδας: 
 
........................ 
 
Συνερευνητής / τρια: 
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........................ 
 
Άλλοι συμμετέχοντες: 
 
........................ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Ημερομηνία: 
.............................................................................................
.................................................... 
2. Δραστηριότητα: (σύντομη περιγραφή) 
.............................................................................................
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.................................................... 
3. Συνθήκες: 
.............................................................................................
.................................................... 
4. Εντυπώσεις: 
.............................................................................................
.................................................... 
5. Σκέψεις: 
.............................................................................................
.................................................... 
6. Συναισθήματα: 
.............................................................................................
.................................................... 
7. Προτάσεις: 
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.............................................................................................

.................................................... 
 
Παρατηρήσεις / Σημειώσεις 
.............................................................................................
.................................................... 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
........... 
.............................................................................................
.................................................... 
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O ATOMIKOΣ ΦAKEΛOΣ MAΘHTH 
(PORTFOLIO) 
 

Τι είναι ένας «ΑΦΜ»21; 

 
Μπορεί να έχει τη μορφή ντοσιέ, 
φακέλου, κουτιού, δισκέτας, video 
κτλ. 
Μπορεί να είναι ένας φάκελος πα-
ρουσίασης (εργασιών, πιστοποιη-
τικών, φωτογραφιών κτλ.) για ειδι-
κό σκοπό. 
Στοιχεία που μπορεί να περιλαμβά-
νει : 

 πιστοποιητικά, διπλώματα, δια-
κρίσεις, συστατικές επιστολές,  

 ελέγχους προόδου, διαγωνίσμα-
τα, τεστ, γραπτές ασκήσεις, 

 εκθέσεις, σκέψεις, ερωτηματολό-
για αυτογνωσίας, ασκήσεις στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Σ.Ε.Π. 
στην τάξη (φωτοτυπίες φύλλων 
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εργασίας ή σημειώσεις), αναφο-
ρές σχετικές με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες ή σχολικά προ-
γράμματα,  

 φωτογραφίες, ζωγραφιές, κατα-
σκευές, καταλόγους αγαπημέ-
νων δίσκων, βιβλίων,  

 βιογραφικά σημειώματα, βε-
βαιώσεις εργασιακής εμπειρίας,  

 γενικά οποιοδήποτε στοιχείο 
μπορεί να αντιπροσωπεύει την 
προσωπικότητα του μαθητή, 
τους στόχους, τα όνειρά του, τα 
επιτεύγματά του, τα εκπαιδευτι-
κά ή/και επαγγελματικά του σχέ-
δια, την εξελικτική του πορεία 
κτλ. 

  

Η χρήση του μπορεί: 
 
 να γίνεται στο πλαίσιο παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στα 
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ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. & ΚΕ.ΣYΠ. 

 να εφαρμόζεται εντός και εκτός 
σχολείου με ευθύνη του μαθητή. 

 να συνδέεται με μια σειρά μαθη-
μάτων (π.χ. Σ.Ε.Π. Γ΄ Γυμνασίου 
ή Α΄ Ενιαίου Λυκείου). 

 να συνδέεται με μία απόφαση ή 
ένα μεταβατικό στάδιο (π.χ. με-
τάβαση στο Λύκειο, αναζήτηση 
εργασίας, υποψηφιότητα για 
φοίτηση σε ένα εκπαιδευτικό ί-
δρυμα κτλ.). 

  

Στάδια δημιουργίας ενός ΑΦΜ 
 
Σχεδιασμός. Γιατί μου χρειάζεται; 
Πού πρόκειται να τον χρησιμοποι-
ήσω; 
Συλλογή. Τι στοιχεία θα ξεκινήσω να 
συλλέγω; Πώς θα οργανώσω τα 
στοιχεία που θα συλλέξω; 
Επιλογή. Τι στοιχεία πρόκειται να 
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κρατήσω και γιατί; Πώς θα τον κρα-
τήσω ενημερωμένο; 
Αναστοχασμός. Ποια είναι η σημα-
σία και η αξία των στοιχείων που 
κράτησα; 
Τελειοποίηση. Πώς μπορώ να κάνω 
τον ατομικό μου φάκελο καλύτερο, 
ώστε να περηφανεύομαι για αυτόν; 
Σύνδεση. Τι χρειάζεται να παρου-
σιάσω ή να πω στους άλλους γύρω 
μου για μένα; 
 

Δημιουργώντας το δικό σου Ατο-
μικό Φάκελο θα είσαι ικανός /ή: 
 
 να αναλάβεις μεγαλύτερη υπευ-

θυνότητα για την καριέρα σου 

 να θέτεις στόχους και να παίρ-
νεις πιο σωστές αποφάσεις 

 να στοχάζεσαι και να αξιολογείς 
τις εμπειρίες και τα επιτεύγματά 
σου 
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 να παρακολουθείς και να αξιολο-
γείς την πορεία της μάθησης και 
την εξέλιξή σου 

 να μάθεις να δουλεύεις συστημα-
τικά και να συγκεντρώνεις με 
συγκεκριμένη διαδικασία τα 
στοιχεία που σε αφορούν ή θέ-
λεις να παρουσιάσεις 

 να γνωρίσεις τον εαυτό σου και 
να καλλιεργήσεις θετική αυτοα-
ντίληψη. 

  

Μια σημαντική λειτουργία της τή-
ρησης Ατομικού Φακέλου Μαθητή 
είναι ο αναστοχασμός 
 
Μέσω της διαδικασίας του «ανα-
στοχασμού» μπορείς να βελτιώσεις 
τον εαυτό σου, να εξετάσεις τις δυ-
νατότητες σου, την πορεία που έ-
χεις χαράξει, να επανακαθορίσεις 
τους στόχους σου κτλ. Ερωτήματα 
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«αναστοχασμού»: 

 Πού βρίσκομαι τώρα; 

 Τι έκανα καλά; 

 Τι μπορώ να κάνω καλύτερα την 
επόμενη φορά; 

 Τι θα έκανα με διαφορετικό τρό-
πο την επόμενη φορά; 

 Τι είδους βοήθεια χρειάζομαι; 

 Πού μπορώ να πάω; 
 
 

H ΠOPEIA THΣ ENEPΓOY EPEYNAΣ 
 

Παράδειγμα για την Πορεία της 

Ενεργού Έρευνας22 

Το παράδειγμα που ακολουθεί 
στηρίζεται σε ερευνητικό πρόγραμ-
μα που αφορούσε μια κριτική προ-
σέγγιση στο Σχολικό Επαγγελματι-
κό Προσανατολισμό. Στο πρόγραμ-
μα αυτό συμμετείχαν ως συνερευ-
νητές μαθητές, εκπαιδευτικοί και 
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μία εξωτερική συνεργάτις23. Παρα-
κάτω παρουσιάζονται και σχηματι-
κά τα τέσσερα βήματα που ακολου-
θούνται στο πλαίσιο ενός ερευνητι-
κού σχεδίου με βάση την Ε.Ε.. 

172 / 123 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Σχεδιάζεται 
πρόγραμμα 
ενεργειών για 
ενεργό συλ-
λογή πληρο-
φοριών από 
πηγές που 
προτείνονται 

στην τάξη. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗ  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Παρατηρούν και 
καταγράφουν για 
ένα διάστημα 
(π.χ. μια ή δυο 
εβδομάδες) τις 
δραστηριότητες 
με τις οποίες α-
σχολήθηκαν, κα-
θώς και τα απο-
τελέσματα των 
δραστηριοτήτων 
αυτών. 
 

ΦΑΣΗ 

1η 
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ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ 

Διαπιστώνεται 
ότι γίνονται 
πολύ γενικές 
συζητήσεις 
και ότι υπάρ-
χει αδυναμία 
στην κριτική 
ανάγνωση και 
στη συνολική 
θεώρηση των 
πληροφοριών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Οι μαθητές συλ-
λέγουν πληρο-
φορίες και τις 
οργανώνουν. Στη 
συνέχεια, πα-
ρουσιάζουν στην 
τάξη το έργο 
τους και εκφρά-
ζουν τις διαπι-

στώσεις τους. 

ΦΑΣΗ 

1η 
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ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Συνέχιση του αρ-
χικού στόχου, αλ-
λά εξειδίκευση ως 
προς το πληρο-
φοριακό υλικό 
που θα συλλε-
γεί(π.χ. πληρο-
φορίες από αγγε-
λίες σχετικές με τη 
ζήτηση και προ-
σφορά εργασίας: 
«ζητείται», «ζη-
τώ»). 

ΦΑΣΗ 

2η 

ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

Οι μαθητές 
συνεχίζουν 
τη διερεύνη-
ση του θέμα-
τος, αναλύ-
ουν κείμενα, 
μεταφέρουν 

τις διαπι-
στώσεις 

τους στην 
τάξη.  
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
Διαπιστώνεται ότι 
οι μαθητές δεν έ-
χουν αρκετή ε-
μπιστοσύνη στον 
εαυτό τους για να 
«ζητήσουν» επάγ-
γελμα: «υπάρχει 
φόβος». Αποφα-
σίζεται να ακο-
λουθήσουν δρα-
στηριότητες «αυ-
τοαντίληψης» και 
«αυτοεκτίμησης». 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΗ 

Παρατή-
ρηση και 
καταγρα-
φή της 
δραστη-
ριότητας 
σε ερευ-
νητικό 
ημερολό-
γιο(log). 

ΦΑΣΗ 

2η 
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ΣYΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Γ.Λ. 
Ε.Ο.ΜΜ.Ε.Χ 
 
 
 
Ο.Α.Ε.Δ. 
 
 
ΕΠΑ.Λ. 
Ι.Ε.Κ. 
 
Yπ.Ε.Π.Θ. 
 
 
Ο.Ε.Ε.Κ. 
 
 
Α.Ε.Ι. 
 
Τ.Ε.Ι. 

Γενικό Λύκειο 
Ελληνικός Οργανισμός 
Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων και Χειροτε-
χνίας 
Οργανισμός Απασχό-
λησης Εργατικού Δυ-
ναμικού 
Επαγγελματικά Λύκεια 
Ινστιτούτο Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης 
Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων 
Οργανισμός Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευ-
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Ν.Π.Δ.Δ. 
 
Ν.Π.Ι.Δ. 
 
Φ.Ε.Κ. 
 
Γ.Γ.Ι. 
 
Τ.Α. 
Μ.Μ.Ε.Ε. 
 
 
Π.Ι. 
 
Ε.Ι.Ν. 
 
Κ.Ε.Κ. 
 
Ι.Κ.Y. 
 
Γ.Γ.Ν.Γ. 

τικά Ιδρύματα 
Νομικό Πρόσωπο Δη-
μοσίου Δικαίου 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιω-
τικού Δικαίου 
Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης 
Γενική Γραμματεία Ισό-
τητας 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Μέσα Μαζικής Επικοι-
νωνίας και Ενημέρω-
σης 
Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το 
Εθνικό Ίδρυμα Νεότη-
τας 
Κέντρα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης 
Ίδρυμα Κρατικών Yπο-
τροφιών 
Γενική Γραμματεία  
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ΚΕ.ΣY.Π. 
 
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.  

Νέας Γενιάς 
Κέντρο Συμβουλευτικής 
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