
Διαχείριση δύσκολων 

περιπτώσεων 

Χρήση Ψυχομετρικών 
Εργαλείων & Αξιοποίηση τους 
στη συμβουλευτική 
διαδικασία:  

Νίκος Δρόσος & Σοφία 

Παπαθεοδώρου 



Πώς μπορώ να βοηθήσω έναν μαθητή  

που έρχεται σε μένα για να κάνει μια 

εκπαιδευτική (και κατ’ επέκταση 

επαγγελματική) επιλογή; 



Προσωπικά 
χαρακτηριστικά  

 
(Ενδιαφέροντα/ 

Δεξιότητες/ Αξίες κ.α.) 

Πληροφορίες για τον 
κόσμο της 

εκπαίδευσης και των 
επαγγελμάτων 

Αντιστοίχηση των 
παραπάνω 



Προσωπικά 
χαρακτηριστικά  

 
(Ενδιαφέροντα/ 

Δεξιότητες/ Αξίες κ.α.) 

Πληροφορίες για τον 
κόσμο της 

εκπαίδευσης και των 
επαγγελμάτων 

Διαδικασία Λήψης 
Απόφασης 

Η αντιστοίχηση δεν είναι κάτι τόσο απλό και 
η έμφαση πρέπει να δίνεται στην ίδια τη 
διαδικασία λήψης απόφασης 





 Δείχνει ποια είναι τα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα των ατόμων τη δεδομένη 
χρονική στιγμή 

 

 ΔΕΝ δείχνει το πώς ενδέχεται να αλλάξουν 
τα ενδιαφέροντα   



 Τα προσωπικά χαρακτηριστικά θα 
παραμείνουν σταθερά στην πάροδο του 
χρόνου  

 Η αγορά εργασίας θα παραμείνει σταθερή 
στην πάροδο του χρόνου 

Υπάρχει αυτή η σταθερότητα; 



 Σύγχρονη πραγματικότητα: αβέβαιη, 

πολυσύνθετη, ευμετάβλητη  

 

 Το άτομο αναμένεται να αλλάξει ενδιαφέροντα 

και να χρειαστεί να λάβει επαγγελματικές 

αποφάσεις στο μέλλον σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό από ό,τι στο παρελθόν 

 



Παλιά οπτική Σύγχρονη οπτική 

Τα ψυχομετρικά εργαλεία 
στοχεύουν στην αντιστοίχιση των 
ενδιαφερόντων του μαθητή με 
επαγγέλματα 

Τα ψυχομετρικά εργαλεία στοχεύουν στο 
να διευκολύνουν την αυτογνωσία του 
μαθητή και να αποτελέσουν αφορμή για 
περαιτέρω διερεύνηση 

Ο σύμβουλος πρέπει να 
προτείνει στο μαθητή 
συγκεκριμένα επαγγέλματα 

Ο σύμβουλος πρέπει να βοηθά το 
μαθητή να δει για ποιες επαγγελματικές 
ομάδες δείχνει ενδιαφέρον και να 
«κρατάει ανοιχτές» τις επιλογές του 

Στόχος του συμβούλου είναι να 
βοηθήσει το μαθητή να επιλέξει 
επάγγελμα ή σπουδές 

Στόχος του συμβούλου είναι να βοηθήσει 
το μαθητή να μάθει να παίρνει 
αποφάσεις 

Ο σύμβουλος πρέπει να δώσει 
στον μαθητή όλες τις 
πληροφορίες για τα σχετικά 
επαγγέλματα 

Ο σύμβουλος πρέπει να δείξει στο 
μαθητή πού θα βρει την απαραίτητη 
πληροφόρηση και να τον βοηθήσει να 
την αξιολογήσει 



 

Προετοιμασία του μαθητή για έναν 
αβέβαιο κόσμο, στον οποίο θα χρειαστεί 

μελλοντικά να κάνει πολλές 
επαγγελματικές επιλογές 



 Μπορούν να δώσουν μια βάση συζήτησης 
για μαθητές που θεωρούν ότι δεν έχουν 
ενδιαφέροντα 

 Μπορούν να διευρύνουν τις επιλογές του 
ατόμου 

 Μπορούν να βοηθήσουν σε επίλυση 
παρεξηγήσεων (αν λ.χ. υπάρχει διάσταση 
μεταξύ δηλωμένων και καταγραμμένων 
ενδιαφερόντων) 



 

Ερωτηματολόγιο  
Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων 
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 Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων 

 Προσαρμοστικό Ερωτηματολόγιο 

 Βαθμολογίες για 16 μεγάλες ομάδες επαγγελμάτων 

 Δυνατότητα για βαθμολογία σε 30 μικρότερες 
ομάδες επαγγελμάτων 

 Μέσος χρόνος συμπλήρωσης: 20’ – 30’ 

 Ειδικά κατασκευασμένο για την ελληνική και 
κυπριακή αγορά εργασίας 

 Διαθέσιμο on line 

 Παρέχεται ειδική έκθεση με τα αποτελέσματα του 
μαθητή 

 



 Δυνατότητα χρήσης ακόμη και μέσω 
tablets/smartphones 

 Σύντομο (δίνοντας πλήρη σκιαγράφηση των 
ενδιαφερόντων του ατόμου) 

 www.ariadne-project.gr  
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 Το κάθε επάγγελμα απαιτεί όσοι το ασκούν να κάνουν 

ορισμένες δραστηριότητες.  

 Το ΑΡΙΑΔΝΗ αξιολογεί τη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων 

που ένα πρόσωπο δηλώνει ότι του αρέσουν και των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

διαφόρων επαγγελμάτων.   



 Αρχική δεξαμενή με πάνω από 1200 
ερωτήσεις 

 Κρίση από ειδικούς επιστήμονες για 
καταλληλότητα των ερωτήσεων – απαλοιφή 
των μη κατάλληλων ερωτήσεων 

 Πιλοτική δοκιμή σε ομάδα μαθητών – 
απαλοιφή των μη κατάλληλων ερωτήσεων 

 Δεύτερη πιλοτική δοκιμή σε πάνω από 400 
μαθητές- απαλοιφή των πιο αδύναμων 
ψυχομετρικά ερωτήσεων 

 Το πρώτο μέρος του ΑΡΙΑΔΝΗ έχει 200 
ερωτήσεις 

 Στάθμιση σε 1003 μαθητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο  

 



 Βαθμολογία για 16 επαγγελματικές ομάδες 

 Δυνατότητα εξέτασης 30 επαγγελματικών 
υποομάδων 

 Πρώτη έκδοση: 2013 

 Δεύτερη έκδοση: 2015 

 Αγγλική έκδοση: 2015 

 Αξιόπιστο: ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής 
συνέπειας κυμαίνεται από 0,80 έως 0,94 

 Έγκυρο: Διερευνητικές αναλύσεις παραγόντων, 
διαφορές φύλου, διαφορές ηλικίας  



Επιστήμες εκπαίδευσης 

Φιλολογικές Επιστήμες  

Τέχνες/γραφικές τέχνες  

Νομικές Επιστήμες  

Κοινωνικές Επιστήμες 

Επιστήμες Επιχειρήσεων και Διοίκησης  

Οικονομικές Επιστήμες 

Επιστήμες Υγείας//Βιολογίας 



Θετικές επιστήμες 

Επιστήμες Υπολογιστών  

Επιστήμες Μηχανικών 

Γεωπονικές Επιστήμες  

Αθλητισμός 

Στρατιωτικά & Αστυνομικά επαγγέλματα  

Τεχνικές ειδικότητες 

Επαγγελματικές ειδικότητες 



 Ενδιαφέρον για τη διδασκαλία διαφόρων 
αντικειμένων σε μαθητές αλλά και γενικότερα για 
τις παιδαγωγικές επιστήμες και την εκπαίδευση.  

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων για να 
εξεταστεί η ηλικιακή ομάδα των μαθητών που θα 
ήθελε να διδάσκει το άτομο. 

 

«Θα μου άρεσε να διδάσκω σε μαθητές δημοτικού» 

 



 Ενδιαφέρον για αντικείμενα που διδάσκονται στις 
φιλοσοφικές σχολές (φιλολογία, ιστορία, ξένες 
γλώσσες).  

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων για να 
εξεταστεί ξεχωριστά το ενδιαφέρον για την 
ελληνική φιλολογία, τις ξένες φιλολογίες και τα 
ΜΜΕ.  

 

«Θα ήθελα να μαθαίνω για ιστορικά γεγονότα» 

 



 Ενδιαφέρον για έκφραση μέσω της τέχνης. Στα 
σχετικά επαγγέλµατα  χρησιµοποιούνται  ποικίλα  
µέσα  για να εκφραστούν ιδέες και συναισθήµατα.  

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων για να 
εξεταστεί το είδος της τέχνης που ενδέχεται να 
ενδιαφέρει το άτομο (λ.χ. μουσική, ζωγραφική/ 
σκίτσο, φωτογραφία, θέατρο/ δραματική τέχνη) 
αλλά και το ενδιαφέρον για τη γραφιστική που 
συνδυάζει την τέχνη με τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και την αρχιτεκτονική που συνδυάζει 
τις τέχνες με τις επιστήμες μηχανικών.  

 «Θα μου άρεσε να συμμετέχω σε θεατρικές 
παραστάσεις» 

 



 Ενδιαφέρον για επιστηµονική ενασχόληση µε τους 
νόµους και µε την ερµηνεία τους. Χρειάζεται μελέτη 
της νομοθεσίας και συνεχής ενημέρωση. Τα σχετικά 
επαγγέλματα ενδέχεται να απαιτούν την 
υποστήριξη κατηγορούμενων, την παροχή νομικών 
συμβουλών, την κρίση για την επίλυση αντιδικιών 
κ.α. 

  

 

«Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου ως 
νομικό εκπρόσωπο μίας επιχείρησης» 

 



 Ενδιαφέρον για μελέτη της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς τόσο σε ατομικό όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο.  

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων για να 
εξεταστεί αν τους ενδιαφέρει περισσότερο η 
επιστήμη της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας/ 
ανθρωπολογίας, της θεολογίας, των παραϊατρικών 
επαγγελμάτων ή των ΜΜΕ.  

 

«Μου αρέσει να βοηθάω άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα» 

 



 Ενδιαφέρον για την εργασία σε διάφορα τμήματα 
μιας επιχείρησης ή ενδεχομένως και για δημιουργία 
μιας δικής τους.  

 

«Θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ με τρόπους που 
μπορεί μία επιχείρηση να προωθήσει καλύτερα τα 

προϊόντα της» 

 



 Ενδιαφέρον για ενασχόληση με οικονομικά θέματα 
(λ.χ. οικονομικός σχεδιασμός μιας επιχείρησης, 
έκδοση ισολογισμών κ.α.) ή/ και για ενασχόληση με 
τα λογιστικά (καταγραφή εσόδων- εξόδων μιας 
επιχείρησης, τήρηση λογιστικών βιβλίων κ.α.). 

 

 

«Μου αρέσει να παρακολουθώ τις εξελίξεις για την 
οικονομία» 

 



 Ενδιαφέρον για μάθηση της ανατομίας του 
ανθρώπινου σώματος, αλλά και για απόκτηση 
ευρύτερων γνώσεων βιολογίας. Ενδιαφέρον για 
μελλοντική άσκηση κάποιου επαγγέλματος στον 
τομέα της υγείας ή για ενασχόληση με την 
έρευνα στους τομείς αυτούς.  

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων 
για να εξεταστεί ο συγκεκριμένος τομέας  που 
ενδέχεται να ενδιαφέρει το άτομο (βιολογία, 
ιατρική/ οδοντιατρική, παραϊατρικά 
επαγγέλματα, φαρμακευτική).  

   

 «Θα με ενδιέφερε να μάθω τη λειτουργία των 
οργάνων του ανθρώπινου σώματος» 

 



 Ενδιαφέρον για ενασχόληση με τη μελέτη των 
μαθηματικών, την εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων 
για τη λύση προβλημάτων και τη μελέτη της 
φυσικής επιστήμης και των εφαρμογών της. 

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων για να 
εξεταστεί ξεχωριστά ο συγκεκριμένος τομέας που 
ενδέχεται να ενδιαφέρει το άτομο (μαθηματικά, 
χημεία, φυσική, φυσική/ γεωλογία) αλλά και το 
ενδιαφέρον για τη φαρμακευτική που συνδυάζει τις 
θετικές επιστήμες με τις επιστήμες υγείας & 
βιολογίας. 

 
«Μου αρέσει να λύνω μαθηματικά προβλήματα» 

 



 Ενδιαφέρον για ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Το ενδιαφέρον μπορεί να είναι τόσο 
στο υλισμικό των υπολογιστών (hardware) όσο και 
στο λογισμικό (software).  

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων για να 
εξεταστεί ξεχωριστά το ειδικότερο ενδιαφέρον για 
τον τομέα της γραφιστικής που συνδυάζει τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές με την τέχνη. 

 

«Μου αρέσει να μαθαίνω για διάφορα προγράμματα 
υπολογιστών» 

 



 Ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση κατασκευών, κτηρίων κ.α., το 
σχεδιασμό μηχανικών και ηλεκτρολογικών 
κατασκευών και την εφαρμογή επιστημονικών 
αρχών για την επίλυση πρακτικών θεμάτων.  

 Δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον ερωτήσεων για να 
εξεταστεί ξεχωριστά το ενδιαφέρον για ένα πιο 
συγκεκριμένο τομέα (λ.χ. αρχιτεκτονική, πολιτικοί 
μηχανικοί, μηχανολόγοι/ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί). 

 

 

«Θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ με τη μετατροπή ενός 
συμβατικού σπιτιού σε ενεργειακό» 

 



 Ενδιαφέρον για ασχολίες σχετικές με τη φύση, την 
κτηνοτροφία, τη γεωπονία και γενικά τη ζωική και 
φυτική παραγωγή. Συχνά χρειάζεται η γνώση 
χημείας και βιολογίας και η εφαρμογή της σε 
τομείς όπως η τεχνολογία τροφίμων. 

 

«Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις βιολογικές 
καλλιέργειες» 

 



 Ενδιαφέρον για την ενασχόληση με αθλητικές 
δραστηριότητες. Αυτή μπορεί να είναι άμεση ως 
αθλητές ή έμμεση. Κάποιες φορές μπορεί να 
υπάρχει ενδιαφέρον για την κατηγορία αυτή, αλλά 
τα άτομα να επιθυμούν να ασχοληθούν με τον 
αθλητισμό μόνο ερασιτεχνικά.  

 

«Θα με ενδιέφερε να ασχολούμαι με αθλητικές ή 
γυμναστικές επιδείξεις» 

 



 Ενδιαφέρον για την ενασχόληση με την παροχή 

υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας των 
πολιτών, αλλά και με στρατιωτικά επαγγέλματα 
ως μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. 

 

«Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να 
δουλεύει στις ένοπλες δυνάμεις» 

 



 Ενδιαφέρον για την ενασχόληση με χειρωνακτικές 
εργασίες, όπως η χρήση και ο χειρισμός 
μηχανημάτων, οι τεχνικές κατασκευές, οι 
επιδιορθώσεις βλαβών κ.α.  

 

 

«Θα μου άρεσε να μάθω να συναρμολογώ ένα 
μηχάνημα ή ένα έπιπλο» 

 



 Ενδιαφέρον για την ενασχόληση με χειρωνακτικές 
εργασίες, όπως η  μαγειρική, το μακιγιάζ, οι 
κομμώσεις, το μανικιούρ, το πεντικιούρ κ.α. 

«Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου στο 
επάγγελμα του chef» 

 



  

  



 Εισαγωγή 

 Σύγχρονη αγορά εργασίας & επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

 Ερωτηματολόγια Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων: 
Πώς χρησιμοποιούνται και τι δείχνουν; 

 ΑΡΙΑΔΝΗ – Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών 
Ενδιαφερόντων 

 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου: Επαγγελματικές 
ομάδες 

 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου: Ενδεικτικά 
επαγγέλματα 
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Ο μαθητής δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για τις 
ακόλουθες ομάδες: 

 Επιστήμες Υπολογιστών 

 

Ο μαθητής δείχνει μέτριο-υψηλό ενδιαφέρον για 
τις ακόλουθες ομάδες: 

 Τέχνες/ Γραφικές τέχνες: Μουσική 

 Τέχνες/ Γραφικές τέχνες: Θέατρο/ Δραματική 
τέχνη 

 Αθλητισμός 

 Επιστήμες επιχειρήσεων και διοίκησης 

 Τέχνες/ Γραφικές τέχνες: Φωτογραφία 

 

 

 



Μηχανικός υπολογιστών 

Ο μηχανικός υπολογιστών συνθέτει στοιχεία από την επιστήμη ηλεκτρονικού μηχανικού και 
την επιστήμη υπολογιστών, με σκοπό την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση υλικού 
υπολογιστών. Επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον προγραμματισμό, τον 
τρόπο λειτουργίας και τη δικτύωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων 
αυτοματοποιημένων μηχανών. Ασχολείται με την κατασκευή μικροεπεξεργαστών ή 
μικροελεγκτών, εξειδικευμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με στόχο την ενσωμάτωσή τους 
σε ευρύτερα συστήματα και την εναρμόνιση του υλικού με το λογισμικό. Το επάγγελμα του 
αφορά στα συστήματα υπολογιστών τόσο ως προς τα φυσικά εξαρτήματά τους (hardware) 
όσο και ως προς τα προγράμματά τους (software).  

  

Προγραμματιστής Η/Υ 

Ο Προγραμματιστής αναλύει και μετατρέπει τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες ενός 
έργου σε λεπτομερή λογικά διαγράμματα ροής, τα οποία στη συνέχεια κωδικοποιούνται σε 
γλώσσα προγραμματισμού. Προχωρά στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό της 
εφαρμογής με χρήση του απαραίτητου λογισμικού. Γνωρίζει τις δημοφιλέστερες γλώσσες 
προγραμματισμού και πακέτα λογισμικού. Αναπτύσσει προγράμματα για τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται συζητήσεις με τους 
τελικούς χρήστες για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, επίλυση ενδεχόμενων 
προβλημάτων, δημιουργία των προγραμμάτων σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, 
διορθώσεις του ήδη λειτουργικού προγράμματος σύμφωνα με παρατηρήσεις του χρήστη, 
ενημέρωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων κ.α.  

 



Σχεδιαστής πολυμέσων 

Οι σχεδιαστές πολυμέσων είναι αρμόδιοι για τη δημιουργική ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών 
πολυμέσων και οι αρμοδιότητές τους  αφορούν στο σύνολο των παραγωγών που σχετίζονται με τη 
συνένωση ήχου, εικόνας και κειμένου, π.χ. ιστοσελίδες, CD-ROM ή κινούμενα σχέδια. Οι εργασίες που 
αναλαμβάνουν οι σχεδιαστές πολυμέσων μπορεί να είναι μικρά έργα που θα αφορούν τη διαμόρφωση της 
αρχικής σελίδας μιας εταιρείας μέχρι και ανάπτυξη και προγραμματισμό ολόκληρων εικονικών 
ηλεκτρονικών κόσμων ή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων κινούμενων εικόνων (π.χ. παιχνίδια για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές). Οι σχεδιαστές πολυμέσων χρησιμοποιούν για την εργασία τους ειδικά 
προγράμματα.  

  

Τεχνικός Δικτύων Η/Υ 

Ο τεχνικός δικτύων Η/Υ αναλαμβάνει την  υλοποίηση ενός δικτύου από τη σχεδίασή του μέχρι την 
εφαρμογή του και την υποστήριξη της λειτουργίας του. Εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και 
διαχείριση δικτύων. Οι κύριες δραστηριότητές του αφορούν σε κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και 
συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων, στο πλαίσιο δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα. 

  

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών 

Ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών αξιοποιεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ό,τι αφορά στη μετάδοση 
πληροφορίας. Αρμοδιότητες του είναι να εγκαθιστά αλλά και να θέτει σε λειτουργία δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας και συσκευές συστημάτων επικοινωνιών. Μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός στην εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μονάδων κινητής τηλεφωνίας ή τηλεπικοινωνιών. 

 



 

1. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 
αποτελούν γενική κατεύθυνση για ομάδες 

επαγγελμάτων που φαίνεται να αρέσουν στο 
άτομο, ώστε να τις διερευνήσει ως πιθανές 

επαγγελματικές επιλογές.  

 



 

2. Μικρές διαφορές στη βαθμολογία μεταξύ των 
επαγγελματικών ομάδων δεν πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη. 

 

 



 

3. Υπάρχει το ενδεχόμενο ανάλογα με την 
ειδικότητα που έχει κάποιος σε ένα επάγγελμα να 

ασχολείται με πολύ διαφορετικά πράγματα σε 
σχέση με έναν άλλο, ο οποίος έχει διαφορετική 

ειδικότητα στο ίδιο επάγγελμα.  

 

 



 

Ικανοποιητική συνέπεια: Βαθμοί 1-4 

Μέτρια συνέπεια: Βαθμοί 5-9 

Μη συνεπείς απαντήσεις: Βαθμός 10  

 

 



Επαγγελματική Συμβουλευτική 

 Δίνω χώρο στο μαθητή να μιλήσει 

 Δε στέκομαι μόνο στα αποτελέσματα 

 Τα αξιοποιώ για διευκόλυνση της 
συμβουλευτικής διαδικασίας 

 

 

 



Πληροφόρηση 

 Ενθαρρύνω το μαθητή να ψάξει μόνος του 
πληροφορίες 

 Τον βοηθώ  στην αξιολόγηση των πληροφοριών 

 Τον ενθαρρύνω να δει από κοντά επαγγελματίες 
που ασκούν τα επαγγέλματα που τον 
ενδιαφέρουν 

 

 

 

 







 είναι 16 ετών 

 πηγαίνει στη A’ Λυκείου 

 δεν έχει αδέλφια 

 έχει μέσο όρο βαθμολογίας 18,5 

 Ο πατέρας της είναι Βιολόγος και η 
μητέρα της Νηπιαγωγός 

 

 Δηλωμένα ενδιαφέροντα: 

Ψυχολογία, Ιατρική, Νομική 
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Η μαθήτρια δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για τις 
ακόλουθες ομάδες: 

 Κοινωνικές επιστήμες: Ψυχολογία/ Συμβουλευτική 

 Κοινωνικές επιστήμες: Κοινωνιολογία/ Πολιτικές 
επιστήμες 

 Επιστήμες Υγείας & Βιολογίας: Ιατρική/ 
Οδοντιατρική 

 Κοινωνικές επιστήμες & Επιστήμες Υγείας & 
Βιολογίας: Παραϊατρικά επαγγέλματα 

 Επιστήμες Υγείας & Βιολογίας: Διαιτολογία 

 Τέχνες/ Γραφικές τέχνες: Θέατρο/ Δραματική τέχνη 

 Νομικές επιστήμες 

 Τέχνες/ Γραφικές τέχνες: Ζωγραφική/ Σκίτσο 

 Επιστήμες εκπαίδευσης: Εκπαίδευση ενηλίκων 



Η μαθήτρια δείχνει μέτριο-υψηλό ενδιαφέρον για 
τις ακόλουθες ομάδες: 

 Επαγγελματικές ειδικότητες 

 Κοινωνικές επιστήμες: Θεολογία 

 Φιλολογικές επιστήμες: Φιλοσοφικές Σχολές 

 Επιστήμες επιχειρήσεων και διοίκησης 

 Φιλολογικές επιστήμες: Ξένες φιλολογίες 

 Οικονομικές επιστήμες 

 Γεωπονικές επιστήμες: Τεχνολογία τροφίμων 

 

 

 



 Υπάρχει σωστή και αρκετή πληροφόρηση για 

τις επαγγελματικές αυτές ομάδες; 

 Είναι συμβατά τα αποτελέσματα με τις 

δεξιότητες και ικανότητές της; 

 Με τα υπόλοιπα προσωπικά χαρακτηριστικά 

της; 

 



 
 Ρωτάμε τη μαθήτρια τι αποτελέσματα αναμένει 

 

 Παίρνουμε τις απαντήσεις της ως αφορμή και 
ξεκινούμε συζήτηση για τα ενδιαφέροντα της αυτά 

 

 Εξετάζουμε τι της αρέσει στον κάθε τομέα, πώς τον 
φαντάζεται, τι δραστηριότητες έχει κάνει ως τώρα 
που δείχνουν το ενδιαφέρον του κ.α. 

 

 Παρουσιάζουμε τα γενικά αποτελέσματα, 
προσθέτοντας και τις επαγγελματικές ομάδες για 
τις οποίες δεν μίλησε από μόνη της 

 



 Εξετάζουμε τις υψηλότερες 
επαγγελματικές ομάδες μία μία 

 

 



Ποια επαγγέλματα 
φαντάζεσαι ότι 
εντάσσονται στη 
συγκεκριμένη ομάδα 
επαγγελμάτων;  

 

Σκέφτεσαι κάποια 
συγκεκριμένα 
επαγγέλματα που σου 
αρέσουν στην κατηγορία 
αυτή; Ποια; 
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Εξετάζουμε την ακρίβεια της 
πληροφόρησης: 

 

Σ: Με τι νομίζεις ότι ασχολείται ένας 
Ψυχολόγος; 

 

 



 

Εξετάζουμε αν γνωρίζει ή αν έχει σκεφθεί συναφή 
επαγγέλματα  

 

Σ: Υπάρχουν επαγγέλματα που συγγενεύουν με αυτό 
του ψυχολόγου όπως είναι ο κοινωνικός λειτουργός, ο 
σύμβουλος απεξάρτησης, ο σύμβουλος 
επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. Γνωρίζεις τι 
κάνουν οι επαγγελματίες σε αυτά;; 

- Τα έχεις σκεφτεί ποτέ; 

 

.  



 Με αφορμή την έκθεση αποτελεσμάτων 
συζητούμε ακροθιγώς για τα σχετικά 
επαγγέλματα και την εκπαίδευση που 
απαιτούν 

 

 Εργασία για το σπίτι η εύρεση 
περισσότερης πληροφόρησης: Δίνουμε 
σαφείς οδηγίες για το Πού να αναζητήσει 
πληροφορίες και το Τι είδους πληροφορίες 
να αναζητήσει 



 

 Η αξιολόγηση των ενδιαφερόντων 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη λήψη 
απόφασης, αλλά δεν αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο.  

 

 Προχωρούμε στη διερεύνηση άλλων 
σημαντικών χαρακτηριστικών που 
αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία 
για τη λήψη απόφασης. 
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 Τι τον έχει «κρατήσει» από την ανάπτυξη 
ενδιαφερόντων; 

 Με τι προτιμάει να ασχολείται στον 
ελεύθερο χρόνο του; 

 Ποια η επιρροή των σημαντικών άλλων; 

 

 



 
 Ρωτάμε το μαθητή τι αποτελέσματα αναμένει 

 

 Αν δε μπορεί να απαντήσει, παρουσιάζουμε τα 
γενικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. 
Εξετάζουμε την εντύπωση του. 

 

 Παίρνουμε τα αποτελέσματα ως αφορμή και 
ξεκινούμε συζήτηση για τις επαγγελματικές 
ομάδες, για τις οποίες δείχνει (έστω και λίγο) 
μεγαλύτερο βαθμό ενδιαφέροντος 



 Με αφορμή την έκθεση αποτελεσμάτων 
συζητούμε ακροθιγώς για τα σχετικά 
επαγγέλματα και την εκπαίδευση που 
απαιτούν 

 

 Ποια είναι η γνώμη του για αυτά; Γνωρίζει 
τι κάνουν οι διάφοροι επαγγελματίες σε 
αυτά τα επαγγέλματα; Θα μπορούσε να 
φανταστεί τον εαυτό του σε κάτι τέτοιο; 



 Τα ενδιαφέροντα αναπτύσσονται με 
βάση την κοινωνική εμπειρία και τα 
πρότυπα σταδιοδρομίας με τα οποία 
ερχόμαστε σε επαφή. 

 

 Με βάση το παραπάνω, ποια είναι τα 
ενδεδειγμένα βήματα; 



Σας ευχαριστούμε… 


