
 

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών 
εργαλείων στο πλαίσιο του 

επαγγελματικού προσανατολισμού 



Πώς μπορώ να βοηθήσω έναν μαθητή  

που έρχεται σε μένα για να κάνει μια 

εκπαιδευτική (και κατ’ επέκταση 

επαγγελματική) επιλογή; 



Ενδιαφέροντα 

(Τι μου αρέσει;) 
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Προοπτικές 

(Πόσο εύκολα θα βρω 

δουλειά;) 5 
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(Τι μου αρέσει;) 
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Ικανότητες 
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Προοπτικές 

(Πόσο εύκολα θα βρω 

δουλειά;) 5 

Εκπαιδευτική 

διαδρομή 

(Πού να 

σπουδάσω;) 

 





 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 

 



 Η επαγγελματική σταδιοδρομία δεν μπορεί να 
προβλεφθεί. 

 Είναι αποτέλεσμα αναρίθμητων απρόβλεπτων 
μαθησιακών εμπειριών 

 Τα τυχαία συμβάντα είναι αναπόφευκτα 

 Μπορούν να αξιοποιηθούν/ αλλά δεν υπάρχουν 
εγγυήσεις 

 Η απραξία δεν οδηγεί πουθενά 



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 



Σας ευχαριστούμε… 


