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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

    Πρόλογος 

1η Ενότητα: Παράγοντες που επηρεάζουν τους 

νέους στην επιλογή επαγγέλματος. 

    2η Ενότητα: Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός. 

    3η Ενότητα: Μεταβολές στην επιλογή 

επαγγέλματος. 

    4η Ενότητα: Φορείς ενημέρωσης-Ερωτηματολόγια 

    Επίλογος                                                 

 



    Πρόλογος 

   Το επάγγελμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ζωή 

του ανθρώπου. Εδώ και αρκετά χρόνια οι 

περισσότεροι νέοι καλούνται από την προσχολική 

ηλικία να επιλέξουν το επάγγελμα που θα τους 

συντροφεύει στην υπόλοιπη ζωή τους. Τα κριτήρια 

που συμβάλουν στην τελική επιλογή του 

επαγγέλματος είναι προσωπικά για τον καθένα, 

διότι η εργασία καταλαμβάνει τον περισσότερο 

χώρο και χρόνο στην ζωή μας και πρέπει να είναι 

κάτι το οποίο το αγαπάμε και μας ευχαριστεί. 

 



1Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους νέους στην  επιλογή 

επαγγέλματος. 



Παράγοντες: 

o Ψυχολογία 

o Προσωπικότητα του κάθε νέου 

 

 

Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος 

o Αυτογνωσία 

o Ικανότητες, δεξιότητες, επιδόσεις, αξίες, 

φιλοδοξίες, θέληση 

o Οικογένεια 

 



2Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
Σχολικός επαγγελματικός 

προσανατολισμός 



Ο Σ.Ε.Π στοχεύει:  
1.Στη συνειδητοποίηση της προσωπικότητας, του χαρακτήρα 
και των  
αξιών των μαθητών 

 
2.Στην ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων, ενδιαφερόντων, 
επιθυμιών  
και αναγκών των μαθητών 

 
3.Στην εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες της αγοράς 
εργασίας,  
εμπορεύματος και χρήματος. 

 
4.Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την αποφυγή και 
τη  
διαχείριση πιθανών μελλοντικών επαγγελματικών 
αδιεξόδων. 



    Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται: 

 
1.Μέσω σύγχρονων μεθόδων εναλλακτικής διδασκαλίας, που κάνουν το  
μάθημα παιχνίδι. 

 
2.Με συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς που συμβάλλουν στην  
ανάπτυξη της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (Σ.Ε.Ν) και κέντρα  
συμβουλευτικής (ΚΕ.ΣΥ.Π Αλίμου). 

 
3.Με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και  
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 
4.Με Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 
5.Με προσωπικές συναντήσεις με παιδοψυχολόγους και ειδικούς στη  
συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για θέματα που απασχολούν τους  
μαθητές. 

 
6.Με πληροφόρηση και ενημέρωση των μαθητών για τα εκπαιδευτικά  
ιδρύματα της χώρας. 

 



Ωφέλειες: 

o Το άτομο συνειδητοποιεί τον ανταγωνισμό στην 

εργασία . 

o Ενημερώνεται για τα επαγγέλματα που γνωρίζουν 

κορεσμό. 

o Διαμορφώνει συγκροτημένη προσωπικότητα. 

o νέος μυείται στη συλλογικότητα και τις ομαδικές 

εργασίες. 

o Αντιλαμβάνεται ότι η εργασία είναι κοινωνική 

αξία. 



3Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
Μεταβολές στην επιλογή 

επαγγέλματος. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

    

 Γανωτής 

 



 

 

      Χαλκωματάς 

Χανιτζής 



   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

o Υπηρεσίες υγείας 



o            Υδραυλικοί o   Ηλεκτρολόγοι 



o Φοροτεχνικοί, λογιστές 



4Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Φορείς ενημέρωσης 



 Οικογένεια 

 

 Σχολείο 

 

 Κράτος 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΟΥ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ; 

 



 

 

 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ; 
 

 



 

 
ΕΧΕΙΣ ΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ;   



    Επίλογος 

    Η επιλογή ενός επαγγέλματος δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Θέλει πολύ προσοχή και σιγουριά, 

πρέπει να βρούμε κάτι που να αγαπάμε και να μας 

ευχαριστεί. Το επάγγελμα που επιλέγουμε είναι 

κάτι που θα μας ακολουθεί όλη την υπόλοιπη ζωή 

μας, είναι αυτό που μας βοηθάει να σταθούμε στα 

πόδια μας, μας κάνει να νιώθουμε ανεξάρτητοι και 

δυνατοί. 

 


