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Πρόλογος 

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εποπτευόμενος φορέ-
ας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την ενίσχυση της Συμβουλευτικής 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και ως Κέντρο EUROGUIDANCE της Ελλάδας, υλοποίησε 
το έργο Εκπόνηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού και προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης συμβούλων 
επαγγελματικού προσανατολισμού στο αντικείμενο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας». 

Στόχος μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού για ένα τόσο κρίσιμο θέμα που αποτελεί και μια από τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των πολιτών κάθε ηλικίας και η ετοιμότητά τους να 
διαχειριστούν τα θέματα της σταδιοδρομίας τους σε όλες τις φάσεις των κομβικών μεταβάσεων της ζωής τους. 

Ειδικά στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης που διανύουμε, οι επιπτώ-
σεις της οποίας πλήττουν κυρίως τους νέους αλλά και όλους τους πολίτες, είναι αναγκαία περισσότερο παρά ποτέ η ενδυ-
νάμωση του ατόμου να διαχειρίζεται την επαγγελματική του ανάπτυξη, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες 
που προκύπτουν από τις διάφορες εναλλαγές μεταξύ εκπαίδευσης, ανεργίας και εργασίας. Τα στελέχη που παρέχουν σχετικές 
υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση έχουν να επιτελέσουν ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο.

Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια έχει ως στόχο, μέσα από μια σειρά ασκήσεων και δραστηριοτήτων, να υποστηρίξει πρα-
κτικά το έργο των συμβούλων στην προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν την δια βίου ανάπτυξη σταδιοδρομίας και το οποίο, 
σε συνδυασμό με το αντίστοιχο θεωρητικό εγχειρίδιο, αποτελεί ένα ενιαίο εργαλείο για την καθημερινή σας πρακτική και την 
εργασία με διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε όσους συνέβαλαν με τις ιδέες, εμπειρίες και γνώσεις τους στην ολοκλήρωση αυτής της 
πολύ σημαντικής έκδοσης του ΕΟΠΠΕΠ, η οποία υλοποιήθηκε με την επιστημονική εποπτεία της Καθηγήτριας Δέσποινας  
Σιδηροπούλου – Δημακάκου και τη συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων και συνεργατών του Κέντρου Έρευνας & Αξιο-
λόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνι-
κού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιωάννης Γερ. Βουτσινάς
Οικονομολόγος (MBA)- Πολιτικός Επιστήμων
Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ
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Εισαγωγή 
Το παρόν εγχειρίδιο με τίτλο «Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού» 

αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο υποστηρικτικό υλικό του έργου Εκπόνηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού και υλοποίηση 
προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στο αντικείμενο «ανάπτυξη 
δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως κέντρου Euroguidance της Ελλάδας 
για το έτος 2013, το οποίο μας ανατέθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ τον Ιούλιο 2013. Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να μπορούν 
να υποστηρίζουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων για 
τον σχεδιασμό και την δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους.

Το «Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού» αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης 
που συνδέει τη θεωρία και την έρευνα με την πρακτική εφαρμογή. Περιλαμβάνει, καταρχάς, ένα εισαγωγικό κεφάλαιο με τίτλο 
«Επάγγελμα και επαγγελματικές επιλογές στη δια βίου ανάπτυξη», στο οποίο τονίζεται η εξελικτική διάσταση της επαγγελματικής 
ανάπτυξης και των επαγγελματικών επιλογών, που αποτελεί και τη φιλοσοφία της συγγραφικής ομάδας. Ακολουθεί ένας μεγάλος 
αριθμός ασκήσεων/δραστηριοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας. Οι 
επαγγελματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα εντάξουν στο έργο τους τη χρήση των ασκήσεων, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι 
περισσότερες ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες ηλικίες πελατών, ωστόσο επαφίεται στην κρίση τους ποιες 
ασκήσεις θα χρησιμοποιήσουν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη. 

Μέσω των ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο μπορεί να διευκολυνθεί η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας, όπως η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, η διαχείριση 
απρόβλεπτων αλλαγών και απροσδόκητων γεγονότων, ο μετασχηματισμός των απρόοπτων καταστάσεων σε επαγγελματικές 
ευκαιρίες, η προσωπική επάρκεια στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας, η ενεργός και ευέλικτη στοχοθεσία, η πίστη στις ατομικές 
ικανότητες, η προβολή του εαυτού στο μέλλον. 

Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας, και προσφέρουν στα άτομα ερεθίσματα για να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις 
εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα, επιδιώκουν να βοηθήσουν τους συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών τους και να τους στηρίξουν 
στη διεκδίκηση προοπτικών για το μέλλον τους και στην εύρεση λύσεων στα σχετικά προβλήματά τους.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013

Η επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος
Δρ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Καθηγήτρια Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Α’ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δρ. Ηλίας Μπεζεβέγκης

Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Είναι γνωστό ότι ο χώρος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με την Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση/
Συμβουλευτική, αποτελεί μια διακριτή γνωστική περιοχή, η οποία μάλιστα, χαρακτηρίζεται- και στη χώρα μας – από μια 
εντυπωσιακή ανάπτυξη, τόσο σε εμπειρικό/ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.

Από το άλλο μέρος, όπως κάθε επιστημονική περιοχή, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός «συγγενεύει», σε μια 
διαδραστική σχέση, με άλλα επιστημονικά πεδία, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση κατέχει η Ψυχολογία και οι ποικίλοι 
κλάδοι της.

Στις επόμενες σελίδες αναλύεται αυτή η σχέση και, ειδικότερα, η θέση τού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – 
επαγγελματική επιλογή/απόφαση, εργασία, επαγγελματική καριέρα – στην ψυχολογική μελέτη, στον ευρύτερο χώρο τής 
Εξελικτικής Ψυχολογίας- Δια Βίου Ανάπτυξης.

1. Επάγγελμα και Ψυχολογία 
Πρώτα, δύο λόγια για τη σχέση της Ψυχολογίας γενικά με τον όρο «επάγγελμα» και τις επιμέρους διαστάσεις του.
Είναι μάλλον εύκολη η διαπίστωση ότι το επάγγελμα που ασκεί ο καθένας μας, συνδέεται στενά με τα θέματα της Ψυχολογίας, 

είτε αυτό σημαίνει την/τις επαγγελματική/ές επιλογή/ές, είτε περιλαμβάνει το πώς το άτομο βιώνει την επαγγελματική πλευρά 
της ζωής του και ποιες είναι οι συνέπειες για τις σχέσεις του με τον εαυτό και με τους άλλους.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά μερικές από τις πιο εμφανείς πλευρές της σχέσης «Επάγγελμα – Ψυχολογία».
Επιλογή επαγγέλματος. Η επαγγελματική επιλογή είναι ουσιαστικά μια διαδικασία λήψης απόφασης (Αργυροπούλου, 

2012. Σιδηροπούλου-Δημακάκου & Δρόσος, 2008), γενικότερης ή ειδικότερης, για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει το 
άτομο όσον αφορά στην επαγγελματική του απασχόληση και καριέρα. Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει τόσο το γνωστικό όσο 
και το συναισθηματικό στοιχείο: Το άτομο, με άλλα λόγια, συλλέγει πληροφορίες, ενημερώνεται (με ποικίλους τρόπους), 
χρησιμοποιεί κριτήρια που στηρίζονται στις γενικότερες στάσεις του για τη ζωή και στις αξίες του, πειραματίζεται (ορισμένες 
φορές, αν έχει αυτή τη δυνατότητα) και τελικά αποφασίζει για το τι θεωρεί καλύτερο/καταλληλότερο για το ίδιο όσον αφορά 
στη σχέση του με την εργασία (γνωστικό στοιχείο). Από το άλλο μέρος, η όλη αυτή διαδικασία επηρεάζεται από – αλλά και 
οδηγεί σε – συναισθήματα. Το πώς νιώθει κανείς για ένα επάγγελμα, τόσο πριν το επιλέξει όσο και μετά τη λήψη της σχετικής 
απόφασης, αποτελεί βασικό στοιχείο για τη σχέση του με τους άλλους και – κυρίως – με τον εαυτό του.

Συνέπειες της επαγγελματικής επιλογής. Πέραν των εμφανών συνεπειών που συνεπάγεται η επιλογή επαγγέλματος και η 
άσκησή του στον υλικό/πρακτικό τομέα της διαβίωσης, η επιλογή αυτή έχει ποικίλες συνέπειες στην ανθρώπινη συμπεριφορά 
και, ειδικότερα, στο πώς νιώθει το άτομο σε σχέση τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους.

Μια πετυχημένη επιλογή είναι εύλογο να συνδέεται με αυξημένα συναισθήματα αυτο-αποτελεσματικότητας, αυτοεκτί-
μησης και προσωπικής ευεξίας. Όλα τα παραπάνω συναποτελούν τελικώς πολύτιμα στοιχεία ψυχικής υγείας για το άτομο. 
Ένα επαρκές επίπεδο ψυχικής υγείας, με τη σειρά του, αποτελεί προϋπόθεση για καλές σχέσεις του ατόμου με πρόσωπα του 
περιβάλλοντός του. Ο ικανοποιημένος από την επιλογή του έφηβος/νέος προάγει ευκολότερα την ένταξή του – και λειτουργία 
του – στην ομάδα των συνομηλίκων και προχωρεί με πιο σίγουρα βήματα στις σχέσεις του με το άλλο φύλο, ως ένα άτομο 
με μια αίσθηση σταθερής ταυτότητας (βλ. παρακάτω). Στην ενήλικη ζωή, ως πατέρας ή μητέρα, ασκεί διαφορετικό ρόλο και 
αποτελεί διαφορετική πηγή ερεθισμάτων π.χ., για το παιδί του, όταν αισθάνεται ικανοποίηση από την εργασία/καριέρα του 
ή – αντίθετα – όταν αντιμετωπίζει προβλήματα στον τομέα αυτόν (Κατά τον Bronfenbrenner (1989), οι γονείς αποτελούν τα 
σημαντικότερα, πρώτα, στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος του παιδιού).

Προετοιμασία και άσκηση επαγγέλματος. Η προετοιμασία για την άσκηση ενός επαγγέλματος και – τουλάχιστον – τα 
πρώτα στάδια της άσκησής του συνιστούν μια διαδικασία που διέπεται από τους νόμους της μάθησης. Το άτομο καλείται να 
αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να επιδείξει την καλύτερη δυνατή επίδοση στην επαγγελματική του ενασχόληση ή/και 
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να βελτιώσει και να προαγάγει την καριέρα του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της αλλαγής επαγγέλματος, κατά την οποία το 
άτομο θα χρειαστεί – πιθανότατα – την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων για την εφαρμογή τους σε ένα νέο εργασιακό 
περιβάλλον. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή περιγράφεται πλήρως από την Ψυχολογία της Μάθησης και 
περιλαμβάνει παράγοντες/μεταβλητές, όπως, κίνητρα, στάσεις και αξίες του ατόμου, χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, και 
χαρακτηριστικά του έργου (είδος, δυσκολία).

Τέλος, η σχέση επαγγέλματος και Ψυχολογίας έχει μια σαφή εξελικτική διάσταση, η οποία διαπερνά όλα τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω για τη σχέση αυτή. Με άλλα λόγια, η επιλογή και άσκηση ενός επαγγέλματος αποτελεί ένα διαρκές 
«ζητούμενο» από την εφηβεία μέχρι την ύστερη ενήλικη ζωή, και όχι μόνον διότι το άτομο ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει τις 
αρχικές του επιλογές ή να αναγκαστεί να αλλάξει απασχόληση. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος δεν αλλάξει επάγγελμα, 
θα προκύψουν αλλαγές και θα απαιτηθούν προσαρμογές για τουλάχιστον δύο λόγους: (α) Αλλαγές στο ίδιο το άτομο, ως 
αποτέλεσμα της αυξανόμενης ηλικίας, η οποία συνεπιφέρει διαφοροποιήσεις σε ρόλους, κίνητρα, στάσεις και αξίες (β) Αλλαγές 
στο περιβάλλον, εργασιακό και γενικότερο. Οικογενειακές, κοινωνικο-πολιτισμικές, οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές 
αλλαγές είναι σαφές ότι υπαγορεύουν αντίστοιχες προσαρμογές στο άτομο και στη σχέση του με το ασκούμενο επάγγελμα.

Η εξελικτική αυτή διάσταση αναπτύσσεται διεξοδικότερα στα επόμενα τρία κεφάλαια.

2. Επαγγελματικές αναζητήσεις και επιλογές στην εφηβική ηλικία 
Από την αρχή ακόμη της εφηβικής ηλικίας (12-18 έτη), το αναπτυσσόμενο άτομο αρχίζει πλέον, όχι απλώς να ασχολείται 

εντονότερα με τον εαυτό, αλλά και να προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να προετοιμάσει τον εαυτό 
του για αυτό που θα – ήθελε να – γίνει στο τέλος αυτής της περιόδου, χρονικό σημείο στο οποίο θα κληθεί να αναλάβει νέους 
ρόλους και να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του. Πρόκειται για τη διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας 
του Εγώ, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, καθώς η επαγγελματική πλευρά τής ταυτότητας του εφήβου αποτελεί σημαντικό 
τμήμα της συνολικής του ταυτότητας, όπως θα φανεί από την παρουσίαση των απόψεων του Ε. Εrikson και του J. Marcia.

α. Η διαμόρφωση της ταυτότητας κατά τον Εrikson
Κατά την εφηβική ηλικία, ο έφηβος προσπαθεί να καθορίσει ποια είναι τα μοναδικά, ξεχωριστά χαρακτηριστικά του, κάτι που 

είναι σε θέση να κάνει λόγω της γνωστικής προόδου που έχει επιτύχει. Ειδικότερα, ο έφηβος επιζητεί να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα 
προτερήματα αλλά και τις αδυναμίες του, καθώς και τους ρόλους που μπορεί να αναλάβει στο μέλλον. Αυτή η διαδικασία αναζήτησης 
συχνά περιλαμβάνει τη «δοκιμή» διαφορετικών επιλογών και ρόλων, για να διαπιστωθεί αν αντιστοιχούν στις ικανότητες του 
εφήβου. Μέσω της διαδικασίας αυτής, ο έφηβος προσπαθεί να κατανοήσει ποιος είναι, εντοπίζοντας και παίρνοντας αποφάσεις 
για τις προσωπικές, επαγγελματικές, σεξουαλικές και πολιτικές του προτιμήσεις και δεσμεύσεις. Ο Εrikson ονομάζει το 
στάδιο αυτό, στάδιο ταυτότητας ή σύγχυσης ταυτότητας (Erikson, 1963).

Εκτός από τους δύο αυτούς πόλους της πορείας διαμόρφωσης ταυτότητας, δηλ. τον θετικό (κατάκτηση ταυτότητας) και τον 
αρνητικό (σύγχυση ταυτότητας), ο Εrikson πρότεινε μια τρίτη εκδοχή, το ψυχολογικό μορατόριουμ. Συγκεκριμένα, ο έφηβος, ίσως 
λόγω έντονων πιέσεων στο στάδιο αυτό, επιζητεί μια ψυχολογική ανάπαυλα, μια περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία αναβάλλει την 
ανάληψη των επερχόμενων ευθυνών της ενήλικης ζωής και, αντίθετα, διερευνά περαιτέρω ποικίλους ρόλους και δυνατότητες. 
Εύστοχο παράδειγμα αυτής της εκδοχής αποτελεί ο φοιτητής που διακόπτει – για λιγότερο ή περισσότερο χρόνο – τις σπουδές 
του, για να ταξιδέψει ή να εργαστεί. 

Εδώ, ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί έφηβοι δεν έχουν τη δυνατότητα να «απολαύσουν» αυτή την ψυχολογική 
ανάπαυλα, για να διερευνήσουν αβίαστα εναλλακτικές ταυτότητες. Για παράδειγμα, ορισμένοι υποχρεώνονται, για οικονομικούς 
λόγους να εργαστούν, ως φοιτητές, με μερική απασχόληση, ή και να αναζητήσουν κανονική εργασία μετά το λύκειο. Οι επιπτώσεις 
μιας τέτοιας πορείας δεν είναι απαραίτητα αρνητικές, αρκεί να διατηρείται ένας στόχος και να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής 
ολοκλήρωσής του. Για παράδειγμα, η ικανοποίηση την οποία προσπορίζει στον φοιτητή η – αναγκαστική – απασχόλησή του σε 
μια εργασία, μπορεί να αποτελέσει σημαντική ψυχολογική επιβράβευση, η οποία αναπληρώνει την αδυναμία του να «δοκιμάσει» 
διαφορετικούς ρόλους.

β. Η διαμόρφωση της ταυτότητας κατά τον J.Marcia
Xρησιμοποιώντας ως βάση τη θεωρία του Εrikson, ο Marcia (1980) περιγράφει τη διαμόρφωση της ταυτότητας ως αποτέλεσμα 

του επιπέδου λειτουργίας δύο χαρακτηριστικών/διαδικασιών, της αναζήτησης/διερεύνησης και της δέσμευσης. Κατά την 
αναζήτηση, ο έφηβος διερευνά εναλλακτικούς τρόπους δράσης και παίρνει σχετικές αποφάσεις. Η δέσμευση είναι η ψυχολογική 
επένδυση σε μια πορεία δράσης ή σε μια ιδεολογία. Παράδειγμα, ο έφηβος που αμφιταλαντεύεται από τη μια δραστηριότητα στην 
άλλη, και του οποίου τα ενδιαφέροντα διαρκούν μόνον μερικές εβδομάδες, ενώ ένας άλλος έχει έναν συγκεκριμένο στόχο και 
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δεσμεύεται σε αυτόν, π.χ. προσφέροντας εθελοντική εργασία σε ένα ίδρυμα (Peterson, Marcia & Carpendale, 2004).
Ο Marcia πρότεινε τις εξής τέσσερις (4) μορφές ταυτότητας:
Κατακτημένη ταυτότητα. Ο έφηβος με αυτή τη μορφή ταυτότητας έχει με επιτυχία διερευνήσει και σκεφθεί λεπτομερώς 

ποιος είναι και τι θέλει να κάνει. Έπειτα από μια περίοδο κρίσης, κατά την οποία μελέτησε ποικίλες εκδοχές, δεσμεύεται σε μια 
συγκεκριμένη ταυτότητα. Ο έφηβος που έχει επιτύχει αυτή τη μορφή ταυτότητας, τείνει να είναι ψυχολογικά υγιέστερος και να 
εμφανίζει υψηλότερα κίνητρα επιτυχίας και υψηλότερου επιπέδου ηθικό συλλογισμό, σε σύγκριση με τον έφηβο οποιασδήποτε 
άλλης κατηγορίας.

Δοτή ταυτότητα. Η περίπτωση αυτή αφορά εφήβους, που έχουν δεσμευθεί σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα, αλλά αυτό έγινε 
χωρίς να περάσουν από μια περίοδο κρίσης, στην οποία να διερεύνησαν εναλλακτικές επιλογές. Αντίθετα, αποδέχθηκαν τις 
αποφάσεις των άλλων σχετικά με το τι είναι σωστό για τους ίδιους. Αντιπροσωπευτικός έφηβος αυτής της κατηγορίας είναι ο 
γιος, ο οποίος μπαίνει στην οικογενειακή επιχείρηση, διότι αυτό αναμένουν οι άλλοι από τον ίδιο ή η κόρη, η οποία αποφασίζει 
να γίνει γιατρός, επειδή η μητέρα της είναι γιατρός. Αν και τα άτομα στην κατηγορία αυτή δεν είναι απαραιτήτως δυστυχισμένα, 
χαρακτηρίζονται από αυτό που μπορεί να αποκληθεί «άκαμπτο σθένος»: Είναι άτομα ευτυχισμένα και ικανοποιημένα από τον 
εαυτό τους και , παρ’ όλα αυτά, έχουν έντονη ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και συνήθως είναι αυταρχικοί.

Μορατόριουμ. Παρόλο που ο έφηβος αυτής της κατηγορίας έχει διερευνήσει εναλλακτικές ταυτότητες σε κάποιο βαθμό, 
δεν έχει ακόμη δεσμευθεί. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Marcia, παρουσιάζει υψηλά επίπεδα άγχους και βιώνει ψυχολογική 
σύγκρουση. Από το άλλο μέρος, είναι συχνά άτομο γεμάτο ζωή, ελκυστικό και επιζητεί στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Τελικά, 
ο έφηβος αυτός καταλήγει σε μια ταυτότητα, αλλά ύστερα από πολλή προσπάθεια.

Σύγχυση ταυτότητας. Οι έφηβοι αυτής της κατηγορίας ούτε διερευνούν εναλλακτικές λύσεις ούτε δεσμεύονται στην 
εξέταση συγκεκριμένης ταυτότητας. Συνήθως είναι ασταθείς και κινούνται από τη μία επιλογή στην επόμενη. Αν και μπορεί να 
φαίνονται ανέμελοι, η απουσία δέσμευσης μειώνει την ικανότητά τους να διαμορφώσουν στενές σχέσεις. Στην πραγματικότητα, 
τα άτομα αυτά είναι κοινωνικώς απομονωμένα.

Ας σημειωθεί εδώ ότι: (α) Δεν είναι απαραίτητο ο έφηβος να προσκολληθεί μόνιμα σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες 
ταυτότητας. Μάλιστα, ορισμένοι έφηβοι κινούνται μπρος–πίσω, από το μορατόριουμ στην κατακτημένη ταυτότητα και 
αντίστροφα. Για παράδειγμα, παρόλο που ένας έφηβος με δοτή ταυτότητα μπορεί να έχει, στην αρχή της εφηβείας του, 
καταλήξει σε μια επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσει, χωρίς πολλή προσωπική εμπλοκή, αργότερα ίσως αξιολογήσει 
εκ νέου την επιλογή του και μετακινηθεί σε διαφορετική κατηγορία ταυτότητας (β) Είναι πολύ πιθανό ότι δεν πρέπει να 
μιλάμε για μία, περιεκτική ταυτότητα, αλλά για επιμέρους πλευρές ταυτότητας. Ο ίδιος ο Μarcia θεωρούσε ως ξεχωριστές 
πλευρές της ταυτότητας την επαγγελματική, την πολιτική και την θρησκευτική ταυτότητα (γ) Η ολοκλήρωση της ταυτότητας, 
για τα περισσότερα άτομα τοποθετείται στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις, στην αρχή τής 
τρίτης δεκαετίας της ζωής (Kroger, 2000. Μeeus, 2003). Πάντως υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η επαγγελματική πλευρά 
της ταυτότητας επιτυγχάνεται πρώτη χρονικά, πράγμα που πιθανώς οφείλεται, εκτός των άλλων, στο εκπαιδευτικό σύστημα 
(Solomontos- Kountouri & Hurry, 2008).

3. Eπαγγελματικές επιλογές και σταδιοδρομία στην πρώιμη ενήλικη ζωή
Αν στην εφηβεία το αναπτυσσόμενο άτομο παίρνει μια πρώτη απόφαση, σχετικώς γενική, για το πού θέλει να κατευθυνθεί 

ως προς την μελλοντική του απασχόληση, με την έναρξη της ενήλικης ζωής θα πρέπει να εξειδικεύσει αυτή του την απόφαση 
και να κατευθυνθεί σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα (εννοείται, αν οι αντικειμενικές συνθήκες το επιτρέπουν). Η επιλογή και 
απόφαση αυτή δεν σχετίζεται μόνον με τις απολαβές, που ένα επάγγελμα εξασφαλίζει στο άτομο, αλλά και με άλλα κριτήρια, 
όπως είναι η κοινωνική θέση που αυτό συνεπάγεται για το άτομο, η αίσθηση αυτοαξίας και αυτοαποτελεσματικότητας και 
οι δυνατότητες που του προσπορίζει για συνεισφορά στην κοινωνία. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η επαγγελματική 
προτίμηση/απόφαση εντάσσεται πλήρως στη συνεχή διαδικασία δια/ανα-μόρφωσης της ψυχολογικής ταυτότητας του ενήλικα 
(Feldman, 2011).

Μια διά βίου προσέγγιση. Όπως, λοιπόν, έχει ήδη σημειωθεί, οι επαγγελματικές αναζητήσεις και επιλογές είναι θέμα 
που συνάπτεται με την διά βίου ανθρώπινη ανάπτυξη, και δεν περιορίζεται στην εφηβική ηλικία. Έτσι, ο Ginzberg (1972) έχει 
περιγράψει τη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο, την περίοδο της φαντασίωσης, που 
αφορά στην παιδική ηλικία, το άτομο επιλέγει και απορρίπτει επαγγέλματα χωρίς πραγματικά κριτήρια, εκτός ίσως από το 
κριτήριο της εξωτερικής έλξης που ασκεί ένα επάγγελμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του αγοριού 10 
ετών που «αποφασίζει» ότι θα γίνει αστέρας της ροκ μουσικής, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει καμία μουσική δεξιότητα!

Η εφηβεία είναι η περίοδος διερεύνησης (βλ. και θεωρίες Erikson και Marcia, παραπάνω). Ο έφηβος μελετά με πραγματικούς 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ • ΕγΧΕΙΡIΔΙΟ ΠΡΑκΤΙκHΣ ΕφΑΡΜΟγHΣ

11

όρους τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων και αξιολογεί/συγκρίνει τις ατομικές του δυνατότητες με τις απαιτήσεις αυτές. Επιπλέον, 
εξετάζει τις προσωπικές του αξίες και στόχους και διερευνά σε ποιο βαθμό μπορεί ένα επάγγελμα να τον ικανοποιήσει.

Τέλος, με την ενηλικίωση, το άτομο εισέρχεται στην περίοδο του ρεαλισμού, κατά την οποία διερευνά συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, μέσω ενασχόλησης στην πράξη ή μέσω της εκπαίδευσης. Μετά την αρχική διερεύνηση, το άτομο περιορίζει τις 
επιλογές του και καταλήγει σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στη θεωρία του Ginzberg έχει ασκηθεί κριτική που επικεντρώνεται σε τρία σημεία, τα οποία και μειώνουν την αξία και την 
ευρύτερη αποδοχή της: Πρώτον, είναι πιθανό ότι ισχύει μόνον για άτομα μέσης κοινωνικο-οικονομικής τάξης, στα οποία και 
στηρίζεται. Δεύτερον, τα ηλικιακά όρια που τη συνοδεύουν ίσως είναι υπερβολικά αυστηρά. Για παράδειγμα, ένας νέος που δεν 
πηγαίνει στο πανεπιστήμιο αλλά αρχίζει να εργάζεται αμέσως μετά το λύκειο, είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγηθεί σε επαγγελματικές 
επιλογές αρκετά ενωρίτερα από ό,τι ένας φοιτητής. Τρίτον, η θεωρία του Ginzberg είναι πολύ κανονιστική, με την έννοια ότι 
δεν προβλέπει τίποτε για τις περιπτώσεις που το άτομο, για ποικίλους λόγους, οδηγείται συχνά σε αλλαγές επαγγέλματος σε 
μεταγενέστερα στάδια της ζωής του. 

Η θεωρία του Ηolland. Ένας από τους παράγοντες που παρεμβαίνουν στη διαδικασία της επαγγελματικής επιλογής είναι τα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Παράδειγμα αποτελεί η θεωρία του Holland (1987), σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένοι τύποι 
προσωπικότητας ταιριάζουν ιδιαίτερα με συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αυτό συνεπάγεται ότι τo άτομο είναι ικανοποιημένο από το 
επάγγελμά του και δεν το αλλάζει, όταν η αντιστοίχιση προσωπικότητας και επαγγέλματος είναι επιτυχής. Το αντίθετο συμβαίνει 
όταν η αντιστοίχιση είναι ακατάλληλη.

Οι έξι τύποι προσωπικότητας που είναι σημαντικοί για την επιλογή επαγγέλματος, κατά τον Holland είναι οι εξής: Ρεαλιστικός 
(γίνεται καλός εργάτης, γεωργός ή οδηγός φορτηγού), διανοητικός/θεωρητικός (αποδίδει καλά σε επαγγέλματα σχετικά με 
τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες), κοινωνικός (γίνεται καλός έμπορος, εκπαιδευτικός ή σύμβουλος), συμβατικός 
(διοικητικός υπάλληλος, γραμματέας, ταμίας), επιχειρηματικός (ηγέτης, διευθυντικό στέλεχος, πολιτικός) και καλλιτεχνικός 
(επαγγέλματα από τον χώρος της τέχνης).

Η θεωρία του Holland έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτή και έχει αποτελέσει τη βάση για σχετικά ερωτηματολόγια, αν και μπορεί 
κανείς να παρατηρήσει ότι (α) δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι με απόλυτο τρόπο σε έναν συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας και 
(β) υπάρχουν περιπτώσει ατόμων που ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά δεν ανήκουν στον τύπο προσωπικότητας τον οποίο 
θα προέβλεπε ο Holland (Randahl, 1991).

Επάγγελμα και φύλο. Μέχρι πριν σχετικώς λίγα χρόνια, το φύλο έπαιζε σημαντικό ρόλο τόσο στην – υποκειμενική – επιλογή 
επαγγέλματος όσο και στην – αντικειμενική - προσφορά εργασίας (βλ. αγγελίες για άνδρες ≠ γυναίκες). Έτσι, επικρατούσε 
ένας διαχωρισμός επαγγελμάτων που θεωρούνταν κατάλληλα για άνδρες και για γυναίκες, ο οποίος απηχούσε παραδοσιακές 
αντιλήψεις για το τι ταιριάζει στο καθένα από τα δύο φύλα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ορισμένα επαγγέλματα, όπως τα κοινωνικά, 
θεωρούνταν καταλληλότερα για τις γυναίκες και ορισμένα άλλα, όπως τα επαγγέλματα δράσης, θεωρούνταν καταλληλότερα για 
άνδρες (Hattery, 2000).

Παρόλο που ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι πλέον τόσο κραυγαλέος, κατάλοιπα διακρίσεων φύλου εξακολουθούν να υπάρχουν. 
Για παράδειγμα, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική μισθολογική διαφορά – εις βάρος των γυναικών – ακόμη και όταν τα δύο 
φύλα ασκούν το ίδιο επάγγελμα (Frome et al., 2001). Επίσης, οι γυναίκες σε επαγγέλματα υψηλού κύρους είναι πιθανό να πέσουν 
θύματα της λεγόμενης «γυάλινης οροφής», του αόρατου δηλαδή φράγματος που εμποδίζει ένα άτoμο να εξελιχθεί σε ανώτερη 
θέση (Stockdale & Crosby, 2004).

Το στάδιο εδραίωσης της καριέρας. Ανεξάρτητα, πάντως, από όλα τα παραπάνω, η πρώιμη ενήλικη ζωή είναι μια περίοδος 
κατά την οποία το άτομο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην επαγγελματική του καριέρα. Συναφώς, η περίοδος αυτή έχει ονομαστεί 
στάδιο εδραίωσης της καριέρας (Vaillant & Vaillant, 1990). Ο νέος ενήλικας φαίνεται να εργάζεται σκληρά και να έχει ως στόχο 
την κοινωνική και επαγγελματική του άνοδο. Συμμορφώνεται με τους κανόνες του επαγγέλματός του, και «δίνεται» σ’ αυτό 
ολοκληρωτικά.

Παρόλο που η εικόνα αυτή έχει αμφισβητηθεί, κυρίως για μεθοδολογικά προβλήματα στις έρευνες του Vaillant, είναι δύσκολο 
να αμφισβητήσει κανείς τη σημασία της εργασίας στη ζωή των ατόμων, μια δραστηριότητα στην οποία ο νεαρός άνδρας ή η νεαρή 
γυναίκα αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο. Νεότερες έρευνες, μάλιστα, δείχνουν ότι η εργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
ταυτότητας του νεαρού ενήλικα (Deaux et al., 1995). Αλλά γιατί δουλεύουν οι άνθρωποι;

Ο ρόλος των κινήτρων. Τα κίνητρα είναι η έννοια μέσω της οποίας πολλοί έχουν επιχειρήσει να δώσουν απάντηση στο 
προηγούμενο ερώτημα. Ένας αδρός διαχωρισμός που έχει χρησιμοποιηθεί, είναι η διάκριση μεταξύ εξωγενών και ενδογενών 
κινήτρων. Τα εξωγενή κίνητρα είναι αυτά που κάνουν το άτομο να αναζητά συγκεκριμένα/υλικά οφέλη, όπως τα χρήματα. Από 
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το άλλο μέρος, τα ενδογενή/εσωτερικά κίνητρα συνιστούν την προσωπική ικανοποίηση και γενικότερα τα προσωπικά οφέλη 
που αποκομίζει το άτομο από την εργασία του (Singer et al., 1993).

Εκτός από την πουριτανική ηθική της εργασίας (αντίληψη ότι η εργασία είναι από μόνη της πολύ σημαντική), η εργασία 
προσφέρει και μια αίσθηση ατομικής ταυτότητας. Η αίσθηση αυτή είναι εμφανής στον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος 
συμπληρώνει την αυτοπαρουσίασή του σε κοινωνικές εκδηλώσεις (όνομα, περιοχή διαμονής, επάγγελμα). Αυτή η κοινωνική 
πλευρά της εργασίας αποτελεί σημαντικό εσωτερικό κίνητρο για τον άνθρωπο. Μέσω της εργασίας διαμορφώνονται 
κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στον εργασιακό χώρο αλλά μεταφέρονται και σε άλλους τομείς της ζωής τού 
ατόμου. Συναφές είναι το κίνητρο του κύρους τής κοινωνικής θέσης, με την οποία συνδέεται κάθε επάγγελμα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η έννοια της ικανοποίησης από την εργασία, το επίπεδο της οποίας προδιορίζεται από όλα τα ενδογενή 
κίνητρα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στο επίπεδο ικανοποίησης του ατόμου από το 
επάγγελμά του είναι η ίδια η φύση της εργασίας, ο εξωτερικός έλεγχος που ίσως ασκείται, η επιρροή που ο εργαζόμενος 
πιθανώς ασκεί στους άλλους και η αίσθηση ότι οι ιδέες και η γνώμη του εκτιμώνται (Thompson & Prottas, 2006).

4. Επάγγελμα και σταδιοδρομία στη μέση ενήλικη ζωή
Η περίοδος αυτή της ζωής σηματοδοτείται, όσον αφορά στην εργασία και τη σταδιοδρομία, από δύο χαρακτηριστικά. Το 

πρώτο είναι ότι το άτομο φτάνει στην κορύφωση της επιτυχίας στην εργασία και στις οικονομικές απολαβές και επιδεικνύει 
τη μεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό - ως ένα βαθμό, αντίθετο – είναι ότι το άτομο επιδίδεται 
και σε ελεύθερες ενασχολήσεις και δραστηριότητες. Η μέση ηλικία είναι ίσως η περίοδος κατά την οποία οι δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου και η εργασία εξισορροπούνται. Ίσως ο ενήλικας δεν αισθάνεται πλέον ότι πρέπει να αποδείξει την αξία 
του στη δουλειά και αρχίζει να αποδίδει όλο και μεγαλύτερη αξία στη συνεισφορά στην οικογένεια, στην κοινότητα και στην 
κοινωνία γενικότερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι για μια σημαντική μερίδα εργαζομένων μέσης ενήλικης ζωής, η επαγγελματικη 
επιτυχία γίνεται λιγότερο δελεαστική από ό,τι προηγουμένως (Simonton,1997).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο στάδιο αυτό έχουμε μια αλλαγή κινήτρων όσον αφορά στην απασχόληση και τη 
σταδιοδρομία, πράγμα που είναι περισσότερο εμφανές στους παράγοντες που συνδέονται με την ικανοποίηση από την 
εργασία. Ενώ οι νεότεροι ενήλικες ενδιαφέρονται για αφηρημένα και μελλοντικά ζητήματα (π.χ. ευκαιρίες εξέλιξης), οι 
μεσήλικες ενδιαφέρονται περισσότερο για θέματα της παρούσας εργασιακής τους κατάστασης, όπως αποδοχές, εργασιακές 
συνθήκες, άδειες, κ.τ.ό. (Ηattery, 2000). Τέλος, η ικανοποίηση από τη δουλειά ίσως συνδέεται και με την παραδοχή ότι έχουν 
λιγότερες ευκαιρίες να αλλάξουν εργασία και ότι αυτή που έχουν είναι η καλύτερη που θα μπορούσαν να ελπίζουν (Tangri, 
Thomas & Mednick, 2003).

Η μέση ενήλικη ζωή συνδέεται, ίσως περισσότερο από άλλες φάσεις της ζωής, με ορισμένα ζητήματα/προβλήματα, τα πιο 
σημαντικά από τα οποία είναι η αλλαγή σταδιοδρομίας, η ανεργία και η επαγγελματική εξουθένωση.

Αλλαγή σταδιοδρομίας. Οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα αλλάζουν σταδιοδρομία στη μέση ηλικία είναι ποικίλοι και 
μπορούν να διακριθούν σε δύο αδρές κατηγοίες: Από το ένα μέρος, υπάρχουν εκείνοι που αισθάνονται ότι το επάγγελμά τους 
δεν τους προσφέρει αρκετές προκλήσεις, έχει γίνει ρουτίνα, ή ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ που δεν τους προσφέρει πλέον καμιά 
ικανοποίηση. Άλλοι, πάλι, είναι δυσαρεστημένοι με ό,τι έχουν επιτύχει και θέλουν να κάνουν μια καινούργια αρχή. Τέλος, σε 
ορισμένους δεν αρέσει να σκέπτονται ότι θα κάνουν το ίδιο πράγμα για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Όλοι οι παραπάνω λόγοι 
είναι προσωπικοί και εκούσιοι, με την έννοια ότι εμπλέκουν, λιγότερο ή πρισσότερο, έναν βαθμό ατομικής επιλογής.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος μεσηλίκων αλλάζουν εργασία διότι υποχρεώνονται να το κάνουν. Αυτό μπορεί να συμβεί, 
π.χ. διότι χάνουν τη μέχρι τώρα δουλειά τους, ή διότι τους ζητήθηκε να κάνουν περισσότερα με λιγότερες αποδοχές ή διότι 
η τεχνολογική πρόοδος έχει επιφέρει αλλαγές στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Όλοι αυτοί οι λόγοι αλλαγής 
σταδοδρομίας είναι αντικειμενικοί και ακούσιοι, επιβάλλονται δηλ. από την εξωτερική πραγματικότητα και δεν υπαγορεύονται 
από προσωπικές προτιμήσεις/επιλογές.

Οι συνέπειες αλλαγής της σταδιοδρομίας είναι ποικίλες, μπορούν, μάλιστα, να είναι θετικές και αναζωογονητικές, πράγμα 
που ισχύει περισσότερο στην περίπτωση της εκούσιας μετακίνησης προς ένα νέο επάγγελμα. Από το άλλο μέρος, είναι πολύ 
πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση του μεσήλικα για μια σειρά λόγων. Για παράδειγμα, το 
άτομο είναι πιθανό να αρχίζει ένα κοινούργιο επάγγελμα με υπερβολικά υψηλές προσδοκίες, πράγμα που θα οδηγήσει σε 
απογοήτευση, όταν η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι ανέμενε. Ένας άλλος λόγος είναι ότι σε ένα νέο επάγγελμα 
είναι, σε μεγάλο βαθμό, αρχάριος, πράγμα που επηρεάζει το αυτοσυναίσθημα και την αυτοεκτίμησή του. Τέλος, ένας μεσήλικας, 
σε μια καινούργια δουλειά, μπορεί να βρει τον εαυτό του μεταξύ πολύ νεότερων, από τον ίδιο, συναδέλφων, με αρνητικές 
συνέπειες για τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Barnett & Hyde, 2001).
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Ανεργία. Αν η αλλαγή επαγγέλματος – με την εύρεση νέου – έχει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις, η απώλεια της εργασίας, 
χωρίς προοπτικές άμεσης απασχόλησης, είναι μια πολύ σκληρότερη πραγματικότητα στη μέση ενήλικη ζωή. Η ανεργία, πέραν των 
οικονομικών επιπτώσεων, έχει ολέθριες ψυχολογικές συνέπειες για τον μεσήλικα. Ορισμένα από τα συμπτώματα που μπορεί να 
εμφανιστούν είναι άγχος, κατάθλιψη, εριστικότητα, χαμηλή αυτοπεποίθηση, έλλειψη συγκέντρωσης της προσοχής, κ.τ.ό. 
Έχει υπολογιστεί ότι η άνοδος της ανεργίας κατά 1% συνδέεται με αύξηση 4% στις αυτοκτονίες, η δε εισαγωγή σε ψυχιατρικά 
ιδρύματα αυξάνεται κατά 4% στους άνδρες και κατά 2% στις γυναίκες (Inoue et al., 2006). 

Οι μεσήλικες που χάνουν τη δουλειά τους, συνήθως μένουν άνεργοι για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι οι νεότεροι εργαζόμενοι 
και έχουν λιγότερες ευκαιρίες να βρουν ικανοποιητική δουλειά, όσο μεγαλώνουν. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι εργοδότες 
είναι αρνητικά διακείμενοι προς μεγαλύτερης ηλικίας υποψηφίους, βασισμένοι σε παραπλανητικές υποθέσεις: Η έρευνα δείχνει 
ότι οι μεσήλικες απουσιάζουν από τη δουλειά τους λιγότερο από ό,τι οι νεότεροι, παραμένουν στη δουλειά για περισσότερο χρόνο 
και είναι περισσότερο αξιόπιστοι (Connor, 1992).

Τελικά, η ανεργία στη μέση ενήλικη ζωή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οριστικής απώλειας της δουλειάς, καθιστά το άτομο 
απαισιόδοξο, κυνικό, και εξαρτημένο από τους άλλους, με άλλα λόγια, του αλλάζει ριζικά τις στάσεις απέναντι στη ζωή (Waters, 
& Moore, 2002).

Επαγγελματική εξουθένωση. Ακόμη και αν ο μεσήλικας δεν αναγκαστεί να αλλάξει επάγγελμα ή – ακόμη χειρότερα – δεν 
μείνει άνεργος, υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος που συνδέεται με τη δουλειά του, το σύνδρομο εξουθένωσης. Το σύνδρομο 
αυτό εμφανίζεται όταν ο εργαζόμενος βιώνει έλλειψη ικανοποίησης, διάλυση ψευδαισθήσεων και ματαίωση. Παρατηρείται 
συχνότερα σε επαγγέλματα που περιλαμβάνουν βοήθεια σε άλλους και πλήττει συχνά όσους είχαν τα περισσότερα κίνητρα στην 
αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η υπόθεση εδώ είναι ότι η συνειδητοποίηση ότι μπορούν να κάνουν μικρές μόνον παρεμβάσεις 
σε τεράστια κοινωνικά προβλήματα, όπως η ένδεια και η ποιότητα ιατρικής περίθαλψης, μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση 
στα άτομα αυτά και να μειώσει το ηθικό τους (Βakker & Heuven, 2006). Η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να οδηγήσει σε 
αισθήματα κυνισμού, αδιαφορίας, έλλειψης ενδιαφέροντος για την απόδοσή τους και απαισιοδοξία (Lock, 1992).

H αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Πάντως, στα σχετικά προγράμματα 
χρησιμοποιούνται δύο, σχετικά εύκολα, εφαρμόσιμες μέθοδοι: Η μία έχει να κάνει με τη θέση – εκ μέρους του εργαζόμενου 
– περισσότερο ρεαλιστικών/παραγματοποιήσιμων στόχων και η άλλη με αλλαγή στη δομή της εργασίας, ώστε ο εργαζόμενος να 
δίνει σημασία σε μικρές «νίκες» (π.χ. το ευχαριστήριο χαμόγελο του ασθενούς) στην καθημερινή δουλειά.
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Β’ ΜΕΡΟΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

1.  Μετασχηματισμός των τυχαίων γεγονότων σε επαγγελματικές ευκαιρίες - Ασκήσεις 
εφαρμογής της Μαθησιακής Θεωρίας του Τυχαίου για την επαγγελματική ανάπτυξη 
Οι ασκήσεις που ακολουθούν βασίζονται στις αρχές της Μαθησιακής Θεωρίας του Τυχαίου (Κrumboltz, 2009), με στόχο 

τη διδασκαλία για την ανάπτυξη της δεξιότητας Ετοιμότητα στο Τυχαίο. Η ετοιμότητα στο τυχαίο ορίζεται ως αναγνώριση, 
δημιουργία και αξιοποίηση των τυχαίων καταστάσεων και των αποτελεσμάτων τους και μπορεί να γίνει κατανοητή ως ο 
τρόπος να διαχειρίζεται κανείς τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά απρόοπτα γεγονότα της ζωής του. Οι παράγοντες που την 
χαρακτηρίζουν είναι η ευελιξία, η αισιοδοξία, η ανάληψη κινδύνου, η περιέργεια, η επιμονή και η αποτελεσματικότητα. 

Οι ασκήσεις βασίζονται στις αρχές της Θεωρίας του Τυχαίου1 και έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τον χρήστη υπηρεσιών 
επαγγελματικού προσανατολισμού να αναλάβει δράση ώστε να δημιουργήσει (προκαλέσει) -ως αποτέλεσμα της δράσης- 
ευκαιρίες και να εκμεταλλευτεί τυχαία γεγονότα αξιοποιώντας πλήρως αυτό που του προσφέρει η ζωή. 

• Αξιοποίησε τα τυχαία γεγονότα
Η ακόλουθη άσκηση είναι ένα σημείο εκκίνησης για να αρχίσεις να σκέφτεσαι τις παλαιότερες φιλοδοξίες σου και τα τυχαία 

γεγονότα που σε έχουν επηρεάσει. Πρέπει να καταλάβεις ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να επηρεάζεσαι από τυχαία γεγονότα. 
Επίσης, πρέπει να καταλάβεις ότι οι δικές σου πράξεις οδήγησαν να συμβούν ορισμένα απρογραμμάτιστα γεγονότα και οι δικές 
σου πράξεις εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα γεγονότα για δικό σου όφελος.

Άσκηση: Αξιοποίησε τα τυχαία γεγονότα
1.   Κάνε ένα κατάλογο με τρία επαγγέλματα για τα οποία έτρεφες φιλοδοξία κάποια στιγμή στην παιδική σου ηλικία

2.  Έχεις ποτέ εργαστεί στη ζωή σου σε κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα;

______ Ναι _______ Όχι

3.   Αν «ναι», πόσο παρόμοια ήταν η πραγματικότητα της δουλειάς με αυτό που είχες φανταστεί στην παιδική σου ηλικία για το 
επάγγελμα αυτό;

______ Παρόμοια _____ Κάπως διαφορετική ______Πολύ διαφορετική 

4.  Συνετέλεσε κάποιο τυχαίο γεγονός στο να πάρεις την τωρινή σου (ή την πιο πρόσφατη) απόφαση για το επάγγελμά σου; 
Ποιο;

5.  Αν «ναι», τι ενέργειες είχες κάνει πριν από αυτό το γεγονός που σου έδωσαν τη δυνατότητα να το βιώσεις;

6.  Μετά από αυτό το γεγονός τί ενέργειες έκανες που σου έδωσαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που σου 
πρόσφερε το γεγονός αυτό;

7.  Πόσο ικανοποιημένη/ος είσαι από την τωρινή επαγγελματική σου ζωή;
____Πολύ ικανοποιημένη/ος ____Μέτρια ικανοποιημένη/ος ____ Δυσαρεστημένη/ος

1.  Οι ασκήσεις που ακολουθούν είναι προσαρμοσμένες από το βιβλίο Luck is no accident των Krumboltz, J. D., & Levin, A. S. (2004, CA: Impact 
Publishers).
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8.   Πώς θα προσαρμόσεις ίσως κάποιες από τις ενέργειες που έκανες (ερωτήσεις 5 αι 6) ώστε να αρχίσεις να προχωράς προς μια 
πιο ικανοποιητική ζωή;

• Πάντα να διατηρείς ανοιχτές τις επιλογές σου
Εμείς οι σύμβουλοι έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο από τη ζωή μας βοηθώντας ανθρώπους να πάρουν επαγγελματικές 

αποφάσεις, όμως μια επαγγελματική απόφαση ερμηνεύεται συνήθως ως μόνιμη δέσμευση σε ένα επάγγελμα. Ωστόσο, όταν και οι 
άνθρωποι και ο κόσμος που μας περιβάλει αλλάζουν είναι σοφό να δεσμεύεται κανείς σε μια πορεία; Ίσως είναι καλύτερη λύση να 
διατηρεί το μυαλό του ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες και σε νέες επιλογές.

Καθώς διαβάζεις τις ακόλουθες ερωτήσεις σκέψου ότι η αυτή η άσκηση εξερεύνησης του εαυτού σου ίσως σε βοηθήσει να 
διατηρείς πιο ανοιχτές τις επιλογές σου.

Άσκηση: Διατήρησε ανοιχτές τις επιλογές σου

1. Σε έχουν πιέσει ποτέ να κατονομάσεις έναν επαγγελματικό στόχο;
_________ Ναι ________ Όχι

2.  Αν «ναι» τι είδους στόχο αισθανόσουν ότι ήσουν υποχρεωμένη/ος να επιλέξεις;
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Πώς αντέδρασες σε αυτή την πίεση;
____ α. Κατονόμασα ένα επάγγελμα που ικανοποίησε τους άλλους
____ β. Κατονόμασα ένα επάγγελμα που ικανοποίησε εμένα
____ γ. Αρνήθηκα να κατονομάσω οποιοδήποτε επάγγελμα
____ δ. Άλλο (καθόρισέ το) ___________________________________________
_________________________________________________________________

4.  Πώς θα αντιδράσεις την επόμενη φορά στις πιέσεις ή παρακλήσεις των άλλων να αναφέρεις λεπτομερώς τα μελλοντικά 
επαγγελματικά σου σχέδια;

____ α. Θα πω ότι δεν είμαι έτοιμη/ος να απαντήσω
____ β. Θα περιγράψω τις ενέργειες που κάνω για να οδηγηθώ σε μια καλή επιλογή
____ γ. Θα αναφέρω απλώς τον πρώτο τομέα που μου έρχεται στο μυαλό
____ δ. Θα κατονομάσω το επάγγελμα που θέλουν οι ίδιοι να ακούσουν
____ ε. Θα τους πω ότι δεν κάνω μελλοντικά σχέδια
____ στ. Άλλο (καθόρισέ το) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5.  Αν έχεις αφιερώσει χρόνια για να εκπαιδευτείς σε ένα επάγγελμα που δεν σου αρέσει πια, μπορείς να τολμήσεις να εξετάσεις 
άλλες δυνατότητες, όπως μια αλλαγή επαγγέλματος;

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6.  Τι βήματα θα έπρεπε να κάνεις για να ξεκινήσεις ένα νέο επάγγελμα;
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7.  Τι σε σταματά/εμποδίζει;



1�

• Να είσαι σε επαγρύπνηση ώστε, αν χρειαστεί, να αλλάξεις το όνειρό σου
Τα όνειρα μπορούν να σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις ένα όραμα για τη μελλοντική σου σταδιοδρομία. Αν το όνειρό σου 

σε εμπνέει να δοκιμάσεις νέες δραστηριότητες, σε ενθαρρύνουμε να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να κάνεις τις κατάλληλες 
ενέργειες, ώστε να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου.

Σε όλους μας αρέσει να πιστεύουμε ότι τα όνειρά μας θα γίνουν πραγματικότητα και όλα θα έχουν ευτυχισμένο τέλος. Τι 
γίνεται, όμως, αν το τέλος δεν είναι ευτυχισμένο; Τι γίνεται αν αποτύχεις στις εξετάσεις; Αν δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις στο 
πανεπιστήμιο και δεν επιτύχεις; Αν, γενικά, αποτύχεις στο όνειρό σου; Πώς θα χειριστείς την κατάσταση;

Στόχος δεν είναι να σταματήσεις να ονειρεύεσαι. Στόχος είναι να γνωρίζεις ότι τα όνειρά σου μπορεί να αλλάξουν καθώς 
τα δοκιμάζεις στην πράξη. Η δική σου πραγματικότητα μπορεί να είναι καλύτερη από τα όνειρά σου, ειδικά αν είσαι πρόθυμη/ος 
να δοκιμάσεις νέες εμπειρίες και δραστηριότητες.

Άσκηση: Η «δουλειά των ονείρων σου»
Οι ακόλουθες ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες για να σε βοηθήσουν να εξετάσεις τις παλαιότερες και τις τωρινές 

«δουλειές των ονείρων σου» και να εκτιμήσεις τον τρόπο προσέγγισης απέναντι σε επιλογές που μπορεί να είναι 
διαθέσιμες για σένα.

1. Ποια ήταν μια «δουλειά των ονείρων σου» που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2. Τι σε έπεισε ότι το όνειρό σου δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

3.Τι ενέργειες έκανες όταν το όνειρό σου απέτυχε να υλοποιηθεί με τον τρόπο που έλπιζες;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

4. Ποια είναι η «δουλειά των ονείρων σου» που έχεις τώρα στο μυαλό σου;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

5. Μπορείς να έχεις περισσότερα στη ζωή σου από ένα όνειρο. Ποιες άλλες δουλειές έχεις σκεφτεί;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

6. Αν επεδίωκες σοβαρά μια «δουλειά των ονείρων σου», ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα έκανες σήμερα;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

7. Με ποιο τρόπο διαφέρουν τώρα οι συνθήκες από αυτές που σε οδήγησαν στην αποτυχία του ονείρου σου;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

8. Δεδομένων των σημερινών συνθηκών, ποιες θα ήταν οι επιλογές που θα ήθελες να κάνεις;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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9. Αισθάνεσαι τώρα προσκολλημένη/ος σε μια κακή επιλογή που έκανες στο παρελθόν;
 _______ Ναι ______ Όχι

10. Αν «ναι», τι μπορείς να κάνεις τώρα για να πάψεις να είσαι προσκολλημένη/ος;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

11. Τι σε εμποδίζει να προσπαθήσεις να πραγματοποιήσεις άλλα όνειρα;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

• Προχώρησε μπροστά και ας κάνεις λάθη
Ο φόβος για τα λάθη συχνά μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Ωστόσο, το να προσπαθεί κανείς να 

είναι τέλειος είναι η συνταγή της δυστυχίας, καθώς όλοι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κάνουμε λάθη. Για να μάθεις κάτι καινούργιο 
πρέπει να προσπαθήσεις και στην προσπάθεια αυτή πιθανότατα θα κάνεις λάθη και θα μάθεις από αυτά. Οι άνθρωποι πρέπει να 
αποδεχτούμε ότι:
• Το να κάνουμε λάθη είναι φυσιολογικό και εποικοδομητικό, και
• Το να μαθαίνουμε από τα λάθη μας μάς βοηθά να επιτύχουμε.

Άσκηση: Τι εμπειρία έχεις με τα λάθη;

1. Έχεις κάνει ποτέ λάθη;
___ Ναι ___ Όχι

2. Γνωρίζεις κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ λάθη;
___ Ναι ___ Όχι

3. Αν όλοι κάνουμε λάθη και συνεχίζουμε να επιβιώνουμε, θα επιτρέψεις στον φόβο σου για τα λάθη να περιορίσει τη ζωή σου;
___ Ναι ___ Όχι

4. Ποια δραστηριότητα θα φοβόσουν να αναλάβεις τώρα διότι μπορεί να αποτύγχανες ή να έκανες λάθος;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

5.  Ας υποθέσουμε ότι βάζεις τα δυνατά σου για να επιτύχεις τη δραστηριότητα που περιέγραψες στην ερώτηση 4. Ποιο θα ήταν το 
χειρότερο σενάριο για σένα;

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

6. Πώς θα χειριζόσουν το χειρότερο σενάριο αν πραγματικά συνέβαινε;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

7. Ποιο θα ήταν το καλύτερο σενάριο; Ποιο το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσες;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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2.  Επαγγελματική προσαρμοστικότητα: Η ετοιμότητα στη διαχείριση των απρόβλεπτων 
μεταβάσεων
Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα (career adaptability) περιγράφει την ετοιμότητα του ατόμου να ανταποκριθεί στη 

συνειδητή και διαρκή διερεύνηση του εαυτού και του περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπίσει, να ακολουθήσει ή να 
αποδεχτεί την αλλαγή των εργασιακών ρόλων στη σταδιοδρομία του και να χειριστεί με επιτυχία όλες τις απρόβλεπτες 
προσαρμογές και μεταβάσεις, που ενδεχομένως θα απαιτηθούν από τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και την αγορά 
εργασίας ευρύτερα (Savickas, 2008. 2013).

Οι δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία, τον έλεγχο, την 
περιέργεια, την αυτοπεποίθηση και τον βαθμό δέσμευσης (Savickas & Porfeli, 2012).
•  �το ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία σχετίζεται με θέματα προσανατολισμού στο μέλλον και μάλιστα, με ένα αίσθημα 

αισιοδοξίας για το μέλλον,
•  ο έλεγχος αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να ασκεί κάποια επίδραση στο περιβάλλον και στη διαμόρφωση των 

επαγγελματικών ζητημάτων που το αφορούν,
•  η περιέργεια αναφέρεται τόσο στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τη σταδιοδρομία και τα μελλοντικά επαγγελματικά 

σχέδια, όσο και στη διερεύνηση του εαυτού και του περιβάλλοντος,
•  η αυτοπεποίθηση σχετίζεται με την εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό και στο ότι μπορεί να καταφέρει ό,τι χρειάζεται για 

την επίτευξη της πορείας του επαγγελματικού του στόχου,
•  ο βαθμός δέσμευσης δεν αφορά σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή του ατόμου αλλά ενθαρρύνει τον πειραματισμό 

του για νέες δραστηριότητες και σχέδια δράσης (Bimrose, Brown, Barnes & Hughes, 2011).
Το πρόγραμμα που ακολουθεί επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστών ή φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι να τους 
βοηθήσει να μάθουν να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο το ζήτημα της μετάβασης στην επαγγελματική τους ζωή 
και να κατανοήσουν πώς θα σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους σε σχέση με την κοινωνική πολυπλοκότητα.

Οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα δανείζονται στοιχεία από την αφηγηματική προσέγγιση και στοχεύουν 
να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους: 

1)  να αφηγηθούν τις τρέχουσες μεταβάσεις τους, παρατηρώντας πώς ο «εαυτός τού σήμερα» διαμορφώθηκε από τον 
«εαυτό του χθες» και θα οδηγήσει στον «εαυτό τού αύριο», 

2)  να διερευνήσουν τα κίνητρα, τις δυνάμεις, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, και να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους, 

3)  να αντιληφθούν τους περιορισμούς και τις προκλήσεις στην επίτευξη των στόχων τους και να συνειδητοποιήσουν ότι 
απαιτείται η ενεργός συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της ζωής, προκειμένου να νιώθουν ικανοποίηση και να βιώνουν 
μια ζωή με νόημα. 

Δομή του προγράμματος
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 συναντήσεις διάρκειας μίας διδακτικής ώρας, μία φορά την εβδομάδα. Το περιεχόμενο των 

συναντήσεων είναι καθορισμένο και η δομή του είναι η ακόλουθη2:
Συνάντηση 1η. Εισαγωγή στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα
Απαιτούμενο υλικό 
 15λεπτο απόσπασμα από την ταινία “The company men” ή άλλη σχετική ταινία. 

Διαδικασία:
Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός προβάλλει ένα 15λεπτό απόσπασμα από την ταινία “The company men” (η επιλογή είναι 

ενδεικτική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη ταινία που ο σύμβουλος θεωρεί ότι πραγματεύεται το θέμα της 
επαγγελματικής προσαρμοστικότητας).

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός συζητά με τους συμμετέχοντες για τη διαδικασία των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών μεταβάσεων (π.χ. από το σχολείο στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ή από την εκπαίδευση στην εργασία ή από την 
εργασία στην ανεργία, όπως συνέβη και στην ταινία), η οποία εμπεριέχει σημεία-σταθμούς στη σταδιοδρομία του ατόμου.

2.  Εάν ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός θεωρεί ότι για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρειαστεί περισσότερες συναντήσεις, αυτές ενδέ-
χεται να διπλασιαστούν, σύμφωνα με την κρίση του ιδίου.
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Η συζήτηση επεκτείνεται στις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και ζητείται από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν 
ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες κατά τη διαδικασία των εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών μεταβάσεων και τι θα μπορούσαν να 
κάνουν προκειμένου να τις ξεπεράσουν. 

Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρουσιάζει την έννοια της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας ως «το κλειδί» για την 
καλύτερη διαχείριση των μεταβάσεων και γίνεται αναφορά στις δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας: ενδιαφέρον για 
τη σταδιοδρομία, έλεγχος, περιέργεια, αυτοπεποίθηση και βαθμός δέσμευσης.
•  ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία: σκέφτομαι τη ζωή μου με αισιοδοξία και διαμορφώνω μια ενεργό στάση σχεδιασμού του 

μέλλοντος. 
•  έλεγχος: μαθαίνω να παίρνω κατάλληλες αποφάσεις προσαρμοζόμενος/η στις αλλαγές.
•  περιέργεια: μαθαίνω να είμαι ευέλικτος/η και ανοιχτός/ή σε νέους ρόλους. Δε σταματώ να μαθαίνω σε όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας μου.
•  αυτοπεποίθηση: μαθαίνω να αναπτύσσω μια αίσθηση προσωπικής επάρκειας προκειμένου να ανταποκριθώ στις δραστηριότητες 

που απαιτούνται για την επίτευξη των επαγγελματικών μου στόχων.
•  βαθμός δέσμευσης: πειραματίζομαι με νέες δραστηριότητες και σχέδια δράσης, αντί να επικεντρώνω το ενδιαφέρον μου σε μια 

συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.
Τέλος, προκειμένου να εμπεδωθεί καλύτερα το περιεχόμενο της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας ακολουθεί συζήτηση πάνω 
στο περιεχόμενο της ταινίας που προβλήθηκε και γίνονται ερωτήσεις όπως: 

- Αναγνωρίζετε κάποιου είδους μετάβαση, την οποία ο ήρωας χρειάστηκε να αντιμετωπίσει; 
-  Ποια συναισθήματα είχε ο πρωταγωνιστής αρχικά, πώς διαχειρίστηκε την καινούργια πραγματικότητα, τι είδους στρατηγικές 

επιστράτευσε, ήταν αυτές αποτελεσματικές; 
-  Ποια η άποψή σας για την επαγγελματική προσαρμοστικότητα του πρωταγωνιστή; Αιτιολογήστε την απάντησή σας με 

βάση τα χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας που αναφέραμε παραπάνω (ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία, έλεγχος, 
περιέργεια, αυτοπεποίθηση, βαθμός δέσμευσης).

-  Στη θέση του πρωταγωνιστή θα κάνατε κάτι διαφορετικό; Αν ναι, με ποιο τρόπο θα προσπαθούσατε να βελτιώσετε την 
επαγγελματική σας προσαρμοστικότητα;

Συνάντηση 2η. Ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία: Σκέφτομαι τη ζωή μου με αισιοδοξία και διαμορφώνω μια ενεργή 
στάση σχεδιασμού του μέλλοντος

Δραστηριότητες
Σχεδίαση τριών κύκλων
«Η μελλοντική επαγγελματική αυτοβιογραφία».
Άσκηση: «Σχεδιάζοντας το μέλλον».
Διαδικασία:
O σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρουσιάζει την πρώτη δεξιότητα επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, το ενδιαφέρον για τη 

σταδιοδρομία, που σχετίζεται με θέματα προσανατολισμού στο μέλλον και με την καλλιέργεια μιας αισιόδοξης στάσης για το 
μέλλον αυτό. Μέσα από το ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία οι συμμετέχοντες παρακινούνται να αναπτύξουν μια ενεργό στάση 
σχεδιασμού του μέλλοντος διαμορφώνοντας ρεαλιστικούς στόχους και σχέδια δράσης. 

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους συμμετέχοντες τη σημασία που έχει για τη σταδιοδρομία 
η διάσταση του χρόνου μέσα από μια αναπαράσταση τριών κύκλων, όπου ο πρώτος απεικονίζει το παρελθόν, ο δεύτερος το 
παρόν και ο τρίτος το μέλλον. Παράλληλα, εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι η διάσταση του χρόνου κατέχει σημαντική θέση στη 
σταδιοδρομία και τη ζωή μας γενικότερα, και ότι οι τρεις κύκλοι που αλληλοδιαπλέκονται, απεικονίζουν τη διαμόρφωση της 
σταδιοδρομίας μέσα στο χρόνο, όπου το παρελθόν επιδρά στο παρόν και αυτό με τη σειρά του, στο μέλλον. Με τη συζήτηση 
αυτή ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός έχει ως στόχο να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να προσανατολιστούν προς το μέλλον, να 
οραματιστούν το μέλλον αυτό και να αναπτύξουν μια αισιόδοξη στάση, μια στάση με προοπτική σχεδιάζοντάς το.

Σε αυτό το σημείο θα είχε ενδιαφέρον ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τρεις 
κύκλους ανεξαρτήτως μεγέθους και διάταξης στη σελίδα τους, να γράψουν ποια διάσταση του χρόνου (παρελθόν, παρόν, μέλλον) 
αναπαριστά ο καθένας από αυτούς και τέλος να δώσουν ένα τίτλο για κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις. Αφού οι συμμετέχοντες 
προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο που παίζουν οι διαστάσεις του χρόνου στη σταδιοδρομία τους, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός 
εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι για να σχεδιάσει κανείς αποτελεσματικά το μέλλον χρειάζεται να μαθαίνει από το παρελθόν και να 
απολαμβάνει το παρόν. Ωστόσο, δεν προσανατολίζονται όλοι οι άνθρωποι προς το μέλλον. Ορισμένα άτομα προσανατολίζονται στο 



��

παρελθόν, είναι συνήθως τα άτομα που κληρονομούν τους επαγγελματικούς ρόλους από τους γονείς τους και επαναλαμβάνουν 
τους ρόλους αυτούς στην επαγγελματική τους ζωή, ενώ κάποια άλλα άτομα προσανατολίζονται στο παρόν με μόνο τους 
μέλημα να βρουν μια δουλειά που να τους εξασφαλίζει τα προς το ζην (Savickas, 1991). Από τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται 
κατανοητό ότι μόνο μέσα από τον προσανατολισμό στο μέλλον το άτομο μπορεί να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά του, να βάλει 
στόχους και να επιδιώξει την πραγματοποίησή τους και έτσι, να οραματιστεί μια πραγματικότητα που θα της έχει αποδώσει το 
νόημα που ο ίδιος επιθυμεί.

Με στόχο τον προσανατολισμό στο μέλλον, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρακινεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν και 
να γράψουν μέσα σε μια μικρή παράγραφο τη μελλοντική επαγγελματική τους αυτοβιογραφία. Δηλαδή, πώς φαντάζονται 
τον εαυτό τους επαγγελματικά πέντε χρόνια μετά (π.χ. πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από το γυμνάσιο ή το λύκειο ή 
πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο, κ.ά).

Βοηθητικές ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν, αφού οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη άσκηση είναι οι 
εξής: 
• Είναι αρκετά αυτά που θα ήθελες να έχεις καταφέρει;
• Ποια από αυτά μπορούν να επιτευχθούν πιο γρήγορα και ποια σε δεύτερο χρόνο;
• Οι στόχοι σου πιστεύεις ότι είναι ρεαλιστικοί;
• Η επίτευξή τους εξαρτάται μόνο από εσένα ή χρειάζεσαι και τη βοήθεια άλλων;
• Πώς θα καταλάβεις, αν οι στόχοι σου έχουν επιτευχθεί; 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η άσκηση «Σχεδιάζοντας το μέλλον».

Διαδικασία: 
Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός μοιράζει στους συμμετέχοντες τη φωτοτυπία μιας σκάλας και τους ζητά να σκεφτούν το 

στόχο που έγραψαν στην επαγγελματική τους αυτοβιογραφία, ο οποίος χρειάζεται να επιτευχθεί πιο σύντομα. 

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρακινεί τους συμμετέχοντες να γράψουν σε κάθε σκαλοπάτι της σκάλας τα 
βήματα που χρειάζεται να κάνουν προκειμένου ο στόχος τους να επιτευχθεί. Στο σημείο αυτό ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός 
διευκρινίζει στους συμμετέχοντες ότι χρειάζεται: α) να ξεκινήσουν από την αρχή της σκάλας, β) να καταγράψουν σε κάθε 
σκαλοπάτι λεπτομερώς και συγκεκριμένα τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν και πόσο πρέπει να προσπαθήσουν προκειμένου 
να προχωρήσουν στο επόμενο σκαλοπάτι και γ) να καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή της σκάλας που αποτελεί και την 
πραγματοποίηση του στόχου τους. Παράλληλα, γίνεται σαφές από τον σύμβουλο/εκπαιδευτικό ότι κάθε βήμα προϋποθέτει 
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την επίτευξη του προηγούμενου, κάθε σκαλοπάτι, δηλαδή, είναι ένας επιμέρους στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν έχει 
ολοκληρωθεί ο προηγούμενος. 

Για τον λόγο αυτό, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός χρειάζεται να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τα χαρακτηριστικά του «έξυπνου» 
επαγγελματικού στόχου και για κάθε ένα χαρακτηριστικό να θέσει και την αντίστοιχη ερώτηση. Ο «έξυπνος»3 επαγγελματικός 
στόχος χρειάζεται να είναι: Συγκεκριμένος, Μετρήσιμος, Ελκυστικός, Ρεαλιστικός, Χρονικά Οριοθετημένος.
• �Συγκεκριμένος: Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός χρειάζεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αυξήσουν την ακρίβεια μιας 

«δήλωσης πρόθεσης», θέτοντας την ερώτηση «πώς;».
•  Μετρήσιμος: Εκτός από το να είναι συγκεκριμένος ο στόχος θα πρέπει να είναι μετρήσιμος (επαληθεύσιμος). Δηλαδή, «Θα ξέρω 

ότι θα τον έχω πετύχει, όταν................».
• �Ελκυστικός: Ο στόχος πρέπει να εκφράζεται από το ίδιο το άτομο, να είναι δικός του προκειμένου το άτομο να δεσμευτεί σε 

αυτόν. Αν ο στόχος είναι κάποιου άλλου ή αν πίσω από αυτόν που εκφράζεται υπάρχει κάποιος άλλος, τότε ο αρχικός στόχος 
θα παρεμποδιστεί.

• �Ρεαλιστικός: Οι στόχοι δεν θα πρέπει να βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας, γιατί είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Ούτε 
όμως θα πρέπει να είναι τόσο εύκολα επιτεύξιμοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνητρο για δράση. Οι στόχοι θα πρέπει 
να ανταποκρίνονται στο σύστημα αξιών του ατόμου και να έχουν επαρκή σπουδαιότητα για αυτό, ώστε η επίτευξή τους να 
αποτελέσει ανταμοιβή για το ίδιο. Δηλαδή, να απαντούν στο ερώτημα: «Πόσο ρεαλιστικό είναι;».

•  Χρονικά Οριοθετημένος: Ο καθορισμός χρονικών ορίων για το στόχο δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ο στόχος ως κίνητρο 
και το άτομο να αξιολογήσει σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαδικασία επίτευξης τους στόχου, θέτοντας την ερώτηση «Μέχρι 
πότε;» (Nathal & Hill, 2006).

Συνάντηση 3η. Έλεγχος: Μαθαίνω να παίρνω κατάλληλες αποφάσεις προσαρμοζόμενος/η στις αλλαγές
Απαιτούμενα υλικά:
Άσκηση: «Το σταυροδρόμι της σταδιοδρομίας»4.
Μελέτη περίπτωσης: Η περίπτωση του Μάρκου.
Βίντεο: Η περίπτωση του Μάρκου. 
Άσκηση: «Τι να κάνω με τη μουτζούρα μου;»
Διαδικασία: 
O σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δεύτερη δεξιότητα επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, τον έλεγχο, που αφορά 

στην ανάπτυξη στρατηγικών αυτοδιαχείρισης και δεξιοτήτων λήψης απόφασης. Ο έλεγχος αναφέρεται στη δυνατότητα του ατόμου 
να αντιλαμβάνεται τις συνθήκες του περιβάλλοντος και να ασκεί το ίδιο επιρροή στα επαγγελματικά του ζητήματα λαμβάνοντας 
υπεύθυνα επαγγελματικές αποφάσεις. Έτσι, διαπραγματεύεται τις επαγγελματικές αλλαγές, ενώ αυξάνεται η αυτονομία και η 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του.

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και τους δίνεται μια μελέτη περίπτωσης: Η περίπτωση του Μάρκου, η οποία 
προβάλλεται ταυτόχρονα και σε βίντεο.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Ο Μάρκος δίνοντας πανελλήνιες εξετάσεις στόχευε αρχικά να γίνει εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης, γιατί, όπως έλεγε «ήθελε με την εργασία του να προσφέρει και να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους και όχι με μηχανές», ενώ 
ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός χώρος τον γοήτευε. Ωστόσο, ο χώρος του αθλητισμού τον είχε κερδίσει από μικρό, καθώς ήδη στην 
τρίτη λυκείου ήταν αναντικατάστατο μέλος της τοπικής ομάδας μπάσκετ, η οποία είχε κατακτήσει πολλούς τίτλους σε πανελλήνιο 
επίπεδο. 

Στο μηχανογραφικό δελτίο είχε δηλώσει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, αν και γνώριζε ότι είχε λίγες 
πιθανότητες να το «πιάσει», εξαιτίας της μέτριας βαθμολογίας του, καθώς και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 
το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής αλλά και άλλες σχολές, όπως το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). 

Πέρασε στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο και τελείωσε ακριβώς στα τέσσερα χρόνια, καθώς 

3   Βλ. στο Nathan &Hill (2006). Επαγγελματική Συμβουλευτική. Η συμβουλευτική προσέγγιση της επαγγελματικής επιλογής και σταδιοδρομίας. 
Αθήνα: Μεταίχμιο (σελ.200). Ένας επαγγελματικός στόχος πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια σειρά κριτηρίων, τα αρχικά των οποίων σχημα-
τίζουν το μνημονικό SMART (έξυπνος).:

	 Specific, Measurable, Attractive, Realistic, Time-bound
4  Προσαρμογή της ανάλυσης SWOT, η οποία χρησιμοποιείται στα πλαίσια της διοίκησης επιχειρήσεων.
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παρακολουθούσε ανελλιπώς τα μαθήματα και είχε μάθει να οργανώνει πολύ καλά το χρόνο του. 
Από το τέταρτο έτος των σπουδών του είχε αναλάβει να προπονεί την παιδική ομάδα της περιοχής του, από την οποία είχε 

και ο ίδιος περάσει. Καθώς έβλεπε τις προσπάθειες που έκανε για διορισμό στο δημόσιο τομέα, ως φιλόλογος, να αποβαίνουν 
άκαρπες, στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα, όπου και προσλήφθηκε από κάποιο φροντιστήριο. 

Μετά από ένα χρόνο, ο διευθυντής τού αύξησε τις ώρες διδασκαλίας. Παρόλο που ο Μάρκος ήταν ικανοποιημένος από 
την εργασία του και έπαιρνε ένα ικανοποιητικό μισθό, αρνήθηκε την αύξηση του ωραρίου και παραιτήθηκε. «Ήταν πολύ 
δεσμευτικό ακόμα και τα Σαββατοκύριακα να εργάζομαι στο φροντιστήριο, ενώ θα έπρεπε να παραιτηθώ από τον αθλητισμό 
ως προπονητής και ως αθλητής, γεγονός που δεν το συζητώ». 

Άρχισε, αμέσως, να αναζητά κάτι που θα του άνοιγε περισσότερες και μεγαλύτερες προοπτικές και κάποια στιγμή τον 
δέχθηκαν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο όμως βρισκόταν πολύ μακριά από το σπίτι του και έτσι αρνήθηκε, γιατί δεν είχε 
δίπλωμα οδήγησης και θα χρειαζόταν πολλές ώρες για να φτάσει στον τόπο εργασίας του. Ταυτόχρονα, ο προπονητής της 
ομάδας νέων του είχε ζητήσει τη συνεργασία του στην επιλογή των ατόμων που θα εκπροσωπούσαν την ομάδα στο ερχόμενο 
πρωτάθλημα. Η επαφή του Μάρκου με τα παιδιά της ομάδας και τους γονείς ήταν εξαιρετική και σύντομα συνειδητοποίησε 
ότι θα μπορούσε να καλλιεργήσει τις αντίστοιχες δεξιότητες και να αναζητήσει τον χώρο που θα μπορούσε να τις αξιοποιήσει 
επαγγελματικά. Κάποιος φίλος τού πρότεινε, επίσης, να παρακολουθήσει σεμινάρια πάνω σε δεξιότητες της συμβουλευτικής. 
Η πρώτη του εμπειρία ήταν τόσο θετική, που αποφάσισε να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές στη συμβουλευτική. Αφού 
τελείωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και την πρακτική του εκπαίδευση, ο Μάρκος εργάστηκε για δύο χρόνια ως 
ημιαπασχολούμενος στην εταιρεία που έκανε την πρακτική του. Στη νέα του εργασία βρέθηκε αντιμέτωπος με το αυξανόμενο 
άγχος του, γεγονός που δεν είχε προβλέψει. Σε έναν επαγγελματικό χώρο εντελώς καινούργιο για εκείνον, με αρκετές ευθύνες 
και ανταγωνισμό, αισθάνθηκε, όπως στον πρώτο του αγώνα μπάσκετ. Σταδιακά, βέβαια, άρχισε να το αντιμετωπίζει και σε 
αυτό συνέβαλε η βοήθεια φίλων του που εργάζονταν στο χώρο. Ωστόσο, καθώς οι απολύσεις άρχισαν να παίρνουν μεγάλες 
διαστάσεις τον τελευταίο καιρό και καθώς ο Μάρκος δεν είχε καταφέρει να προσληφθεί ως πλήρως απασχολούμενος, όπως 
υπολόγιζε, βρέθηκε πριν ένα χρόνο απολυμένος. 

Στους φίλους και την οικογένειά του, που προσπαθούσαν να τον ενισχύσουν, απαντούσε: «Δεν θα απογοητευτώ. Έχω 
αρκετά προσόντα και δεξιότητες και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία που θα τα αξιοποιήσω». 

Μετά από δυο μήνες ενημερώθηκε μέσω κάποιου γνωστού ότι ο δήμος της περιοχής που κατοικούσε ζητούσε πρόσωπα 
για δημιουργική απασχόληση παιδιών έναντι μικρής αμοιβής. Άρπαξε την ευκαιρία και τώρα είναι υπεύθυνος αυτής της 
προσπάθειας. Βέβαια, έχει πολλές ευθύνες και κάθε μέρα χρειάζεται να ρυθμίζει πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα μερικές 
φορές να ξεχνά κάποιες από τις υποχρεώσεις και να τρέχει τελευταία στιγμή να τα «μπαλώσει». 

Ο Μάρκος συνειδητοποίησε ότι κάθε μετάβαση που έκανε ήταν μια «βουτιά στο άγνωστο». Ωστόσο, όπως λέει, «πάντα 
πρέπει να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. Πάντα να έχεις εναλλακτικά σχέδια. Να 
σκέφτεσαι: τι θα κάνω, αν τα πράγματα δεν πάνε, όπως τα υπολόγισα;».

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν προσεχτικά τη μελέτη και στη 
συνέχεια, σε ένα φύλλο χαρτί που τους δίνεται να κάνουν ένα σταυρό, έτσι ώστε να σχηματίζονται τέσσερα τεταρτημόρια.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ • ΕγΧΕΙΡIΔΙΟ ΠΡΑκΤΙκHΣ ΕφΑΡΜΟγHΣ

25

Στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο δίνουμε τον τίτλο «δυνάμεις», στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο δίνουμε τον τίτλο «αδυναμίες», 
στο κάτω αριστερά δίνουμε τον τίτλο «ευκαιρίες» και τέλος στο κάτω δεξιά δίνουμε τον τίτλο «απειλές». 

Στο πεδίο των δυνάμεων κάθε ομάδα καλείται να συμπληρώσει τα χαρακτηριστικά του Μάρκου, στα οποία ο Μάρκος μπορεί να 
βασιστεί και να αξιοποιήσει στο μελλοντικό του επάγγελμα. Τέτοια στοιχεία μπορεί να αφορούν στην εκπαίδευση, την εργασιακή 
του εμπειρία ή σε άλλη γνώση που κατέχει και θεωρείται αξιοποιήσιμη, καθώς και στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες του (π.χ. οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ηγετική συμπεριφορά). Σε αυτό το σημείο, καλό θα είναι ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός 
να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τι είναι οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες (οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει το άτομο από άλλους 
τομείς) και πόσο σημαντικό είναι να τις αναγνωρίζει κανείς ως στοιχεία της προσωπικότητάς του. Μια βοηθητική ερώτηση που θα 
μπορούσε να γίνει είναι: «Υπάρχουν δεξιότητες που καλλιεργεί ο Μάρκος μέσα από τα χόμπι του, οι οποίες θα μπορούσαν να του 
φανούν χρήσιμες στο πλαίσιο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας;». 

Στο πεδίο των αδύνατων σημείων αναφέρονται χαρακτηριστικά που είναι στον έλεγχο του ατόμου, αλλά μειονεκτεί σε αυτά, 
ωστόσο μπορεί να τα βελτιώσει. Σε αυτό το πεδίο οι συμμετέχοντες καλούνται να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία του Μάρκου 
και να προβληματιστούν στο πώς θα μπορούσε να τα ενισχύσει. Βοηθητικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν από τον 
σύμβουλος/εκπαιδευτικό είναι: 

-Τι μπορεί να βελτιώσει ο Μάρκος, κατά τη γνώμη σας;
-Τι εμποδίζει τον Μάρκο στην εκπλήρωση του στόχου του;
-Τι θα έπρεπε να αποφύγει ο Μάρκος;
-Τι θα μπορούσε να κάνει ο Μάρκος με διαφορετικό τρόπο, για να εξελιχθούν τα πράγματα, όπως ο ίδιος επιθυμεί; 

Στο τεταρτημόριο των ευκαιριών καταγράφονται εξωγενείς συνθήκες, οι οποίες δεν είναι υπό τον έλεγχο του ατόμου, αλλά 
μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός του. Ως ευκαιρία, θεωρείται κάθε κατάσταση που προκύπτει και επιτρέπει την ενδυνάμωση 
μιας δύναμης ή την αποδυνάμωση μιας αδυναμίας και, όπως στα παραπάνω τεταρτημόρια, κάθε ομάδα καλείται να βρει τι μπορεί 
να αποτελεί ευκαιρία για το Μάρκο. 

Στο τεταρτημόριο των απειλών αναφέρονται εξωτερικοί, μη ελεγχόμενοι από το άτομο παράγοντες, των οποίων η επίδραση 
μπορεί να ομαλοποιηθεί. Η προέλευση των απειλητικών καταστάσεων ενδέχεται να εντοπίζεται σε κοινωνικό, οικονομικό 
τεχνολογικό, πολιτικό ή άλλο επίπεδο. Κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να σκεφτούν «προβληματικές 
περιοχές» για την περίπτωση του Μάρκου είναι:

- Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάζουν τη μελλοντική σταδιοδρομία του Μάρκου;
- Ποιες εξωτερικές επιρροές μπορεί να δυσχεράνουν την επιτυχία του επαγγελματικού του στόχου;
- Μήπως αλλάζουν οι προδιαγραφές της εργασίας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών;

Αφού όλες οι ομάδες έχουν συμπληρώσει και τα τέσσερα τεταρτημόρια, ζητείται από κάθε μία να διαβάσει τι έχει γράψει σε 
κάθε ένα από τα τέσσερα πεδία και ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός καταγράφει όλα όσα σκέφτηκαν και κατέγραψαν οι ομάδες. 

Σε αυτό το σημείο δίνεται χρόνος στους συμμετέχοντες να μιλήσουν για τον εαυτό τους, εφόσον το επιθυμούν. Ο σύμβουλος/
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εκπαιδευτικός τούς ρωτά αν βρήκαν κοινά στοιχεία με την ιστορία του Μάρκου και τους παρακινεί να σκεφτούν αν 
αναγνωρίζουν ομοιότητες με κάποιον «πρωταγωνιστή» που συνάντησαν σε κάποιο βιβλίο που διάβασαν και τους άρεσε ή 
από την αγαπημένη τους ταινία, για παράδειγμα. Με τον τρόπο αυτό, συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα πρότυπα που οι 
συμμετέχοντες αναζητούν στη σταδιοδρομία, τους στόχους και τις προσδοκίες τους, ενώ ταυτόχρονα, οι ίδιοι προχωρούν σε 
μια βαθύτερη διερεύνηση του εαυτού τους, χωρίς να νιώθουν ότι εκτίθενται. 

 Στη συνέχεια, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να δώσουν έναν τίτλο για το σταυροδρόμι 
σταδιοδρομίας του Μάρκου, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα συμπέρασμα για τη διεργασία στην οποία συμμετείχαν ή, 
πιθανώς, θα οδηγήσει σε ένα μήνυμα για τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη σταδιοδρομία τους.

 Τέλος, το σταυροδρόμι του Μάρκου συνεχίζεται και ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός επιδιώκει μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις 
να καλλιεργήσει στους συμμετέχοντες δεξιότητες λήψης απόφασης.

Το σταυροδρόμι του Μάρκου (η συνέχεια)
Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ολοκληρώνεται σε ένα μήνα και ο δήμαρχος προτείνει στον Μάρκο να του 

ανανεώσει τη σύμβασή του για ακόμη ένα χρόνο. Όμως, ο Μάρκος δεν γνώριζε αυτή την προοπτική και έτσι είχε αρχίσει να 
ψάχνει και πάλι για δουλειά και μάλιστα, έκανε αιτήσεις και στο εξωτερικό. Πρόσφατα ενημερώθηκε ότι έγινε δεκτός σε ένα 
συμβουλευτικό κέντρο για εφήβους στην Αγγλία με έναν αρκετά ικανοποιητικό μισθό και με δυνατότητες εξέλιξης. 

Τώρα βρίσκεται σε δίλημμα και δεν ξέρει τι να αποφασίσει;
Βοηθητικές ερωτήσεις
1. Ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές του Μάρκου; 
2. Ποια τα βραχυπρόθεσμα και ποια τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα κάθε επιλογής; 
3. Τι είδους συναισθήματα μπορεί να δημιουργεί η καθεμία από αυτές τις εναλλακτικές επιλογές; 
4. Ποιες παρόμοιες, συμπληρωματικές ή πρωτοποριακές ιδέες δημιουργούν οι παραπάνω εναλλακτικές επιλογές;
5. Αξιολογείστε τις επιλογές του Μάρκου με βάση τα οφέλη και τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν.
6. Τώρα, καταγράψτε τις πιο ελκυστικές επιλογές του Μάρκου, αυτές, δηλαδή, με τους λιγότερους κινδύνους.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η άσκηση «Τι να κάνω με τη μουτζούρα μου;». Σκοπός είναι να εμπεδωθεί η δεξιότητα του 
ελέγχου μέσα από ένα πιο διαδραστικό τρόπο.

Διαδικασία: 
O σύμβουλος/εκπαιδευτικός μοιράζει σε όλους τους συμμετέχοντες μια λευκή κόλλα Α4 και λίγους χρωματιστούς 

μαρκαδόρους.
Οι συμμετέχοντες, με τις οδηγίες του συμβούλου, παίρνουν με το ανάποδο χέρι από αυτό που γράφουν το μαύρο στυλό 

τους, κλείνουν τα μάτια και ζωγραφίζουν μια μουτζούρα πάνω στο χαρτί.
Στη συνέχεια, ανοίγουν τα μάτια και με το χέρι που γράφουν, χρησιμοποιώντας τους χρωματιστούς μαρκαδόρους, 

σχεδιάζουν ένα τοπίο ή μια κατάσταση μέσα στην οποία εντάσσουν τη μουντζούρα, ώστε να είναι λειτουργική και «χρήσιμη». 
Καθώς παρατηρούν τις ζωγραφιές τους, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός με τη χρήση ερωτήσεων τούς προκαλεί να εμβαθύνουν 

στη μεταφορική σημασία της ζωγραφιάς τους:
•  Τι μπορεί να αποτελεί «μουντζούρα» στην επαγγελματική σας ζωή;
(προσωπικό λάθος, μη ρεαλιστικοί στόχοι, αποτυχημένη προσπάθεια, αντιξοότητες στην επαγγελματική πορεία, οι συνθήκες 
της κρίσης….)
•  Γιατί τη μουντζούρα την κάναμε με κλειστά μάτια και με το ανάποδο χέρι από αυτό που γράφουμε;
(πχ. κλειστά μάτια: πολλές φορές δε βλέπουμε τα λάθη μας, δεν αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως τις δυσκολίες που μπορεί να 
προκύψουν, δεν είμαστε ρεαλιστές, δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε μια κρίσιμη κατάσταση…. )
•  Τι δείχνει η προσπάθειά σας να μετατρέψετε τη μουντζούρα σε λειτουργικό κομμάτι της ζωγραφιάς;
(θετική διάθεση για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, δυνατότητα να αξιοποιούμε τα λάθη ή τις ατυχίες, δυνατότητα να φτιάχνουμε 
την «τύχη» μας, να ασκούμε έλεγχο στις συνθήκες του περιβάλλοντος, αποφασιστικότητα…..)
•  Πώς αισθανθήκατε, όταν είδατε τη ζωγραφιά σας στο τέλος;
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Συνάντηση 4η. Περιέργεια: Μαθαίνω να είμαι ευέλικτος/η και ανοιχτός/η σε νέους ρόλους. Δε σταματώ να μαθαίνω σε 
όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου

Απαιτούμενα υλικά:

«Όταν δε βρίσκεις το δρόμο… φτιάξε ένα δικό σου: Το μονοπάτι του Αλέξη» (ηχογραφημένη ιστορία) 

Διαδικασία: 
O σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρουσιάζει την τρίτη δεξιότητα της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας την περιέργεια, που 

περιλαμβάνει τόσο τη διερεύνηση του εαυτού όσο και του περιβάλλοντος. Η περιέργεια αντανακλά μια στάση παραγωγικής 
διερεύνησης5 και αναζήτησης ενεργού υποστήριξης, της οικογένειας, των φίλων και γενικότερα των σημαντικών άλλων 
προκειμένου το άτομο να πραγματοποιήσει τα επαγγελματικά του σχέδια. 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και ακούν προσεκτικά την ηχογραφημένη ιστορία. 

«Όταν δε βρίσκεις το δρόμο… φτιάξε ένα δικό σου: Το μονοπάτι του Αλέξη» μέχρι το σημείο «τώρα τι κάνουμε;». 
Τα τελευταία φώτα της πόλης χάθηκαν πίσω μας. Το φεγγάρι ήταν κρυμμένο πίσω από τις ψηλές κορυφές των δέντρων. Το 

μονοπάτι μας διακλαδώθηκε και έσβησε κάτω από τα κιτρινισμένα φύλλα. Όλα έδειχναν ένα και μόνο πράγμα. Είχαμε χαθεί…
-  Είσαι για μια κούρσα; Ανώμαλο δρόμο όμως!, μου έριξε την πρόκληση ο Αλέξης, ο μεγάλος μου ξάδερφος. 
-  Θες να σε σκίσω πάλι; δέχτηκα και έτσι νωρίς το απόγευμα καβάλα στα ποδήλατά μας φύγαμε για το δάσος έξω από την πόλη.

Ποδηλατούσαμε σαν τρελοί μέχρι που συνειδητοποιήσαμε ότι το τοπίο δεν ήταν πλέον οικείο. Μάλλον είχαμε προχωρήσει πιο 
βαθιά από άλλες φορές.

Κοίταζα σα χαμένος γύρω - γύρω. Το τοπίο ήταν παντού το ίδιο. 
- Αλέξη, χαθήκαμε, του λέω λες και δεν το ήξερε.
- Ναι το βλέπω. Τι αγχώνεσαι;
-  (Στέφανος) Πρέπει να βρούμε το μονοπάτι από όπου ήρθαμε. Α ναι, παραλίγο να το ξεχάσω! Έχει GPS το κινητό μου!

Αφού στρογγυλοκάθισα στο νοτισμένο χώμα, άρχισα να του αναλύω σε πόση απόσταση βρισκόμαστε από την πόλη, πόση ώρα 
θα κάνουμε να πάμε με τα πόδια, σε ποια οδό θα μας βγάλει το μονοπάτι, ώστε να είμαστε πιο κοντά στα σπίτια μας. 

-  (Στέφανος) Ακολούθησέ με, τινάχτηκα πάνω. Είναι προς τα εκεί!
Ο Αλέξης άρχισε να περπατά πίσω μου χαμογελώντας. Δε φαινόταν να ανησυχεί για την κατάσταση. Περπατούσαμε αρκετή 

ώρα σέρνοντας τα ποδήλατά μας. Το τοπίο δε φαινόταν να αλλάζει. Τα δέντρα δεν αραίωναν. Τα φώτα της πόλης δε φαίνονταν 
ούτε σαν δείγμα. Κρατούσα το κινητό κοιτάζοντας το κάθε λίγο μόνο και μόνο για να παίρνω κουράγιο. Ήξερα ότι δεν θα μας 
έβγαζε κάπου, αλλά και δεν τολμούσα να κοιτάξω τον Αλέξη πίσω μου. Ξαφνικά ένιωσα ότι η ρόδα του ποδηλάτου μου κάπου 
βρήκε. Ρίξαμε τους φακούς μας. Μικροί και μεγάλοι βράχοι μας καλωσόριζαν στους πρόποδες του βουνού. 

- Δεν το ήξερα ότι από εδώ ξεκινούσε το βουνό, ακούστηκε η φωνή του Αλέξη πίσω μου.
Αυτό ήταν. Όλη μου η αυτοπεποίθηση και το κουράγιο, που με το ζόρι μάζευα τόση ώρα συντρίφτηκαν πάνω στους βράχους.

- Ούτε εγώ… Τώρα τι κάνουμε Αλέξη;
-  Μάλλον τόση ώρα κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν εδώ, λοιπόν, είναι το βουνό, τότε από την άλλη πλευρά 

είναι το χωριό μας. 
Αφού ο Αλέξης πήρε τηλέφωνο και τον πατέρα του, ο οποίος ήταν κυνηγός, και του επιβεβαίωσε ότι έπρεπε να κινηθούν 

αντίθετα, έκανε στροφή και άρχισε να ανοίγει δρόμο προς άλλη κατεύθυνση. 
-  Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις; ξεστόμισα μετά από δέκα λεπτά δρόμο, αλλά η ερώτησή μου πνίγηκε σε 

επιφωνήματα.
Είχαμε φτάσει σε μια άλλη άκρη της πόλης λίγο πιο μακριά από τα σπίτια μας. 

- Είμαστε αρκετά κουρασμένοι και βρώμικοι… Έλα σπίτι μου απόψε, είπε ο Αλέξης χωρίς να με ρωτήσει.
- Μα πώς το ήξερες; Πώς βρήκες το μονοπάτι;, τον ρώτησα πίνοντας αχνιστό τσάι δίπλα στο τζάκι.
-  Μα δεν βρήκα το μονοπάτι… Έφτιαξα απλά ένα δικό μου. Περπατώντας και μαθαίνοντας φτιάχνεις πάντα ένα καινούργιο 

5   Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία διακρίνονται τρία είδη διερεύνησης που συνδέονται με την επαγγελματική προσαρμοστικότητα: α) η επαγ-
γελματική διερεύνηση που αναφέρεται σε εκείνους που αναζητούν πληροφορίες για τη σταδιοδρομία τους και προβληματίζονται για τα μελλο-
ντικά επαγγελματικά τους σχέδια (Balin & Hirschi, 2010), β) η ατομική διερεύνηση, που χαρακτηρίζει τα άτομα που προσπαθούν να κατανοή-
σουν τον εαυτό τους, τις ικανότητες και δεξιότητές τους (Fouad & Bynner, 2008), γ) η διερεύνηση του περιβάλλοντος, που περιγράφει εκείνους 
που διερευνούν και κατανοούν ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και εκείνους που αναζητούν υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και τους 
σημαντικούς άλλους, για να πραγματοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια (Creed et al., 2009). Αυτές οι συμπεριφορές αναδεικνύουν την 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον, ενώ θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου.
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δικό σου μονοπάτι. Δε χρειάστηκαν gps και ραντάρ. Άλλωστε, να ξέρεις, δε θα βρίσκεις πάντα σήμα. Αυτό που 
θα βρίσκεις όμως είναι κάποιον δίπλα σου που μπορεί να σε βοηθήσει. Αρκεί να του το ζητήσεις. Το μόνο που 
ήξερα ήταν ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε μαζί το μονοπάτι. Δεν βρισκόταν κάπου εκεί έξω. Απλά το φτιάξαμε και 
φτάσαμε.

- Δηλαδή, όταν μου είπες να κοιτάξω πίσω δεν εννοούσες το μονοπάτι από όπου ήρθαμε;
-  Όχι! Δεν χρειάζεται να βρεις ξανά το αρχικό μονοπάτι, μόνο να δεις πού ήσουν, τι ζητούσες, τι συνέβη. Έτσι 

προχωρώντας, περπατώντας, δουλεύοντας, φτιάχνεις το δρόμο και φτάνεις στον προορισμό σου.
Στη συνέχεια, ζητείται στους συμμετέχοντες να δώσουν ένα τέλος στη συγκεκριμένη ιστορία λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της περιέργειας.
Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν την άσκηση, κάθε ομάδα διαβάζει το τέλος που έδωσε στην ιστορία και ακολουθεί 

συζήτηση με τη βοήθεια του συμβούλου/εκπαιδευτικού, που επικεντρώνεται στους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί. 
Βοηθητικές ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν είναι οι εξής: 

 Ποιες πληροφορίες λάβατε υπόψη προκειμένου να δώσετε ένα τέλος στην ιστορία; 
  Αξιοποιήσατε τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του Αλέξη και του ξαδέρφου του, προκειμένου να 

διαμορφώσετε τη συνέχεια της ιστορίας; 
  Πιστεύετε ότι ήταν βοηθητικό που τα δυο παιδιά ήταν μαζί; 
  Μέσα από την ιστορία αυτή αλλά και την προσωπική σας εμπειρία τι σημαίνει να είναι κανείς ευέλικτος; 
  Τέλος, ο σύμβουλος/ εκπαιδευτικός συνεχίζει την ιστορία από εκεί που την είχε σταματήσει και συζητά με τους 

συμμετέχοντες πώς τους φάνηκε το συγκεκριμένο τέλος, ποιες σκέψεις έκαναν, ποια συναισθήματα τους προκλήθηκαν 
και πώς ερμηνεύουν την τελευταία φράση «Δεν χρειάζεται να βρεις το αρχικό μονοπάτι, μόνο να δεις πού ήσουν, τι 
ζητούσες, τι συνέβη. Έτσι προχωρώντας, περπατώντας, δουλεύοντας, φτιάχνεις το δρόμο και φτάνεις στο προορισμό 
σου». Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι συμμετέχοντες κατανοούν τη σημασία της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ενώ 
παρακινούνται να αντιληφθούν τη ζωή τους μέσα σε μια συνέχεια, όπου το παρελθόν επιδρά στο παρόν και αυτό με τη 
σειρά του στο μέλλον. 

Συνάντηση 5η. Αυτοπεποίθηση: Μαθαίνω να αναπτύσσω μια αίσθηση προσωπικής επάρκειας προκειμένου να 
ανταποκριθώ στις δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των επαγγελματικών μου στόχων

Απαιτούμενα υλικά:
Άσκηση «Εμπόδια και γέφυρες»6

Μελέτη περίπτωσης: «Η περίπτωση της Ελένης»
Μελέτη περίπτωσης: «Η περίπτωση της Δήμητρας»
Διαδικασία: 
O σύμβουλος/ εκπαιδευτικός παρουσιάζει την τέταρτη δεξιότητα της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, την 

αυτοπεποίθηση, η οποία σχετίζεται με την εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό του και στο ότι μπορεί να ανταποκριθεί με 
αποτελεσματικό τρόπο στις δραστηριότητες που απαιτούνται στην πορεία για την επίτευξη των επαγγελματικών του στόχων.

Στους συμμετέχοντες δίνεται μία μελέτη περίπτωσης. Για τους μαθητές «Η περίπτωση της Ελένης» και για τους σπουδαστές 
ή φοιτητές «Η περίπτωση της Δήμητρας»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
Η Ελένη είναι μαθήτρια της Α’ Λυκείου και ζει στην Αθήνα μαζί με τους γονείς της και τον μικρότερο αδερφό της. Καθη-

μερινά έχει ένα αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα, μιας που έχει εξωσχολικά μαθήματα και πηγαίνει τρεις φορές την εβδομάδα 
κολυμβητήριο. Αφού επιστρέφει το μεσημέρι από το σχολείο, τρώει, ξεκουράζεται για λίγο βλέποντας τηλεόραση και στη συ-
νέχεια ξεκινά τις απογευματινές της υποχρεώσεις. Επιστρέφει γύρω στις 20.00 στο σπίτι και τότε αρχίζει το διάβασμα. Όμως, 
επειδή, στο δωμάτιο της κοιμάται και ο αδερφός της δεν έχει πάνω από μια ώρα για να δουλέψει στο γραφείο της. Εξαιτίας 
αυτού είτε κάνει τα μαθήματα της βιαστικά, είτε διαβάζει στην κουζίνα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκεντρωθεί και τε-
λικά να μην έχει την επίδοση που θα ήθελε στο σχολείο. Οι καθηγητές της τής λένε ότι μπορεί να είναι ένα «καλό μυαλό», αλλά 

�   Η συγκεκριμένη άσκηση αποτελεί προσαρμογή της άσκησης «Εμπόδια και γέφυρες» που προτείνουν οι Nathal & Hill (2006) στο 
βιβλίο τους Επαγγελματική συμβουλευτική. Η συμβουλευτική προσέγγιση της επαγγελματικής επιλογής και σταδιοδρομίας.. Αθήνα: 
Μεταίχμιο (σελ. 144-147).
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χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο, αν θέλει να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Η ίδια είναι πραγματικά απογοητευμένη και δεν 
ξέρει τι να κάνει. Νιώθει ότι έχει αρχίσει να έχει πολλά κενά σε βασικά μαθήματα και ότι του χρόνου στη Β’ Λυκείου, οι συμμαθητές 
της θα είναι πιο προχωρημένοι από την ίδια και δεν θα μπορεί να τους παρακολουθήσει. Σκέφτεται να πάει στη θετική κατεύθυνση, 
γιατί της αρέσει πολύ η Βιολογία και θα ήθελε να περάσει στο Βιολογικό, ενώ οι γονείς της την παρακινούν να ασχοληθεί με τα 
οικονομικά, γιατί έχουν λογιστικό γραφείο και έτσι θα έχει σίγουρο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει απορρίψει την πρότασή 
τους, αλλά ταυτόχρονα δεν νιώθει έτοιμη να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
Η Δήμητρα, 28 ετών, ζει με τη μητέρα της, γιατί οι γονείς της έχουν χωρίσει. Ήθελε να γίνει πολιτικός μηχανικός, όπως ο 

πατέρας της, αλλά μέσω Πανελλαδικών πέρασε στο ΤΕΙ Λογιστικής στην Καβάλα. Πήγε για ένα χρόνο και καθώς δεν της άρεσε 
τα παράτησε. Η μητέρα της έχει ένα μαγαζί με αντίκες και πηγαίνει σε αυτό καθημερινά για 2-3 ώρες. Αυτή είναι και η μόνη 
επαγγελματική εμπειρία που έχει, καθώς δεν έχει εργαστεί κάπου αλλού. Όταν έφυγε για την Καβάλα έχασε τους περισσότερους 
φίλους της λόγω της απόστασης και τώρα αισθάνεται πολύ μόνη. Περνάει πολλές ώρες στο σπίτι χαζεύοντας στο διαδίκτυο και 
γενικότερα δεν έχει διάθεση να κάνει πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά θέλει να κάνει κάτι στη ζωή της, αλλά δεν ξέρει από πού να 
αρχίσει, με αποτέλεσμα να περνάει ο καιρός και εκείνη να μένει στάσιμη. 

Αρχικά, ζητείται από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν ποια είναι, κατά τη γνώμη τους, τα εμπόδια που συναντά ο 
πρωταγωνιστής της μελέτης. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι η έλλειψη εφοδίων που ενδέχεται να βοηθούσαν το άτομο να 
πραγματοποιήσει την επαγγελματική του ιδέα ή οι οικογενειακές υποχρεώσεις ή ένα άλλο άτομο που στέκεται εμπόδιο στο 
δρόμο του ή ακόμη, κάποιες αυτοπεριοριστικές πεποιθήσεις (δηλαδή, συνειδητές δηλώσεις ή δηλώσεις που το άτομο τις κάνει 
πραγματικά) ή ο φόβος για την αλλαγή κλπ. 

Στη συνέχεια, ζητείται από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τις γέφυρες, δηλαδή τα εφόδια που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν το άτομο για το οποίο μιλά η μελέτη. Τα εφόδια αυτά μπορεί να είναι οι δεξιότητες, η κατάρτιση, τα προσόντα, η 
εμπειρία, η υποστήριξη από τους άλλους, τα κίνητρα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι επαφές, οι γνώσεις, η υγεία, τα χρήματα, 
η αγορά εργασίας.

Για κάθε ένα εμπόδιο ζητείται από τους συμμετέχοντες να βρουν την αντίστοιχη γέφυρα, δηλαδή τον τρόπο ή τους τρόπους, με 
τους οποίους ο πρωταγωνιστής της μελέτης είναι εφικτό να ξεπεράσει ή να εξαλείψει το εμπόδιο. 

Στο τέλος, ζητείται από τους συμμετέχοντες να σκιαγραφήσουν το «πορτρέτο» του πρωταγωνιστή με βάση τα παρακάτω 
συστατικά στοιχεία: ποιος είναι, ποια είναι η αναζήτησή του, πώς μπορεί να εξελιχθεί αξιοποιώντας όλα όσα του επιτρέπουν οι 
δυνατότητές του; τι τον εμποδίζει στη βιωσιμότητα της επιλογής του, ποιο είναι το σύνθημά του; Η απεικόνιση αυτή βοηθάει τους 
συμμετέχοντες να αντιληφθούν το χαρακτήρα του πρωταγωνιστή, το ρόλο που επιθυμεί να παίξει, το πώς αντιλαμβάνεται τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος και το πώς θα σχεδιάσει τη δράση του.

Συνάντηση 6η. Βαθμός δέσμευσης: Μαθαίνω να πειραματίζομαι με νέες δραστηριότητες και αντιμετωπίζω με «ανοιχτό» 
μυαλό τη σχέση μου με τα επαγγέλματα

Απαιτούμενα υλικά:
Σενάριο: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» 
Διαδικασία: 
O σύμβουλος/ εκπαιδευτικός παρουσιάζει την πέμπτη δεξιότητα της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, το βαθμό δέσμευσης, 

ο οποίος αφορά στον πειραματισμό με νέες δραστηριότητες και σχέδια δράσης ενθαρρύνοντας τα άτομα να είναι ενεργά ακόμα και 
σε αβέβαιες καταστάσεις, αντί να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον τους σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή παραβλέποντας, 
έτσι, άλλες δυνατότητες που μπορεί να έχουν. 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να σκεφτούν και να παρουσιάσουν υπό μορφή σκετς ή κόμικς: α) 
πώς θα αναζητούσαν εργασία, β) πώς θα κατέληγαν σε μια συγκεκριμένη επιλογή ανάμεσα σε πολλές, γ) πώς θα ενίσχυαν την 
αυτοπεποίθησή τους, δ) πώς θα δεσμεύονταν σε αυτή την επιλογή, και ε) πώς θα παρουσίαζαν τον εαυτό τους σε περίπτωση που 
θα τους καλούσαν σε μια συνέντευξη για εύρεση εργασίας προκειμένου να κερδίσουν τις εντυπώσεις, ώστε να προσληφθούν. 

Σε κάθε ομάδα επιλέγεται ένα άτομο για να μπει στο ρόλο αυτού που αναζητά εργασία και ένας υποψήφιος εργοδότης για 
το τελευταίο στάδιο της άσκησης. Οι υπόλοιποι λειτουργούν ως παρατηρητές που δίνουν ανατροφοδότηση σε κάθε στάδιο και 
φυσικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του συγκεκριμένου ατόμου. 

Αυτό το σενάριο μπορούν να το αναπαραστήσουν μέσα από τέσσερεις σκηνές και πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θα απεικονίζεται 



�0

το άτομο που αναζητά εργασία (σχεδιασμός), στη δεύτερη το πώς θα κατέληγε σε μια συγκεκριμένη επιλογή ανάμεσα σε πολλές 
(δεξιότητες λήψης απόφασης), στη τρίτη το πώς θα ενίσχυε την αυτοπεποίθησή του (μιλώντας το ίδιο για τα προσόντα του, 
καθώς και τα μέλη της ομάδας του) και τέλος στην τέταρτη το πώς θα παρουσίαζε τον εαυτό του σε έναν υποψήφιο εργοδότη 
(δέσμευση), όπως συμβαίνει αντίστοιχα και σε ένα mock interview7, προσπαθώντας να τον πείσει ότι είναι ο καλύτερος για τη 
θέση, ενώ οι υπόλοιποι της ομάδας του θα του έδιναν ανατροφοδότηση. 

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται από τον σύμβουλο/εκπαιδευτικό προκειμένου η ιστορία τους να έχει λεπτομέρειες. Τους 
ζητείται, δηλαδή, να απεικονίσουν/παραστήσουν σε μορφή κόμικς το μέρος στο οποίο τοποθετούν τον εαυτό τους σε κάθε 
σκηνή, καθώς και τους ανθρώπους που μπορεί να είναι παρόντες ή και να συνομιλούν μαζί τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
οι συμμετέχοντες συνθέτουν και συνδιαμορφώνουν τις ιστορίες τους, η εμπειρία τους αναδιοργανώνεται σε μια νέα προοπτική, 
ενώ οι ίδιοι παίρνουν έναν ενεργό ρόλο όντας οι συγγραφείς της ιστορίας τους. 

Στο τέλος, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία προκειμένου οι συμμετέχοντες να διακρίνουν τα συναισθήματα 
που μπορεί να αναδύθηκαν, καθώς και τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης, στις οποίες εξασκήθηκαν. Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός 
μπορεί να κάνει ερωτήσεις του τύπου: 

- Πώς αισθανθήκατε καθώς παρουσιάζατε τον εαυτό σας;
-  Αναγνωρίσατε με τη βοήθεια των συμμαθητών ή συμφοιτητών σας, κάποια χαρακτηριστικά/ προσόντα που μέχρι 

στιγμής δεν είχατε αντιληφθεί ότι έχετε;
- Ακούσατε κάτι που δεν το ξέρατε ή που δεν του είχατε δώσει σημασία;
-  Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας με τον υποψήφιο εργοδότη σας; Αν ναι, τι 

ήταν αυτό; Πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι για να το διορθώσετε;

Συνάντηση 7η. Κλείσιμο των συναντήσεων και του προγράμματος
Δραστηριότητες

- Τραγούδι για τις πέντε δεξιότητες της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας.
-  Μικρό σκετς με θέμα «Αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας εφοδιασμένοι με τις 

ικανότητες της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας».
- Αφίσα με σλόγκαν για την επαγγελματική προσαρμοστικότητα.

Διαδικασία:
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και σε κάθε ομάδα ανατίθεται μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (δημιουργία 

τραγουδιού, παίξιμο μικρού σκετς, δημιουργία αφίσας με σλόγκαν για την επαγγελματική προσαρμοστικότητα). 
Πιο συγκεκριμένα, κάποιες ομάδες αναλαμβάνουν τη δημιουργία ενός τραγουδιού (στίχοι και μουσική), στο οποίο θα 

περιγράφονται οι πέντε δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ή τη δημιουργία μιας αφίσας 
με σλόγκαν για την επαγγελματική προσαρμοστικότητα με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εμπέδωση των δεξιοτήτων 
αυτών. Κάποιες άλλες ομάδες φτιάχνουν ένα σύντομο σκετς με τίτλο: «Αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα της σύγχρονης 
αγοράς εργασίας εφοδιασμένοι με τις ικανότητες της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας», με στόχο οι μαθητές να κάνουν 
μια προβολή στο μέλλον και να παρουσιάσουν το πώς μπορεί ένα άτομο να αντιμετωπίζει τις επαγγελματικές προκλήσεις, 
όταν διακρίνεται από επαγγελματική προσαρμοστικότητα.

Αφού κάθε ομάδα παρουσιάσει τη δραστηριότητά της, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το τι αποκόμισαν οι συμμετέχοντες 
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θεώρησαν ότι ενίσχυσαν κάποια από τις δεξιότητες τους ή ακόμα και αν ανακάλυψαν ότι 
διαθέτουν κάποια δεξιότητα που μέχρι πρότινος δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι διέθεταν. 

Στο τέλος, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός καλεί τους συμμετέχοντες να φτιάξουν μια αφίσα με συνθήματα για την 
επαγγελματική προσαρμοστικότητα και η συνάντηση ολοκληρώνεται με την αναζήτηση ενός τίτλου για το πρόγραμμα στο 
οποίο συμμετείχαν. Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές ένα ουσιαστικό, ένα ρήμα, ένα 
επίθετο και ένα επίρρημα και τους καλεί να φτιάξουν μία πρόταση με αυτές τις τέσσερεις λέξεις, η οποία θα λειτουργήσει ως 
συμπέρασμα (συναισθηματικό και λογικό) για την εμπειρία που απέκτησαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. 

7.  Πρόκειται για προσομοίωση επαγγελματικής συνέντευξης, όπου βοηθά το άτομο να προετοιμαστεί για μια πραγματική συνέντευξη ερ-
γασίας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του όσο το δυνατόν καλύτερα.
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3.  Επαγγελματική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία: Μπορεί το μέλλον να είναι καλύτερο 
από το παρόν; 
Το μοντέλο TSP (Thriving with Social Purpose Conceptual Framework) που αναπτύχθηκε από τους Ford και Smith (2007) 

υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων που έχουν άνισες ευκαιρίες στη ζωή τους ή περιορισμούς και εμπόδια 
στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές μπορεί να ενισχυθεί εάν τους βοηθήσουμε να διαμορφώσουν κίνητρα κατά 
την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον που ζουν και αναπτύσσονται. 

Σε σχέση με την επαγγελματική μας ζωή τα κίνητρα δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε συνειδητά και σταθερά, μελλοντικά 
σχέδια για τη σταδιοδρομία (Ford, 1992) και μας βοηθούν να διαμορφώσουμε προσωπικούς στόχους, να αποκτήσουμε πεποιθήσεις 
προσωπικής επάρκειας και να βιώσουμε διάφορα συναισθήματα. 

Με την υποστήριξη των επαγγελματικών συμβούλων οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν τους προσωπικούς και 
κοινωνικούς τους στόχους, τις πεποιθήσεις προσωπικής επάρκειας και τα συναισθήματα που βιώνουν, προκειμένου να αναπτύξουν 
την ικανότητά τους για: 
•  ενεργό και ευέλικτη στοχοθεσία: η βελτίωση της αντίληψης των προσωπικών στόχων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων 

που θα βοηθήσουν την προσέγγισή τους.
•  θετική πίστη στις ατομικές ικανότητες: θετικές προσδοκίες για την επίτευξη της πορείας του επαγγελματικού στόχου, ενίσχυση 

της ρεαλιστικής θεώρησης που αναπτύσσεται για την υλοποίηση του στόχου.
•  γνώση και αξιοποίηση συναισθημάτων: επένδυση κατάλληλης συναισθηματικής ενέργειας στην υλοποίηση των στόχων 

(προσωπικών και επαγγελματικών).
•  κοινωνική ευαισθητοποίηση: αντίληψη της σχέσης μεταξύ ατομικής και κοινωνικής ευημερίας και ενδυνάμωση της ενσυναίσθη-

σης (Καραβία, 2012).
Οι ασκήσεις που ακολουθούν επιδιώκουν να βοηθήσουν τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διαχειριστούν τις 

κοινωνικές αλλαγές, να αναδείξουν τη σημασία των συναισθημάτων στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, να συνδέσουν τη 
συλλογική με την ατομική ευημερία και να χαράξουν μια πορεία που θα προσφέρει τόσο προσωπική επιτυχία όσο και μια βαθύτερη 
αίσθηση ικανοποίησης και εκπλήρωσης. 

TSP Παράμετρος 1η Ενεργός και ευέλικτη στοχοθεσία
Απαιτούμενο υλικό: 
Συνοπτική έντυπη βιογραφία του Herbert George Wells. 
Φωτογραφίες του ίδιου και του έργου του.

Οι ντετέκτιβ της βιογραφίας
Σκοπός της άσκησης είναι η βελτίωση της αντίληψης των προσωπικών στόχων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα 

βοηθήσουν την προσέγγισή τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το αληθινό παράδειγμα ενός θελκτικού επωνύμου προσώπου, 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η προθυμία διερεύνησης εναλλακτικών επιλογών, 
η ανάληψη ρίσκου, ο προσανατολισμός στη δράση και η αποφυγή της επίδρασης από δυσμενείς αξιολογικές κρίσεις. Η άσκηση 
ξεδιπλώνεται σε 4 φάσεις για τις οποίες, ιδανικά, απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες.

Α΄ φάση: Ας μαντέψουμε πώς τα κατάφερε. Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός μοιράζει στους συμμετέχοντες ένα συνοπτικό 
βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα Herbert George Wells.

Herbert George Wells. Συγγραφέας (21 Σεπτεμβρίου 1866 – 13 Αυγούστου 1946). 
«Γεννήθηκε στην επαρχία του Κεντ, στην Αγγλία, στις 21 Σεπτεμβρίου 1866. Έγραψε πάνω από 100 βιβλία, μυθιστορήματα, 

μελέτες, άρθρα και διατριβές. Έμεινε στην ιστορία ως ‘πατέρας’ της επιστημονικής φαντασίας».
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και τους ζητάμε να συζητήσουν μεταξύ τους και να 

απαντήσουν συνοπτικά στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Πώς νομίζετε πως ήταν τα παιδικά του χρόνια; 
 Σπούδασε; Αν ναι, τι νομίζετε σπούδασε;
 Τι τον βοήθησε να προχωρήσει στη ζωή του; 
 Ονομάστε 3 προσωπικά χαρακτηριστικά (πχ εξυπνάδα, επιμονή κλπ). 
 Ονομάστε 3 εξωτερικούς παράγοντες (πχ, οικογένειά του, τύχη, ατυχία κλπ). 
 Τι πιστεύετε ότι δεν έκανε ΠΟΤΕ;
 Τι πιστεύετε ότι έκανε ΠΑΝΤΑ; 
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Β  ́φάση: Μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας:
 Οι ομάδες ανακοινώνουν τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει. 
 Βλέπουμε τα κοινά και τα διαφορετικά τους σημεία. 
 Συζητάμε το πώς και το γιατί κατέληξαν εκεί, το πώς το σκέφτηκαν.

Γ΄ φάση: Η συμπλήρωση της βιογραφίας: Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός μοιράζει στην κάθε ομάδα ένα πιο εκτενές 
βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, το οποίο δίνει αρκετές απαντήσεις στα ερωτήματα που προηγήθηκαν:

“ Ο Herbert George Wells ήταν το 4ο και μικρότερο παιδί μιας φτωχής οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν κηπουρός 
και επαγγελματίας παίκτης του κρίκετ και στη συνέχεια έμπορος. Η μητέρα του ήταν υπηρέτρια. Κρίσιμο σημείο στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς του υπήρξε ένα ατύχημα. Σε ηλικία 8 ετών έσπασε το πόδι του και αναγκάστηκε 
να μείνει στο κρεβάτι για πολύ καιρό. Για να μην βαριέται, ο πατέρας του άρχισε να του φέρνει να διαβάσει βιβλία 
από την τοπική βιβλιοθήκη. Αυτό τον έκανε να ανακαλύψει τον κόσμο πέρα από τα στενά πλαίσια της δικής του ζωής 
και να του δημιουργήσει την επιθυμία να γράψει και ο ίδιος. Οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας την έκαναν 
να αναζητήσει θέση μαθητευόμενων για τους γιους της. Ο Wells πέρασε ένα διάστημα ως μαθητευόμενος μαραγκός, 
υποφέροντας με την εμπειρία και την προοπτική ενός επαγγέλματος που δεν του ταίριαζε καθόλου. Αναζητώντας 
διέξοδο, τη βρήκε στην ευκαιρία που πρόσφερε το National School στο Somerset σε παιδιά που επιθυμούσαν να 
φοιτήσουν αλλά δεν είχαν τα χρήματα, να εργαστούν ως μαθητές-δάσκαλοι, βοηθοί δηλαδή δάσκαλοι σε μικρότερα 
παιδιά. Με τη μεσολάβηση ενός συγγενή του που εργαζόταν εκεί ο Wells προσελήφθη στο National School. Με 
αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε διάφορα σχολεία. Σπούδασε με υποτροφία βιολογία 
και τελικά πήρε το πτυχίο του στη Ζωολογία. Εργάστηκε για μερικά χρόνια ως καθηγητής και σταδιακά ασχολήθηκε 
αποκλειστικά με το γράψιμο.” 

Δ  ́φάση: Η συζήτηση και τα συμπεράσματα: Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός συζητά με τους συμμετέχοντες γύρω από 
τη ζωή του συγγραφέα. Υπογραμμίζουμε τα στοιχεία που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην επαγγελματική του πορεία. Αναζητάμε 
συγκεκριμένα:
 Ποιος ήταν ο επαγγελματικός του στόχος; Πώς αυτός διαμορφώθηκε; 
 Ποια τα εμπόδια που συνάντησε;
 Ανέλαβε κάποιο ρίσκο ή όχι; 
 Τι άλλο θα μπορούσε να είχε κάνει;
 Τι βοηθητικά μέσα χρησιμοποίησε για να πετύχει το στόχο του;

TSP Παράμετρος 2η Θετική πίστη σε ατομικές ικανότητες
Απαιτούμενο υλικό: 
Σειρά καρτών με λέξεις-κλειδιά
Πίνακας στον οποίο θα φτιαχτεί η τελική λίστα.

Ποιος αποφασίζει για μένα;
Σκοπός της άσκησης είναι να ενισχύσει το άτομο στην προσπάθειά του να πιστέψει στον εαυτό του και τις δυνάμεις του, 

φέρνοντας στην επιφάνεια τις δικές του πεποιθήσεις, ίσως και αυτοπεριοριστικές πεποιθήσεις. Η φράση του Κοέλο “Όταν 
θέλεις κάτι πολύ, ολόκληρο το σύμπαν συνωμοτεί για να το κατακτήσεις” επιδέχεται πολλές ερμηνείες και στόχος του 
συμβούλου/εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι να την χρησιμοποιήσει ως μέσο καλλιέργειας μιας θετικής συναισθηματικής 
διάθεσης απέναντι στην προσπάθεια υλοποίησης ενός επαγγελματικού στόχου. Η άσκηση ξεδιπλώνεται σε 3 φάσεις για τις 
οποίες, δύο διαφορετικές συνεδρίες, διάρκειας 1 διδακτικής ώρας.

Φάση Α :́ Η ρήση του Κοέλο Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους συμμετέχοντες την παρακάτω φράση:
“Όταν θέλεις κάτι πολύ, ολόκληρο το σύμπαν συνωμοτεί για να το κατακτήσεις”.

Πάουλο Κοέλο

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ζητείται από την κάθε ομάδα να συζητήσει για λίγο 
και να κρατήσει σημειώσεις, απαντώντας στα ερωτήματα:
 Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση;
 Τι σημαίνει για σας «συνωμοτεί»; Έχει θετική ή αρνητική σημασία;
 Σε τι/ποιους αναφέρεται ο Κοέλο όταν λέει «σύμπαν»;
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  «Όταν θέλεις κάτι πολύ…..» Πώς αλλιώς μπορεί να διατυπωθεί αυτό; Πώς θα συμπληρώνατε εσείς τη φράση;
Τέλος, κάθε ομάδα μοιράζεται με το σύνολο τις απαντήσεις που έχει δώσει, ενώ ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την 

επικοινωνία ανάμεσα στις ομάδες.

Φάση Β΄: Οι κάρτες. Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από μία κάρτα με μια από τις παρακάτω λέξεις. Στη 
συνέχεια, εξηγεί ότι αυτή η λέξη θα είναι είτε «γέφυρα» (εφόδια που μας διευκολύνουν στην σταδιοδρομία), για την επίτευξη του 
στόχου που λέει ο Κοέλο, είτε «εμπόδιο» (η έλλειψη εφοδίων που δυσκολεύουν τη σταδιοδρομία) και ζητά από τους συμμετέχοντες 
να συζητήσουν τις λέξεις αυτές με την ομάδα τους.

(Ενδεικτική λίστα λέξεων)

• ΤΥΧΗ 

• ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

• ΘΑΡΡΟΣ

• ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ 

• ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

• ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

• ΦΟΒΟΣ

• ΑΡΝΗΤΙΣΜΟΣ

• ΕΠΙΜΟΝΗ

• ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

• ΦΑΝΤΑΣΙΑ

• ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

• ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ 

• ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

• ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ

• ΑΤΥΧΙΑ

Φάση Γ΄: Η λίστα της επιτυχίας. Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να φτιάξουν μια λίστα με τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που θεωρούνται πιο χρήσιμα όταν προσπαθούμε να πετύχουμε έναν στόχο. Οι συμμετέχοντες συζητούν με 
τον σύμβουλο/εκπαιδευτικό για την επιλογή τους. Φροντίζουμε το κάθε μέλος της ομάδας να εκφράζεται μέσα από αυτή τη λίστα 
και να την έχει γραπτώς, ώστε να την πάρει μαζί του.

TSP Παράμετρος 3η Γνώση και αξιοποίηση των συναισθημάτων
Απαιτούμενο υλικό: 
Γραπτά αντίγραφα του κεφαλαίου 8, του βιβλίου του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ “Ο μικρός πρίγκιπας”. 

Τα συναισθήματα στο τιμόνι
Σκοπός της άσκησης είναι να βοηθήσει το άτομο να αναγνωρίσει τον ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα στη ζωή, ώστε 

να βελτιώσει την ικανότητα επένδυσης κατάλληλης συναισθηματικής ενέργειας στην υλοποίηση των δικών του στόχων. Το 
συγκεκριμένο απόσπασμα είναι πλούσιο σε συναισθήματα, αρνητικά και θετικά, η επεξεργασία των οποίων μπορεί να βοηθήσει τον 
μαθητή να αντιληφθεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα συναισθήματά του, αξιοποιώντας αυτά με τέτοιο τρόπο ώστε να προχωρήσει 
προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. Η άσκηση ξεδιπλώνεται σε 2 φάσεις για τις οποίες απαιτούνται περίπου 2 διδακτικές ώρες.

Φάση Α΄: η αναγνώριση των συναισθημάτων. Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός μοιράζει στους συμμετέχοντες το παρακάτω 
απόσπασμα από τον “Μικρό πρίγκιπα” και τους ζητά να υπογραμμίσουν τις λέξεις που αφορούν συναισθήματα. 

«Ο μικρός πρίγκιπας …Κεφάλαιο 8»
 «…Πάνω στον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα, υπήρχαν πάντα πολύ απλά λουλουδάκια. Μα κείνο εκεί το λουλούδι είχε 
φυτρώσει μια μέρα, από ένα σπόρο φερμένο κανείς δεν ξέρει από πού, κι ο μικρός πρίγκιπας το είχε παρακολουθήσει από 
πολύ κοντά αυτό το κλωναράκι που καθόλου δεν έμοιαζε με τ’ άλλα κλωναράκια. Θα μπορούσε να ‘ναι ένα καινούριο είδος 
μπαομπάμπ.
 Μα το δεντράκι γρήγορα σταμάτησε να ψηλώνει, άρχισε μάλιστα να ετοιμάζεται να πετάξει λουλούδι. Ο μικρός πρίγκιπας 
που το παρακολουθούσε συνέχεια κι έβλεπε να βγαίνει ένα τεράστιο μπουμπούκι, ένιωθε πως θα πετιόταν κάτι θαυμαστό, 
μα το λουλούδι δεν σταματούσε να ετοιμάζεται για να γίνει όμορφο, προφυλαγμένο από το πράσινο δωματιάκι του. Με πολύ 
προσοχή, διάλεγε τα χρώματά του. Ντυνόταν χωρίς βιασύνη. Ταίριαζε ένα-ένα τα πέταλά του. Δεν θα ‘θελε να παρουσιαστεί 
τσαλακωμένο όπως οι παπαρούνες. Δεν ήθελε να παρουσιαστεί παρά μονάχα μέσα στην τέλεια ακτινοβολία της ομορφιάς 
του. Ε! ναι! Ήταν πολύ φιλάρεσκο, ήθελε ν’ αρέσει! Ο μυστηριώδης στολισμός του είχε κρατήσει, λοιπόν, μέρες και μέρες. 
 Κι ύστερα, να που ένα πρωί, ακριβώς τη ώρα που έβγαινε ο ήλιος, έκανε την εμφάνισή του. Και τότε το λουλούδι, που τόσο 
με ακρίβεια είχε δουλέψει, είπε καθώς χασμουριόταν:
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- Αχ! μόλις ξύπνησα ... Σας ζητάω συγνώμη ... Είμαι ακόμη αχτένιστη ...
Τότε ο μικρός πρίγκιπας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το θαυμασμό του:
- Πόσο όμορφο είσαι!
- Δεν είναι έτσι; απάντησε ψιθυριστά το λουλούδι. Κι έχω γεννηθεί την ίδια στιγμή που γεννήθηκε κι ο ήλιος...
Ο μικρός πρίγκιπας κατάλαβε πως ήταν λίγο ξιπασμένο, όμως ήταν και τόσο γοητευτικό!  
- Νομίζω ότι είναι η ώρα για το πρόγευμα, πρόσθεσε αμέσως μετά, θα ‘χετε την καλοσύνη να με σκεφτείτε ...
 Κι ο μικρός πρίγκιπας πολύ μπερδεμένος, αφού έφερε ένα ποτιστήρι με δροσερό νερό, περιποιήθηκε το λουλούδι. Έτσι 
πολύ γρήγορα άρχισε να τον στενοχωρεί με την κάπως ύποπτη ματαιοδοξία του. Μια μέρα, σαν παράδειγμα, καθώς 
μιλούσε για τα τέσσερα αγκάθια του, είχε πει στον μικρό πρίγκιπα:
- Μπορεί να ‘ρθουν οι τίγρεις, με τα νύχια τους!
- Δεν υπάρχουν τίγρεις στον πλανήτη μου, παρατήρησε ο μικρός πρίγκιπας, κι έπειτα οι τίγρεις δεν τρώνε χορτάρι.
- Εγώ δεν είμαι χορτάρι, είχε απαντήσει ψιθυριστά το λουλούδι.
- Συγχωρείστε με ...
- Καθόλου δεν με φοβίζουν ο τίγρεις, μα με τρομάζουν τα ρεύματα του αέρα ... Δεν έχετε κάποιο παραβάν;
 «Την τρομάζουν τα ρεύματα του αέρα ... δεν είναι κάτι που φέρνει τύχη σ’ ένα φυτό», είχε παρατηρήσει ο μικρός 
πρίγκιπας. Κάπως πολύπλοκο είναι τούτο το λουλούδι...»
- Το βράδυ θα με βάζετε κάτω από ένα γυάλινο δοχείο.
- Κάνει πολύ κρύο εδώ, σε σας. Είναι κάπως άβολα. Εκεί απ’ όπου έχω έρθει ...
 Αλλά δεν συνέχισε ... Είχε έρθει με μορφή σπόρου. Δεν μπορούσε να ξέρει τίποτε από άλλους κόσμους. Ταπεινωμένο 
που άφησε να το τσακώσουν καθώς ετοιμαζόταν να πει ένα ψέμα τόσο ολοφάνερο, είχε βήξει δυο ή τρεις φορές για να 
κάνει μικρό πρίγκιπα να στενοχωρηθεί:
- Εκείνο το παραβάν; ...
- Πήγα να το πάρω, αλλά μου μιλήσατε!
Τότε εκείνο δυνάμωσε το βήχα του για να κάνει το μικρό πρίγκιπα να νιώσει τύψεις που έγινε αιτία να κρυολογήσει.
 Έτσι εκείνος, παρ’ όλη την καλή του θέληση, εξαιτίας της αγάπης του, γρήγορα άρχισε να κυριεύεται από αμφιβολίες. 
Πήρε στα σοβαρά λόγια χωρίς σημασία κι είχε γίνει πολύ δυστυχισμένος.
 «Δεν θα ‘πρεπε να το είχα ακούσει, μου εμπιστεύτηκε, δεν πρέπει ποτέ ν’ ακούμε τα λουλούδια. Πρέπει να χαιρόμαστε την 
ομορφιά τους και το άρωμά τους. Το δικό μου γέμιζε με αρώματα τον πλανήτη μου, μα δεν ήξερα να τ’ απολαύσω».
Μου εκμυστηρεύτηκε ακόμη:
 - Δεν κατάφερα τίποτε να καταλάβω, τότε! Θα ‘πρεπε να το κρίνω από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Με 
πλημμύριζε αρώματα και λάμψη. Ποτέ δεν θα είχα μπορέσει να φύγω. Θα έπρεπε να είχα μαντέψει την τρυφερότητα, 
πίσω από τα άγαρμπα καμώματά του. Τα λουλούδια είναι τόσο αντιφατικά! Αλλά ήμουν πολύ νέος για να ξέρω να τ’ 
αγαπώ.»

Φάση Β΄: ο ρόλος των συναισθημάτων στη ζωή μας. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ο σύμβουλος/
εκπαιδευτικός τους ζητά να απαντήσουν στις ερωτήσεις:
  Ποια συναισθήματα αναγνωρίζετε στην ιστορία; Ποια κρίνετε ως θετικά και ποια ως αρνητικά;
 Ποιος είναι ο σκοπός του λουλουδιού;
 Πώς τον πετυχαίνει;
 Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει;
 Υπάρχει ‘καλός’ και ‘κακός’ στην ιστορία; Ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός;
Ακολουθεί συζήτηση για το ρόλο των συναισθημάτων στη ζωή μας. Επικεντρωνόμαστε στα παρακάτω ζητήματα: 
 Πώς μπορούν τα συναισθήματα να μας βοηθήσουν; Πώς μπορεί να μας δημιουργήσουν εμπόδια; 
 Συζητάμε ιδιαίτερα την τελευταία παράγραφο της ιστορίας: 

o Tι ήταν αυτό που επηρέαζε τον μικρό πρίγκιπα στις αντιδράσεις του; 
o Τι ήταν αυτό που έκανε το λουλούδι να φέρεται έτσι;
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TSP Παράμετρος 4η Κοινωνική ευαισθητοποίηση
Απαιτούμενο υλικό: 
Κάρτες με λέξεις κλειδιά

Το διαστημόπλοιο
Σκοπός της άσκησης είναι να βοηθήσει το άτομο να αντιληφθεί τη σχέση μεταξύ ατομικής και κοινωνικής ευημερίας και να 

αυξήσει την ενσυναίσθησή του. Καθώς καλείται να επιχειρηματολογήσει υπέρ κάποιου επαγγέλματος, ο μαθητής προβληματίζεται 
σχετικά και αναγνωρίζει σταδιακά την αλληλεξάρτηση των ατόμων ως τμημάτων ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος. Για 
την άσκηση απαιτείται 1 διδακτική ώρα και ο αριθμός των συμμετεχόντων να μην ξεπερνά τα 10-15 άτομα.

Ο σύμβουλος/εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους συμμετέχοντες το υποθετικό σενάριο που ακολουθεί, πάνω στο οποίο θα 
στηριχθεί ένα παιχνίδι ρόλων:

«Έχει ανακαλυφθεί ένας νέος πλανήτης, που μοιάζει με τη γη και μια ξεχωριστή αποστολή έχει μόλις αποφασιστεί. Μια ομάδα 
ανθρώπων θα ταξιδέψει εκεί με σκοπό να δημιουργήσει την πρώτη αποικία. Έχεις κι εσύ την ευκαιρία να λάβεις μέρος. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι να πείσεις ότι το επάγγελμά σου θα είναι απαραίτητο στη νέα κοινότητα.»

Στη συνέχεια, μοιράζει στον κάθε μαθητή από μια κάρτα με κάποιο επάγγελμα:
(ενδεικτικά επαγγέλματα)

• ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
• ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

• ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 
• ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ

• ΓΙΑΤΡΟΣ 
• ΔΑΣΚΑΛΟΣ

• ΜΟΥΣΙΚΟΣ
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ζητάμε από το κάθε άτομο να πει λίγα λόγια για τη «δουλειά του» και να προσπαθήσει να πείσει τους άλλους για το πόσο 
σημαντική θα είναι η συμμετοχή του στην αποστολή. 

Ενθαρρύνουμε τον διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κατευθύνουμε τη συζήτηση με άξονα τις απαντήσεις στο 
ερώτημα: «γιατί το επάγγελμά μου θα είναι χρήσιμο σε όλους;»

4.  Η προσέγγιση των «πιθανών εαυτών» στην διαχείριση σταδιοδρομίας: Οραματίζομαι 
το μέλλον και αποδίδω θετικό νόημα στην αλλαγή
Η προσέγγιση των «πιθανών εαυτών» (possible selves) χρησιμοποιείται συχνά προκειμένου το άτομο να γνωρίσει βαθύτερα 

τον εαυτό του και να εκφραστεί για αυτόν τον εαυτό στο μέλλον. Οι «πιθανοί εαυτοί» περιλαμβάνουν τις σκέψεις, τις εικόνες και 
τα συναισθήματα που βιώνει το άτομο για το μέλλον του, ενώ εμπεριέχουν γνωστικές και συναισθηματικές πτυχές του εαυτού 
για το τί θέλουμε να γίνουμε, τί μπορούμε να γίνουμε και τί θέλουμε να αποφύγουμε να γίνουμε (Brown et al., 2003. Markus & 
Nurius, 1986). 

Η προσέγγιση των «πιθανών εαυτών» χρησιμοποιείται στην επαγγελματική συμβουλευτική για να βοηθήσει το άτομο να:
•  συνειδητοποιήσει ελπίδες, προσδοκίες, ανησυχίες και φόβους, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν εμπόδια στην επαγγελματική 

του ανάπτυξη,
• διαχειριστεί τη σχέση του με το περιβάλλον και να δώσει θετικό νόημα στην αλλαγή,
•  εντοπίσει τις διαφορές που δημιουργούνται ανάμεσα στις παρελθούσες καταστάσεις και τις επιθυμητές επαγγελματικές 

επιδιώξεις,
• διευρύνει την αντίληψή του για το τί είναι δυνατό και πιθανό (Παπαχρήστου, 2012. Plimmer, 2012. Young & Collin, 2004).

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν επιδιώκουν να προωθήσουν την αυτονομία στην επαγγελματική συμβουλευτική και 
να βοηθήσουν τους ενήλικες να αποδώσουν προσωπικό νόημα στη μεταβαλλόμενη φύση της σταδιοδρομίας και του εαυτού 
στην πάροδο του χρόνου. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι η παροχή βοήθειας στο άτομο προκειμένου να αξιολογήσει 
δυνατότητες και αδυναμίες, να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, να διαχειριστεί την 
προσαρμογή του σε νέους επαγγελματικούς ρόλους και να δώσει θετικό νόημα στην αλλαγή.

Δραστηριότητα 1: Ποιος πρόκειται να είσαι τον επόμενο χρόνο;
Καθένας από εμάς έχει κάποια εικόνα του τι πρόκειται να είναι την επόμενη χρονιά και του τι θα ήθελε να αποφύγει να γίνει στο 

μέλλον. Σκέψου σχετικά με το μέλλον σου- φαντάσου πως θα είσαι και με τι θα ασχολείσαι τον επόμενο χρόνο.
Δίπλα από κάθε επιδιωκόμενο στόχο (Πιθανός εαυτός) σημείωσε Ναι (Χ) εάν εργάζεσαι προς την επίτευξή του ή Όχι (Χ) εάν δεν 

ασχολείσαι με την επίτευξη αυτού του στόχου.
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Για κάθε επιδιωκόμενο στόχο στον οποίο σημείωσες ΝΑΙ, γράψε τι κάνεις τώρα για να τον επιτύχεις. Χρησιμοποίησε το 
πρώτο κενό για τον πρώτο επιδιωκόμενο στόχο, το δεύτερο κενό για τον δεύτερο επιδιωκόμενο στόχο και ούτω καθεξής.

 

Τον επόμενο χρόνο θα 
είμαι/ θέλω να γίνω... 

Εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση;

ΟΧΙ                                               ΝΑΙ 

Αν ναι, τι κάνω τώρα που θα με οδηγήσει 

στην επιτυχία του στόχου;

Πιθανός εαυτός 1

Πιθανός εαυτός 2

Πιθανός εαυτός 3

Πιθανός εαυτός 4

Στη συνέχεια, σκέψου ό,τι σε απασχολεί και θέλεις να αποφύγεις να είσαι ή να κάνεις τον επόμενο χρόνο, καθώς και 
τρόπους με τους οποίους θα ήθελες να αποφύγεις ό,τι δεν θέλεις να είσαι ή να κάνεις τον επόμενο χρόνο.

Σημείωσε αυτές τις σκέψεις ή τους πιθανούς εαυτούς που θέλεις να αποφύγεις στον παρακάτω πίνακα.
Ακολούθως, σημείωσε ένα ΝΑΙ εάν κάνεις κάτι ούτως ώστε αυτό που θέλεις να αποφύγεις, όντως, να μη συμβεί τον 

επόμενο χρόνο ή ΟΧΙ εάν δεν εργάζεσαι σχετικά με την αποφυγή αυτή της κατάστασης ή αυτού του εαυτού.
Για κάθε έναν πιθανό εαυτό που θέλεις να αποφύγεις και για τον οποίο σημείωσες ΝΑΙ, γράψε από κάτω τι κάνεις τώρα 

που θα σε βοηθήσει να μειώσεις τις πιθανότητες να σε χαρακτηρίζει τον επόμενο χρόνο. Χρησιμοποίησε το πρώτο κενό για τον 
πρώτο πιθανό αποφυγών εαυτό, το δεύτερο κενό για τον δεύτερο πιθανό αποφυγών εαυτό και ούτω καθεξής.

Τον επόμενο χρόνο θέλω να 
αποφύγω να είμαι / να κάνω…

 Κάνω κάτι για να το αποφύγω; 

 ΟΧΙ                                   ΝΑΙ 

Αν ναι, τι κάνω τώρα για να το αποφύγω 

τον επόμενο χρόνο

Πιθανός εαυτός 5

Πιθανός εαυτός 6

Πιθανός εαυτός 7

Πιθανός εαυτός 8

Δραστηριότητα 2: Διερευνώντας τις πτυχές του εαυτού μου/ Ας με μάθω καλύτερα
Ανακαλύπτω... 
Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα, φτιάξε έναν κατάλογο με τις δυνάμεις που αξιοποιείς στη δουλειά σου και με τα 

πεδία που θα ήθελες να βελτιώσεις

Δυνατά σημεία Αδύναμα σημεία
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Σκέφτομαι.......
Στη συνέχεια, σημείωσε στον πίνακα που ακολουθεί τις ελπίδες, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες που σχετίζονται με την 

προσωπική και επαγγελματική σου ζωή.

ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Ποιες είναι οι ελπίδες σου στην προσωπική και επαγγελματική σου 
ζωή; (δεν είσαι σίγουρος/η ότι θα συμβεί, αλλά θα το ήθελες)

Ποιες είναι οι προσδοκίες σου στην προσωπική και επαγγελματική 
σου ζωή; (είσαι σχεδόν βέβαιος/ βεβαία ότι θα υλοποιηθούν)

Ποιοι είναι οι φόβοι σου στην προσωπική και επαγγελματική σου ζωή; 
(φόβοι ή/ και ανησυχίες)

Δραστηριότητα 3: Ιχνογραφώ το δένδρο των Πιθανών μου εαυτών
Ο σύμβουλος δίνει ένα μολύβι και ένα χαρτί στο άτομο και του ζητά να σχεδιάσει το δένδρο των πιθανών εαυτών του ως 

εξής:
1. Στον κορμό του δένδρου αναγράφεται το όνομα του ατόμου.
2.  Σχεδιάζει δύο κλαδιά όπου το ένα αντιστοιχεί στο άτομο ως πρόσωπο και το άλλο στο άτομο ως εργαζόμενο.
3.  Στη συνέχεια θα σχεδιάσει τα φύλλα τα οποία θα είναι οι ελπίδες του και οι προσδοκίες του και τα οποία θα ανταποκρίνονται 

τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή.
4.   Έπειτα θα σχεδιάσει τις ρίζες του δένδρου όπου εκεί καλείται να γράψει τους φόβους και τις ανησυχίες του.
5.  Τέλος, επιλέγεται μία προσδοκία ή μία ελπίδα από το άτομο και μαζί με το σύμβουλο σχεδιάζεται το πλάνο δράσης (πως θα 

φτάσουν τα φύλλα) για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

Σε αυτό το σημείο, ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει συμπληρωματικά τα χαρακτηριστικά του έξυπνου επαγγελματικού 
στόχου (που περιγράφονται στην ενότητα της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας) προκειμένου να βοηθήσει το άτομο να σκεφτεί 
τρόπους για να αυξήσει την πιθανότητα επίτευξης του στόχου.

Δραστηριότητα 4: Επιθυμητοί και ανεπιθύμητοι πιθανοί εαυτοί
Επιθυμητοί πιθανοί εαυτοί
Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο μέλλον. Πιθανώς καθένας από εμάς έχει αναλογιστεί σε κάποιο βαθμό το μέλλον 

του/της. Για παράδειγμα, τις εμπειρίες που ενδεχομένως θα βιώσουμε και πώς φανταζόμαστε ότι θα είμαστε στο μέλλον.
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Μερικές φορές μπορεί να οραματιζόμαστε το άτομο που ελπίζουμε ότι θα γίνουμε στο μέλλον ή αλλιώς τον ή τους 
επιθυμητούς πιθανούς μας εαυτούς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμοι, ενώ κάποιοι άλλοι είναι πιο 
δύσκολο να επιτευχθούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι επιθυμητοί και πραγματοποιήσιμοι πιθανοί εαυτοί. 

Ποιοι είναι οι πιθανοί εαυτοί που μπορείς να φανταστείς αυτή τη στιγμή;
Σημείωσε τους τρεις πιο σημαντικούς επιθυμητούς πιθανούς εαυτούς που περιλαμβάνουν την επαγγελματική σου 

σταδιοδρομία, τοποθετώντας τον πιο σημαντικό στον αριθμό 1.
1)............................................................................................................... 2).........................................................................................................
3).............................................................................................................................................................................................................................

Τώρα, σκέψου σχετικά με τον πιο σημαντικό πιθανό εαυτό και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας την 
κλίμακα 1 έως 5.

Σε ποιο βαθμό αυτός ο πιθανός εαυτός σε εκφράζει;

1
Δεν μου μοιάζει 
καθόλου τώρα

�
Μου μοιάζει λίγο

�
Με εκφράζει σε μέτριο 

βαθμό

�
Με εκφράζει πολύ

5
Είμαι έτσι ακριβώς

Κατά πόσο ικανός/ή νιώθεις να επιτύχεις την πραγματοποίηση του πιθανού εαυτού στο μέλλον;

1
Καθόλου ικανός/ή

�
Λίγο ικανός/ή

�
Μέτρια ικανός/η

�
Πολύ ικανός/ή

5
Απολύτως ικανός/ή

Κατά πόσο ενδέχεται αυτός ο πιθανός εαυτός να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον;

1
Καθόλου 

�
Λίγο 

�
Μέτρια

�
Πολύ 

5
Πάρα πολύ

Ανεπιθύμητοι πιθανοί εαυτοί
Σε αντίθεση με τους επιθυμητούς πιθανούς εαυτούς, μπορεί να έχουμε εικόνες των εαυτών μας στο μέλλον που φοβόμαστε 

ή απλώς δεν θέλουμε ποτέ να βιώσουμε. Κάποιοι από αυτούς τους «φοβισμένους» εαυτούς μπορεί να φαίνονται αρκετά 
πιθανοί, όπως π.χ. να αλλάξει κάποιος θέση εργασίας, ενώ κάποιοι άλλοι φαίνονται μάλλον απίθανοι, όπως π.χ. κάποιος να 
χάσει την εργασία του.

Σκεφτείτε ποιοι είναι οι φοβισμένοι ή οι ανεπιθύμητοι πιθανοί εαυτοί που μπορείτε να φανταστείτε για τον εαυτό σας αυτή 
τη στιγμή.

Σημείωσε τους τρεις πιο σημαντικούς ανεπιθύμητους πιθανούς εαυτούς που περιλαμβάνουν την επαγγελματική σου 
σταδιοδρομία, τοποθετώντας τον πιο σημαντικό στον αριθμό 1.

1).............................................................................
2)............................................................................. 
3)............................................................................. 

Τώρα, σκέψου σχετικά με τον πιο σημαντικό από τους ανεπιθύμητους πιθανούς εαυτούς και απάντησε στις παρακάτω 
ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας την κλίμακα από 1 έως 5.

Σε ποιο βαθμό αυτός ο πιθανός εαυτός σε εκφράζει τώρα;
1

Δεν μου μοιάζει 
καθόλου

�
Μου μοιάζει λίγο

�
Με εκφράζει σε μέτριο 

βαθμό

�
Με εκφράζει πολύ

5
Είμαι έτσι ακριβώς

Κατά πόσο ικανός/ή νιώθεις να αποφύγεις την πραγματοποίηση του πιθανού εαυτού στο μέλλον;
1

Καθόλου ικανός/ή
�

Λίγο ικανός/ή
�

Μέτρια ικανός/η
�

Πολύ ικανός/ή
5

Απολύτως ικανός/ή

Κατά πόσο ενδέχεται αυτός ο πιθανός εαυτός να αποφευχθεί στο μέλλον;
1

Καθόλου 
�

Λίγο 
�

Μέτρια
�

Πολύ 
5

Πάρα πολύ
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5.  Αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας: Η προσωπική επάρκεια του 
ατόμου να αντεπεξέλθει σε ποικίλα θέματα που συνδέονται με τη σταδιοδρομία του
Η αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας αποτελεί μια νέα μεταβλητή στην επαγγελματική συμβουλευτική, 

οποία επιδιώκει να αξιολογήσει τις προσωπικές πεποιθήσεις ενός ατόμου, σχετικά με την ικανότητά του να συμπεριφέρεται με 
τέτοιο τρόπο ή να πράττει τις κατάλληλες ενέργειες που απαιτούνται για να αντιμετωπίζει ποικίλα θέματα που συνδέονται με τη 
σταδιοδρομία του (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas & Argyropoulou, 2012). Η νέα αυτή μεταβλητή μπορεί να εφαρμοστεί 
στην επαγγελματική συμβουλευτική προκειμένου να κατανοηθεί το πλαίσιο σκέψης και δράσης του ατόμου στη διερεύνηση της 
σταδιοδρομίας του ή/και να ενισχυθεί η ικανότητα του ατόμου μέσω της οποίας γνωστικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές 
δεξιότητες οργανώνονται σε μια ενιαία πορεία δράσης για την εξυπηρέτηση των στόχων της σταδιοδρομίας.

Για την διερεύνηση της εν λόγω μεταβλητής σχεδιάσθηκε η Κλίμακα8 Αυτοαποτελεσματικότητας στον Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Μυλωνάς & Αργυροπούλου, 2012. Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas & Argyropoulou, 2012. 
Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas & Argyropoulou, 2013 υπό δημοσίευση). Η κλίμακα περιλαμβάνει 21 ερωτήσεις, όπου οι 
απαντήσεις δίνονται σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο «δεν μπορώ καθόλου» και το 5 στο «μπορώ 
σίγουρα». Οι δείκτες αξιοπιστίας δήλωσαν ικανοποιητική αξιοπιστία. Η διερευνητική και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων σε 
δείγμα μαθητών (Ν= 276) και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν= 141) ανέδειξε τέσσερεις παράγοντες: διαχείριση 
σταδιοδρομίας, δεξιότητες σταδιοδρομίας, ευελιξία στην εργασία, δημιουργικότητα στην εργασία. Η κλίμακα μπορεί να χορηγηθεί 
σε μαθητές και ενήλικες.

Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας στον Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας
Διάβασε κάθε πρόταση προσεκτικά και σκέψου σε ποιο βαθμό είσαι σίγουρος/η ότι θα μπορούσες να ανταποκριθείς σε κάθε 

μια από τις δραστηριότητες που περιγράφει κάθε πρόταση. Για κάθε πρόταση που διαβάζεις μπορείς να επιλέξεις μία απάντηση σε 
κάθε ερώτηση, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα και κυκλώνοντας τον αριθμό που εκφράζει την απάντηση που θέλεις να 
δώσεις.

1. Πιστεύω ότι μπορώ να επιτύχω τους περισσότερους επαγγελματικούς στόχους που βάζω στο μυαλό 
μου παρά τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. 1	2	3	4	5	

2. Ακόμη και αν τα πράγματα είναι δύσκολα στη σταδιοδρομία μου, μπορώ να βρω εναλλακτικές λύσεις 
και να τα καταφέρω αρκετά καλά. 1	2	3	4	5

3. Ακόμη κι όταν οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, μπορώ να πετύχω τους στόχους μου. 1	2	3	4	5

4. Γενικά, μπορώ να βρω τρόπους για να αντιμετωπίσω τις πρακτικές και συναισθηματικές επιπτώσεις 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα μου. 1	2	3	4	5

5. Πιστεύω ότι γνωρίζω πώς να ενεργήσω για να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. 1	2	3	4	5

6. Συγκριτικά με άλλους, μπορώ να ολοκληρώσω μία εργασία χωρίς λάθη και σε σύντομο χρόνο. 1	2	3	4	5

7. Ακόμη κι αν αντιμετωπίσω δυσκολίες στην εκτέλεση μιας εργασίας, μπορώ να επινοήσω τρόπους να 
τις ξεπεράσω και να γίνω πιο αποτελεσματικός/ή. 1	2	3	4	5

8. Γενικά, μπορώ να σκεφτώ εναλλακτικές λύσεις για να οργανώσω τη δουλειά μου καλύτερα και να 
γίνω πιο αποδοτικός/ή. 1	2	3	4	5

9. Όταν αναλαμβάνω δύσκολα καθήκοντα, είμαι βέβαιος/η ότι μπορώ να τα φέρω εις πέρας. 1	2	3	4	5

10. Μπορώ να λύσω τα περισσότερα προβλήματα, εάν δείξω υπευθυνότητα και καταβάλω την αναγκαία 
προσπάθεια. 1	2	3	4	5

8.   Η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματικούς συμβούλους έπειτα από άδεια χρήσης από το Κέντρο Έρευνας και Αξιολό-
γησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί με την άδεια χρήσης χορηγείται και το 
κλειδί της κλίμακας.
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11. Πιστεύω ότι μπορώ να χειριστώ αρνητικά συναισθήματα (π.χ. θυμό, απογοήτευση, αυτολύπηση), τα 
οποία εμποδίζουν τη σταδιοδρομία μου. 1	2	3	4	5

12. Μου είναι εύκολο να παραμείνω σταθερός/ή στους στόχους μου και να πραγματοποιήσω τα σχέδιά μου. 1	2	3	4	5

13. Πιστεύω ότι μπορώ να υλοποιήσω τα σχέδιά μου, κάνοντας σταδιακά τις κατάλληλες ενέργειες, 
προκειμένου να επιτύχω έναν σημαντικό επαγγελματικό στόχο. 1	2	3	4	5	

14. Συγκριτικά με άλλους, μπορώ να μετακινούμαι σε διάφορες θέσεις εργασίας με επιτυχία. 1	2	3	4	5

15. Ακόμη κι αν χρειαστεί να αλλάξω καθήκοντα στη δουλειά μου, μπορώ να αποδώσω 
αποτελεσματικά. 1	2	3	4	5

16. Πιστεύω ότι μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά τόσο το φόρτο εργασίας μου όσο και τον 
ελεύθερο χρόνο μου, εάν καταβάλλω την αναγκαία προσπάθεια. 1	2	3	4	5

17. Πιστεύω ότι μπορώ να δικτυωθώ αποτελεσματικά, προκειμένου να επιτύχω τις επαγγελματικές μου 
προσδοκίες. 1	2	3	4	5

18. Συγκριτικά με άλλους, μπορώ να διαχειριστώ με αποτελεσματικότητα τις διακρίσεις (εκούσιες 
και ακούσιες) που μπορεί να γίνουν εις βάρος μου στο χώρο της δουλειάς μου, χάρις στις δεξιότητες 
επικοινωνίας που διαθέτω.

1	2	3	4	5

19. Χάρη στην επινοητικότητά μου ξέρω πώς να διαχειριστώ απροσδόκητα γεγονότα στην εργασία μου 
(π.χ. δυσκολίες στις σχέσεις με συναδέλφους, προκαταλήψεις λόγω διακρίσεων στην αγορά εργασίας, 
σύγκρουση προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών). 

1	2	3	4	5

20. Συγκριτικά με άλλους, μπορώ να εκφράσω τη δημιουργικότητά μου με επιτυχία (π.χ. με μια 
καινοτομία ή μέσω της ανάπτυξης μιας ιδέας, ενός σχεδίου ή ενός προϊόντος). 1	2	3	4	5

21. Χάρη, στην επινοητικότητά μου, ξέρω πώς να χειριστώ απρόοπτες καταστάσεις στην εργασία μου. 1	2	3	4	5

Παράγοντες αυτοαποτελεσματικότητας στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας
  διαχείριση σταδιοδρομίας: αναφέρεται στην την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει με επάρκεια ζητήματα της 

σταδιοδρομίας πρακτικής ή συναισθηματικής φύσεως.
  δεξιότητες σταδιοδρομίας: περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την καλύτερη οργάνωση και 

εκτέλεση μιας εργασίας, ιδιαίτερα, όταν το άτομο εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες. 
  ευελιξία στην εργασία: αναδεικνύει την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβάσεις ή την ικανότητα του ατόμου να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές που συμβαίνουν στην εργασία.
  δημιουργικότητα στην εργασία: περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ικανότητα ενεργητικής 

ανταπόκρισης στην εργασία, όπως επινοητικότητα, δημιουργικότητα και δημόσιες σχέσεις.

Για την διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενίσχυσης των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας στον 
σχεδιασμό σταδιοδρομίας χορηγείται η κλίμακα πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πηγές 
και οι τρόποι διαμόρφωσης των πεποιθήσεων αυτοεπάρκειας των εκπαιδευόμενων (προσωπικές εμπειρίες και επιδόσεις, τη 
μάθηση που παρέχεται από τα κοινωνικά πρότυπα, την κοινωνική πειθώ και τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση του 
ατόμου) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σχετικά με τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας.

Καταλυτικός είναι ο ρόλος της παροχής ανατροφοδότησης σχετικά με την επίδοση των συμμετεχόντων. Τα σχόλια που 
προκύπτουν από την αξιολόγηση των συμβούλων πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στις επιτυχίες των εκπαιδευομένων 
παρά στις αδυναμίες τους. Ταυτόχρονα, οι σύμβουλοι, πρέπει να στηρίζονται στην παροχή ανατροφοδότησης, δίνοντας 
σημασία, από τη μία πλευρά, στα δυνατά σημεία των εκπαιδευόμενων και από την άλλη στα σημεία όπου εκείνοι χρειάζονται 
βελτίωση.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ • ΕγΧΕΙΡIΔΙΟ ΠΡΑκΤΙκHΣ ΕφΑΡΜΟγHΣ

�1

Τέλος, οι σύμβουλοι, είναι αναγκαίο να τους βοηθούν να διαχειρίζονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα και 
τις σκέψεις που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση που δέχονται για την επίδοσή τους στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας.

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν επιδιώκουν να ενδυναμώσουν την προσωπική επάρκεια του ατόμου στην αντιμετώπιση 
ποικίλων θεμάτων τα οποία συνδέονται με τη σταδιοδρομία. Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονται στους τέσσερεις παράγοντες 
της Κλίμακας Αυτοαποτελεσματικότητας στον Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας: διαχείριση σταδιοδρομίας, δεξιότητες σταδιοδρομίας, 
ευελιξία στην εργασία, δημιουργικότητα στην εργασία.

Παράγοντας 1. Διαχείριση σταδιοδρομίας
Δραστηριότητα: « Βρίσκω δυνάμεις-Ξεπερνώ εμπόδια»
Ο σύμβουλος παρακινεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν κάποιον επαγγελματία τον οποίο θαυμάζουν και να συμπληρώσουν 

το παρακάτω φύλλο εργασίας. Ο επαγγελματίας αυτός μπορεί να είναι κάποιος/α που βρίσκεται στο κοντινό περιβάλλον των 
συμμετεχόντων (πχ. ο οδοντίατρος, μια θεία δικηγόρος κλπ) ή κάποιος/α ευρέως γνωστός (πχ. προπονητής, δημοσιογράφος, ο 
διευθυντής μιας μεγάλης πολυεθνικής κλπ).

Ο/Η επαγγελματίας που εκτιμώ είναι:.............................................................................
Τι έχει κάνει το άτομο αυτό για να κερδίσει την εκτίμησή σας; Περιγράψτε ένα από τα επιτεύγματά του:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σκεφτείτε μερικές από τις δυσκολίες που ίσως χρειάστηκε να ξεπεράσει.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Πώς πιστεύετε ότι τα κατάφερε; Τι δεξιότητες θεωρείτε ότι χρησιμοποίησε;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Έχετε χρησιμοποιήσει και εσείς παρόμοιες δεξιότητες για να ξεπεράσετε τυχόν δυσκολίες ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το αγαπημένο του σύνθημα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παράγοντας 2. Δεξιότητες σταδιοδρομίας
Δραστηριότητα: «Επιτεύγματα»

  Ο σύμβουλος παρακινεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν κάποια από τα επιτεύγματά τους και να γράψουν ενδεικτικά τρία. 
  Στη συνέχεια τους ζητά να σκεφτούν ποιές δεξιότητες χρησιμοποίησαν για να τα καταφέρουν και τους παρακινεί να γράψουν 

όσο το δυνατόν περισσότερες.
  Έπειτα τους ζητά να σκεφτούν πόσο χρήσιμες είναι οι δεξιότητες αυτές για το επάγγελμα που ονειρεύτηκαν να ακολουθήσουν 

ή για τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και τους ωθεί να δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα (πχ. το ότι μπορώ να 
δικτυωθώ αποτελεσματικά θα με βοηθήσει στη δουλειά μου ως δικηγόρο, γιατί σχετικά εύκολα θα αυξάνω την πελατεία 
μου).

  Τέλος τούς ζητά να σκεφτούν και κάποιες άλλες δεξιότητες τις οποίες δεν θεωρούν ότι τις έχουν αναπτύξει επαρκώς, 
αλλά θα τους ήταν χρήσιμες για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Αφού τις καταγράψουν τους ζητά να αναζητήσουν τρόπους 
κατάλληλους, ώστε να μπορέσουν να τις αναπτύξουν. 

Παράγοντας 3. Ευελιξία στην εργασία
Δραστηριότητα: «Κάθε εμπόδιο για καλό»
Ο σύμβουλος παρουσιάζει σε μορφή βίντεο ένα απόσπασμα από την ομιλία του Steve Jobs στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου 

του Stanford9 και ακολουθεί συζήτηση. Βοηθητικές ερωτήσεις που θα μπορούσε να κάνεις ο σύμβουλος είναι: 
Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Steve Jobs με τρία επίθετα;
Α)
Β)
Γ)

9.  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IOL-K2Lwuho 
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Ποιες ενέργειές του θεωρείτε ότι τον χαρακτηρίζουν ευέλικτο;
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………...…..
Αν θα μπορούσατε να δώσετε έναν ορισμό για την ευελιξία στην εργασία ποιος θα ήταν αυτός;
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………...…..
Τι θεωρείτε ότι κερδίζει κάποιος με το να είναι ευέλικτος στην εργασία του;
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………...…..

Μπορείτε να σκεφτείτε από την προσωπική σας εμπειρία κάποια ευκαιρία που σας παρουσιάστηκε κάποια στιγμή στη ζωή 
σας. Πώς την αξιοποιήσατε; (Όποιος θέλει μπορεί να μοιραστεί την απάντηση του με την υπόλοιπη ομάδα).

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………...…..

Παράγοντας 4. Δημιουργικότητα στην εργασία
Δραστηριότητα: «Βάλε φαντασία»
Ο σύμβουλος χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες και τους δίνει την εξής οδηγία: 
«Στεφτείτε ότι είστε μια ομάδα συναδέλφων που εργάζονται σε μια μεγάλη εταιρία κατασκευής παιχνιδιών. Κάθε ένας από 

εσάς έχει διαφορετική ειδικότητα (σχεδιαστής, διαφημιστής, υπεύθυνος marketing κτλπ) και πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστείτε, 
γιατί ο διευθυντής σας σάς ζήτησε να φτιάξετε ένα καινούργιο επιτραπέζιο παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 12-16. Έχετε μισή ώρα 
ακριβώς και μόλις αυτή ολοκληρωθεί ένας εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την ιδέα της στην ολομέλεια. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο τρόπο θέλετε για να παρουσιάσετε την ιδέα σας, αρκεί αυτή να είναι φρέσκια, καινοτόμα 
και ανταγωνιστική. Στο τέλος θα ψηφίσουμε όλοι μαζί την καλύτερη. Ξεκινάμε;

Αφού η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο σύμβουλος συζητά με τους συμμετέχοντες την εμπειρία τους, τι θεωρούν ότι έμαθαν 
από αυτή τη διαδικασία, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν και πώς τελικά τις ξεπέρασαν, τι δεξιότητες χρησιμοποίησαν, ποια τα 
συναισθήματα τους και αν θα έκαναν κάτι διαφορετικό από αυτό που επέλεξαν να κάνουν. Συμπέρασμα από το σύμβουλο για 
τα οφέλη του να είναι κανείς «δημιουργικός» στην εργασία του. 

6. Νέοι τρόποι αντίληψης της σταδιοδρομίας: Αποδίδοντας νόημα στην εργασία 
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν προκύψει νέοι τρόποι αντίληψης της σταδιοδρομίας: η «ευμετάβλητη σταδιοδρομία», 

η «χωρίς όρια σταδιοδρομία», το μοντέλο της «πεταλούδας», ο «σχεδιασμός ζωής».
Η ευμετάβλητη σταδιοδρομία υποδηλώνει την προσωπική και άρα υποκειμενική αξιολόγηση της επαγγελματικής επιτυχίας 

μέσω της αυτό-καθοδηγούμενης επαγγελματικής συμπεριφοράς. Τα άτομα που διατηρούν στάσεις ευμετάβλητης σταδιοδρομίας 
είναι αποφασισμένα για τη χρήση των δικών τους αξιών στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους, ενώ αναλαμβάνουν έναν 
ανεξάρτητο ρόλο στη διαχείριση της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς (αυτό-καθοδηγούμενη) (Briscoe et al., 2006).

Στην χωρίς όρια σταδιοδρομία η σταδιοδρομία δεν περιορίζεται πλέον στα όρια ενός οργανισμού, αλλά επαφίεται «στα χέρια 
του ατόμου». Ένα άτομο με μια νοοτροπία σταδιοδρομίας χωρίς όρια, διαμορφώνει μια σταδιοδρομία που χαρακτηρίζεται από 
διάφορα επίπεδα σωματικής και ψυχολογικής κίνησης και είναι ενθουσιώδες σχετικά με τη σύναψη και διατήρηση δραστικών 
σχέσεων πέρα από τα όρια του οργανισμού (Sullivan & Arthur, 2006).

Στο μοντέλο «της πεταλούδας» το άτομο «φτερουγίζει» από τον έναν επαγγελματικό τομέα στον άλλον ή από το ένα είδος 
εργασίας σε ένα άλλο προκειμένου να διαχειριστεί και να προοδεύσει στη σταδιοδρομία του. Αυτές οι κινήσεις μπορούν να 
παρέχουν στο άτομο πολύτιμες εμπειρίες μάθησης και αυξημένες προσωπικές ικανότητες (McCabe & Savery, 2007).

Από τα παραπάνω, γίνεται εύλογα κατανοητό ότι η ενασχόλησή του ατόμου με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας αποτελεί 
ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, με αποτέλεσμα η σταδιοδρομία να αποτελεί ένα ζήτημα σχεδιασμού ζωής (Savickas et al., 
2009) και να μετατρέπεται σε μια ευρύτερη πρόκληση.

Οι νέες προοπτικές για τη σταδιοδρομία προϋποθέτουν την υιοθέτηση μιας ποικιλίας δεξιοτήτων, την εμπλοκή σε νέες 
εμπειρίες, την αξιοποίηση των εργασιακών αξιών, τη διαχείριση της πρόκλησης, την εσωτερική εργασιακή ικανοποίηση, την 
πνευματικότητα, τη νοηματοδότηση στην εργασία.
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Οι δραστηριότητες που ακολουθούν επιδιώκουν να βοηθήσουν τους ενήλικες να διακρίνουν τη σχέση τους με την εργασία, τις 
στάσεις και πεποιθήσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία και το προσωπικό νόημα που αναζητούν σε αυτήν. Οι επαγγελματικοί 
σύμβουλοι μέσω των δραστηριοτήτων αυτών μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αναλάβουν την ευθύνη διαχείρισης 
της σταδιοδρομίας τους και να πάρουν μια πιο ξεκάθαρη απόφαση σχετικά με το είδος της σταδιοδρομίας που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν, το οποίο με τη σειρά του, θα τους προσφέρει μια μεγαλύτερη αίσθηση νοήματος στην προσωπική και επαγγελματική 
τους ζωή.

Δραστηριότητα 1: Ερωτηματολόγιο του νοήματος στην εργασία
Το Ερωτηματολόγιο νοήματος στην εργασία (Work as Meaning Inventory-WAMI, Steger, Dik & Duffy, 2012) σχεδιάσθηκε 

για να αξιολογήσει το προσωπικό νόημα στην εργασία, τη συμβολή της εργασίας στο ευρύτερο νόημα της ζωής και το κίνητρο 
για θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η βαθμολογία της κλίμακας του προσωπικού νοήματος μπορεί να κινηθεί από το τέσσερα 
ως το είκοσι, ενώ των άλλων δύο υποκλιμάκων (συμβολή της εργασίας στο ευρύτερο νόημα της ζωής και κίνητρο για θετικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον) από το τρία έως το δεκαπέντε. Οι κλίμακες είναι εσωτερικά έγκυρες όπως και η συνολική κλίμακα με 
δείκτη α=0.93.

 
Παρακαλώ κυκλώστε μία απάντηση σε κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις βάση της παρακάτω κλίμακας: 
Κλίμακα Βαθμολόγησης: Διαφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 6 7 Συμφωνώ απόλυτα

1. Έχω βρει μία σταδιοδρομία με νόημα. 1	2	3	4	5	6	7	

2. Καταλαβαίνω το πώς η εργασία μου συμβάλει στο νόημα της ζωής μου. 1	2	3	4	5	6	7

3. Έχω μία καλή αίσθηση του τι κάνει την εργασία μου ουσιαστική. 1	2	3	4	5	6	7

4. Έχω ανακαλύψει μία εργασία που έχει έναν ικανοποιητικό σκοπό. 1	2	3	4	5	6	7

5. Βλέπω ότι η εργασία μου συμβάλει στην προσωπική μου ανάπτυξη. 1	2	3	4	5	6	7

6. Η εργασία μου με βοηθάει να καταλάβω καλύτερα των εαυτό μου. 1	2	3	4	5	6	7

7. Η εργασία μου με βοηθάει να αντιληφθώ τον κόσμο γύρω μου. 1	2	3	4	5	6	7

8. Η εργασία μου πραγματικά δεν δημιουργεί καμία διαφορά στον κόσμο. (Α) 1	2	3	4	5	6	7

9. Ξέρω ότι η εργασία μου δημιουργεί μια θετική διαφοροποίηση στον κόσμο. 1	2	3	4	5	6	7

10. Η εργασία που κάνω εξυπηρετεί έναν σημαντικό σκοπό. 1	2	3	4	5	6	7

ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παράγοντες Ερωτήσεις Αριθμός Ερωτήσεων

Θετικό νόημα 1, 2, 3, 4 4 ερωτήματα

Δημιουργία νοήματος μέσω της εργασίας 5,6,7 3 ερωτήματα

Κίνητρα για θετικό αντίκτυπο στο ευρύτερο περιβάλλον 8, 9, 10 3 ερωτήματα

Σημείωση: Στην ερώτηση 8 χρειάζεται να αντιστρέψουμε τη βαθμολογία του ατόμου: Το 1 μετατρέπεται σε 7, το 2 σε 6, το 3  
σε 5, το 4 παραμένει 4, το 5 μετατρέπεται σε 3, το 6 σε 2 και το 7 σε 1). 

Δραστηριότητα 2: Διαφορετικές οπτικές για την εργασία
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να διακρίνει το άτομο τις σχέσεις που αναπτύσσει με την εργασία και την ικανοποίηση 

που παίρνει από αυτήν. Το άτομο που θεωρεί την εργασία του ως δουλειά (job) ενδιαφέρεται μόνο για τα υλικά οφέλη της εργασίας 
και δεν αναζητά άλλο είδος ανταμοιβής από αυτήν. Από το άλλο μέρος, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την εργασία τους ως 
σταδιοδρομία (career) αναπτύσσουν μια βαθύτερη προσωπική επένδυση στις εργασιακές τους δραστηριότητες και θεωρούν αυτές 
τις δραστηριότητες ως επιτεύγματα. Τα επιτεύγματα αυτά προσφέρουν με τη σειρά τους ικανοποίηση στο άτομο, όχι μόνον μέσω 
του υλικού κέρδους, αλλά και μέσω της προσωπικής του ανέλιξης, καθώς και της απόκτησης αυτοσεβασμού ως εργαζόμενου. 

Τέλος, οι άνθρωποι που θεωρούν την εργασία τους ως κάλεσμα (calling) θεωρούν ότι η εργασία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη ζωή τους. Δεν αναζητούν από αυτήν το οικονομικό κέρδος ή την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, αλλά, αντίθετα, θεωρούν την 
εργασία τους αυτοσκοπό, δηλαδή, κοινωνικά πολύτιμη που περιλαμβάνει δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί, αλλά δεν χρειάζεται 
να είναι ευχάριστες (Wrzesniewski, McCauley, Rozin & Schwartz, 1997).
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Ο σύμβουλος δίνει στο άτομο από ένα σενάριο που αναφέρεται στους τρεις παραπάνω εργασιακούς προσανατολισμούς 
αντίστοιχα, δουλειά, σταδιοδρομία, κάλεσμα. Το άτομο διαβάζει τα τρία σενάρια και στη συνέχεια, δηλώνει κατά πόσο συμφωνεί 
«πολύ», «αρκετά», «λίγο» ή «καθόλου» με τον «πρωταγωνιστή» του σεναρίου.

Δουλειά
Ο Ανδρέας είναι προϊστάμενος σε έναν οργανισμό. Στόχος του είναι να κερδίζει χρήματα προκειμένου να αισθάνεται 

οικονομικά ασφαλής και να «στηρίζει τη ζωή του έξω από τη δουλειά του». Ωστόσο, θα προτιμούσε «να κάνει κάτι άλλο». 
Θεωρεί ότι η δουλειά του αποτελεί μια βασική ανάγκη, όπως η αναπνοή και ο ύπνος. Θέλει, συχνά, ο χρόνος να περνάει 
γρήγορα και ανυπομονεί να έρθει το Σαββατοκύριακο, οι διακοπές και η ξεκούραση. Αν θα ξαναζούσε τη ζωή του δεν θα ήθελε 
να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ίδιο αντικείμενο. Δεν θα ενθάρρυνε τους φίλους, ούτε τα παιδιά του να ακολουθήσουν το 
επάγγελμά του. Επιθυμεί σύντομα να συνταξιοδοτηθεί.

Σταδιοδρομία
Η Βασιλική απολαμβάνει την εργασία της, αλλά δεν θα ήθελε να παραμείνει σε αυτήν μετά από πέντε χρόνια από τώρα. 

Έχει πολλούς στόχους για το μέλλον της και σκέφτεται «να προχωρήσει σε κάτι καλύτερο». Δεν μπορεί να περιμένει να πάρει 
προαγωγή. Για τη Βασιλική η επαγγελματική εξέλιξη είναι «η αναγνώριση της καλής δουλειάς» και η επαγγελματική επιτυχία 
το «θετικό αποτέλεσμα του ανταγωνισμού με τους συνεργάτες της».

Κάλεσμα
Ο Γιάννης είναι πολύ ευχαριστημένος με την επαγγελματική του θέση. Έχει την τάση να παίρνει στο σπίτι τη δουλειά του, 

αλλά και στις διακοπές του. Η πλειοψηφία των φίλων του είναι από τον χώρο της εργασίας του και παράλληλα, μέλη σε 
διάφορες οργανώσεις και συλλόγους που σχετίζονται με την επαγγελματική του ενασχόληση. Ο Γιάννης «αγαπά πολύ» τη 
δουλειά του, αισθάνεται ικανοποιημένος από αυτήν και θεωρεί ότι μέσω της εργασίας του «κάνει τον κόσμο καλύτερο». 
Όπως, αναφέρει, χαρακτηριστικά «θα ενθάρρυνε τους φίλους και τα παιδιά του να ασχοληθούν με τη δουλειά του». Εάν 
χρειαζόταν να βγει σε διαθεσιμότητα ή να σταματήσει τη δουλειά του θα ένιωθε ιδιαίτερη αναστάτωση. Δεν ανυπομονεί να 
βγει στη σύνταξη.

Βοηθητικές ερωτήσεις που θα μπορούσε να θέσει ο σύμβουλος είναι:
• Είναι σημαντικό για σένα να επιλέγεις με ελευθερία την επαγγελματική σου σταδιοδρομία;
• Ενεργοποιείσαι σε αναθέσεις εργασίας που σου προσφέρουν νέες εμπειρίες;
• �Θα αισθανόσουν πολύ χαμένος, εάν δεν μπορούσες να εργαστείς στην εργασία που απασχολείσαι τώρα;
• Βασίζεσαι στον εαυτό σου για να προχωρήσεις στη σταδιοδρομία σου;
• Πώς επιλέγεις τη σταδιοδρομία σου;
• Τι θεωρείς ότι είναι επαγγελματική επιτυχία;
• Τι θεωρείς σωστό στη σταδιοδρομία σου; 

Δραστηριότητα 3: Στάσεις που διαμορφώνω για τη σταδιοδρομία μου
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να προσφέρει στο άτομο ένα πλαίσιο για να αναλογιστεί τη συμπεριφορά που 

αναπτύσσει στην εργασία του. Το άτομο καλείται να βαθμολογήσει σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5 τις αντιλήψεις που 
αναπτύσσει σε ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του.

 

1. Μου αρέσει να περνάω τον περισσότερο χρόνο στον οργανισμό (ή στην εργασία) που απασχολούμαι. 1	2	3	4	5	

2. Οι περισσότεροι προσωπικοί μου στόχοι σχετίζονται με την εργασία μου. 1	2	3	4	5

3. Παίρνω τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή από την εργασία μου. 1	2	3	4	5

4. Κάθε πρωί πηγαίνω στον οργανισμό (ή στην εργασία) που απασχολούμαι με ενθουσιασμό. 1	2	3	4	5
5. Θα πήγαινα στον οργανισμό (ή στην εργασία) που απασχολούμαι ακόμη, και αν δεν  
είχα κάποιο υλικό όφελος. 1	2	3	4	5

6. Η δουλειά μου και η προσωπικότητά μου αλληλεπικαλύπτονται. 1	2	3	4	5

7. Τα περισσότερα ενδιαφέροντά μου στόχοι σχετίζονται με την εργασία μου. 1	2	3	4	5

8. Μου αρέσει να εργάζομαι με ανθρώπους εκτός του οργανισμού, στον οποίο απασχολούμαι. 1	2	3	4	5

9. Εάν υπήρχε για μένα ιδανική σταδιοδρομία θα εργαζόμουν μόνο για τον οργανισμό(ή την εργασία) 
που απασχολούμαι τώρα. 1	2	3	4	5
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10. Αναζητώ αναθέσεις εργασίας στον οργανισμό (ή στην εργασία) που απασχολούμαι που μου 
επιτρέπουν να μαθαίνω κάτι νέο. 1	2	3	4	5

11. Θα αισθανόμουν πολύ χαμένος/-η εάν δεν μπορούσα να εργαστώ για τον οργανισμό (ή την εργασία) 
που απασχολούμαι τώρα. 1	2	3	4	5

12. Επιθυμώ να αναλαμβάνω επιπλέον καθήκοντα και ευθύνες στον οργανισμό (ή στην εργασία) που 
απασχολούμαι. 1	2	3	4	5

13. Αναζητώ ευκαιρίες που επιτρέπουν σε εμένα να εργάζομαι εκτός του οργανισμού (ή της εργασίας), 
στον/στην οποίο/α απασχολούμαι. 1	2	3	4	5

14. Καθοδηγώ τη σταδιοδρομία μου, βασιζόμενος/-η στον εαυτό μου. 1	2	3	4	5

7.  Επαγγελματική ανθεκτικότητα: Η ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, ακόμη και 
όταν οι συνθήκες είναι αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτικές
Η ανθεκτικότητα εμπεριέχει μια διαδικασία, η οποία δείχνει τον τρόπο που το άτομο διαχειρίζεται την αντιξοότητα, την αλλαγή 

ή την ευκαιρία (Flach, 1997). 
Η επαγγελματική ανθεκτικότητα ορίζεται ως «η ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι 

αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτικές» (London, 1997). 
«Είμαι ανθεκτικός» δεν σημαίνει ότι διάγω τον βίο μου χωρίς εντάσεις ή πόνο. Ο δρόμος της ανθεκτικότητας βρίσκεται στο 

να αγωνιζόμαστε και να επιβιώνουμε μέσα από τα συναισθήματα και τις συνέπειες των εντάσεων και των επώδυνων γεγονότων 
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2012). 

Η επαγγελματική ανθεκτικότητα είναι πολύ κοντινή ως έννοια με την επαγγελματική προσαρμοστικότητα (Bimrose, Barnes & 
Hughes, 2008).

Στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας συμβάλουν διάφοροι παράγοντες, όπως: 1) η θετική άποψη του ατόμου για τον εαυτό 
του και η εμπιστοσύνη του τις δυνάμεις τις ικανότητές του, 2) η ικανότητά του να διαχειρίζεται κανείς έντονα συναισθήματα και 
ένστικτα, 3) οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, 4) η αίσθηση του ατόμου ότι ελέγχει τη ζωή του, 5) 
η αναζήτηση βοήθειας και υποστηρικτικών πηγών, 6) η διαχείριση του άγχους με υγιείς τρόπους και η αποφυγή καταστροφικών 
στρατηγικών εξόδου από αυτό, όπως η κατάχρηση ουσιών, 7) η προσφορά βοήθειας προς τους άλλους, 8) η αναζήτηση νοήματος 
στη ζωή, παρά τις δυσκολίες ή τα τραυματικά γεγονότα. 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν απευθύνονται σε ενήλικες και επιδιώκουν να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες αυτοδιαχείρισης προκειμένου να συντονίζουν τη συμπεριφορά τους με τα συναισθήματα και τις γνωστικές 
τους λειτουργίες, ώστε να προσαρμοσθούν στην αλλαγή, να επιβιώσουν από την αλλαγή τη στιγμή που συμβαίνει.

Δραστηριότητα 1η. Η ερώτηση για το Θαύμα10

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να βοηθήσει το άτομο να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του προκειμένου 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα απροσδόκητα γεγονότα στην επαγγελματική του ζωή.

Ο σύμβουλος παρακινεί το άτομο να φανταστεί ότι έχει πάει στο σπίτι του για ύπνο, ξυπνά το επόμενο πρωί και συνειδητοποιεί 
ότι έγινε το θαύμα και ότι μπορεί να επιβιώσει στην αλλαγή, γεγονός που το κάνει να ελέγχει τη ζωή του και να διερευνά τις 
ατομικές του δυνάμεις. 

Βοηθητικές ερωτήσεις:
• Πώς θα ξέρεις ότι συνέβη το θαύμα; Ποιες θα είναι οι πρώτες ενδείξεις;
• Τι θα κάνεις με διαφορετικό τρόπο;
• Ποια συναισθήματα θα βιώσεις;
• Πώς θα διαχειριστείς τα συναισθήματα αυτά; 
• Ποιες υποστηρικτικές πηγές θα αναζητήσεις;
• Τι θα παρατηρήσουν οι άλλοι σε σένα;
•  Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα κάνεις με διαφορετικό τρόπο για να αποδείξεις σε σένα και στους άλλους ότι μπορείς 

να αντιμετωπίζεις με αποτελεσματικό τρόπο τα απροσδόκητα γεγονότα της ζωής σου; 

10.   Λεπτομέρειες για την τεχνική «η Ερώτηση για το Θαύμα» βλ. στο Nathan & Hill (2006). Επαγγελματική Συμβουλευτική: Η συμβουλευτική 
προσέγγιση της επαγγελματικής επιλογής και σταδιοδρομίας. Αθήνα: Μεταίχμιο (σελ. 137-138).
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Δραστηριότητα 2η. Μιλώ θετικά στον εαυτό μου για τις ικανότητές μου
Ο σύμβουλος ζητά από το άτομο να καταγράψει σε ένα χαρτί τις αρνητικές σκέψεις που διαμορφώνει σχετικά με κάποιο 

απροσδόκητο γεγονός που συνέβη στη σταδιοδρομία του. Στη συνέχεια του ζητά να επαναδιατυπώσει κάθε σκέψη με έναν 
πιο διεκδικητικό και αποφασιστικό τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλλαγή αυτή, που συμβαίνει στην επαγγελματική 
του ζωή. Είναι πιθανό κάποια άτομα να δυσκολευτούν με τη συγκεκριμένη άσκηση, αλλά ο σύμβουλος χρειάζεται να είναι 
υποστηρικτικός και με καθοδηγητικές ερωτήσεις να τα παρακινήσει ώστε να διαμορφώσουν μια πιο διεκδικητική και 
αποφασιστική «αφήγηση» σχετικά με την αλλαγή.

π.χ. «Είναι δύσκολο για μένα να αντιμετωπίσω τις συνέπειες αυτού του γεγονότος στη σταδιοδρομία μου». 
«Θα προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω γιατί διαθέτω δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων». 
π.χ. «Δεν μπορώ να διαχειριστώ το άγχος που μου δημιουργηθεί ο φόβος της απόλυσής μου». 
«Θα μπορούσα να διαχειριστώ το άγχος που μου δημιουργεί ο φόβος της απόλυσής μου, γιατί έχω την κατάλληλη 

υποστήριξη από την οικογένειά μου». 
π.χ. «Το σχέδιο δράσης μου δεν θα αποδώσει». 
«Γνωρίζω ότι το σχέδιο δράσης μου θα αποδώσει, γιατί έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου». 

Δραστηριότητα 3η. Υπέρ και κατά
Ο σύμβουλος ζητά από το άτομο να καταγράψει το απροσδόκητο γεγονός που συμβαίνει στην σταδιοδρομία του. Στη 

συνέχεια, του ζητά να σκεφτεί και να καταγράψει τα πλεονεκτήματα (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα), καθώς και τα 
μειονεκτήματα του γεγονότος αυτού. 

Βοηθητικές ερωτήσεις: 
• Τι κερδίζω ή τι χάνω από αυτήν την αλλαγή που συμβαίνει στην επαγγελματική μου ζωή;
•  Τι θα χρειαστεί να εγκαταλείψω ή από τι θα χρειαστεί να παραιτηθώ προκειμένου να αντιμετωπίσω τη δυσκολία αυτή ή το 

τραυματικό γεγονός;
• Πόσο πιθανό είναι να αντιμετωπίσω το γεγονός αυτό λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μου; 
• Πόσο πιθανό είναι να αντιμετωπίσω το γεγονός αυτό αναζητώντας βοήθεια και υποστηρικτικές πηγές;

Δραστηριότητα 4η. Πώς να ηρεμώ τον εαυτό μου
Ο σύμβουλος συζητά με τους συμμετέχοντες για τα συναισθήματα που μπορεί να τους προκαλούν τα απροσδόκητα γεγονό-

τα στη σταδιοδρομία τους. Βοηθητικές σε αυτό το σημείο μπορεί να είναι εικόνες ατόμων που βιώνουν έντονα συναισθήματα 
εξαιτίας κάποιας αλλαγής που συνέβη στη σταδιοδρομία τους και για την οποία δεν ήταν προετοιμασμένοι. Ενδεικτικές είναι 
οι παρακάτω εικόνες: 

Μετά από αυτή τη συζήτηση ο σύμβουλος παρακινεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν από τη δική τους εμπειρία στρατηγικές 
τις οποίες επιστράτευσαν κατά τα παρελθόν προκειμένου να διαχειριστούν συγκεκριμένα συναισθήματα. Μας ενδιαφέρουν 
όλες οι πιθανές στρατηγικές ακόμα και αυτές που δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. 

Λογικά θα προκύψουν δύο κατηγορίες στρατηγικών, αυτές που τελικά συνέβαλαν ώστε τα άτομα να καθησυχαστούν 
και στρατηγικές που είχαν αντίθετα αποτελέσματα. Ο σύμβουλος εστιάζει σε αυτές που είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα και 
συζητά με τους συμμετέχοντες τα οφέλη του να εστιάζουν σε στρατηγικές που τους ανακουφίζουν, γιατί έτσι θα μπορούν 
να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις εκάστοτε απροσδόκητες αλλαγές. Μειώνοντας την ένταση του 
συναισθήματός τους θα μπορούν να προβαίνουν σε πιο κατάλληλες για τους ίδιους επιλογές. 

Συμπληρωματικές ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ενότητα αυτή είναι το σταυροδρόμι της σταδιοδρομίας 
(χωρίς τη μελέτη περίπτωσης) προκειμένου να διερευνηθούν οι «δυνάμεις», «αδυναμίες», «ευκαιρίες» και «απειλές» του 
ατόμου, καθώς και τα «εμπόδια και γέφυρες», με στόχο το άτομο να προσδιορίσει τις αυτοπεριοριστικές πεποιθήσεις που 
διαμορφώνει στην αντιμετώπιση της αντιξοότητας ή της αλλαγής, αλλά και τα εξωτερικά και εσωτερικά εφόδια που διαθέτει 
προκειμένου να αντιμετωπίσει την αλλαγή στη ζωή του.
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8. Δεξιότητες διαχείρισης της μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο
Η επαγγελματική ανάπτυξη έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία. Τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο μπορούν να διαμορφώσουν 

αντίληψη για τον χώρο της εργασίας και να κατανοήσουν τη σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζει το επάγγελμα στην κοινωνική 
ζωή (Sidiropoulou-Dimakakou, Krassas & Touloumakos, 2005).

Τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού στο δημοτικό σχολείο χρειάζεται να: 
  συνδέονται με την ανάπτυξη βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων της καθημερινής ζωής, προκειμένου τα παιδιά να 

πραγματοποιήσουν ομαλά τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο και να αρχίσουν να σχεδιάζουν την ακαδημαϊκή 
και τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη (Freeman, 1994).

  περιέχουν δραστηριότητες που βοηθούν στη σύνδεση της σχολικής εργασίας με την καθημερινή εξωσχολική ζωή, τη βαθύτερη 
γνωριμία με τον εαυτό, τη γνωριμία με το περιβάλλον, την αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών (Σιδηροπούλου-
Δημακάκου, Αργυροπούλου & Παπαϊωάννου 2009).

Για την διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων διαχείρισης της μετάβασης από το δημοτικό 
στο γυμνάσιο, ο δάσκαλος μπορεί να χορηγήσει, ομαδικά, στους μαθητές την Κλίμακα Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων 
για Παιδιά Δημοτικού11 για να διερευνήσει ή να αξιολογήσει την εικόνα που διαμορφώνουν οι μαθητές ως προς ζητήματα που 
σχετίζονται με τη λήψη προσωπικών επαγγελματικών αποφάσεων. Η κλίμακα περιλαμβάνει 27 ερωτήματα. Η παραγοντική 
ανάλυση καταλήγει σε τρεις παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων:
•  Ανησυχία για το μελλοντικό επάγγελμα: αναφέρεται στα συναισθήματα βεβαιότητας ή φόβου που βιώνει ο μαθητής όταν 

σκέφτεται το επαγγελματικό του μέλλον.
• �Επένδυση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: αξιολογεί την κατανόηση των σταδίων λήψης απόφασης για τη σταδιοδρομία 

(όπως, τη συλλογή πληροφοριών για τον εαυτό και τα επαγγέλματα, την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και την κατανόηση 
της σημασίας του γεγονότος ότι το σχολείο συμβάλλει στη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας).

• Γνώση επαγγελμάτων: το επίπεδο των γνώσεων που οι μαθητές πιστεύουν ότι έχουν για τα διάφορα επαγγέλματα και τις 
συνθήκες εργασίας (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, Argyropoulou & Drosos, 2013).

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος μπορεί να χορηγήσει τις ειδικές ασκήσεις για την διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης12 (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου, Δρόσος, Ταμπούρη, 2009), οι οποίες χωρίζονται 
σε πέντε ενότητες δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας: (1) Αυτογνωσία, (2) Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, (3) Ευαισθητοποίηση σε 
σχέση με τα επαγγέλματα, (4) Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για θέματα σταδιοδρομίας, (5) Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Ενότητα 1η. Αυτογνωσία
Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτής της ενότητας είναι: α) να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες προσωπικότητα, δεξιότητες, 

ικανότητες, ενδιαφέροντα, που συνθέτουν τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και που μαζί με άλλους παράγοντες επηρεάζουν τις 
εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές μας προτιμήσεις, β) να σκεφτούν οι μαθητές πώς βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, πώς τους 
βλέπουν οι άλλοι, πώς θα τους έβλεπε ένας πιθανός εργοδότης, γ) να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η εικόνα που έχει κάποιος για 
τον εαυτό του, μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτόν.

Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Μέσα και έξω από την τσάντα»
Υλικό: χάρτινες τσάντες, λευκές κάρτες, πίνακας με χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Οργανωτικός Νευρικός Εξωστρεφής Ικανός Μετριόφρων Κοινωνικός Δραστήριος

Ανυπόμονος Διεκδικητικός Αγχώδης Τίμιος Ήρεμος Με χιούμορ Αυθόρμητος

Μοναχικός Υπομονετικός Αναποφάσιστος Ηγετικός Ονειροπόλος Λογικός Γενναίος

Εξωστρεφής Ευαίσθητος Παρατηρητικός Έμπιστος

11.   Οι σύμβουλοι που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την κλίμακα πρέπει να ζητούν άδεια χρήσης από το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης 
στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί με την άδεια χρήσης χορηγείται και το κλειδί 
της κλίμακας.

12.  Το εγχειρίδιο με τις ειδικές ασκήσεις για την διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέ-
χεται στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού από το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, 
του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τη σωστή χρήση του εγχειριδίου αιτείται κατάλληλη εκπαίδευση. 
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Πάρε επτά λευκές κάρτες. Από τον πίνακα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, διάλεξε επτά που πιστεύεις ότι 
σε περιγράφουν και γράψε ένα σε κάθε κάρτα. Κανείς να μη δει τι έχει γράψει ο άλλος. Κόλλησε στο εξωτερικό μέρος της 
χάρτινης τσάντας τα χαρακτηριστικά που οι άλλοι βλέπουν σε σένα και μέσα στην τσάντα τοποθέτησε τα χαρακτηριστικά που 
οι άλλοι μπορεί να μη βλέπουν σε σένα, αλλά εσύ διαθέτεις. 
- Υπάρχουν χαρακτηριστικά που θα θέλεις να «πετάξεις» από την τσάντα; 
- Υπάρχουν άλλα που θα θέλεις να αποκτήσεις; 

Ενότητα 2η. Ενισχύω την αυτοεκτίμησή μου
Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών, βοηθώντας τους να επικεντρωθούν 

σε θετικές αναμνήσεις και να αναγνωρίσουν δεξιότητες που ενδέχεται να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν στη σταδιοδρομία 
τους. Επιπλέον, στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές να αγαπούν τον εαυτό τους, να τον αποδέχονται και να τον σέβονται.

Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Το βραβείο»
Μεγένθυνε το παρακάτω κύπελλο και ζήτα από το δάσκαλό/ τη δασκάλα σου να στο απονείμει. Στη συνέχεια, κράτησέ το 

ψηλά και σήκω όρθιος, όπως κάνουν οι αθλητές. 
Σκέψου: 
- Για ποιο λόγο βραβεύεις τον εαυτό σου;   
- Πώς αισθάνεσαι όταν σε βραβεύουν;
- Σου έκανε κάτι εντύπωση στα κύπελλα των άλλων; 

Ενότητα 3η. Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα επαγγέλματα
Σκοπός των δραστηριοτήτων στην ενότητα αυτή είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι κάθε επάγγελμα συνδέεται με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες και επομένως η επιλογή 
επαγγέλματος προϋποθέτει την αναγνώριση των χαρακτηριστικών αυτών. Να προσπαθήσουν οι μαθητές να συσχετίσουν τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους με τα επαγγέλματα και να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση των επαγγελματικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων με τη σχολική ζωή. Να κατανοήσουν ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία φέρνουν 
αλλαγές και στον κόσμο της εργασίας. Έτσι, ορισμένα επαγγέλματα έχουν εξαφανιστεί, άλλα ασκούνται με διαφορετικό τρόπο, 
ενώ νέα επαγγέλματα κάνουν την εμφάνισή τους. Να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με την έννοια των στερεοτύπων 
και την επίδραση που μπορεί να έχουν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μας επιλογές. Τέλος, να αντιληφθούν τη 
διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και της εργασίας.

1η Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Μονοπάτια σταδιοδρομίας»
Επέλεξε τρεις επαγγελματικές δραστηριότητες από τον παρακάτω πίνακα και διηγήσου μια φανταστική ιστορία για έναν 

άνθρωπο που κατά τη διάρκεια της ζωής του μετακινήθηκε από την πρώτη εργασία στη δεύτερη και κατόπιν στην τρίτη. 
Συζητήστε στην τάξη σχετικά με την αλλαγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ζωής και την 

έννοια της σταδιοδρομίας ως δια βίου πορείας.

Βοηθός λογιστή Ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης Καθηγητής

Διακοσμητής Προγραμματιστής Η/Υ- Πληροφορικός Διευθυντής οικονομικού τμήματος μεγάλης εταιρείας

Ζωγράφος Πωλητής Φύλαξη μικρών παιδιών στο σπίτι 

Αισθητικός Κομμωτής Γραμματέας

Ξεναγός Μαθηματικός Μεσίτης
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2η Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Γίνε μυστικός πράκτορας» 
Φαντάσου ότι είσαι μυστικός πράκτορας. Σου αναθέτουν μια αποστολή που καλείσαι να φέρεις εις πέρας μέσα σε μία 

εβδομάδα. 
-  Να ερευνήσεις και να βρεις όσο περισσότερες και ακριβείς πληροφορίες μπορείς για το επάγγελμα του …………………. (κάθε 

μαθητής αναλαμβάνει έρευνα για ένα επάγγελμα). 
Συμβουλή: Κάνε αρχικά μια λίστα με τις πληροφορίες που θα αναζητήσεις, έτσι ώστε η έρευνά σου να έχει έναν σκοπό και να 

μη σπαταλήσεις χρόνο σε άχρηστες πληροφορίες.     

Ενότητα 4η. Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για θέματα σταδιοδρομίας
Σκοπός των δραστηριοτήτων στην ενότητα αυτή είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η προετοιμασία για τη σταδιοδρομία 

απαιτεί –εκτός από τη γνώση του εαυτού και των επαγγελμάτων- πληροφόρηση, εφαρμογή της διαδικασίας λήψης απόφασης 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης του εαυτού. Να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές μας αποφάσεις και να κατανοήσουν τη σημασία της συσχέτισης των επαγγελματικών μας αποφάσεων με το 
γενικότερο σχέδιο ζωής. 

1η Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Προσδοκίες»
- Περιέγραψε πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια: 
- Πώς πιστεύεις ότι θα φτάσεις εκεί;

2η Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Συμβουλές»
Προσποιήσου ότι είσαι κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιο πρόσωπο σημαντικό στη ζωή σου. Τώρα να υποδυθείς το πρόσωπο 

αυτό και να απευθύνεις σε κάποιον συμμαθητή σου τις συμβουλές που σου δίνει σχετικά με τη ζωή σου, τη σταδιοδρομία σου. 
Χρησιμοποίησε τις ακριβείς φράσεις που χρησιμοποιεί το πρόσωπο αυτό, όταν αναφέρεται στην προσωπικότητά σου ή στο 
επαγγελματικό σου μέλλον. Κάνε το ίδιο και με άλλα σημαντικά για εσένα πρόσωπα.

Συζητήστε στην τάξη τους εξωτερικούς παράγοντες που μας επηρεάζουν στη λήψη αποφάσεων, την επίδραση των άλλων στις 
αποφάσεις μας και στην επαγγελματική μας ανάπτυξη. 

Ενότητα 5η. Αναπτύσσω επιχειρηματική δράση
Σκοπός των δραστηριοτήτων στην ενότητα αυτή είναι να κατανοήσουν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο επιχειρηματικές έννοιες, 

όπως τη σημασία του προϋπολογισμού, την κυκλική ροή του χρήματος, των προϊόντων και των υπηρεσιών σε μια κοινωνία, την 
έννοια της αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών, τους τρόπους προώθησης των προϊόντων. Να επιτευχθεί μια πρώτη επαφή 
των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έννοιες από το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.  

1η Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Αναζητώντας χρηματοδότηση»
Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα υποθέτει ότι θέλει να αγοράσει κάτι που επιθυμεί πολύ (επιλέξτε εσείς). Χρειάζεται όμως 

να ζητήσει χρήματα από τον παππού/ γιαγιά/ γονείς, μεγαλύτερο αδερφό, κ.λπ. 
- Τι θα τους λέγατε για να τους πείσετε; 

Κάθε ομάδα χρειάζεται να αναφέρει με ποιους τρόπους θα εξασφαλίσει χρήματα για να υλοποιήσει την επιχειρηματική της 
ιδέα. 
- Αν χρειαζόταν να δανειστείτε, πώς θα πείθατε το χρηματοδότη σας; 

Καταγράψτε τα επιχειρήματά σας. 

2η Προτεινόμενη Δραστηριότητα: «Ανταγωνισμός»
Σε κάθε κλάδο, δεν υπάρχει μόνο μία επιχείρηση. Δεν υπάρχει μόνο ένα κατάστημα παιχνιδιών ή μόνο μία μάρκα με αθλητικά 

παπούτσια. Οι επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, ανταγωνίζονται προκειμένου να κερδίσουν περισσότερους πελάτες. Με ποιους 
τρόπους, όμως, προσπαθούν να κερδίσουν τον ανταγωνισμό; 

Χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα εκπροσωπεί μία διαφορετική εταιρεία κατασκευής και πώλησης αθλητικών παπουτσιών, 
ενώ μία ομάδα θα υποδυθεί τους καταναλωτές. Κάθε εταιρεία θα προσπαθήσει με πραγματικά επιχειρήματα να κερδίσει όσο 
περισσότερους πελάτες μπορεί. Στο τέλος, οι πελάτες θα εκφράσουν τις προτιμήσεις τους και θα οριστεί νικήτρια ομάδα, αυτή που 
κατάφερε να κερδίσει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 
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