Επάγγελμα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Οι μαθητές καλούνται να αποφασίσουν για το επαγγελματικό τους μέλλον μέσα σε ένα
εύθραυστο και ασταθές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Υπό αυτές τις συνθήκες
καθίσταται δύσκολο όχι μόνο να εγγυηθεί κανείς αλλά και να κατευθύνει τις νέες γενιές προς
ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό σε ό,τι αφορά στις προοπτικές της αγοράς εργασίας και
της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα. Οι επαγγελματίες του Συλλόγου Υποτρόφων του
Ιδρύματος Παπαδημητρίου έλαβαν την πρωτοβουλία να μοιραστούν με τους μαθητές τις
εμπειρίες τους από το σχεδιασμό της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους καριέρας,
παρουσιάζοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για το εκάστοτε επάγγελμα.
Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
(Κ.Ε.Α.Ε.Σ) του Πανεπιστημίου Αθηνών η παρουσίαση κάθε επαγγέλματος θα περιλαμβάνει:
1) τη φύση της εργασίας, δηλαδή τι ακριβώς κάνει ο επαγγελματίας (τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα του επαγγέλματος)
2) τις συνθήκες εργασίας, όπως εργασιακό περιβάλλον, ωράριο, επίδραση στην προσωπική
και οικογενειακή ζωή κλπ.
3) τα προσόντα του εργαζομένου, όπως ικανότητες σωματικές ή/και πνευματικές (π.χ.
λεκτική ικανότητα, αριθμητική, οπτική, συντονισμός), δεξιότητες κλπ.
4) εκπαίδευση που απαιτείται προκειμένου κανείς να ακολουθήσει το συγκεκριμένο
επάγγελμα, όπως σπουδές, μεταπτυχιακά, εξειδικεύσεις κλπ.
5) σύνδεση του επαγγέλματος με τα ενδιαφέροντα του ατόμου
6) ευκαιρίες απασχόλησης
Επιπλέον θα τονιστούν συγκεκριμένα θέματα όπως:
1) Δια βίου μάθηση - συνεχής ενημέρωση για το επάγγελμα, σεμινάρια, γνώσεις ξένων
γλωσσών κτλ. => ο καλός επαγγελματίας ενημερώνεται τακτικά, δεν θεωρείται κάποιος
επαγγελματίας επειδή κατέχει τον τίτλο σπουδών, ψάχνει, ρωτάει, ενημερώνεται,
εξειδικεύεται (μεταπτυχιακά)
2) Σύλλογοι => η εγγραφή στο σύλλογο του εκάστοτε επαγγέλματος βοηθά στο να
ενημερώνονται τα μέλη σχετικά με την πορεία του επαγγέλματός τους, τα εργασιακά
δικαιώματα κ.α.
3) Εθελοντισμός => προσφέρει προϋπηρεσία ακόμα και πριν την απόκτηση του πτυχίου
(σημαντικό εφόδιο για την αγορά εργασίας), εμπειρία, πρώτη επαφή με το επάγγελμα ή
πτυχές του επαγγέλματος ανακαλύπτοντας έτσι μειονεκτήματα & πλεονεκτήματα
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4) Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος => ποια επαγγέλματα χρειάζονται άδεια ασκήσεως,
διαδικασία απόκτησης κ.α.
Η σημερινή ακαδημαϊκή οργάνωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι στενά συνδεδεμένη με την εσωτερική διοικητική
οργάνωση των ιδρυμάτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Τμήμα, που αντιστοιχεί στο
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, στο οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή των νέων
φοιτητών. Η ακαδημαϊκή αυτή οργάνωση επιβάλλει την επιλογή εκπαιδευτικής διαδρομής
από τους μελλοντικούς πτυχιούχους ήδη πριν από την ολοκλήρωση του Λυκείου και την
εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Συχνά το Τμήμα εισόδου είναι «τυχαίο» γεγονός ή
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επιστημονικών εξειδικεύσεων, περιορίζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές
και δυσχεραίνει την επιτυχή επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων, επειδή δεν παρέχει πάντα
τα απαραίτητα εφόδια και δυνατότητες προσαρμογής στην παγκοσμιοποιημένη αγορά
εργασίας.
Η επιτυχής ένταξη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι
προκλήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας απαιτούν νέα, σύγχρονα εκπαιδευτικά
εφόδια, γνώσεις και ικανότητες για τους νέους και ισχυρούς πολίτες της Ευρώπης και του
κόσμου. Η απόκτηση γνώσεων και εκπαιδευτικών εμπειριών με διεθνή ορίζοντα και η
ανάπτυξη σύγχρονων διαπολιτισμικών δεξιοτήτων επιβάλλεται να ενισχυθούν αποφασιστικά
και να υποστηριχθούν αποτελεσματικά.
Για την τρέχουσα όμως περίοδο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η παρούσα φάση της
ύφεσης της οικονομίας η οποία, όσον αφορά την απασχόληση, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
για τα επόμενα 2-5 χρόνια. Με βάση την υπόθεση αυτή, η οποία μπορεί να μεταβληθεί θετικά
ή αρνητικά, ανάλογα και με την οικονομική συγκυρία, οι προοπτικές ορισμένων
επαγγελμάτων προβλέπεται να παρουσιάσουν κάμψη. Έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά την
επόμενη τετραετία περίπου, οι πολύ θετικές προοπτικές ορισμένων επαγγελμάτων
μεταστρέφονται σε θετικές και οι θετικές σε περιορισμένες.
Οι τυχαίοι παράγοντες, οι απρόσμενες καλότυχες ή κακότυχες συμπτώσεις και συγκυρίες
που συναντά κάποιες φορές κάθε άνθρωπος στη ζωή του, μπορεί να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στη σταδιοδρομία και την προσωπική του ζωή. Η κατάκτηση της γνώσης
που δεν τελειώνει ποτέ, είναι πηγή και χαρά της ζωής, είναι αυτοσκοπός, είναι δύναμη
αξιοσύνης, επιτυχίας και δημιουργίας.
Άτομα με υψηλές επιδόσεις και ισχυρή θέληση, μπορούν να επιλέγουν από ευρύτερο πεδίο
επαγγελμάτων που τους ταιριάζουν ακόμα και από εκείνα με αρνητικές προοπτικές ή εκείνα
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που δε συντρέχουν στην περίπτωσή τους άλλοι θετικοί παράγοντες όπως τα οικογενειακά, τα
οικονομικά, τα εκπαιδευτικά δεδομένα. Αντίθετα, άτομα με χαμηλές επιδόσεις χωρίς σοβαρές
ελπίδες βελτίωσής τους και με αδύναμη θέληση, είναι προτιμότερο να στρέφονται σε σπουδές
και επαγγέλματα που κατ’ αρχήν τους ταιριάζουν και κατά δεύτερο λόγο έχουν
διαπιστωμένες καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας, ή για τα οποία συνυπάρχουν και
άλλοι θετικοί παράγοντες από τους προαναφερθέντες.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός αλλά μια συνεχής
διαδικασία, μια σειρά επιλογών και αποφάσεων. Υπάρχουν πάντα καινούργιες ευκαιρίες και
δυνατότητες προσαρμογών, όταν μια προηγούμενη απόφασή μας δεν μας έχει φέρει το
αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε, φτάνει να είμαστε σε θέση να μαθαίνουμε από την εμπειρία
μας, να είμαστε σε εγρήγορση και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες.
Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για ένα μόνο επάγγελμα. Διαθέτουν ποικιλία
χαρακτηριστικών, που συνδυάζονται με πολλούς τρόπους και ταιριάζουν σε πολλά
επαγγέλματα. Στη σύγχρονη εποχή, ένας εργαζόμενος είναι πολύ πιθανό να υποχρεωθεί να
αλλάξει ένα ή περισσότερα επαγγέλματα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Επιπλέον,
υπάρχει σήμερα ένας πολύ μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων από τα οποία καλείται να κάνει
τις επιλογές του και αυτό σημαίνει ότι οφείλει να μη σκέφτεται μονοδιάστατα στο να επιμένει
στην επιλογή ενός και μόνο επαγγέλματος. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολύ
περισσότερα από ένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον καθένα. Αν για κάποιους λόγους, δεν
είναι εφικτή η επιλογή του πρώτου σε προτίμηση επαγγέλματος, οφείλει και μπορεί να
προχωρήσει στα επόμενα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνυται να επιλέξει εκείνα που
του είναι κατ’ εξοχήν απωθητικά.
Η επιδίωξη ποικίλων εμπειριών, έχει μεγάλη σημασία τόσο για την εκλογή επαγγέλματος,
όσο και για την επαγγελματική επιτυχία. Λέγοντας εμπειρία εννοούμε την ενασχόλησή μας
με διάφορα αντικείμενα καθώς και την εργασία, αμειβόμενη ή μη, σε ποικίλους εργασιακούς
χώρους. Η εμπειρία δίνει την ευκαιρία στα νέα άτομα να ζήσουν, να βιώσουν μια δουλειά και
να αποκτήσουν μια ρεαλιστική εικόνα για τις διάφορες όψεις ενός επαγγέλματος.
Παράλληλα, αποκτούν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν
σε οποιοδήποτε επάγγελμα ασκήσουν. Σήμερα, είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις δύσκολα
προσλαμβάνουν κάποιον που δεν έχει καθόλου προηγούμενη εμπειρία. Επίσης, πολλά
πανεπιστήμια του εξωτερικού θεωρούν την επαγγελματική εμπειρία απαραίτητη για να
δεχτούν ένα νέο για μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί η εμπειρία διευκολύνει να εμπεδωθούν οι
θεωρητικές γνώσεις.
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Οι σπουδές σε έναν τομέα έχουν τεράστια σημασία, αλλά, πολύ συχνά, είναι το θεμέλιο
πάνω στο οποίο χτίζεται η σταδιοδρομία, και όχι ο μόνος παράγοντας που καθορίζει την
επαγγελματική δραστηριότητα κι ανάπτυξη. Πολύ συχνά, άνθρωποι που έχουν κάνει τις ίδιες
σπουδές ακολουθούν εντελώς διαφορετικές σταδιοδρομίες. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα
σε εποχές σαν τη σημερινή, που η ανεργία και οι συνεχείς αλλαγές δεν αντιμετωπίζονται
μόνο με την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών. Η ετοιμότητα για εξέλιξη, μάθηση και αλλαγή,
που πρέπει να διακρίνει κάθε άτομο. Στην εποχή μας η επιλογή σπουδών ή επαγγέλματος δε
χρειάζεται να είναι δεσμευτική για το άτομο. Αντίθετα, η αλλαγή είναι θετική και θεωρείται
προσαρμοστικότητα, εφόσον γίνεται ύστερα από προσεχτική μελέτη της κατάστασης,
λαμβάνοντας υπόψη τα εφόδια που διαθέτει το άτομο καθώς και τις φιλοδοξίες του, σε
συνάρτηση πάντα με τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στα
επαγγέλματα και στην αγορά εργασίας, μέσα από αυτοενημέρωση, παρακολούθηση
ενημερωτικών σεμιναρίων, βελτίωση των προσόντων κτλ, είναι ο παράγοντας-κλειδί για την
επαγγελματική επιτυχία. Οι γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία και στη γνώση γενικότερα
απαιτούν συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων.
Επισημαίνεται ότι σε όλα τα επαγγέλματα μέσης και κυρίως υψηλής εκπαίδευσης και
εργασιακής ιεραρχίας, απαραίτητη είναι η γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της
αγγλικής γλώσσας, καθώς και η διαρκής ανανέωση των γενικών και ειδικών γνώσεων και
εμπειριών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρωμένος άνθρωπος και επιτυχημένος
επαγγελματίας είναι εκείνος που έχει πνευματικές ανησυχίες και ευαισθησίες, εμμένει σε
υψηλές αξίες και αρχές, αναζητά τη μόρφωση και τη γνώση, ασχολείται με την τέχνη και τη
λογοτεχνία, την προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής
αλληλεγγύης, αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη, ενεργεί με εντιμότητα, ήθος και
διορατικότητα και δραστηριοποιείται θετικά για το δικό του αλλά και για το γενικότερο καλό.

Αναγκαιότητα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
i. Η ύπαρξη πολλών επαγγελμάτων και ειδικοτήτων καθιστά αδύνατη την ενημέρωση του νέου
με άλλο τρόπο
ii. Το νεαρό της ηλικίας δε διασφαλίζει απόφαση ορθή και ανάλογη με τη σημασία της
iii. Ο νέος δέχεται επιδράσεις από το άμεσο ή και ευρύτερο περιβάλλον, που δεν τον οδηγούν
πάντα στην καλύτερη για αυτόν απόφαση
iv. Ο κορεσμός πολλών επαγγελμάτων, ο παραγκωνισμός άλλων, λόγω της τεχνολογίας, και ο
έντονος ανταγωνισμός δεν αφήνουν περιθώρια για εσφαλμένες επιλογές
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v. Οι αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
vi. Ο καταμερισμός της εργασίας, η μεγάλη εξειδίκευση και οι συνακόλουθες αυξημένες
απαιτήσεις επιβάλλουν την ανάλογη με τις ικανότητες και κλίσεις επιλογή επαγγέλματος
vii. Η αύξηση των γνώσεων σε όλους τους τομείς και η εκρηκτική ανάπτυξη των επιστημών και
της τεχνολογίας

Σημασία επαγγελματικού προσανατολισμού
1. Με την οργανωμένη εικόνα των πραγμάτων και των εξελίξεων που μπορεί να προσφέρει
στο άτομο ένας ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός, ο νέος ξεφεύγει από την αδράνεια
και τον εφησυχασμό και, κατανοώντας την πραγματική λειτουργία των επαγγελμάτων, θέτει
στόχους και αγωνίζεται για την πραγμάτωσή τους, αποφασίζει ώριμα για το μέλλον του και
την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Το άτομο στηρίζεται στην αυτενέργεια, συνειδητοποιεί
το μεγάλο ανταγωνισμό που εμφανίζεται σήμερα στην οικονομική ζωή και αντιλαμβάνεται
πως οποιονδήποτε κλάδο και αν επιλέξει, χρειάζεται να επιδιώξει την ειδίκευση αλλά και τη
διαρκή επιμόρφωση στο αντικείμενό του, γιατί οι τελευταίες αποτελούν ανάγκες των καιρών
και μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις θα είναι σε θέση να υιοθετεί νέες μεθόδους και
καινούργια τεχνογνωσία, για να επέλθει η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της
ποιότητας. Όλα αυτά συμβάλλουν σημαντικά, ώστε ο μελλοντικός εργαζόμενος να καλύψει
επιτυχώς τις βιοποριστικές και τις δευτερεύουσες ανάγκες του, να οδηγηθεί σε επαγγελματική
ευδοκίμηση ο ίδιος, αλλά και να συνεισφέρει στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και άνοδο
του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας.
2. Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι νέοι ενημερώνονται
για τις συγκεκριμένες συνθήκες ενός επαγγέλματος, μαθαίνουν για τις ειδικές απαιτήσεις, τα
ωράρια, τις αμοιβές και το περιβάλλον εργασίας. Αν τα παραπάνω συνδυαστούν και με τη
γενικότερη ενημέρωση που μπορεί να αποκτήσει ο νέος μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού, σχετικά με τα επαγγέλματα που γνωρίζουν για παράδειγμα κορεσμό ή
πρόκειται να γνωρίσουν στο άμεσο μέλλον, σχετικά με τις απαιτήσεις - ανάγκες που
παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ., οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι ένας οργανωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί παράγοντα
οικονομικής εξέλιξης της χώρας.
3. Η έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν περιορίζεται μονάχα στην ορθή
επιλογή επαγγέλματος, αλλά εκφράζει και κάποια βαθύτερη γνώση. Διότι μέσα από τη
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διαδικασία αυτή ο νέος προβληματίζεται, εμβαθύνει, αναλύει και αντιλαμβάνεται καλύτερα
τα διάφορα επαγγέλματα, αναπτύσσει πρωτοβουλία, ερευνά, πληροφορείται και επιδιώκει να
αποκτήσει ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από τα επαγγέλματα. Με αυτό τον τρόπο
προσεγγίζει το ιδανικό της γνώσης, διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες και βρίσκεται
σε συνεχή επαγρύπνηση ελευθερώνοντας τον εαυτό του από την άγνοια. Ο επαγγελματικός
προσανατολισμός προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις, όπως παραπληροφόρηση από
επιτήδειους, γιατί αναζητά την αλήθεια και προσφέρει τη δυνατότητα στο νέο να έχει άποψη
για την κατοπινή επαγγελματική του ενασχόληση.
4. Μάλιστα δεν καλλιεργεί μόνο το πνεύμα ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αλλά
συμβάλλει καίρια και στην κατάκτηση της αυτογνωσίας. Αναλυτικότερα, δίνει στο νέο
ερεθίσματα για εσωτερική αναζήτηση, ενδοσκόπηση και άσκηση αυτοκριτικής. Ως
αποτέλεσμα, γνωρίζει τον εαυτό του, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του, απαλλάσσεται
από ταμπού και προκαταλήψεις για ορισμένα επαγγέλματα, αποκτά ηθική ωριμότητα και
ελευθερία, δηλαδή όλα τα απαιτούμενα προσόντα, όχι μόνο για υπεύθυνη επαγγελματική
επιλογή αλλά και για διαμόρφωση υγιούς προσωπικότητας. Αυτό για τον κάθε νέο σημαίνει
εσωτερική ισορροπία και ψυχική πληρότητα, αφού γνωρίζει τι θέλει και τι ζητά. Κατά
συνέπεια, λυτρώνεται από το άγχος, τα συμπλέγματα και τις αδυναμίες, δεν απογοητεύεται
και απομακρύνεται από τα ψυχικά αδιέξοδα.
5. Στις σύγχρονες απαιτητικές και σύνθετες κοινωνίες μας, με τους γρήγορους ρυθμούς και
τους

αντιφατικούς

και

πολλαπλούς

ρόλους

των

ανθρώπων,

ο

επαγγελματικός

προσανατολισμός είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίος. Χάρη σε αυτόν το άτομο μυείται
στη συλλογικότητα και τις ομαδικές εργασίες, μαθαίνει δηλαδή να εργάζεται με αλληλεγγύη,
αρετή που θα του χρειαστεί αργότερα και κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, ενώ
εθίζεται και στο πνεύμα του διαλόγου, που αναπτύσσει τόσο με τους άλλους νέους όσο και με
τους ειδικούς. Γίνεται λοιπόν άνθρωπος εξωστρεφής, ουσιαστικά κοινωνικός, καλλιεργεί
ψυχικές αρετές, όπως το θάρρος και την αυτοπεποίθηση, αποκτά σιγουριά, νιώθει
ικανοποίηση από τον εαυτό του και την πολιτεία, δεν αγωνιά κι ούτε αισθάνεται ανασφάλεια,
προκειμένου να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Η όλη
ενδυνάμωση του ψυχικού του κόσμου ισχυροποιεί το χαρακτήρα του και τον κάνει άνθρωπο
υπεύθυνο. Τέλος, επειδή ο επαγγελματικός προσανατολισμός τοποθετεί την εργασία στο
ύψος που της αξίζει, την ανάγει δηλαδή σε ιδιαίτερη κοινωνική αξία, είναι κατάλληλος για να
μεταλαμπαδεύσει υγιή πρότυπα, υψηλές αρχές και ηθικές αρετές στους μελλοντικούς
6

επαγγελματίες. Δημιουργεί, λοιπόν, όταν λειτουργεί σωστά, ευσυνείδητους εργαζομένους,
ειλικρινείς, έντιμους και συνεπείς στο καθήκον τους.
6. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει βαθύτερη κοινωνική σημασία, γιατί με τη
βοήθειά του τα άτομα αντιμετωπίζουν την εργασία ως μέσο κοινωνικής προσφοράς, ως
δρόμο μέσω του οποίου ο άνθρωπος δίνει στην ομάδα και όχι μόνο ως τρόπο επίτευξης
ατομικών στόχων και επιδιώξεων. Οι νέοι που δέχονται έναν υπεύθυνο επαγγελματικό
προσανατολισμό προβαίνουν σε μια ορθή επιλογή επαγγέλματος προτάσσοντας το κοινό
καλό σε σχέση με το στενά εννοούμενο προσωπικό συμφέρον και δεν είναι ατομικιστές.
Μέσω του υπεύθυνου επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν κατανοήσει ότι η αξιοκρατία
στο επάγγελμα είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και έχουν συνειδητοποιήσει
ότι με παρασιτικά επαγγέλματα και φαινόμενα παραοικονομίας η οικονομία δεν
αναβαθμίζεται και ο πολίτης δεν προκόβει. Κι αν αυτό συμβαίνει βραχυπρόθεσμα,
μακροπρόθεσμα θα δεχθεί κι εκείνος τις επιπτώσεις μιας τέτοιας ανεύθυνης στάσης του
συνόλου ή ορισμένων πολιτών. Διαμορφώνει επομένως, μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού και των αρχών με τις οποίες τον εφοδιάζει, την αντίληψη ότι η διαφάνεια
και το ήθος κατά την άσκηση του επαγγέλματος είναι στυλοβάτες της κοινωνικής
σταθερότητας και της ποιότητας ζωής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια εποχή
όπως τη σημερινή, όπου από τη μια μεριά στο όνομα των σκοπιμοτήτων και του χρήματος
παρατηρείται έκνομη συμπεριφορά και από την άλλη κυριαρχεί η αδικία και η ανισότητα.
7. Τέλος, μέσω του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού δημιουργούνται επιστήμονες
που έχουν συναίσθηση του λειτουργήματος που επιτελούν, χρησιμοποιούν με μέτρο και με
ανθρωπιστική συνείδηση τα διάφορα επιτεύγματα, «κάνουν» επιστήμη για τον άνθρωπο, τον
πολιτισμό, χωρίς να περιχαρακώνονται στο συμφέρον και την υπερεντατικοποίηση της
εργασίας για το κέρδος και μόνον. Όλα τα προαναφερθέντα συντείνουν στο ότι ο
επαγγελματικός προσανατολισμός, με τις αρχές και τις κατευθύνσεις που προσφέρει, τονίζει
στο νέο την κοινωνική αξία της εργασίας.

Επαγγελματική Αναποφασιστικότητα
Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην επιλογή μελλοντικού επαγγέλματος &
επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγεί στην παρεμπόδιση των μαθητών από τη σωστή
προετοιμασία για τις εξετάσεις και κατ’ επέκταση σε λανθασμένη επιλογή επαγγέλματος
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(ΑΠΟΤΥΧΙΑ). Το φαινόμενο της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας εκδηλώνεται με τις
ακόλουθες μορφές:
 Ανώριμη απάντηση – συνεχής αλλαγή
 Καθυστέρηση – εκτεταμένη μελέτη (το εξετάζω)
 Επιθετική άρνηση (τίποτα!)
 Αναφορά αδυναμίας (δε μπορώ, είμαι άχρηστος - ανίκανος)
 Χιουμοριστική μείωση σημασίας (μην αγχώνεσαι, κάτι θα βρεθεί)

Συνήθη κριτήρια επιλογής επαγγέλματος
1. Σύμφωνα με το κέρδος, δηλαδή τις οικονομικές απολαβές από την άσκηση κάθε
επαγγέλματος
2. Ανάλογα με το κοινωνικό γόητρο, τις προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα για τα
διάφορα επαγγέλματα
3. Σύμφωνα με τις οικογενειακές επιρροές και το επάγγελμα που υπαγορεύει η οικογενειακή
παράδοση
4. Ανάλογα με το ποιο επάγγελμα απαιτεί το λιγότερο μόχθο (εποχή ήσσονος προσπάθειας)
5. Ανάλογα με τις γνωριμίες του καθενός, αφού, όπως είναι γνωστό, σήμερα υπάρχει μεγάλη
ευνοιοκρατία στον εργασιακό χώρο
Τα παραπάνω κριτήρια δεν αποτελούν ορθή συλλογιστική για την επιλογή επαγγέλματος.
Το επάγγελμα πρέπει να ανταποκρίνεται στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, την ιδιοσυγκρασία
και προσωπικότητα του ατόμου και το περιεχόμενο που δίνει στη ζωή του. Η αυτογνωσία θα
προφυλάξει τον μαθητή από τη λανθασμένη επιλογή, την πλήξη, την ανία και τη δυστυχία,
που προκαλεί η άσκηση επαγγέλματος που δεν αγαπά. Το επάγγελμα που θα επιλεγεί θα
πρέπει να έχει προοπτική, να αποφέρει ικανοποιητικές αποδοχές για την αντιμετώπιση των
βασικών βιοτικών αναγκών και τον καθορισμό της ποιότητας ζωής (παιδεία, ψυχαγωγία,
κλπ), να ασκείται σε κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, να ικανοποιεί τη δημιουργική έφεση,
να διασφαλίζει την ψυχική ισορροπία και να κοινωνικοποιεί. Για το λόγο αυτό η ύπαρξη
σχεδίων και στόχων κρίνεται εξαιρετικά σημαντική:
 Άμεσος Στόχος => Επιλογή Σπουδών (Ενδιάμεσος στόχος)
 Έμμεσος (Βασικός) Στόχος => Επιλογή Επαγγέλματος

8

Αποτελέσματα Λανθασμένης Επιλογής Επαγγέλματος
Η Επιλογή επαγγέλματος αποτελεί Κρίσιμη Απόφαση Ζωής:
 Επένδυση χρόνου, ενδεχομένως και χρήματος
 1/3 της ζωής του ατόμου στον εργασιακό χώρο
 Επηρεάζεται η προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική ζωή του ατόμου
Η λανθασμένη επιλογή επαγγέλματος οδηγεί σε μειωμένη απόδοση, αντικοινωνική
συμπεριφορά, πρόκληση ψυχολογικών προβλημάτων, στέρηση χαράς και δημιουργίας,
έλλειψη εκτίμησης, η συνεχής αποτυχία θεωρείται ως αδικία και παραγκωνισμός.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του επαγγέλματος από τους νέους ανθρώπους
είναι ένα θέμα που απασχολεί τόσο τους νέους όσο και τους γονείς τους που στηρίζουν
οικονομικά και ηθικά τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών τους και
αγωνιούν για το μέλλον τους. Στις μέρες μας ολοένα και αυξάνεται η πιθανότητα να
τελειώσει κάποιος το σχολείο και παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει να μείνει
άνεργος. Αυτή η πραγματικότητα αφορά κυρίως τους εφήβους που έχουν χαμηλής ποιότητας
ειδίκευση και λιγοστές προσβάσεις προς τους επαγγελματικούς χώρους. Οι έφηβοι βρίσκουν
σπάνια θέσεις εργασίας όπου μπορούν να αποκτήσουν καλή επαγγελματική εμπειρία. Πολλές
από τις διαθέσιμες εργασίες είναι δουλειές ρουτίνας που δε βοηθούν το νέο εργαζόμενο και
επιπλέον καλλιεργείται η απαισιοδοξία στο νέο άνθρωπο και μειώνονται τα κίνητρά του.
Η επιλογή γίνεται με βάση συγκεκριμένους προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
Λαμβάνονται υπόψη τα σωματικά προσόντα, η υγεία και η αρτιμέλεια, η σχολική επίδοση, οι
κλίσεις και οι διανοητικές ικανότητες, η προσωπικότητα του νέου (η υπευθυνότητα, η
σοβαρότητα, η σύνεση και η ενημέρωση για τα είδη και τις απαιτήσεις του κάθε
επαγγέλματος), οι αξίες και ανάγκες στις οποίες δίνει προτεραιότητα (υλικά αγαθά, ασφάλεια
και σιγουριά, κοινωνική αποδοχή και διάκριση, συσσώρευση γνώσεων, αισθητική και
καλλιτεχνική έκφραση). Το σχολείο, η εκπαίδευση, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με τα
ερεθίσματα και τις κοινωνικές του δομές, τα πρότυπα και τα στερεότυπα, οι συναναστροφές,
η δυνατότητα αξιοποίησης της φύσης για επαγγελματική αποκατάσταση (π.χ. γεωργία,
κτηνοτροφία), τα ΜΜΕ, με τη διαφήμιση επαγγελμάτων, αλλά και τα κοινωνικά πρότυπα που
προβάλλουν καθώς και οι ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας είναι επιπλέον παράγοντες
που επηρεάζουν την τελική επιλογή επαγγέλματος των μαθητών. Όμως, το ίδιο το άτομο
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οφείλει να δείξει κατάλληλη διάθεση και δεκτικότητα, γιατί διαφορετικά κάθε προσπάθεια
των φορέων αγωγής πέφτει στο κενό. Χρειάζεται να επιδείξει ωριμότητα, κριτική σκέψη και
ουσιαστικό προβληματισμό, τη στιγμή που η επιλογή επαγγέλματος είναι, στις περισσότερες
τουλάχιστον περιπτώσεις, επιλογή ζωής.
Επιπλέον το οικογενειακό περιβάλλον προσδιορίζει-καθορίζει σε μεγάλο βαθμό, τόσο
στην παιδική όσο και στην εφηβική ηλικία, τις επαγγελματικές επιλογές. Οι γονείς, πολλές
φορές, επιθυμούν να δουν στα παιδιά τους υλοποιημένα τα δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα,
χωρίς να παίρνουν υπόψη τις δικές τους επιθυμίες και ικανότητες. Η οικονομική κατάσταση
και η μόρφωση των γονιών καθορίζουν την ανοδική ή οριζόντια κοινωνική κινητικότητα.
Αποτελεί το πιο άμεσο περιβάλλον του νέου και οφείλει να δείξει απόλυτο σεβασμό στην
προσωπικότητά του, παρέχοντάς του σε λογικά πλαίσια την ελευθερία ώστε χωρίς πιέσεις να
ακολουθήσει το επάγγελμα των γονέων ή κάποιο άλλο που κατά τη γνώμη τους θα του
προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική άνεση, αλλά και να προβεί σε επιλογή σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις προσωπικές του επιδιώξεις. Όταν η οικογένεια βρίσκεται κοντά στο νέο, όταν
μεταξύ των μελών αναπτύσσεται ο διάλογος και η γόνιμη επικοινωνία, μακριά από
συγκρούσεις και ανταγωνισμούς, τότε σίγουρα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να
διοχετεύσουν στο νέο υψηλά ιδανικά και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ισχυρής
προσωπικότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή του νέου θα είναι σίγουρα επιτυχής
μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις για επαγγέλματα με δήθεν κοινωνικό κύρος,
αφού με τη νουθεσία και την καθοδήγηση της οικογένειας ο νέος θα αντιληφθεί καλύτερα τις
κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.

Καλή επιλογή είναι η καλή επιλογή για μένα!
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