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Μπορεύσ να αναρωτηθεύσ τι θα όθελεσ να κϊνεισ 
ςτην ζωό ςου αν τα χρόματα δεν εύχαν ςημαςύα; 
Μια  διϊλεξη από τον Βρετανό ςυγγραφϋα και 
φιλόςοφο Alan Watts

https://www.youtube.com/watch?v=V07SQQOP1nE


Εςείσ δεν ξέρατε ότι θα γίνετε αυτό που είςτε ςήμερα;
«Όχι, ούτε το φανταζόμουν! Εγώ όξερα ότι θα γινόμουν... Αρχιτϋκτονασ!». 

 Αρχιτέκτονασ;
«Ναι. Σασ φαύνεται περύεργο;». 

 Όςο να 'ναι...
«Κι όμωσ αυτό ςπούδαζα. Γιατύ ςτο ςχολεύο όμουν πολύ καλόσ ςε δύο 
πρϊγματα: ςτα μαθηματικϊ και ςτη ζωγραφικό. Κϋρδιζα ό,τι βραβεύο υπόρχε ς' 
αυτϊ τα δύο και, όταν ϋφθαςε η ώρα να διαλϋξω επϊγγελμα, εύπα ςτον δϊςκαλό 
μου: "εγώ θα γύνω αρχιτϋκτονασ". "Γιατύ; " με ρώτηςε. "Γιατύ, αν ςυνδυϊςεισ τα 
μαθηματικϊ και το ςχϋδιο, βγαύνει η αρχιτεκτονικό" απόντηςα. Και εκεύνοσ 
χαμογϋλαςε και μου εύπε μια αςτεύα ιςτορύα...». 

 Πείτε μου.
«"Νύκολασ", μου εύπε, "εμϋνα μ' αρϋςουν και τα γκρύζα ςακϊκια και τα καρό 
ςακϊκια αλλϊ τα γκρύζα καρό ςακϊκια τα απεχθϊνομαι!". Γϋλαςα και το 
προςπϋραςα  δεν ϋδωςα ςημαςύα, δεν τον ϊκουςα... Μϋχρι που πόγα ςτην 
αρχιτεκτονικό και κατϊλαβα τι εννοούςε...». 

 Πόςο αντέξατε ςτο γκρίζο καρό ςακάκι τησ αρχιτεκτονικήσ;
«Το πϋταξα με τη μύα! Με το που ερωτεύτηκα τα κομπιούτερ τησ ςχολόσ! 
Κατϊλαβα ότι εκεύ εύναι το μϋλλον μου». 
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http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=100308


Οι ςύμβουλοι ςταδιοδρομύασ εδώ και 100 
χρόνια απαντούν ςτισ ερωτόςεισ των 

κοινωνιών και ςτισ ανϊγκεσ των ατόμων
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«Συν- βουλεύομαι:
Συνεξετϊζω με κϊποιον το 

πρόβλημϊ του και τον 
διευκολύνω να αναζητόςει τη 

λύςη του»
Δημητρόπουλοσ
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 Αςτικοπούηςη: Από τον χαρακτόρα
ςτην προςωπικότητα (1910)

 Επιςτημονικό προςϋγγιςη ςτην 
επιλογό καριϋρασ από τον Parsons:

 Κατανοώ τισ ικανότητεσ, τα 
ενδιαφϋροντα, τουσ περιοριςμούσ 
και τα μϋςα που διαθϋτω

 Γνωρύζω τισ απαιτόςεισ, τα 
μειονεκτόματα και τα 
πλεονεκτόματα  των 
επαγγελμϊτων

 Ταιριϊζω τον εαυτό μου με το 
κατϊλληλο επϊγγελμα
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• Διαμορφώνει  την κοινωνικό του ταυτότητα από 
παιδύ

• Με βϊςη τα χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικότητϊσ 
του ταιριϊζει με τα κατϊλληλα επαγγϋλματα 

• Σταθερότητα χαρακτηριςτικών και 
αντικειμενικότητα μετρόςεων
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1. Οι προςωπικότητεσ των ατόμων μπορούν να περιγραφούν
ωσ ϋνασ ςυνδυαςμόσ ϋξι τύπων: ρεαλιςτικόσ, διερευνητικόσ, 
καλλιτεχνικόσ, κοινωνικόσ, επιχειρηματικόσ και ςυμβατικόσ.

2. Τα περιβϊλλοντα (όπωσ: επαγγϋλματα, ςυγκεκριμϋνεσ 
εργαςύεσ, προγρϊμματα ςπουδών και δραςτηριότητεσ 
ελεύθερου χρόνου) μπορούν να περιγραφούν ωσ
ϋνασ ςυνδυαςμόσ των ύδιων ϋξι τύπων.

3. Άτομα ενόσ δεδομϋνου τύπου ελκύονται από περιβϊλλοντα 
του ύδιου ό όμοιου τύπου.

4. Η τοποθϋτηςη ενόσ ατόμου ςε ϋνα περιβϊλλον του ύδιου ό 
παρεμφερούσ τύπου, ςυμβϊλλει ςημαντικϊ ςτη δυνατότητα 
του ατόμου να επιτύχει ικανοπούηςη, παραμονό και 
ςυνειςφορϊ ςτο ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον.

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ 2015 Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ                  



 Άτομα των οπούων οι προβληματιςμού ςε ςχϋςη με τη 
ςταδιοδρομύα τουσ φαύνεται να περιορύζονται ςτον 
προςδιοριςμό μιασ ειδύκευςησ, ενόσ επαγγϋλματοσ, μιασ θϋςησ 
εργαςύασ ό δραςτηριοτότων ελεύθερου χρόνου

 Άτομα που δεν φαύνεται να ϋχουν δυςκολύεσ αναφορικϊ με τη 
διερεύνηςη και τη λόψη αποφϊςεων, όπωσ παρϊλογεσ 
πεποιθόςεισ, χαμηλό επύπεδο αυτοαποτελεςματικότητασ, 
χαμηλό επύπεδο αυτοαντύληψησ ό αναποτελεςματικϋσ 
μεθόδουσ λόψησ αποφϊςεων

 Άτομα που χρειϊζονται βοόθεια ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα 
επιλογόσ (όπωσ ςτην ανϊγκη δόλωςησ ειδύκευςησ, εύρεςησ 
νϋασ εργαςύασ ό επιλογόσ ενόσ επαγγϋλματοσ), αλλϊ δεν 
χρειϊζονται μακροπρόθεςμη υποςτόριξη για επαγγελματικό 
ανϊπτυξη.
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• Προςπαθεύ να επιτύχει τουσ ςτόχουσ του με 
αυτορρύθμιςη

• Επικϋντρωςη ςτην ικανότητϊ του να 
νοηματοδοτεύ τη ςταδιοδρομύα του

• Υποκειμενικό ϊποψη & ϋμφαςη ςτη μετϊβαςη
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1. Η επιλογό ενόσ επαγγϋλματοσ αποτελεύ την εφαρμογό 
τησ αυτοαντύληψησ και ο Σύμβουλοσ βοηθϊ ςτην 
ανϊπτυξό τησ.

2. Η ανϊπτυξη ςταδιοδρομύασ εύναι μια διϊ βύου 
διαδικαςύα που εκτυλύςςεται ςε πϋντε διαφορετικϊ 
ςτϊδια τησ ζωόσ: ανϊπτυξη, διερεύνηςη, 
αποκατϊςταςη, διατόρηςη και αποδϋςμευςη. Οι 
κύκλοι διερεύνηςησ, αποκατϊςταςησ και διατόρηςησ 
ςυχνϊ επαναλαμβϊνονται.
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3. Η δεξιότητα τησ πραγματοπούηςησ επιτυχημϋνων 
επαγγελματικών επιλογών εξαρτϊται από την 
κατϊκτηςη κϊποιων ςυγκεκριμϋνων γνώςεων ( λόψη 
αποφϊςεων, εαυτόσ, εργαςιακόσ κόςμοσ και 
επαγγϋλματα) και από την εκτϋλεςη κατϊλληλων 
δραςτηριοτότων (διερεύνηςη και αποκρυςτϊλλωςη 
εναλλακτικών επιλογών) ςτισ κατϊλληλεσ χρονικϋσ 
ςτιγμϋσ.

4. Η ςταδιοδρομύα εύναι ϋνασ ςυνδυαςμόσ όλων των 
δραςτηριοτότων που πραγματοποιούνται μϋςα από 
τουσ ρόλουσ ζωόσ που διαδραματύζει ϋνα ϊτομο ςε ϋνα 
δεδομϋνο χρονικό ςημεύο
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• Αφόγηςη: πωσ ο εαυτόσ του ςόμερα 
διαμορφώθηκε από τον εαυτό του χθεσ και θα 
οδηγόςει ςτον εαυτό του αύριο

• Γρϊφοντασ καταςκευϊζει το πορτραύτο ζωόσ 
του και  την ιςτορύα τησ ςταδιοδρομύασ του
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Ανατροπό παραδοςιακών δεδομϋνων ςχετικϊ 
με την επαγγελματικό εξϋλιξη (εμπειρύα-
παλαιότητα – αςφϊλεια)

Αυτό που ζητεύται ςόμερα από τον Σύμβουλο 
ςταδιοδρομύασ: disaster management

Η ςταδιοδρομύα ωσ ϋτοιμο μονοπϊτι (πριν) → 
Το μονοπϊτι ςχηματύζεται περπατώντασ 
(ςόμερα)
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Πωσ το ϊτομο θα ςχεδιϊςει τη ςταδιοδρομύα 
του ςε μια αγορϊ εργαςύασ ρευςτό, που 
υφύςταται διαρκεύσ αλλαγϋσ και ανακατατϊξεισ, 
χωρύσ να χϊςει την αύςθηςη του εαυτού και τησ 
κοινωνικόσ ταυτότητασ;

M.Savickas

ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ 2015 Ε.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ                  



Η ςταδιοδρομύα δεν ξεδιπλώνεται αλλϊ 
χτύζεται

Έμφαςη ςτο προςωπικό νόημα και την 
αυτοδιαμόρφωςη τησ ζωόσ

Ωσ ςυγγραφϋασ τησ προςωπικόσ του ιςτορύασ, 
το ϊτομο αντιλαμβϊνεται τη ςοφύα τησ ύδιασ 
του τησ αφόγηςησ και το ςενϊριο που επιθυμεύ 
να ζόςει

Οι αφηγόςεισ δεν αντανακλούν μόνο την 
πραγματικότητα αλλϊ τη δημιουργούν
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Ακρόαςη, ςυζότηςη, οραματιςμόσ, χρόςη 
γραφόσ και ανϊγνωςησ

Χρόςη μεταφορών για επεξεργαςύα και 
μεταβύβαςη ςηματοδοτόςεων

Αφόγηςη εμπειριών ζωόσ
Εξωτερύκευςη προβλημϊτων – το ϊτομο ωσ 

παρατηρητόσ
Σχεδιαςμόσ και υλοπούηςη δρϊςεων – νϋεσ 

ςηματοδοτόςεισ
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Αποκϊλυψη εαυτού 
με ςυνδυαςτικό 

θεώρηςη εξωτερικών 
επιδρϊςεων και 
προτύπων ζωόσ

Νϋα καταςκευό του 
ςυμβουλευόμενου
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 Ποιουσ θαύμαζεσ όταν όςουν μικρόσ/ό; Ανϊφερε τρεύσ 
όρωεσ/ηρωύδεσ ςου (εκτόσ από τουσ γονεύσ ςου) και για 
τον καθϋνα/την καθεμύα γρϊψε 2-3 πρϊγματα που 
κυρύωσ θαύμαζεσ ς’ αυτούσ

 Ποιο εύναι το αγαπημϋνο ςου περιοδικό/τηλεοπτικό 
εκπομπό; Τι ςου αρϋςει ςε αυτό;

 Ποια εύναι η αγαπημϋνη ςου ταινύα/βιβλύο; Γρϊψε μου 
την υπόθεςη

 Γρϊψε μου το αγαπημϋνο ςου ςύνθημα/μότο



1. Προςαρμοςτικότητα: ικανότητα αντιμετώπιςησ των 
αλλαγών και των νϋων πλαιςύων. Αύξηςη ενδιαφϋροντοσ, 
ελϋγχου, περιϋργειασ, εμπιςτοςύνησ και δϋςμευςησ (5 c)

2. Αφηγηματικότητα: καλύτερη κατανόηςη των θεμϊτων 
ζωόσ του ατόμου, τησ επαγγελματικόσ του 
προςωπικότητασ και των μϋςων που διαθϋτει. 
Χαρτογρϊφηςη του δυναμικού ςυςτόματοσ των 
διαφόρων ταυτοτότων του

3. Δραςτηριότητα: εμπλεκόμενο με διαφορετικϋσ 
δραςτηριότητεσ, το ϊτομο ανακαλύπτει ικανότητεσ και 
ενδιαφϋροντα που μπορεύ να χρηςιμοποιόςει ςτην 
καριϋρα του, νοιώθει πιο αποτελεςματικό και αλλϊζει 
οπτικό γωνύα

4. Πρόθεςη: το ϊτομο δεςμεύεται ςε δραςτηριότητεσ, 
ςτοχϊζεται ςτο νόημα που αυτϋσ ϋχουν για το ύδιο και 
ςυνεχώσ το επανεξετϊζει
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 Από την ωριμότητα ςτην προςαρμοςτικότητα
 Από την προςωπικότητα (την κοινωνικό μασ μϊςκα, την φόμη 

μασ ςτουσ ϊλλουσ) ςτην ταυτότητα (πωσ ερμηνεύουμε τον 
εαυτό μασ, η βιογραφικό καταςκευό για τη διατόρηςη ςυνοχόσ 
και ςυνϋχειασ ςε μεταβατικϋσ περιόδουσ)

 From scores to stories
 Από την αποφαςιςτικότητα ςτην πρόθεςη
 Από τη ςυμπεριφορϊ ςτην πρϊξη (ςυμπεριφορϊ + νόημα)
 Από την εργαςύα ςτην απαςχοληςιμότητα
 Από την καριϋρα ςτουσ ρόλουσ ζωόσ
 From match making (ταιριϊζω ςτο εργαςιακό περιβϊλλον) to 

meaning making (ποιοσ εύμαι και τι ζητώ, όχι πωσ η δουλειϊ με 
χρηςιμοποιεύ αλλϊ πωσ εγώ χρηςιμοποιώ τη δουλειϊ)
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https://vimeo.com/25532198
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