
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Διαδικασία  της  οποίας  το  αποτέλεσμα  κατέχει  
κομβική  θέση, τόσο  στη  σταδιοδρομία  κάθε  
ανθρώπου, όσο  και  στη  ζωή  του  γενικότερα. 

ΟΡΙΣΜΟΣ : «Απόφαση είναι η διαδικασία 
(ελεύθερης ) επιλογής μιας κατεύθυνσης 
δραστηριοτήτων ανάμεσα σε ένα αριθμό 

(τουλάχιστον δύο) εναλλακτικών λύσεων», ενώ 
υπό την ευρεία έννοια, στην έννοια της 

απόφασης, περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα 
της επιλογής αυτής. 

 



ΛΟΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΛΗΨΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
• Κοινωνική  πολυπλοκότητα σε όλους  

      τους τομείς δραστηριότητας 

• Καταιγιστική αλλά όχι εύκολη πληροφόρηση  

     για επιστήμες και επαγγέλματα 

• Πολυπλοκότητα λόγω ύπαρξης πολλών και εξίσου ελκυστικών 
εναλλακτικών 

• Δυσχερής πρόβλεψη των πιθανοτήτων επιτυχίας ή αποτυχίας 

• Ανάγκη λήψης αποφάσεων σε μικρή ηλικία, απουσία 
εξοικείωσης με τις συνθήκες αγοράς και ζωής 

• Ανάγκη ύπαρξης αυτογνωσίας – αυτοαντίληψης, πράγμα 
δύσκολο στην  εφηβική ηλικία  

 



ΒΗΜΑΤΑ  ΣΤΗ  ΛΗΨΗ  ΜΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

• Εντοπισμός κατηγορίας προβλήματος 
• Ορισμός του προβλήματος, συνυπολογισμός των 

παραμέτρων του 
• Εντοπισμός των εναλλακτικών επιλογών-λύσεων 
• Αξιολόγηση και ιεράρχησή τους 
• Λήψη της απόφασης μετά από επιλογή της 

καλύτερης δυνατής λύσης 
• Υλοποίηση της απόφασης 
• Αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων της και 

υπολογισμός των συνεπειών της 
 



Η  ΣΗΜΑΣΙΑ  ΛΗΨΗΣ  ΜΙΑΣ  
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
• Αξιοποιεί τη δυναμική του ατόμου,  
     με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
• Εξασφαλίζει επιλογές μέσω των οποίων 
     επιτυγχάνει την προσαρμογή του στο  
     εκάστοτε περιβάλλον 
• Θέτει στόχους προς επίτευξη,  η υλοποίηση  
     των οποίων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του 
• Επιδιώκει να εξασφαλίσει, την ομαλή εξέλιξή του, σε όλους 

τους τομείς της ζωής του 
• Επιδιώκει να εξασφαλίσει, τις προϋποθέσεις και τις 

συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σε μια επιθυμητή 
σταδιοδρομία. 



Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΣΤΗ  ΛΗΨΗ  ΜΙΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
Η καλύτερη θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της λήψης μιας 

απόφασης είναι αυτή που συνδυάζει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 
 

Πρακτικά, για τη λήψη «συνετής» απόφασης, το άτομο πρέπει 
να διαθέτει: 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΔΥΝΑΤΗ 
ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Νοητική 
ωριμότητα και 

πληρότητα 

Συναισθηματική 
ωριμότητα και ηρεμία 

Σωστή ισορροπία 
μεταξύ γνωστικού 

και 
συναισθηματικού 

στοιχείου   

"ΣΥΝΕΤΗ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ" 



ΣΤΑΔΙΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΛΗΨΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
• Κατανόηση του προβλήματος  ή του θέματος 

• Μελέτη σε βάθος των δεδομένων του 

• Συγκέντρωση όλων των πληροφοριών  

• Εξέταση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων 

• Εντοπισμός-μελέτη των πιθανών εμποδίων-δυσκολιών που μπορεί να 
εμφανιστούν (τα κατά) 

• Εντοπισμός τομέων-πεδίων που ο μαθητής παρουσιάζει ιδιαίτερες 
ικανότητες (τα υπέρ) 

• Αξιολόγηση της σημασίας της κάθε έκβασης σε σχέση με τις 
προτεραιότητες του μαθητή 

• Επιλογή της εναλλακτικής που προσφέρει το θετικότερο αλγεβρικό 
άθροισμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

      Εφαρμογή της απόφασης                                                         

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ   
ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Επιλογή σχολής- μελλοντικού επαγγέλματος. 

Κριτήρια: 

•  η επαγγελματική αποκατάσταση 

•  η εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

•  όχι το ακαδημαϊκό επίπεδο των μαθητών  

•  η αγάπη τους για  συγκεκριμένη επιστήμη 

•  όχι το ίδρυμα στο οποίο θα φοιτήσει 



Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με 
το επάγγελμα 

• Περιγραφή επαγγέλματος 

• Συνθήκες εργασίας 

• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες 

• Σπουδές 

• Επαγγελματικά δικαιώματα 

• Τομείς απασχόλησης 

• Προοπτικές εργασίας 

• Πηγές πληροφόρησης 

 



 
      Μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν στον 

έφηβο επιτυχή έκβαση :  

 • Συστηματική προετοιμασία για τις εξετάσεις 
• Έγκαιρος προσανατολισμός για εκπαιδευτική κατεύθυνση 
• Οργάνωση χρόνου και προγραμματισμός μελέτης 
• Πληροφόρηση για σπουδές, επαγγέλματα, αγορά εργασίας 
• Διερεύνηση εαυτού, ξεκάθαροι στόχοι, δέσμευση στο 

στόχο 
• Φροντίδα για καλή φυσική κατάσταση (διατροφή, άθληση, 

ξεκούραση…) 
• Φροντίδα για καλή ψυχική υγεία (διαχείριση άγχους, καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, έκφραση αναγκών και 
συναισθημάτων….) 

 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Η λήψη εκπαιδευτικών – επαγγελματικών 

αποφάσεων είναι μια πολύ δύσκολη  

    υπόθεση και ο έφηβος, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας λήψης αυτής της απόφασης, 
πρέπει να στηριχτεί με κάθε δυνατό τρόπο 
από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πρέπει 
ακόμα, να προβληματιστεί και να σκεφτεί 
πολλές παραμέτρους πριν λάβει την τελική 
απόφαση καθώς είναι απόφαση ζωής . Μια 
απόφαση που θα κρίνει το μέλλον του. 

 



• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

• «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας», Ευστ. Δημητρόπουλος, τόμος Β΄, έκδοση 
Ζ΄πλήρως ανανεωμένη, εκδόσεις Γρηγόρη 1998,  
 

• «Η σημασία των αποφάσεων. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός 
και συμβουλευτική» Ε. Δημητρόπουλος, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1994, 

•   
• Κυνηγούν σχολές με θέα σε δουλειά» Εφημερίδα ΒΗΜΑ, 30/5/2010, 
  
• «Ενδιαφέροντα-τύποι προσωπικότητας» 1.Σχολικός επαγγελματικός 

προσανατολισμός Γ’ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ 1997, Ρέππα, Φωτιάδου, 2. 
Σχεδιάζοντας το επαγγελματικό μου μέλλον, ΟΕΔΒ 2006, Γκιαστάς, 
Δημητρόπουλος 
 

• «Οι προοπτικές για επαγγέλματα σε σχέση με σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 
2010 για τα επόμενα 5-10χρόνια (Ιούνιος 2010) Κατσανέβας Θ. 

•   
 



Επιμέλεια: 

 Γερογιάννης Δημήτρης 

 Κατσέρη Ευαγγελία 

 Κλουκινιώτη Κωνσταντίνα 

 Αβραντινής Νικόλας  

 


