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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
<<ΕΓΩ>> 

Η επαγγελματική επιλογή δεν αποτελεί εύκολη 
υπόθεση για τον έφηβο,είναι όμως 
καθοριστικής σημασίας,διότι του δινει τη 
δυνατότητα: 

• Να ανεξαρτοποιηθεί από την οικογένεια του 
και να αποκτήσει ελευθερία επιλογών,λόγω 
της οικονομικής ανεξαρτησίας που 
μελλοντικά θα επιτύχει. 

• Να αξιοποιήσει το προσωπικό του 
δυναμικό(κλίσεις,ταλέντα,ικανότητες,κ.α.), 
ικανοποιώντας παράλληλα τις προσωπικές 
του φιλοδοξίες. 

• Να νιώσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

 

Η εφηβεία είναι η σημαντικότερη 
περίοδος της ανθρώπινης έκφρασης.Η 
εφηβεία αρχιζει βιολογικά με μια 
σωματική συνιστώσα,την ήβη,δηλαδή 
όλες τις σωματικές αλλαγές που 
επέρχονται κατά τη διάρκειά της. Και 
τελειώνει ψυχολογικά, με την τελική 
οργάνωση της σεξουαλικότητας και της 
αλλαγής στα επίπεδα της κοινωνικής 
συμπεριφοράς και των διαπροσωπικών 
σχέσεων. 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
Σύμφωνα με τον Erikson,ο έφηβος από την εξερεύνησή του με τον 
εαυτό του είτε θα κατακτήσει την ταυτότητά του δίνοντας απαντήσεις 
στα ερωτήματα που τον απασχολούν,οπότε: 

• Θα αποκτήσει σαφή εικόνα για τον εαυτό του. 

• Θα αναπτύξει υγιείς σχέσεις με τους άλλους. 

• Θα διαμορφώσει ένα σχέδιο ζωής. 

Είτε θα περιέλθει σε σύγχυση ρόλων με αποτέλεσμα να μην μπορέσει 
να αποδεχτεί τον εαυτό του και να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα 



 ΜΟΡΦΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ MARCIA 

Ταυτότητα Κατακτημένη 

Εναλλάκτικες 
επιλογές 

Διερευνά όλες τις 
επιλογές 

Δέσμευση Δεσμεύεται και 
επιλέγει 

Δοτή Μορατόριουμ Σύγχυση 

Δε διερευνά,το 
κάνουν οι άλλοι 

Διερευνά όλες τις 
επιλογές 

Δε διερευνά 
(σύγχυση) 

Δεσμεύεται γι’αυτό 
που καθορίζουν οι 
άλλοι 

Αναβάλλει,όμως να 
δεσμευτεί 

Δε δεσμεύεται 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Μια από τις δυσκολότερες φάσεις της εφηβείας, είναι η περίοδος 
εκείνη όπου ο έφηβος καλείται να επιλέξει το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσει.Πριν όμως επιλέξει πρέπει να έχει αποκτήσει προσωπική 
ταυτότητα. 

Για να το κατορθώσει αυτό πρέπει: 
• Να ανακαλύψει τον εαυτό του. 
• Να αναλογιστεί τη σπουδαιότητα της επιλογής του. 
• Να αποδεχτεί τον εαυτό του όπως είναι. 
• Να διαμορφώσει ένα σχέδιο ζωής. 
• Να διερευνήσει όλες τις επιλογές και τις δυνατότητες 

που του παρέχονται πριν επιλέξει. 



ΛΟΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ                                 
ΓΙΑ   ΤΟΝ   ΕΦΗΒΟ   

Πρώτη δυσκολία: 
Οι αλλαγές (βιοσωματικές, 
συναισθηματικές, κοινωνικές, 
νοητικές) που βιώνει ο έφηβος 
αλλά και τα προβλήματα που 
αυτές συνεπάγονται. 

Δεύτερη δυσκολία: 
Ο κόσμος που ζει. Χαρακτηρίζεται 
από ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο 
της τεχνολογίας και της 
επιστήμης.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να παρατηρούνται τα παρακάτω 
φαινόμενα: 
• Επέρχονται θεμελειώδεις αλλαγές στον τομέα 

της εργασίας. 

• Νέες εργασίες έρχονται στο προσκήνιο. 

• Η ανεργία γίνεται μόνιμη απειλή. 

• Παρατηρείται εξαφάνιση 
επαγγελμάτων,εμφάνιση νέων ή προσαρμογή 
κάποιων στα νέα δεδομένα. 



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Ο έφηβος καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για 
την επαγγελματική του σταδιοδρομία.Ερωτήματα που 
τίθενται λοιπόν είναι: 

• Τι επάγγελμα θα ακολουθήσω; 

• Ποιες σπουδές οδηγούν σε αυτό; 

• Ποια στρατηγική θα ακολουθήσω ώστε να τους επιτύχω; 

• Θα βρω τελικά δουλειά; 

 

 

    

     Τα παραπάνω ερωτήματα είναι αδύνατον ο έφηβος να  τα               

     αντιμετωπίσει μόνος του, η συμβολή του επαγγελματικού     

      προσανατολισμού κρίνεται απαραίτητη. 

Η νέα πραγματικότητα 
απαιτεί από τον έφηβο: 

1. Δια βίου μάθηση. 

2. Νέες διεξιότητες, νέες 
γνώσεις(ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, 
επικοινωνία, νέες τεχνολογίες) 
και νέα προσόντα. 

3. Προετοιμασία για ενδεχόμενες 
αλλαγές στον επαγγελματικό 
του χώρο. 



ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Ο προβληματισμός εκφράζεται στις εξής περιπτώσεις: 

1. Ο έφηβος αναθέτει στους άλλους να πάρουν την απόφαση για τις 
σπουδές και το επάγγελμα που τον αφορούν. 

2. Δείχνει αδιαφορία για το επαγγελματικό του μέλλον. 

3. Αλλάζει διαρκώς αποφάσεις. 

4. Οι επιλογές του δεν είναι ρεαλιστικές. 

5. Έχει αποφασίσει για το επάγγελμα που θα ακολουθήσει. 



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Ο έφηβος καλείται να 
επιλέξει ποιο θα είναι το 
επάγγελμα που θα τον 
βοηθήσει στην μελλοντική 
του επαγγελματική 
σταδιοδρομία,συσχετίζοντας 
τα στοιχεια της 
προσωπικοτητάς του με αυτά 
των διαφόρων 
επαγγελμάτων. 
Εναπόκειται,λοιπόν στον ίδιο 
να διερευνήσει τα 
χαρακτηριστικά του, τις 
κλίσεις και τα ταλέντα του. 



ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ HOLLAND: 

Είδος 
ανθρώπου: 

Του αρέσει: 

Πρακτικός Χειρισμός 
εργαλείων,εργασία σε 
εξωτερικούς χώρους 

Ερευνητικός Να λύνει προβλήματα,να 
αναλύει φαινόμενα και να 

κάνει έρευνα 

Δικατέχεται: Στρέφεται σε 
επαγγέλματα: 

Πρακτική λογική Τεχνικά επαγγέλματα 

Αναλυτική,μεθοδική και 
δημιουργική σκέψη 

Επαγγέλματα που 
σχετίζονται με την έρευνα 

και τους υπολογιστές 

Επιχειρηματκός 
 

Να αναλαμβάνει 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 

Καλλιτεχνικός Να ασχολείται με τις 
τέχνες, τα γράμματα και 

τις γλώσσες 

Εμπορικό πνεύμα, 
ηγετικές ικανότητες, 
ανοικτούς ορίζοντες  

Νομικά επαγγέλματα, 
επιχειρηματίες, 

χρηματιστές 

Ενδιαφέρον για την 
αισθητική, τη 

λογοτεχνία,τη δημιουργία 

Επαγγέλματα που 
σχετίζονται με τις 

τέχνες,τα γράμματα κλπ 



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 


