
1.	  Με	  τι	  ασχολείσαι	  τώρα;	  

	  

	  

	  

	  

2.	  Ποιες	  δεξιότητες	  που	  απέκτησες	  στο	  σχολείο	  σχετίζονται	  με	  την	  παρούσα	  θέση	  σου;	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

3.	  Ποιο	  από	  τα	  παραπάνω	  είναι	  περισσότερο	  σχετικό	  με	  την	  παρούσα	  
θέση	  σου;	  

 
1. Ικανότητα ατοµικής µάθησης 
2. Ικανότητα ατοµικής µάθησης 
3. Ικανότητα ατοµικής µάθησης 
4. Ικανότητα ατοµικής µάθησης 
5. Αυτοεκτίµηση 
6. Αυτοεκτίµηση 
7. Αυτοεκτίµηση 
8. Η ικανότητα ατοµικής µάθησης 
9. Η ικανότητα ατοµικής µάθησης 
10. Αυτοεκτίµηση 
11. Αυτοεκτίµηση 
12. Δεξιότητα χρήσης ξένης γλώσσας  
13. Δεξιότητα χρήσης ξένης γλώσσας  
14. Ικανότητα ατοµικής µάθησης  
15. Ικανότητα ατοµικής µάθησης  
16. Δηµιουργικότητα 
17. Δηµιουργικότητα 
18. Δεξιότητες επίλυσης πρακτικών 

προβληµάτων  
19. Δεξιότητες επίλυσης πρακτικών 

προβληµάτων  
20. Δηµιουργικότητα  
21. Δηµιουργικότητα  
22. Δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων  
23. Η ικανότητα ατοµικής µάθησης 
24. Ικανότητα εργασίας σε οµάδα  
25. Ενεργητικότητα  
26. Ικανότητα εργασίας σε οµάδα 
27. Διαχείριση χρόνου 
28. Δεξιοτητα χρήσης ξένης γλώσσας  
29. Ικανότητες ατοµικής µάθησης  
30. Φιλοδοξία /ενεργητικότητα 
31. Δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων 
32. Ακαδηµαϊκή γνώση 
33. Ακαδηµαική γνώση  

 
 

34. Δεξιότητα διαχείρησης ξένης 
γλώσσας 

35. Δεξιότητα επίλυσης προβληµάτων 
36. Ικανότητα ατοµικής µάθησης 
37. Ικανότητα εργασίας σε οµάδα, η 

δηµιουργικότητα 
38. Η δεξιότητα παρουσίασης της 

δουλειάς µου και η επικοινωνία µε το 
κοινό  

39. Αυτοεκτίµηση  
40. Η δηµιουργικότητα, η οµαδικότητα 

και η διαχείρηση χρόνου 
41. Φιλοδοξία/Ενεργητικότητα 
42. Δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων 
43. Κανένα 
44. Ικανότητα ατοµικής µάθησης 
45. Διαχείρηση χρόνου 
46. Ακαδηµαϊκή γνώση 
47. Κυρίως η ικανότητα ατοµικής 

µάθησης και η 
φιλοδοξία/ενεργητικότητα. 

48. Δηµιουργικότητα  
49. Ικανότητα ακαδηµαΪκής γνώσης 
50. Δηµιουργικότητα 
51. Η διαχείριση χρόνου 
52. Η διαχείριση χρόνου  
53. Φιλοδοξία/ενεργητικότητα  
54. Δεξιότητες παρουσίασης 
55. Δεξιότητα χρήσης ξένης γλώσσας 
56. Ακαδηµαϊκη γνώση 
57. Δηµιουργικότητα 
58. Δεξιότητες παρουσίασης 
59. Ακαδηµαϊκή γνώση  
60. Φιλοδοξία 
61. Ικανότητα Ατοµικής Μάθησης 
62. Ακαδηµαϊκές γνώσεις  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.	  Ποια	  μέτρα	  θυμάσαι	  ότι	  έλαβε	  υπόψη	  το	  σχολείο	  σου	  σχετικά	  με	  τον	  
επαγγελματικό	  σου	  προσανατολισμό; 
 

1. Το	  μάθημα	  του	  Σχολικού	  
Επαγγελματικού	  Προσανατολισμού.	  

2. Το	  μάθημα	  του	  Σχολικού	  
Επαγγελματικού	  Προσανατολισμού	  

3. Δεν	  θυμάμαι 
4. Δεν θυµάµαι 
5. Λίγα	  μέτρα	  έλαβε	  γενικά.	  Δυστυχώς 
6. Λίγα	  μέτρα	  έλαβε	  γενικά.	  Δυστυχώς 
7. Επίσκεψη σε έκθεση 
8. Επίσκεψη σε έκθεση 
9. Οργάνωση	  ενημερωτικών	  

σεμιναρίων	  με	  πρωτοβουλία	  
ορισμένων	  καθηγητών	  και	  
προαιρετική	  συμμετοχή	  μαθητών.	  
Στο	  πλαίσιο	  όμως	  μιας	  σύγχρονης	  
δευτεροβάθμιας	  εκπαίδευσης	  θα	  
ήταν	  ορθότερο	  ο	  επαγγελματικός	  
προσανατολισμός	  να	  αποτελεί	  
υποχρεωτικό	  μάθημα	  που	  θα	  είναι	  
ενσωματωμένο	  στο	  σχολικό	  
πρόγραμμα. 

10. Οργάνωση	  ενημερωτικών	  
σεμιναρίων	  με	  πρωτοβουλία	  
ορισμένων	  καθηγητών	  και	  
προαιρετική	  συμμετοχή	  μαθητών.	  
Στο	  πλαίσιο	  όμως	  μιας	  σύγχρονης	  
δευτεροβάθμιας	  εκπαίδευσης	  θα	  
ήταν	  ορθότερο	  ο	  επαγγελματικός	  
προσανατολισμός	  να	  αποτελεί	  
υποχρεωτικό	  μάθημα	  που	  θα	  είναι	  
ενσωματωμένο	  στο	  σχολικό	  
πρόγραμμα. 

11. Κανένα 
12. Κανένα 
13. Υπήρξε	  επαρκής	  ενημέρωση	  πανω	  

σε	  διάφορους	  κλάδους	  που	  θα	  
επιθυμούσε	  κάποιος	  να	  
ακολουθήσει	  και	  στα	  κριτήρια	  τα	  
οποια	  καθιστούν	  μια	  σχολή	  η	  ενα	  
επάγγελμα	  κατάλληλο	  για	  τον	  
καθένα. 

14. Πέραν	  των	  συζητήσεων	  με	  τους	  
καθηγητές,	  πολλές	  πληροφορίες	  
είχα	  αποκομίσει	  στο	  μάθημα	  του	  
ΣΕΠ. 

15. Ενώ	  υπήρχε	  το	  μάθημα	  του	  
επαγγελματικού	  προσανατολισμού	  
δεν	  ήταν	  απόλυτα	  επαρκές 

21. Τίποτα	  
22. Τιποτα	  
23. Ένα	  μάθημα	  στο	  γυμνάσιο	  

νομίζω,αλλα	  δεν	  ήταν	  καθόλου	  
χρήσιμο.	  

24. Πέρα	  από	  το	  μάθημα	  του	  ΣΕΠ,	  οι	  
συχνές	  συζητήσεις	  με	  αρκετούς	  από	  
τους	  καθηγητές.	  

25. Τεστ	  και	  παιχνίδια	  
26. Το	  μάθημα	  σχολικού	  

επαγγελματικού	  προσανατολισμού	  
27. Είχαμε	  ένα	  μάθημα	  σχολικού	  

επαγγελματικού	  προσανατολισμού	  
στη	  Γ'	  Γυμνασίου	  

28. Συζήτηση	  με	  τους	  ίδιους	  τους	  
καθηγητές	  

29. ΜΟΝΟ	  ΣΧΟΛΙΚΗ	  ΥΛΗ	  
30. Οι	  συζητήσεις	  για	  τον	  

επαγγελματικό	  προσανατολισμό	  
31. Συμβουλές	  και	  γενική	  καθοδήγηση	  

από	  τους	  καθηγητές,	  δεν	  υπήρχε	  
ενα	  οργανωμένο	  πλάνο	  σχετικά	  με	  
τον	  επαγγελματικό	  
προσανατολισμό.	  

32. Μάθημα	  ΣΕΠ	  στο	  γυμνάσιο	  
33. Υπήρξε	  ειδικό	  μάθημα	  

επαγγελματικού	  προσανατολισμού	  
34. Δεν	  θυμάμαι	  κάτι	  συγκεκριμένο	  
35. Τα	  μαθήματα	  με	  την	  κ.Καραπαύλου	  

και	  οι	  συζητήσεις	  μας	  για	  την	  αγορά	  
εργασίας	  

36. Πληροφόρηση	  σχετικά	  με	  κλάδους	  
εργασίας	  

37. Στην	  3η	  Λυκείου	  με	  το	  μάθημα	  
ειδικό	  για	  αυτόν	  τον	  τομέα	  αλλά	  και	  
με	  την	  βοήθεια	  όλων	  των	  
καθηγητών	  

38. Σεμινάρια	  σχετικά	  με	  τον	  
επαγγελματικό	  προσανατολισμό	  

39. Κανένα	  
40. Μάθημα	  σχολικού	  επαγγελματικού	  

προσανατολισμού.	  Ασκήσεις	  
αυτογνωσίας.	  

41. Δυστυχώς	  το	  σχολείο	  δεν	  βοήθησε	  
όσο	  θα	  έπρεπε,	  καθώς	  δεν	  υπήρχαν	  
εξειδικευμένοι	  εκπαιδευτικοί	  
σχετικά	  με	  τον	  Σ.Ε.Π.	  

42. Μάθημα	  



16. Θυμάμαι	  το	  μάθημα	  της	  
γυμναστικής.	  Από	  την	  γυμνάστρια	  
μου	  καθορίστηκε	  αρκετά	  το	  
επαγγελματικο	  μου	  πεδίο.	  Τα	  μέτρα	  
που	  έλαβε	  το	  σχολείο	  ήταν	  αυτή	  η	  
καθηγήτρια	  που	  με	  ενέπνευσε. 

17. Σεμινάριο	  επαγγελματικού	  
προσανατολισμού. 

18. Κανένα 
19. Μαθήματα	  σχολικού	  και	  

επαγγελματικου	  προσανατολισμού,	  
συζητήσεις	  με	  καθηγητές	  και	  
αρμόδιους	  επαγγελματίες,	  
παρουσιάσεις	  και	  έρευνα	  
επαγγελματικού	  προσανατολισμού. 

20. Μάθημα	  ΣΕΠ,	  γενικότερες	  
συζητήσεις	  στο	  πλαίσιο	  των	  
μαθημάτων,	  εξτρά	  ενημέρωση	  μετά	  
την	  ώρα	  του	  μαθήματος,	  οι	  
καθηγητές	  πάντα	  διαθέσιμοι	  και	  
δίπλα	  στους	  μαθητές	  για	  θέματα	  
επαγγελματικού	  προσανατολισμού. 

	  

43. Κάναμε	  μάθημα	  επαγγελματικού	  
προσανατολισμού	  

44. Κάναμε	  ένα	  μάθημα	  σχετικά	  με	  τον	  
επαγγελματικό	  προσανατολισμό,	  
αλλά	  θεωρώ	  ότι	  θα	  έπρεπε	  να	  
υπάρχει	  περισσότερη	  ενημέρωση	  
για	  τις	  σχολές	  και	  τις	  ευκαιρίες	  που	  
μπορούν	  να	  προσφέρουν.	  

45. Μαθήματα	  επαγγελματικού	  
προσανατολισμού	  

46. Ειδικό	  μάθημα	  πάνω	  στον	  
επαγγελματικό	  προσανατολισμό	  

47. φιλοδοξία/ενεργητικότητα	  
48. Δεν	  θυμάμαι	  
49. Απλή	  ενημέρωση	  στα	  πλαίσια	  του	  

μαθήματος,	  χωρίς	  να	  επικεντρώνει	  
σε	  κάθε	  παιδί	  λόγω	  του	  
περιορισμενου	  χρόνου	  

50. Ενημέρωση	  
51. Τις	  δεξιότητες	  μου	  και	  τα	  στοιχεία	  

του	  χαρακτήρα	  μου	  
52. Ομιλίες,	  ΣΕΠ	  
53. Έλαβε	  
54. Το	  μάθημα	  σχετικά	  με	  την	  

επαγγελματική	  μας	  κατάρτιση	  και	  
πλήρης	  ενημέρωση	  για	  
επαγγέλματα	  

55. Αρκετα	  καλά	  ωστε	  να	  καλυφθούν	  οι	  
ανάγκες	  

56. Μάθημα	  επαγγελματικού	  
προσανατολισμού	  

57. Κανένα	  
58. Σχεδόν	  κανένα	  
59. Δε	  μπορώ	  να	  ανακαλέσω	  κάποιο	  

συγκεκριμένο	  το	  οποίο	  συνεισέφερε	  
θετικά	  

60. Κανένα	  
61. Με	  ειδικό	  μάθημα	  πάνω	  στο	  θέμα	  

και	  προσωπικές	  ενημερώσεις	  από	  
τους	  καθηγητές	  

62. Κάποια	  μαθήματα,	  αλλά	  χωρίς	  
ιδιαίτερη	  επιτυχία	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

5.	  Ποια	  στοιχεία	  επαγγελματικού	  προσανατολισμού	  θεωρείς	  ότι	  πρέπει	  να	  
συμπεριλαμβάνονται	  στο	  αναλυτικό	  σχολικό	  πρόγραμμα;	  

	  

	  

	  

	  

6.	  Το	  σχολείο	  μού	  προσέφερε	  τις	  απαραίτητες	  δεξιότητες	  για	  την	  μετέπειτα	  εκπαίδευση/	  
μετεκπαίδευση	  και	  σταδιοδρομία;	  



	  

	  

7.	  Σκοπεύεις	  να	  σπουδάσεις	  ή	  να	  εργαστείς	  σε	  μια	  άλλη	  ευρωπαϊκή	  χώρα	  στο	  πλαίσιο	  της	  
μετέπειτα	  εκπαίδευσης	  ή	  σταδιοδρομίας	  σου;	  

	  

8.	  Ποιες	  προοπτικές	  βλέπεις	  στη	  μελλοντική	  επαγγελματική	  σου	  ζωή;	  

	  

	  

	  


