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Διαχείριση Σταδιοδρομίας εφήβων:

Ο ρόλος του γονέα



τι θα 
συζητήσουμε

• Τι σημαίνει διαχείριση σταδιοδρομίας;

• Πώς επιλέγουν οι έφηβοι;

• Πόσο νωρίς πρέπει να αρχίζει η ΔΣ;

• Πώς πρέπει να γίνεται;

• Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα;



Πώς επιλέγουν οι έφηβοι

Βάσει

• μαθήματος/απόδοσης

• προσφοράς 

προγραμμάτων/σχολών

• οικονομικών, γεωγραφικών, 

κοινωνικών κριτηρίων

• Γ’ Λυκείου τεστ ενδιαφερόντων

• πίεσης 



Αποτέλεσμα

Ποια θέματα αντιμετωπίζουν 
συχνά οι έφηβοι

• Έλλειψη αυτογνωσίας, κατεύθυνσης

• Δεν ξέρει ποιος είναι/τι θέλει/πού να πάει

• Πολύ καλή απόδοση σε όλα τα μαθήματα

• Δεν μπορεί να επιλέξει εύκολα

• Κάνουν επιλογές υπό πίεση ή από τύχη

• Φοβούνται την αποτυχία

• Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση

• Επιλέγουν αλλά εγκαταλείπουν/ δεν έχουν
καλή απόδοση

• Πετυχαίνουν τον στόχο αλλά δεν είναι
ευτυχισμένοι



Αυτογνωσία: Γνωρίζει τον εαυτό του & ξέρει…

Αξίες

Ανάγκες

Ενδιαφέροντα

Ικανότητες

Προσωπικότητα 

• … τι είναι σημαντικό να βρίσκει στην εργασία του/της

• … τι χρειάζεται να του/της προσφέρει η εργασία του/της

• … ποια ενδιαφέρονται έχει

• … τι μπορεί να κάνει καλά

• … ποια δυνατά σημεία έχει

• … τι θέλει να σπουδάσει και γιατί

• … ποιο επάγγελμα θέλει να κάνει μετά τις σπουδές



Πληροφορίες 

Επιλογές

Ευκαιρίες

Εμπειρίες  

Συζήτηση

Καθοδήγηση  

• Ξέρει πού θα βρει πληροφορίες για το αντικείμενο σπουδών 

που τον/την ενδιαφέρει

• Ξέρει πού θα βρει πληροφορίες για το επάγγελμα που 

τον/την ενδιαφέρει

• Συζητάει προγράμματα σπουδών με γονείς, καθηγητές, 

σύμβουλο 

• Ρωτάει επαγγελματίες για σπουδές/ επάγγελμα  

Έρευνα & Ενημέρωση: Γνωρίζει το περιβάλλον



ΕΡΕΥΝΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ

Τι να σπουδάσω; 

Σχολές
Πρόγραμμα σπουδών

Ειδικότητα

Εσωτερικό
Εξωτερικό - Ranking

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Τι επάγγελμα μπορώ 
να κάνω 

με ένα πτυχίο σε….;

Επαγγελματικοί τομείς

Περιγραφές θέσεων
Δεξιότητες

www.prospects.ac.uk

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Πού θα μπορέσω να 
εργαστώ; 

Αγγελίες εργασίας
Προφίλ επαγγελματιών

Επαγγελματικές 

πιστοποιήσεις
LinkedIn



σταδιοδρομία 
σημαίνει…

Δια βίου μάθηση

Επαγγελματική ανέλιξη 

Καριέρα

Μεταπτυχιακό
Επαγγελματική κατάρτιση

Πρακτική άσκηση
Εργασιακή εμπειρία

Πτυχίο

Ειδικότητα 

έρευνα



απαραίτητες δεξιότητες• Προφορική & Γραπτή Επικοινωνία

• Ομαδικό πνεύμα

• Επίλυση προβλημάτων 

• Προσαρμοστικότητα/ευελιξία

• Προθυμία για εργασία 

• Στοχοθεσία/εστίαση στο αποτέλεσμα

• Προσοχή στη λεπτομέρεια

• Επαγγελματισμός

• Διαχείριση αλλαγών

• Δημιουργικότητα/καινοτομία

• Ηγετικές ικανότητες

• Ηθική ακεραιότητα

• Συναισθηματική νοημοσύνη

• Αυτοκινητοποίηση

• Πρωτοβουλία

• Αυτογνωσία

• Διάθεση για μάθηση



Διαχείριση σταδιοδρομίας

Χρειάζεται να 
αρχίζει έγκαιρα

Αυτογνωσία

ΈρευναΣτόχος

Δράση



Τι χρειάζεται να κάνει ο γονέας τελικά; 

Ακούει το παιδί: 

τι του αρέσει, τι θέλει, 
πότε αισθάνεται 

ευτυχισμένο

Υποστηρίζει 
συναισθηματικά

Βοηθάει να 
ανακαλύπτει και να 

καλλιεργεί τα ταλέντα 
του  

Είναι ψύχραιμος/η Δίνει αυτονομία 

Καθοδηγεί το παιδί να 
ενημερώνεται για τις 

επιλογές που 
υπάρχουν



Σας ευχαριστώ!


